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Lääne-Harju valla koolieelsesse
lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise
kord

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.
§ 1. Üldsätted
(1) Koolieelsesse lasteasutusse (edaspidi lasteasutus) võetakse vastu pooleteise- kuni
seitsmeaastaseid lapsi, kelle enda ja kelle ühe lapsevanema, eestkostja või hooldaja (edaspidi
vanem) elukoht rahvastikuregistri andmetel on Lääne-Harju vald (edaspidi vald).
(2) Valla lasteasutuste teeninduspiirkond on valla haldusterritoorium.
(3) Vabade kohtade olemasolul võetakse valla lasteasutustesse lapsi, kelle rahvastikuregistri
järgne elukoht on väljaspool valla lasteasutuste teeninduspiirkonda.
(4) Lasteasutuste aastaringse või hooajalise tegutsemise ja lahtioleku aja kinnitab Lääne-Harju
Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) hoolekogude ettepanekul.
§ 2. Lasteasutusse koha taotlemine
(1) Lapsele lasteasutusse koha taotlemiseks esitab vanem vallavalitsusele avalduse Lääne-Harju
haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO (edaspidi infosüsteem ARNO) kaudu.
Erandjuhtumil, kui infosüsteemi ARNO kasutamise võimalus puudub, võib vallavalitsusele
esitada allkirjastatud avalduse (lisa) elektrooniliselt või paberkandjal.
(2) Arvestust laste lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kohta peab vallavalitsuse
haridus-, kultuuri- ja noorsootööosakond (edaspidi osakond) koostöös lasteasutuste direktoritega
ja/või õppealajuhatajaga või selleks volitatud töötajaga.
(3) Hariduslike erivajadustega lapse sobitus- või erirühma vastuvõtu taotlemisel lisab vanem
avaldusele vastavad täiendavad dokumendid.
(4) Vanemal on õigus saada osakonnalt teavet lasteasutuste vabade kohtade olemasolu kohta.
(5) Vanem peab viivitamata teavitama vallavalitsust oma avalduses esitatud andmete
muutumisest. Andmete muutmiseks muudab vanem esitatud avaldust infosüsteemis ARNO või
esitab vallavalitsusele vastava teate.
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(6) Kui vanem ei soovi enam vallalt lasteaiakohta, tuleb tal kohataotlus infosüsteemis ARNO
tühistada või esitada sellekohane kirjalik teade vallavalitsusele.
§ 3. Lasteaiarühmade komplekteerimine
(1) Lasteaiarühmade põhikomplekteerimine uueks õppeaastaks ja lasteasutuste vabade kohtade
pakkumine vanemale toimub infosüsteemi ARNO kaudu ajavahemikus 1. mai kuni 14. mai.
(2) Pakkumise saamisel tuleb vanemal 14 päeva jooksul infosüsteemis ARNO kinnitada
lasteaiakoha vastuvõtmine või lasteaiakohast loobumine. Erandjuhtumil, kui infosüsteemi
ARNO kasutamise võimalus puudub, võib vallavalitsusele esitada allkirjastatud kinnituse
elektrooniliselt või paberkandjal.
(3) Lasteaiakohtade jagamisel võetakse arvesse avalduste laekumise järjekorda, eelistades Eesti
rahvastikuregistri andmetel Lääne-Harju vallas elavaid lapsi, kes on hiljemalt eelseisva
õppeaasta 1. septembri seisuga vähemalt pooleteiseaastased.
(4) Võimalusel arvestatakse avaldusel märgitud lasteasutuse eelistust. Kui lapsele ei ole võimalik
pakkuda lasteaiakohta eelistatud lasteasutuses, pakutakse alternatiivselt lasteaiakohta
teeninduspiirkonnas asuvas muus lasteasutuses.
(5) Erandjuhtudel on vallavalitsusel õigus eraldada lasteaiakoht väljaspool järjekorda, kui:
1) lasteaiakohta taotletakse valla eestkostel olevale lapsele;
2) lasteaiakohta taotletakse sotsiaal- või lastekaitseametniku põhjendatud ettepanekul.
(6) Kui vanem ettenähtud aja jooksu pakkumisele ei vasta, loetakse vanem pakkumisest
loobunuks ja osakonnal on õigus pakkuda kohta järgmisele koha järjekorras olevale lapsele.
(7) Loobumise korral jääb laps lasteasutuse järjekorda, kuid samal õppeaastal samasse
lasteasutusse lapsele lasteaiakohta üldjuhul ei pakuta.
(8) Põhikomplekteerimisel vabanenud lasteaiakohtade jagamine järgmiseks õppeaastaks toimub
ajavahemikus 1. juuni kuni 31. august. Vaba koha olemasolul võetakse lasteaeda lapsi ka
õppeaasta kestel, lähtudes vastava vanusegrupi laekunud avalduste järjekorrast. Lasteasutuste
vabade kohtade pakkumine vanemale toimub infosüsteemi ARNO kaudu.
(9) Vabade lasteaiakohtade olemasolul võetakse lasteasutusse
teeninduspiirkonda, arvestades ajaliselt varem esitatud taotlusi.

lapsi

väljastpoolt

(10) Lasteasutuse rühmade komplekteerimine lõppeb õppeaasta 10. septembriks ja lasteasutuse
direktor kinnitab käskkirjaga rühmade koosseisud.
§ 4. Lapse lasteasutusse vastuvõtmine
(1) Lapse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kinnitab lasteasutuse direktor
käskkirjaga ja kinnitab lapse lasteaiakoha kasutamise alguspäeva infosüsteemis ARNO. Vanem
saab lasteaiakoha kasutamise alguspäeva näha infosüsteemi ARNO kaudu.
(2) Jooksval õppeaastal võetakse lapsi lasteasutusse vabade kohtade tekkimisel või ajutiselt
äraoleva lapse asemele vastavasse vanuserühma.
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(3) Lapsele koolipikenduse taotlemise korral teavitab vanem lasteasutuse direktorit kirjalikult
hiljemalt 31. märtsiks.
§ 5. Lapse lasteasutuse koha kasutamise peatamine
(1) Lasteasutuse direktor võib vanema avalduse alusel otsustada lasteasutuse koha kasutamise
peatamise, mis ei või olla lühem kui üheksa kuud.
(2) Lasteasutuse koha kasutamise peatumise ajal ei maksa vanem osalustasu.
(3) Lasteasutuse koha kasutamine peatatakse tähtajaliselt ja enne tähtaja lõppemist ei ole
vanemal õigust koha kasutamist jätkata.
(4) Lasteasutuse koha peatamise ajaks on õigus anda tähtajaline koht järjekorras järgmisele
kohasoovijale.
(5) Tähtajalise lasteasutuse koha kasutajal säilib koht lasteaia järjekorras.
§ 6. Lapse lasteasutusest väljaarvamine
(1) Lapse lasteasutusest väljaarvamine toimub:
1) vanema avalduse alusel;
2) meditsiinilise otsuse alusel, kui laps ei saa tervisliku seisundi tõttu viibida lasteasutuses;
3) lapse kooliminekul hiljemalt 31. augustil.
(2) Lapse lasteasutusest väljaarvamiseks esitab vanem vähemalt 14 päeva enne lahkumist
infosüsteemi ARNO kaudu või allkirjastatud avalduse elektroonselt või paberkandjal
lasteasutuse direktorile, milles märgitakse lapse lasteaiast lahkumise aeg.
(3) Lasteasutusest väljaarvatud lapse vanemal on võimalik esitada infosüsteemi ARNO kaudu
uus avaldus lapse vastuvõtmiseks lasteasutusse. Erandjuhtumil, kui infosüsteemi ARNO
kasutamise võimalus puudub, võib vallavalitsusele esitada allkirjastatud avalduse elektrooniliselt
või paberkandjal.
(4) Direktoril on õigus laps lasteasutusest välja arvata juhul, kui:
1) vanem ei ole tasunud osalustasu kolme kuu eest;
2) laps on lasteasutusest põhjuseta puudunud üle ühe kuu. Põhjuseta puudumiseks loetakse
puudumist, millest ei ole lasteasutust teavitatud;
3) lapse elukoht pärast lapse lasteasutusse vastuvõtmist on muutunud ja ei ole enam lasteasutuse
teeninduspiirkonnas ning samas vanusegrupis on järjekorras laps, kelle elukohaks on lasteasutuse
teeninduspiirkond.
(5) Käesoleva paragrahvi lõike 4 punktides 1–2 nimetatud juhul nõuab lasteasutuse direktor
vanemalt eelnevalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kohustuste nõuetekohast täitmist,
andes selleks mõistliku aja. Kui vanem ei täida kohustusi nõuetekohaselt, teeb direktor
vallavalitsusele ettepaneku lasteasutuse koha kasutamise lõpetamiseks.
(6) Käesoleva paragrahvi lõike 4 punkti 3 ei saa rakendada enne õppeaasta lõppu. Lasteasutuse
direktor teavitab vanemat eelnevalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis sätte
rakendamise võimalikkusest. Sätet ei kohaldata juhul, kui õppeaasta lõppedes on lapse elukoht
muudetud tagasi lasteasutuse teeninduspiirkonda ega juhul, kui lasteaiakoht on eraldatud
käesoleva määruse § 3 lõikes 5 sätestatud korras.
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§ 7. Rakendussätted
(1) Lääne-Harju Vallavalitsuse 27.12.2018 määrus nr 14 „Lääne-Harju valla koolieelsesse
lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.
(2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

(allkirjastatud digitaalselt)
Jaanus Saat
vallavanem

(allkirjastatud digitaalselt)
Anti Pärtel
vallasekretär

