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Audru valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste
rahastamisel vanemate poolt kaetava
osa määra kehtestamine
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37, koolieelse
lasteasutuse seaduse § 27 lg 3 ja lg 4 ning Audru Vallavolikogu 11.04.2013 otsuse nr 36
„Ühinemislepingu kinnitamine ning taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks“ kinnitatud
Audru valla ja Lavassaare valla ühinemislepingu punkt 8.1.2.alusel.
§ 1. Üldsätted
Määrusega kehtestatakse Audru Vallavalitsuse hallatavate koolieelsete lasteasutuste (edaspidi
lasteaed) majandamiskulude, personalikulude ja õppevahendite kulude vanemate poolt kaetava osa
suurused ja vanemate poolt kaetava osa tasumise kord.
§ 2. Lapsevanema poolt kaetava osa suurus
Audru valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste (edaspidi: lasteasutus) rahastamisel moodustab
lapsevanema poolt kaetav osa ühes kuus ühe lapse kohta 9% Vabariigi Valitsuse poolt töölepingu
seaduse § 29 lõike 5 alusel kehtestatud töötasu kuualammäärast. Lapsevanema poolt kaetava osa
arvuline suurus arvutatakse täpsusega kaks kohta pärast koma, kohaldades ümardamise reeglit.
§ 3. Lapsevanema poolt kaetava osa arvelt kulude katmine
Lapsevanema poolt kaetavast osast kaetakse järgmised kulud:
1) 20% arvelt õppevahendite kulud;
2) 80% arvelt lasteasutuse majandamiskulud, personali töötasu ja sellega seotud maksud.
§ 4. Lapsevanema poolt kaetava osa arvulisest suurusest teavitamine
Lasteasutuse direktor korraldab lapsevanema või lapse muu seadusliku esindaja teavitamise
lapsevanema poolt kaetava osa arvulisest suurusest.
§ 5 Lapsevanema poolt kaetava osa tasumisest osaline vabastamine
(1) Ühest perest pärit teise lapse eest katab lapsevanem 50% käesoleva määruse paragrahvis 2
sätestatud määrast. Kolmanda ja järgmiste laste eest lapsevanem ei kata käesoleva määruse
paragrahvis 2 sätestatud kulusid tingimusel, et vähemalt ühe lapsevanema ja lasteaias käivate laste
elukohana on pereregistris märgitud Audru vald.
(2) Käesoleva määruse paragrahvi 5 lõikes 1 märgitud juhul lapsevanema poolt kaetava osa
vabastamine ei kehti õppevahendite kulu osas.

§ 6. Rakendussätted
Käesoleva määruse paragrahvis 2 sätestatud lapsevanema poolt kaetava osa arvulist suurust
rakendatakse iga eelarveaasta 1.septembrist järgneva aasta 31.augustini
§ 7. Määruste kehtetuks tunnistamine
(1) Tunnistada kehtetuks alates 01. septembrist 2014 :
1) Audru Vallavolikogu 07. veebruari 2008.a määrus nr 3 „Koolieelsete lasteasutuste rahastamisel
vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine”;
2) Lavassaare Vallavolikogu 15. detsembri 2011.a määrus nr 16 „Koolieelse lasteasutuse
rahastamisel lapsevanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine”.
§ 8. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 1. septembril 2014. a.
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SELETUSKIRI
Määruse „Audru valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava
osa määra kehtestamine“ eelnõu juurde
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37
§ 22. Volikogu pädevus
(1) Volikogu ainupädevusse kuulub järgmiste küsimuste otsustamine:
37) muud seadusega volikogu ainupädevusse antud küsimused,
koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lg 3 ja lg 4
§ 27. Rahastamine
(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.
ning Audru Vallavolikogu 11.04.2013 otsuse nr 36 „Ühinemislepingu kinnitamine ning taotlus
haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks“ kinnitatud Audru valla ja Lavassaare valla
ühinemislepingu punkt 8.1.2.
8.1.2. VALLAS kehtestatakse Lavassaare alevikus asuvas lasteaias alates 01.01.2014
koolieelsete lasteasutuste rahastamisel lapsevanemate poolt kaetava osa määraks 5%
arvestusperioodile eelnenud eelarveaastal Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kuupalga
alammäärast. Alates 01.09.2014 eelpoolnimetatud tasu VALLAS ühtlustub
Määrusega kehtestatakse Audru Vallavalitsuse hallatavate koolieelsete lasteasutuste (edaspidi
lasteaed) majandamiskulude, personalikulude ja õppevahendite kulude vanemate poolt kaetava osa
suurused ja vanemate poolt kaetava osa tasumise kord.
Lapsevanema poolt kaetava osa suurus ühes kuus arvestatakse eelarveaastal Vabariigi Valitsuse
poolt töölepingu seaduses § 29 lõike 5 alusel kehtestatud töötasu kuualammäärast.
2014.aastal on see 355 eurot. Sellest 9% on 31,95 eurot.
2015.aastaks on kinnitatud töötasu kuualammääraks 390 eurot. Sellest 20% on 35.10 eurot.
Lapsevanema poolt kaetavast osast kaetakse järgmised kulud:
1) 20% arvelt õppevahendite kulud; alates 01.09.2014 – 6,39 ja alates 01.09.2015 7.02 eurot (ka
kuni 31.08.2014 5.11 eurot)
2) 80% arvelt lasteasutuse majandamiskulud, personali töötasu ja sellega seotud maksud.
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