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II päev  
I sessioon:  
Põhiõigused  

Algava sessiooni eesmärgiks on tagada 
kõikidele arusaam põhimõistetest, mis 
on aluseks sellele lapse õiguste 
algatusele. 



Kes peaks võtma 
vastutust ? 
 
“Kohustuse kandja 
kaardistamine” 



Slide No:4 

Õiguse  
kandja 
Kohustuse  
kandja 

Laps 
Omab õigust haridusele 

LÕK Art. 28, 29 

Ema/ 
Isa 

Kogukond 

Vanematel on kohustus 
 toetada last teda  
diskrimineerimata 

  

Kogukonnal on kohustus  
tagada lastele turvaline  

keskkond, mis  
toetab nende arengut 

Kool  
Õpetaja 

Õpetajal on kohustus 
 kohal käia, kohelda 

 lapsi väärikalt ja hoidma  
oma professionaalset taset.  
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Õiguse  
kandja 
Kohustuse  
kandja 

Laps 
Omab õigust  

haridusele 
LÕK Art28, 29 

Ema/ 
Isa 

Ema/ 
Isa 

Kogukond 

Vanemad toetavad  
last teda  

diskrimineerimata 

Kogukonnal on kohustus  
tagada lastele turvaline  

keskkond, mis  
toetaks nende arengut 

 

Kogukonnal on kohustus 
 toetada vanemaid,  

neid kritiseerida juhul,  
kui lapsed ei käi koolis 

Õpetaja teeb kindlaks, et 
Vanemad teaksid, et 

nende panus  
on oluline 

Kool  
Õpetaja 

Õpetajal on kohustus 
 kohal käia, kohelda 

 lapsi väärikalt ja hoidma  
oma professionaalset  

taset.  
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Kool  
Õpetaja 

Emal/isal on 
 kohustus osaleda 

 vanemate/õpetajate 

Kogukond toetab  
õpetajat, hoides järge,  
kui ilmneb probleeme  

koolis käimisega 

HTM toetab õpetajaid  
oma sisevahenditega 

Õiguse  
kandja 
Kohustuse 
kandja 

Laps 
Omab õigust haridusele 

LÕK Art 28, 29 

Ema/ 
Isa 

Ema/ 
Isa 

Kogukond 

 
Vanemad toetavad  

last teda  
diskrimineerimata 

   
Kogukonnal on kohustus  
tagada lastele turvaline  

keskkond, mis  
toetaks nende arengut 

 
 

Kogukonnal on  
kohustus toetada 

 vanemaid, neid kritiseerida  
juhul, kui lapsed ei käi koolis 

Õpetaja teeb kindlaks, et 
Vanemad teaksid, et 

nende panus  
on oluline 

Kool  
Õpetaja 

Õpetajal on kohustus 
 kohal käia, kohelda 

 lapsi väärikalt ja hoidma  
oma professionaalset taset.  

Haridus- ja Teadus- 
Ministeerium 

(HTM) 

HTM 
tagab, et poliitikas ei oleks 

 diskrimineerimist 
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Kool  
Õpetaja 

Lapsel on  
kohustus õpetajat  

mitte häirida 

Emal/isal on 
 kohustus osaleda 

 vanemate/õpetajate 
 

Kogukond toetab  
õpetajat, hoides järge,  
kui ilmneb probleeme  

koolis käimisega 

HTM toetab õpetajaid  
oma sisevahenditega 

 

Õiguse  
kandja 
Kohustuse  
kandja 

Laps 
Omab õigust haridusele 

LÕK Art 28, 29 

Ema/ 
Isa 

Laps 

Ema/ 
Isa 

Kogukond 

Lapsel on kohustus  
teisi mitte kiusata 

Vanemad toetavad  
last teda  

diskrimineerimata 
 

Kogukonnal on kohustus  
tagada lastele turvaline  

keskkond, mis  
toetaks nende arengut 

 

 
Lapsel on kohustus  
probleemide korral  

rääkida oma vanematega 
 

Kogukonnal on  
kohustus toetada 

 vanemaid, neid kritiseerida  
juhul, kui lapsed ei käi koolis 

 

Õpetaja teeb kindlaks, et 
Vanemad teaksid, et 

nende panus  
on oluline 

Kool  
Õpetaja 

Õpetajal on kohustus 
 kohal käia, kohelda 

 lapsi väärikalt ja hoidma  
oma professionaalset taset.  

Haridus- ja Teadus- 
Ministeerium  

(HTM) 

HTM 
tagab, et poliitikas ei oleks 

 diskrimineerimist 
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Kool  
Õpetaja 

 
Lapsel on  

kohustus õpetajat  
mitte häirida 

 

Emal/isal on 
 kohustus osaleda 

 vanemate/õpetajate 
 

Kogukond toetab  
õpetajat, hoides järge,  
kui ilmneb probleeme  

koolis käimisega 

HTM toetab õpetajaid  
oma sisevahenditega 

 

Õiguse  
kandja 
Kohustuse  
kandja 
 

Laps 
Omab õigust haridusele 

LÕK Art 28, 29 
 

Ema/ 
Isa 

Laps 

Ema/ 
Isa 

Kogukond 

Lapsel on kohustus  
teisi mitte kiusata 

 

Vanemad toetavad last 
teda diskrimineerimata  

ja suunavad last 
.. nt .. Ei tohi kiusata 

Kogukonnal on kohustus  
tagada lastele turvaline  

keskkond, mis  
toetaks nende arengut 

Lapsel on kohustus  
probleemide korral  

rääkida oma vanematega 

 
Kogukonnal on  

kohustus toetada 
 vanemaid, neid kritiseerida  
juhul, kui lapsed ei käi koolis 

 
Õpetaja teeb kindlaks, et 

Vanemad teaksid, et 
nende panus  

on oluline 

Kool 
Õpetaja 

Õpetajal on kohustus 
 kohal käia, kohelda 

 lapsi väärikalt ja hoidma  
oma professionaalset taset.  

Ja kehtestama “reeglid” 
.. nt.. Ei tohi kiusata 

Haridus- ja Teadus- 
ministeerium 

(HTM) 

HTM 
tagab, et poliitikas ei oleks 

 diskrimineerimist 
 


