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Paistu Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine 

 

 

Paistu Kooli direktori kohusetäitja Eero Metsvahi esitas 25.11.2022 Viljandi Vallavalitsusele 

taotluse (reg 28.11.2022 nr 10-6/4027) Paistu Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamiseks. 

 

Koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 lg 1 alusel on lasteasutuse hoolekogu alaliselt tegutsev 

organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus lasteasutuses vastaks laste arengule 

ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga. 

 

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 sätestab, et hoolekogu koosseisu kinnitab direktori ettepanekul vallavalitsus. 

 

Tulenevalt eeltoodust ja võttes aluseks Viljandi Vallavolikogu 15.04.2015 määruse nr 72 „Paistu 

Kooli põhimäärus“ § 26 lg 1, Viljandi Vallavolikogu 28.02.2018 määruse nr 18 „Hoolekogu 

moodustamise kord ja töökord“ § 13 lg 1 ning arvestades Viljandi Vallavolikogu 27.01.2022 

otsuse nr 29 „Valla esindajate nimetamine hoolekogudesse“ p-i 1.6: 

 

1. Kinnitada Paistu Kooli hoolekogu järgmises koosseisus: 

1.1 Deily Tatar – vanemate esindaja; 

1.2 Liisa Kaasik – vanemate esindaja;  

1.3 Erki Vilido – vanemate esindaja; 

1.4 Kati-Katri Koppel – vanemate esindaja; 

1.5 Jane Lepa – vanemate esindaja; 

1.6 Piret Kampus – vanemate esindaja; 

1.7 Vallo Visor – vanemate esindaja; 

1.8 Pille Jürimäe – õppenõukogu esindaja; 

1.9 Kertu Nellis – õppenõukogu esindaja; 

1.10 Mirell Jakobson – õpilasesinduse esindaja; 

1.11 Jaanus Kaasik – kooli pidaja esindaja; 

1.12 Piia Mänd – vilistlaste esindaja; 

1.13 Vivika Virgu – kooli toetava organisatsiooni esindaja. 

 

2. Tunnistada kehtetuks Viljandi Vallavalitsuse 15.03.2022 korraldus nr 217 „Paistu Kooli 

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 Reet Pramann 

                                                                                          vallasekretär     
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