Hoiame
omasid

1

Kui perre sünnib laps...						3
Koduse lapse toetus						4
Lasteaia tasu valla munitsipaallasteaedades			

5

Eralasteaias käiva lapse kohatasu soodustus			

6

Lasteaedade teeninduspiirkonnad				8
Koolialguse toetus						10
Hea teada							11

Kui perre sünnib laps, tuleb uue ja hoopis
teistsuguse elukorraldusega harjuma
hakata silmapilk hiljem, talle nimi
leida ning sünd registreerida.
Kõige väiksemad sauevallakad koos oma
perega saavad esimese kolme elukuu
jooksul kutse beebipäevale. Beebipäevad toimuvad 4-5 korral aastas Laagri
kultuurikeskuses. Kutse saadetakse kõigile postiga rahvastikuregistris märgitud
aadressile. Beebipäeval saab iga väike
sauevallakas endale meelepärases suuruses uue bodi, mille rinnal uhkelt 100%
sauevallaka logo. Ühiselt süüakse torti ja
kõik, kes soovivad, saavad teha perepilte.
Elu beebiga ei ole odav. Ühtäkki selgub,
et on vaja igasugu asju alates vankrist ja
lõpetades mähkimislaua või siputuspükstega. Et kulusid natukenegi leevendada,
maksab Saue vald omadele sünnitoetust.
Toetust on võimalik taotleda kuni kuus
kuud pärast lapse sündi, minnes aadressile
iseteenindus.sauevald.ee. Pärast sisselogimist valige „sünnitoetuse taotlemine“.
Sünnitoetust makstakse lapse sünni puhul ühele lapse vanematest, kui laps

registreeritakse sündimisel Saue valla
elanikuks, lapse vanemad on Saue valla
elanikud lapse sünni hetkel ja toetuse
taotlemise ajal ning lapse vanemad on
toetuse väljamaksmise hetkel Saue valla
elanikud olnud vähemalt toetuse väljamaksmise aasta 1. jaanuari seisuga.
Kui Saue valla elanik on ainult üks lapse
vanematest, makstakse sünnitoetust pool
toetusmäärast (160 eurot). Sünnitoetuse täismäär on 320 eurot. Üksikvanemal,
kes vastab toetuse saamise tingimustele,
on õigus saada sünnitoetust kogu toetusmäära ulatuses. Mitmike sünni korral
makstakse sünnitoetust igale lapsele.
Sünnitoetus makstakse välja kahes osas:
pool (160 eurot) pärast lapse sündi ja
teine pool (160 eurot) aasta möödumisel
toetuse esimese osa väljamaksmisest.
Toetuse teise osa väljamaksmiseks uut
avaldust esitama ei pea. Teine pool toetusest makstakse välja tingimusel, et selle väljamaksmise ajal on laps ja vanemad
endiselt Saue valla elanikud.
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KODUSE LAPSE TOETUS
Kui last lasteaeda ega -hoidu panna ei soovi, toetab Saue vald sedagi valikut. Toetust
saab alates lapse 1,5-aastaseks saamise
kuule järgnevast kuust kuni kooliminemise
aasta suve 30. juunini. Seda tingimusel, et
laps ei ole ühegi munitsipaallasteaia nimekirjas ja ei saa eralastehoiutoetust.
Kui lapse vanemad on vallaelanikud, on
toetus 130 eurot kuus (v.a juulikuu). Kui
vaid üks lapsevanem on Saue valda registreeritud, saab poole summast ehk 65 eurot
kuus. Üksikvanemal on õigus saada koduse
lapse toetust kogu toetusmäära ulatuses.
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Toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus
haridusteenuste haldamise süsteemis
Arno aadressil piksel.ee/arno/saue. Kui
tingimused on täidetud, hakatakse toetust
maksma avalduse esitamise kuule järgnevast kuust, esimene väljamakse on sellele
järgneva kuu 15. kuupäeval.

LASTEAIA TASU VALLA
MUNITSIPAALLASTEAEDADES

Oluline on teada, et kui lapse vanemad või
üksikvanem on registreeritud Saue valda
2021. aasta 1. jaanuari seisuga, rakenduvad sama aasta 30. septembriks (kaasa
arvatud) vähemalt 3-aastaseks saanud
lapse eest soodustused.
1. Kui peres käib lasteaias üks laps, on
soodustuse määr 50% ehk omaosalustasu
on 58,4 eurot kuus.
2. Kui peres on kaks last, kes käivad Saue
valla munitsipaallasteaias, on soodustus
teise lapse eest 75% ehk lapsevanem maksab teise lapse eest omaosalustasu 29,2
eurot kuus.
3. Kui peres on kolm või enam alaealist
last, on lasteaia soodustus 100% ehk lapsevanem ei pea maksma Saue valla lasteaias käiva lapse eest omaosalustasu.
Kolme ja enama lapsega pere soodustuse
saamiseks ei pea olema kõik lapsed lasteaiaealised. Võib olla nii, et kaks käivad
lasteaias, kolmas on juba koolis. Soodustus kehtib 3-8-aastasele lapsele, kui peres
on kolm alla 18-aastast last. Oluline on,

et lastel on ühised vanemad või on kõik
lapsed ja vanemad registreeritud samale
aadressile Saue vallas. Viimane tingimus
võimaldab arvesse võtta ka kärgpere lapsi.
Esimese ja teise lapse lasteaiatasu soodustus rakendub automaatselt, vanem ei
pea kirjutama taotlust.
Kolmelapselise pere soodustuse saamiseks peavad vanemad esitama taotluse,
mis on leitav valla kodulehelt sauevald.
ee/taotlused. Taotlus tuleb teha ka juhul,
kui pere tegelik koosseis erineb rahvastikuregistris kajastuvast.

OLULINE!

Saue valla lasteaedades (mida ei tohi segamini ajada eralasteaedade ja -hoidudega) on vanemate omaosalus 20% Vabariigi
Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. 2021. aastal on vanema omaosalus
116,8 eurot lapse kohta kuus.

Need soodustused
kehtivad ainult Saue valla
munitsipaallasteaias
käivatele hiljemalt jooksva
aasta 30. septembril (k.a)
vähemalt 3-aastaseks
saanud 3-8-aastastele
lastele. Eralasteaedadele
need ei laiene. Samuti ei
laiene soodustused teiste
omavalitsuste (Tallinn, Keila,
Harku jne) lasteaias käivatele
lastele.
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ERALASTEAIAS KÄIVA LAPSE
KOHATASU SOODUSTUS
Vald maksab eralastehoiule või -lasteaiale maksimaalselt 340 eurot toetust juhul,
kui hoid ei küsi lapsevanemalt rohkem kui
20% töötasu alammäärast ehk 116,8 eurot
kuus (2021. aastal). Seega on kohatasu
maksimum 456,8 eurot, millele lisandub
vanema makstav toiduraha. Kui lastehoid määrab kohatasuks kõrgema summa,
maksab vald toetust 250 eurot ja ülejäänu
jääb lapsevanema kanda.
Selle lahenduse taga on mõte, et turul on
kümneid lastehoide, mis suudavad pakkuda 456,8-eurost teenusehinda, ja vanemal
on üsna suur valikuvabadus. Kui vanem
eelistab siiski kallima hinnaga eralastehoidu, on valla toetus väiksem ja vanema
omaosalus tema enda valikul suurem.
Kui Saue valla registris on ainult üks vanem, on toetuse suurus 170 eurot kuus ehk
50% 340 euro suurusest maksimummäärast.
Kui pere kolib valda jooksval aastal ja
laps asub esmakordselt kasutama kohta
eralasteaias või –hoius, makstakse teenuse pakkujale lapse eest toetust alates
lapse ja vanema(te) Saue valla elanikuks
registreerimisele kuule järgnevast kuust
kuni kalendriaasta lõpuni või kuni laps ja
vanem(ad) on Saue valla elanikud.
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Selle toetuse puhul suhtlevad omavahel
vald ja hoid, kes sõlmivad lepingu. Hoid
annab vallale igakuiselt ülevaate, kui palju
lapsi hoius käib, esitab vallale arve ja vähendab selle arvelt lapsevanema makstavat osa. Lapsevanem peab suhtlema ainult
eralasteaia või -hoiuga.
Küll on juulis väike erisus. Kui laps vajab
juulis kohta eralastehoius, tuleb sellest
vallale teada anda avaldusega mai lõpuks
ja hiljem esitada juuli osas omaosaluse tasumist kinnitav maksekorralduse koopia.

Mõlemad vanemad on Mõlemad vanemad on Saue valla elanik on
Saue valla elanikud
Saue valla elanikud ainult üks lapsevanem
toetuse maksmise aasta 1. jaanuari seisuga
Erahoid võtab
vanemalt rohkem
kui 20% (116,8 eurot)
palga alammäärast

Kuni 340 eurot/kuus

250 eurot/kuus

OLULINE!

TOETUS

Erahoid ei võta
vanemalt rohkem
kui 20% (116,8 eurot)
palga alammäärast

50% toetusemäärast

Eralasteaia ja -hoiu toetust
ei maksta, kui laps on
saanud jooksva aasta 30.
septembriks (kaasa arvatud)
3-aastaseks ja vald on
lapsele pakkunud kohta
munitsipaallasteaias. Alla
3-aastastele see ei kehti.
Isegi, kui neile on pakutud
kohta mõnes valla lasteaias,
jääb lapsevanemale võimalus
otsustada erahoiu kasuks.
Nii pisikeste jaoks on valla
vaatest vajalik paindlikum
lähenemine - vanemal
on võimalik valida enda
eelistatavat keskkonda,
väiksemaid rühmi või
sobilikumat õpimetoodikat.
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LASTEAEDADE
TEENINDUSPIIRKONNAD
Saue vallas on 10 munitsipaallasteaeda.
Igale lasteaiale on geograafilisest asukohast ja elanike liikumisteedest tulenevalt
välja mõõdetud n-ö oma piirkond, kus elavad lapsed saavad koha sealses lasteaias.
Mõned külad on mitme lasteaia teeninduspiirkonnas. Erand on ka Laagri alevik:
siin asub neli lasteaeda väga lähestikku
ning seetõttu on nende teeninduspiirkond
sama.
Igasse lasteasutusse võetakse vastu just
selles vanuses lapsi, kellele on võimalik
selles lasteaias kohta pakkuda. Kui lapse
elukohajärgses lasteaias tema vanusele
sobivat kohta ei ole, pakutakse seda võimalusel mõnes teises piirkonnas asuvas
lasteaias või saab vanem kasutada eralasteaia või –lapsehoiu võimalust koos valla
toetusega.
Digitaalne lasteaia järjekorrasüsteem
Arno arvestab seda loogikat. Vanem saab
valikupiirkonna lapse rahvastikuregistrijärgsest koduaadressist.
Arno veebilink on piksel.ee/arno/saue.
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Piirkondade määramine on vajalik, et tagada laste jaotumine lasteaedadesse
ühtlasemalt. Kui näiteks Laitse elanikule
võiks hommikul Tallinna tööle sõites olla
mugav laps poole tee peal Laagrisse lasteaeda tuua, võib see tekitada olukorra, kus
osadesse lasteaedadesse on tung suurem
ja lasteaia lähistel elavad lapsed oma „kodulasteaeda“ ei mahugi. Lasteaiakohtade
jagamisel lähtutakse eelkõige õed-vennad-koos-ja-kodu-lähedal-printsiibist.

RIISIPERE
LASTEAED

Riisipere alevik, Aude, Jaanika, Madila, Munalaskme, Mustu,
Odulemma, Vilumäe, Ürjaste, Kivitammi, Nurme, Tabara

TURBA
LASTEAED

Turba alevik, Ellamaa, Kivitammi, Lehetu, Lepaste, Siimika,
Viruküla, Nurme, Tabara

KERNU
RIISIKAS

Haiba, Kernu, Kirikla, Kohatu, Kustja, Metsanurga, Mõnuste

RUILA
KIRSIAED

Allika, Hingu, Kaasiku, Kabila, Kibuna, Laitse, Metsanurga,
Muusika, Pohla, Ruila, Vansi

SAUE
LASTEAED
MIDRIMAA

Saue linn, Aila, Jõgisoo küla Keila jõest põhja pool asuv osa,
Valingu, Vanamõisa

LAAGRI
LASTEAED

Vatsla, Hüüru, Kiia, Püha, Alliku, Laagri, Koidu

TULEVIKU
LASTEAED

Vatsla, Hüüru, Kiia, Püha, Alliku, Laagri, Koidu

VESKITAMMI
LASTEAED

Vatsla, Hüüru, Kiia, Püha, Alliku, Laagri, Koidu

NÕLVAKU
LASTEAED

Vatsla, Hüüru, Kiia, Püha, Alliku, Laagri, Koidu

ÄÄSMÄE
LASTEAED

Koppelmaa, Maidla, Pällu, Pärinurme, Jõgisoo küla Keila
jõest lõuna poole jääv osa, Tagametsa, Tuula, Ääsmäe,
Metsanurga, Muusika
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KOOLIALGUSE TOETUS
Igale esimest korda esimesse klassi minevale lapsele on ette nähtud koolialguse toetus. Taaskord saavad seda taotleda
pered, kus mõlemad vanemad ja laps on
registreeritud lapse kooliminemise aasta
1. jaanuari seisuga Saue valla elanikeks.
Toetuse suurus on 160 eurot.
Üksikvanemal on õigus täissummale, aga
kui Saue valla registris on vaid üks vanem,
on toetuse summa pool ehk 80 eurot.
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Esmakordselt koolimineva lapse toetuse
taotlemine algab aadressilt piksel.ee/
arno/saue.

HEA TEADA!
Päriselus tuleb ette olukordi, kus lapsel
on teine vanem olemas, kuid sassiläinud
suhete või lihtsalt elumuudatuste tõttu ei
osale ta lapse kasvatamises või ei elata
ühe leibkonnana.
Saue vallas võetakse üksikvanema määratluse puhul arvesse rohkem elulisi tingimusi. Üksikvanem on vanem, kes kasvatab last üksi ja leibkonnas puudub teine
vanem. Eelkõige loetakse küll üksikvanemaks vanem, kellel on õigus riiklikule üksikvanema lapse toetusele või kelle lapse
teine vanem on surnud.
Saue vallavalitsus rakendab üksikvanema
mõistet ka vanemale, kes kinnitab allkirjaga, et kasvatab last üksi, ning esitab vallavalitsusele selle tõendamiseks vastavad
andmed ja dokumendid (abielu lahutust

tõendav dokument, määratud elatisraha,
hooldusõigus jne), mille õigsust on vallavalitsusel õigus kontrollida läbi ametlike
andmekogude ning avalike infokanalite.
Vähekindlustatud peredel, kelle sissetulek
pereliikme kohta jääb alla 450 euro kuus,
on võimalus taotleda ka kooli- ja lasteaiatoidu toetust, õpilaskodu ja pikapäevarühma kulude toetust, koolieelse lasteasutuse omaosaluse toetust ning lisaks lapse
ühekordset vajaduspõhist sotsiaaltoetust.
Täiendavat infot saab sotsiaalosakonna
lastekaitsespetsialistidelt, kelle kontaktid
leiab aadressilt sauevald.ee/sotsiaalosakonna-kontaktid, ja Saue vallavalitsuse
kodulehelt sauevald.ee/taotlused.
Määruste terviktekstid:
sauevald.ee/oigusaktid

LILY ROOP
haridusspetsialist
koolitoit ja -transport, lasteaiad
telefon: 5302 1854
e-post: lily.roop@sauevald.ee
ANNE VAINU
haridus- ja tervisedendusspetsialist
eralasteaiad ja -hoiud, koduse lapse toetus
telefon: 529 1462
e-post: anne.vainu@sauevald.ee
MARELLE ERLENHEIM
sotsiaalosakonna juhataja
telefon: 5192 3338
e-post: marelle.erlenheim@sauevald.ee
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Tihtipeale on headel vanematel kodus
kleepuvad põrandad ja kõrbenud
õhtusöök, aga õnnelikud lapsed.
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