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Sümboolika konkursi korraldamine
Vabariigi Valitsuse 29.12.2016. a määrusega nr 17 „Tamsalu valla ja Tapa valla osas
haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti
territooriumi haldusüksuste nimekirja kinnitamine“ muutmine“ on kinnitatud Tamsalu valla ja
Tapa valla ühinemise teel uue haldusüksuse, Tapa valla moodustamine 2017. aasta oktoobris
toimuva vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.
Tamsalu vald ja Tapa vald on 12.12.2016.a kinnitanud ühinemislepingu, mille punkti 4.3 kohaselt
korraldatakse Tapa valla sümboolika koostamiseks avalik konkurss.
Tamsalu vald ja Tapa vald on moodustanud ühinemise ettevalmistusperioodil tegevusi
koordineeriva töörühma, mille 03.04.2017. a toimunud koosolekul otsustati teha Tamsalu ja Tapa
volikogudele ettepanek kuulutada konkurss välja aprillikuu istungitel.
Lähtudes eeltoodust ja võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3:
1. Korraldada loodava Tapa valla sümboolika koostamiseks avalik konkurss.
2. Kinnitada sümboolika konkursi auhinnafondi suuruseks 4000 eurot. Auhinnafondi
summale lisanduvad korraldaja poolt tasutavad riiklikud maksud.
3. Konkursi tingimused kehtestab ja konkursi korraldab Tamsalu valla ja Tapa valla
ühinemise ettevalmistusperioodil tegevusi koordineeriv töörühm.
4. Töörühm esitab sümboolika konkursi tulemused kinnitamiseks Tamsalu Vallavalitsusele
ja Tapa Vallavalitsusele hiljemalt 1. juuliks 2017.
5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
6. Otsuse peale võib esitada Tamsalu Vallavolikogule 30 päeva jooksul vaide
haldusmenetluse seaduses sätestatud korras, arvestades otsuse teadasaamise päevast või
päevast, millal oleks pidanud otsuse teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule
halduskohtumenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse
jõustumisest.

Reigo Tamm
Vallavolikogu esimees

KOKS
§ 10. Vald ja linn avalik-õigusliku juriidilise isikuna
(2) Vallal ja linnal on avalik-õigusliku juriidilise isikuna iseseisev eelarve, arveldusarve pangas
ja oma sümboolika.
§ 14. Omavalitsusüksuse lipp, vapp, aumärgid, ametirahad, aunimetused ja muu
sümboolika
(1) Omavalitsusüksusel võib olla oma lipp, vapp, aumärgid, ametirahad, aunimetused ja muu
sümboolika.
(2) Enne omavalitsusüksuse lipu või vapi kinnitamist esitatakse lipu või vapi kavand arvamuse
saamiseks Riigikantseleile.
(3) Omavalitsusüksuse lipp või vapp ei või olla äravahetamiseni sarnane mõne teise
omavalitsusüksuse lipu või vapi või muu isiku ajaloolise või kasutusel oleva vapi või lipuga.
Omavalitsusüksuse lipp või vapp peab vastama heraldikanõuetele.
(4) Omavalitsusüksuse vappi võib kasutada kohaliku omavalitsusüksuse organite ja asutuste
plankidel ja pitseritel ning muudes kohtades vastavalt valla või linna sümbolite kasutamise
korrale.
(5) Omavalitsusüksuse lipu mõõtmed ei või ületada riigilipu mõõtmeid.
Eesti territooriumi haldusjaotuse seadus
§ 91. Ühinemisleping
(1) Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise korral korraldavad ühinevate kohaliku
omavalitsuse üksuste volikogud ühinemislepingu koostamise, kus sätestatakse:
1) omavalitsusüksuse nimi, liik ja sümboolika;
(11) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud omavalitsusüksuse poolt kasutusele
võetava sümboolika kohta tuleb enne sümboolika kokkuleppimist küsida Riigikantselei
arvamust.
Haldusreformi seadus
§ 16. Õigusaktide kehtestamine ja kehtivus
(3) Kuni haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud kohaliku
omavalitsuse üksuse põhimääruse kehtestamiseni võib moodustunud kohaliku omavalitsuse
üksus kasutada ühinemislepingus või ühinemiskokkuleppes kokku lepitud ühineva valla või
linna sümboolikat.
Tamsalu ja Tapa valla ühinemisleping
4.3 Valla sümboolika koostamiseks korraldatakse avalik konkurss. Valla vapi ja lipu
kujundamisel peetakse oluliseks, et nendes kasutatakse piirkonna ajaloolist identiteeti
iseloomustavat sümboolikat. Kuni uue sümboolika kinnitamiseni kasutatakse Tamsalu valla
sümboolikat.
Eelnõu koostaja
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