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Ettepanek volikogu määruse avaldamiseks Riigi Teatajas
Lugupeetud vallavanem

Juhin Teie tähelepanu, et Kallaste Linnavolikogu 21.06.2017 määrus nr 3 „Kallaste lasteaedpõhikooli põhimäärus“ ei ole senini Riigi Teatajas avalikustatud. Seevastu on seal kehtiva
õigusaktina avalikustatud Kallaste Linnavolikogu 26.08.2015 määrus nr 11 „Kallaste
munitsipaalkooli nimetuse muutmine ja põhimääruse kinnitamine“.
Praegune olukord on vastuolus kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega (KOKS), Riigi
Teataja seadusega (RTS) ja justiitsministri 26.10.2012 määrusega nr 52 „Kohaliku omavalitsuse
üksuse aktide Riigi Teatajas avaldamiseks esitamise kord“.
KOKS § 23 lg 1 teise lause kohaselt avaldatakse volikogu määrus Riigi Teatajas ja jõustub
kolmandal päeval pärast avaldamist, kui määruses ei ole sätestatud hilisemat tähtpäeva. RTS § 9
lg 2 teine lause näeb ette, et omavalitsusüksuse määrus esitatakse avaldamiseks hiljemalt
kolmandal tööpäeval pärast allakirjutamist.
Palun esitada Kallaste Linnavolikogu 21.06.2017 määrus nr 3 Riigi Teatajas avaldamiseks
(õiguskantsleri seaduse § 351 lg 2).
Tähelepanekud õpilasesinduse kohta
Jagan vallavalitsusega mõningaid tähelepanekuid Kallaste Lasteaed-Põhikooli õpilasesinduse
kohta. Loodetavasti on neist vallavalitsusele jt asjaosalistele abi ka muudel sarnastel juhtudel.
Praegu on ebaselge, kas Kallaste Lasteaed-Põhikoolis tegutseb õpilasesindus või mitte.
Kallaste Lasteaed-Põhikooli põhimääruse § 11 lg 5 sätestab: „Kooli juures moodustatakse
õpilasesindus, mis tegutseb põhimääruse alusel, mille eelnõu koostab õpilasesindus, tehes selleks
vajaduse korral koostööd direktori või direktori määratud koolitöötajatega.“ Vallavalitsuse
haridus- ja kultuuriosakonna juhataja kohtus 13.03.2019 kooli õpilasesindusega. Tollane direktor
selgitas aga õiguskantsleri nõunikule: „Minu juurde pöördusid kaks lapsevanemat järgmise päeva
hommikul, pärast õpilasesindusega koosoleku toimumist. Toimunud vestluses selgitasin
õpilasesinduse koosoleku toimumise vajalikkust ja toimunud koosoleku läbiviimist. Jõudsime
kokkuleppele, et Kallaste koolis ei saa toimida tegutsev õpilasesindus, kellel oleks võimalus
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avaldada arvamust vastavalt PGS § 80 lõikele 1, mille kohaselt on koolipidajal kohustus kuulata
ära õpilasesinduse arvamus kooli ümberkorraldamisest.“
Õpilasesinduse olemasolu ei saa kooli direktor ja lapsevanemad kokku leppida. Kui koolidirektor
saaks kokkuleppel lastevanematega õpilasesinduse laiali saata, muutuks õpilasesindus mõttetuks.
Õpilasesinduse saab moodustada üksnes kooli õpilaskond. Õpilaskonnal on õigus valida
õpilasesindus, kes esindab õpilasi õpilasesinduse põhimääruses sätestatud pädevuse piires
koolisisestes suhetes ning suhetes teiste organisatsioonide, asutuste ja isikutega. Õpilasesindus
lähtub oma tegevuses õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest (põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse (PGS) § 60 lg 4).
Kallaste Lasteaed-Põhikooli õpilasesindusel ei ole põhimäärust. Kui seda dokumenti pole vastu
võetud, ei saa õpilasesindust pärast selle esmakordset moodustamist ( vt PGS § 60 lg 6 ls 2 ja kooli
põhimääruse § 29 lg 4) nõuetekohaselt moodustada, sest õpilasesinduse põhimääruses tuleb muu
hulgas sätestada õpilasesinduse moodustamise kord (vt PGS § 60 lg 5 ls 1).
Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/
Ülle Madise

Vallo Olle 693 8445
Vallo.Olle@oiguskantsler.ee

