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Vastus pöördumisele

Rakvere linna koolides toimus 15.11.2021 infotund haiguse COVID-19 leviku ja selle vastu
vaktsineerimise teemadel. Järgnevalt anname vastused Teie küsimustele ja ettepanekutele
eespool nimetatud infotunni kohta.
1. Küsimus: kellele kuuluvad infotunni videosalvestuse õigused? Kelle oma on see
videosalvestus?
Videosalvestuse tegi Rakvere Linnavalitsuse infotehnoloogiaspetsialist tööülesannete täitmisel
ning salvestus ja autoriõigus kuulub Rakvere linnale.
2. Küsimus: Millal tegid noored ettepaneku selline "infotund" korraldada?
Ettepaneku korraldada teabe andmine COVID- 19 haiguse ja vaktsineerimisega ( sh
kõrvaltoimed) seotud küsimuses tegi Rakvere linna õpilasesindus 04.11.2021.
Rakvere linna õpilasesindusest täpsemalt
https://atp.amphora.ee/rakverelv/index.aspx?o=794&o2=12931&u=1&hdr=hp&tbs=act&at=50156&itm=495373&clr=history&pageSize=20&page=8
3. Küsimus: Kas ei oleks pidanud enne, kui otsustati selline üritus korraldada lastevanemaid
sellisest laste soovist teavitama, nendelt luba küsima?
Infotund toimus koolides ning õpetajate juuresolekul. Infotunni läbiviimiseks koolis ei ole
lapsevanema eelnev nõusolek vajalik. Infotunni toimumisest teavitamine oli koolide ülesanne.
Teie kirjast nähtub, et olite infotunni toimumisest ja teemast teadlik
4. Ettepanek: Teen ettepaneku (kui mul on selline õigus) sellel teemal kutsuda kokku kooli
hoolekogu, millest soovin isiklikult osa võtta.
Kooli hoolekogu koosoleku kokku kutsumise õigus on hoolekogu esimehel või tema äraolekul
aseesimehel. Ettepanekuga tuleb pöörduda kooli hoolekogu esimehe poole. Kooli hoolekogu
pädevus on toodud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §- s 73 lõikes 11
(https://www.riigiteataja.ee/akt/116042021006#para73).
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5. Küsimus: Kui rakvere linna õpilasesindus tegi ettepaneku korraldada kõikides rakvere linna
koolides COVID-19 vaktsineerimise teemaline infotund, siis otsuse võttis vastu kes? Kes andis
loa? Kellel oli õigus selline luba anda? Nimeliselt palun.
Tegemist on Rakvere Linnavalitsuse ja osalenud koolide juhtide otsusega. Ettepanekut arutasid
linnapea Triin Varek, vastava valdkonna abilinnapea Laila Talunik ja linnavalitsuse hariduse
peaspetsialist koos Rakvere linnas asuvate koolide direktoritega. Infotunni korraldamises
osalesid ka Rakvere Eragümnaasium ja Rakvere Ametikool. Kohtumine otsustati teha veebi
vahendusel ning kaasata Terviseameti esindaja. Ettepanek kutsuda esinema perearst Karmen
Joller tuli õpilasesinduselt. Koostöös koolijuhtide ja linna juhtkonnaga otsustati infotund teha
koolipäeva raames klassijuhataja tunni ajal 15.11.2021. Infotunni korraldamisel arvestati ka
Terviseameti 08.11.2021 pöördumist kõikide omavalitsuste ( sh ka Haridus- ja
Teadusministeeriumi) poole seoses nakkushaiguse COVID-19 epideemilise levikuga, milles
rõhutatakse koolide võtmerolli noorte kriitilise mõtlemisoskuse ja terviseteadlikkuse toetamisel
ning edendamisel.
Meile on ka teada, et Haridus- ja Teadusministeerium korraldab 01.12.2021 avaliku infotunni
laste vaktsineerimise teemal ning küsimustele vastavad perearstid Marje Oona, Piret Rospu ja
Triin Perkson ning lastearst Eda Tamm. Lisainfo
https://www.facebook.com/137318852972928/posts/4688323634539071/
6. Küsimus: Kas seda arutati ka kooli hoolekogu tasandil? Kui, siis kas mul on võimalik tutvuda
selle koosoleku protokolliga? Kas sellise otsuse peab tegema kooli hoolekogu? Kui peab ja
seda ei tehtud, siis miks ei ?
Kooli hoolekogu pädevus on toodud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §- s 73 lg 11
(https://www.riigiteataja.ee/akt/116042021006#para73). Nimetatud küsimuse otsustamine ei
ole hoolekogu pädevuses. Meile teadaolevalt ei ole Rakvere linna koolide hoolekogudes
infotunni teemat arutatud.
7. Küsimus: Miks ei jagata selle "infotunni" videot lapsevanematega, kui selleks avaldatakse
soovi? Kui tegemist on teaduspõhise infoga ja seal näidati vaid süütuid faile, vastati laste
küsimustele...
Infotunnist tehti videosalvestus seetõttu, et Rakvere Põhikoolil ei olnud võimalik sel ajal
osaleda ning video ongi tehtud ainult sel eesmärgil kasutamiseks. Videos on näha ka infotunnis
osalenud lapsi ning meil ei ole lapsevanemate nõusolekut salvestisel olevate laste andmete
töötlemiseks sh avaldamiseks kolmandatele isikutele
8. Küsimus: Milline on sellise "infotunni" korraldajate arvates Karmen Jolleri pädevus rääkida
tingimusliku müügiloa saanud, Covid-19 katsetusjärgus olevatest vaktsiinidest?
Karmen Joller on tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel tegutsev tervishoiutöötaja
(arst), kes on registreeritud Tervishoiuametis. Tervishoiuteenus on tervishoiutöötaja tegevus
haiguse, vigastuse või mürgistuse ennetamiseks, diagnoosimiseks ja ravimiseks eesmärgiga
leevendada inimese vaevusi, hoida ära tema tervise seisundi halvenemist või haiguse ägenemist
ning taastada tervist
9. Küsimus: Kas "infotunnis" märgiti ära, et Covid- 19 vaktsiinide puhul on
tingimusliku müügiloa saanud katsetusjärgus olevate vaktsiinidega?
Infotunnis käsitleti seda teemat vastates sellekohasele küsimusele.
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10. Küsimus: Kas "infotunnis" kutsuti üles lapsi vaktsineerima?
Infotunnis selgitati vaktsiini toimemehhanismi, miks on üldse vaktsiinid olemas ja miks
vaktsineerimine on vajalik. Räägiti vaktsiini kõrvalmõjudest, samuti selgitati vaktsiinile
kasutusloa andmist. Rõhutati vaktsineerimise vabatahtlikkust.
11. Ettepanek: Nõuan, et selle "infotunni" täispikk video kõigile lapsevanematele edastatakse!
Meil on selleks õigus.
Rakvere Linnavalitsusel ei ole andmeid selle kohta, et olete õigustatud esindama kõiki
vanemaid ja nende nimel nõudeid esitama.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Triin Varek
linnapea
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