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\rastavalt Haldusmenetluse seaduse (edaspidi HMS)
$ 63 l6ige 2 pu*tile3 on haldusakt tiihine,
kui seda ei ole andnud pAdev haldusorgan ping sama paragrahvi
l6ike I kohaselt on tiihine
haldusakt kehtetu algusest peale. Narva tinnavalitsus
andis 04.05.Zlllkorralduse nr 300_k

rLunitsipaallasteasutuste muude kolude va4emate poolt
kaetava osa miiiira kehtestamine., 4
$
leiige 3. Oma02.06.2020 seisukohas nr 6-4/200g7912003229leidis
diguskantsler, et Narva
Linnavolikoga 17.01.2008 maiiiruse nr 6 ,,Narva linna koolieelsete
munitsipaallasteasutuste
koolieelse lasteasutuse seaduse (KELS) 27 lg-teg a3 ja4 ning
seega pS $ 154 lg-s t ja g 3 lg I
$
es'imeses lauses siitestatud seaduslikkuse pfihim6ttega.
Kohalik omavalitsus peab tegutsema
diguspiiraselt. Otsustuse selle kohta, kas lapsevanemad peavad
koolieelse lasteasutuse muude
larlude kandmisel osalema ja milline on ornaosaluse
$uurus (mEiiir), peab tegema volikogu.
v,clikogu ei saa se<ia otsustust delegeerida rlinnavalitzuseie.

Se,s5g5 sellega

soovime Teilt saada vastuseiS jtirgmis{ele ktisimustele:

l'

Mida on Narva Linnavalitsus teinud selldks, et Narva Linnavalitsuse 04.05.2020
k'rralduse nr
300-k ,,Koolieelse lasteasutuse kulude vaneln poolt kaetava osa
mii?ira maksmisesf. alusel
vanemate poolt kaetava osa m2idra tasumisest vabasfuse saanud
lapsevanemad ei peaks tundma
m'ret selle eest, et linn n6uab neilt muud v4nemate kulud tagantjiirgi sisse?
2. Palume teatadamillise haldusorgani otsuEega vabagtati vdi keelduti vabastamast
laPsevanemaid vanemate poolt kaetava osa ryriiiira tasumisest Narva
Linnavalitsuse 04.05.2020
ko.nalduse nr 300-k ,,Koolieelse lasteasutuse kulude vanemate poolt
kaetava osa m?i2ira
maksmisest" alusel? Haldusakt on 6iguspiir4ne, kui ta on antud piideva
haldusorgani poolt
andmise hetkel kehtiva diguse alusel ja sellqga kooskdlas, proportsionaalne,
kaalutlusvigadeta
ning vastab vorminduetele.
3. 'Vastavalt Kultuuriosakonnajuhataja}I.06.2020 vastusele nr 3.1_g14624_2linnavolikogu
liikmete 18.05.2020 arupiirimisele esitati Nanva tasteaed Punamiitsike 68 avaldust
vanemate osa
tasrrmisest vabastamiseks millest rahuldatud oli 56. Narva Lasteaed
Siidemeke oli esitatud 76
availdust ning neist rahuldati 75. Vastavalt H[4S' peab haldusakt
olema selge ja tiheseit
m6istetav. Haldusakt antakse kirjalikus vorntris, kui se@duse v6i miiiirusega
ei ole siitestatud

teisiti. Kirjalikus haldusaktis miirgitakse selle andnud haldusorgani nimetus,
haldusorgani juhi
v6i tema volitatud isiku nimi ja allkiri, hatdusakti valjaandmise aeg
ig*uf.dgu

ning

kiittesaadavas dokumendis, millele on halflusaktis
viidatud. Haldusakt on 6iguspiirane, kui ta on
zmtud piideva haldusorgani poolt andmise
firetkel kelptiva oiguse alusel ja selLga koosk6las,

hraldusaktid?

4' Kuidas ja millisel viisil oleks voimalik
{utvuda haldusaktideg4 millega vanema osa tasumisest
olulisel mtiiiral viihenenud? Piiiisuke 6, Tluluke I Karikak
ffi -2,Muinasjutt - 2, potsataja
- [,
13, Kaseke - 1, Punamtitsike
piiikene r 15, pdngerjas
4,
- 17, Tareke _ 9, iipsik _. 16,

Palume vastust kirjalikult ja suuliselt jiirgr4isel volikpgu istungil.
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