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Austatud Ants Kutti
Vastan Teie Narva Lasteaeda Punamütsike puudutavas arupärimises toodud küsimustele:
1) Meile küll teatas lasteaia üks endine töötaja, et T. Korelina suhtes algatati
kriminaalmenetlus. Eesti Vabariigi põhiseaduse kohaselt ei tohi kedagi käsitada kuriteos
süüdi olevana enne, kui tema kohta on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus. Seetõttu ei ole
võimalik üksnes teate põhjal lasteaia direktoriga töösuhe peatada või lõpetada. Töölepingu
lõpetamine kriminaalmenetluse algatamise põhjal oleks ennatlik ja õigusvastane.
2) T. Korelina esitas selgitusi (03.10.2019. a kiri nr 1-20/50, Teie olete kirja adressaat), kus
on kirjeldatud töövaidlustega seotud asjaolud. Kultuuriosakond selgitab pidevalt tööõiguse
rakendamisega seotud küsimusi direktorite koosolekutel ja igapäevatöös.
3) Ka nimetatud küsimusele on osaliselt antud vastus T. Korelina selgitustes. Logopeedi
töökoht on lasteaias Punamütsike praegu tõepoolest vakantne. Kahetsusväärselt ei ole
lasteaia direktor seni suutnud tagada haridusasutuses logopeediteenust, kuigi direktori
väitel on korraldatud mitmed avalikud konkursid ja tehakse koostööd Rajaleidja keskusega.
T. Korelina antud informatsiooni kohaselt puudub lasteaias praegu ka liikumisõpetaja.
Direktor teatas, et praegu toimuvale konkursile on juba esitatud sooviavaldused ning on
lootust, et juba lähiajal on Punamütsikese lasteaias liikumisõpetaja olemas.
4) Lasteaia pedagoogidele makstakse lisatasu eesti keeles õpetamise eest, direktori esitatud
käskkirja kohaselt makstakse lisatasu kuni oktoobrikuu lõpuni. Kultuuriosakonnale
käskkirjade esitamisel kontrollitakse nende õiguspärasust. Samas puudub
Kultuuriosakonnal pädevus hinnata hallatavate asutuste töötajate eesti keele oskuse taset.
Tööandja tagab, et töötajad, kellelt tööülesannete täitmiseks nõutakse eesti keele oskust,
valdavad eesti keelt nõutaval tasemel. Lasteaia direktor on lasteaia töötajatele tööandja
esindaja.
5) Kultuuriosakonnale on 2019. aasta jooksul laekunud 8 kaebust/pöördumist töökiusamise
osas. Kirjades esitatud informatsioon on arutatud lasteaia direktoriga, direktorilt on küsitud
ka kirjalikud selgitused lasteaias valitseva olukorra kohta. Direktor eitab kiusamist ja
väidab, et nõuab töötajatelt vaid tööülesannete täitmist. Direktori vastused
Kultuuriosakonna kirjadele on kinnitanud, et Punamütsikese olukord on rahulikust
tööõhkkonast väga kaugel ning paljude töötajatega on tekkinud pingelised suhted.
Direktorile on teatatud, et temalt oodatakse töötingimuste paranemist, et töötajatele oleksid
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tagatud rahulikumad töötingimused, et nad võiks oma kohustusi parimal viisil täita. Kaldun
arvama, et direktori poolt töötajate kiusamise korral on tegemist lojaalsuskohustuse
rikkumisega, mida on võimalik tuvastada vaid töövaidlusmenetluse tulemusena.
Töövaidlusasutuse tehtud otsuse olemasolul oleksid olemas ka õiguslikud alused
õiguskaitsevahendite kasutusele võtmiseks T. Korelina suhtes.
6) Küsimusele on antud vastus T. Korelina selgitustes.
7) Vastab tegelikkusele, et Narva Haridustöötajate Liit on korduvalt pöördunud palvega
lahendada lasteaias Punamütsike ebaterve olukord lasteaias. 09.10.2019. a esitatud kirjas
tegi Narva Haridustöötajate Liit ettepaneku kohtuda ja arutada lasteaias Punamütsike
kujunenud konfliktolukorda. Kohtumine toimub esimesel võimalusel. Narva
Haridustöötajate Liit ei ole pakkunud välja direktoriga töösuhte lõpetamist töölepingu
seaduse § 88 lg 1 p 8 alusel.
Kinnitan, et Narva Linnavalitsus ja ka Kultuuriosakond suhtuvad lasteaias Punamütsike välja
kujunenud probleemsesse olukorda väga tõsiselt. Lasteaias toimuvale pööratakse erilist
tähelepanu, lasteaia juhiga käib pidev suhtlus olukorra parandamise eesmärgiga. Rahuliku
olukorra taastamine lasteaias on meile olulise tähendusega ja otsime selleks pidevalt
võimalusi. Siiralt loodan, et probleemne olukord saab lähiajal lahenduse.
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