
 

 

VILJANDI VALLAVALITSUS 
K O R R A L D U S  

 

 

 

Viljandi    5. detsember 2018 nr 2-3/1176 

 

 

Leie Põhikooli hoolekogu koosseisu kinnitamine 

 

 

Leie Põhikooli direktor Eero Plamus esitas 26.11.2018 Viljandi Vallavalitsusele taotluse (reg-nr 

10-6/4599) Leie Põhikooli hoolekogu koosseisu muutuse kinnitamiseks.  

 

Võttes aluseks Viljandi Vallavolikogu 28.02.2018 määruse nr 18 „Hoolekogu moodustamine ja 

töökord“ § 3 lg 1 ja § 9 on Leie Põhikooli hoolekogu koosseis muutunud. Leie Põhikoolis 

26.11.2018 toimunud õpilasesinduse koosolekul valiti Leie Põhikooli õpilasesinduse esindajaks 

hoolekogus õpilasesinduse president Miia Sass. 

 

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lg 1 alusel on üldhariduskooli hoolekogu alaliselt 

tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, 

vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe- ja kasvatuse suunamisel, 

planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine. 

 

Viljandi Vallavolikogu 28.02.2018 määruse nr 18 „Hoolekogu moodustamise kord ja töökord“   

§ 13 lg 1 alusel kinnitab vallavalitsus koosseisuliste muutuste korral igaks õppeaastaks 

üldhariduskooli hoolekogu koosseisu. 

 

Tulenevalt eeltoodust ja võttes aluseks Viljandi Vallavolikogu 28.02.2018 määruse nr 18 

„Hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ § 3 lg 1 ja § 14 lg 2 ning arvestades Viljandi 

Vallavolikogu 31.01.2018 otsuse nr 1-3/42 „Valla esindajate nimetamine hoolekogudesse“ 

punkti 1.7: 

 

1. Kinnitada Leie Põhikooli hoolekogu järgmises koosseisus: 

1.1. Janek Lass – vanemate esindaja, hoolekogu esimees; 

1.2. Epp Barkalaja – õppenõukogu esindaja, hoolekogu sekretär; 

1.3. Kerdi Enders – vanemate esindaja; 

1.4. Merike Jõgi – vanemate esindaja; 

1.5. Õnne Raamat – vanemate esindaja; 

1.6. Marge Sass – vanemate esindaja; 

1.7. Miia Sass – õpilaste esindaja; 

1.8. Anzori Barkalaja – kooli pidaja esindaja. 

 

2. Tunnistada kehtetuks Viljandi Vallavalitsuse 03.10.2018 korraldus nr 2-3/887 „Leie 

Põhikooli hoolekogu koosseisu kinnitamine“. 

 



  
3. Käesoleva korraldusega mittenõustumisel võib esitada vaide Viljandi Vallavalitsusele 

aadressil Kauba tn 9, 71020 Viljandi või kaebuse Tartu Halduskohtule aadressil Kalevi tn 

1, 51010 Tartu, 30 päeva jooksul korraldusest teadasaamisest arvates. 

 

4. Korraldus jõustub teatavakstegemisest. 

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Alar Karu (allkirjastatud digitaalselt) 

vallavanem  Inge Tiido 

                                                                                          jurist vallasekretäri ülesannetes     

 

 

Saata: Eero Plamus, eero@leie.vil.ee  

           haridus- ja kultuurinõunik 

           haridusspetsialist 
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