
 

 

 

 

  

Teie  17.05.2018  nr  

 

Meie  30.05.2018  nr 7-5/180739/1802500 

Nõva Kooli õpilaskodu tegevuse lõpetamine 

 

Lugupeetud avaldaja 

 

 

Palusite õiguskantsleril kontrollida Lääne-Nigula vallavalitsuse tegevust. Soovisite hinnangut, kas 

vallavalitsusel ja Nõva Kooli direktoril on õigus muuta Nõva Kooli struktuuri ja koosseisu ning 

kas õpilaskodu kaotamist võib käsitada põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse järgi kooli 

ümberkorraldamisena. 

 

Leian, et Lääne-Nigula vallavalitsus ega kooli direktor pole toiminud Nõva Kooli 

struktuurimuudatusi kooskõlastades ja kinnitades õigusvastaselt. Samuti on kooli põhimääruse 

muutmine vallavalitsuse pädevuses. 

 

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (PGS) § 66 lg 2 järgi kehtestatakse munitsipaalkooli 

põhimäärus (kooli) pidaja kehtestatud korras. Sätte kohaselt tuleb põhimäärus ja selle muudatused 

esitada enne kehtestamist kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule, et need võiksid 

selle kohta oma arvamuse anda. 

 

Lääne-Nigula Vallavolikogu on PGS-ga ette nähtud korra kehtestanud 22.02.2018 määrusega 

(edaspidi: määrus) nr 9 „Lääne-Nigula Vallavalitsuse hallatava asutuse põhimääruse, struktuuri ja 

koosseisu ning üldhariduskooli ja koolieelse lasteasutuse arengukava kinnitamise kord“. 

 

Määruse § 3 lg 3 näeb ette, et hallatava asutuse struktuuri ja koosseisu ning nende muudatused 

kehtestab hallatava asutuse juht käskkirjaga.  

 

Määruse § 2 lg 1 järgi valmistab hallatava asutuse põhimääruse ja selle muudatuste projekti ette 

hallatava asutuse juht või vallavalitsus. Sama paragrahvi lg 4 järgi tuleb üldhariduskooli 

põhimäärus ja selle muudatused esitada enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, 

õpilasesindusele ja õppenõukogule. Hallatava asutuse põhimääruse kehtestab vallavalitsus 

määrusega (määruse § 2 lg 5). See kehtib ka põhimääruse muudatuste kohta. 

 

Niisiis pole vallavalitsus ega kooli direktor kooli uut struktuuri kinnitades õigusaktide nõudmiste 

vastu eksinud. See, et struktuurimuudatuste kinnitamisel oli põhimääruses endiselt olemas säte 

õpilaskodu kohta, ei muuda vallavalitsuse ega kooli tegevust õigusvastaseks. Teie saadetud 

vallavalitsuse istungi protokollist (24.04.2018) on näha, et vallavalitsus kiitis heaks ka Nõva Kooli 

põhimääruse projekti.  

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/122012018003
https://www.riigiteataja.ee/akt/406032018018
https://www.riigiteataja.ee/akt/406032018018
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Õpilaskodu kaotamine ei tähenda kooli ümberkorraldamist nii nagu seda määratleb PGS § 80. PGS 

§ 80 lg-s 2 on ära toodud loetelu, millal on tegu kooli ümberkorraldamisega. Õpilaskodu sulgemist 

pole selles märgitud.  

 

On mõistetav, et õpilaskodu sulgemine võib lastele ja vanematele, kes õpilaskodu kasutasid, 

tähendada ebamugavusi ja neil tuleb oma elu ümber korraldada. Kuigi praegusel juhul ei ole tegu 

kooli ümberkorraldamisega ja seega ei kohaldu PGS § 80 lg 3 sätestatud viiekuuline 

etteteatamistähtaeg, on hea halduse tavaga kooskõlas, kui kavandatavatest muudatustest õpilastele 

ja vanematele mõistlikul ajal teada antakse. Vallavalitsuse 24.04.2018 istungi protokollist on näha, 

et struktuurimuudatusest ja põhimääruse muutmisest on teavitatud hoolekogu. Õiguskantsleri 

nõunik vestles ka valla ametnikuga, kelle sõnul on õpilaskodu sulgemisest teada antud kõigile 

õpilaskodus elavate laste vanematele ja ka nende õpilaste elukohajärgsetele kohalikele 

omavalitsustele.  

 

Loodan, et sellest selgitusest on abi. 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Ülle Madise 

 

 

Koopia : Lääne-Nigula Vallavalitsus (avaldaja isikuandmeteta) 
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