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I. Kooli aluswse säädus.
§ 1Liiwimaa Lutheri usu Vtaa- ehk Talurahwa koolid peawad lapsi lugemisele ehk leerile,
kui ka kogukonna elule ettewalmistama.
(%al Eääd. 1819 § 5 1 6 pt. 1 ja Tal. Sääd. 1660 § 590.)

§ 2.
See ettesäätud märk peab toimetud saama:
1) kodukooli ehk koduõpetuse läbi,
2) walla- ehk külakooli läbi,
3) kihelkonna kooli läbi.
(Tal. Sääd. 1860 §§ 590, 591, 597 ja Tal. Siiad. 1819 §§ 516, 517

—

A. Kodusest õpetusest.
§ з.
Igaüks laps peab kodus oma päris wanemate ehk kasu- wõi perewanemate läbi õpetust
saama ja nimelt lugemist, katekismuse wiie päätüki sanad ja ükskord üks õpima.
(Tal. Eääd. 1619 § 516, vi. 8.)

§ 4.
Koduse õpetuse ülewaatajad ja juhatajad on kiriku wöörmündre herra ja kiriku õpetaja,
kes selle töö juures walla wõi külakoolmeistrid ehk kiriku wöörmündrid ja kooliwanemad abiliseks
tarwitawad.
(Xd. Eääd. 1660 § 597.)

§ 5.
Iga lutheri usu laps tuleb kaheksaga aasta east saadik kooliwalitsuse hoolekandmise ja
korraliku läbikatsumiste alla; kiriku õpetaja sääjab katsumise wiisi ja toimetused.
(Tal. Sääd. 1619, § 516 pt. 7.)

§ 6.
Koduse õpewse kergema ja täielikuma ülewaatnüse tarwis saawad kiriku õpetaja ehk tema
abiliste poolt lasteraamatud, see on täielised lastenimekirjad säätud, kuhu kõik kodulaste nimed
ja nende mõistus ülespannakse.
(Tal. Sääd. 1860. §§ 594, 697.)

§ 7Kui ühes wallas kodune õpetus üsna waene on ja lapsed lugemistki ja katekismust ei
ole õpinud, siis peab kooliwalitsus sundima, et need lapsed oma hooletuma päriswanemate ehk
peremeeste kulu pääl walla kooli saawad pantud.
Kui sedawiisi mittu last puudulise koduse õpetuse pärast ühte walla kooli on pantud, siis
säätakse neid, kui seda arwatakse tarwis olewad, iseäralise jausse, kus neid teistest koolilastest
äralahutud kas koolmeistrest enesest ehk ühest selle tarwis säätud wanemast koolilapsest õpetakse.
<Tal. Sääd. 1860 § 594 ja Tal. Sääd. 1819 § 516 pt. 7.)

§ &
Koduse õpetuse abiks ja edasisaatmiseks wõib ka sündsal kohal pühapääwa koolisi ning ka
seesugust koolmeistrid sääda, kes taludes läbikäies kodus õpetawad.

B. Koolidest.
§ 9.
Igas maakogukonnas peab iga wiie saa lutheri usu rewisioni meeste hinge kohta kõige
wähem üks walla kool asutud olema. Kui ühes kogukonnas pääle 500 lutheri usu hinge on,
aga hingede arw ometi ammugi weel 1000 ja nenda edasi 1500, 2000 lühidal ei ole, siis
annab Kreis-Maakooli kohus selle üle otsust, kui palju koola selle kogukonnale tuleb asutada.
Wäiksematel Maakogukondadel, kelle rewisioni hingede arw 500 ei ulata, on luba olgu isienesele
oma kooli ehk naabri wallaga ühendud üht kooli asutada, kellest mõlemad ühte wiisi osa wõtwad.
(Tal. Sääd. 1819, § 516 pt. 1 ja Tal. Sääd. 1860 § 594 ja kõige kõrgem kinnitud Ostsee komitee käsk 4. Juunil 1865.)

§ 10.
I g a l kihelkonnal ehk Filial- wõi kabeli kihelkonnal, kus 2000 meeste hinge on, peab
üks kihelkonna kool olema; kihelkonnad alla 1000 meeste hinge peawad, kui nemad ei taha omale
ise kihelkonna kooli pidada, seks teistega kokkuheitma.
(Tal. Sääd. 1819 § 517 pt. 1.)

§ IL
Kui ühes kogukonnas enam koolisid on, kui kõige wähem sääduslik arw nõuab, siis ei
tohi neid, kui seda isiäraliku asja pärast peaks soowitawa, mitte ilma Kreis-Maakooli kohtu otfuseta ärakautada.
(Tal. Sääd. 1860 §§ 593, 594.)

§ 12.
Walla koolimajade ehituse juures peab selle eest hoolt kantama, et kooli ja magamise
wad kõrged, ruumikad ja walged on.
(Tal. Sääd. 1819 § 516 pt. 14.)
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§ 13.
Koolimajades peawad poiste ja tütterlaste magamise tuad teine teisest lahutud olema.
(Tal. Sääd. 1860 § 594.)

§ 14
Kui ühel kogukonnal nii palju jõudu ei ole, oma koolimaja isipaika ehitada ja häda
pärast oma kooli peab walla kohtu majas pidama, siis olgu koolil isi uksed.
(Tal. Saad. 1860 § 594).

§ 15.
Sääduslik wallakooli aeg kestab kõige wähem kuus kuud aastas ja nimelt Oktobri kuust
kuni Aprilli kuuni.
(Tal. Sääd. 1860 § 594.)

§ 16.
Koik maakogukonna hingekirjas seiswa wanemate lapsed peawad 10. aasta east saadik
selle walla koolis käima, kelle jaus nemad elawad; kes oma lapsi tahawad mujal koolitada,
peawad selle poolest üht tunnistust ette naitma, et lapsed ühes koolis käiwad, mis säädus ehk
kohane kooliwalitsus hääks arwab. Kooliskäimine kestab nii kaua kui kooliwalitsus arwab lapsi
häästi õpetud olewad.
Lisa: Lutheri usu lapsed, kes kreeka õige usu maakoolides käiwad, ei ole mitte sest katsumisest lahti, mis kõigide lutheri usu laste käest enne lugemist ehk leeriskäimist usu
õpetuse tundmises nõutakse, — ei katekismuse õpimiscst pääle kooli 5. ja 10. punkti
järele § 516. Liiwimaa Talurahwa saaduse raamatus 26. Märtsist 1819 aastast, —
ei ka wiimaks sest kaks kord aastas peetawast usu õpetuse tundmise katsumisest 18.
punkti põhjusel sääl samas paragrahwi^. Need wiimaks nimetud katsumised on kiriku
õpetajadest toimetada, aga nad ei pea mitte säätud kooli aeal olema.
(Tal. Sääd. 1819 § 516 pt. 3. Kõige.kõrgem käsk 31. Juulil 1872 ja kõige kõrgem käsk 28. Mail 1873.)

§ 17.
Korralik kooli seisus saab kihelkonna kooliwalitsuse poolt säätud; koolmeister peab pääwaraamat pidama, kuhu tema laste nimed, nende mõistust ja ärawiidetud koolipääwad ülespaneb.
(Tal. Sääd. 1860 § 596.)

Kui laps ilma hädalise asjata koolist ärajääb^ siis peawad süüalused wanemad ehk leiwawanemad seda Kreis-Maakooli kohtu poolest kinnitud trahwi raha maksma, aga lapsed ära wiidetud pääwad weel koolis käima; kes poole kooli aasta aega on ärawiitnud, peab weel üks
aasta koolis käima.
(Tal. Sääd. 1619 § 516 pt. 3 ja Tal. Säöd. 1360 § 594.)

§ 19.
Kui koolmeistre karistuse wõimus wastupanna ja sanakuulmata lapse juures ei mõu, siis
peab isalik wõimus abi andma.
*

(Tal. Sääd. 1819 § 516 pt. 9.)
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§ 20.
Walla kooli õpetuse poolest nõutakse kõige wähem:
a) mõistusega lugemist,
b) ilust- ja õiget kirjutamist,
c) neli jagu pea- ja tahwlerehkendamist nimeta ja nimega numritega,
(!) wiis katekismuse peatükki sauade seletusega,
e) Wana ja Uue Testamendi piibli lugud,
f) Geograafia põhjused,
g) kiriku laulu wiisid ja muud laulmist noodide järele.
Lisa: Kui õpetamise jõud kannab ja kogukond seda peaks soowima, siis saagu ka wene ja
saksa keeles õpetust antud; aga õpetuse plaani kõrwa weel teisi õpetusi wõtta woib
ainult kohalise kooliwalitsuse lubaga sündida.
(Tal. Sääd. 1619 § 516 pt. 2. Tal. Villi». 1860 § 594.)

§ 21.
Kõik lapsed, kes mally koolist jo läbikäinud, peawad kuni lugemise woi leerini kooli õpetuste
meeletuletamiseks mõni pääw ehk ka nädal, nii kui kooliwalitsus sääjab ja käsib, kooli tulema.
(Tal. Sääd. 1619 § 510 pt. 10.)

§ 22.
Kihelkonna kool, kuhu ainult walla koolist läbikäinud ehk ka selle arulise eestundmisega
lapsi wastu wõetakse, peab neid, kes täielikumat ja kõrgemat õpetust soowiwad, kui walla kool
annab, nii kaugele õpetama, et nad edespidi kõrgema koolidesse woiwad nnnna, ehk kui nad
seda-ei taha neid öpimises täielikumalt edasi juhatama.
(Tal. Sääd. 1800 8 594.)

§ 23.
Kui mitte kõige wähem 12 koolilast priitahtlikult kihelkonna kooli ei ole tulnud, siis
walitfeb kooliwalitsus kihelkonna walla koolidest 12 osawat poissi ja paneb neid kõige waldade
kulu pääle kihelkonna kooli.
(Tal. Sääd. 1819 § 517 pt. 2.)

§ 24.
Kihelkonna kooli õpetus kestab aastas kõige wähem 7 kuud ja nimelt Oktobri knust kuni
Шаі kuuni, aga terwe kooli õpetuse aeg kõige wähem kolm aastad.
$ 25.
Kihelkonna kool alustab oma õpetust säält, kus wallakooli õpetus lõpeb,
asjad on:
a) lugemine,
b) ema keele õpetus,

e)
d)
e)
f)
g)

ilus- ja õige kirjotus,
rehkendamine kuni Regeldetrini,
wiis katekismuse peatüki täieliku seletusega,
Wana ja Uue Testamendi piible lugud,
lühidelt maailma sündinud lugud ja õige usu üleswõtmise lugu,

Säätud õpetuse
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h)
i)
il)
I)

rotie maailma jau Geograafia,
loomuse põhjuse õpetus,
sehkendamine,
kirjasäädmine,

m) laulmine,
n) saksa ja wene keel.
(Tal. Sääd. 1819 § 517 pt. 5 ja Tal. Sääd. 1660 § 594.)

8 26.
Kihelkonna toolides maksawad kooli korraliku seisuse, kooli karistuse ja õpetamise materiaali poolest need samad säädmised kui walla koolides. Ilma asjata sagedaste ärajäämine koolift, saab, kui manitsused ei aita, seda wiisi karistud, et hooletu laps koolist äraaetatse.
(Tal. Sääd. 1860 § 594.)

§ 27.
Kui mõni priwaat- wõi lihtinimene kogukonnas maarahwa waimuharimiseks üht elementaarkooli tahab asutada, siis peab selle kooli plaan Ülema-Maakooli kohtu läbi kinnitud saama,
aga tool seisab kohalise kooli Walitsuse ülewaatmise all.
Lisa: Niisugused koolid wõiwad oma asutajate läbi jälle ärakautud saada, aga enne peab
seda Kreis-Maakooli kohtule tääda antama.

C.

Koolmeiftridest.
§ 28.

1.
2.

Kes maakooli koolmeistrea tahab saada, sel peab olema:
Attestaat wõi tunnistus säädusliku Maakooli kohtu poolt, et teda koolmeistreks wõib
wastu wõtta ja
tunnistus tema laitmata eluwiiside üle.
(Tal. Sääd. 1360 § 594).

§ 29.
Kui mõni eksamineeritud (katsutud) koolmeister kolm aastad järestiku kooli ametit pole
pidanud, siis on tema oma attestaadi õigust kautanud, olgu siis et temal säädusliku maakoolmeistride eksamineerimise komitee juures üks Colloquium (mõistuse ülekuulamine) olnud ja komitee
tema attestaati uueste kinnitanud.
(Tal. Sääd. 1660 § 594.)

§ 30.
Koolmeistre ja ka abikoolmeistre walitsemine ameti pääle on kooli koha asutamist ja
ülespidamist mööda mitme sugune:
a) kui mõisa herra ehk mõni priwaat inimene kooli on asutanud ja seda oma kuluga ülespeab, siis jääb walitsemise õigus ainult asutaja kätte;
d) kui kool on walla poolt asutud ja üffi walla kuluga ülespeetud saab, siis on walitsemise õigus ka walla käes; walitsemine sünnib kiriku wöörmündre herra juhatamise all
lutheri usuliste walla wolimeeste läbi.
2
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c) kui mõisa herra ja wald mõlemad kooli asutajad on ja ühes kooli kulu kandwad, siis
on foowida, et mõisa herra ja wald leplikul wiisil koolmeistre walitsemise pärast ühte
nõusse heitwad; kui nisugune kokkuleppimine korda ei läha, siis peab molemilt poolt üks
kandidat kihelkonna kooli walitsusele kinnitamiseks ette pantama.
(Tal. Sääd. 1660 § 594.)

§ 31.
Koolnleistre kandidat peab enne walitsemist kooliwalitsuse säädmist mööda ühe kooliwalitsuse liikme kuuldes koolimajas awalikult proowi lugema.
(Tal. Sääd. 1860 § 594.)

§ 32.
Kihelkonna kooliwalitsuse käes on woimus, neid walitsejatest tema ette kinnitamiseks pantud
kandidate kinnitada ehk kinnitamata jätta; kaebdused selle üle tuleb Kreis-Maakooli kohtusse anda.
(Tal. Sääd. 1660 § 594.)

§33
Kmnitud koolmeistre ameti kandidatile saab ühe kooliwalitsuse liikme läbi amet kätte antud.
(Tal. Sääd. 1860 § 594.)

ii 34
Kihelkonna kooli walitsuse wcinlus on walla koolmeistrid noomimisega karistada ja neid,
kui nad kõlwatud ja ametis hooletud ehk korraliku eluwiisi ei pea, ametist lahti teha, mis üle
neil luba on Kreis-Maakooli kohtu otsust nõuda.
(Tal. Sääd. 1860 § 594.)

§ 3õ.
Kooli konwent walitseb kihelkonna koolmeistre nende hulgast, kellel koolmeistre attestaat
on; (§ 28) aga kui kooliwalitsus selle walitsemisega ei arwa wöiwad rahul olla, siis nõutakse
otsust Kreis-Maakooli kohtust.
(Tal. Sääo. 1860 § 594.)

§ 36.
Kihelkonna koolmeister on wäljaspidiste kooli asjade poolest kiriku wöörmündre herra,
aga seespidiste asjade poolest kiriku õpetaja ülewaatmise all; kooli walitfusel on ainult luba teda
manitseda ja noomida ning ka iseäralikul korral temale amati tööd ärakeelda (suspendiren); aga
rahatrahwi ja ametist lahti woib paljalt Kreis-Maakooli kohus mõista; muidugi woib koolmeister
Ülema kooli kohtu otsust nõuda.
(Tal. Sääd. 1860 § 594.)

§ 37.
Kooli walitsuse ehk ka kooli konwenti loa ehk säädmise järele woib walla kui ka kihelkonna koolmeistridele abilisi saada; kihelkonna koolmeistride abi walitsemine, kui nad palga kihelkonna poolt saamad, sünnib niisama kui kihelkonna koolmeistridega; aga kui kihelkonna koolmeister ise abile palga annab, siis jääb walitsemise õigus tema ja kinnitanrine oma wiisi kooli

walitsuse kütte.
(Tal. Sääd. 1860 § 594.)
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D. Koolide, toolmeistride ja tooli laste ülespidamisest.
ШаЫ koolimajade ning nende tarwiliku kõrwaliste hoonete ehitamine ja korraspidamine
on selle walla kohus, kelle jaus ta on, kui mitte selle hääks priwaatinimeste poolt abi ei ole
kingitud; walla kohus on ka koolimaja kütmise ja walgustamise eest muret pidada.
(Tal. Sääd. 1860 § 589. Tal. Sääd. 1819 § 516 Vt 11, 18.)
8
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Kui mõisa herra kooli tarwis mitte maad ei anna, siis on walla õigus walla maast iga
walla kooli asutamise jauks kuni kolm wakkamaad omale wõtta; (expropriiren); ometi ei tohi
wald selle oma õigusega nende tallude käest, kust maad kooli tarwis äralahutakse, mitte kõige
tarwilisemad ja pruugitawamad maatütkid ärawõtta. Kui wald ja maaomanik selle äralahutud
tükki pärast mitte kokku ei leppi, siis saab hind kohtu teel Tal. Saaduse raam. 1860 § 44
mööda äraarwatud.
Mge kõracm M e e komitee käsk 4. Juunil 1805).

§ 40.
Kihelkonna kooli majade ja nende tarwiliku kõrwaliste hoonete ehitamine ja korraspidamine on lutheri usn kiriku koguduse kohus, niisama ka nende kütmine ja walgustamine, kui selle
heaks mitte iseäralisi lubamist ei ole.
(Tal. Sääd. 1860 § 588. Tal. Sääd. 1849 § 644.)

§ 41.

Kõige alamaks wallakoolmeistre palgaks
mis muidugi suurema palga andmist ei
keela — on pääle prii korteri ja kütmise mrntuojIJOO
Л
a) kus lutheri usuliste rewisioni meeste hingede arw kooli jaus üle 200 ei ole — kõige

sündsam ja kus iial woimalik on üks maakoht/ kelle suurus kõige wähem seitse taadert
ilma maksuta peab olema ehk selle asemel raha palk kõige wähem 100 rubla;
b) kus kooli jaus lutheri usuliste rewisioni meeste hingede arw üle 200 on — kõige sündsam ja kus iial woimalik üks maakoht, kelle suurus kõige wähem kümme taadert ilma
maksuta peab olema ehk selle asemel kõige wähem raha palk 150 rubla.
Selle nimetud kõige alamaks palgaks on ka see maa arwatud, mis koolmeistrele mujalt
kui walla poolest, ja nimelt mõisa herra poolest pruukimiseks on antud; aga kõik muu kõrwaline
sissetulek, olgu raha tema palga juure, mis mitte walla poolest ei anta, ehk palk ühe kõrwalise
ameti eest, ei ole mitte luba ülewel nimetud kõige alama palga summa täitmiseks arwata.
(Tal. Sääd. J «60 § 594 ja Patent SI. Mail 1871 % 52.)

§ 42.
Walla koolmeistre pearaha peab see wald maksma, kelle juures ta teenib.
(Senati Ukas 5. Augustil 1826.)

§ 43.
Koolmeistred woiwad konliwalitsuse lubaga ainult niisugusid kõrwalisi ametid pidada,
mis nende kooli ameti tööd ei takkista.
(Tal. Sääd. 1960 § 594.)
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§ 44.
Sääl kus kihelkonna koolmeistre palk mitte isi wiisi kindlaste säätud ei ole, nagu kiriku
teenride palgad regulatiwi (riigi Walitsuse poolt kinnitud palga saamise kirja) läbi, siis maksab
terwe lutheri usu kiriku kogudus tema palga ja pearaha.
(Tal. Sääd. 1819 § 517 pt. 13.)

§ 45.
Kooli lapsed peawad kooli aeal oma wanemate ehk ka nende käest, kelle juures nad teeniwad, tarwiliku ülespidamist saama; aga nende laste ülespidamine, kellel muid hoolekandjaid
ei ole, jääb waldade hooleks.
(Tal. Sääd. 1819 § 516 pt. 4.)

E. Kooli kassadest.
§ 46.
Koolide kasuks ja nimelt kirjutamise ja muu kooli materiali ostmise tarwis wõib igas
kogukonnas kooli kassasid sääda, kelle sissetulek priitahtlikud rahaanded on.
<Tal. Sääd. 1660 8 594.)

§ 47.
Kihelkonna kooli walitsus peab kooli kassas, kuhu kõik raha maksetakse, iga walla raha
isi arwus hoidma, selle üle walitsema ja kooli konwendile kassa Walitsuse üle aru andma.
lTal. Sääd. 1860 § 594.)

I I . Koolide lvalitsuseft.
A. Kihelkonna kooliwalitsus.
§ 48.
Igas kihelkonnas saawad koolid kooli walitsusest ülewaadatud ja juhatud.
(Tal. Sääd. 1860 § 596.)

§ 49.
Kooliwalitsuse liikmed on: kiriku wöörmündre herra, kes sääduslikul wiisil kooli konweniist ameti peale walitsetud ja kooli Walitsuse peamees on, — koguduse kiriku õpetaja, kihelkonna
koolmeister ja kihelkonna kooli wanem.
Kui ühes kihelkonnas mittu kihelkonna koolmeistert on, siis on neist igaüks kooliwalitsuse juures ainult neis asjus aruandmas, mis tema koolikonnasse puutuwad.
(Tal. Sääd. 1860, §§ 594, 596.)

§ 50.
Kõik kihelkonna kiriku wöörmündred ja kooli wanemad walitsewad eneste hulgast kihelkonna kooliwanema.
(Tal. Sääd. 1860 § 596.)

§ 51.
Kooli walitsus walitseb iga walla kooli wanema kogukonna ametnikude ja wolimeeste hulgast.
(Tal. Sääd. 1860 § 597 ja Patent 30. Augustil 1667.)
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§ 52.

I g a s kogukonnas on kiriku wöörmündred ja kooli wanemad kooli Walitsuse käsualused
tallitajad. Nende kohus on:
a) iga nädal kõigewähem ükskord, kui wõimalik laupääwal koolis laste kooliskäimist järele
waadata;
^шГи
b) hooletu laste wanemate ehk leiwa wanemate käest ära wiidetud pääwade trahwiraha sisse
nõuda ja iga kuu lõppetuses säädusliku koha pääle ära anda;

c) kui süüalused maksta ei taha ja wastu panewad, raha Väljanõudmiseks kohe wallawanemat appi kutsuda;
cl) selle eest muret pidada, et koolmeister parajal aeal oma palka, säätud jagu põletuse puid,
walgustust- ja kooli materiali aegsaste kätte saab;
e) selle üle walwada, et kõik kooli Walitsuse käsud õieti täidetud saawad.
(Tal. Sääd. 1860 § 594.)

Kooli walitsus, peab oma korralist kousolemist sügisel enne kooli ahistust ja kewadel
Mai kuul enne konwenti; pääle seda peab tooli walitsus iga kord, kui kirikuwöörmündre Herra
isi ehk tema kiriku õpetaja scowimise järele seda arwab tarwis olewad, kousolemist. Kousolemises on kiriku wöörmündre herra peamees; kiriku õpetaja paneb enamiste asju ette ja kirjutab
kõige nõupidamiste üle lühikese protokolli.
(Tal. Säüd. 1860 § 594.)

Warsti pärast konwenti ja kõige hiljem kuni 1. Juuni kuu pääwani peab kooli walitsus
kooli aniandlNtse kirja ja statistiku kooli-tabelid Kreis-Maakooli kohtusse saatma.
(Tal. Sääd. 1860 § 594.)

§ 55.
Kihelkonna kooli Walitsuse asi on:
a) kooli Walitsuse liikmede nõuandmise ja arwamise järele koduõpetust ülewaadata, korraspidada ja juhatada;
b) Kreis-Maakooli kohtu juhatamise järele walla ja kihelkonna koolid asutada;

c) omas jauskonnas kõik walla, kihelkonna ja priwat inimeste poolt ülespeetud koolisid
Ы ->7V ülewaadata'
(Tal. Sälid. 1860 § 594.)

il) walla koolmeistrid ameti pääle kinnitada, neid juhatada, ülewaadata ja eksimises kui tarwis
karistada ning neid ka ametist lahti teha, kui nad kõlwatud, hooletud on ehk korraliku
eluwiisi ei pea;
e) kihelkonna koolmeistrid üle waadata, eksimises noomida ja kui see peaks tarwis olema
ametipidamise tööd neile ärakeelda (§ 36);
(Tal. Sääd. 1860 § 594.)

0 koolmeistride Walitsuse meelewalda koolides korrale sääda;
g) ülewaadata, et walla ja kihelkonna koolide majad, kui ka nende kõrwalised hooned igapidi
parajalt ehitud ja korraliste peetud saawad, ning ka selle üle, et koolmeistride palgad
korralikult maksetud saawad.
(Tal. Sääd. 1860 § 594.)
3

10
§ 56.
Kooliwalitsus nõuab säädusliku käskude täitmiseks kõik tarwiliku abi ja jõudu kooli konwendi käest ja paneb kooliasjade parandamiseks ja edasi saatmiseks oma nõudmisi temale ette.
§ 57.
Kui sääduslikud ehk kooli ülemate poolt kästud nõudmised täitmata jääwad, siis annab
kooli walitsus wallawanemale käsku, seda täita. Kaebtused wallawanema üle, kui tema koolikasud täitmata jättab, tuleb kihelkonna kohtusse anda.
(Tal. Säiid. 1860 § 594. Patent 30. Augustil 1667 •'& MjlMl б9?НІВІ'ШГ
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Kihelkonna kooli konwendi liikmed on: Rüütle mõisade wolipidajad, kiriku õpetaja, igast
selle kihelkonna wallast üks lutheri koguduse liikmede seast selle tarwis 3 aasta pääle walitsetud
saadik, ja kiriku wöönmlndred, kellel wiimastel ainult noupidamistest luba on ofa wõtta; protokolli kirjutamine on enamiste ikka kiriku õpetaja hooleks.
>ъ№
. ] «Tal. Siiad. 1819 § 510 pt. 19. Patent 26. Oktobril 1870 № 127. Patent 6. Webruari/ ^

i

Щ'Л Ц

§ 59.
Kiriku wöörmündre herra kutsub pärast kiriku õpetajaga läbirääkimist M a i kuul aasialiku
kihelkonna koolikonwenti kokku.
(Tal. Sääl». 1860 § 594.)

>lm thal отц ІтшЬиц uu) тщи,
§ бСЫіШ э/яоі oi ипзсгшгл г\тщ
' Kooli konwent, kus kooli kiriku wöörmündre herra asja juhataja on, kuulab terwe kihelkonna laste koolitamise aruandmise kirja üle, peab nou selle üle, kuidas need wast Ülema koolikohtude poolt sissesaadetud kirjalikud käsud täidetud saaksid, —- niisama kui ka kõige soowimiste ja nõudmiste üle, mis muu inimeste poolt kooli Walitsuse läbi konwendi ette noupidannleis mlewao.
^ ^„^ 1860 8 594'
$ oi.
Mis konwent on heaks arwanud, saab nii täielikult ja lühitelt kui wõimalik protokolli
ramatusse kirjutud, ja kui konwent seda õigeks tunnistanud, siis kirjutawad kiriku wöörmündre
herra ja protokolli kirjutaja oma nime alla; kooli konwendi protokolli ärakiri tuleb Kreis-Maa
kooti kohtusse saata.
(Tal. Sääb. 1860 JJ 594.)

C.

^

^

^
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KreisMaakoolt kohus, lü cWfnmJoo! wmoJbfJil

Kreis-Maakooli kohtu liikmed on: Ülema kiriku wöörmündre ameti liikmed, kaks rüütle
togu poolt walitsetud ilmlikud, kaks konsistooriumi poolt walitsetud waimulikud maakooli rewidenti (koolikatsujad), ning ka kaks talurahwa seisuse liikmed, kes kihelkonna kooliwanemate seast
nende eneste läbi walitsetud saawad.
/.Mv
(Tal. Saad. 1860 § 595. Kõige kõrgem kiisk 2. Vtail 1866 ja 13. Oktobril 1871.)
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§ 63.

.a

Täis Kreis-Maakooli kohus peab korralikult kaks kord aastas kousolemist; esimeses kousolemises waatab tema kõige kihelkolidade kooliwalitsuste poolt sisse saadetud aruandmise kirjad
läbi, — peab nou ja sääjab, mis nende kirjade järele tuleb teha, annab omalt poolt kuni
1. Oktobri kuu pääwani Ülema-Maakooli kohtule selle nraakonna kooliseisusest aru ja saadab ühes
kõik kooliwalitsuste ja rewidentide aruandmise kirjad kaasa; — teises kousolemises peab tema nou
Ülenm-Maakooli kohtu käskude pärast, annab omalt poolt tarwilikua käskusid kihelkonna kooli«valitsustele ja peab nou ettetulema koolikatfuiniste pärast. Iseäraliku asjade pärast tuleb tais
Kreis-Maakooli kohus koku iga kord kui ülem kiriku wöörmündre herra seda arwab tarwis olewad.
(Tal. Sääd. 1860 § 595.)

§ 64.
Kahe Kreis-Maakooli kohtu sääduslikil kousolemise wahe aeal annab Ülem kiriku woormündre amet kui ka Kreis-Maakooli kohus saaduse põhja pääl iga kord otsust, kui asjad ruttulift toimetamist nõudwad, aga kui aeg kannab ja nõupidamine näitab waja olewad, siis veab
tema enne koolirewidentide nou selle üle kuulma. Lähemas täie kohtu kousolemises peab laua
registre järele kõik wahe aeal eesolnud asjad kohtule ette pantama, ja kui üks kohtu liige mõne
mõistmise pärast teist wiisi arwab, siis on temal luba nõuda, et häälede läbi äraarwatud saaks,
kas asi nenda jääb, ehk sellepärast uueste Ülenm-Maakooli kohtu käest otsust tuleks nõuda.
lTal. Siiad. 1860 § 594.)

§ 65.

a)
b)

0)
d)
e)
k)
g)

Kreis-Maakooli kohtu asi on:
kõigis neis kooli asjus, mis kihelkonna kooliwalitsuste ja konwentide poolt tema ette tulewad ja mis Ülema-Maakooli kohtusse ei puutu, otsust anda;
kõik kooli asjad koduõpetusest saadik kuni kihelkonna kootideni aasta aruandmise — ehk
kui juhtub tarwis olewad ka isiäralistest kooliwalitsuste kirjadest, — ning iga aasta
maakooli rewidentide läbi ühes kreisi jaus ettewoetawa katsumiste läbi ülewaadata;
tooli trahwi raha jääda selle wõimuse järele, mis temale antud on Tal. Sääd. raam.
1860 § 595.
uueste asutud koolide õpetuse plaanid kinnitada ehk muuta;
otsust anda, siis kui üht kooli tahetakse ärakautada ehk teisi paika ehitada;
kõlwatuid, hooletuid ehk laiduwäärt eluga kihelkonna koolmeistrid karistada ehk koguni
ametist lahti teha;
kooli asjadesse puuduwates kaebdusas ülemat otsust anda.
{%aL Sääd. 1860 § 595.)

§ 66.
Kreis-Maakooli kohtul on wõimus kuni kahekümne wiie rublani trahwi mõista ja kohalist
silla kohut api kutsuda, kui sääduslikuid käska ehk ülemate poolt kästud saadusi muidu ei täideta.
{Ial

Sääd. 1660 § 595.)
1

,
•

1
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D. Ülem Maatosli kohus.
§ 67.
Ülema Maakoolikohtu liikmed on: neli ülemad kiriku wöörmündre herrad (Landraatid),
Liiwimaa kindral-fuperdent ja üks Liiwimaa rüütle kogu poolt walitsetud kooli nou liige.
(Tal.

Sääd. 186« § 594).

§ 68.
Ülem Maakooli kohus sääjab ise oma arwamist mööda enesele asja talitamiyte korrapidamist.
(Tal.

Sääd. 1860 § 594.)

§ 69.
Ülem Maakooli kohus annab ühes nou rüütle koguga maakoolide asutamise^ katsumise
ja juhatamise, niisama ka koolmeistride katsumise, palga ja ametisse panenuse üle saadusi wälja;
ta sääjab oma all seiswa kooliwalitsusa toimetusi korrale; tema käsib Liiwimaa konsistoriunli
nõuga, missugused raamatud peab koolides pruugitama; ta annab oma all seiswa kooli.de asjus
küsimiste ja kaebduste pääle wiimist otsust ja paneb uue koolide asutamise ehk ta muu asja
pärast arupidamist, kui ta seda arwad tarwis olewad, Landtagile eht riiütle konwentile ette.
(Tal. Sääü. 1Ш) § 594.)

§ 70.
Ülema Maakooli kohtu asi on ka neid rüütle kogu poolt ülespeetud koolmeistride seminariumid asutada ja sääda, nende koolide koolmeistrid ametisse panna ehk ametist lahti teha ja
neid koolisi ülewaadata kooli-nou liikme herra läbi.
(Tal. Sääd. 1860 § OOO.)

III. Kooli katsumistest.
§ 71.
Rüütle kogu ja konsistoriumi poolt ärawalitsetud maakooli rewidentid peawad omas
maakondades kolme kuni kuue aasta sees kõik koolid läbi katsuma.
(Tal. Sääd. 1860 § 594 ja Гщс kõrgem käsk 18. Oktobril 1871.)

§ 72.
Kreis-Maa kooli kohus nimetab iga kord neid katsumiseks ettetulewad kihelkondasa.
(Tal.

Sääd. 1860 § 534.)

8 73.
Pärast kooli rewidentide poolt katsumise tärmine tädaandmist kutsub kiriku wöörmündre
herra kooli konwenti seks pääwaks kokku, kus rewidentide nõudmiste ja soowimiste pärast nou
peetakse. Kooli rewidentidel ei ole selle konwendi pääl mitte hääleandmise õigust. Päris protokolli alla kirjutab kiriku wöörmündre herra oma nime ja saadab seda rewidentide läbi KreisMaakooli kohtule, aga ärakiri jääb kihelkonna kirja kogu juure.
(Tal. Sääd. 1860 § 594.)

§ 74.
Kohatised kooliwalitsused peawad, kui koolid mitte koolimajades katsutud ei sa, laste katfmniseks tarwiliku ruumi eest hoolt kandma ja rewidentidele igapidi seda täädust ja abi andma,
mis neil iganes waja on.
<Tal. Sääb. 1860 § 596.)

§ 75.
Koduõpetuse pärast peawad koolirewidentid tähele panema:
a) kas kõik koduse õpetuse all seiswad lapsed kodus ka õpetud saamad;
b) kas lapsed kodus nii palju õpiwad, kui koduõpetuse saadus nõuab;
c) kas säätud trahwiraha neist wälja on nõutud, kes koduõpetuses hooletud on.
(Tal. Sääd. 1860 § 594.)

а)
I))
c)
d)
б)

§ 76.
Koolide pärast peawad koolirewidentid tähele panema;
kuida wiisi kooli koha sissetulek on;
kas kohane koolmeister omas ametis ka osawuft ja truust ülesnäitab;
kas koolist ärajäämist on ette tulnud ja trahwid nende eest on sisse nõutud;
missuguses seisuses kooliõpetuse tarwilikud asjad ja kas neid paras jagu on;
kuida wiisi koolide ülewaatmist toimetakse.
(Tal. Sääd. 1860 § 594.)

§ 77.
Koolirewidentid saawad kõigis kooli asjade sõidudes küüdi hobused.
(Patent 4. Aprilil 1840.)

§ 78.
Peale neid katsumist koolirewidentide läbi laseb Ülem-Maakooli kohus koolisi, kus ja milal
ta seda iial arwab tarwis olewad, katsuda kooli nouliikme herra läbi.
(Tal. Sääd. 1860 § 594.)

R i i g a , Juuli kuul, aastal 1874.

Liiwimaa ltlem-Maatooli tühus.

Zensuri poolest lubatud. — Riigas, i l . Septembril 1875.

Druck иол F. Feldt in Fellin 1875.

