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Audru Vallavolikogu 02. aprilli 2009
määruse nr 17 „Audru Lasteaia põhimääruse
kinnitamine“ muutmine
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34, koolieelse
lasteasutuse seaduse § 9 lg 2 ja lg 3, § 20 lg 1, § 27 lg 5 alusel.
§ 1. Audru Lasteaia põhimääruse muutmine
Audru Vallavolikogu 02. aprilli 2009 määruses nr 17 „Audru Lasteaia põhimääruse
kinnitamine“ tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahv 2 sõnastatakse järgmiselt:
„Audru Lasteaed asub kahes majas: Audru Männituka Lasteaed aadressiga Nooruse
tee 2a Audru alevik 88301 Pärnumaa ja Audru Vikerkaare Lasteaed aadressiga Kahva
tee 2 Papsaare küla 88317 Pärnumaa.“;
2) paragrahv 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Audru Lasteaed on Audru Vallavalitsuse hallatav asutus, mille asutamise ja tegevuse
lõpetamise otsustab Audru Vallavolikogu. Audru Lasteaed on haridusasutus.“ ;
3) paragrahv 6 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Lasteaia kasutuses olevas kahes majas on kokku lastele 200 kohta, sellest Audru
Männituka Lasteaias 88 kohta neljas rühmas ja Audru Vikerkaare Lasteaias 112 kohta
viies rühmas.“;
4) paragrahv 18 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks;
5) lisada paragrahv 18¹ järgmises sõnastuses:
„ § 181. Hoolekogu valimise kord ja volituste kestus“
(1) Hoolekogu moodustab ja selle koosseisu kinnitab vallavalitsus direktori ettepanekul.
Vallavalitsusele esitatavale ettepanekule lisatakse väljavõte hoolekogu liikmete valimise
koosolekute protokollist.
(2) Hoolekogu moodustatakse eraldi Audru Männituka Lasteaias ja Audru Vikerkaare
Lasteaias.
(3) Iga rühma lapsevanemad valivad hoolekogusse ühe liikme.
(4) Lasteaia õpetajad valivad enda seast ühe liikme hoolekogusse.
(5) Hoolekogu liikmete valimise koosolekud protokollitakse.
(6) Vallavolikogu delegeerib valla esindaja lasteaia hoolekogu koosseisu. Nimetatud esindaja
on valla esindaja nii Audru Männituka Lasteaia kui Audru Vikerkaare Lasteaia hoolekogus“.
(7) Hoolekogu volituste kestus on kaks aastat.

6) paragrahv 19 punkt 8 sõnastada järgmiselt:
„8) määrab lasteaia personali koosseisu lähtuvalt haridus- ja teadusministri määrusega
kinnitatud personali miinimumkoosseisust.“
7) paragrahv 21 lisada lõige 1¹ ja sõnastada järgmiselt:
„(11) Pedagoogiline nõukogu moodustatakse eraldi Audru Männituka Lasteaia ja Audru
Vikerkaare Lasteaia õpetajatest, kusjuures lasteaia direktor ja õppealajuhataja kuuluvad
mõlema pedagoogilise nõukogu koosseisu.“
8) paragrahv 22 lõiked 3, 4, 5, 6 ja 7 tunnistatakse kehtetuks.
9) lisada paragrahv 22¹ järgmises sõnastuses:
„§ 221 Rahastamine
(1) Lasteaial on oma eelarve, mille kinnitab vallavolikogu.
(2) Lasteaia rahastamine toimub valla eelarve vahenditest, vanemate poolt kaetavast osast,
riigieelarve vahenditest, muudest eraldistest ja annetustest.
(3) Lapse toidukulu lasteaias katab vanem hoolekogu otsustatud ja direktori kinnitatud
päevamaksumuse ulatuses.
(4) Vanem osaleb lasteaia majandamiskulude, personali töötasu ja õppevahendite kulu
katmisel vallavolikogu poolt kehtestatud ulatuses.
(5) Lasteaia õpetaja palga alammääras lepivad kokku vallavolikogu ja vallavalitsuse ning
lasteaia õpetajate esindajad.
(6) Direktori palga määrab vallavalitsus.
(7) Lasteaia majandamist tagavate ja õpetajaid abistavate töötajate palgamäära kehtestab
direktor eelarves ettenähtud töötasu vahendite piires.
§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 15. aprillil 2013.
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Seletuskiri
Audru Vallavolikogu 11. aprilli 2013 määruse „Audru Lasteaia põhimääruse kinnitamine“
muutmine “ eelnõu juurde.
Määruse eelnõu õiguslikuks aluseks on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse
§ 22 lg 1 p 34, koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lg 2 ja lg 3, § 20 lg 1, § 27 lg 5 alusel.
Määruse eelnõus täpsustatakse § 3 toodud lasteaia õiguslikku seisundit: Audru Lasteaed on
Audru Vallavalitsuse hallatav asutus (mitte ametiasutus), mille asutamise ja tegevuse
lõpetamise otsustab Audru Vallavolikogu.
§ 6. Lasteaia struktuur, lg 1 ja sõnastust muudetakse seoses lasteaia kohtade suurenemisega
Audru Vikerkaare Lasteaias 112 –ni (5 rühma).
§ 18. Hoolekogu, tunnistades lg 7 kehtetuks.
Eelnõus on lisatud uus paragrahv § 18¹. Hoolekogu valimise kord ja volituste kestus“.
Selles on kirjeldatud hoolekogu valimise ja kinnitamise korda. Hoolekogu volituste kestus on
kaks aastat.
§ 19. täpsustab lasteaia direktori ülesandeid.
§ - ga 22 Lasteaia vara, tunnistatakse kehtetuks lg 3, lg 4, lg 5, lg 6, lg 7 need sätted
kajastavad lasteaia rahastamisega seotut.
Sellest tulenevalt on lisatud määruse eelnõusse uus paragrahv § 22¹Rahastamine.
Eelnõu kohaselt määrus jõustuks 15. aprillil 2013.
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