
 
 

 

VÕRU VALLAVALITSUS 
 

 

 

K O R R A L D U S  

 

Võru 13.12.2022 nr 738 

 

Võru Vallavalitsuse 18.10.2022 korralduse nr 610 “Vastseliina Gümnaasiumi hoolekogu 

koosseisu kinnitamine“ muutmine 

 

Võru Vallavolikogu 11.09.2019 määruse nr 74 „Võru valla üldhariduskooli hoolekogu 

moodustamise kord ja töökord“ § 6 lg 1 ja 2 sätestavad, et kooli hoolekogu koosseisu kinnitab 

Võru Vallavalitsus ning hoolekogu volitused kehtivad kuni uue hoolekogu koosseisu 

kinnitamiseni.  

 

Vastseliina Gümnaasiumi hoolekogu koosseis kinnitati Võru Vallavalitsuse 18.10.2022 

korraldusega nr 610 “Vastseliina Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kinnitamine“.  

 

Vastseliina Gümnaasiumi direktor esitas 23.11.2022 taotluse kooli hoolekogu koosseisu 

muutmiseks, sest lastevanemate koosseis hoolekogus on muutunud. Hoolekogusse valitud 

lastevanemate esindaja Merlis Pajustik asus 07.11.2022 tööle Vastseliina Gümnaasiumisse 

õpetajana. Tulenevalt haridus- ja teadusministri 03.12.2010 määruse nr 69 „Riigi üldhariduskooli 

hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ § 2 lg 3 ei tohi hoolekogu koosseisu kuuluva vanemate 

esindaja kuuluda koolitöötajate hulka. Võru Vallavolikogu 11.09.2019 määruse nr 74 „Võru valla 

üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ § 6 lg 4 alusel esitab kooli direktor 

hoolekogu liikme volituste lõppemisel 30 päeva jooksul Võru Vallavalitsusele taotluse hoolekogu 

koosseisu muutmiseks koos uue hoolekogu liikme kandidaadi andmetega. Eeltoodut arvestades 

tegi Vastseliina Gümnaasiumi direktor ettepaneku Merlis Pajustik välja arvata kooli hoolekogu 

koosseisust ja tema asendajaks nimetada 26.09.2022 lastevanemate üldkoosolekul hoolekogu 

liikmekanditaadiks ülesseatud lastevanemate esindaja Irene Sulger. Ülejäänud hoolekogu koosseis 

ei muutu.  

 

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

§ 73 lg  1 ja lg 2, haldusmenetluse seaduse § 64 lg 2 ja § 68 lg 2, halduskohtumenetluse seadustiku 

§ 46, Võru Vallavolikogu 11.09.2019 määruse nr 74 „Võru valla üldhariduskooli hoolekogu 

moodustamise kord ja töökord“ § 6 lg 1 ja lg 4 ning Vastseliina Gümnaasiumi direktori 23.11.2022 

taotluse nr 1-7/59 alusel, annab Võru Vallavalitsus 

 

k o r r a l d u s e: 

 

1. Muuta Võru Vallavalitsuse 18.10.2022 korralduse nr 610 „Vastseliina Gümnaasiumi hoolekogu 

koosseisu kinnitamine“ punkti 1.3. ning asendada hoolekogu liige Merlis Pajustik uue liikmega 

Irene Sulger. 

 

2. 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. 

 

3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest. 
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(allkirjastatud digitaalselt) 

Kalmer Puusepp  (allkirjastatud digitaalselt) 

vallavanem  Kaja Kiilo 

 vallasekretär 


