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Viljandi        21. detsember 2021 nr 2-2/4 

 

 

Viljandi valla koolieelsetesse lasteasutustesse 

laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord 

 

 

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 ja kohaliku omavalitsuse 

korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 alusel.  

 

 

§ 1. Üldsätted 

(1) Viljandi valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord 

(edaspidi kord) reguleerib Viljandi vallale (edaspidi vald) kuuluvatesse koolieelsetesse 

lasteasutustesse laste vastuvõttu ja sealt väljaarvamist. 

(2) Viljandi valla koolieelsetesse lasteasutustesse (edaspidi lasteasutus) on õigus kohta saada 

lapsel vanuses 1,5-7 eluaastat, kui lapse ja vähemalt ühe vanema, hooldaja või eestkostja (edaspidi 

lapsevanem) elukoht on rahvastikuregistri järgi Viljandi vald. 

(3) Kui lasteasutuses on vaba koht, mida ei vaja Viljandi valla laps (elukoht on rahvastikuregistri 

järgi Viljandi vald), võib kohta pakkuda lapsele, kellel on täitmata käesoleva paragrahvi lõikes 2 

sätestatud tingimused. 

(4) Lapsele lasteaiakoha taotlemiseks, taotluse muutmiseks, tühistamiseks või lõpetamiseks 

esitab lapsevanem vastava taotluse Viljandi valla haridusteenuste haldamise infosüsteemis ARNO 

(edaspidi register ARNO). 

 

§ 2. Lasteasutusse koha taotlemine 

(1) Taotluses (edaspidi kohataotlus), mille lapsevanem esitab registri ARNO kaudu, märgib 

lapsevanem, mis ajast lasteasutusse kohta soovib ja kuni kaks lasteasutuse eelistust. 

(2) Kohataotluse alusel kantakse laps registris ARNO olevasse järjekorda, arvestades 

kohataotluse esitamise kuupäeva. Arvestust koha taotlejate osas peetakse õppeaastate ja laste 

vanuse kaupa. 

(3) Lapsevanemal on vajadusel võimalus registris ARNO tehtud valikuid muuta ning jälgida lapse 

kohta järjekorras. 

(4) Kui lapsevanem ei soovi enam kohta lasteasutuses taotleda, tuleb tal kohataotlus registris 

ARNO tühistada. 

 

§ 3. Lapse lasteasutusse vastuvõtmine 

(1) Lasteasutuste vabade kohtade ja rühmade komplekteerimine algab uueks õppeaastaks registris 

ARNO 1. aprillist. 

(2) Väljaspool järjekorda võib vaba koha olemasolul saada koha laps: 

1) kelle õde või vend juba kasutab kohta samas lasteasutuses; 

2) kelle lapsevanem töötab samas lasteasutuses; 

3) kelle koolikohustuse täitmine on koolivälise nõustamiskomisjoni soovitusel edasi lükatud; 

4) muul põhjendatud juhul Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) 

haridusspetsialisti otsusega. 



(3) Kui lapsele ei ole võimalik pakkuda eelistatud lasteasutuses sobivas vanuses vaba kohta, 

pakutakse vaba kohta teise eelistusena märgitud lasteasutuses või vaba koha olemasolul lapse 

elukohale lähimas lasteasutuses. 

(4) Lapsevanema(te)le saadetakse elektroonselt teatis koha pakkumise kohta lasteasutuses, 

registris ARNO olevatele kontaktidele, hiljemalt 1. juuniks. 

(5) Vaba koha olemasolul võetakse lasteasutusse lapsi kogu õppeaasta vältel. 

(6) Lapsevanemal on teatise saamisest arvates kuni neliteist (14) kalendripäeva aega otsustada 

kohapakkumise vastuvõtmine või loobumine. Oma otsuse kinnitab lapsevanem registris ARNO. 

Kui lapsevanem neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul oma otsust ei kinnita, loetakse 

lapsevanem kohapakkumisest loobunuks. Õppeaasta keskel on kohapakkumisele vastamise aeg 

seitse (7) päeva. 

(7) Kohataotluse muutmisel lapsevanema poolt jätkub järjekorras liikumine kohataotluse 

esitamise kuupäeva arvestades. 

(8) Lapsevanem, kelle koolikohustuslikus eas lapsel on koolivälise nõustamismeeskonna soovitus 

koolipikenduseks, peab lasteasutuses koha kasutamise jätkamisest kirjalikult teavitama 

lasteasutust ja ametiasutust hiljemalt sama aasta 1. maiks või seitsme (7) kalendripäeva jooksul 

pärast soovitusest teada saamist. 

(9) Kui laps on saavutanud kooliküpsuse lasteasutuse kinnitusel enne koolikohustuslikku aega ja 

lapsevanem soovib last varem (6-aastasena) kooli saata, peab ta sellest ametiasutust teavitama 

enne 1. maid. 

(10) Rühmade komplekteerimine lõpeb 5. septembril, mille järgselt lasteasutuse direktor kinnitab 

käskkirjaga rühmade koosseisud ja registris ARNO rühmade nimekirjad. 

(11) Lasteasutuse rühmad moodustatakse vastavalt vajadustele ja võimalustele, arvestades 

sätestatud piirnorme. 

(12) Lasteasutuses koha kasutamisel tuleb järgida lasteasutuse kodukorda, päevakava jm 

asjakohaseid õigusakte. 

(13) Koolimineku aastal saab laps lasteasutuse kohta kasutada kuni 30. juunini. Lapsevanema 

taotluse alusel on võimalik kohta kasutada kuni õppeaasta lõpuni. 

(14) Osaajalise koha kasutamisel märgib lapsevanem registris ARNO lapse poolt lasteasutuse 

kasutamise aja. Osaajalist kohta saab laps kasutada lasteasutuse direktoriga kokkulepitud aegadel 

ja tingimustel. Koha kasutusse andmise osaajalisena otsustab lasteasutuse direktor eeldusel, et ühte 

kohta soovib osaajaliselt kasutada vähemalt kaks last, kes summeerituna kasutavad täisajalist 

kohta. 

 

§ 4. Lasteasutuste töö korraldamine suveperioodil 

(1) Lasteasutuste töö korraldamine suveperioodil sätestatakse iga-aastaselt lasteasutuste 

hoolekogude ettepanekute põhjal Viljandi Vallavalitsuse korraldusega 31. märtsiks. 

(2) Koha taotlemine toimub suveperioodil tegutsevasse lasteasutusse 1. maiks esitatud 

lapsevanema taotluse alusel. 

 

§ 5. Lapsevanema ja lasteasutuse vahelise info vahetamise hea tava 

(1) Lapsevanemal on õigus saada lasteasutuse direktorilt, õppealajuhatajalt ja/või õpetajatelt teavet 

lasteasutuse töökorralduse, õppe- ja kasvatustegevuse, kodukorra, toidukulu, lapsevanema poolt 

kaetava osa ja selle kehtestamise aluste kohta ning muud teavet, mis on seotud koha kasutamisega 

lasteasutuses. 

(2) Lapsevanem teavitab lasteasutust: 

1) enda ja lapse kontaktandmete muutumisest ja lisab muudatused ka registrisse ARNO; 

2) lapse terviseseisundist, mis eeldab eritingimuste loomist lasteasutuses; 

3) esimesel võimalusel, lapsel diagnoositud nakkushaigusest, millega võib kaasneda teiste laste 

haigestumine. 

 

§ 6. Lapse lasteasutusest väljaarvamine 

(1) Lapse lasteasutusest väljaarvamiseks esitab lapsevanem registris ARNO taotluse lasteaiast 

väljaarvamiseks vähemalt kaks (2) nädalat enne soovitavat lahkumist. Taotluses märgitakse lapse 

lasteasutusest lahkumise aeg. Lahkumise kuupäevaks peab lapsevanem tasuma kõik võlgnevused 

lasteasutusele. 



 

(2) Laps arvatakse lasteasutusest välja seoses lapse kooliminekuga. 

(3) Lasteasutuse direktoril on õigus arvata laps lasteasutusest välja, kui: 

1) Lapsevanem ei ole tasunud tema poolt kaetavat osa kaks järjestikku kuud ja lapsevanem ei ole 

teavitanud lasteasutuse direktorit tekkinud makseraskustest ning avaldanud soovi maksegraafiku 

koostamiseks; 

2) rahvastikuregistri andmetel väljaspool Viljandi valla haldusterritooriumi püsivalt elava lapse 

elukohajärgne kohalik omavalitsus ei osale lasteasutuse kulude katmises ning ei ole kahe kuu 

jooksul tasunud ametiasutuse poolt esitatud arvet; 

3) laps puudub ette teatamata ja/või meditsiiniliste näidustusteta üle ühe kuu järjest. 

(4) Lapse lasteasutusest väljaarvamise korral käesoleva korra § 6 lg 3 toodud juhtudel teatab 

lasteasutuse direktor otsusest lapsevanemale kirjalikult ühe nädala jooksul alates otsuse 

tegemisest. 

(5) Lapse lasteasutusest lahkumisel on lapsevanem kohustatud tasuma lapsevanema poolt kaetava 

osa kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani. 

(6) Koha kaotanud lapsele saab uuesti koha taotleda registris ARNO. 

 

§ 7. Määruste kehtetuks tunnistamine 

Tunnistada kehtetuks Viljandi Vallavalitsuse 09.05.2018 määrus nr 6 “Viljandi valla 

koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord”. 

 

§ 8. Määruse jõustumine 

Määrus jõustub 01.01.2022. 

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Alar Karu (allkirjastatud digitaalselt) 

vallavanem  Reet Pramann 

                                                                                          vallasekretär 

 

 

 

Saata:  Viljandi valla koolieelsed lasteasutused 

            haridus- ja kultuurinõunik 

            haridusspetsialist 

            avalike suhete spetsialist (kodulehel avaldamine) 

 


