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K O R R A L D U S 

 

Võru                 23.10.2018 nr 670 

 

Vastseliina Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kinnitamine 

 

Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määruse nr 105 „Lasva valla, Orava valla, Sõmerpalu valla, 

Vastseliina valla ja Võru valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 

3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ 

muutmine“ alusel moodustus Võru Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval, 

s.o 21. oktoobril 2017 Võru valla, Lasva valla, Sõmerpalu valla, Vastseliina valla ja Orava 

valla ühinemisel uus omavalitsusüksus Võru vald.  

 

Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõike 41 alusel kehtivad kuni 

haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse 

üksuse õigusaktide kehtestamiseni selle kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil need 

õigusaktid, kus need valdade ühinemiseni kehtisid.  

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 

§ 73 lg 1, lg 2 ja lg 3, halduskohtumenetluse seadustiku § 46, Vastseliina Vallavolikogu 

24.11.2010. a määrusega nr 1-1.1/28 kinnitatud „Vastseliina Gümnaasiumi hoolekogu 

moodustamise kord ja töökord“ § 9 lg 2, Võru Vallavolikogu 20.12.2017. a otsus nr 21 

„Esindajate nimetamine Võru valla üldhariduskoolide hoolekogusse“ ja Vastseliina 

Gümnaasiumi direktori Kristi Pettai 11.10.2018. a taotluse nr 7-2/7 alusel, annab Võru 

Vallavalitsus 

 

k o r r a l d u s e: 

 

1. Kinnitada Vastseliina Gümnaasiumi hoolekogu järgmises koosseisus: 

1.1. Kristi Valk -   lastevanemate esindaja; 

1.2. Ruth Mäesaar -  lastevanemate esindaja; 

1.3. Risto Aim -   lastevanemate esindaja; 

1.4. Merle Leibur -  lastevanemate esindaja; 

1.5. Argo Olesk -   lastevanemate esindaja; 

1.6. Taavi Tuvike -  lastevanemate esindaja; 

1.7. Siiri Mägi -   lastevanemate esindaja; 

1.8. Ago Keir -    vilistlaste esindaja;  

1.9. Ülle Lepp -   õpetajate esindaja; 

1.10. Külli Lendsaar -  õpetajate esindaja; 

1.11. Eduard Leibur -  põhikooli õpilaste esindaja; 

1.12. Triinu Tuvike -    gümnaasiumi õpilaste esindaja; 

1.13. Urmas Juhkam -  Võru Vallavolikogu esindaja. 

 

2. Tunnistada kehtetuks Vastseliina Vallavalitsuse 22.12.2017 korraldus nr 643 „Vastseliina 

Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kinnitamine“.  
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3. Käesolevat korraldust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal  

vaiet esitama õigustatud isik korraldusest teada sai või oleks pidanud teada saama, 

esitades vaide Võru Vallavalitsusele haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele 

kehtestatud korras. Korralduse peale on kaebeõigusega isikul õigus esitada kaebus 30 

päeva jooksul haldusakti teatavaks tegemisest arvates Tartu Halduskohtule 

halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. 

 

4. Korraldus jõustub teatavakstegemisest. 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Kalmer Puusepp            (allkirjastatud digitaalselt) 

vallavanem             Inga Leenlass 

               vallasekretär 


