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Audru Vallavolikogu määruste muutmine
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 34 ja
koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lõige 1 alusel.
§ 1. Audru Vallavolikogu 02.04.2009 määruse nr 17 “Audru Lasteaia põhimääruse
kinnitamine” paragrahv 4 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
(1) Audru Lasteaed (edaspidi lasteaed) on lastele vanuses 1,5-7 aastat hoidu ja
alushariduse omandamist võimaldav haridusasutus, mis toetab lapse perekonda,
soodustades lapse kasvamist ja arenemist.
§ 2. Audru Vallavolikogu 13.01.2011 määruse nr 2 “Aruvälja Lasteaed-Algkooli
põhimääruse kinnitamine“ paragrahv 3 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
(3) Lasteaed-algkooli direktor moodustab lasteaiarühmad lastele vanuses 1,5 - 7 aastat
hoiu ja alushariduse omandamiseks.
§ 3. Audru Vallavolikogu 04.04.2002 määruse nr 60 „Jõõpre Lasteaia põhimääruse
kinnitamine“ lisa 1 „Jõõpre Lasteaia põhimäärus“ punkti 11 muudetakse ja sõnastatakse
järgmiselt:
„11. Lasteaia koosseisus on kaks liitrühma: 1,5 – 4 aastased lapsed ja 5 – 7 aastased
lapsed.“
§ 4. Määrus jõustub 10. aprillil 2012.a.
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Seletuskiri
Audru Vallavolikogu 05.04.2012 määruse eelnõu “Audru Vallavolikogu määruste
muutmine” juurde.
Määrusega muudetakse „Audru Vallavolikogu 02.04.2009 määruse nr 17
“Audru Lasteaia põhimääruse kinnitamine” § 4 lõiget 1, Audru Vallavolikogu 13.01.2011
määruse nr 2 “Aruvälja Lasteaed-Algkooli põhimääruse kinnitamine” § 3 lõiget 3 ja
Audru Vallavolikogu 04.04.2002 määruse nr 60 „Jõõpre Lasteaia põhimääruse
kinnitamine“ lisa 1 ”Jõõpre Lasteaia põhimäärus” punkti 11.
Määrus muudetakse ja kinnitatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lg 1 alusel,
millega valla- või linnavalitsus loob kõigile pooleteise- kuni seitsmeaastastele lastele,
kelle elukoht on antud valla või linna haldusterritooriumil ning kelle vanemad seda
soovivad, võimaluse käia teeninduspiirkonna lasteasutuses.
Määrusega viiakse Audru Lasteaia, Aruvälja Lasteaed-Algkooli ja Jõõpre Lasteaia
põhimäärused vastavusse koolieelse lasteasutuse seadusega.
Määruse kehtestamine võib tuua kaasa täiendavaid kulutusi eralasteaedade rahastamisel
2012 eelarveaastal, juhul kui lasteaia kohtade nappuse korral Audru Lasteaia Männituka
ja Vikerkaare majas lapsevanem soovib panna 1,5 – 7 - aastase lapse eralasteaeda
(arvestuslikult 3200 – 4000 eurot).
Määrus jõustub 10. aprillil 2012. a.
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