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Lugupeetud Peeter Kallas 

 

 

Teile teadaolevalt palus õiguskantsleri poole pöördunud avaldaja kontrollida Nõva Kooli direktori 

tegevust Haridus- ja Teadusministeeriumi järelevalvest teavitamisel.  

 

Avaldaja selgitas, et 17.03.2020 kirjas palus Haridus- ja Teadusministeeriumi järelevalvet läbi viiv 

ametnik Nõva Koolil anda kooliperele edasi teate, et vahemikus 11.05.2020 kuni 14.05.2020 on 

kooli pidaja esindajatel, hoolekogu liikmetel, töötajatel ja lastevanematel, keda pole järelevalve 

ajal toimuvatele vestlustele kutsutud, võimalik vestelda järelevalve läbiviijatega. Vestelda 

soovijatel paluti leppida kokku aeg hiljemalt 27.04. Direktor olevat 15.04.2020 avaldanud teate 

järelevalve toimumise kohta kooli kodulehel, kuid võimalust ennast vestlusele registreerida see ei 

sisaldanud. Eriolukorra tõttu toimus järelevalve koolis plaanitust hiljem (25.-26.05.2020). 

Avaldaja selgitas, et kuna üks lapsevanem olevat leidnud ministeeriumi kirja valla 

dokumendiregistrist, said kohtumised siiski kokku lepitud.  

 

Õiguskantsleri nõunik küsis Teilt asja kohta teavet. Selgitasite, et kuna ministeeriumi saadetud 

ajakavas olid lastevanematega kohtumised märgitud ja oli selge, kellega ministeerium juba plaanis 

kohtuda, võtsite isiklikult ühendust ülejäänud lapsevanematega ja andsite ka neile teada 

võimalusest ministeeriumi esindajaga kohtuda (koolis on 16 õpilast). Selgitasite sedagi, et kuna 

eriolukorra tõttu oli järelevalve toimumine pikka aega ebaselge, võis teate edastamisega tekkida 

segadust ja arusaamatusi. Kinnitasite, et kõik kes seda soovisid, said osaleda järelevalve protsessis.  

 

Õiguskantsleri nõunik vestles teate edasiandmise küsimuses ka järelevalvet läbiviinud 

ametnikuga. Ministeeriumist öeldi, et täpselt sellist teadet nagu ministeerium oli palunud edasi 

anda, direktor vanematele ei edastanud. Ministeeriumist tõdeti, et vanemad siiski said soovi korral 

järelevalve läbiviijaga vestelda. 

 

Hea halduse tava nõuab, et kõik asjast huvitatud isikud tuleb menetlusse kaasata ja haldusorgani 

tegevus peab olema inimesele selge ja üheselt mõistetav (vt kommentaare põhiseaduse §-le 14, 

p19).  

 

Võib küsida, miks ei teavitatud lapsevanemaid kooli kodulehe kaudu võimalusest end vestlusele 

registreerida, arvestades, et järelevalve toimumise kohta ilmus teade 15.04.2020. Avaldaja sõnul 

https://www.pohiseadus.ee/index.php?sid=1&ptid=19&p=14
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Te vanemaid vestlemise võimalusest ei teavitanud ja vanemad said sellest teada mujalt. Teie sõnul 

teavitasite Te vanemaid vestluse võimalusest isiklikult, kuid alles pärast ministeeriumi ajakava 

selgumist. Seega võis teate edastamisega viivitamine ja teate vorm (isiklik teavitamine) tekitada 

avaldajas kahtluse, et kool soovis olulist teavet varjata. Samas on mõistetav ka Teie seisukoht, et 

kuna eriolukorra tõttu oli järelevalve toimumine ebaselge ja järelevalve lükkus edasi, teavitasite 

Te ka vanemaid hiljem isiklikult. 

 

On oluline, et kokkuvõttes said nii avaldaja, ministeeriumi kui Teie sõnul kõik soovijad järelevalve 

läbiviijatega vestelda. Arusaamatuste vältimiseks oleks hea anda edaspidi taolised teated edasi 

võimalikult aegsasti ja jagada vajadusel ka muid selgitusi (nt järelevalve toimumise aja võimaliku 

muutumise kohta).  

 

 

Lugupidamisega 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Olari Koppel 

asetäitja-nõunik, õiguskantsleri kantselei direktor 

õiguskantsleri volitusel 
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