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Riik ja kohalikud omavalitsused peavad ülal
vajalikul arvul õppeasutusi ja tagavad
üldhariduskoolides õppemaksuta hariduse saamise
Riik ja KOV tagavad Eestis igaühe võimalused
koolikohustuse täitmiseks ja pidevõppeks
õigusaktides ettenähtud tingimustel ja korras
Riik ja KOV tagavad Eesti territooriumil
võimaluse omandada avalikes haridusasutustes ja
ülikoolides eestikeelne haridus kõigil
haridustasemete
KOV pädevus:
KOVid kavandavad oma halduspiirkonna hariduse
arengu programme ja viivad neid ellu;
KOVid asutavad, reorganiseerivad ja sulevad
õigusaktides ettenähtud korras
munitsipaalharidusasutusi ning registreerivad oma
halduspiirkonnas asutatud haridusasutusi;
KOVid tagavad oma halduspiirkonna
munitsipaalharidus-asutuste majandusliku
teenindamise ja finantseerimise;
KOVid määravad ametisse ja vabastavad ametist
neile alluvate haridusasutuste juhte
prognoosivad vajadust pedagoogide järele,
abistavad
haridusasutusi töötajate leidmisel
KOVid tagavad pedagoogidele eluruumi ning
muud õigusaktides ettenähtud soodustused;
KOVid korraldavad alaealiste eestkostet ja
hooldust, nende õiguste kaitset, orbude ja
vanemliku hoolitsuseta laste lastekodusse või
internaatkooli paigutamist või perekonda
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kasvatada andmist ja lapsendamist;
Kinnitavad kooli teeninduspiirkonna, peavad
koolikohustuslike laste arvestust ja tagavad
koolikohustuse täitmise kontrolli, annavad lastele
koolikohustuse täitmiseks ainelist ja muud abi,
korraldavad sõidu haridusasutusse ja tagasi,
tagavad meditsiiniabi ning toitlustamise õppetöö
ajal;
Korraldavad haridusasutuste metoodilist
teenindamist, annavad haridusasutuste juhtidele ja
pedagoogidele nõu koolikorralduslikes
küsimustes;
Korraldavad laste ja noorte kutsealast
informeerimist ja annavad neile vastavaid
soovitusi;
peavad puuetega inimeste arvestust ning
korraldavad nende õpetamist.
KOV moodustab täidesaatva võimuorgani poolt
oma koosseisus vastava struktuuriüksuse või
määrab ametisse vastava ametiisiku
halduspiirkonna hariduse arenguprogrammide
koostamiseks ja elluviimiseks .
Munitsipaalharidusasutused alluvad kohalikule
omavalitsusele
KOV võivad anda õpilastele ja üliõpilastele abi
ning lisasoodustusi.
Vabariigi haridusseaduse rakendusaktidest:
KOV lahendab munitsipaalkoolide osas lähima
kooli määratlemisel tekkivad vaidlusküsimused.
(§ 2)
Kooli asukohajärgne KOV saadab lõputunnistuse
või hinnetelehe taotluse ümberkorraldatud kooli
õigusjärglasele duplikaadi väljastamiseks, kui
algdokumendi väljaandnud kool on ümber
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25.
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HARIDUS

korraldatu, ja samas vallas või linnas asuvale
sama haridustaseme omandamist võimaldavale
koolile või lähima valla või linna, kus on vastav
kool, valitsusele, kui kooli tegevus on lõpetatud.
(§ 17)
KOV üksused esitavad oma territooriumil asuvate
munitsipaalõppeasutuste kohta andmeid registri
vastutavale töötlejale. (§ 21, 29)
KOV üksused esitavad andmeid õpetajate ja
õppejõudude alamregistrisse vastutava töötleja
veebilehel asuva viida kaudu üle turvakanali
ligipääsetavasse süsteemi. (§ 22)
KOV üksused esitavad andmeid õpilaste,
üliõpilaste ning arst-residentide alamregistrisse
vastutava töötleja veebilehel asuva viida kaudu
üle turvakanali ligipääsetavasse süsteemi. (§ 30)
Vald või linn on munitsipaalkooli pidaja.

01.08.2011

Põhikooli- ja
gümnaasiumiseadus § 1
§1

Vald või linn peab vanema taotlusel tagama
võimalused põhihariduse omandamiseks
elukohajärgses koolis koolikohustuslikust east
nooremale lapsele
Vald või linn peab tagama võimalused
§7
põhihariduse omandamiseks mittestatsionaarses
õppes 17-aastasele või vanemale isikule, kes ei ole
põhiharidust omandanud ning kelle elukoht asub
selles vallas või linnas
Vald või linn peab vanema taotlusel tagama
§7
võimalused põhihariduse omandamiseks
elukohajärgses koolis Eesti Vabariiki
akrediteeritud välisriigi või rahvusvahelise
organisatsiooni esindaja lapsele, kes elab selles
vallas või linnas.
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35.

36.
37.
38.

39.
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Vald või linn tagab koolikohustuslikule isikule,
kelle elukoht asub selle valla või linna
haldusterritooriumil, võimaluse omandada
põhiharidus
Valla- või linnavalitsus korraldab
koolikohustuslike isikute üle arvestuse pidamist
Valla- või linnavalitsus on kohustatud kasutusele
võtma vajalikud meetmed lapse õiguste
kaitsmiseks, kui vanem ei täida käesoleva
paragrahvi lõikes 1 sätestatud kohustusi, on
Koolikohustusliku isiku elukohajärgne vald või
linn toetab vastavalt vajadustele ja võimalustele
koolikohustuslikku isikut, vanemat ja kooli
korraldab koolikohustuslike isikutega tegelemist,
koolikohustuse täitmata jätmise põhjuste
väljaselgitamist ning meetmete rakendamist
koolikohustust mittetäitvate isikute suhtes,
määrates ametikoha või struktuuriüksuse, mille
ülesannete hulka see kuulub;
korraldab võimaluse korral koolitusi vanematele,
kelle lapsed ei täida koolikohustust, et toetada
neid tingimuste loomisel koolikohustuse
täitmiseks;
esitab alaealise mõjutusvahendite seaduse
kohaselt alaealiste komisjonile taotluse alaealise
õigusrikkumise asja arutamiseks.
õpilase elukohajärgne valla- või linnavalitsus on
väärtegude kohtuväliseks menetlejaks.
Kooli pidaja (KOV/riik) võib kehtestada
käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud
piirnormidest väiksema klassi täitumuse ülemise
piirnormi.
Valla- või linnavalitsus korraldab meetmete
rakendamise puudumise tegelike põhjuste
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40.
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44.

45.
46.

47.

48.
49.
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väljaselgitamiseks ja koolikohustuse täitmise
tagamiseks
kooli pidaja loob võimalused tugispetsialistide
teenuse rakendamiseks.
Kooli pidaja korraldab õpilaste toitlustamise
koolis rahvatervise seaduse alusel sätestatud
tervisekaitsenõuete kohaselt
Valla- või linnavolikogu kehtestab koolilõuna
toetuse kasutamise tingimused ja korra
Kooli pidaja korraldab koolitervishoiuteenuse
kättesaadavuse ning teeb järjepidevuse tagamiseks
koolitervishoiuteenuse osutajaga koostööd
kooli pidaja loob võimalused õpilaste ja
koolitöötajate vaimse ja füüsilise turvalisuse ja
tervise kaitseks ning vaimse ja füüsilise vägivalla
ennetamise abinõude rakendamiseks kooli
kodukorras sätestatu kohaselt
Kooli pidaja loob võimalused ja direktor
korraldab õpilaste ja koolitöötajate kaitse
hädaolukorras.
Õpilase elukohajärgne vald või linn kohustatud
koostöös teiste koolide ja kooli pidajatega tagama
õpilasele hariduse omandamise võimalused
nõustamiskomisjoni soovituste kohaselt, kui
elukohajärgses koolis ei ole võimalik korraldada
õpet tulenevalt õpilase hariduslikust erivajadusest
Elukohajärgne vald või linn kohustatud
korraldama transpordi või hüvitama õpilase
sõidukulud, kui õpilane asub nõustamiskomisjoni
soovitusel õppima väljaspool elukohajärgse valla
või linna haldusterritooriumi asuvasse kooli.
Valla- või linnavolikogu asutab munitsipaalkooli.
Valla- või linnavolikogud asutavad mitme valla
või linna poolt ühiselt hallatava kooli
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HARIDUS

(edaspidi ühiskool)
50. Kooli pidaja esitab koolitusloa saamise taotluse
haridus- ja teadusministrile vähemalt viis kuud
enne õppeaasta algust.
51. Kooli pidaja kehtestab munitsipaalkooli
põhimääruse kehtestamise korra.
52. Kooli pidaja kehtestab kooli arengukava
kinnitamise korra
53. Kooli pidaja korraldab ümber ja lõpetab kooli
tegevuse.
54. Kooli pidaja tagab tegevuse lõpetanud kooli
õpilastele võimaluse jätkata õpinguid muus koolis
55. Kooli pidaja katab munitsipaalkooli kulud
56. Kooli pidaja kinnitab munitsipaalkooli eelarve
valla- või linnavolikogu või valla- või
linnavalitsuse õigusaktide kohaselt
57. Teised vallad või linnad osalevad
munitsipaalkooli tegevuskulude katmises täies
ulatuses proportsionaalselt selles koolis õppivate
õpilaste arvuga, kelle rahvastikuregistri järgne
elukoht asub nende valdade või linnade
haldusterritooriumil.
58. Valla- või linnavalitsus teatab kirjalikult
munitsipaalkoolide tegevuskulude katmises
osalevatele valdadele ja linnadele õppekoha
tegevuskulu arvestusliku maksumuse ühe õpilase
kohta
Põhikooli- ja gümnaasiumi-seaduse rakendusaktidest:
59. KOV üksus peab § 4 lõikes 2 (hariduskuludeks
määratud eraldiste summast) nimetatud vahendite
arvelt katma uutele riiklikele õppekavadele
üleminekuks vajalikud „Põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse” § 20 lõikes 1 nimetatud
õppevahendite soetamise ning õpetajate,
SM KOV
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60.
61.
62.
63.
64.

65.
66.

67.

68.

HARIDUS

direktorite, õppealajuhatajate ning
tugispetsialistide tööalase täienduskoolituse kulud.
(§ 4)
KOV üksus esitab taotluse hariduskulude
täiendavate vahendite saamiseks Haridus- ja
Teadusministeeriumile. (§ 16)
Annavad erakooli õpilastele soodustusi samadel
alustel sama liiki riigi- või munitsipaalkooli või
avalik-õigusliku ülikooli õpilastega
KOV võib anda erakoolile sihtotstarbelist toetust
KOV eelarvest
Valla- või linnavalitsus võib lasteasutuse direktori
ettepanekul moodustada lasteasutuses vastavalt
vajadusele sobitusrühmi.
Kohaliku omavalitsuse volikogu tagab kõikidele
eesti keelt kõnelevatele lastele võimaluse käia
sama valla või linna eestikeelses lasteasutuses või
lasteasutuse rühmas, kus õppe- ja kasvatustegevus
toimub eesti keeles.
Valla- või linnavolikogu sätestab korra
lasteasutuse põhimääruse kinnitamiseks ja
muutmiseks ning arengukava kinnitamiseks
Valla- või linnavalitsus loob kõigile pooleteisekuni seitsmeaastastele lastele, kelle elukoht on
antud valla või linna haldusterritooriumil ning
kelle vanemad seda soovivad, võimaluse käia
teeninduspiirkonna lasteasutuses
Valla- või linnavalitsus asutab lasteasutuse
kohaliku omavalitsuse volikogu otsusel ja
haridusministri antud koolitusloa alusel. Vallavõi linnavolikogu sätestab lasteasutuse
põhimääruse kinnitamise ja selle muutmise korra
Valla- või linnavalitsus esitab haridus- ja
teadusministrile taotluse koolitusloa saamiseks
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vähemalt viis kuud enne õppe- ja
kasvatustegevuse algust lasteasutuses.
Valla- või linnavalitsus tasub enne koolitusloa
taotluse esitamist riigilõivu
Valla- või linnavalitsus või maavanem teeb
käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel ettepaneku
koolitusloa kehtetuks tunnistamiseks
Valla- või linnavalitsus loob võimalused keha-,
kõne-, meele- või vaimupuuetega ning eriabi või
erihooldust vajavatele lastele
(edaspidi erivajadustega lapsed) arenemiseks ja
kasvamiseks elukohajärgses lasteasutuses.
Valla- või linnavalitsus moodustab erirühmad või
asutab erilasteaiad, kui elukohajärgses
lasteasutuses puuduvad võimalused sobitusrühma
moodustamiseks
Kohaliku omavalitsuse volikogu kinnitab
lasteasutuse teeninduspiirkonna
Valla- või linnavalitsus kehtestab laste
lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise
korra
Valla- või linnavalitsus otsustab hoolekogu
ettepanekul lasteasutuse aastaringse või hooajalise
tegutsemise
Valla- või linnavalitsus, lähtudes hoolekogu
ettepanekust otsustab lasteasutuse päevase
lahtioleku aja.
Valla- või linnavalitsus loob kõikidele soovijatele
võimaluse saada lasteasutuses osaajaline koht, kui
valla või linna territooriumil on ajutiselt vajadus
lasteasutuse koha järele suurem kui olemasolevate
lasteasutuste üldkohtade arv.
Valla- või linnavalitsus kehtestab direktori
ametikoha täitmise korra ja kuulutab välja
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79.
80.
81.

82.

83.
84.

85.
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konkursi. Konkursi võitnud isiku kinnitab
ametisse valla- või linnavalitsus. Töölepingu
direktoriga sõlmib, muudab ja ütleb üles
vallavanem või linnapea või tema volitatud
ametiisik.
Kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestab korra
lasteasutuse valduses oleva vara valdamiseks,
kasutamiseks ja käsutamiseks.
Kohaliku omavalitsuse volikogu kinnitab
lasteasutuse eelarve
Kohaliku omavalitsuse üksus lisab riigieelarvest
eraldatavale toetusele täiendavalt valla- või
linnaeelarvest vahendeid lasteasutuse
rahastamiseks
Valla või linnavalitsus katab lasteasutuse muud
kulud (lasteasutuse majandamiskulud, personali
töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite
kulud) valla- või linnaeelarve vahenditest ning
valla- või linnavolikogu otsusel osaliselt vanemate
poolt. Valla- või linnavolikogu kehtestab
vanemate poolt osaliste kulude katmiseks
vanematele diferentseeritud osa määra.
KOV ja lasteasutuse õpetajate esindajad lepivad
kokku lasteasutuse õpetaja palga alammääras
Teised vallad või linnad osalevad täies ulatuses
lasteasutuse valla- või linnaeelarvest kaetavate
majandamiskulude, personali töötasu ja
sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude
katmises proportsionaalselt nende
haldusterritooriumil alaliselt elavate selles
lasteasutuses käivate laste arvuga .
Valla- või linnavalitsus kinnitab igaks
eelarveaastaks lasteasutuse majandamiskulude,
personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning
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86.
87.

88.

89.

90.
91.

92.
93.
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õppevahendite kulu arvestusliku maksumuse ühe
lapse kohta.
Valla- või linnavalitsus korraldab ja kujundab
valla- või linna-volikogu otsusel lasteasutuse
ümber.
Valla- või linnavalitsus on kohustatud algatama
lasteasutuse tegevuse lõpetamise, kui: (1)
lasteasutusel puudub kuue kuu jooksul
koolitusluba; (2) kohaliku omavalitsuse volikogu
on võtnud vastu otsuse, et lasteasutuse edasine
tegevus on muutunud ebaotstarbekaks.
Valla- või linnavalitsus tagab lasteasutuse
tegevuse lõpetamisel lastele võimaluse jätkata
lasteasutuse teenuse kasutamist teises
lasteasutuses.
Tagavad omavalitsusüksuse territooriumil alaliselt
elavatele isikutele võimaluse põhi- ja
keskhariduse omandamiseks ja soodustavad
tööalast ning vabaharidusliku koolitust, tehes
vajaduse korral koostööd teiste
omavalitsusüksustega;
Toetavad töötute, tööotsijate ja teiste sotsiaalselt
vähekindlustatud isikute ning puudega isikute
koolitust.
Kohalik omavalitsus võib eraldada oma eelarvest
vahendeid tööotsijate ja töötute koolituse
kursusteks. valla- või linnaeelarves võidakse näha
ette vahendeid täiskasvanute tööalase koolituse
võimaluste tagamiseks
Kohaliku omavalitsus näeb töötajate ja
teenistujate tööalaseks koolituseks ette kulud
omavalitsusüksuse eelarves .
Riik ning vald ja linn tagavad soovijatele
võimaluse põhihariduse baasil kutsekeskhariduse
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94.

95.
96.
97.

98.

99.

HARIDUS

01.08.2011

omandamiseks.

§4

Valla- või linnavalitsus asutab munitsipaalkooli
kohaliku omavalitsuse volikogu otsusel haridus- ja
teadusministri väljaantud koolitusloa alusel
Valla- või linnavolikogu kinnitab
munitsipaalkooli põhimääruse.
Valla- või linnavalitsus taotleb
Haridusministeeriumilt koolitusloa viis kuud enne
õppetöö algust, tasudes enne riigilõivu.
. Valla- või linnavalitsus kehtestab korra
munitsipaalkooli direktori vaba ametikoha
täitmiseks ja kuulutab välja konkursi
Vallavanem või linnapea või tema volitatud
esindaja sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu
munitsipaalkooli direktoriga
Valla- või linnavalitsus moodustab
munitsipaalkooli nõukogu

§5

100. Valla- või linnavolikogu kehtestab
munitsipaalkooli koolilõuna toetuse kasutamise
tingimused ja korra, kooli pidaja erakooli
koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja korra
101. Kooli finantseeritakse riigi- ja kohaliku
omavalitsuse eelarvest. Valla- või linnavalitsus
kinnitab munitsipaalkooli valla- või linnaeelarvest
rahastatavad koolituskohad, arvestades
sotsiaalsete partnerite arvamusega
102. Valla- või linnavolikogu otsustab valla- või
linnavalitsuse ettepanekul munitsipaalkooli
ümberkorraldamise
103. Linna- või vallavolikogu otsustab valla- või
linnavalitsuse ettepanekul munitsipaalkooli
tegevuse lõpetamise.
SM KOV
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HARIDUS

104. Asutused ning nende teenistujad ja töötajad
annavad nende poole pöördujatele eesti keeles
antavate vastuste kõrval vastuseid ka selle
vähemusrahvuse keeles KOV üksustes, kus
vähemalt pooled püsielanikud on
vähemusrahvusest.
105. Omavalitsusüksuses, mille püsielanike enamiku
keel ei ole eesti keel, võib kohaliku omavalitsuse
sisemise asjaajamise keelena selle kohaliku
omavalitsuse volikogu ettepanekul ja Vabariigi
Valitsuse otsusel kasutada lisaks eesti keelele
omavalitsusüksuse püsielanike enamiku keelt.
106. KOV asutus ning selle avalik teenistuja ja töötaja
kasutab välissuhtluses mõlemale poolele sobivat
keelt.
107. Avalik teenistuja ja KOV asutuse töötaja oskavad
ja kasutavad eesti keelt tasemel, mis on vajalik
teenistuskohustuste või tööülesannete täitmiseks
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§ 11

§ 13
§ 23
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