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Paid ski Unna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt 
kaetava osa määra ja kasutamise korra kehtestamine 

Määr IS kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 
37 ja toolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõige 3 ja lõige 4 alusel. 

§ 1.1 apsevanema poolt kaetava osa suurus 
( )Paldiski linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste (edaspidi lasteasutus) 

rahastamisel moodustab lapsevanema poolt kaetav osa ühes kuus ühe lapse 
kohta 7% Vabariigi Valitsuse poolt töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel 
kehtestatud töötasu kuualammäärast 

(:) Lapsevanema poolt kaetava osa arvuline suurus arvutatakse täpsusega kaks 
kohta pärast koma. 

§ 2. L ipsevanema poolt kaetava osa arvestamise ja maksmise kord 
(1 ' Lapsevanema poolt kaetava osa (edaspidi Osalustasu) arvestamine algab lapse 

lasteasutuse nimekirja arvamisest ja lõpetatakse nimekirjast väljaarvamisel. 
Osalustasu arvestatakse ka lapse lasteaiast puudumise perioodi eest. 
Osalustasu arvestamise aluseks on lasteasutuse direktori poolt iga kuu 05. 
kuupäevaks Paldiski Linnavalitsuse finantsosakonnale esitatud laste 
kohalkäimise nimekirjad rühmade lõikes. 
Osalustasu arvestatakse kaheteistkümne kalendrikuu eest. 
Lasteasutuse ajutise sulgemise ajal (remonttööd, töötajate kollektiivpuhkus 
jne), mis kestavad rohkem kui nädal aega, arvestatakse osalustasu 
proportsionaalselt lasteasutuse lahtioleku ajale . 

Paldiski Linnavalitsusel on erandjuhul õigus kohaldada osalustasu soodustusi 
põhjendatud avalduse esitanud isikute puhul, kelle rahvastikuregistrijargne 
elukoht jooksva aasta 01. jaanuari seisuga on Paldiski linn. Sellisel juhul 
rakendatakse osalustasu soodustust avalduse esitamisele järgnevast 
kalendrikuust alates. 

(7)| Osalustasu tuleb tasuda Paldiski linnavalitsuse arve alusel 20,kuupäevaks 
Paldiski Linnavalitsuse pangakontole või sularahas linnavalitsuse kassasse 
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§ 3. L ipsevanema poolt kaetava osa arvelt kulude katmine 
Lapse 'anema poolt kaetavast osast kaetakse järgmised kulud: 

Il 25% õppevahendite soetamiseks ning õppe- ja kasvatustegevuste toetamiseks 
2) 75% muudeks kuludeks (lasteasutuse majandamiskulud, personali töötasu ja 

sellega seotud maksud) 

§ 4. R ikendussätted 
(lj Tunnistada kehtetuks Paldiski Linnavolikogu 20.12.2007 määras nr 19 

„Paldiski linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate 
poolt kaetava õppekulu suuruse kehtestamine" 

(2] Määrus jõustub 1.mail 2015.a. 
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