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Lasteaiateenuse kasutamise piiramine

Lugupeetud [ ] ja Madis Sarik
Õiguskantsleri poole on pöördunud [ ]. Avaldaja selgitas, et [ ] Lasteaed oli keeldunud 11.
novembril 2020 vastu võtmast tema [ ] last, kuigi laps ei olnud haige ega haigestunud personali
lähikontaktne.
Mõistame Teie keerulist olukorda, milles personali haigestumise ja eneseisolatsiooni tõttu
tegutsete. Lasteaia soovitust võimaluse korral lapsi lasteaeda mitte tuua võib pidada
mõistetavaks. Lasteaia personali hulgas on mitmeid nakatunuid ja nende lähikontaktseid,
mistõttu tuleb rühmi ümber korraldada ning see ei pruugi olla lastele mugav. Paraku polnud
lasteaial õigust avaldaja last 11. novembril lasteaeda mitte lubada, sest lapsel ei olnud
haigusnähte ja ta ei pidanud olema ka eneseisolatsioonis. Soovitan Teil edaspidi sellist viga
vältida.
Lasteaiakoht antakse haldusmenetluses haldusaktiga (vt Riigikohtu otsus nr 3-4-1-66-13, p 38).
Haldusmenetluse seaduse (HMS) § 61 lõike 2 kohaselt kehtib haldusakt kuni kehtetuks
tunnistamiseni, kehtivusaja lõppemiseni, haldusaktiga antud õiguse lõpliku realiseerimiseni või
kohustuse täitmiseni, kui seadus ei sätesta teisiti. Seega, kui lapsele on haldusaktiga antud koht
lasteaias, on tal selle haldusakti kehtivusaja jooksul õigus lasteaias käia. Kui lapsele ei anta
võimalust käia lasteaias, milles talle on koht eraldatud, peab selleks olema õiguslik alus (seaduse
või määruse säte, mis lubab last lasteaeda mitte võtta).
Koroonaviiruse leviku tingimustes võib juhtuda, et lasteaiateenust osutada pole võimalik, sest
Terviseamet või Vabariigi Valitsus on lasteaia ajutiselt sulgenud või piiranud liikumisvabadust
lasteaias (nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse (NETS) § 28 lg 2 p 1, lg 5 punktid 1 ja 3).
Sellisel juhul peab Terviseamet või Vabariigi Valitsus tegema vastava haldusotsuse. Sellist
otsust 11. novembril ei kehtinud. Veel on võimalik, et lasteaia võib ajutiselt sulgeda lasteaia
pidaja, kooskõlastades selle otsuse Terviseametiga (NETS § 28 lg 4). Ka lasteaia pidaja
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(Rae vald) ei olnud sellist otsust kõnealuse aja kohta teinud. Pole ka teisi õigusakte, mis lubaksid
lasteaial keelduda tervet last lasteaeda lubamast.
Niisiis oleks tulnud avaldaja laps 11. novembril lasteaeda vastu võtta. Kui lapse rühma õpetajad
ei saanud tööl käia, oleks tulnud laps ajutiselt mõne teise rühma koosseisu arvata (lasteaia
põhimääruse § 6 lg 2).
On võimalik, et koolieelse lasteasutuse seadust oleks mõistlik täiendada sättega, mis võimaldaks
lasteaiateenuse osutamise erandjuhul peatada. Sellise sätte vajalikkuse üle otsustab aga
Riigikogu.
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