
Lasteombudsmani nõuandva kogu statuut 

 

1. Üldsätted 

1.1 Lasteombudsmani nõuandev kogu on asutatud 15.11.2011 õiguskantsleri kui lasteombudsmani 

juures.  

1.2 Nõuandev kogu on loodud sooviga kaasata lapsed neid puudutavate oluliste küsimuste 

aruteludesse ja anda võimalus lastel oma arvamusi ja seisukohti väljendada ning lastega seotud 

probleeme tõstatada. 

 

2 .  Ülesanded 

2.1 Nõuandva kogu ülesandeks  on toetada lasteombudsmani tema tegevustes: 

2.1.1  laste eestkõneleja rollis, väljendades laste arvamusi ja seisukohti lapsi 

puudutavate teemade osas, kaasates selleks eakaaslasi ja oma organisatsiooni teisi 

liikmeid ning koondades nende seisukohad; 

2.1.2  lapse õiguste tutvustaja rollis, tutvustades lapse õigusi, lasteombudsmani tegevusi 

ja nõuandva kogu tööd oma organisatsioonide ja eakaaslaste hulgas;   

2.1.3  järelevalvaja rollis, tõstatades lapsi puudutavaid muresid ja tehes ettepanekuid 

lapse õiguste paremaks tagamiseks ühiskonnas. 

2.2 Nõuandva kogu juurde võib erinevate lapse õigustega seotud teemade põhjalikumaks 

ettevalmistamiseks moodustada töögruppe, mille kohtumistel osalevad vastava teemaga seotud 

lapsed või laste esindajad.  

2.3 Nõuandva kogu kohtumiste kokkuvõtted ja ettepanekud on lasteombudsmanile tema töös 

nõuandva ja soovitusliku loomuga.   

 

3 .  Töökorraldus 

3.1 Nõuandva kogu töövormiks on koosolek.  

3.2 Nõuandev kogu koguneb lasteombudsmani juures vähemalt kolm korda aastas: kevadel, sügisel 

ja talvel.  

3.3 Nõuandva kogu kutsub kokku ja selle tööd koordineerib Õiguskantsleri Kantselei laste õiguste 

osakond. 

3.4 Nõuandva kogu kohtumiste päevakord lepitakse kokku Õiguskantsleri Kantselei laste õiguste 

osakonna ja nõuandva kogu liikmete poolt tehtud ettepanekute alusel vähemalt kaks nädalat 



enne kohtumise toimumist ning lõplik päevakord saadetakse kõigile osalejatele vähemalt kolm 

päeva enne kohtumise toimumist.  

3.5 Nõuandva kogu kohtumised toimuvad Õiguskantsleri Kantseleis.  

3.6 Nõuandva kogu soovitused, ettepanekud ja korraldusega seotud otsused kujundatakse ja 

võetakse vastu koosolekust osavõtjate poolt üksmeelsuse põhimõttel. 

3.7 Nõuandva kogu koosoleku kohta koostatakse lapse õiguste osakonna poolt memo, mis 

edastatakse nõuandva kogu liikmetele, kellele on võimalus seda täiendada nädala jooksul ning 

seejärel saadetakse lõplik memo laiali kõigile nõuandva kogu liikmetele. 

3.8 Nõuandva kogu või  laste õiguste osakonna ettepanekul võidakse koosolekule kutsuda 

ettekandeid tegema, seisukohti esitama, informatsiooni andma ning päevakorras olevate 

küsimuste arutelust osa võtma asjatundjaid. 

3.9 Nõuandva kogu tegevust kajastab avalikkuses Õiguskantsleri Kantselei laste õiguste osakond. 

3.10  Nõuandvas kogus osalemine on vabatahtlik.  

3.11 Nõuandvas kogus osalemist ei tasustata.  

3.12 Nõuandva kogu töö tehnilise teenindamise tagab Õiguskantsleri Kantselei. 

 

4. Liikmed 

4.1 Nõuandva kogu liikmed on alla 18-aastased lapsed, kes enda poolt esindatavate laste- ja noorte 

organisatsioonide või iseenda kaudu esindavad laste arvamust.  

4.2 Nõuandva kogu liikmeskond vahetub vastavalt liikmete vanuse muutumise või 

esindusorganisatsioonide esindajate muutumisega.  

4.3 Nõuandva koguga liitumise ettepaneku uuele liikmekandidaadile teeb Õiguskantsleri Kantselei 

laste õiguste osakond.  

 

 

 

 

 


