Lp. volikogu liikmed!
Olen ülimalt tänulik, et antud küsimus on volikogu päevakorras ja seoses sellega tahaksin väljendada oma

seisukohta antud küsimuses. Olukord on kahtlemata enneolematu ja paljus, eriti tööta jäänud
perede jaoks, kurnav ning traagiline.
Loomulikult ootavad linnaelanikud, eriti lapsevanemad sellel kriitilisel ajal tuge linnalt, ent abiandjatena
peaksime lähtuma eelkõige sihtotstarbelisest toest neile, kes seda vajavad. Praegugi on kohatasust 100%
vabastatud lapsevanemad, kelle 3 last käib lasteaias. Lastevanematele, kelle 2 last on lasteaias, tagab linn
mõlema lapse 25%-suuruse hinnaalanduse kohatasust.

Tean, et on selliseid lapsevanemaid, eriti töö kaotanud üksikvanemaid, kes vajaksid tuge mitte
ainult kohatasu aga ka toiduraha kompenseerimiseks. Sotstoetust ei saa nad taotleda erinevatel
perekondlikel põhjustel ( näiteks, elatakse leibkonnana vanavanematega koos)
Pean õigeks hädavajajate väljaselgitamise ja seda kiiremas korras, ent selgete kriteeriumide
alusel- sealjuures on küsimusel ka teine pool- lasteaednikud. Kuna Narvas töötasid kogu
eriolukorra perioodil kõik lasteaiad, peaksime andma lasteaednikele signaali ja kindlustunde, et
töötades esiliinil on neile tagatud (kärbeteta) sissetulek. Üldiselt on kollektiivis töötajaid, kes
on paanilises hirmus, neid pole palju, ent veel suurem osa on neid, kes töötades kogu selle
perioodi jooksul on mures oma sissetulekute pärast.
Jah, lapsi käis vähe, sealjuures palusid lastevanemad mitte ühendada rühmi, minimaliseerides
sellega võimalikke kontakte. Teeb rõõmu, et teist nädalat on hakanud laste arv jõudsalt
kasvama ja esmaspäevase seisuga, näiteks lasteaias Päikene, on see juba neljakordistunud.
Tulles tagasi püstitatud küsimuse juurde rõhutan veelkord, et igasugune abi peab jõudma
abivajajateni, sest muidu pole see abi, vaid lihtsalt raha laialijagamine. Kõik need
lapsevanemad, kes eriolukorras ei kasutanud lasteaia teenust alates 13.03.2020 peaks saama
finantstuge ja selliste lastevanemate väljaselgitamine lasteaedades, on ühe päeva küsimus.
Tõstataksin veel ühe probleemse, lahendust vajava küsimuse- Mida teha lasteaednike
kollektiivpuhkustega? Paljude emade, isade puhkusplaanid on eriolukorra tõttu muutunud.
Teades, kui palju lastevanemaid oli ja on praegugi sunnitud kodus istuma ning lähitulevikus,
kui taastatakse suletud olnud asutuste töö, on lapsevanema puhkuselimiit juba ära kasutatud,
sealjuures peame ka lasteaednikele nende korralised puhkused võimaldama. Kui üldist asutuse
(rühmade) tööd saaksime ümber korraldada, siis eriti kriitiline olukord on lasteaedade
kokkadega, kellele pole võimalik asutuse siseselt asendust leida. Millised oleks Teie
ettepanekud- kes tuleks üheks kuuks köögikatelde juurde tööle?

