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AMETLIKKU

Kõlleste valla leht nr 12, juuni 2007

MÄÄRUS
Krootuse 			

30. märts 2007 nr 2

Alustava ettevõtluse toetamiseks stardiabi taotlemise
korra muutmine
Määrus antakse aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5.
Käesoleva määrusega muudetakse Kõlleste Vallavolikogu
25. aprilli 2003. a. määrust nr 7 ja võetakse vastu uues redaktsioonis.
§ 1. Üldpõhimõtted ja eesmärk
(1) Stardiabi eesmärk on ettevõtluse alustamise stimuleerimine Kõlleste vallas.
(2) Stardiabi taotlejateks võivad olla äriregistris registreeritud äriühingud (osaühingud, aktsiaseltsid).
(3) Stardiabi taotlejad peavad vastama järgmistele tingimustele:
1) esmasest registreerimisest äriregistris ei ole möödunud
rohkem kui 1 aasta;
2) äriühingu tegevuskoht asub Kõlleste valla territooriumil;

MÄÄRUS
Krootuse 			

27. aprill 2007 nr 5

Krootuse Lasteaia arengukava vastuvõtmine aastateks
2007-2009
Määrus antakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 alusel.
§ 1. Kinnitada Krootuse Lasteaia arengukava ja tegevuskava aastateks 2007-2009
§ 2. Määrus jõustub 07. maist 2007. a.

Sulev Punning

Volikogu esimees

Lisa 1
Kõlleste Vallavolikogu 27.04.2007 .a. määrusele nr 5

KROOTUSE LASTEAIA
ARENGUKAVA 2007-2009
Väljavõte Kõlleste valla arengukavast aastateks 2004-2007.
Tulevikuvisioon aastani 2015.
Kõlleste vald on terviklikult arenenud, kaunis, mitmekesise majanduse ning kvaliteetse elukeskkonnaga piirkond, kus
väärtustatakse teadmisi, oskusi, aktiivsust ning kultuuritraditsiooni.
Haridus on tasemel, mis tagab valla elanike konkurentsivõime maakonna, vabariigi, Euroopa ja kogu maailma mastaabis.
Valla haridusasutuste lõpetajate haridustase võimaldab neil
jätkata õpinguid soovitud õppeasutustes. Kõikidel elanikel on
võimalus omandada teadmisi ja oskusi, mis on vajaliku edu
saavutamiseks.
1. Sissejuhatus
Krootuse Lasteaia arengukava on dokument, mis määrab
lasteaia arendustegevuse põhisuunad ja valdkonnad, tegevuskava kolmeks aastaks ning arengukava uuendamise korra.
Krootuse Lasteaia arengukava lähtub lasteaia põhimäärusest, Kõlleste valla arengukavast, koolieelse lasteasutuse
seadusest.
2. Tegutsemise eesmärk
Krootuse Lasteaed on koolieast noorematele lastele hoidu
ja alushariduse omandamist võimaldav õppeasutus. Lasteaed
toetab lapse perekonda soodustades lapse kasvamist ja arenemist ning tema individuaalsuse arvestamist.
Alusharidus on teadmiste, oskuste, vilumuste ja käitumisnormide kogu, mis loob eeldused edukaks edasijõudmiseks
igapäevaelus ja koolis.
Lasteasutuse põhiülesanne on lapse ealisi, soolisi, indivi-

3) äriühingu planeeritav minimaalne töötajate arv on kolm;
4) äriühing ei ole teise juriidilise isiku tütarettevõte ;
5) äriühingul puuduvad maksuvõlad;
6) äriühingu suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust.
(4) Käeoleva korra alusel väljastatud stardiabi on tagastamatu toetus, välja arvatud käesoleva määruse § 2 lõikes 3
ettenähtud juhtudel.
(5) Käesoleva korra alusel stardiabi andmise otsustab volikogu.
(6) Stardiabi suuruseks on kuni 20 000.- krooni.
(7) Ühele ettevõtjale eraldatakse stardiabi üks kord.
§ 2. Stardiabi taotlemine
(1) Stardiabi võib taotleda ainult konkreetse projektiga põhjendatud kulude katteks.
(2) Finantseerimisotsuse tegemisel eelistatakse järgmisi
projekte/asjaolusid:
1) äriidee on projektis selgelt ja konkreetselt välja toodud;
2) kavandataval tootel või teenusel on nõudlus;
3) alustatakse uue tootmise või teenuse pakkumisega;
4) taotlejal puudub varasem ettevõtluskogemus.
(3) Stardiabi tuleb tagastada, kui:
1) saadud stardiabi on kasutatud mittesihipäraselt;
2) ilmneb, et toetuse taotleja on esitanud valeinformatsiooni

duaalseid vajadusi ja iseärasusi arvestades
1) luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennastusaldav, kaasinimesi arvestav ja keskkonda väärtustav;
2) hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema
emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut.
3. Visioon
Täisväärtusliku inimese kujunemise alusharidusest kuni
diplomiõppeni, kellel on analüüsivõime ja hea suhtlemisoskus
ning koostöövalmidus.
Kvaliteetlasteaiaks kujunemine, kus
õpi- ja mänguvõimalused on last arendavad, kaasaegsed ja lapsesõbralikud;
õppekava on pidevalt arenev ja jõukohane;
arvestatakse lapse eripära ja erivajadusi;
toetatakse erineva keele- ja kultuurirühmast pärit lapse peret eesti keele ja kultuuri tutvustamisel ning lapse oma
rahvuskultuuri väärtustamisel;
pedagoogid teevad lapsevanemaga lapse arengu toetamiseks koostööd, mis põhineb dialoogile, vastastikusele
usaldusele ja lugupidamisele;
- väärtustatakse humaanseid ja demokraatlikke suhteid;
- kujundatakse loodust ja keskkonda hoidvat ning säästvat
mõtteviisi;
- lapsega tegelevad oma ala spetsialistid , kelle kasutuses on
kaasaegne info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning kellele
on oluline hariduse kvaliteet.
4. Arengukava taotlused
- Tegeleda õppekava arendustööga.
- Tegeleda materiaalse baasi täiendamisega.
- Jätkata ruumide esteetilist sisustamist.
- Väärtustada lasteaeda traditsiooniliste ürituste kaudu.
- Teha koostööd peredega, otsides üheskoos vastuseid ja
lahendusi.
- Rakendada efektiivsemalt lasteaia sisehindamist.
- Tagada personalile aastaringe täiendõppe võimalus.
- Säilitada ja hoida majasisest positiivset mikrokliimat.
5. Arendusvaldkonnad
5.1. Omandivorm ja eelarve
Krootuse Lasteaed on Kõlleste valla omandis olev koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist
võimaldav õppeasutus.
Lasteaial on oma alaeelarve valla eelarves, mille kinnitab
Kõlleste Vallavolikogu.
Edasine areng:
Lasteaed jääb valla munitsipaalomandisse. Lasteaia raamatupidamist korraldab Kõlleste Vallavalitsus.
5.2. Lasteaia teeninduspiirkond, komplekteerimine lastega
Krootuse Lasteaia teeninduspiirkond on Kõlleste valla hal-

oma ettevõtte, projekti või stardiabi kohta või keeldub vastavat infot andmast.
3) kui asutatav äriühing ei ole asunud tegutsema või likvideeritakse aasta jooksul.
§ 3 . Taotluste esitamine
(1) Stardiabi toetuse taotleja esitab taotluse Kõlleste Vallavalitsusele. Taotluses peab olema loetletud vastavus stardiabi
saamise tingimustele.
(2) Taotlusele lisatakse dokumendid:
1) projekt;
2) hoonete, maa rendileping (kui puudub omandiõigus).
§ 4. Stardiabi väljamaksmine
(1) Käesoleva korra alusel määratud stardiabi makstakse
välja taotlejale volikogu otsuse alusel.
§ 5. Aruandlus
(1) Stardiabi saaja esitab aruande raha kasutamise kohta
vallavalitsusele hiljemalt 6 kuu möödudes abi saamisest.
§ 6. Määruse jõustumine
(1) Määrus jõustub 15. aprillist 2007. a.
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dusterritoorium. Lasteaias töötab üks liitrühm, kus käivad kuni
7 aasta vanused lapsed.
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Edasine areng :
Lasteaed jätkab liitrühmana, mida võiks toetada 3 aastast
nooremate laste mängurühm. Vanemad, kes pole hõivatud tööga, nende lapsed saavad lasteaias käia osaajaga.
5.3. Juhtimine ja personalitöö
5.3.1. Juhatajal on nõutav kvalifikatsioon, oskab tegelikkust
hinnata ning lähtub sellest majanduslikke ja pedagoogilisi otsuseid tehes.
Edasine areng:
1) Juhataja tagab lasteasutuse tulemusliku töö ja juhib lasteasutuse tegevust koostöös hoolekoguga
2)
Kasutab igapäevatöös kaasaegseid infotehnoloogilisi
vahendeid.
3)
Häälestab õpetajaid lojaalsusele, lasteaia eesmärkide
ja ülesannete täitmisele.
5.3.2. Pedagoogid
On välja kujunenud püsiv, kogemustega kaader, mis on
kompetentne ja arenguvõimeline.
Edasine areng:
Võimaldada süstemaatiline koolitus personalile kompetentsuse kindlustamiseks. Juurde on 0,5 õpetaja kohta + 0,25
liikumisõpetaja kohta.
Vajadusel saada logopeedilist teenust.
5.4. Hoolekogu
Hoolekogu ja lasteaia juhataja vahel toimub infovahetus.
Edasine areng:
Haarata hoolekogu liikmeid lasteaia arendamisse. Toetuda
lasteaia juhtimisel hoolekogule. Pakkuda hoolekogu liikmetele koolitust.
5.5. Koostöö lastevanematega
Lasteaial on ülevaade lastevanemate ootustest ja muredest.
Vahetatakse infot lapse käitumise ja õppimise kohta. Ühisüritused ja väljasõidud.
Edasine areng:
Toetada kodu laste kasvatamisel usalduse ja teineteisemõistmise õhkkonnas.

