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VALLAVALITSUS

Kõlleste valla leht nr 20, detsember 2009

Tänu valijatele!
Tänan aktiivseid Kõlleste valla kodanikke,
kes täitsid oma kodanikukohust võttes osa
kohalike omavalitsuste valimistest ja näidates sellega hoolimist oma valla tulevikust.
Suur tänu Eesti Reformierakonna nimekirjas kandideerinutele antud häälte ja usalduse
eest. Tänan toetamast meie seniseid tegusid
ja plaane tulevikuks.
Andrus Seeme

Kõlleste vallavanem

Lumekoristus
töödest
eeloleval talvel
Lumekoristustöid Kõlleste valla territooriumil
teostavad:
Kõlleste vastvalitud vallavolikogu.

Kõlleste valla
volikogu koosseis

Krootuse Agro AS, kontaktisik Valev Krebes,
telefon 56200385, piirkond: Krootuse küla, välja
arvatud Krootuse keskasula, Tuulemäe, Palutaja,
Piigaste, Häätaru, Karilatsi, Voorepalu, Ihamaru,
Karaski külad.
Anton Invest OÜ, kontaktisik Tiit Rammul, telefon 5295821, piirkond: Krootuse keskasula.
Tiia Külvi Asumäe talu, kontaktisik Andres
Määrits, telefon 53308585, piirkond: osaliselt Piigaste küla, Veski, Prangli külad.

Volikogu esimees Valev Krebes, volikogu eelarveja majanduskomisjoni liige, telefon 56200385, e-post:
valev57@hot.ee, (Krootuse Agro AS juhatuse liige).

Aivar Punning, eelarve-ja majanduskomisjoni esimees,
telefon 5225166, e-post: lyhisoy@hot.ee (Lühis OÜ,
ettevõtja).

Lumekoristustööd toimuvad vastavalt vajadusele mõistliku aja jooksul.

Liikmed:

Peeter Seene, volikogu revisjonikomisjoni liige, telefon
5291467, e- post: peeterseene@hot.ee, (ettevõtja, Krootuse
Põhikooli õpetaja).

Peredele, kelle elukohaks on rahvastikuregistris Kõlleste vald, on lumekoristustööd tasuta valla kulul.

Karin Ojarand, volikogu revisjonikomisjoni liige,
telefon 53314994, e-post: karinojarand@hot.ee, (OÜ Anton
Invest raamatupidaja).
Aime Palm, telefon 5280451, e-post: aimep@krootuse.
edu.ee, (Krootuse Põhikooli õpetaja, MTÜ Krootuse
Kultuuriseltsi juhatuse liige).
Toomas Pentsa, volikogu revisjonikomisjoni esimees,
telefon
51990304
e-post:
toomas.pentsa@mail.ee,
(ettevõtja).

Rainer Soosaar, telefon 56486133, e-post: rainer.soosaar@
mail.ee, (Starfeld OÜ hooldusinsener).
Raimu Vaikmäe, volikogu eelarve-ja majanduskomisjoni
liige, telefon 5266639, (ettevõtja)

Probleemide puhul palume teavitada vallavalitsust telefonil 7923441 või vallavanem Andrus
Seemet telefonil 5098958.

Aimar Valdas, volikogu eelarve- ja majanduskomisjoni
liige, telefon 5142952, e-post: aimarvaldas@hot.ee (AAV
Teenused OÜ, ettevõtja).

Loodame meeldivale koostööle.
Kõlleste vallavalitsus

Kõlleste vallavolikogu määrus
Krootuse,
09. oktoober 2009 nr 10

Õpilaste sõidusoodustuse
taotlemise ja maksmise kord
Määrus antakse kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse § 6 lg 2, põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse § 31 p 1 ja 6, Eesti
Vabariigi haridusseaduse § 7 lg 2 p 8 ja §
33 lg 4 alusel.

§1. Reguleerimisala

(1) Õpilaste sõidusoodustus on kooli, huvialaringidesse ja kojusõiduhüvitis
transpordi kasutamisel.
(2) Kehtestatud sõidusoodustused kehtivad rahvastikuregistri andmetel Kõlleste
vallas elavatele põhi- ja gümnaasiumiharidust päevases õppevormis omandavatele
õpilastele.
(3) Sõidusoodustust rakendatakse õppetöö perioodil.

§ 2 . Sõidusoodustuse taotlemine
(1) Sõidusoodustust on õigus taotleda
õpilase vanemal, eestkostjal, hooldajal või
õpilasel alates 16-eluaastast, kelle sõitu haridusasutusse riik ei kompenseeri ja kellel
ei ole võimalik koolis ja huvialaringis käimiseks kasutada õpilasliine.
(2) Sõidusoodustuse taotlemiseks tuleb
esitada vallavalitsusele avaldus ja koolivõi huvialaringitõend, millele on märgitud
õpilase nimi, kool ja klass, või huviring, kus
õpilane õpib või osaleb.

§ 3. Sõidusoodustuse ulatus
(1) Vallavalitsuse ja bussifirma vahelise
lepingu alusel sõitvatel õpilasliinidel, hüvitatakse õpilaste sõit õppeasutusse ja tagasi
elukohta 100% ulatuses koolide esitatud nimekirjade alusel.
(2) Väljaspool Kõlleste valda õppivatel gümnaasiumiõpilastel, kelle elukohta
ei läbi õpilasliinid, hüvitatakse sõit kooli ja

tagasi võrdselt lähimasse gümnaasiumisse
sõidu kuludega.
(3) Huvialakoolide ja - ringide õpilaste
sõidu maksumus huvialakooli ja ringidesse
ning tagasi alalisse elukohta hüvitatakse
bussipileti hinna ulatuses.

§ 4. Sõidusoodustuse maksmine
(1) Õpilaste igapäevane sõit vallasiseselt
ja Põlvasse toimub sõidukaardi alusel, mille väljastab vallavalitsuse taotluse alusel
bussifirma.
(2) Väljaspool Kõlleste valda õppivatel
õpilastel, kelle alaline elukoht on Kõlleste
vald, kuid kelle koolis ja huvialaringis käimisel ei saa õpilane kasutada õpilasliinide
busse, hüvitatakse kooli ja tagasi sõit esitatud avalduse alusel.
(3) Hüvitamisele kuuluvad väljamaksmise kuule eelnenud kuu koolipäevade sõidukulud. Avalduse esitamise tähtaeg on
järgneva kuu 10. kuupäev.

(4) Ettenähtud sõidusoodustus kantakse
avalduses märgitud isiku pangaarvele.

§ 5 Rakendussätted

(1) Arvestust hüvitise suuruse üle peab
ja väljamaksmist korraldab vallavalitsus.
(2) Sõidusoodustuse taotleja vastutab
esitatud andmete ja dokumentide õigsuse
eest. Valeandmete esitamise korral lõpetatakse sõidusoodustuse maksmine õppeaasta lõpuni.
(3) Tunnistada kehtetuks Kõlleste Vallavolikogu 8.oktoobri 2004. aasta. määrus nr
15 „ Õpilaste sõidusoodustuse taotlemise ja
maksmise kord“.

§ 6. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 15. oktoobrist 2009. a.

Sulev Punning

Volikogu esimees

