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L Sulgeda tddtajate kollektiivpuhkuste
linna koolieelsed lasteasutused:

l. I lasreaed piiiisuke.

1.2 lasteaed BuratinJ;
1.3 lasteaed Walko.

VALGA VALLAVALITSUS

10. mai 2018 nr 200

ajaks perioodil l. juuli kuni 31. juuli jiirgnevad Valsa

Valga valla koolieelsete lasteasutuste
hooajaline tegutsemine 2018. aasta suvel

Vdttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse $ 30 r6ike 1 punkti 3, koolieelselasteasutuse seaduse $ r9 l6ike 1ja Valga lasteaedade walko, Buratino, piiiisuke ja Kaseke ningHargla Kooli, Ltillem?ie P6hikooli, Tsirguliina lasteaia 6nnelind ja Sooru lasteaia hooletogude
ettepanekuid, annab Valga Vallavalitsus korralduse

2' Miiarata ajavahemikuks 1. juuli kuni 31. juuli valvelasteaiaks valga Lasteaed Kaseke,

3 Lapsevanemad, kes soovivad kasutada hooajalist lasteaiariihma kohta, esitavad lasteaia
Kaseke direktorile hiljemart 3 r . maiks vastava;isulise kirjariku avalduse.

4. Sulgeda t66taiate kolektiivpuhkuste ajaks perioodil 9. juuri kuni 19. august Tsirguliina
lasteaed Onnelind ning I l. juuni tunl : i.luuii Sooru Lasteaed.

5. Tdlliste piirkonnas tagatakse suvine lastehoid jiirgnevalt.
5.1 Sooru lasteaia lastele 1 1. juunist kuni 6. juuliii rsirguliina lasteaias Onnelind ja
Tsirguliina lasteaia lastele l. kuni 17. uuguriini Sooru lasteaias. Mdlemad lasteaia; on
suletud perioodil 9. kuni 31. juuli.
5'2 Lapsevanemad, kes soovivad kasutada hooajalist lasteaiaruhma kohta, esitavad
direktorile hiljemalt 3 1. maiks vastavasisulise kirjaliku avalduse.

6. Sulgeda t66tajate kolrektiivpuhkuse ajaks Hargla Kooli lasteaiariihm 2. kuni 15.juuli.

t 
*lg:* l::]i]:," kollektiivpuhkuse ajaks 6ru Lastead_Algkooli lasteaiarr.ihm 22. yuni
Kunr lJ. auuust.

8' Sulgeda t66tajate kollektiivpuhkuse ajaks Ltillemiie pohikooli Kaagliirve lasteaianihm
2. juuli kuni 15. august ja Ltillemiie lasteaianihmad 2. juuli kuni 3. aufrrst.

9 lnformatsioon koolieelsete lasteasutuste suvise tddkorralduse kohta avalikustada valga
valla ja Iasteaedade kodulehtedel ning infostendidel.

Valga linna siimboolikat kasulatakse kuni Valga valla siirnboolika kinnitanriseni vastavalt Karula valla, l aheva
valla. Tdlliste valla. Oru valla ja Valga linna iihincmislepingu punktile 4.8.



z

10. Konaldus j6ustub 10. mail 2018.

11. Konalduse peale v6ib esitada Valga Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses

satestatud konas 30 piieva jooksul arvates korraldusest teadasaamise paevast v6i piievast,

millal oleks pidanud konaldusest teada saama, v6i esitada kaebuse Tartu Halduskohtule

halduskohtumenetluse seadustikus satestatud konas ja tiihtaegadel'

iurist vallaseketiiri iilesannetes

Arakirjad: haridus- j a kultuuriteenistus
Valga lasteaed Kaseke
Valga lasteaed Buratino
Valga lasteaed Piiiisuke
Valga lasteaed Walko
Hargla Kool
Oru-Lasteaed Algkool
Tsirguliina lasteaed Onnelind
Sooru Lasteaed
Liillemiie P6hikool




