EELNÕU

MÄÄRUS
Kohtla-Nõmme

28. oktoober 2014. a nr __

Koolieelse lasteasutuse kulude lapsevanema
kaetava osa määr ja tasumise kord
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, § 22 lõike 1
punktide 5 ja 37, koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 1 punkti 2, lõike 3 ja lõike 4 alusel.
§ 1. Määruse reguleerimisala
Käesolev määrus reguleerib lasteaed-põhikoolina tegutseva Kohtla-Nõmme Kooli koolieelse
lasteasutuse osa (edaspidi lasteasutus) kuludest (majandamiskulud, personali töötasu ja
sotsiaalmaks ning õppevahendite kulud) lapsevanema või lapse eestkostja või hooldaja (edaspidi
lapsevanem) kaetava osa (edaspidi osalustasu) kehtestamist ja tasumise korda.
§ 2. Osalustasu määr
Lapsevanema poolt tasutava igakuise osalustasu määraks ühe lapse kohta on ___ (Vabariigi
Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast kuus).
§ 3. Osalustasu kasutamine
Lasteasutus kasutab osalustasust 30 % õppevahendite kuludeks ja õppe- ja kasvatustegevuse
toetamiseks.
§ 4. Osalustasu tasumise kord
(1) Lapsevanemal on kohustus maksta osalustasu alates lapse lasteasutuse nimekirja arvamise
esimesest päevast kuni lapse lasteasutuse nimekirjast väljaarvamise kuu viimase päevani.
(2) Lapse lasteasutusest puudumine ei vabasta igakuise osalustasu maksmisest.
(3) Lasteasutuse ajutisel sulgemisel (ruumide remont, personali kollektiivpuhkus vms), mille
kestus on üle 5 tööpäeva, maksab lapsevanem osalustasu proportsionaalselt lasteasutuse
lahtioleku ajaga.
(4) Osalustasu tasutakse Kohtla-Nõmme Vallavalitsuse ametiasutuses koostatud ja väljastatud
arve alusel jooksva kuu 20-ndaks kuupäevaks arvel näidatud pangakontole või sularahas KohtlaNõmme Vallavalitsuse ametiasutuse kassasse.
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(5) Lapsevanema kirjaliku avalduse alusel vähemalt kolmeks kuuks lasteasutuse kohast
loobumisel on lapsevanem nimetatud perioodil vabastatud osalustasu maksmisest lasteasutuse
koha säilitamisega.
§ 5. Osalustasu tasumisest vabastamine
(1) Pered ja leibkonnad, kust lasteasutuses käib korraga kolm või enam last, vabastatakse
osalustasu maksmisest kolmanda ja iga järgmise lapse eest, kui lapse ja vähemalt ühe
lapsevanema rahvastikuregistrisse kantud elukoht on Kohtla-Nõmme vallas.
(2) Kohtla-Nõmme Vallavalitsus võib lapsevanema kirjalikul taotlusel ja arvestades pere- või
leibkonna majandusliku olukorraga, vabastada lapsevanema kas osaliselt või täielikult osalustasu
maksmisest.
§ 6. Osalustasu võlg
Osalustasu võla korral arvatakse laps lasteasutusest välja Kohtla-Nõmme Vallavalitsuse
kehtestatud korras.
§ 7. Rakendussätted
Määrus jõustub 01. jaanuaril 2015. a.
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