Eelnõu
MÄÄRUS
Kõrgessaare

18. detsember 2009 nr

Lasteaias Vigri vanemate poolt kaetava osa määr
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvist 6; Koolieelse lasteasutuse seaduse
paragrahvist 27 lõikest 1, lõikest 3 ja lõikest 4
Kõrgessaare Vallavolikogu m ä ä r a b:
1. Lasteaias Vigri vanemate poolt õppevahendite soetamise kulu määr on 150.00 EEK
(ükssada viiskümmend krooni 00 senti) kalendrikuus ühe lapse kohta.
2. Rahvastikuregistri järgi Kõrgessare valla pered, kus koolieelses lasteasutuses käib kaks
last, on vanema poolt kaetava osa suuruseks teise lapse eest 100.00 EEK (ükssada krooni
00 senti ) kalendrikuus; kolmanda ja enama lapse eest 75.00 EEK (seitsekümmend viis
krooni 00 senti) kalendrikuus.
3. Vanematepoolse osa tasumine toimub üheteistkümne kuu eest (v.a. juuli) . Lapse
puudumisel lasteasutusest mis tahes põhjusel lastevanemate poolt kaetavas osas
ümberarvestust ei tehta v.a. rohkem kui üks kuu kestnud haiguse puhul arstitõendi alusel
4. Tunnistada kehtetuks Kõrgessaare Vallavolikogu 09 veebruar 2001 määrus nr 37
“Koolieelses lasteasutuses vanemate poolt kaetava osa määr”.
5. Määrus jõustub 01.01.2010.a.
Aili Kütttim
Vallavolikogu esimees
Selgituseks. Lasteaed Vigri hoolekogu tegi ettepaneku tösta vanemate poolt kaetava osa
määra.10o kr kuus 150 kr. kuus (2.laps oli enne 75.-; 3 lasp oli enne 50 kr). Praegune hind
kehtib 2001 aastast.
Koolieelse lasteasutuse seadus (Väljavõte)
§ 27. Rahastamine
(1) Lasteasutuse rahastamine toimub:
1) riigieelarve ja valla- või linnaeelarve vahenditest;
11) riigieelarve vahenditest täiskasvanute koolituse seaduses sätestatud alustel;
2) vanemate poolt kaetavast osast;
3) annetustest.
(3) Muude kulude (lasteasutuse majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks ning
õppevahendite kulud) katmine toimub valla- või linnaeelarve vahenditest ning valla- või
linnavolikogu otsusel osaliselt vanemate poolt. Vanemate poolt kaetav osa ühe lapse kohta ei
või ületada 20 protsenti Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.
(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud osaliste kulude katmiseks vanemate poolt
kehtestab valla- või linnavolikogu vanemate kaetava osa määra, mis võib olla
diferentseeritud sõltuvalt lapse vanusest, lasteasutuse majandamiskuludest või muudest
asjaoludest.

