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Taebla Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine 

 

Taebla Kooli direktor esitas 29.10.2018 Lääne-Nigula Vallavalitsusele ettepaneku Taebla Kooli 

hoolekogu koosseisu kinnitamieks.  

 

Tulenevalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-st 73 kuuluvad põhikooli hoolekogusse kooli 

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

põhikoolis on õpilasesindus, kuulub hoolekogu koosseisu täiendavalt õpilasesinduse esindaja. 

Hoolekogu moodustatakse ja selle töökord kehtestatakse kooli pidaja kehtestatud korras. Lääne-

Nigula Vallavolikogu on oma 29.03.2018. a määrusega nr 19 delegeerinud hoolekogu 

moodustamise ja selle töökorra kehtestamise pädevuse vallavalitsusele. Lääne-Nigula valla 

munitsipaalkoolide hoolekogu moodustamise korra ja töökorra kohaselt on hoolekogu kuni 9-

liikmeline, hoolekogu moodustab ja selle koosseisu kinnitab vallavalitsus kooli direktori 

ettepanekul kuni kaheks aastaks ning kooli pidaja esindaja määrab hoolekogusse vallavalitsus. 

Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri valib hoolekogu enda liikmete hulgast. 

 

Korraldus antakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõigete 1, 2 ja 5, Lääne-Nigula 

Vallavolikogu 29.03.2018. a määruse nr 19 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja 

pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine vallavalitsusele“ § 2, Lääne-Nigula 

Vallavalitsuse 11.09.2018. a määruse nr 11 „Lääne-Nigula valla munitsipaalkoolide hoolekogu 

moodustamise kord ja töökord“ § 3 lõigete 1 ja 3 ning Taebla Kooli põhimääruse § 8 lõike 1 

alusel, lähtudes Taebla Kooli direktori 29.10.2018. a ettepanekust. 

 

1. Kinnitada Taebla Kooli hoolekogu 2018/2019. ja 2019/2020. õppeaastaks järgmises 

koosseisus: 

1.1 Jüri Bachman (vanemate esindaja); 

1.2 Helina Meister (vanemate esindaja); 

1.3 Aire Kiisk (vanemate esindaja); 

1.4 Marge Laansalu (vanemate esindaja); 

1.5 Tiia Kaus (vanemate esindaja); 

1.6 Martin Kängsepp (vilistlaste esindaja); 

1.7 Kadri Kaus (õpilasesinduse esindaja); 

1.8 Anneli Jaaku (õppenõukogu esindaja); 

1.9 Kaie Talving (kooli pidaja esindaja). 

 

2. Hoolekogu volitused kehtivad hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kuni uue 

hoolekogu koosseisu kinnitamiseni. 
 

3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest. 
 

4. Käesolevat korraldust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet 

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

https://www.riigiteataja.ee/akt/dyn=104072017040&id=113122010001


vaide Lääne-Nigula Vallavalitsusele haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele 

kehtestatud korras. Korralduse peale on kaebeõigusega isikul õigus esitada kaebus 

Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud tähtaegadel ja 

halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. 
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