Austatud volikogu liikmed, linnaelanikud
Vastavalt Narva linnavolikogu töökorrale on eelnõu esitajal pärast läbirääkimiste lõppu õigus
esineda lõppsõnaga. Antud juhul kasutan seda õigust.
See, et linnavalitsus eesotsas Aleksei Jevgrafoviga ja volikogu esimees on lasteaia tasust
vabastamise vastu, oli nende poolt tunduvalt varem välja öeldud. Mingitel arusaamatutel põhjustel
jäi härra linnapeal volikogu istungil ette kandmata linnavalitsuse seisukoht üheksa volikogu liikme
poolt algatatud määruse eelnõule. Kasutan oma lõppsõna, et tuua inimesteni linnapea seisukohad
millistele ta ei julgenud isegi anda oma allkirja. Kiri pärineb juba 25 märtsist 2020.
Kõikide lastevanemate nn kohatasu maksmise kohustusest perioodiks 16. märts kuni 30. aprill ei
ole kriisi leevendav proportsionaalne meede.
Kui vabastada kõik, mõjutab see ebaproportsionaalselt negatiivselt lasteaia eelarvet, mis
omakorda võib viia möödapääsmatu vajaduseni lasteaia töötajate palgakärbeteks. Seda püüab
linnavalitsus igal juhul vältida.
Esitatud eelnõu seletuskirjas on märgitud, et lasteaia kohatasust tuleks vabastada eranditult kõik
lapsevanemad ja selle meetme eesmärk oleks hoida lasteaiad võimalikult kaua
toimimas. Püstitatud eesmärk ja pakutud abinõu ei ole loogilises seoses. Ei ole ju võimalik hoida
lasteaedu toimimas, kui loobutakse toimimise finantseeldustest.
Seega kõikide lastevanemate vabastamisega kohatasust ei ole kuidagi võimalik saavutada esitatud
eelnõuga taotletavat eesmärki.
Kohatasu maksmisest vabanemiseks on proportsionaalseim ja ka kõige kiiremini rakendatav
meede lapsevanema avaldus lasteaia kohast (ajutiseks) loobumiseks.
Viimane lause jättis nõutuks isegi austatud lasteadade direktorid. Linnapea kutsub inimesi
loobuma oma lasteaia kohast? Huvitav kas lapsevanem, kes loobub oma kohast näiteks lasteaias
Päikene saab sinna ka tagasi?
Volikogu esimees väljendas oma suhtumist lapsevanemate muredesse 3.04.2020 ajalehes Narva
Linnaleht loos «Работа детских садов города в условиях карантина»: «Уважаемые родители,
дедушки и бабушки! Прочитайте внимательно этот материал. Взвесьте все свои
возможности, войдите в положение работников детских садов, других семей. У всех своя
ситуация, никому в помощи отказано не будет. Но отмена платы за место всем создаст
много проблем, один такой шаг потом дорого обойдется нам всем.»
Samas pole linnavalitsus ega linnavolikogu fraktsioon Kodulinn Narva astunud ühtegi sammu
selleks, et realiseerida oma ilusad kavatsused ning astunud samme lastevanemate olukorra
leevendamiseks. Kus on reaalsed sammud? Rääkida ja kirjutada ilusaid ja ladusaid jutte on kerge.
Selleks, et saavutada mingi tulemus tuleb teha tööd ja näha vaeva ning võtta vastutus.
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