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Kiili valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes
lapsevanema poolt kaetava osa määr ja tasumise kord

Vastu võetud 15.05.2014 nr 3
RT IV, 29.05.2014, 1

jõustumine 01.09.2017

Muudetud järgmiste aktidega

Vastuvõtmine Avaldamine Jõustumine
21.12.2017 RT IV, 29.12.2017, 128 01.01.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 5 ja koolieelse lasteasutuse
seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala ja mõisted

 (1) Käesolev määrus reguleerib Kiili valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes (edaspidi lasteasutus) kulude
(majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks ning õppevahendite kulud) vanemate poolt kaetava osa
määra (edaspidi osalustasu) kehtestamist, osalustasu maksmisest soodustuste tegemist ja osalustasu tasumise
korda.

 (2) Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1)  täisaeg – lasteaia- või hoiuteenuse kasutamine ja selle eest tasumine lapsevanema poolt viiel päeval nädalas.

§ 2. Osalustasu suurus

 (1) Osalustasu suurus lasteasutuses on ühe lapse kohta summa, mis moodustab 20% Eesti Vabariigi Valitsuse
kehtestatud palga alammäärast kuus.

 (2) Juhul, kui lapsele on Kiili Lasteaias eraldatud vastavalt koolieelse lasteasutuse seaduse § 19 lg 3 osaajaline
koht, siis on tasu suurus proportsionaalne eraldatud osaaja mahuga.

§ 3. Osalustasu tasumine

 (1) Osalustasu maksmise kohustus algab päevast, mil jõustub lapse lasteasutuse nimekirja arvamine ehk
päevast, mil lapsel tekib õigus minna lasteaeda ja lõpeb lapse lasteasutuse nimekirjast väljaarvamise päevast.

 (2) Osalustasu tuleb vanemal tasuda iga kuu 20. kuupäevaks vallavalitsuse poolt esitatud arve alusel.

 (3) Osalustasu tuleb tasuda ka lapse lasteasutusest puudutud perioodi eest.

 (4) Lasteasutuse ajutise sulgemise ajal (ruumide remont, töötajate kollektiivpuhkus vms), mis vältab rohkem
kui kaks nädalat, tasutakse osalustasu proportsionaalselt lasteasutuse lahtioleku ajale.

 (5) Lasteasutuse ametliku suvepuhkuse perioodil osalustasu tasumise kohustust ei ole.

 (6) Juhul, kui lapsevanem soovib oma last hoida lasteasutuses lasteasutuse ametliku suvepuhkuse perioodil,
on ta kohustatud sellest teavitama kirjalikult lasteasutusedirektorit viimase poolt määratud ajaks. Lapsevanem,
kes on teavitanud lasteasutuse direktorit soovist oma last lasteasutuse ametliku suvepuhkuse perioodil hoida
lasteasutuses, on kohustatud tasuma osalustasu ja osalustasu tasumise kohustus säilib ka juhul, kui laps
lasteasutuses ei viibi. Ametliku suvepuhkuse perioodi kehtestab lasteasutuse direktor juulikuuks, arvestades
täisnädalaid. Vastavalt konkreetse aasta nädalapäevadele võib puhkuse algus nihkuda juunikuusse või lõpp
augustikuusse.
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§ 4. Osalustasu soodustused

 (1) Osalustasu soodustused lasteasutuses, juhul kui lapse ja mõlema vanema elukoht on eelmise kalendriaasta
31. detsembri seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel Kiili vald, on järgnevad:
 1)  75% lapsevanema poolt tasutavast osalustasust kuus ehk lapsevanem tasub kohatasu lapse eest 15%
Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammäärast;
[RT IV, 29.12.2017, 128- jõust. 01.01.2018]
 2)  kui ühest perekonnast käib lasteasutuses üheaegselt kaks või enam last, siis teise ja enama lapse eest on
soodustus 50% osalustasust kuus ehk 10% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammäärast.
[RT IV, 29.12.2017, 128- jõust. 01.01.2018]

 (2) Soodustused laienevad ka üksikvanemale, kes tõendab, et kasvatab last üksinda ja esitab vallavalitsusele
vastavad andmed ja dokumendid (abielu lahutust tõendav dokument, määratud elatisraha, hooldusõigus jne).

 (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 p 2 sätestatud osalustasu soodustus kehtib ka Kiili valla elanikuna Eesti
rahvastikuregistris registreeritud lapse vanemale, kui sama pere teine või enam laps käib täisajaga mõne muu
kohaliku omavalitsuse lasteaias, eralasteaias või munitsipaal- või eralastehoius.

 (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud soodustused rakenduvad Kiili Vallavalitsuse soodustuse saamise
õigusega isikutele ilma täiendava avalduse esitamiseta. Kui Eesti rahvastikuregistri andmed ei kajasta perekonna
tegelikku liikmelisust või tegu on käesoleva paragrahvi lõikes 2 või lõikes 3 sätestatud juhtumiga, on isik
kohustatud soodustuse saamiseks esitama vallavalitsusele kirjaliku avalduse, mille vormi kinnitab vallavalitsus.

 (5) Soodustuse saamisest avalduse esitajat kirjalikult ei informeerita. Soodustuse saamisest keeldumisest
teatatakse otsuse tegemisest kümne tööpäeva jooksul.

§ 5. Rakendussätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (2) Määrus jõustub 1. septembril 2014.
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