
^ 

TARTU LINNAVOLIKOGU 
MÄÄRUS 

Tartu 22.12.2011 nr 52 

Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste 
rahastamisel vanemate poolt kaetava osa 
maksmisest vabastamise kord 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel. 

§ 1. Reguleerimisala 
Määrusega sätestatakse kolme ja enama lapsega peredele Tartu linna koolieelsete 
munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra (edaspidi „vanemate poolt 
kaetava osa määr") maksmisest vabastuse andmise tingimused ja kord. 

§ 2. Lapsevanema poolt kaetava osa maksmisest vabastamine 

(1) Kui vanemal on kolm või enam pooleteist kuni seitsmeaastast last (kaasa arvatud), siis on tal 
õigus taotleda kolmanda ja järgneva lapse eest 100% ulatuses vabastust vanemate poolt kaetava osa 
määrast tingimusel, et vanema ja laste elukoht asub rahvastikuregistri andmetel Tartu linnas. 

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud õigus vabastusele on ka isikul, kes saab riiklike 
peretoetuste seaduse alusel lapsetoetust kolmanda või järgneva lapse kohta, kui tema peres on kolm 
või enam pooleteist kuni seitsmeaastast last (kaasa arvatud) ning tema ja laste elukoht asub Eesti 
rahvastikuregistri andmetel Tartu linnas. 

(3) Vabastus antakse koolieelses munitsipaallasteasutuses kohta kasutava vanima ja sõltuvalt laste 
arvust peres vanuseliselt järgmise lapse kohta. 

§ 3. Vabastuse taotlemine ja vabastuse andmise otsustamine 

(1) Käesoleva määruse § 2 lõigetes 1 või 2 nimetatud isik esitab lasteasutusele taotluse vabastuse 
saamiseks. Taotluses peavad olema välja toodud taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, laste 
ees- ja perekonnanimed, isikukoodid ning vajadusel kinnitus kolmanda või järgneva lapse eest 
lapsetoetuse saamise kohta. 

(2) Esitatud taotlust menetleb (sh kontrollib vabastuse andmise eelduseks olevaid asjaolusid ja 
lahendab taotluse) haridusosakond. Taotluse menetlus lõpeb: 
1) taotluse rahuldamisega ja vabastuse andmisega alates taotluse esitamisele järgnevast kuust või 
2) taotluse rahuldamata jätmisega, kui käesoleva määruse § 2 lõigetes 1 või 2 nimetatud nõuded ei 
ole täidetud. 
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§ 4. Vabastuse lõppemine 

(1) Vabastus lõpeb käesoleva määruse § 2 lõigetes 1 või 2 nimetatud vabastuse andmise aluseks 
olevate asjaolude muutumisel (äralangemisel). 

(2) Vabastuse saanud isik on kohustatud lasteasutust käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 kuni 
3 nimetatud asjaolude muutumisest koheselt teavitama. 

(3) Haridusosakond kontrollib iga aasta jaanuari- ja septembrikuus ning vajadusel muul ajal 
vabastuse andmiseks aluseks olnud asjaolude olemasolu. 

(4) Kui vanema esitatud andmete alusel või kontrollimise käigus selgub, et isikul puudub õigus 
vabastusele, otsustab haridusosakond vabastuse lõpetamise alates vabastuse andmise aluseks 
olevate asjaolude muutumisele järgnevast kuust ning lisab täiendavalt maksmisele kuuluva summa 
võimalusel otsuse tegemisele järgneva kuu arvele või nõuab selle eraldi sisse. 

§ 5. Määruse jõustumine 

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2012. a. 

Mihhail Lotman 
Esimees 
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