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Õiguskantslerile on teatatud, et Narva Linnavalitsuse kultuuriosakonna haridusteenistus on andnud 

Narva gümnaasiumide direktoritele korralduse suunata selle aasta septembris ja oktoobris 

gümnaasiumiklasside õpilasi ekskursioonidele Narva veetöötlusjaama. Ekskursioonil käinud 

gümnasistidelt saadud info kohaselt on üritustel osalemine kohustuslik. Neil ekskursioonidel on 

noorte ees esinenud ettevõtte Narva Vesi juhataja ja Narva Linnavolikogu liige Aleksei Voronov. 

 

Vabariigi Valimiskomisjoni ja riigi valimisteenistuse veebilehel (www.valimised.ee) avaldatud 

andmete põhjal kandideerib Aleksei Voronov eelseisvatel kohalikel valimistel Narva linnas. 

Arvestades sellega, et enamik mainitud ekskursioone toimub vahetult enne valimisi, on sellist 

tegevust valimiskampaaniast keeruline eristada. 

 

Õppetöö raames tehtav valimiskampaania konkreetse kandidaadi, erakonna või valimisliidu 

toetuseks on vastuolus kooli neutraalsuse põhimõttega. Sama kehtib ka kooliõpilastele kohustuslike 

ürituste kohta, mis korraldatakse väljaspool kooli. Kooli neutraalsuse põhimõte tuleneb Eesti 

Vabariigi põhiseaduse § 37 lõikest 4, mille kohaselt on laste hariduse valikul otsustav sõna 

vanematel. Seda sätet tuleb tõlgendada inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni 

lisaprotokolli nr 1 artiklile 2  toetudes, mille järgi peab avalik-õiguslik kool olema usulistes, 

filosoofilistes ja poliitilistes küsimustes neutraalne. 

 

Haridus- ja Teadusministeerium on koostöös õiguskantsleri ja mitme kodanikuühendusega töötanud 

välja selged juhised, kuidas peaksid haridusasutused tagama kooli poliitilise neutraalsuse valimiste 

ajal. Muu hulgas  peaks koolijuht hoolitsema selle eest, et õppeprotsessis ei osaleks  koolipersonali 

hulka mittekuuluvaid inimesi, kes samal ajal valimistel kandideerivad. Seda põhjusel, et vahetult 

enne valimisi koolinoorte ees esinevat isikut seostatakse paratamatult tema valimiskampaaniaga. 

 

Kuna tegemist on Narva Linnavalitsuse kultuuriosakonna haridusteenistuse koordineeritud 

üritusega, palume tagada, et see korraldataks kooskõlas kooli neutraalsuse põhimõttega. Üks 

võimalus on jätta ära kooliekskursioonide ajal toimuvad kandidaatide esinemised. 

 

See ei tähenda, et kool ei peaks jagama gümnaasiuminoortele valimistega seotud teavet. 

Teavitamine on igati tervitatav, kui seda tehakse tasakaalukalt, nii et kooliõpilased saaksid võrrelda 

erinevaid poliitilisi platvorme. Näiteks võib korraldada debati või diskussiooni, kus on esindatud 

http://www.valimised.ee/
https://www.riigiteataja.ee/akt/115052015002
https://www.riigiteataja.ee/akt/115052015002
https://www.riigiteataja.ee/akt/13073654
https://www.hm.ee/sites/default/files/kool_ja_valimised_pohimotted.pdf
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erakonnad ja valimisliidud ning mida juhib erapooletu moderaator. Oluline on, et need üritused 

oleksid kooliõpilastele vabatahtlikud ning et nendest osavõtt ei oleks seotud mõnes õppeaines 

saadava hindega.  

 

Niisuguste ürituste läbiviimisest ja muudest põhimõtetest, millest koolid peaksid valimiskampaania 

ajal kinni pidama, saate täpsemalt lugeda eespool nimetatud juhendist.  

 

Oleksime tänulikud, kui saaksite Narva gümnaasiumide direktoritele neid põhimõtteid meelde 

tuletada ja jälgida, et õppeprotsessi raames valimiskampaaniat ei tehtaks. 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Andres Aru 

laste ja noorte õiguste osakonna juhataja-õiguskantsleri nõunik 

õiguskantsleri volitusel 
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