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Audru Vallavalitsuse 13.02.2014 määruse nr 2
„Audru valla koolieelsesse munitsipaallasteasutusse
vastuvõtmine ja sealt väljaarvamise kord“ muutmine
Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lg 4 alusel.
§ 1. Määruse muutmine
Audru Vallavalitsuse 13.02.2014 määruses nr 2 „Audru valla koolieelsesse munitsipaallasteasutusse vastuvõtmine ja sealt väljaarvamise kord“ tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahv 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„§ 1. Reguleerimisala
Käesolev kord reguleerib Audru valla koolieelsetesse lasteasutustesse (edaspidi lasteaed) laste
vastuvõtmist, lasteaiakoha kasutamist ja lasteaiast väljaarvamist.“
2) määruse lisa 1 Taotlus lõik Andmed lapsevanema kohta muudetakse ja
järgmiselt:
Ees- ja perekonnanimi
telefon, e-posti aadress, soovi korral töökoht ja amet

sõnastatakse

3) määruse lisa 2 Lasteaiakoha kasutamise lepingu punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse
järgmiselt:
„4.
LEPINGU TÄHTAEG, MUUTMINE JA LÕPPEMINE
4.1. Lapsevanem võib taganeda Lepingust teatades sellest kirjalikult enne punktis 1.1.2.
kokkulepitud tähtpäeva saabumist.
4.2. Lapsevanem võib Lepingu igal ajal üles öelda, teatades sellest kirjalikult kümme tööpäeva
ette.
4.3. Leping lõpeb punktis 1.2.1. kokkulepitud lasteasutusepoolse eesmärgi saavutamisega.
4.4. Lasteasutus võib Lepingu üles öelda, kui Audru Vallavolikogu otsustab lasteasutuse
tegevuse lõpetamise, teatades sellest lapsevanemale neli kuud enne lasteasutuse tegevuse
lõpetamist.
4.5. Lepingu võib lõpetada poolte kokkuleppel.“
§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
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Seletuskiri
Audru Vallavalitsuse 13.02.2014 määruse nr 2 „Audru valla
munitsipaallasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord“ muutmine
juurde

koolieelsesse

Määrus kehtestatakse Koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lg 4 alusel
/(4) Laste lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra kehtestab valla- või linnavalitsus./
§ 1 Muuta Audru Vallavalitsuse 13.02.2014 määrus nr 2 „Audru valla koolieelsesse
munitsipaallasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord“ alljärgnevalt:
1) § 1 muuta järgmises sõnastuses „Käesolev kord reguleerib Audru valla koolieelsetesse
lasteasutustesse (edaspidi lasteaed) laste vastuvõtmist, lasteaiakoha kasutamist ja
lasteaiast väljaarvamist.“
2) Määruse Lisa 1 osa Andmed lapsevanemate kohta muuta alljärgnevas sõnastuses
Ees- ja perekonnanimi
telefon, e-posti aadress, soovi korral töökoht ja amet
3) Määruse Lisa 2 Lasteaiakoha kasutamise leping muuta punkt 3.2.4. kehtetuks
4) Määruse Lisa 2 punkt 4.1. muuta alljärgnevas sõnastuses: „ Lapsevanem võib taganeda
Lepingust teatades sellest kirjalikult enne punktis 1.1.2. kokkulepitud tähtpäeva
saabumist.“
5) Määruse Lisa 2 punkt 4.2. muuta alljärgnevas sõnastuses: „Lapsevanem võib Lepingu
igal ajal üles öelda, teatades sellest kirjalikult kümme tööpäeva ette.“
6) Määruse Lisa 2 punkt 4.3 muuta alljärgnevas sõnastuses: „Leping lõpeb punktis 1.2.1.
kokkulepitud lasteasutusepoolse eesmärgi saavutamisega.“
7) Määruse Lisa 2 lisada punkt 4.4 alljärgnevas sõnastuses“ Lasteasutus võib Lepingu üles
öelda, kui Audru Vallavolikogu otsustab lasteasutuse tegevuse lõpetamise, teatades
sellest lapsevanemale neli kuud enne lasteasutuse tegevuse lõpetamist.“
8) Määruse Lisa 2 lisada punkt 4.4 alljärgnevas sõnastuses „Lepingu võib lõpetada poolte
kokkuleppel.“
Käesoleva määruse kehtestamisega ei suurene Audru valla 2014. aasta eelarve projektis
kirjeldatud tulud ja kulud.
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