
 

KORRALDUS          

 

 

 

Kuressaare 12.11.2019 nr 2-3/2033 

 

 

 

Kuressaare Gümnaasiumi hoolekogu arvulise suuruse ja koosseisu kinnitamine 

 

 

Kuressaare Gümnaasiumi direktor esitas 30.10.2019 Saaremaa Vallavalitsusele kirjaga                

nr 2-24/44 hoolekogu liikmekandidaatide nimekirja ja tegi ettepaneku selle kinnitamiseks. 

 

Lähtudes eeltoodust ning võttes aluseks Saaremaa Vallavalitsuse 2. oktoobri 2018. a määruse      

nr 22 „Saaremaa valla üldhariduskooli, huvikooli ja koolieelse lasteasutuse hoolekogu 

moodustamise kord ja hoolekogu töökord“ § 4 lõiked 1 ja 4 ning haldusmenetluse seaduse § 64 

lõike 2 ja § 68 lõike 2, Saaremaa Vallavalitsus  

 

annab  k o r r a l d u s e: 

 

1. Kinnitada Kuressaare Gümnaasiumi hoolekogu arvuliseks suuruseks 17 liiget. 

2. Kinnitada Kuressaare Gümnaasiumi hoolekogu alljärgnevas koosseisus: 

2.1. Heidi Carolina Martinsaari – I kooliastme lastevanemate esindaja; 

2.2. Margus Kivi – I kooliastme lastevanemate esindaja; 

2.3. Aivar Luks – II kooliastme lastevanemate esindaja; 

2.4. Kristi Kiil – II kooliastme lastevanemate esindaja; 

2.5. Maris Rebel – III kooliastme lastevanemate esindaja; 

2.6. Ilme Õunapuu – III kooliastme lastevanemate esindaja; 

2.7. Kaie Järvelaid – gümnaasiumiastme õpilaste vanemate esindaja; 

2.8. Kristi Sillart – huvikooli lastevanemate esindaja; 

2.9. Malle Tiitson – õppenõukogu esindaja (põhikooli astmes); 

2.10. Ave Jõgi – õppenõukogu esindaja (gümnaasiumi astmes); 

2.11. Merle Rekaya – huvikooli õpetajate esindaja; 

2.12. Maris Sannik – põhikooli õpilaste esindaja; 

2.13. Katariina Aulik – gümnaasiumi õpilaste esindaja; 

2.14. Victoria Rosing – huvikooli õpilaste esindaja; 

2.15. Raimond Kannik – kooli toetavate organisatsioonide esindaja; 

2.16. Terje Nepper  – vilistlaste esindaja. 

3. Nimetada kooli pidaja esindajana Kuressaare Gümnaasiumi hoolekogusse Saaremaa 

Vallavalitsuse üldharidusnõunik Õilme Salumäe. 

4. Tunnistada kehtetuks Saaremaa Vallavalitsuse 23. oktoobri 2018. a korraldus nr 2-3/1269 

„Kuressaare Gümnaasiumi hoolekogu arvulise suuruse ja koosseisu kinnitamine“.  

5. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.  

6. Korraldust on võimalik vaidlustada haldusmenetluse seaduses sätestatud korras esitades 

vaide Saaremaa Vallavalitsusele või halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 

esitades kaebuse Tallinna Halduskohtu Pärnu kohtumajale 30 päeva jooksul arvates 

korralduse teadasaamise päevast.   
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/allkirjastatud digitaalselt/ 

Madis Kallas /allkirjastatud digitaalselt/ 

vallavanem Liis Juulik 

 vallasekretär 

 


