
                                                            
 

                             LOKSA LINNAVALITSUS 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aadress                            E-post                                 Telefon                                             Fax                                         reg.kood    
 

Tallinna tn. 45                linn@loksa.ee                       6031253                                            6031251                                 75013457 
74806  Loksa 

Harju mk. 

www.loksa.ee 

 

 

Õiguskantsleri Kantselei 

Kohtu 8 

15193 TALLINN    28.02.2013 nr 7-8/120596/1301020 

info@oiguskantsler.ee   27.03.2013 nr 9-5/149/2013-1 

 

 

 

Loksa linna tagasiside õiguskantsleri järelkontrollkäigu kokkuvõttele Haiba 

Lastekodu kohta 

 

Oleme juba aastaid kasutanud Haiba Lastekodu teenust ning meil ei ole olnud 

pretensioone Haiba Lastekodu juhtimise, elukorralduse ja töötajate suhtes. Koostöö 

on olnud pidev ja väga hea. Kui on meie eeskostel olnud lastega probleeme, siis on 

meid sellest koheselt informeeritud. 

 

2012. aastal toimus Haiba Lastekodus neli ümarlauda kohalike omavalitsuste 

lastekaitsetöötajatega, püüti leida lahendusi probleemidele. 

 

Praegusel hetkel on Haiba Lastekodus neli Loksa linna eeskostel olevat last, lapsed on 

pärit ühest perest. Meie soov oli, et lapsed saaksid olla koos ühes peres, kuid kuna see 

ei olnud meie andmetel võimalik, siis tunnistame, et meie ei näinud probleemi, et kaks 

vanemat last on koos ühes peres ning kaks nooremat last on koos teises peres. Miks ei 

ole Haiba Lastekodu suutnud lapsi selle aja jooksul paigutada ühte peresse kokku, ei 

ole ka meile selge. Samuti oli meil olemas lootus, et saame lapsed hooldamisele 

hooldusperedesse – tingimusega, et lastele on tagatud kohtumised õdede-vendadega. 

Nelja last ei ole Eesti tingimustes kahjuks keegi nõus võtma. Kahjuks ei ole meie 

poole pöördunud ka pere, kes võtaks koos kaks last. Meie seisukoht on, et lapse jaoks 

on parim variant saada hooldamisele hooldusperesse ning kuna praegu on kaalumisel 

kahe lapse hooldusperesse andmine, siis tegeleme aktiivselt sellega, et lahendada 

hooldusperesse andmisega üles kerkinud probleemid. 

 

Kuna Haiba Lastekodu on ehituslikult üks hoonekompleks, siis oli Loksa linna 

eeskostel olevatel lastel olemas seal pidev suhtlemisvõimalus. Meie andmetel oli 

lastel pidev suhtlusvõimalus olemas ning neile olid loodud asenduskodus elamiseks 

rahuldavad tingimused. Samas peame tunnistama, et me ei osanud pöörata tähelepanu 

kõikidele õiguskantsleri poolt osutatud puudustele. 

 

Harju Maavalitsus kutsus 13. märtsil 2013 kokku ümarlaua Haiba Lastekodu 

probleemide lahendamiseks. Kernu Vallavalitsus leiab võimalused, et sügisel avada 

Haiba Lastekodus veel üks perekodu ning siis saab lahenduse probleem, et peredes on 

rohkem lapsi kui sotsiaalhoolekande seadus lubab. Samuti on muutunud paremaks  
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Haiba Lastekodu nn sisekliima – töötajad on rahulikumad, töötajate vahel pingeid 

tekitanud omavahelised probleemid on leidnud meie andmetel lahenduse. See peaks 

kaasa tooma ka stabiilsema keskkonna ja stabiilsemad sotsiaalsed suhted. 

 

Loksa linna lastekaitse- ja sotsiaalnõunik Tiina Murdvee tegeleb kahe lapse 

hooldusperre hooldamisele andmisega ning oleme kindlad, et hooldusperesse 

hooldamisele andmine oleks lastele parim variant, mis tagaks nende turvalisuse ja 

igakülgse arengu. Hooldusperesse hooldamisele andmise lepingutes oleks sätestatud 

õdede-vendade vaheliste sidemete säilimine ja ka tugevdamine ning Loksa 

Linnavalitsus aitaks igati kaasa, et lapsed saaksid omavahel kohtuda ja suhelda. 

Oleme lähtunud kõikides oma otsustes vaid meie eeskostel olevate laste parimatest 

huvidest. 

 

 

Lugupidamisega 
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