
 

 
   

KORRALDUS 

 

   

  Rõuge                                                                                      31. jaanuar 2018 nr 2-3/76 

   

 Varstu Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine 

  

   

4.02.2017 jõustunud Vabariigi Valitsuse 31.01.2017 määruse nr 38 „Haanja valla, Misso 

valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja 

Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste 

nimistu kinnitamine“ alusel tekkis 21. oktoobril 2017 uus omavalitsusüksus Rõuge vald.   

  

Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lg 41 kohaselt kehtivad ühinenud kohaliku 

omavalitsuse üksuste õigusaktid kuni haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena 

moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse õigusaktide kehtestamiseni selle kohaliku 

omavalitsuse üksuse territooriumil, kus need valdade ühinemiseni kehtisid.   

Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemisleping ja selle 

lisad kinnitati Haanja Vallavolikogu 27.12.2016 otsusega nr 53, Misso Vallavolikogu 

27.12.2016 otsusega nr 46, Mõniste Vallavolikogu 27.12.2016 otsusega nr 41, Rõuge 

Vallavolikogu 27.12.2016 otsusega nr 79 ja Varstu Vallavolikogu 27.12.2016 otsusega nr 39. 

Ühinemislepingu punkti 5.1 kohaselt kehtivad valla õigusaktide kehtestamiseni ühinevate 

omavalitsuste õigusaktid selle ühineva omavalitsuse territooriumil, kus nad olid kehtestatud, 

ja samas ulatuses, kui nad ei ole vastuolus lepinguga. 

 

Rõuge valla põhimäärus kinnitati Haanja Vallavolikogu 05.10.2017 määrusega nr 13, Misso  

Vallavolikogu 05.10.2017 määrusega nr 7, Mõniste Vallavolikogu 05.10.2017 määrusega          

nr 8, Rõuge Vallavolikogu 11.10.2017 määrusega nr 10 ja Varstu Vallavolikogu 10.10.2017 

määrusega nr 10. Rõuge valla põhimääruse § 37 lõike 1 kohaselt täidab vallavalitsus 

ülesandeid, mis on seaduste, põhimääruse ja teiste õigusaktidega antud vallavalitsuse 

pädevusse.    

Lähtudes eeltoodust ning võttes aluseks „Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse“ § 141 lg 

41, ja „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse" § 73 lõigete 1 ja 5,  Varstu Vallavolikogu                  

14. detsembri 2010. a määruse nr 16 „Munitsipaalkoolide hoolekogude moodustamise kord ja 

töökord“ § 10 lõike 2 alusel annab  Rõuge Vallavalitsus  

k o r r a l d u s e:    

1. Kinnitada Varstu Kooli hoolekogu koosseis: 

1.1. Sofia Semevky – õpilasesinduse esindaja; 

1.2. Rita Riisenberg – õppenõukogu esindaja; 

1.3. Merit Kokk – õppenõukogu esindaja; 

1.4. Jaana Kõvatu – lasteasutuse õpetajate esindaja; 

1.5. Rainer Vissel  – kooli lastevanemate  esindaja; 

1.6. Katrin Puudersell – kooli lastevanemate  esindaja; 

  



 

1.7. Jane Soe – lasteasutuse lastevanemate esindaja; 

1.8. Halinee Tovinen – lasteasutuse lastevanemate esindaja; 

1.9. Urve Konksi – vilistlaste esindaja; 

1.10. Ruth Kuuba – Rõuge Vallavolikogu esindaja. 

 

2. Varstu Vallavalitsuse 3. novembri 2017 korraldus nr  2-1.2/62 „Varstu Kooli hoolekogu 

koosseisu kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks. 

 

3. Hoolekogu koosseisu volitused kehtivad kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni. 

 

4. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.   

 

5.  Korraldust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama 

õigustatud isik korraldusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Rõuge 

Vallavalitsusele haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. 

Korralduse peale on kaebeõigusega isikul õigus esitada kaebus Tartu Halduskohtule 

haldusmenetluse seadustikus sätestatud tähtaegadel ja korras. 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)              

Mailis Koger                         (allkirjastatud digitaalselt)    

  vallavanem                     Eve Mändmaa   

        vallasekretär   

   

   

   

   

   

 


