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Põltsamaa Ühisgümnaasiumi hoolekogu koosseisu kinnitamine 

 

  

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi direktor esitas taotluse (registreeritud dokumendiregistris 21.10.2022 nr 

10-3/2022/1864-1) hoolekogu koosseisu muutmiseks. Hoolekogu koosseis vajab muutmist, sest 

vahetub neli hoolekogu liiget. 

 

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 2 kohaselt kuuluvad põhikooli hoolekogusse kooli 

pidaja, õppenõukogu, õpilaste, vanemate, vilistlaste ning kooli toetavate organisatsioonide esindajad, 

kusjuures vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad moodustavad enamuse 

hoolekogu koosseisust. Kui põhikoolis on moodustatud õpilasesindus, kuulub hoolekogu koosseisu 

täiendavalt õpilasesinduse nimetatud esindaja. Sama paragrahvi lõige 3 järgi kuulub gümnaasiumi 

hoolekogusse täiendavalt õpilaste esindaja. Muus osas kohaldatakse põhikooli hoolekogu koosseisu 

kohta sätestatut. Sama paragrahvi lõige 4 sätestab, et ühe asutusena tegutseva põhikooli ja 

gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kuulub vähemalt kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab 

põhikooli ja teine gümnaasiumi õpetajaid, ning nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiõpilaste vanemate 

esindajad. Muus osas kohaldatakse gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kohta sätestatut. 

 

Põltsamaa Vallavolikogu 12.04.2018 määruse nr 15 „Põltsamaa valla haridusasutuste hoolekogude 

moodustamise kord ja töökord” § 5 lõike 2 järgi pärast taotluse saamist otsustab vallavalitsus 

hoolekogu koosseisu muutmise vajaduse ning kinnitab hoolekogu uue koosseisu. 

 

Põltsamaa Vallavolikogu 30.12.2021 otsusega nr 1-3/2021/60 on Põltsamaa Vallavolikogu esindajaks 

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi hoolekogus nimetatud Indrek Eensalu. 

 

Korraldus antakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõigete 2-4, haldusmenetluse seaduse § 64 

lõigete 1 ja 2 ja § 70 lõike 1 ning Põltsamaa Vallavolikogu 12.04.2018 määruse nr 15 „Põltsamaa 

valla haridusasutuste hoolekogude moodustamise kord ja töökord” § 3 lõigete 1 ja 2 ning § 5 lõike 2 

alusel, arvesse võttes Põltsamaa Vallavolikogu 30.12.2021 otsust nr 1-3/2021/60 ja Põltsamaa 

Ühisgümnaasiumi direktori avaldust hoolekogu koosseisu muutmiseks. 

 

1. Kinnitada Põltsamaa Ühisgümnaasiumi hoolekogu koosseis järgmiselt: 

1.1. Rain Randmaa  – põhikooli lastevanemate esindaja; 

1.2. Margit Männiksaar  – põhikooli lastevanemate esindaja; 

1.3. Raivo Suni  – põhikooli lastevanemate esindaja; 

1.4. Kalev Pikver  – põhikooli lastevanemate esindaja; 

1.5. Annika Baranin  – põhikooli lastevanemate esindaja; 

1.6. Kersti Kuusk  – põhikooli lastevanemate esindaja; 

1.7. Ilmar Kütt – põhikooli lastevanemate esindaja; 

1.8. Herle Koss – põhikooli lastevanemate esindaja; 



1.9.Taimi Lutsar – põhikooli lastevanemate esindaja; 

1.10. Jaanika Lemetsar – gümnaasiumi lastevanemate esindaja; 

1.11. Raik Matekainen – kooli toetava organisatsiooni esindaja;  

1.12. Sven Lass  – vilistlaste esindaja;  

1.13. Margit Tõnisson – põhikooli õpetajate esindaja; 

1.14. Sirje Arro – põhikooli õpetajate esindaja; 

1.15. Merle Karuks – põhikooli õpetajate esindaja; 

1.16. Margit Uus  – gümnaasiumi õpetajate esindaja; 

1.17. Pirjo Malinen  – gümnaasiumi õpilaste esindaja; 

1.18. Kaisa Kolbin – põhikooli õpilaste esindaja; 

1.19. Johanna Järva – õpilasesinduse esindaja; 

1.20. Indrek Eensalu – Põltsamaa valla esindaja. 

 

2. Tunnistada kehtetuks Põltsamaa Vallavalitsuse 28.02.2022 korraldus nr 2-3/2022/63 „Põltsamaa 

Ühisgümnaasiumi hoolekogu koosseisu kinnitamine“. 

 

3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest. 

 

Korraldust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud isik 

korraldusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Põltsamaa Vallavalitsusele 

haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Korralduse peale on kaebeõigusega 

isikul õigus esitada kaebus Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud 

tähtaegadel ja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Karro Külanurm (allkirjastatud digitaalselt) 

vallavanem Ulvi Pint 

 vallasekretäri abi vallasekretäri ülesannetes 

 

 

Korraldus saadetakse: 

1. Põltsamaa Ühisgümnaasium, info@poltsamaa.edu.ee; 

2. haridus- ja kultuuriosakonn juhataja Silja Peters. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@poltsamaa.edu.ee


 

 

 

 

 

 


