
Lasteaedade järjekorra kasutusjuhend
 

Ülevaade 

Lasteaedade järjekorras olevad lapsed on jagatud gruppidesse vastavalt: 

a) aastaarvule, millest alates neile kohta soovitakse;

b) lapse vanuserühmale, mis hiljem määrab millisesse rühma laps lasteaias läheb.

Ühe vanuserühma piires on lapsed järjestatud vastavalt avalduse esitamise kuupäevale ja sama

kuupäeval esitatud avaldused vastavalt avalduse esitamise järjekorrale.

Laste andmetest on järjekorras ära toodud tema isikukood, lasteaia eelistused, avalduse e

kuupäev ja koha soovimise aasta.
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Laste järjestamine 

Järjekord on jagatud gruppideks lapse koha soovimise aastate järgi. Koha soovimise aasta näitab, 

mis ajast alates lapsele kohta soovitakse. Näiteks moodustavad alates 2010. aastast kohta soovivad 

lapsed ühe grupi. Sellist gruppi eraldab grupi alguses olev lillat värvi riba, mille peal on vastav 

aastaarv ka ära toodud (joonis 1 – a). Koha soovi aastad on toodud ka tabeli viimases tulbas, mille 

pealkiri on „Koha aasta“. 

Need lapsed, kes ei ole eelmistel aastatel lasteaia kohta saanud, tõstetakse jooksva aasta alla ja 

järjestatakse vastavalt avalduse esitamise kuupäevale. Sellised lapsed on tähistatud kahe tärniga (**) 

tulbas „Koha soov“. 

Rippmenüüst „Aasta“ (joonis 1 – c) on võimalik valida vaatamiseks üks koha soovi aasta. Näiteks, kui 

valida rippmenüüst „2010“, siis näidatakse lapsi, kes soovivad lasteeaia kohta alates aastast 2010. 

Ühe grupi piires on lapsed jagatud vastavalt nende vanusele rühmadesse. Rühmade vanused 

eraldatakse 1. oktoobri seisuga. Näiteks moodustavad ühe vanuserühma lapsed, kes on saanud 

eelmise aasta 2. oktoobri  ja käesoleva aasta 1. oktoobri vahel nelja aastaseks.  

Sünnikuupäevade vahemik, mis moodustavad antud vanuserühma, on toodud vanuserühma tabeli 

päise esimesel real (joonis 1 – b). 

Ühe vanuserühma piires on lapsed järjestatud vastavalt avalduse esitamise kuupäevale ja samal 

kuupäeval esitatud avaldused vastavalt avalduse esitamise järjekorrale. 

Laste andmete ees on lapse järjekorra number (tulp „Jrk“), mis näitab lapse kohta järjekorras antud 

rühma piires ja antud hetkel. Lapse järjekorranumber võib muutuda, kui eelmistel aastatel kohta 

mitte saanud lapsed tõstetakse jooksva aasta rühmadesse.  

Lasteaedade eelistused 

Vanuserühma tabelis on toodud lapse lasteaedade eelistused. Eelistusi tähistatakse numbritega 1-3, 

mis on paigutatud vastava lasteaia tulpa, millele eelistus kehtib. Näiteks, number 1 tulbas „Tibutare“ 

näitab, et lasteaed Tibutare on antud lapse (vanemate) esimene lasteaia eelistus, number 2 tulbas 

„Rannamõisa“ näitab, et lasteaed Rannamõisa on teine eelistus jne. 

Esimene eelistus näitab, kuhu lasteaeda vanemad oma last panna soovivad. Teised eelistused on 

alternatiivsed variandid, mis näitavad lasteaedasi, kuhu on lapsevanem nõus oma last panema juhul, 

kui tema laps ei mahu esimese eelistusena märgitud lasteaia rühma. 

Lasteaiarühmade moodustamisel võetakse ühe vanuserühma piires lapsed rühmadesse järjest. Juhul, 

kui mõne lasteaia rühm on täis saanud ja sinna enam lapsi ei mahu, siis sellesse lasteaiarühma 

soovijate puhul arvestatakse nende järgmiseid eelistusi. Juhul, kui teise või kolmanda eelistusena 

märgitud lasteaedade rühmades on veel vabu kohti, siis saab antud laps koha sinna. Seda ka juhul, 

kui tema järgi olevatel lastel on antud lasteaed märgitud esimese eelistusena.  

  



Lapse otsimine 

Lapse otsimiseks järjekorrast sisestage lahtrisse „isikukood“ lapse isikukood ja klõpsake lingile 

„Märgi“ (joonis 1 – d). Kui sisestatud isikukoodiga laps leiti, siis keritakse järjekord automaatselt 

leitud lapse kohale ja vastav rida märgitakse punase värviga. 

NB! Otsitakse ainult isikukoodi täpset vastet. Juhul, kui lapse isikukood on järjekorras poolikul kujul, 

siis tuleb see ka otsingusse samal kujul sisestada. 


