ÕIEND
Sillamäe Linnavolikogu määruse „Lapsevanema osalustasu soodustuse andmine“ eelnõule
Vabariigi Valitsus on teinud tungiva soovituse viiruskriisi tõttu perioodil 11.03.-11.04.2021
lapsi võimalusel lasteaedadesse ja -hoidudesse mitte tuua, et vältida isikutevahelisi kontakte ja
seeläbi tõkestada viiruse levikut. Lapsevanemad, kes seda üleskutset järgivad, aitavad kaasa
viiruse leviku tõkestamisele, kuid ei kasuta nimetatud perioodil lasteaiateenust. Seejuures ei
kasuta nad seda teenust viiruskriisi tõttu, st nendest olenemata põhjustel.
Samas on näiteks 15. märtsi seisuga lasteaedade külastatavus 68 %, seepärast ei ole
põhjendatud kõikidele lastevanematele osalustasu vabastust rakendada ning vabastust tuleb
rakendada proportsionaalselt puudutud päevade arvuga. Arvestuse laste külastatavuse osas
korraldavad lasteaiad ja nende andmete alusel väljastab soodustust arvestades arved teenuse
eest Linna Raamatupidamine.
„Koolieelse lasteasutuse seaduse“ § 27 lõike 3 järgi muude kulude (lasteasutuse
majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks ning õppevahendite kulud) katmine
toimub valla- või linnaeelarve vahenditest ning valla- või linnavolikogu otsusel osaliselt
vanemate poolt. Vanemate poolt kaetav osa ühe lapse kohta ei või ületada 20 protsenti
Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast. „Koolieelse lasteasutuse seaduse“ § 27
lõike 4 järgi kehtestab valla- või linnavolikogu osaliste kulude katmiseks vanemate poolt
vanemate kaetava osa määra, mis võib olla diferentseeritud sõltuvalt lapse vanusest,
lasteasutuse majandamiskuludest või muudest asjaoludest. Sillamäe Linnavolikogu on selle
regulatsiooni kehtestanud 17. detsembri 2015. a määrusega nr 46 „Lapsevanema poolt kaetava
osa määra kehtestamine Sillamäe linna koolieelsetes lasteasutustes“. Sillamäe Linnavolikogu
21. detsembri 2020. a määrusega nr 70 küll täiendati seda korda, kuid täiendus puudutas
vabastust juhul, kui nakkushaiguste epideemilise leviku tõttu suletakse lasteaed või lasteaia
rühm. Praegu ei ole tegemist lasteaia või rühma sulgemisega, vaid üleskutsega mitte teenust
teatud perioodil mitte kasutada.
Kuigi tegemist on ühekordse soodustuse andmisega konkreetsele isikute ringile, on
otsustatakse soodustuse andmine määrusega, sest osalustasu on kehtestatud määrusega.
Määruse majanduslikud mõjud. Eeldatavalt jääb vabastuse andmisega linnal saamata
vanemate osalustasu hinnanguliselt summas 5 000 – 6 000 eurot. Samas on meede vajalik, et
kontakte vähendada ja viiruse levikut tõkestada, mis võimaldab meetmete efektiivsel
rakendamisel üldisemate piirangute varasemat vähendamist või lõpetamist, mis omakorda
võimaldab majanduse elavdamist, sh ka linna poolt osutatavate teenuste mahu suurendamist.
Määruse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu poolthäälte enamus.
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