
Hea lapsevanem!

Tallinna koolieelses lasteasutuses käiva lapse vanem vabastatakse kohatasust kolmel juhul:
• Perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast töötasu
alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast ning
vanema kui ka lapse elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil.
• Tallinna lasteasutuses käib pere kaks või enam last ning nii vanema kui ka laste elukoht on
rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil.
• Sobitus- või erirühmas käiva või sinna kohta ootava lapse eest koolivälise
nõustamismeeskonna soovitusel, kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri
andmetel Tallinna linn.

Lapsevanem saab kohatasu taotluse esitada haridusameti iseteeninduskeskkonnas
info.haridus.ee/lasteaiakoht, kus tal on võimalik valida määruse tingimustele vastavuse korral
erinevate soodustuste liikide vahel või esitab paberkandjal või digitaalselt allkirjastatud taotluse
(https://www.tallinn.ee/est/haridus/Kohatasuvabastuse-taotlused-munitsipaallasteaias ) asutuse
juhile.

Küsimuste puhul palun pöörduda direktori poole.



Vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest vabastamise taotlus

Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool

Lapse ees- ja perekonnanimi ……………………………..……………. rühm …………………..

…………...................................................................../........................................./.........….................

(Lapsevanema ees- ja perekonnanimi) (isikukood) (kontakttelefon)

…………………………………………………………………

(e-posti aadress)

Aadress rahvastikuregistris ………………………………………………………..…..................

Nr.

Pereliikmed:

(ees-ja perekonnanimi)

Sünniaeg Sissetuleku liik Viimase kolme kuu

netosissetulek

(eurodes)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Kokku

Netosissetuleku hulka kuuluvad kõik sissetulekud: töötasu, töötu abiraha, elatusraha, pension,

lapse toetus, lapsehooldustasu, üksikvanema lapse toetus, eestkostetava või perekonnas

hooldamisel oleva lapse toetus, puudega lapse vanema toetus, hooldajatoetus, tulumaksutagastus,

õppetoetus, honorar, muud sissetulekud.

Perekonna kolme kuu keskmine netosissetulek .......……............... eurot.

Kinnitan esitatud andmete õigsust. Olen teadlik, et sotsiaalhoolekandeosakonnal on õigus nõuda

sissetulekuid tõendavaid dokumente ja nende kontrollimiseks pöörduda Maksu- ja Tolliameti

piirkondliku maksukeskuse poole.

……………………………. ……………………………….

(kuupäev) (taotleja allkiri)

.................................................................................... sotsiaalhoolekande osakond kinnitab / ei

kinnita vanema osa maksmisest vabastamist kuni 80% ulatuses.

……………………………. ……………………………….

(kuupäev) (osakonnajuhataja või asetäitja allkiri)

Vanemate poolt kaetava osa määra toetuse saamise õigus on juhul, kui:

 lapse ja tema vanema(te) rahvastikuregistri järgne elukoht on Tallinn.

 Kui perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast palga

alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast palga

alammäärast.


