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Pölva valla üldharuluskoolide, koolieelsete

lasteasutustü ja hnvlkoolide boolekogude
koosseisude (dnnitamine

21.12.2016

kinnitasid

Ahja,

Lahcda.

Mooste.

Pölva

ja

Vastse-Kuuste

Vallavolikogud

Ühinemislepingu ning vötsid vastu otsuse haldustenitoriaalse korraldusc muuimise laotlemiseks.

01.02.2017 jöustus Vabariigi Valitsuse 26.01.2017 mää'rus nr 21 "Ahja valla. Laheda valla,
Mooste valla. Pölva valla ja Vastse-Kuuste valla osas haldusterritoriaalse korraldusc ja Vabariigi
Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 "Eesti territooriumi haldusüksuste nimislu
kinnilamine" muutmine". Määruse alusel mooduslus 22.10.2017 Ahja valla. Mooste valla.

Laheda. Pölva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemise tecl uus omavalitsusüksus - Pölva vald.
mis on ühinenud omavalhsusüksuste üldöigusjärglanc.
Volikogis poolt valitsuse kinnilamiseni legutsevad ühinenud omavalitsusüksuste nimei edasi

köikide ühinenud omavalitsusüksuste valitsused läitevorganina. Kuni 31.12.2017 tegutsevad
Pölva valla nimel edasi köikide ühinenud omavalitsusüksuste ametiasutused - Ahja Vallavaliisus.
Laheda Vallavalitsus, Moosie Vallavaliisus, Pölva Vallavaliisus ja Vaslse-Kuuste Vallavalitsus.

Ahja valla. Laheda valla. Moosie valla. l'ölva valla ja Vastsc-Kuustc valla ühinemislepingu
punkti

4.9.

aluse!

kasutatakse

kuni

haldustenitoriaalse

korraldusc

numtmise

tulemusena

moodustunud Pölva valla pöhimüürusc kehtestamiseni ühinenud Pölva valla sümboolikai.
Ühinenud kohaliku omavalitsusc üksusie öigusaklid kehtivad kuni haldusterritoriaalse korraldusc
muuimise mlcmusena moüduslunud Pölva valla öigusaktide kehtestamiseni seile kohaliku
omavalitsusüksuse territooriumil. kus nced valdade ühinemiseni kehtisid.

Eelnevast tulenevalt, liesti territooriumi haldusjaotusc seaduse §

14' löike 41. kohaliku

omavalitsuse korralduse seaduse § 30 löikc 1 punkti 4. Ahja Vallavalitsuse 8. delsembri 2010. a
määruse nr 5 "Fr. Tuglasc nim. Ahja Keskkooli hoolekogu moodustamise kord ja toökord" § 3
löike 1. Laheda Vallavolikogu 28. oktoobri 2010. a määruse nr 11 "Haridusasutuste hoolekogu
liikmele valimise kord" § löike 2. Mooste Vallavalitsuse 29. oktoobri 2014. a määruse nr 3

"Moosie Lasteaed Tammetöru hoolekogu pöhimäärus" g 2 löike 5, Pölva Vallavolikogu 10. mai
2017. a määruse nr

1-2/10 "PÖlva valla haridusasutuste hoolekogu moodustamise kord ja

töökord" § 11 IßOce 2 ja Pölva Vallavalitsuse 26. juuli 2017. a miiämse nr 2-2/7 "Huvikooli
hoolekogu moodustamise kord ja töökord" $ 7 löike 2. Vastse-Kuuste Vallavolikogu 26. jaanuari
2012. a määruse nr 4 "Vaslse-Kuuste valla numilsipaalasutuste hoolekogu moodustamine ja
löökord" ij 9 löike 2 ja Pölva Vallavolikogu 15. novembri 2017. a otsuse nr 1-3/54 "Esindaja
nimetamine PÖlva valla üldhariduskoolide ja Pölva Gümnaasiumi hoolekogusse" aiuscl ning

arvestades

üldhariduskoolide.

koolieelse

andmeid. annab Pölva Vallavalitsus
korralduse:

lasleasuiuste

ja

huvikoolide

direkiorite

esiiatud

1. Kinnitada PÖlva valla üldhariduskoolide. koolieelse Iasteasutuste ja iiuvikoolidc hoolekogude
koosseisud 2017/2018. öppeaastaka vastavalt lisadele 1-17.
2.

Pölva

valla

üldliariduskoolidc.

koolieelsete

Iasteasutuste

ja

huvikooüdc

direktoriiel

avalikustada hoolekogu koosseis asutuse kodulehel.
3. Ahja Vaüavalitsuse 7. novembri 2017. a korraldus nr 157 "Fr. Tuylase nim Ahja Kooli
hoolekogu koosseisu kinnitamine". Ahja Vallavalilsuse 7. novembri 2017. a korraldus nr 158
"Lastcaed lllikukii hoolekogu". Laheda Vallavaütsuse 21. septembri 2017. a korraldus nr 2-3/103

"Lasteaia hoolekogu koosseisu kinnilamine 2017/2018 öppcaastal". Laheda Vallavalitsuse 13.
okloobri 2017. a korraldus nr 2-3/120 "Tilsi Pöhikooli hoolekogu kinnitamine 2017/2018
öppeaaslaks". Moosle Vallavalitsuse

11. okloobri 2017. u korraldus nr 2-1.3/155 "Mooste

lasteaed TammetOru hoolekogu koosseisu kinnilamine" ja Pölva Vallavalitsuse 11. oktoohri
2017. a korraldus nr 2-3/514 "Pölva valla üldiiariduskoolide. koolieelsele lasteasuluste ja

huvikoolide hoolekogude koosseisude kinnilamine" lunnistalakse kehtetuks.
4. Korraldus jöuslub lealavakstegemisest.
5.

Korralduse

poale

vöib

esitada

Pölva

Vallavalitsusele vaide

haldusmenetluse

seaduses

SÖtestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamisc päevasl vÖi päevast. inillal

oleks

pidanud

korraldusest

teada

saama,

vöi

esitada

kaebus

Tartu

halduskohtumenetluse seaduslikus säleslalud tingimustel ja koiTas.
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