Head ametikaaslased
Meie seekordsel ajaliselt ülipikal istungil on vaid üks päevakorrapunkt: otsustus lasteaia
kohatasu maksumuse üle kriisiajal. Meile on esitatud 9 volikogu liikme poolt määruse projekt,
mis annaks selle küsimuse otsustamise linnavalitsuse kätte. Seejuures on määratlemata, kes ja
mis tingimustel, näiteks milliste dokumentide esitamisel saaksid lasteaia kohatasust vabastuse.
Samuti ei ole teada, kes otsuse langetab, lasteaia direktor või hoopis linnapea isiklikult.
Üle kuu aega tagasi, 21.03.2020 samuti 9 volikogu liiget allkirjastasid ja esitasid volikogule
otsustamiseks ettepaneku lasteaia kohatasu eriolukorra ajaks kaotada, tõsi, toona olime määranud
ka meetme lõpetamise kindla kuupäeva, 30. aprilli. Võtsime eelmisel istungil oma eelnõu tagasi.
Oleme ausad, me ju teadsime, et sellisel kujul, et kõigi laste kohatasu kaotada, see toetust ei saa.
Meie eelnõu vastu oli linnavalitsus ning ükski koalitsiooni kuuluv volikogu liige sellega paraku
ei ühinenud. Samas oleks andnud meie eelnõule koalitsiooni poolt esitatud muudatusettepanek
vastu võtta sellesama dokumendi, mille täna on volikogu koalitsiooniliikmed esitanud.
Ja sellel ettepanekul on kaks põhimõttelist viga. Koolieelse lasteasutus seaduse paragrahv 27 lõige
3 ei võimalda sellist otsustamist linnavalitsuse kätte anda. Selline haridus- ja teadusministri
seisukoht, mis on korralikult esitatud 27. aprillil 2020. Ning teiseks, nagu eelpool viidatud, ei oleks
see protsess läbipaistev ning võib jääda suuresti suhtuma ühe või teise otsustaja suvast. Lisaks on
selline otsustuprotsess kallis ja aeganõudev.
Veel ühele aspektile tuleb juhtida tähelepanu. Valitsus on kinnitamas abipaketti kohalikele
omavalitsustele, vastavad arutelud on lõppenud. Vastavalt sellele abipaketile on kohalikul
omavalitsusel õigus küsida kompensatsiooni kaotatud lasteaiatasu eest. See on täiendav raha linna
eelarvesse. Kas linn tõesti loobub 160 000 eurost? Kui otsust ei tehta seadusega kooskõlas, siis
linn ju toetusraha lasteaia kohatasu kaotamiseks kasutada ei saa. See ei ole mõistlik.
Head ametikaaslased. Palun käitume mõistlikult, laste, nende vanemate ja Narva linna huvides
ning võtame volikogu poolt vastu meie ühise määruse, mis eriolukorra ajaks – me ei tea, kaua see
kestab – lasteaia kohatasu kaotaks. Kaotame selle kõigile lastele, kõik Narva lapsed on meie
lapsed. Narvas peab olema hea elada ka noortel peredel.
Lisan siinsamas muudatusettepaneku määruse eelnõule, millisest rääkisin täna hommikul ka
linnavolikogu esimehe proua Janovitšiga.
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