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Märgukiri seoses õiguskantsleri nõunike kontrollkäiguga Kammeri Kooli 
 
 
Austatud härra minister 
 
 
Eesmärgiga kontrollida laste põhiõiguste- ja vabaduste tagamist, toimus 15.04.2009.a. 
õiguskantsleri nõunike omaalgatuslik kontrollkäik Kammeri Kooli. 
 
Kammeri Kool on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigi põhikool hariduslike 
erivajadustega lastele. Kooli õppekeeleks on eesti keel. Kooskõlas kooli põhimääruse §-ga 6 on 
kooli tegevuse eesmärgiks võimaldada hariduslike erivajadustega õpilastele koolikohustuse 
täitmist ja põhihariduse omandamist. 
 
Kammeri Kooli kontrollimisel tõusetusid mõned probleemid, mille lahendamine kuulub haridus- ja 
teadusministri pädevusse.  
 
 
1. Kammeri Kooli areng tulevikus  
 
Kontrollimisel selgus, et Kammeri Koolil puudub nõuetekohaselt kinnitatud arengukava. Kammeri 
Kooli arengukava aastateks 2008-2011 on kinnitatud vaid kooli õppenõukogu poolt 29.08.2008.a. 
Arengukava on esitatud Haridus- ja Teadusministeeriumile. 
 
Kehtiva põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (edaspidi: PGS) § 31 lg 1 sätestab, et kooli järjepideva 
arengu tagamiseks koostab kool koostöös hoolekoguga ehk riigikooli puhul kooli nõukoguga ja 
õppenõukoguga kooli arengukava. Arengukava kinnitamise korra peab kooskõlas PGS § 31 lg 3 
kehtestama kooli pidaja.  
 
Kammeri Kooli selgituste kohaselt kaalutakse Haridus- ja Teadusministeeriumis, milliste 
kriteeriumide kohaselt peaks riigikoole tervikuna hindama ning millest lähtuvalt reguleerida 
arengukavade kinnitamise korda. 
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Kuigi hetkel Riigikogu menetluses olev põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu1 ei sätesta 
erivajadustega õpilaste kooli mõistet, on Kammeri Kooli sõnul erivajadustega õpilastele mõeldud 
koolide olemasolu endiselt vajalik. Kooli hinnangul tuleks koostada riiklik kava, mis määratleks 
erivajadustega õpilaste koolide arengu erinevate Eesti piirkondade lõikes.  
 
Lähtudes eeltoodust, palun Teil kehtestada Kammeri Kooli arengukava kinnitamise kord 
ning kinnitada kooli arengukava.  
 
Samuti palun Teil selgitada, kas või millisel viisil analüüsitakse Eestis erivajadustega 
õpilastele mõeldud koolide olemasolevat võrgustikku ning selle arendamise vajadusi ja 
võimalusi. Sooviksin ka teada, kuidas tagatakse uue põhikooli- ja gümnaasiumi seaduse 
eelnõu alusel erivajadustega õpilaste koolides lastele koolitervishoiuteenuste osutamine. 
 
 
2. Õppevahendid hariduslike erivajadustega õpilastele 
 
Kammeri Kooli kontrollimisel selgus, et enamiku klasside ning õppeainete jaoks ei ole lihtsustatud 
õppekavale vastavaid õpikuid ega töövihikuid. 
 
Eesti Vabariigi haridusseaduse § 6 lg 2 punkti 5 kohaselt suunab ja korraldab Haridus- 
ja Teadusministeerium avalike haridusasutuste (välja arvatud ülikoolid) õppeplaanide, -
programmide, õpikute ja õppe-metoodiliste vahendite koostamist, tagab nende väljaandmise, 
annab välja õppekirjanduse kasutamise soovitusi.  
 
Õiguskantsler on varasemalt korduvalt pöördunud Haridus- ja Teadusministeeriumi poole 
ettepanekuga tagada hariduslike erivajadustega laste õpetamiseks vajalike õppematerjalide 
olemasolu2.  
 
Haridus- ja Teadusministeerium teatas 29.07.2008.a. õiguskantslerile, et ministeerium on 
kavandanud EL Sotsiaalfondi vahenditega programmi „Hariduslike erivajadustega õpilaste 
õppevara arendamine“. Nimetatud programm oli ministeeriumi vastuse kohaselt juba kinnitatud 
ning programmi elluviijaks on määratud Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus.  
 
Lähtudes eeltoodust palun Teil selgitada, kuidas on edenenud programmi „Hariduslike 
erivajadustega õpilaste õppevara arendamine“ täitmine ning millise ajaperioodi jooksul 
võiksid eeldatavalt valmida esimesed õppevahendid. 
 
Lõpetuseks 
 
Kontrollimisel selgus ühtlasi, et Kammeri Kooli hooned on halvas seisukorras.  
 
Viimase kolme aasta jooksul on Kammeri Kooli kontrollinud ja oma ettepanekud teinud Tartu 
Tervisekaitsetalitus, Lõuna-Eesti Päästekeskus ning Veterinaar- ja Toiduameti Tartumaa 
Veterinaarkeskus. Paljud järelevalvet teostanud organite poolt tehtud ettekirjutustest on seni 
täitmata. Olukord, kus kooli hooned on laste tervisele kahjulikus ning osaliselt ka ohtlikus 
seisundis, on vastuolus laste õigustega. 

                                                 
1 Eelnõu 412 SE II-1, kättesaadav arvutivõrgus: 
http://www.riigikogu.ee/?page=en_vaade&op=ems&eid=516358&u=20090424142704 
2 Õiguskantsler pöördus antud küsimuses  Haridus- ja Teadusministeeriumi poole 28.02.2008.a. ning samuti 
26.06.2008.a.seoses Urvaste Koolis toimunud kontrollkäigu läbiviimisega  
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Samas laheneb tekkinud olukord eelduslikult seoses renoveerimistööde alustamisega 2009.a. 
Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt avaldatud informatsiooni kohaselt korrastatakse Kammeri 
Kool kooliinvesteeringute programmi „Koolid Korda” raames.  
 
Käesoleva kontrollkäigu tulemusi puudutava järelkontrolli raames pean kindlasti vajalikuks 
tõstatada küsimuse renoveerimis- ja ehitustööde tulemuslikkuse kohta. 
 
Palun Teie seisukohti ülaltoodud küsimustes hiljemalt 30 päeva jooksul käesoleva kirja 
kättesaamisest arvates. Ühtlasi palun mind teavitada, milliseid samme kavatsete astuda viidatud 
probleemide lahendamiseks. 
 
 
Lugupidamisega 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 
 
Indrek Teder 
 
 
Lisa:  Kokkuvõte õiguskantsleri nõunike kontrollkäigust Kammeri Kooli 1 eks 4 lehel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anu Uritam 693 8414 
E-post: anu.uritam@oiguskantsler.ee 
 


