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Lugupeetud Mart Eensalu
Pöördusite õiguskantsleri poole, sest olete mures, kas Meriküla Õppe- ja Spordikeskusesse
kavandatava Muraste Kooli õpilaste koolitee on piisavalt turvaline.
Teie mure laste koolitee pärast on kindlasti põhjendatud. Koolitee peab olema ohutu ja ühtegi riski
ei tohi jätta arvestamata. Õiguskantsler saab laste õiguste kaitsel kontrollida kohaliku omavalitsuse
õigustloovate aktide (määruste) põhiseaduslikkust ja seaduslikkust ning põhiõiguste ja -vabaduste
järgimist (õiguskantsleri seaduse 3. ja 4. ptk). Õiguskantsler ei saa vallavalitsusele ette kirjutada,
kuidas kooli laienemist korraldada.
Harku Vallavolikogu 28.02.2019 otsus nr 22 annab vallavalitsusele III kooliastme avamise
variantide kohta kaalutlusõiguse (p 4) ja kohustab teda valmistama ette kõik ümberkorraldamisega
seonduvad dokumendid ja tegema vajalikud toimingud (p 5). Vallavalitsusel tuleb otsustada, milline
kooli laienemiseks pakutud kolmest lahendusest ellu viia. Mõistagi tuleb otsustamisel esikohale
seada laste parimad huvid (lastekaitseseaduse § 21). Loodetavasti õnnestub vallavalitsusel Teie
kirjeldatud probleemid lahendada.
Õiguskantsleri nõunik võttis ühendust Haridus- ja Teadusministeeriumiga, kes teeb
haldusjärelevalvet koolide ja koolipidajate tegevuse õiguspärasuse üle. Järelevalve üks eesmärk on
tagada põhi- ja üldkeskhariduse kättesaadavus ja neile võrdsetel alustel juurdepääsetavus
(põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (PGS) § 84 lg 1). Juurdepääsetavus hõlmab ka füüsilist
ligipääsu. Ministeeriumi esindaja selgitas, et seoses Muraste Kooli tähtajalise koolitusloaga on
kavas teha märtsikuus koolis plaanilist järelevalvet. Järelevalve käigus kohtuvad ministeeriumi
esindajad ka kooli hoolekoguga. See annab hoolekogule võimaluse teatada ministeeriumile kui
järelevalveasutusele kõigist kooliga seotud probleemidest, sh Meriküla Õppe- ja Spordikeskusele
juurdepääsu muredest.
Harku vald kui kooli pidaja peab Muraste Koolis III kooliastme avamiseks taotlema koolitusluba,
mille andmise otsustab haridus- ja teadusminister (PGS § 63 lg 1). Koolitusloa saamise taotluse
peab kooli pidaja esitama haridus- ja teadusministrile vähemalt viis kuud enne õppeaasta algust
(PGS § 63 lg 2), s.t 2020. aasta aprillikuu alguseks. Taotluses tuleb esitada andmed ka kooli
tegevuseks vajalike ruumide, hoonete ja maa-ala tervisekaitse- ja ohutusnõuetele vastavuse kohta
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(PGS § 63 lg 3 p 6). See tähendab, et koolitusloa andmisel hinnatakse muu hulgas tervisekaitse- ja
ohutusnõuete täitmist; nõuete järgimisele annavad hinnangu Terviseamet ja Päästeamet.
Õiguskantsleri nõunik võttis ühendust Päästeametiga. Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalvebüroo
juhataja selgitas, et Päästeametile esitatud avalduse alusel on amet kontrollinud Meriküla Õppe- ja
Spordikeskusele juurdepääsu ohutust. Juhataja ütles, et komando käis kohapeal olukorraga tutvumas
ning komando hinnangul Tilgu teelt keskusele juurdepääsuga probleeme ei ole. Võite täpsemaid
selgitusi selle kohta küsida Päästeametilt.
Kirjutasite, et Maanteeamet on korraldanud riigihanke Tilgu tee püsivusele eksperthinnangu
andmiseks. Tilgu tee (tee nr 11414; 3778 m, kõrvalmaantee) kui riigitee omaniku ülesandeid täidab
Maanteeamet (ehitusseadustiku (EhS) § 92 lg 6), kes peab tagama riigitee korrashoiu ja kasutamise
ohutuse (EhS § 19 lg 1 p 4). Kuna Maanteeameti üks põhiülesandeid on luua tingimused ohutuks
liiklemiseks riigiteedel, võite Tilgu tee ohutusega seotud küsimustega pöörduda lisaks Haridus- ja
Teadusministeeriumile ka Maanteeameti poole.
Loodan, et neist selgitustest on Teile abi.
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