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Tapa valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes  

vanemate poolt kaetavate kulude osa määr  

ja selle tasumise kord  
 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkt 37 ja 

koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel. 

 

§ 1.   Määruse reguleerimisala  

Määrusega kehtestatakse Tapa valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes (edaspidi 

lasteasutus) majandamiskulude, personalikulude ja õppevahendite kulude vanema või lapse 

seadusliku esindaja (edaspidi vanem) poolt kaetava osa (edaspidi osalustasu) määr, osalustasu 

maksmisest soodustuste andmine ja osalustasu tasumise kord. 

 

§ 2.   Osalustasu suurus 

Osalustasu suurus ühe lapse kohta kuus on eelneval aastal kehtinud Vabariigi Valitsuse poolt 

kehtestatud töötasu alammäärast (edaspidi töötasu alammäär): 

1) 5%, kui lapse ja tema  vanema(te) elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse (edaspidi 

rahvastikuregister) kantud Tapa vald; 

2) 10%, kui lapse ja tema vanema elukoht ei ole rahvastikuregistri andmetel Tapa vallas. 

 

§ 3. Osalustasu soodustus 

(1) Kui ühest perest käib lasteasutuses üheaegselt kaks last, siis teise lapse eest on osalustasu 

suurus 3% töötasu alammäärast. 

(2) Kui ühest perest käib lasteasutuses üheaegselt kolm või enam last, siis on teise lapse 

osalustasu 3% töötasu alammäärast ning kolmanda ja järgneva lapse eest osalustasu 

maksma ei pea. 

 

 

§ 4.   Osalustasu soodustuse andmine 

(1) Määruse §-s 3 sätestatud soodustust saab taotleda juhul, kui laste ja vanema(te) elukoht 

on rahvastikuregistri andmetel Tapa vald. 

(2) Soodustuse saamiseks esitab vanem avalduse Tapa Vallavalitsuse e-teenuse keskkonnas.  

(3) Vallavalitsusel on õigus kontrollida avalduses esitatud andmete õigsust. 

(4) Osalustasu soodustuse andmise või andmisest keeldumise otsustab vallavalitsus või tema 

poolt määratud struktuuriüksus või ametnik.  

 

§ 5.   Osalustasu tasumine 

(1) Osalustasu on vanem kohustatud maksma alates lapse lasteasutuse nimekirja arvamise  

päevast kuni lapse lasteasutuse nimekirjast väljaarvamise päevani. 
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(2) Osalustasu maksab vanem eelneva kuu eest vallavalitsuse poolt esitatud arve alusel sellel 

näidatud tähtpäevaks.  

(3) Osalustasu tuleb tasuda ka lapse lasteaiast puudutud perioodi eest. 

(4) Lasteasutuse ajutise sulgemise ajal pikemaks perioodiks kui kaks nädalat (ruumide 

remont, töötajate kollektiivpuhkus vms), tasutakse osalustasu proportsionaalselt 

lasteasutuse lahtioleku ajale. 

(5) Lapsevanema võib osalustasu maksmisest vabastada lasteasutuse direktori käskkirja 

alusel kuni kahe kuu eest kalendriaastas, kui laps lasteaiateenust ei kasuta. 

Vabastusperioodi hulka arvestatakse ka lasteasutuse töötajate kollektiivpuhkuse aeg. 

(6) Lapsevanem esitab kirjaliku avalduse osalustasust vabastamise kohta lasteasutuse 

direktorile vähemalt üks kuu enne lasteaiakoha mittekasutamise perioodi algust. 

 

§ 6. Erisus 

(1) Tapa Vallavalitsus võib oma korraldusega anda lapsevanematele põhjendatud asjaoludel 

osalustasude maksmiseks täiendavaid soodustusi või vabastada vanem osalustasu 

maksmisest täies ulatuses. 

(2) Vallavalitsusel on õigus erandolukorras ajutiselt peatada osalustasu maksmise kohustus 

või kehtestada määruses sätestatud osalustasu väiksemas suuruses, kui see olukord on 

tingitud ettenägematust asjaolust, mille tõttu ei ole ajutiselt võimalik lasteasutust teenuse 

saamiseks kasutada.  

 

§ 7.   Määruse kehtetuks tunnistamine 

Tunnistada kehtetuks Tapa Vallavolikogu 16.11.2018 määrus nr 43 „Lapsevanemate poolt 

kaetava osalustasu kehtestamine Tapa valla koolieelsetes lasteasutustes“. 

§ 8.   Määruse jõustumine  

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2023. 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Alari Kirt 

volikogu esimees 
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