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Põltsamaa valla haridusasutuste hoolekogudesse esindajate nimetamine
Vastavalt Põltsamaa Vallavolikogu 12.04.2018 määrusele nr 15 „Põltsamaa valla haridusasutuste
hoolekogude moodustamise kord ja töökord“ §-s 2 on sätestatud, et üldhariduskooli hoolekogu on
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. Huvikooli
hoolekogu suunab huvikooli tegevust ning teeb ettepanekuid huvikooli direktorile ja kooli pidajale
huvikooli arengu, vara ja eelarvega seotud küsimustes. Lasteasutuse hoolekogu on alaliselt tegutsev
organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning
teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.
Põltsamaa Vallavolikogu tegi ettepaneku suunata oma esindajaks Põltsamaa Valla Lasteaeda Raik
Matekainen, Põltsamaa Ühisgümnaasiumisse Indrek Eensalu, Puurmani Mõisakooli Rauno Kuus ja
Põltsamaa Muusikakooli Karmen Maikalu.
Otsus võetakse vastu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 lõike 2 ja huvikooli seaduse §
17 lõike 2 alusel.
1. Nimetada vallavolikogu volituste tähtajaks Põltsamaa valla haridusasutuste hoolekogudesse
Põltsamaa Vallavolikogu esindajad alljärgnevalt:
1.1. Põltsamaa Valla Lasteaed – Raik Matekainen;
1.2. Põltsamaa Ühisgümnaasium – Indrek Eensalu;
1.3. Puurmani Mõisakool – Rauno Kuus;
1.4. Põltsamaa Muusikakool – Karmen Maikalu.
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Otsust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud isik
otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Põltsamaa Vallavolikogule
haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Otsuse peale on kaebeõigusega
isikul õigus esitada kaebus Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud
tähtaegadel ja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
(allkirjastatud digitaalselt)
Reet Alev
vallavolikogu esimees

Koostas: haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters;
Kooskõlastas: vallasekretär Ene Kivineem;
Eelnõu esitaja: Põltsamaa Vallavolikogu;
Ettekandja: haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters.

