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Lapse koolieelsesse lasteasutusse 
vastuvõtmise, lahkumise ja väljaarvamise 
kord

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1. Üldsätted
(1) Käesoleva korraga sätestatakse Antsla valla koolieelsesse lasteasutusse (edaspidi: lasteaeda) 
lapse vastuvõtmist, sealt lahkumist ja väljaarvamist, osaajalise koha võimaldamist lastehoidu ning 
lasteaia ja vanema, eestkostja või hooldaja (edaspidi: vanem) omavahelist töökorraldust. 
(2) Antsla valla lasteaeda vastuvõtmise, sealt lahkumise ja väljaarvamise korra eesmärk on aidata 
kaasa valla elanikkonna paremale teenindamisele koolieast nooremate laste alushariduse 
omandamist võimaldavas munitsipaalõppeasutuses.
(3) Arvestust laste lasteaeda vastuvõtmise, lahkumise ja sealt väljaarvamise kohta korraldab Antsla
Vallavalitsus (edaspidi: Vallavalitsus).
(4) Käesolevas määruses käsitatakse lapse elukohana Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha 
aadressi. 
(5) Lasteaia valik on lapsevanemale vaba, kui soovitud lasteaias on vabu kohti.

§ 2. Lasteaeda vastuvõtt
(1) Lasteaeda vastuvõtuks esitab vanem paberkandjal või elektrooniliselt vallavalitsusele 
vormikohase taotluse (vastavalt lisale 1).
(2) Erivajadustega laste vastuvõtmiseks rühma esitab vanem lisaks taotlusele maakonna 
nõustamiskomisjoni otsuse. 
(3) Lasteaeda võetakse vastu 1,5- kuni 7-aastane laps, kelle elukoht ja vähemalt ühe vanema 
elukoht on Antsla valla territooriumil. 
(4) Vallavalitsus võtab kõigepealt lasteaeda vastu teeninduspiirkonnas elava lapse, eelistades 
võimaluse korral lapsi, kelle samas elukohas elavate sama pere teised lapsed käivad samas 
lasteaias.
(5) Pärast teeninduspiirkonnas elavate laste vastuvõttu võetakse vabade kohtade olemasolul 
lasteaeda lapsi väljastpoolt teeninduspiirkonda, eelistades teeninduspiirkonnas töötavate vanemate 
lapsi.
(6) Väljaspool teeninduspiirkonda elavate laste vastuvõtul arvestatakse ajaliselt varem esitatud 
taotlusi.
(7)Vallavalitsus edastab taotluste alusel koostatud esialgse nimekirja haridusasutuse direktorile 
hiljemalt 31. augustiks.
(8) Rühmade nimekiri kinnitatakse lasteaia direktori käskkirjaga 10.septembriks ning andmed 
kantakse haridusasutuse direktori poolt Eesti Hariduse Infosüsteemi.



(9) Juhul kui ajutiselt on vajadus lasteaiakoha järele suurem kui olemasolevate lasteaedade 
üldkohtade arv, võib pakkuda võimalust saada lasteaias osaajaline koht.
Osaajaline koht on koht, mille laps võib saada kuni pooleks ajaks lasteaia lahtioleku ajast 
õppetegevusest osavõtuks ning võib soovi korral sisaldada lapse toidukordi, kuid ei sisalda 
uneaega. Osaajaliste laste arv ühes rühmas ei ole üle kahe lapse. Osaajalise koha eest tasub vanem 
lasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa (edaspidi osalustasu) täies mahus.
(10) Vallavalitsus teavitab vanemat lasteaiakoha saamise võimalusest taotluses märgitud 
kontaktidel 10 tööpäeva jooksul taotluse laekumisest ja vanem  nõustub /ei nõustu pakutud 
lasteaiakohaga teavituses määratud kuupäevaks.
(11) Lasteaia koha mitte vastu võtmisel jääb laps järjekorda, mis on koostatud taotluste saabumise 
ajalises järjekorras.
(12) Kui õppeaasta kestel puuduvad lasteaias vabad kohad, jääb laps järjekorda, mis on koostatud 
taotluste saabumise ajalises järjekorras. 
(13) Vabade kohtade olemasolul pakutakse lasteaiakohta aastaringselt.
(14) Lasteaia ajutise sulgemise ajaks suvepuhkuseks, kinnitab Vallavalitsus lasteaia valverühma, 
kuhu võetakse lapsi vastu vanema taotluse alusel.
(15) Valverühmas koha taotlemiseks esitab vanem Vallavalitsusele paberkandjal või 
elektrooniliselt vormikohase taotluse (vastavalt lisale 2) hiljemalt 20. maiks. 
(16) Vajadusel moodustatakse valla territooriumile üks valverühm, kui on laekunud vähemalt 5 taotlust.

§ 3. Info vahetamise hea tava
(1) Vanemal on õigus Vallavalitsuselt saada lasteaiakohaga seotud teavet.
(2) Õigus saada "Koolieelse lasteasutuse seaduses" sätestatud korras ja ulatuses eelkooliealisele 
lapsele ettenähtud teenust.
(3) Vanemal on kohustus teavitada Vallavalitsust lapse elukoha muutumisel.
(4) Vanem on kohustatud:
 1) osalema lasteaia kulude katmisel vastavalt kehtestatud määradele;
 2) kinni pidama lasteaia päevakavast, laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest;
 3) sõlmima lasteaiakoha kasutamise lepingu.
(5) Vanem on kohustatud teavitama lasteaeda, kui:
   1) lapse terviseseisund eeldab eritingimuste loomist;
   2) enda ja lapse kontaktandmed on muutunud;
   3) lapsel on diagnoositud nakkushaigus, millega võib kaasneda teiste laste haigestumine;
   4) laps puudub.
(6) Lapse vastuvõtmisel lasteaeda tutvustab direktor vanemale lasteaia kodukorda, päevakava, 
põhimäärust, arengukava, töökorraldust jm, sõlmib vanemaga lasteaiakoha kasutamise lepingu.

§ 4. Lapse lasteaiast lahkumine ja väljaarvamine
(1) Kui vanem soovib vahetada juba lasteaias käiva lapse lasteaeda, tuleb esitada Vallavalitsusele 
uus taotlus, mida menetletakse käesolevas määruses sätestatud korras. 
(2) Laps arvatakse lasteaiast välja:
   1) kooli minekul kui lapsevanem ei ole taotlenud koolipikendust;
   2) lapsevanema taotlusel. Lapse lasteaiast väljaarvamiseks esitab lapsevanem kirjaliku taotluse 
Vallavalitsusele vähemalt üks kuu enne eeldatavat lapse lasteaiast lahkumist, milles märgitakse 
lapse lasteaiast lahkumise kuupäev. Taotlust ei pea esitama, kui laps arvatakse lasteaia nimekirjast 
välja põhjusel, et ta asub täitma koolikohustust.
(3) Lapse lasteaiast lahkumisel on vanem kohustatud tasuma toiduraha ja osalustasu kuni lapse 
väljaarvamise päevani.
(4) Lapse lasteaiast väljaarvamise vormistab haridusasutuse direktor käskkirjaga.

§ 5. Määruse rakendamine

(1) Enne käesoleva määruse jõustumist esitatud avaldused edastatakse lasteasutuse direktor poolt 
Vallavalitsusele ja menetletakse käesoleva korra alusel.



(2) Tunnistatakse kehtetuks Antsla Vallavalitsuse 01.02.2012 määrus nr 1 „Lusti Lasteaeda 
vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra kehtestamine”.
(3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/

Avo Kirsbaum 
vallavanem

Tiina Trump          
kantselei peaspetsialist 
vallasekretäri ülesannetes
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