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    13. november 2018 nr 394 

2018/2019. õppeaastaks Türi  

Põhikooli hoolekogu koosseisu   

kinnitamine 

 

22. oktoobril 2017 moodustus haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena Käru valla, Türi valla 

ja Väätsa valla ühinemisel uus kohaliku omavalitsuse üksus Türi vald. Vastavalt Eesti territooriumi 

haldusjaotuse seaduse (ETHS) § 141 lõikele 12 viidi kõigi ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste 

asutused, sh ametiasutuse hallatavad asutused üle moodustunud uue kohaliku omavalitsuse üksuse Türi 

valla koosseisu.  

Haldusreformi seaduse § 16 lõike 1 ja ETHS § 141 lõike 41 kohaselt kehtivad ühinenud kohaliku 

omavalitsuse üksuste õigusaktid kuni ühinemise teel moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse 

õigusaktide kehtestamiseni selle ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil, kus need enne 

ühinemist kehtisid. 

ETHS § 141 lõikest 43 lähtuvalt tegutseb haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena 

moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse koosseisu üle viidud ametiasutuse hallatav asutus kuni 

asutuse uue põhimääruse kehtestamiseni seni kehtinud põhimääruse järgi. 

 

Arvestades eelmärgitut, on korraldus antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1              

punkti 4, Türi Vallavolikogu 30. novembri 2018 määruse nr 10 „Türi valla põhimäärus“ § 60 lõike 1 ja 

lõike 2 punkti 3, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõigete 1 ja 2, Türi Vallavolikogu 

27. veebruari 2014 määruse nr 3 „Türi Põhikooli põhimäärus“ § 31 lõigete 1 ja 4, Türi Vallavalitsuse              

28. detsembri 2010 määruse nr 9 „Türi valla üldhariduskoolide hoolekogude moodustamine ja töökord“  

§ 9 lõike 3 ning Türi Vallavolikogu 16. novembri 2017  otsuse nr 62 “Türi valla ametiasutuste hallatavate 

asutuste hoolekogudesse ja nõukogudesse Türi valla kui asutuse pidaja ning Türi Vallavolikogu 

esindajate määramine“ punkti 2 alusel, lähtudes Türi Põhikooli direktori kirjalikust ettepanekust 

(registreeritud Türi Vallavalitsuse dokumendiregistris 8. oktoobril 2018 nr 13-2.2/3805). 

 

1. Kinnitada 2018/2019. õppeaastaks Türi Põhikooli hoolekogu järgmises koosseisus: 

1) Virginia Ciunite – vanemate esindaja; 

2) Ester Pindmaa – vanemate esindaja; 

3) Marge Raal – vanemate esindaja; 

4) Liis Rusi – vanemate esindaja; 

5) Averonika Beekman – vanemate esindaja;  

6) Anu Zinovjev – vanemate esindaja;  

7) Margit Alberg – õpetajate esindaja; 

8) Heidy Jallai – õpilaste esindaja;  

9) Veiko Valang – Türi valla esindaja. 

 

2. Korralduse punktis 1 märgitud koosseisu volitused kehtivad hoolekogu koosseisu kinnitamisest 

hoolekogu uue koosseisu kinnitamiseni. 

 

 

 

 

Pipi-Liis Siemann 

vallavanem 

  

 

 

 

 

Lii Laanemets 

vallasekretär 
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