TAPA VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS

EELNÕU
Tapa

…. … 2015 nr

Tapa Vallavolikogu 08. novembri 2007 määruse nr 74 “Tapa valla eelarvest
lapsehoiuteenuse rahastamise kord“ muutmine
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja
sotsiaalhoolekande seaduse § 12¹ lg 1 ja 2 alusel.
§ 1.
Tapa Vallavolikogu 08. novembri 2007 määruses nr 74 “Tapa valla eelarvest
lapsehoiuteenuse rahastamise kord“ tehakse järgmised muudatused:
(1) paragrahvi 2 lõiget 1 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Lapsehoiuteenuse osutaja on füüsilisest isikust ettevõtja, juriidiline isik, kohaliku
omavalitsusüksuse asutus või valitsusasutuse hallatav asutus, kellel on tegevuskohajärgse
maavanema poolt antud kehtiv tegevusluba.“
(2) paragrahvi 2 lõike 2 esimene lause muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Lapsehoiuteenuse osutaja hooldab ja arendab last ning tagab lapse turvalisuse.“
(3) paragrahvi 2 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse see järgmiselt:
„(3) Tapa valla eelarvest rahastatava lapsehoiuteenuse saajaks on laps, kelle enda ja
lapsehoiuteenuse osutajaga lepingu sõlminud vanema elukohana on Eesti
rahvastikuregistrisse kantud Tapa vald, laps on eas, mil vanemal puudub õigus saada
vanemahüvitist ning laps on:
1) erivajadusega (raske või sügava puudega) laps ja hoiuteenuse vajadus on märgitud ära
lapse rehabilitatsiooniplaanis või
2) koolieelses eas olev laps, kelle tervislik seisund vajab erilist tähelepanu ja väikest
kollektiivi.“
(4) paragrahvi 2 lisatakse lõige 4 järgmises sõnastuses:
“(4) Lapsehoiuteenusele saamiseks pöördub lapsevanem või hooldaja lapsehoiuteenuse
osutaja poole vastava avaldusega.“
(5) paragrahvi 3 lõiget 1 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Lapsehoidja lähtub oma töös lapse arengu huvidest, vanema juhistest, lapsehoiuteenuse
osutaja ja vanema vahel sõlmitud lepingust ning õigusaktidest. Lapsehoiuteenuse osutaja ja
vanema vahel sõlmitud leping peab muuhulgas sisaldama kokkulepet lapsehoiuteenuse
kestuse kohta päevas, kas lapsehoiuteenust osutatakse päevas kuni neli tundi või üle nelja
tunni.“
(6) paragrahvi 4 lõike 1 punkti 1 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:
„1) lapsehoiuteenuse saaja vastab käesoleva korra § 2 lõige 3 lapsehoiuteenuse osutamisega
seotud isikutele esitatud nõuetele;“

(7) paragrahvi 4 lõiget 2 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Lapsehoiuteenusele õigustatud isik esitab sotsiaalosakonnale Tapa valla eelarvest
lapsehoiuteenuse rahastamise taotlemiseks vormikohase kirjaliku taotluse koos nõutavate
dokumentidega.“
(8) paragrahvi 4 lõiget 5 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:
„(5) Taotlus rahuldatakse ja lapsehoiuteenuse osutajaga sõlmitakse vormikohane
lapsehoiuteenuse rahastamise leping, kui on täidetud käesoleva korra paragrahvis 4 lg 1 p 16 sätestatud tingimused.“
(9) paragrahvi 5 lõiget 11 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:
„(11) Vallavalitsus peatab lapsehoiuteenuse toetuse eraldamise, kui on oht, et
lapsehoiuteenuse osutaja ei täida käesoleva korra paragrahvis 4 lg 1 p 2-4 sätestatud eeldusi.
Peatamise ajal selgitatakse asjaolusid ning otsustatakse, kas toetuse eraldamist jätkatakse,
toetuse eraldamine lõpetatakse ja üle kantud toetus nõutakse tagasi.
(10) paragrahvi 6 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„§ 6. Lapsehoiuteenuse aruandlus ja järelevalve“
§ 2. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Urmas Roosimägi
Vallavolikogu esimees
Eelnõu oli arutlusel 09.09.2014, 29.09.2014, 13.01.2015, 10.02.2015, 17.08.2015, 03.09.2015,
13.10.2015 toimunud sotsiaalkomisjoni koosolekutel ja 06.11.2014, 12.02.2015, 03.09.2015
toimunud vallavalitsuse istungil ning 20.10.2015 toimunud eelarve- ja arengukomisjoni
koosolekul.

Seletuskiri
Tapa Vallavolikogu 08.11.2007 määruse nr 74 „Tapa valla eelarvest lapsehoiuteenuse
rahastamise kord“ muutmine
Sissejuhatus
Tapa Vallavolikogu määruse „Tapa Vallavolikogu 08.11.2007 määruse nr 74 „Tapa valla
eelarvest lapsehoiuteenuse rahastamise kord“ muutmine” eelnõu on algatanud ja ette
valmistanud Tapa Vallavolikogu sotsiaalkomisjon. Seletuskirja koostas Tapa Vallavolikogu
sotsiaalkomisjoni liige Jaan Lõõnik (jaan@erkas.ee, tel. 5161054).
Eelnõuga täpsustatakse Tapa Vallavolikogu kehtestatud korda arvestades kehtivat õigust ning
praktikas ilmnenud vajadusi ja samuti redaktsiooni grammatilist korrektsust. Eelnõu koostamisel
on lähtutud sotsiaalhoolekandeseaduse paragrahvides 121 kuni 128 sätestatust.
Eelnõu sisu
1.1.

§ 2 lg 1 muutmine

Eelnõuga muudetakse kehtiva määruse redaktsiooni osas, mis nõuab lapsehoiuteenuse osutajalt
Lääne-Viru maavanema poolt antud kehtiva tegevusloa olemasolu. Sotsiaalhoolekandeseaduse §
123 lg 1 sätestatu kohaselt peab lapsehoiuteenuse osutajal olema tegevuskohajärgse maavanema
antud kehtiv tegevusluba. Seega ei määratleta tegevusluba andvat maavanemat mitte kohaliku
omavalitsuse, vaid teenuse osutaja asukoha järgi.
1.2.

§ 2 lg 2 muutmine

Eelnõuga täpsustatakse määruse § 2 lg 2 esimese lause kehtivat redaktsiooni, et oleks võimalik
üheselt mõista, kelle kohta säte käib. Redaktsiooni mõtte kohaselt käib norm lapsehoiuteenuse
osutaja kohta ning täpsustatakse, et tagada tuleb lapse turvalisus.
1.3.

§ 2 lg 3 muutmine

Eelnõuga täpsustatakse Tapa valla eelarvest rahastatavat lapsehoiuteenust saama õigustatud laste
ringi.
1.4.

§ 2 lg 4 lisamine

Eelnõuga lisatakse määrusele § 2 lg 4, millega sätestatakse, et lapsehoiuteenusele saamiseks
peab lapsevanem või hooldaja esitama avalduse lapsehoiuteenuse osutajale. Sellega tagatakse
lapsevanemale teenuse osutaja vaba valiku õigus. Teenusele pääsemine ei too iseenesest kaasa
teenuse rahastamist vallaeelarvest, toetsue saamise taotlus esitatakse vallavalitsusele ja seda
menetleb vallavalitsus.
1.5.

§ 3 lg 1 muutmine

Eelnõu täpsustab, et lapsehoidja ei pea oma töös lähtuma mitte lapse huvidest, vaid lapse arengu
huvidest. Selle kohaselt on nõutav lapsehoidjalt aktiivne roll teenuse osutamisel. Korrigeeritud
on sõna „kestus“ õigekirja.

1.6.

§ 4 lg 1 p 1 muutmine

Eelnõu täpsustab, et määruse § 2 lõikes 3 sätestatud nõuetele peab vastama vaid
lapsehoiuteenuse saaja. Ka viidatud § 2 lg 3 on sõnaselgelt sätestatud, et sellega reguleeritakse
lapsehoiuteenuse saaja kohta käivaid tingimusi toetuse saamiseks.
1.7.

§ 4 lg 2 muutmine

Eelnõu muudab kehtivat määrust nii, et avalduse toetuse taotlemiseks esitab Tapa
Vallavalitsusele lapsehoiuteenusele õigustatud isik, mitte aga teenuse osutaja. Kuna
sotsiaalhoolekandeseaduse § 124 kohaselt tuleb riigieelarvest rahastatava lapsehouteenuse
saamiseks esitada taotlus teenuse saamiseks õigustatud isikul, siis antud muudatusega
ühtlustatakse korralduselt sarnaste, kuid eri allikatest rahastatavate lapsehoiuteenuste saamiseks
taotluste esitamise korda. Samuti on lapsevanemale loodud võimalus saada vastus toetuse
saamiseks otse kohalikust omavalitsusest, mitte lapsehoiuteenuse osutaja vahendusel. Toetuse
saajaks on laps ja tema seaduslik esindaja, mitte aga lapsehoiuteenuse osutaja.
1.8.

§ 4 lg 5 muutmine

Eelnõuga täpsustatakse, et taotlus toetuse saamiseks rahuldatakse ja asjakohane leping
sõlmitakse juhul, kui on täidetud määruse § 4 lg 1 punktides 1 kuni 6 sätestatud tingimused.
Kehtiv redaktsioon viitab üldistatult paragrahvile 4 tervikuna, kuid selle lõiked 2 kuni 7 ei saa
sisuliselt olla taotluse rahuldamise otsustamise alustingimusteks.
1.9.

§ 5 lg 11 muutmine

Eelnõuga täpsustatakse, et vallavalitsus peatab toetuse eraldamise juhul, kui on oht, et
lapsehoiuteenuse osutaja ei täida määruse § 4 lg 1 punktides 2 kuni 4 sätestatud tingimusi.
Kehtiv redaktsioon viitab üldistatult paragrahvile 4 tervikuna, kuid selle lõike 1 punktid 1, 5 ja 6
ning lõiked 2 kuni 7 ei saa sisuliselt olla aluseks toetuse peatamise otsustamiseks.
1.10.

§ 6 pealkirja muutmine

Eelnõuga korrigeeritakse paragrahvi pealkirjas oleva sõna „järelevalve“ õigekiri.
Eelnõu vastavus õigusaktidele
Eelnõuga viiakse määrus kooskõlla sotsiaalhoolekandeseadusega ning ühtlustatakse vallaelarvest
ja riigieelarvest rahastatava lapsehoiuteenuse rahastamise korraldamist.
Eelnõu rakendamine ja mõjud
Eelnõu rakendudes muutub määrus täpsemaks ja keeleliselt korrektsemaks. Lapsevanem saab
esitada avalduse Tapa valla eelarvest lapsehoiuteenuse rahastamise taotlemiseks ise
vallavalitsusele. Eelnõu rakendamisega ei kaasne vajadust teiste õigusaktide muutmiseks ega
vältimatut täiendavat finantseerimiskohustust.
Eelnõu menetlemise käik

Eelnõu oli arutlusel Tapa vallavolikogu sotsiaalkomisjoni 09.09.2014, 13.01.2015, 8.09.2015 ja
13.10.2015 koosolekutel, samuti vallavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni 18.02.2015
koosolekul.
Eelnõu kohta esitas oma ettepanekud Tapa Vallavalitsus 04.12.2014 ja 12.02.2015.
Sotsiaalkomisjon arvestas eelnõus Tapa Vallavalitsuse esitatud täiendusettepanekutega osaliselt.
Sotsiaalkomisjon ei nõustu vallavalitsuse ettepanekuga jätta eelnõust välja § 1 lg 1 määruse § 2
lg 1 muutmiseks. Vallavalitsuse hinnangul seaks määruse § 2 lg 1 muutmisettepaneku
rakendumine vallale kohustuse rahastada rahvastikuregistri andmetel Tapa vallas elavate isikute
lapsehoiuteenust ka teistes omavalitusüksustes. Sotsiaalkomisjoni seisukoht on, et selline on
seadusandja tahe ning Eesti Vabariigi seadused kehtivad ka Tapa vallas täies mahus, seega ei
mõjuta kohaliku volikogu määruse eksitav sõnastus seaduse kehtivust.
Sotsiaalkomisjon ei nõustu vallavalitsuse ettepanekuga muuta määrusele lisatava § 2 lg 4
sõnastust, mille kohaselt „lapsehoiuteenusele saamiseks pöördub lapsevanem/hooldaja
vallavalitsuse sotsiaalosakonna poole vastava avaldusega“. Vallavalitsus leiab, et sel viisil on
vallavalitsusel olemas ülevaade valla rahastatava lapsehoiuteenuse otstarbeka ja põhjendatud
kasutamise üle. Sotsiaalkomisjoni ettepanek on käesoleva eelnõuga ühtlustada avalduste
esitamise ja menetlemise korda nii vallaeelarvest kui ka riigieelarvest toetatavatele
lapsehoiuteenustele pääsemisel. Lapsevanemale tuleb tagada vaba valiku õigus teenuseosutaja
leidmisel. Käesoleva eelnõu kohaselt esitab lapsevanem või hooldaja vallavalitsusele vaid
avalduse toetuse saamiseks ning sellega on täidetud ka vallavalitsuse eesmärk saada ülevaade
valla rahastatava lapsehoiuteenuse otstarbeka ja põhjendatud kasutamise üle.
Arengu- ja eelarvekomisjon toetas 18.02.2015 otsusega sotsiaalkomisjoni ettepanekuid ja tegi
vallavalitsusele ülesandeks täpsustada, millistel alustel ja mis mahus/määras lapsehoiuteenust
valla poolt rahastatakse. Tapa Vallavalitsus jäi oma 3.09.2015 istungil 12.02.2015 seisukohtade
juurde.

Tapa valla eelarvest lapsehoiuteenuse rahastamise kord
Vastu võetud 08.11.2007 nr 74 koos eelnõus sätestatud muudatusettepanekutega
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja
sotsiaalhoolekande seaduse § 12¹ lg 1 ja 2 ning § 12³ lg 1 ja 2 alusel.
§ 1. Üldsätted
(1) Tapa valla eelarvest lapsehoiuteenuse rahastamise kord (edaspidi kord) reguleerib
lapsehoiuteenuse osutamisega seotud isikute ringi, lapsehoiuteenuse osutamisele esitatavaid
nõudeid, lapsehoiuteenuse rahastamise tingimusi, taotlemist, rahastamise korraldust, aruandlust
ja järelvalvet.
(2) Käesolev kord ei reguleeri riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahastamist.
(3) Lapsehoiuteenus on lapse seadusliku esindaja (edaspidi vanem) toimetulekut või töötamist
toetav teenus, mille osutamise vältel tagab lapsehoiuteenuse osutaja lapse hooldamise,
arendamise ja turvalisuse.
§ 2. Lapsehoiuteenuse osutamisega seotud isikud
(1) Lapsehoiuteenuse osutaja on füüsilisest isikust ettevõtja, juriidiline isik, kohaliku
omavalitsusüksuse asutus või valitsusasutuse hallatav asutus, kellel on tegevuskohajärgse
maavanema poolt antud kehtiv tegevusluba.
(2) Lapsehoiuteenuse osutaja hooldab ja arendab last ning tagab lapse turvalisuse. Isikul peab
lapsehoidjana tegutsemiseks olema lapsehoidja kutsetunnistus, ta peab olema täieliku
teovõimega ja lapsehoiuteenuse osutamiseks vajaliku füüsilise ja vaimse tervisega ning:
1)
tal
on
lapse
kasvatamiseks
vajalikud
isikuomadused;
2) temalt ei ole ära võetud vanema õigusi ega ole ära võetud last ilma vanema õiguste
äravõtmiseta;
3) teda ei ole kõrvaldatud eestkostja ega hooldaja kohustuste täitmisest;
4) tema suhtes ei ole alustatud kriminaalmenetlust süüdistatavana kuriteos, mille eest seadus
näeb karistusena ette vangistuse, ja tal ei ole karistatust tahtlikult toimepandud kuriteo eest;
5) tal ei ole sõltuvust alkoholist, narkootilistest ega psühhotroopsetest ainetest.
(3) Tapa valla eelarvest rahastatava lapsehoiuteenuse saajaks on laps, kelle enda ja
lapsehoiuteenuse osutajaga lepingu sõlminud vanema elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse
kantud Tapa vald, laps on eas, mil vanemal puudub õigus saada vanemahüvitist ning laps on:
1) erivajadusega (raske või sügava puudega) laps ja hoiuteenuse vajadus on märgitud ära lapse
rehabilitatsiooniplaanis või
2) koolieelses eas olev laps, kelle tervislik seisund vajab erilist tähelepanu ja väikest kollektiivi.
(4) Lapsehoiuteenusele saamiseks pöördub lapsevanem või hooldaja lapsehoiuteenuse osutaja
poole vastava avaldusega.
§ 3. Lapsehoiuteenuse osutamisele esitavad nõuded
(1) Lapsehoidja lähtub oma töös lapse arengu huvidest, vanema juhistest, lapsehoiuteenuse
osutaja ja vanema vahel sõlmitud lepingust ning õigusaktidest. Lapsehoiuteenuse osutaja ja
vanema vahel sõlmitud leping peab muuhulgas sisaldama kokkulepet lapsehoiuteenuse kestuse
kohta päevas, kas lapsehoiuteenust osutatakse päevas kuni neli tundi või üle nelja tunni.
(2) Lapsehoiuteenust võib osutada lapse või lapsehoidja eluruumis või muudes lapsehoiuks
sobivates ruumides.
(3) Lapsehoidja, samuti muu isik, kes viibib perioodiliselt ruumides, kus osutatakse
lapsehoiuteenust, peab läbima korrapärase tervisekontrolli nakkushaiguste suhtes, sealhulgas iga
kahe aasta järel kopsude röntgenuuringu, ja neil peab olema tervisetõend nakkushaiguste suhtes
tervisekontrolli läbimise kohta. Lapsehoiuteenuse osutaja on kohustatud Tapa Vallavalitsuse
sotsiaalosakonnale nõudmisel esitama enda ja muu isiku eelnimetatud tervisetõendi.

(4) Lapse eluruumides võib lapsehoidja korraga hoida kuni viit last, kaasa arvatud lapsehoidja
enda samal ajal hooldamist vajavad lapsed. Väljaspool lapse eluruume võib lapsehoidja hoida
korraga kuni 10 last, kaasa arvatud lapsehoidja enda samal ajal hooldamist vajavad lapsed.
(5) Kui lapsehoiuteenusel viibib korraga rohkem kui viis last, loetakse igat lapsehoiuteenusel
viibivat raske või sügava puudega last, alla kolmeaastast last ning lapsehoidja enda samal ajal
hooldamist vajavat raske või sügava puudega last ja alla kolmeaastast last kahe lapse eest.
(6) Kui lapsehoiuteenuse osutatakse rohkem kui neli tundi päevas, tagab lapsehoiuteenuse
osutaja lapse toitlustamise vastavalt lapsehoiuteenuse osutaja ja vanema vahelisele lepingule.
Lapsehoiuteenuse osutaja peab toitlustamisel tagama toidu käitlejale kehtestatud nõuete täitmise
vastavalt toiduseaduses sätestatule.
(7) Kui lapsehoiuteenust osutatakse väljaspool lapsehoiuteenusel viibiva lapse eluruume, peavad
lapsehoiuteenuse
osutamise
ruumid
vastama
lapsehoiuteenusele
kehtestatud
tervisekaitsenõuetele.
(8) Kui lapsehoiuteenust ei osutata lapse eluruumides ning lapsehoiuteenust osutatakse rohkem
kui neli tundi päevas, võimaldab lapsehoiuteenuse osutaja lapsele magamiskoha vastavalt lapse
eale ja vajadustele ning lapsehoiuteenuse osutaja ja vanema vahelisele lepingule.
§ 4. Lapsehoiuteenuse rahastamise tingimused
(1)
Tapa
valla
eelarvest
rahastatakse
lapsehoiuteenust
eeldusel,
et:
1) lapsehoiuteenuse saaja vastab käesoleva korra § 2 lõige 3 lapsehoiuteenuse osutamisega
seotud isikutele esitatud nõuetele;
2) lapsehoiuteenuse osutaja ja vanema vahel on sõlmitud leping;
3) lapsehoiuteenuse osutaja kannab korrektselt ja õigeaegselt andmed riiklikesse registritesse;
4) osutatav lapsehoiuteenus vastab käesoleva korra § 3 ja teistes õigusaktides esitatud nõuetele;
5) lapse hooldamine ei ole samal ajal tagatud teiste sotsiaalteenustega, sh riigi rahastatava
lapsehoiuteenusega;
6) laps ei viibi samal ajal haridusasutuses.
(2) Lapsehoiuteenusele õigustatud isik esitab sotsiaalosakonnale Tapa valla eelarvest
lapsehoiuteenuse rahastamise taotlemiseks vormikohase kirjaliku taotluse koos nõutavate
dokumentidega.
(3) Taotluse vormi ja nõutavate dokumentide loetelu kinnitab Tapa Vallavalitsus (edaspidi
vallavalitsus).
(4) Sotsiaalosakond teeb otsuse lapsehoiuteenuse rahastamise kohta 30 kalendripäeva jooksul
taotluse ja kõigi nõutavate dokumentide saamisest arvates.
(5) Taotlus rahuldatakse ja lapsehoiuteenuse osutajaga sõlmitakse vormikohane
lapsehoiuteenuse rahastamise leping, kui on täidetud käesoleva korra paragrahvis 4 lg 1 p 1-6
sätestatud tingimused.
(6) Lapsehoiuteenuse rahastamise lepingu vormi ja lapse pearaha kinnitab vallavalitsus.
(7) Taotluse rahuldamata jätmisest teavitatakse lapsehoiuteenuse osutajat kirjalikult.
§ 5. Lapsehoiuteenuse rahastamise korraldus
(1) Lapsehoiuteenuse rahastamise taotluse rahuldamisel eraldatakse lapsehoiuteenuse osutajale
toetus (toetus) iga lapsehoiuteenuse saaja kohta kuus. Kui lapsehoiuteenuse saaja hakkab
lapsehoiuteenust kasutama kalendrikuu kestel, siis eraldatakse toetus alates järgmisest
kalendrikuust.
(2) Vallavolikogu kinnitab toetuse suuruse eelarveaastaks ühe kuu jooksul pärast vallaeelarve
kinnitamist. Vallavalitsusel on õigus diferentseerida toetuse suurust lähtuvalt lapsehoiuteenuse
kasutamise ajast ning lapse vanusest.
(3) Lapsehoiuteenuse toetus kantakse lapsehoiuteenuse osutaja pangakontole üks kord kvartalis
vastavalt 25. jaanuariks, 25. aprilliks, 25. juuliks ja 25. oktoobriks.
(4) Lapsehoiuteenuse rahastamise lepingu esmasel sõlmisel kantakse lapsehoiuteenuse toetus
lapsehoiuteenuse osutaja pangakontole lapsehoiuteenuse rahastamise lepingu sõlmimisest 30

kalendripäeva jooksul ajavahemiku eest, mis jääb lapsehoiuteenuse toetuse eraldamise ja sellele
järgneva kvartali alguse vahele.
(5) Lapsehoiuteenuse osutaja võib lapsehoiuteenuse toetust kasutada personali- ja
majandamiskulude katteks.
(6) Lapsehoiuteenuse osutaja on kohustatud vallavalitsust kirjalikult teavitama lapsehoiuteenuse
osutamise lõppemisest iga lapsehoiuteenuse saaja puhul viie tööpäeva jooksul.
(7) Lapsehoiuteenuse osutaja on kohustatud vallavalitsust teavitama kõikidest muutustest, mis
tingivad või võivad tingida lapsehoiuteenuse toetuse eraldamise lõpetamise. Lapsehoiuteenuse
osutaja on kohustatud viivitamatult teavitama vallavalitsuse järelevalveorgani tehtud
ettekirjutustest ja nende täitmisest.
(8) Lapsehoiuteenuse toetuse eraldamine lõpetatakse lapsehoiuteenuse saajale lapsehoiuteenuse
osutamise lõppemisest. Kui lapsehoiuteenuse saaja lõpetab lapsehoiuteenuse kasutamise
kalendrikuu kestel, siis lõpetatakse toetuse eraldamine alates järgmisest kalendrikuust.
(9) Lapsehoiuteenuse toetuse eraldamine lõpetatakse, kui lapsehoiuteenuse osutaja ei täida
käesoleva korra paragrahvis 4 sätestatud tingimusi.
(10) Ettemaksuna saadud toetus arveldatakse tasa uue lapsehoiuteenuse saaja eest eraldatava
toetusega või lapsehoiuteenuse osutaja peab selle tagastama esitatud arve alusel vallavalitsusele.
(11) Vallavalitsus peatab lapsehoiuteenuse toetuse eraldamise, kui on oht, et lapsehoiuteenuse
osutaja ei täida käesoleva korra paragrahvis 4 lg 1 p 2-4 sätestatud eeldusi. Peatamise ajal
selgitatakse asjaolusid ning otsustatakse, kas toetuse eraldamist jätkatakse, toetuse eraldamine
lõpetatakse ja üle kantud toetus nõutakse tagasi.
(12) Lapsehoiuteenuse toetuse eraldamine peatatakse, kui lapsehoiuteenuse osutaja ei luba
vallavalitsuse esindajat lapsehoiuteenuse osutamiseks kasutatavatesse ruumidesse kontrolli
teostamiseks või ei esita tähtaegselt nõutud andmeid ja dokumente.
(13) Kui lapsehoiuteenuse osutamisel ei täideta käesoleva korra paragrahvis 4 sätestatud
tingimusi, riiklikes registrites, taotluses või lisatud dokumentides on esitatud valeandmeid,
lapsehoiuteenuse osutajal on maksuvõlgnevus, ta ei kasuta toetust sihipäraselt, on vallavalitsusel
õigus nõuda alates eelnevalt loetletud asjaolude esinemisest eraldatud toetus tagasi.
§ 6. Lapsehoiuteenuse aruandlus ja järelevalve
(1) Lapsehoiuteenuse osutaja on kohustatud esitama vallavalitsusele statistilised
kvartaliaruanded osutatud lapsehoiuteenuse kohta vastavale kvartalile järgneva kuu 15.
kuupäevaks ja aastaaruande seaduses sätestatud tähtpäevaks.
(2) Statistilise kvartaliaruande vormi kinnitab vallavalitsus.
(3) Lapsehoiuteenuse osutaja esitab vallavalitsusele kinnitatud majandusaasta aruande ühe kuu
jooksul selle kinnitamisest õigusaktides ettenähtud korras.
(4) Lapsehoiuteenuse rahastamisel kontrollitakse käesoleva korra paragrahvis 4 sätestatud
tingimuste täitmist taotluse saamisel ja iga aasta 31. märtsi, 30. juuni, 30. septembri ja 31.
detsembri seisuga.
(5) Sotsiaalosakond võib nõuda lapsehoiuteenuse osutajalt igal ajal lapsehoiuteenuse
osutamisega seotud andmete ja dokumentide esitamist. Lapsehoiuteenuse osutaja peab lubama
sotsiaalosakonna esindaja lapsehoiuteenuse osutamiseks kasutatavatesse ruumidesse
lapsehoiuteenuse osutamisega seotud asjaolude kontrollimiseks.
§ 7. Määruse rakendamine
Määrus jõustub 1. jaanuaril 2008.

