
       
Vanemahariduse statuut Narva piirkonna jaoks 

 

 

1. Üldsätted 

1.1.Vanemahariduse statuut on koostatud projekti „Vanemahariduse edendamine Narva 

piirkonnas“ raames. Vanemahariduse statuudi põhiväärtuseks on lapsed, laste kasvatamine 

ja laste arengu toetamine. 

1.2.Statuut on koostatud lähtudes lastekaitse põhimõttest: seada alati ja igal pool esikohale lapse 

huvid. 

1.3.Statuut keskendub lapse ja lapsevanema õigustele ja kohustustele lapse arengu ja 

eneseteostuse tagamisel eesmärgiga pakkuda tuge laste kasvatamisel ja vanemaks olemisel. 

1.4.Statuut on koostatud sooviga kaasa aidata laste arengu igakülgsele toetamisele ning 

positiivse vanemluse edendamisele piirkonnas.  

1.5.Positiivne vanemlus on vanemlik käitumine, mil esiplaanil on lapse huvidega arvestamine 

ning mis on hoolitsev ja enesekindlust andev, vägivallavaba, toetav, tunnustav ja suunav, 

seades piire lapse täieliku arengu soodustamiseks.  

 

 

2. Lapse õigused ja kohustused 

2.1.Iga laps on väärtus.  

2.2.Iga laps on ainulaadne.  

2.3.Lapse õigused on inimõigused. Igal lapsel on sünnipärane õigus elule, tervisele, arengule  ja 

heaolule. Need on õigused, mis kehtivad kõigile sõltumata vanusest, soost, rahvusest, 

keelest, usust, sotsiaalsest päritolust, vanematest või muudest tunnustest. 

2.4.Kõigil lastel on ühesugused õigused. 

2.5.Kõigil lastel on võrdne õigus saada abi ja hooldust ning areneda. 

2.6.Lapsel on õigus vanemapoolsele lugupidavale käitumisele ja väärikale suhtumisele. 

2.7.Lapsel on õigus turvalisusele, kaitsele vaimse ja füüsilise vägivalla, hooletuse, 

hooletussejätmise või julma kohtlemise eest. 

2.8.Lapsel on õigus perekonna, ühiskonna, omavalitsuse ja riigi kaitsele ning abile. 

2.9.Lapsel on õigus eluasemele, mis vastaks lapse kehalisele, vaimsele, hingelisele, kõlbelisele 

ja sotsiaalsele arengule.  

2.10. Lapsel on õigus heale tervisele, arstiabile ja  hooldusele. Lapsel on kohustus hoida oma 

tervist. 

2.11. Lapsel on õigus isiklikule elule, suhtlusringile ja sõpradele. 

2.12. Lapsel on õigus oma vanemate hoolitsusele ja kasvatusele ning õigus suhelda mõlema 

vanemaga juhul, kui vanemad ei ela koos. 

2.13. Lapsel on kohustus vanusele vastavalt abistada oma vanemaid, kasvatajaid ja teisi 

pereliikmeid ning osaleda perekonna ühistes tegevustes ja igapäevatöödes. 

2.14. Lapsel on õigus suhelda oma vanemaega sõltumata nende elukohast.  

2.15. Lapsel on õigus säilitada oma seadusega tunnustatud identiteet, sealhulgas kodakondsus, 

nimi ja perekondlikud sidemed 

Euroopa Kolmandate Riikide 

Kodanike Integreerimise Fond 



2.16. Lapsel on õigus säilitada oma rahvuslik kuuluvus. Lapsel on õigus saada osa oma 

kultuurist, usust ja kasutada ning õppida oma emakeelt.  

2.17. Lapsel on ohustus hoida loodust, kultuuri ja elukeskkonda. 

2.18. Igal lapsel on õigus haridusele.  

2.19. Lapse haridus on suunatud:  

a) lapse isiksuse, vaimuannete, vaimsete ja kehaliste võimete potentsiaali võimalikult 

täiuslikuks arendamisele;  

b) austuse kasvatamisele lapse vanemate, tema oma kultuuriidentiteedi, keele ja väärtuste, 

tema elukohamaa rahvuslike väärtuste, tema sünnimaa vastu ja teiste, tema omast erinevate 

kultuuride vastu;   

c) inimõiguste ja põhivabaduste vastu lugupidamise kujundamisele;   

d) lapse ettevalmistamisele vastutusvõimeliseks eluks vabas ühiskonnas mõistmise, rahu, 

sallivuse, sugude vahelise võrdsuse, kõikide rahvaste vahelise sõpruse, etniliste, rahvuslike 

ja usuliste rühmituste ja põliselanike rühmituste vahelise sõpruse vaimus; 

e) looduskeskkonna vastu lugupidamise kasvatamisele. 

2.20. Lapsel on kohustus koolis käia.  

2.21. Laps tuleb põhjalikult ette valmistada iseseisvaks eluks ühiskonnas ja ta tuleb üles kasvatada 

rahu, väärikuse, sallivuse, vabaduse, võrdsuse ja ühtekuuluvuse vaimus. 

2.22. Igal lapsel on mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabadus. 

2.23. Igal lapsel on sõnavabadus: suuliselt, kirjalikult või trükis, kunsti vormis või mõnel muul, 

lapse enda valitud viisil, taotleda, vastu võtta ja edasi anda informatsiooni ning igasuguseid 

ideid arvestades teiste isikute õigusi ja head mainet. 

2.24. Lapsel on  õigus puhkusele ja jõudeajale, mida ta saab kasutada mänguks ja 

meelelahutuslikuks tegevuseks vastavalt eale. 

 

 

3. Lapsevanema õigused ja kohutused 

3.1.Vanematel on kohustus teha kõik endast olenev, et luua lapsele kasvukeskkond, mis 

võimaldab tal areneda ning andeid ja võimeid realiseerida. 

3.2.Vanemal on kohustus ja õigus last kasvatada ja tema eest hoolitseda.  

3.3.Vanemal on õigus suhelda oma lapsega. 

3.4.Vanemal on kohustatud hoiduma tegevusest, mis kahjustab lapse suhet teise vanemaga. 

3.5.Vanemal on õigus otsustada lapsega seonduvate küsimuste üle nagu näiteks lasteaia, kooli 

või huviringide valik. 

3.6.Vanemal on õigus last esindada. 

3.7.Vanemal on õigus lapsepoolsele lugupidavale käitumisele ja väärikale suhtumisele. 

3.8.Vanemal on kohustus oma lapsi ülal pidada.  

3.9.Vanemal on õigus saada lapselt ülalpidamist.  

3.10. Vanemal on õigus laste abile ja toetusele.  

3.11. Vanemale on soovituslik vanemlik käitumine, mis vastab positiivse vanemluse 

põhimõtetele.  

3.12. Vanemal on õigus riigipoolsele abile ja toetustele lapse kasvatamisel. 

3.13. Vanemal on õigus saada abi ja tuge ja nõustamist vanemaks olemisel. 

3.14. Vanemal on õigus saada infot erinevate vanemlusprogrammide ja teenuste kohta.  

 

 

4. Tegevus ja eesmärgid 

4.1. Piirkonna vanemluse arendamisega seotud organisatsioonide eesmärk on teavitustegevus 

positiivset vanemlust toetava ja väärtustava hoiaku ja teadlikkuse kujundamiseks. 



4.2. Tegevuses lähtutakse demokraatlikest põhimõtetest ning ühistegevusest ja koostööst teiste 

organisatsioonide ja institutsioonidega. 

4.3. Eesmärkide saavutamiseks väljendatakse oma seisukohti läbi massimeedia, ürituste, 

infopäevade, kirjastamise ja muude vahendite. Korraldatakse koosolekuid, koolitusi ja 

konverentse. Koostatakse ja kirjastatakse infomaterjale ja trükiseid.  

4.4. Eesmärkide saavutamiseks arendatakse ja töötatakse välja õppekavasid lapsevanematele, 

pedagoogidele ja kohaliku omavalitsuse töötajatele. 

4.5. Eesmärkide saavutamiseks kasutatakse vanemahariduse alase teavitustegevust ja projektide 

ellukutsumist ja elluviimist. 

4.6. Eesmärkide saavutamiseks arendatakse vanemahariduse alast võrgustikutööd Ida-

Virumaal. 

4.7. Eesmärk: viia  läbi vanemahariduse alaseid koolitusi Ida-Virumaal perioodil 2013-2015, 

vähemalt 150 akadeemilist tundi. 

4.8. Eesmärk: koostada vanamahariduse alased koolituse õppekavad (eesti ja vene keeles), 

vähemalt 3 uut õppekava. 

4.9. Eesmärk: algatada vanemahariduse alaseid projekte perioodil 2013-2015, vähemalt 4 

projekti. 

 

 

Statuudi koostamisel on kasutatud allikatena „Lapse õiguste konventsiooni“, „Eesti Vabariigi 

põhiseadust“, „Lastekaitseseadust“, „Perekonnaseadust“, „Laste ja perede arengukava 2012-2020“ 

ja Eesti Vabariigi õiguskantsleri veebimaterjale lasteombudsmani koduleheküljelt 

www.lasteombudsman.ee. 

 

 

Statuut on koostatud eesti ja vene keeles.  

 

 

Statuudi koostamist on toetanud Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond, EV 

Kultuuriministeerium, Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed. 

 

 
 

  


