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ABIKS LAPSEVANEMALE LASTEAIA- JA LASTEHOIUKOHA TAOTLEMISEL TARTU LINNAS 
 

 
Mitmes minu laps järjekorras on?  
 
Taotluse registreeringu number ei anna detailset informatsiooni koha saamise osas. 
Kohapakkumise lapseni jõudmisel on erinevad kriteeriumid. Oluline on, millal taotlus on 
esitatud, kui vana on laps, millisesse lasteaeda või piirkonda kohta soovitakse.  
 
Kui minu laps lõpetab munitsipaallastehoiu, kas siis tuleb teha uus taotlus, et saada koht 
lasteaias? 
 
Jah, tuleb esitada lasteaiakoha taotlus. Automaatselt lastehoiust lasteaeda last üle ei viida. 
Lasteaia- ja hoiutaotlused on eraldiseisvad. 
 
Minu lapsel on lasteaiakoht olemas, aga kolisime linna teise piirkonda. Mida pean tegema, et 
lapsele kodu lähedale lasteaiakoht saada? 
 
Tuleb esitada uus lasteaiakoha taotlus. Kuni uue sobiva koha pakkumiseni saab laps kasutada 
kohta olemasolevas lasteaias. 
 
Minu lapsel on lasteaiakoht olemas, aga kolisime naabervalda. Kas ma jään lasteaiakohast 
ilma? 
 
Ei, kuid nimetatud juhul muutuvad ka lapse lapsevanema(te) elukohaandmed, siis toimub teise 
KOV-i vahel arveldamine, mis lapsevanemat ei puuduta. 
 
Lapsevanema ja lapse elukoht on teises omavalitsuses.  
Kas ma saan oma lapse Tartu lasteaeda panna? Mis ma pean selleks tegema? 
 
Jah, tuleb esitada lasteaiakoha taotlus ARNO keskkonnas. Vabade kohtade olemasolul pakutakse 
neid ka väljaspool Tartu linna elavatele lastele. 
 
Mis vahet on lastehoiul ja lasteaial? 
 
Sisulist vahet ei olegi. Hoid pakub samaväärset teenust. Tartu lastehoidudes töötavad enamasti 
kutsetunnistusega  ja pühendunud lapsehoidjad. 
 
Kui teen oma taotluses muudatusi, kas see muudab minu kohta järjekorras? 
 
Ei, menetlemisel oleva taotluse muutmine ei muuda järjekorda. 
 
Sain lasteaiakoha pakkumise, aga unustasin selle õigeaegselt kinnitada. Mis nüüd saab? 
 
Tuleb ühendust võtta haridusosakonna alushariduse peaspetsialistiga. Kontakt: Riina Voore 736 
1449, Riina.Voore@tartu.ee. Kui kohta ei ole uuele lasteaiakoha taotlejale pakutud, siis on 
võimalik esialgne pakkumine taastada. 
 
Kas mul on mõistlik täita mitu erinevat taotlust ARNOs? Kas siis on suurem võimalus 
lasteaiakoht saada? 
 
Jah, on võimalik esitada üks munitsipaallasteaiakoha taotlus kuni kahe lasteaia eelistusega ja üks 
munitsipaallastehoiu taotlus ühe eelistusega. Lisaks on võimalik esitada taotlusi 
eralasteaedadele ja erahoidudele. Eraasutustele esitatavate taotluste hulk ei ole piiratud. 
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Mida tähendab taotlusel staatus „menetlemisel“? 
 
Staatus „menetlemisel“ tähendab seda, et lapsevanema esitatud taotlus on sel aastal järjekorras 
aktiivne ehk ootab koha pakkumisi. Kui vanem on saanud sobiva pakkumise ja tema laps on 
lasteaia kohale kinnitatud, siis on taotluse staatus „menetletud“. Staatus „ootel“ tähendab, et 
taotlus on esitatud, aga koha soovi aeg on tulevikus. 
 
Kui Tartus käivad lasteaias ühe pere lapsed nii, et üks on munitsipaallasteaias ja teine 
eralastehoius. Kas siis teisele lapsele kehtis 50% soodustus? 
 
Jah, see kehtib tingimusel, et nii kõik lapsed kui ka vähemalt üks lapsevanematest elavad ja on 
registreeritud Tartu linnas ühel aadressil.  
 
Kui laps ja vanem elavad Tartus, aga laps nt käib Elva lasteaias, kuidas käib arveldamine? 
 
Kui Tartu linna laps käib teise omavalitsuse munitsipaallasteaias, siis toimub omavalitsuste 
vaheline arveldamine, mis lapsevanemat ei puuduta. Lapsevanem tasub lasteaiakoha arve ja 
toiduraha. 
Kui Tartu linna laps läheb teise omavalitsuse haldusterritooriumil asuvasse eralasteaeda või 
eralastehoidu, siis toimub lapse koha toetamine teenusepakkuja kaudu. Toetuse suurus ei ületa 
Tartu linnas kehtestatud eralastehoiule ja eralasteaiale makstavat toetuse määra. 
 
Kui lapsevanem on üksik lapsevanem, kas siis on eelistusi järjekorras? 
 
Eelisjärjekorda ei ole. 
 
Kui lapsevanem ja laps saavad sissekirjutuse Tartusse, kas peab ise muutma ARNOs andmeid 
taotluse peal? 
 
Lapse elukohaandmete vaade muutub ARNOs automaatselt rahvastikuregistri vahendusel. 
 
Kui kolin teise omavalitsusse, aga laps jääb edasi Tartusse lasteaeda, kas siis lapse kohatasu 
muutub? 
 
Kui laps käib munitsipaallasteaias- või hoius, siis kehtiv kohatasu ja toiduraha suurus ei muutu. 
Kui laps kasutab kohta eraasutuses, siis tema kohatasu muutub, kuna Tartu linn ei saa toetada 
väljaspool Tartut elavat last. 
 
Kas koht eralasteaias ja -hoius on kallim ja kas see kompenseeritakse, kui linn mulle kohta ei 
paku? 
 
Tartu linnas on lasteaia ja lastehoiu kohatasud ühtlustatud, see tähendab, et kohatasu suurus ei 
sõltu asutuse omandivormist. Küll võib erineda toidupäeva maksumus. 
Tartu linn toetab eralasteaedasid ja -hoidusid ning otse vanemale toetust ei maksa. 
 
 


