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Määruste kehtetuks tunnistamine
Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1 alusel.
§ 1. Määruste kehtetuks tunnistamine
Tunnistada kehtetuks:
1) Põlva Vallavolikogu 28. augusti 2008. a määrus nr 96 "Põlva valla üldplaneeringu
kehtestamine";
2) Mooste Vallavolikogu 29. jaanuari 2013. a määrus nr 1 "Pedagoogide töötasustamise aluste
kinnitamine";
3) Laheda Vallavolikogu 30. jaanuari 2014. a määrus nr 1 "Laheda valla munitsipaalkooli
pedagoogide töötasustamise alused";
4) Vastse-Kuuste Vallavolikogu 27. veebruari 2014. a määrus nr 5 "Vastse-Kuuste vallaasutuste
struktuur ja teenistuskohtade koosseis";
5) Mooste Vallavolikogu 18. detsembri 2014. a määrus nr 22 "Lastevanemate poolt kaetava
tegevuskulu määra kinnitamine Mooste valla lapsehoidudes";
6) Mooste Vallavolikogu 27. juuli 2017. a määrus nr 6 "Lasteaiaõpetajate palga alammäära
kehtestamine".
§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

/allkirjastatud digitaalselt/
Lennart Liba
Vallavolikogu esimees

Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 01.02.2019 määruse eelnõu nr 1-4/19 "Määruste kehtetuks
tunnistamine" juurde
Sissejuhatus ja eelnõu sisu
Haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1 alusel kehtib määrus, kuni selle tunnistab kehtetuks
haldusorgan või Riigikohus või kehtivusaja lõppemiseni või volitusnormi kehtetuks
tunnistamiseni.
Vabariigi Valitsuse 26.01.2017 määruse nr 21 "Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva
valla ja Vastse-Kuuste valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli
1995. a määruse nr 159 "Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine"
alusel moodustus 22.10.2017 Ahja valla, Mooste valla, Laheda valla, Põlva valla ja VastseKuuste valla ühinemise teel uus omavalitsusüksus Põlva vald.
Valdade ühinemisega seoses on tarvis korrastada valla määrusandlust ja õigusselguse huvides
tunnistada kehtetuks järgmised määrused:
1) Põlva Vallavolikogu 28. augusti 2008. a määrus nr 96 "Põlva valla üldplaneeringu
kehtestamine"
Põlva Vallavolikogu kehtestas 20. detsembri 2018. a otsusega nr 1-3/60 "Põlva valla
üldplaneeringu 2029+ osaline kehtestamine" Põlva valla üldplaneeringu.
2) Mooste Vallavolikogu 29. jaanuari 2013. a määrus nr 1 "Pedagoogide töötasustamise aluste
kinnitamine"
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 71 lõike 2 punkti 4 alusel kehtestab kooli palgakorralduse
põhimõtted kooli direktor.
3) Laheda Vallavolikogu 30. jaanuari 2014. a määrus nr 1 "Laheda valla munitsipaalkooli
pedagoogide töötasustamise alused"
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 71 lõike 2 punkti 4 alusel kehtestab kooli palgakorralduse
põhimõtted kooli direktor.
4) Vastse-Kuuste Vallavolikogu 27. veebruari 2014. a määrus nr 5 "Vastse-Kuuste vallaasutuste
struktuur ja teenistuskohtade koosseis"
Põlva Vallavolikogu 07.11.2017 otsuse nr 1-3/50 "Põlva valla ametiasutuste
ümberkorraldamine" alusel, ametiasutuste liitmise tulemusena on Vastse-Kuuste Vallavalitsuse
tegevus alates 01.01.2018 lõpetatud.
5) Mooste Vallavolikogu 18. detsembri 2014. a määrus nr 22 "Lastevanemate poolt kaetava
tegevuskulu määra kinnitamine Mooste valla lapsehoidudes"
Mooste valla lapsehoidude tegevus on lõpetatud.
6) Mooste Vallavolikogu 27. juuli 2017. a määrus nr 6 "Lasteaiaõpetajate palga alammäära
kehtestamine"
Kehtima jääb Mooste Vallavolikogu 13. oktoobri 2017. a määrus nr 15 "Lasteaiaõpetaja palga
alammäära kehtestamine", millega kehtestatakse lasteaiaõpetaja palga alammäär alates 2019.
aastast.
Määruse vastuvõtmiseks on vajalik poolthäälte enamus.
Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.
Rakendamisega seotud tegevused, kulud/tulud
Määruse rakendamisega ei kaasne Põlva valla eelarvele täiendavaid tulusid ega kulusid.
Määruse jõustumine
Põlva Vallavalitsus teeb ettepaneku jõustada määrus kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi
Teatajas.

Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine
Eelnõu on Põlva Vallavalitsuse poolt heaks kiidetud 07.02.2019 ja edastatud menetlemiseks
Põlva Vallavolikogule.
Määruse jaotuskava
Määrus edastatakse avaldamiseks Riigi Teatajale
Eelnõu koostajad
Aigi Tiks
haridus- ja kultuuriosakonna juhataja
Eliko Saks
vallasekretär

