
 

 

 

 

  

Teie  20.07.2018  nr  

 

Meie  28.08.2018  nr 7-5/181095/1803602 

Tääksis ja Sürgaveres õppetöö lõpetamise otsuse eelnõu 

 

 

Lugupeetud avaldaja 

 

Pöördusite õiguskantsleri poole, sest Teie hinnangul on Põhja-Sakala Vallavolikogu otsuse 

eelnõuga nr 27 („Suure-Jaani Kooli Tääksi ja Sürgavere tegutsemiskohtades õppetöö 

lõpetamine“) rikutud üldist võrdsuspõhiõigust (põhiseaduse (PS) § 12 lg 1). Samuti avaldasite 

rahulolematust, et vald ei ole eelnõu koostades Tääksis ja Sürgaveres õppivate laste vanematega 

õppetöö lõpetamist arutanud ega neile selle kohta infot jaganud. 

 

Põhja-Sakala Vallavolikogu pole Tääksis ja Sürgaveres õppetöö lõpetamise kohta otsust vastu 

võtnud ning seega ei ole Teid ebavõrdselt koheldud. Vallavolikogu 22.02.2018 istungil otsustati 

arutada eelnõu nr 27 informatsiooni jagamise eesmärgil (vt istungi protokollis päevakorrapunkt 

nr 2). Volikogu võttis seisukoha, et valla koolivõrku tuleb põhjalikumalt analüüsida ning 

analüüsi tulemuste põhjal töötada välja uus valla arengukava hariduse osa.  

 

Otsuse eelnõuga ei ole rikutud ka Teie õigust osaleda kohaliku omavalitsuse teostamisel 

(kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (KOKS) § 3 p 4). Kohalik omavalitsus teostub 

demokraatlikult moodustatud esindus- ja võimuorganite kaudu, samuti kohaliku elu küsimustes 

rahvaküsitluse või rahvaalgatuse teel (KOKS § 2 lg 2 p 2).  

 

Eelnõu nr 27 võib käsitada halduse siseakti eelnõuna. Selle kohta ei kehti haldusmenetluse 

seaduse § 40, mis sätestab menetlusosaliste arvamuse ärakuulamise nõude. Ka KOKS, Eesti 

Vabariigi haridusseaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ega Põhja-Sakala valla 

põhimääruse kohaselt ei pea sellise õigusakti eelnõu menetlemise käigus kooliõpilaste vanemaid 

ära kuulama. Loomulikult võib volikogu seda teha, kui ta soovib. 

 

Eelnõu koostamine ega selle arutamine volikogus ei rikkunud Teie põhiõigust saada üldiseks 

kasutamiseks levitatavat informatsiooni. Vallavolikogu istungi päevakord avaldatakse enne 

istungit valla kodulehel. Valla dokumendiregistris on ka eelnõu nr 27 kohta tehtud registrikanne 

(1-4/27) 19.02.2018.  

 

Õiguskantsleri pädevuses ei ole hinnata, kas eelnõu koostajad on rikkunud korruptsioonivastases 

seaduses (§ 11) sätestatud toimingupiirangute nõudeid (õiguskantsleri seaduse § 25 lg 1). Kui 

Teie hinnangul on tegu korruptsioonijuhtumiga, võite sellest teatada Politsei- ja Piirivalveameti 

korruptsioonikuritegude büroole.  

 

https://atp.amphora.ee/suurejaanivv/?o=808&o2=94568&u=-1&hdr=hp&dschex=1&sbr=all&tbs=all&dt=&sbrq=t%C3%A4%C3%A4ksi&itm=101421&clr=history&pageSize=20&page=1
https://www.riigiteataja.ee/akt/115052015002
https://atp.amphora.ee/suurejaanivv/?o=808&o2=94568&u=-1&hdr=hp&tbs=all&dt=20&itm=143863&clr=history&pageSize=20&page=3
https://www.riigiteataja.ee/akt/129062018018
https://www.riigiteataja.ee/akt/128122017021
https://www.riigiteataja.ee/akt/128122017021
https://www.riigiteataja.ee/akt/122012018004
https://www.riigiteataja.ee/akt/122012018004
https://www.riigiteataja.ee/akt/122012018003
https://www.riigiteataja.ee/akt/409052018038
https://www.riigiteataja.ee/akt/409052018038
http://www.pohja-sakala.ee/istungid1
https://www.riigiteataja.ee/akt/117112017029
https://www.riigiteataja.ee/akt/117112017029
https://www.riigiteataja.ee/akt/128122017020
https://www2.politsei.ee/et/nouanded/korruptsioon/vihje-saatmine.dot
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Loodan, et neist selgitustest on abi. 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Olari Koppel 

õiguskantsleri asetäitja-nõunik, õiguskantsleri kantselei direktor 

õiguskantsleri ülesannetes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aigi Kivioja  6938428 

Aigi.Kivioja@oiguskantsler.ee 


