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Õiguskantsleri poole pöördunud avaldajate väitel ei ole Lüganuse Vallavalitsus vastanud 

koolitransporti puudutavatele pöördumistele sisuliselt1 ning on jätnud ühele kirjale ka vastamata.2  

 

Mõistan, et Lüganuse vallas on pärast haldusreformi vaja tegeleda kooli- ja transpordivõrgu 

korrastamisega ja see võib võtta aega. Siiski tuleb koolitransporti puudutavatele märgukirjadele ja 

selgitustaotlustele vastamisel järgida märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse 

pöördumise esitamise seadust (MSVS). Leian, et Lüganuse Vallavalitsus ei ole avaldajate 

pöördumistele vastamisel seda seadust järginud.  

 

Kohalik omavalitsus peab korraldama koolikohustuslike õpilaste sõidu oma haldusterritooriumil 

asuvasse haridusasutusse (põhi- ja ka huvikooli) ja tagasi (Eesti Vabariigi haridusseaduse § 7 lg 2 

p 8, § 3 lg 2). Seadus ei sätesta, kuidas täpselt peab kohalik omavalitsus õpilaste sõidu korraldama. 

Ühistranspordiseaduse (ÜTS) kohaselt on kohaliku omavalitsuse ülesanne suunata ja koordineerida 

ühistranspordi arengut, kujundada ühistranspordi liinivõrku ning korraldada ka liikumisvajaduse 

uuringuid, et välja selgitada nõudlus ühistranspordi järele ning eri liiki vedude korraldamise 

otstarbekus ja võimalused (ÜTS § 13 lg 1 p-d 1−3). Kohalik omavalitsus peab korraldama ka 

ühistranspordi taristu objektide (peatuskoht) planeerimist ja rajamist (ÜTS § 13 lg 1 p 4). Sõit kooli 

ja tagasi ei pea olema korraldatud tasuta. Kohalik omavalitsus võib kehtestada sõidusoodustusi või 

hüvitada sõidukulu (ÜTS §-d 35 ja 36). 

 

Lüganuse vald on koolitranspordi korraldanud maakondlike liinibussidega, kuid selline korraldus ei 

arvesta kõige paremini [ ] külades elavate ja Kiviõli I Keskkoolis õppivate laste koolipäeva 

pikkusega. Seega on mõistetav, et vanemad muretsevad Kiviõlis järelevalveta viibivate laste pärast. 

Samuti võib mõista vanemate soovi, et vald selgitaks välja nõudluse ühistranspordi järele ja otsiks 

lahendusi koolitranspordi paremaks korraldamiseks. Vanemad on pakkunud lahenduseks, et 

Kiviõlist koju võiksid kõik õpilased (mitte ainult Kiviõli Kunstide Kooli huviringides käivad 

                                                 
1 [ ] 29.08 ja 30.08.2019 kirjad; [ ] 28.08, 29.08 ja 30.08, 02.09. ja 18.10.2019 kirjad.  

 Lüganuse Vallavalitsuse 30.08, 02.09, 03.09. ja 01.11.2019 vastuskirjad. 
2 [ ] 25.11.2019 kiri. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/125102016016
https://www.riigiteataja.ee/akt/125102016016
https://www.riigiteataja.ee/akt/119032019084
https://www.riigiteataja.ee/akt/112122018087
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lapsed) sõita huvikoolibussiga.3 Vanemad ei ole näinud probleemi selles, kui bussisõit oleks 

tasuline. 

 

Koolitransporti ja ühistransporti käsitlevad pöördumised on märgukirjad ja selgitustaotlused, 

millele vastamine on kohaliku omavalitsuse pädevuses (MSVS § 2). Vastama peab viivitamata, 

kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul. Vastamise tähtaega võib erilise vajaduse korral 

pikendada kahe kuuni, kuid sel juhul tuleb pöördujale selgitada, miks vastus viibib (MSVS § 6). 

Vastata tuleb kirjas esitatud aadressil kirjalikult või kokkuleppel muul viisil. Seejuures tuleb 

inimesele anda soovitud teave või selgitus või põhjendada selle andmise keeldumist. Kohalik 

omavalitsus peab inimesele selgitama ka seda, miks tema seisukohta või ettepanekut ei arvestata 

(MSVS § 5 lg 8). Vastamisest võib loobuda üksnes seaduses sätestatud juhtudel (MSVS § 5 lg 9; nt 

kui inimene on märkinud, et ei soovi vastust). 

 

Vallavalitsus ei ole vastanud 25.11.2019 kirjale. Vallavalitsuse vastustest ei selgu: 

1) millises seisus on liinibussi sõiduplaani muutmine;  

2) kas vallavalitsus on välja selgitanud [ ] külades elavate ning Kiviõli I Keskkoolis õppivate 

laste ühistranspordivajaduse; 

3) kas vallavalitsus on üle vaadanud bussipeatuste asukohad ja kas on kavas neid muuta; 

4) miks ei ole Kiviõli I Keskkoolis õppivate [ ] külade õpilastel võimalik kasutada 

huvikoolibussi nii nagu eelmisel õppeaastal; 

5) miks ei sõida huvikoolis õppijate puudumisel huvikoolibuss alati [ ], kuigi bussis on vabu 

kohti;  

6) miks ei ole võimalik kasutada suuremat huvikoolibussi; 

7) miks ei ole võimalik huvikoolibussi rahastada ka kohaliku omavalitsuse eelarvest või võtta 

sõidu eest tasu. 

 

Palun vastake avaldajate küsimustele: andke soovitud teave või õigusalane selgitus või põhjendage, 

kui selgitusest keeldute. Kui vald inimese seisukohta või ettepanekut ei arvesta, tuleb vastuses 

selgitada selle põhjust. Palun edastage avaldajatele saadetud vastused ka õiguskantslerile. Ootan 

Teie vastust 30 päeva jooksul selle kirja saamisest. 
 

 

Lugupidamisega  

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Ülle Madise    

 

 

 

 

 

 
Evelyn Bach 693 8436 

Evelyn.Bach@oiguskantsler.ee 

                                                 
3 Huvihariduse riikliku toe abil finantseeritav liin kaugemates asustatud kohtades elavate ja huvikoolis õppivate laste 

koju viimiseks. 


