SAARDE VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS
28. november 2018 nr 34

Vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine
Saarde valla koolieelsetes lasteasutustes

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, § 22 lõike 1
punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.
§ 1. Üldsätted
Määrusega kehtestatakse Saarde valla hallatavate koolieelsete lasteasutuste (edaspidi:
lasteaed) majandamiskulude, personalikulude ja õppevahendite kulude vanemate poolt
kaetava osa määr (edaspidi: osalustasu) ning tasumise kord.
§ 2. Osalustasu suurus
(1) Osalustasu suurus ühes kuus ühe lapse kohta on 3,5 % Vabariigi Valitsuse poolt
kehtestatud töötasu alammäärast. Vanema poolt kaetava osa suurus arvutatakse täiseurodes,
kohaldades ümardamise reeglit. Osalustasu on kuupõhine.
§ 3. Osalustasu tasumine
(1) Osalustasu tasub lapsevanem 9 kuu eest aastas (1. september – 31. mai), olenemata
lapse lasteaias kohal käidud päevade arvust.
(2) Osalustasu tasutakse hiljemalt jooksva kuu 25. kuupäevaks Saarde Vallavalitsuse
poolt koostatud arve alusel. Lapse puudumisel lasteasutusest olenemata puudumise
põhjustest vanemate poolt kaetavas osas ümberarvestust ei tehta.
(3) Lasteaiakoha kasutamisel suvekuudel (juuni – august) tasub lapsevanem osalustasu ka
nende kuude eest.
(4) Lasteaiakoha mittekasutamise kohta suvekuudel (juuni – august) esitab lapsevanem
kirjaliku avalduse lasteaia direktorile hiljemalt 25. maiks.
(5) Lapsevanem on kohustatud tasuma osalustasu, kui ta on esitanud avalduse lasteaia
mittekasutamiseks suvekuudel, kuid teatud põhjustel siiski tekib lapsevanemal vajadus
lasteaiakoha kasutamiseks ja ta kasutab seda.
(6) Osalustasu tasumise kohustus tekib kuust, mil jõustub lasteaia direktori käskkiri lapse
lasteaia nimekirja arvamise kohta ja lõpeb lapse nimekirjast väljaarvamise kuu
viimase kuupäevaga.

(7) Vallavalitsuse korraldusega suveperioodil ajutiselt suletud lasteaias (kollektiivpuhkus,
ruumide remont) käiva lapse vanem vabastatakse avaldust esitamata tema poolt
kaetava osa maksmisest antud perioodil.
§ 4. Osalustasu soodustused
(1) Kui peres on kaks või enam last, kes kasutavad kohta lasteaias, siis tasub vanem:
1) 50% pere teise lapse eest;
2) kolmanda ja enama lapse eest lapsevanem osalustasu maksma ei pea.
(2) Osalustasu soodustuste rakendumiseks peavad üks lapsevanem ja tema § 4 lõikes 1
nimetatud lapsed elama Eesti Rahvastikuregistri andmetel Saarde vallas ühel aadressil.
(3) Vallavalitsusel on õigus teha osalustasu soodustust kuni 50 % ulatuses peredele, kelle
kuusissetulek leibkonnas ühe liikme kohta on väiksem kui riiklikult kehtestatud
kahekordne toimetulekupiir.
§ 5. Rakendussätted
(1) Tunnistada kehtetuks Saarde Vallavolikogu 27.04.2011.a. määrus nr 8 „Saarde valla
koolieelsetes lasteasutustes käivate laste vanemate poolt kaetava osa määra
kehtestamine“ (RT IV, 09.05.2014, 47).
(2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
(3) Määrust rakendatakse alates 01. jaanuarist 2019.a.

/allkirjastatud digitaalselt/
Kadri-Aija Viik
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Seletuskiri
määruse eelnõu „Vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine Saarde valla
koolieelsetes lasteasutustes“ juurde
Eelnõu eesmärk
Eelnõu eesmärgiks on kehtestada vanemate poolt kaetava osa määr saarde valla koolieelsetes
lasteasutustes.
Eelnõu juriidiline alus
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS)
§ 6 lõike 2 kohaselt on
omavalitsusüksuse ülesanne korraldada antud vallas või linnas koolieelsete lasteasutuste,
põhikoolide, gümnaasiumide ja huvikoolide, raamatukogude, rahvamajade, muuseumide,
spordibaaside, turva- ja hooldekodude, tervishoiuasutuste ning teiste kohalike asutuste
ülalpidamist, juhul kui need on omavalitsusüksuse omanduses. Nimetatud asutuste osas
võidakse seadusega ette näha teatud kulude katmist kas riigieelarvest või muudest allikatest.
KOKS § 22 lõike 1 punkt 37 sätestab, et volikogu ainupädevusse kuulub talle seadusega
pandud ülesannete lahendamine.
Koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 3 kohaselt toimub muude kulude (lasteasutuse
majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks ning õppevahendite kulud) katmine
vallaeelarve vahenditest ning valla- või linnavolikogu otsusel osaliselt vanemate poolt.
Vanemate poolt kaetav osa ühe lapse kohta ei või ületada 20 % Vabariigi Valitsuse
kehtestatud palga alammäärast (so 108 eurot kuus 2019.aastal).
Koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 4 kohaselt kehtestab valla- või linnavolikogu
osaliste kulude katmiseks vanemate poolt kaetava osa määra, mis võib olla diferentseeritud
sõltuvalt lapse vanusest, lasteasutuse majandamiskuludest või muudest asjaoludest.
Eelnõu sisu
Paragrahvis 2 kehtestatakse osalustasu suurus (vanemate poolt kaetava osa määr).
Koolieelsete lasteasutuste rahastamisel moodustab lapsevanema poolt kaetav osa ühes kuus
ühe lapse kohta 4% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast (st 2019. aastal 22
eurot). Lapsevanema poolt kaetava osa arvuline suurus arvutatakse euro täpsusega,
kohaldades ümardamise reeglit. Osalustasu on kuupõhine.
Paragrahvis 3 kehtestatakse osalustasu tasumise põhimõtted. Osalustasu tasumine on
kohustuslik 9 kuu eest aastas. Lapse puudumisel lasteasutusest mis tahes põhjusel vanemate
poolt kaetavas osas ümberarvestust ei tehta. Suvekuude (juuni – august) osas on
lapsevanemal võimalus lasteaiakoha mittekasutamisel osalustasu mitte maksta. Lasteaiakoha
mittekasutamise aluseks suvekuudel on lapsevanema avaldus lasteaia direktorile hiljemalt 25.
maiks. See võimaldab lapsevanematel puhkuse ajal last mitte lasteaeda tuues vähendada
vanemate poolse osa maksukoormust. Vallavalitsuse korraldusega suveperioodiks suletud
lasteaias käiva lapse vanem vabastatakse avaldust esitamata tema poolt kaetava osa
maksmisest antud perioodil. Lasteaiad teevad hoolekogu ettepanekul vallavalitsusele taotluse,
kas on võimalus lasteaed suveperioodil kollektiivpuhkuseks sulgeda.

Paragrahvis 4 on toodud osalustasu soodustused. Eesti Rahvastikuregistri andmetel Saarde
valda registreeritud pered, kus koolieelses lasteasutuses käib kaks last, on vanema poolt
kaetava osa suuruseks teise lapse eest 50% paragrahvis 2 märgitud summast, so 2019.a 11
eurot kuus. Peres, kus koolieelses lasteasutuses käib kolm või enam last, on vanema poolt
kaetava osa maksmisest vabastatud kolmas ja iga järgmine laps. Osalustasu soodustuste
rakendumiseks peavad üks lapsevanem ja tema § 4 lõikes 1 nimetatud lapsed elama Eesti
Rahvastikuregistri andmetel Saarde vallas ühel aadressil.
Vallavalitsusel on õigus teha osalustasu soodustust kuni 50 % ulatuses peredele, kelle
kuusissetulek leibkonnas ühe liikme kohta on väiksem kui riiklikult kehtestatud kahekordne
toimetulekupiir.
Ühinenud valdade koolieelsetes lasteasutustes kehtivad vanemate poolt kaetava osa määrad
järgmiselt:
 Surju lasteaias 20 eurot, teine laps 15 eurot, kolmas laps 5 eurot;
 Lasteaias „Krõll“ ja Tali lasteaias 2,5% palga alammäärast, so 12,50 eurot, teine laps
1,25% palga alammäärast, so 6,25 eurot, kolme ja enama lapseline pere tasuta;
 Surju lasteaias 1 lapsega peresid 34, 2 lapsega peresid 3 ja 3 lapsega peresid 1;
 Kilingi-Nõmme lasteaias „Krõll“ 1 lapsega peresid 72, 2 lapsega peresid 14,3 lapsega
peresid 1;
 Tali lasteaias 1 lapsega peresid 5, 2 lapsega peresid 5.
2018. aastal eelarvesse laekuv tulu vanema poolt kaetavalt osalt on eeldatavalt 21000 eurot,
2018. aastal on 3 lasteaia eelarve kokku 705316 eurot, seega vanemate poolt kaetav osa koos
toidurahaga (39500) moodustab 2018. aastal lasteaedade kogueelarvest 8,6%. 2019. aasta
eeldatav eelarvesse laekuv summa vanema poolt kaetava osa uute määrade rakendamisel
oleks 10 kuu arvestuses 32340 eurot.
Vanema poolt kaetavat osa kasutatakse lasteasutuse majandamiskulude, personalikulude ja
õppevahendite kulu katmiseks. Võrdlusmomendiks võib tuua, et aastane vanemate poolt
kaetav osa kataks ära 1,8 õpetaja tööjõukulu valla koolieelsetes lasteasutustes (1 õpetaja
tööjõukulu on 1125x12x1,338=18060 eurot). Saarde valla lasteaedades on kokku 19 õpetajat.
Võrdluseks veel teiste omavalitsuste kehtivad määrad: Põhja-Pärnumaa vald 4%,
Häädemeeste vald 5%, Põhja-Sakala vald 5%, Viljandi vald 25 €, Lääneranna vald 20 €,
Pärnu linn 56…70 €, Tartu linn 70 €.
Ühinemislepingu punkti 9.1.3 kohaselt töötab vald välja ühtsed määrad lasteasutuste kulude
vanemate poolt kaetava osa kehtestamisel.
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist. Määrust rakendatakse
alates 01. jaanuarist 2019.a.
Eelnõu algataja: vallavalitsus
Seletuskirja koostaja: haridusnõunik Evald Tamsalu
Kuupäev: 19.11.2018

