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Räpina Ühisgümnaasiumi hoolekogu koosseisu kinnitamine
Vabariigi Valitsuse 26.01.2017 määruse nr 28 „Meeksi valla, Räpina valla ja Veriora valla osas
haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti
territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine” alusel on ühinemist taotlevate
omavalitsusüksuste taotlused rahuldatud.
Uus omavalitsusüksus Räpina vald on moodustunud Räpina valla volikogu valimistulemuste
väljakuulutamisele järgnevast päevast. Räpina Vallavolikogu valimistulemused avalikustati
21.10.2017 Põlvamaa ajalehe Koit vahendusel.
Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 91 lõike 1 punkti 3 ja Meeksi Vallavolikogu 28.12.2016
otsusega nr 27, Veriora vallavolikogu 28.12.2016 otsusega nr 38 ja Räpina Vallavolikogu
28.12.2016 otsusega nr 78 kinnitatud ühinemislepingu punkti 5.1. kohaselt kehtivad kuni uute
õigusaktide kehtestamiseni lepinguosaliste õigusaktid selle lepinguosalise territooriumil, kus nad
olid kehtestatud. Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9 2 kohaselt on Räpina vald ühinenud
kohaliku omavalitsuse üksuste üldõigusjärglane.
Lähtudes eeltoodust ja Räpina Ühisgümnaasiumi direktori 06.11.2017 ettepanekust nr 1.1-9/570
hoolekogu koosseisu muutmiseks, mis toetub Räpina Ühisgümnaasiumi õpilaste vanemate
18.10.2017 otsusele nr 4 „Hoolekogu liikme valimine” ja Räpina Ühisgümnaasiumi
Õpilasesinduse 08.02.2017 otsusele nr 6 „Õpilaste esindaja valimine”. Lähtudes Räpina
Vallavolikogu 20.12.2017 otsuse nr 83 „Räpina Vallavolikogu esindaja nimetamine
üldhariduskooli hoolekogusse” punktist 1. Võttes arvesse Räpina Vallavalitsuse 10.06.2014
korraldus nr 344 „Räpina Ühisgümnaasiumi hoolekogu koosseisu kinnitamine”, Räpina
Vallavalitsuse 28.10.2014 korraldus nr 560 „Räpina Ühisgümnaasiumi hoolekogu koosseisu
muutmine“ ja Räpina Vallavalitsuse 14.06.2016 korraldus nr 320 „Räpina Ühisgümnaasiumi
hoolekogu koosseisu muutmine“. Võttes aluseks Räpina Vallavolikogu 15.12.2010 määruse nr 23
„Räpina valla üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord” § 9 lõike 2 annab Räpina
Vallavalitsus korralduse
1. Kinnitada Räpina Ühisgümnaasiumi hoolekogu koosseis alljärgnevalt:
1.1. Jaanus Meitus – õpetajate esindaja;
1.2. Kersti Sammelselg – õpetajate esindaja;
1.3. Ester Lemats – lapsevanemate esindaja;
1.4. Mari Kala – lapsevanemate esindaja;
1.5. Margarita Võsokovskaja – lapsevanemate esindaja;
1.6. Siret Punnisk – lapsevanemate esindaja;
1.7. Alina Poduškina – õpilaste esindaja;
1.8. Ulla Preeden – vilistlaste esindaja;
1.9. Ene Tigas – kooli pidaja esindaja.
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2. Kantseleil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele ja Räpina Ühisgümnaasiumi
kantseleile.
3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
Isik, kes leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadust, võib
esitada korralduse peale vaide Räpina Vallavalitsusele või kaebuse Tartu Halduskohtule haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras 30 päeva jooksul. Kaebuse esitamise tähtaeg algab päevast, mil isik vaidlustatavast haldusaktist teada
sai või oleks pidanud teada saama.
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