
VIIMSI VALLAVALITSUS 
 

KORRALDUS 
 

 

Viimsi 28. oktoober 2020 nr 659 

 

 

Püünsi Kooli hoolekogu kinnitamine 

 

 

 

Haridusasutuste hoolekogu juhindub oma tegevuses põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, 

koolieelse lasteasutuse seadusest, haridusasutuse põhimäärusest ning Viimsi Vallavolikogu ja 

Viimsi Vallavalitsuse õigusaktidest. 

 

Hoolekogu on haridusaustuse juures alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on haridusasutuse 

õpilaste, õpetajate, haridusasutuse pidaja, vilistlaste, lapsevanemate ja haridusasutust toetavate 

organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning 

õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomisel. 

 

Viimsi Vallavolikogu 19.06.2018 määruse nr 13 „Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste 

hoolekogude töökord“ § 13 lõike 4 kohaselt kinnitab vallavalitsus oma korraldusega 

haridusasutuse uue hoolekogu koosseisu hiljemalt jooksva õppeaasta 30 novembriks.  

 

Võttes aluseks põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõiked 1 ja 5, Viimsi Vallavolikogu 

19.06.2018 määruse nr 13„Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste hoolekogude töökord“ § 5, 

§ 7, § 12, § 13, Viimsi Vallavolikogu 20.10.2020 otsuse nr 54  „Viimsi Vallavolikogu esindajate 

nimetamine Viimsi valla haridusasutuste hoolekogusse“ ja Püünsi Kooli direktori 28.09.2020 

taotluse (reg nr 16-1/6209): 

 

1. Moodustada Püünsi Kooli hoolekogu järgmises koosseisus: 

1.1. 1. rühma lastevanemate esindaja – Sigrid Harjo 

1.2. 2. rühma lastevanemate esindaja – Joonas Pärenson  

1.3. 1. klasside lastevanemate esindaja – Kadri-Anna Sklave 

1.4. 2. klasside lastevanemate esindaja – Alar Kuum 

1.5. 3. klasside lastevanemate esindaja – Tuuli Pärenson 

1.6. 4. klasside lastevanemate esindaja – Kadi Ruus 

1.7. 5. klassi lastevanemate esindaja  – Ave Viigand 

1.8. 6. klasside lastevanemate esindaja – Andu Tali 

1.9. 7. klasside lastevanemate esindaja – Indrek Umberg 

1.10. 8. klassi lastevanemate esindaja  – Taavi Kangur 

1.11. 9. klassi lastevanemate esindaja  – Krista Kalberg 

1.12. õpilaskonna esindaja   – Brita Melinde Ploom 

1.13. kooli õpetajate esindaja   – Hele Pomerants 

1.14. lasteaia õpetajate esindaja  – Triinu Puidet 

1.15. Viimsi Vallavalitsuse esindaja  – Marju Aolaid,  

asendusliige Maiu Plumer 

1.16. Viimsi Vallavolikogu esindaja  – Kristjan Jõekalda 

1.17. MTÜ Püünsi Külaselts esindaja   – Esta Järv 



2. Hoolekogu volitused kehtivad hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kuni uue 

hoolekogu koosseisu kinnitamiseni. 

3. Haridusosakonnal teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele. 

4. Korraldust on võimalik vaidlustada esitades kaebuse Tallinna Halduskohtusse (Pärnu mnt 

7, Tallinn) või vaide Viimsi Vallavalitsusele 30 päeva jooksul arvates korralduse 

teatavakstegemisest. 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/                                                         /allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Illar Lemetti Helen Rives 

vallavanem vallasekretär 

 

 


