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Lapsehoiuteenuse rahastamise ning osutamise tingimused ja kord
(algtekst)
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3, § 22 lõike 1
punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 113 lõigete 3 ja 4 alusel.
§ 1. Reguleerimisala
Käesolev määrus reguleerib koolieelses lasteasutuses mittekäiva lapse vanemale,
eestkostjale või hooldajale (sotsiaalhoolekande seaduse § 129 lõikes 1 nimetatud
isikutele) lapsehoiuteenuse osutamise tingimused ja toetuse määramise ja maksmise
korda ning riigi poolt rahastatava lapsehoiuteenuse raske ning sügava puudega lastele
osutamise tingimused ja korda.
§ 2. Üldsätted
(1) Lapsehoiuteenus on lapsevanema, eestkostja või hooldaja toimetulekut või töötamist
toetav teenus, mille osutamise vältel tagab nimetatud isikute asemel lapse hooldamise,
arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja.
(2) Lapsehoiuteenust võib osutada lapsehoidja kutset omav füüsilisest isikust ettevõtja või
juriidiline isik, kohaliku omavalitsuse asutus või valitsusasutuse hallatav asutus, kellel on
Võru maavanema antud kehtiv tegevusluba.
(3) Lapsehoiuteenuse eest makstava toetuse määraks on:
1. 6 (kuus) eurot ühe päeva eest, kui lasteaias vabu kohti ei ole;
2. 5 (viis) eurot ja 75 (seitsekümmend viis) senti ühe päeva eest, kui laps on Lasva
lasteaiarühma ootenimekirjas ja Kääpa rühmas on vabu kohti;
3. 5 (viis) eurot ja 75 (seitsekümmend viis) senti ühe päeva eest, kui laps on Kääpa
lasteaiarühma ootenimekirjas ja Lasva rühmas on vabu kohti;
4. Lasva Vallavalitsuse poolt kinnitatud lasteaia kohamaksumäär, kui tegemist on
käesoleva määruse § 3 lõike 1 punktis 2 nimetatud lapsega.
(4) Lasva Vallavalitsusel on õigus diferentseerida toetuse suurust lähtuvalt:
1) teenuse osutamise ajast;
2) lapse vanusest;
3) lapse erivajadustest.
(5) Toetus määratakse maksimaalselt üheks aastaks.
§ 3. Toetuse subjekt
(1) Lapsehoiuteenuse eest
määratakse ja makstakse toetust lapsevanemale,
eestkostjale või hooldajale, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Lasva vald ( v.a.
hooldaja) ja lapse, kelle jaoks toetust taotletakse, rahvastikuregistri järgne elukoht on
Lasva vald ja:
1) ta ei ole kantud ühegi munitsipaal- või eralasteaia nimekirja, aga on registreeritud

Lasva Valla Lasteaia Pargihaldjas järjekorda,
või
2) ta on raske või sügava puudega ning lapsehoiuteenuse vajadus on kirjas tema
rehabilitatsiooniplaanis.
(2) Õigus toetusele tekib pärast vanemahüvitise seaduse alusel saadava hüvitise
maksmise lõppemist ning lõpeb lapse minekul koolieelsesse lasteasutusse või õppima
asumisel üldhariduskoolis.
(3) Riigi poolt rahastatavale lapsehoiuteenusele on õigus raske ja sügava puudega lapse
seaduslikul esindajal kuni selle kalendriaasta lõpuni, kus laps saab 18-aastaseks,
eeldusel, et:
1) raske ja sügava puudega lapse hooldusteenuse vajadus on kirjas lapse
rehabilitatsiooniplaanis;
2) lapse hooldamine ei ole samal ajal tagatud teiste sotsiaalteenustega;
3) laps ei viibi samal ajal haridusasutuses.
(4) Toetuse saaja on kohustatud teavitama koheselt Lasva Vallavalitsust (edaspidi
vallavalitsus) käesolevas paragrahvi lõigetes 1 või 2 toimunud muutustest.
§ 4. Lapsehoiuteenusele esitatavad nõuded
(1) Lapsehoiuteenust võib osutada lapsehoiuteenusel viibiva lapse eluruumides või
muudes lapsehoiuteenuse osutamiseks sobivates ruumides, mis on vastavuses
rahvatervise seaduse alusel kehtestatud lapsehoiuteenuse tervisekaitsenõuetele.
(2) Lapsehoiuteenuse osutamise korral võib lapsehoidja hoida:
1) lapsehoiuteenusel viibiva lapse eluruumides korraga kuni 5 last;
2) väljaspool lapsehoiuteenusel viibiva lapse eluruume korraga kuni 10 last.
(3) Kui lapsehoiuteenust osutatakse väljaspool lapse eluruume tagab lapse toitlustamise
lapsehoiuteenuse osutaja vastavalt toiduseaduses sätestatule.
(4) Kui lapsehoiuteenust ei osutata lapse eluruumides, võimaldab lapsehoiuteenuse
osutaja lapsele magamiskoha vastavalt lapse eale ja vajadusele ning lapsehoiuteenusele
õigustatud isiku ja lapsehoiuteenuse osutaja vahelisele kokkuleppele.
(5) Lapsehoidja lähtub oma töös lapsehoiuteenusele õigustatud isiku juhistest ning lapse
huvidest.
§ 5. Toetuse taotlemine
(1) Toetuse taotleja esitab vallavalitsusele:
1) kirjaliku vormikohase taotluse;
2) isikut ning eestkostjaks või hooldajaks olemist tõendava dokumendi (toetuse
esmakordsel taotlemisel);
3) lapse sünnitunnistuse koopia (toetuse esmakordsel taotlemisel);
4) lapsehoiuteenuse osutajale maavanema poolt väljastatud tegevusloa koopia;
5) raske või sügava puudega lapse puhul lapse rehabilitatsiooniplaani koopia ja Arstliku
Ekspertiisi Komisjoni otsuse puude raskusastme kohta;
6) raske või sügava puudega lapse puhul, kes ei kasuta lapsehoiuteenust, esitada teiste
teenuste kasutamist tõendavad kuludokumendid.
(2) Toetuse taotleja esitab vallavalitsusele igakuiselt lapsehoiuteenuse osutajalt saadud
arve ja andmed lapse(laste) lapsehoiul viibitud kuupäevade kohta.
(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud dokumentide esitamisest on vabastatud
määruse § 3 lõike 1 punktis 2 nimetatud laste vanemad/eestkostjad.
§ 6. Toetuse määramine ja maksmine
(1) Otsuse toetuse andmise või sellest keeldumise kohta teeb vallavalitsus 10
kalendripäeva jooksul arvates toetuse taotlemiseks vajalike dokumentide saamise
päevast.
(2) Kui taotlust ei rahuldata, saadetakse taotlejale põhjendatud otsus 5 tööpäeva jooksul
otsuse tegemisest.

(3) Vallavalitsus sõlmib riigi rahastatava lapsehoiuteenuse osutamiseks raske või sügava
puudega lapse seadusliku esindaja ja valitud lapsehoiuteenuse osutajaga halduslepingu.
§ 7. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamine
(1) Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi korral võib neid
jooksva eelarveaasta 1. oktoobrist alates kasutada raske või sügava puudega lastele ja
nende peredele osutatud sotsiaalteenuste kompenseerimiseks ning uute teenuste
arendamiseks, sealhulgas:
1) transporditeenus lapse viimisel ravi-, rehabilitatsiooni- või haridusasutusse;
2) perede nõustamisteenus;
3) lastele isikliku abistaja ja tugiisiku teenus;
4) pereliikmete viibimine koos lapsega rehabilitatsiooniteenusel;
5) puudega lapsele eluaseme kohandamine;
6) teised puudega lapse ja tema perekonna olukorda ning toimetulekut parandavad
teenused;
7) raske või sügava puudega lastele ja nende peredele sotsiaalteenuste väljatöötamisega
seotud kulud.
(2) Eelarveaasta lõpuks kasutamata rahaliste vahendite ülejääk kantakse järgmise
eelarveaasta vallaeelarvesse raske või sügava puudega laste või nende peredega seotud
sotsiaalteenuste osutamiseks või arendamiseks.
(3) Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamist korraldab
ja kasutamise üle peab arvestust vallavalitsus.
§ 8. Toetuse tagasinõudmine
(1) Kui taotleja on esitanud toetuse saamiseks valeandmeid või on jätnud teatamata
andmete muutumisest, mis tingivad toetuse maksmise lõpetamise, on vallavalitsusel
õigus enammakstud toetus tagasi nõuda.
(2) Kui taotleja on esitanud toetuse suuruse arvestamiseks ja väljamaksmiseks
valeandmeid, kaotab ta üheks aastaks toetuse saamise õiguse.
§ 9. Määruse jõustumine
(1) Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist
(2) Määrust rakendatakse 01. jaanuarist 2016.a.
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