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Põltsamaa Valla Lasteaia Põltsamaa õppekoha lastevanemate kohatasust vabastamine 01.06.31.08.2022
Põltsamaa Valla Lasteaia direktor on esitanud taotluse Põltsamaa Valla Lasteaia Põltsamaa linna
Lembitu tn 1 (endine Põltsamaa Lasteaed Tõruke) ja Pärna tn 3 (endine Lasteaed MARI)
õppekohtades käivate laste vanemate osalustasust vabastamiseks 01.06-31.08.2022 (registreeritud
dokumendiregistris 02.05.2022 nr 10-3/2022/746-1).
Põltsamaa vald alustas 2021. aastal uue lasteaia ehitust aadressil Kuuse 19 Põltsamaa linnas. Ajakava
kohaselt peaksid kõik lapsed alates 01.09.2022 alustama õppimist eelnimetatud asukohas ning
praegused õppekohad aadressidel Lembitu 1 ja Pärna 3 Põltsamaa linnas lõpetavad tegutsemise.
Suveks on planeeritud lasteaia kolimine valmivasse Kuuse tn 19 õppehoonesse. Sellest tulenevalt on
lasteaia töökorraldus tavalisest erinev. Lasteaia direktor on lastevanematele olukorda selgitanud ning
vanemad, kellel on võimalus lapsi suveperioodil kodus hoida, on selleks avalduse esitanud.
Suveperioodidel on nõudlus lasteaiateenuse järgi igal aastal ka tavalises olukorras väiksem kui
septembrist maini. Kolimisperioodil juuni – august 2022 saavad teenindatud lapsed, kellel on vajadus
lasteaias käia.
Eelnevast tulenevalt on direktor esitanud avalduse vallavalitsusele, et lasteaias mitte käivate laste
vanemad osalustasust vanema soovi alusel vabastada.
Põltsamaa Vallavolikogu on 19.11.2020 võtnud vastu määruse nr 22 „Koolieelsete lasteasutuste
muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine ja arvestus“, mille § 3 lõige 5 sätestab,
et vallavalitsusel on õigus erandkorras osalustasu vähendada või teha selle maksmisel erisusi
põhjendatud juhtumitel avalduse alusel, samuti juhul, kui Vabariigi Valitsus on riigis välja kuulutanud
eriolukorra või muudel erakorralistel põhjendatud juhtudel. Vastavalt koolieelse lasteasutuse seaduse
§ 27 lõikele 3 toimub lasteaia muude kulude (lasteasutuse majandamiskulud, personali töötasu ja

sotsiaalmaks ning õppevahendite kulud) katmine vallaeelarve vahenditest ning vallavolikogu otsusel
osaliselt vanemate poolt.
Õiguskantsler on oma 21.05.2021 kirjas nr 14-2/210725/2103515 „Lasteaia toidukorrast loobumine ja
kohatasust vabastamine“ avaldajale avaldanud seisukoha, et lapsevanemaid saab lasteaia kohatasust
vabastada üksnes valla- või linnavolikogu (koolieelse lasteasutuse seadus § 27 lõige 3). Volikogu
ainupädevus on määrata, kui suure osa lasteaia kuludest katavad vanemad. Volikogu ei saa selle
otsuse tegemist vallavalitsusele edasi volitada (haldusmenetluse seadus § 91 lg 1). Seega otsustab
volikogu, kas osalustasu kehtestamisel nähakse ette soodustusi või maksmisest vabastamist.
Tuginedes õiguskantsleri arvamusele on põhjendatud, et volikogu otsustab lastevanemate osalustasust
vabastamise nende avalduse alusel 01.06-31.08.2022.
Otsuse rakendumisel jääb Põltsamaa valla 2022. aasta eelarvesse osa planeeritud tulust laekumata,
mille eeldatav suurusjärk on alla 10 000 euro. Samal ajal jäävad tegemata ka kulutused, kuna
Põltsamaa Lembitu tn 1 õppekoht on suveperioodil kasutusest väljas.
Otsus võetakse vastu koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 4 alusel.
1. Vabastada Põltsamaa Valla Lasteaia Põltsamaa linna Lembitu tn 1 ja Pärna tn 3 õppekohtade
lastevanemad lasteaia osalustasust 01.06-31.08.2022 nende avalduste alusel.
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Otsust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud isik
otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Põltsamaa Vallavolikogule
haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Otsuse peale on kaebeõigusega
isikul õigus esitada kaebus Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud
tähtaegadel ja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
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