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Lapsevanema õigus osaleda kooli üritusel
Lugupeetud direktor
Õiguskantslerilt paluti hinnangut, kas kool võib piirata haigustunnusteta lapsevanemal
lastevanemate koosolekul ja 1. klassi avaaktusel osalemist, küsides selleks Covid tõendit või
negatiivset testitulemust.
Kooli veebilehel on kirjas, et aktusele on oodatud lapsevanemad, kes on vaktsineeritud (vajalik
vaktsineerimispass koos isikut tõendava dokumendiga) või kellel on negatiivset testitulemust
kinnitav tõend (PCR-testi tulemus kehtib 72 tundi, antigeeni testi tulemus 48 tundi).
Vabariigi Valitsuse korraldus ei nõua aktuselt Covid tõendita lapsevanemate kõrvalejätmist.
Nakkusriski kahandamiseks tuleb leida muud abinõud.
Selgitasite õiguskantsleri nõunikule, et kool on lähtunud Tartu linnas kokku lepitud reeglitest,
Eesmärk on vältida viiruse levikut, mis võib häirida kohe algavat õppetööd. Linn on koolidele
soovitanud tungivalt neid nõudeid järgida, kui üritustel osalevad inimesed väljastpoolt kooli.
Märkisite, et aktusele tulijaid kontrollitakse ja kui lapsevanem ei esita Covid tõendit või negatiivset
testitulemust, võib ta aktusel osaleda punase-valge lindiga eraldatud alal, mis asub kooli hoovis.
Seda abinõu ei saa siiski pidada sobilikuks, kuna nii lapsed kui ka vanemad võivad tunda end
sellises olukorras halvasti ja see võib rikkuda laste omavahelisi suhteid.
Koolid peavad õpilaste ja kooli töötajate tervise kaitse abinõud kehtestama kooli kodukorras
(põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (PGS) § 44 lg 3). Tegemist on avarate piiridega normiga, mis
hõlmab mitmesuguseid elulisi olukordi ning annab koolile volituse rakendada tervise kaitseks
vajalikke meetmeid omal äranägemisel. Meetmeid kehtestades tuleb aga koolil silmas pidada
koolile antud volituse eesmärki ja piire ning kooli pädevust. Näiteks nakkushaiguste ennetamise
ja tõrje seadusest tulenevaid abinõusid tohib rakendada üksnes Terviseamet või Vabariigi Valitsus.
Vabariigi Valitsuse korralduses nr 305 ei ole pandud koolile kohustust piirata lapsevanema
osalemise õigust kõigil lastevanematele mõeldud üritustel. Koolidel endil ei ole aga volitust
otsustada, missuguseid vanemate õigusi piiravaid meetmeid tuleks rakendada nakkushaiguse
epideemilise leviku tõkestamiseks. See õigus on Vabariigi Valitsusel või Terviseametil. Seega ei
saa kool seda otsustada PGS § 44 lõike 3 alusel.
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Lapsevanema õigust aktusel osaleda ja selle õiguse piiramise võimalusi on õiguskantsler
käsitlenud hiljuti koostatud seisukohas.
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