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Huviringid lasteaias 

 

 

Lugupeetud avaldaja 

 

 

Pöördusite õiguskantsleri poole lasteaia huviringide küsimuses. Leidsite, et lasteaia ruumides 

tegutsevate eraõiguslike huviringide pakkujate lepingutingimused on vanemate jaoks ebasoodsad 

ja tasud liialt kõrged. Teie hinnangul peaks (munitsipaal)lasteaed pigem ise huviringe pakkuma, 

mitte soodustama eraõiguslike isikute tegevust.  

 

Mõistan Teie muret. Paraku saab seaduse alusel munitsipaallasteaialt nõuda vaid õppekava 

täitmist, mitte aga õppekavavälise huvitegevuse korraldamist.   

 

Koolieelse lasteasutuse seaduse (KELS) § 1 lg 1 järgi on koolieelne lasteasutus koolieast 

noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist võimaldav õppeasutus. Lasteasutuse õppe- 

ja kasvatuskorralduse alus on õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale 

(KELS § 16 lg 1). Seega peab lasteaed tagama lastele tegevuse, mis tuleneb õppekavast.  

 

Huvikooli seaduse § 9 lg 4 järgi toimub õpe huvikoolis õppuri alusharidust pakkuva õppeasutuse 

õppetööst vabal ajal. Lasteaias on õppetöö ja muu tegevus omavahel põimunud, kõik päeva 

tegevused pole käsitatavad õppetegevusena. Sama seaduse § 1 lg 3 järgi ei kohaldata koolieelse 

lasteasutuse riikliku õppekava alusel korraldatavale õppe- ja kasvatustegevusele huvikooli 

seadust. See tähendab, et lapse huvitegevust (ka siis, kui see toimub lasteaia ruumides) ei saa 

vaadelda osana lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest. 

 

On saanud siiski tavaks, et lasteaia ruumides tegutsevad eraõiguslikud huviringid. Vanematel ja 

lastel on mugavam teenust kasutada pigem lasteaias, kui minna lapsega mujale huviringi. Võib 

arvata, et seetõttu osaleb huviringides ka rohkem lapsi.  

 

Kui munitsipaallasteaias tegutseb huviring, ei vastuta lasteaed teenuse osutamise tingimuste eest 

ega saa neid mõjutada. Huvitegevuse pakkuja üksnes kasutab lasteaia ruume ja pakub 

huvitegevust omal vastutusel. See ei taga, et huviringi teenus on nõutaval tasemel. Seetõttu 

võiksid vanemad ise kontrollida näiteks spordiregistrist treeneri kvalifikatsiooni või muid 

teenuse kvaliteedi kohta käivaid andmeid.  

 

Kui huvitegevuse pakkuja lepingutingimused vanematele ei sobi, võib proovida 

teenusepakkujaga läbi rääkida. Juhul kui see pole võimalik, ei pea lepingut sõlmima ja teenust 
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kasutama. Nii on see paraku kõigi turul pakutavate teenuste ja kaupadega. Kindlasti ei ole üheski 

huviringis käimine lapsele kohustuslik.  

 

Selgitasite, et kuivõrd huviringide tasud on kõrged, võib see kahjustada laste huve, kelle 

vanematel pole võimalust ringis osalemise eest maksta. Niisugusel juhul tuleks koos lasteaia 

personaliga mõelda läbi, kuidas korraldada rühma töö nii, et ükski laps ei tunneks end 

kõrvalejäetuna. Ringid ei tohiks mõjutada lasteaia päevakava. See peaks olema koostatud nii, et 

ka neil lastel, kes ringis ei käi, oleks huviringide toimumise ajal huvitavat tegevust.  

 

Paljud kohalikud omavalitsused on otsustanud oma eelarvest toetada laste huvitegevust. Nii on 

võimalik ka Tallinna lapsevanematel taotleda sissetulekust sõltuvat toetust lapse huvi- ja 

sporditegevusega seotud kulutuste osaliseks hüvitamiseks (vt määruse § 3 p 4). 

 

Loodan, et neist selgitustest on abi. 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Ülle Madise 
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