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2017/2018. õppeaastaks Retla-Kabala
Kooli 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
haldusreformi seaduse (HRS) § 17 lõikele 1 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse (ETHS)
§  141 lõikele  12  viidi  kõigi  ühinenud  kohaliku  omavalitsuse  üksuste  ametiasutused  üle
moodustunud uue kohaliku omavalitsuse üksuse Türi valla koosseisu. HRS § 17 lõike 2 kohaselt
täidavad ametiasutused oma ülesandeid 1. jaanuarini 2018.
Eelmärgitust lähtuvalt tegutseb ametiasutuste ümberkorraldamiseni Türi vallas 1. jaanuarini 2018
kolm  vallasekretäri.  Türi  vallavanema  20.  novembri  2017  käskkirja  nr  225
„Haldusreformijärgselt Türi valla ametiasutuste tegevuse ümberkorraldamisega seonduvalt Türi
vallasekretäri ülesannete määramine“  kohaselt annab endise Türi valla õigusaktide alusel välja
antud  Türi  Vallavalitsuse  korraldustele  kaasallkirja  1. jaanuarini 2018  Türi  Vallavalitsuse
teenistuses olev Türi vallasekretär.  
HRS § 16 lõigete 1 ja 2 ning ETHS § 141 lõike 42 alusel tegutsevad ühinemise teel moodustunud
kohaliku  omavalitsuse  üksuse  haldusorganid  uue  valla  põhimääruse  kehtestamiseni
ühinemislepingus  märgitud  omavalitsusüksuse  põhimääruse  alusel.  Käru  valla,  Türi  valla  ja
Väätsa valla ühinemislepingu kohaselt tegutseb ühinemise teel moodustunud Türi vald ühinenud
Türi valla põhimääruse alusel.
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 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 31. augusti 2017 määruse nr 5 „Türi valla põhimäärus“ § 60
lõike 1 ja lõike 2 punkti 3, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 2 lõike 5 ja § 73 lõigete 1, 2 ja 5,
koolieelse lasteasutuse seaduse § 5 lõike 3,  Türi  Vallavolikogu 24. märtsi 2015 määruse nr 5
„Retla-Kabala Kooli põhimäärus“ § 38 lõigete 1 ja 2, 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  6  alusel,  lähtudes  Retla-Kabala  Kooli  direktori
kirjalikust ettepanekust  (registreeritud  Türi  Vallavalitsuse  dokumendiregistris
23. novembril 2017 nr 13-2.2/3547).

1. Kinnitada 2017/2018. õppeaastaks Retla-Kabala Kooli hoolekogu järgmises koosseisus:
1) Maive Mikola – vanemate esindaja;
2) Krista Marrandi – vanemate esindaja;
3) Rainer Hanschmidt – vanemate esindaja;
4) Monika Kell – vanemate esindaja;
5) Harri Paju – vanemate esindaja;
6) Kairi Tarius – vanemate esindaja;



7) Merit Oss – vanemate esindaja;
8) Kairi Laane – vanemate esindaja;
9) Ülle Valge – õpetajate esindaja;
10) Aili Roosa – õpetajate esindaja;
11) Sille Varul – õpetajate esindaja;
12) Külli Huopolainen – õpetajate esindaja;
13) Oliver Veimer – õpilasesinduse esindaja;
14) Kati Nõlvak – Türi valla esindaja.

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

Pipi-Liis Siemann
Türi vallavanem Lii Laanemets

Türi vallasekretär
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