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Tapa valla raamatukogude ümberkorraldamine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) § 22 lõike 1 punkti 34 kohaselt on valla
ametiasutuse hallatava asutuse moodustamine, ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine
volikogu ainupädevuses.
KOKS § 35 lõike 2 kohaselt otsustab valla ametiasutuse hallatava asutuse asutamise ja selle
tegevuse lõpetamise volikogu. Hallatava asutuse põhimääruse, struktuuri ja koosseisu
kinnitamine ning muutmine toimub volikogu poolt kehtestatud korras.
Tapa Vallavolikogu 28.03.2018 määruse nr 12 „Tapa valla põhimäärus“ § 67 lõike 3 kohaselt
otsustab volikogu hallatava asutuse asutamise, selle tegevuse lõpetamise, ümberkorraldamise
või ümberkujundamise vallavalitsuse ettepanekul.
Lähtudes eeltoodust ja rahvaraamatukogus seaduse § 12 lõike 1 alusel:
1. Korraldada ümber Tapa valla raamatukogud – Tapa Linnaraamatukogu, Assamalla
Rahvaraamatukogu, Tamsalu Raamatukogu ja Vajangu Rahvaraamatukogu – liitmise teel
järgmiselt: liita Assamalla Rahvaraamatukogu, Tamsalu Raamatukogu ja Vajangu
Rahvaraamatukogu Tapa Linnaraamatukoguga.
2. Raamatukogude liitmise tulemusena lõpetavad liidetavad raamatukogud Assamalla
Rahvaraamatukogu (registrikood 75009697), Tamsalu Raamatukogu (registrikood
75026974) ja Vajangu Rahvaraamatukogu (registrikood 75009705) tegevuse ning alates
01.01.2019 jätkab tegevust Tapa Linnaraamatukogu (registrikood 75019508).
3. Muuta Tapa Linnaraamatukogu nimi riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus
registris ning määrata asutuse uueks nimeks „Tapa Valla Raamatukogu“ (registrikood
75019508).
4. Tapa Valla Raamatukogu juriidiliseks aadressiks on Kooli 6, Tapa linn, Tapa vald, 45106
Lääne-Viru maakond.
5. Teavitada Tapa valla raamatukogude ümberkorraldamisest Kultuuriministeeriumi
hiljemalt 30.11.2018.
6. Tapa Vallavalitsusel korraldada käesoleva otsuses sätestatu elluviimiseks vajalike
toimingute teostamine.
7. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Otsuse peale võib esitada Tapa 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.

Maksim Butšenkov
Vallavolikogu aseesimees

Eelnõu koostas

Margit Halop
Jurist
10.09.2018

Seletuskiri
Tapa Vallavolikogu otsuse eelnõu
„Tapa valla raamatukogude ümberkorraldamine“ juurde
Sissejuhatus ja eelnõu sisu
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (edaspidi KOKS) § 22 lõike 1 punkti 34 kohaselt
on valla ametiasutuse hallatava asutuse moodustamine, ümberkorraldamine ja tegevuse
lõpetamine ning ametiasutuse põhimääruse kinnitamine volikogu ainupädevuses.
KOKS § 35 lõike 2 kohaselt valla ametiasutuse hallatava asutuse asutamise ja selle tegevuse
lõpetamise otsustab volikogu. Hallatava asutuse põhimääruse, struktuuri ja koosseisu
kinnitamine ning muutmine toimub volikogu poolt kehtestatud korras. Valla ametiasutuse
hallatav asutus registreeritakse riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste registris.
Rahvaraamatukogus seaduse § 12 kohaselt toimub raamatukogu ümberkorraldamine või
tegevuse lõpetamine kohaliku omavalitsuse volikogu otsusel.
Raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab
Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

vallavalitsus

Tapa Vallavolikogu 28.03.2018 määruse nr 12 „Tapa valla põhimäärus“ § 67 lõike 3 kohaselt
otsustab volikogu hallatava asutuse asutamise, selle tegevuse lõpetamise, ümberkorraldamise
või ümberkujundamise vallavalitsuse ettepanekul. Ettepaneku tegemisel esitatakse volikogule
seletuskiri, mis peab sisaldama hallatava asutuse loomise või lõpetamise vajalikkust.
Tamsalu Vallavolikogu ja Tapa Vallavolikogu kinnitasid 12.12.2016 ühinemislepingu ning
võtsid vastu otsuse haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemiseks. Vabariigi Valitsuse
05.01.2017 määruse nr 13 "Tamsalu valla ja Tapa valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja
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Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 "Eesti territooriumi haldusüksuste
nimistu kinnitamine" muutmine" alusel moodustus 21.10.2017 Tamsalu valla ja Tapa valla
ühinemise teel uus omavalitsusüksus – Tapa vald, mis on ühinenud omavalitsusüksuste
üldõigusjärglane.
Ühinemislepingu punkti 8.5.9 kohaselt: „ jätkatakse olemasolevate raamatukogude
arendamist. Ühendatakse valla raamatukogude juhtimine. Panustatakse raamatukogude kui
külakeskuste arengusse“.
Tapa valla raamatukogud
Tapa vallas on kokku 4 raamatukogu kui vallavalitsuse hallatavat asutust: Tapa
Linnaraamatukogu koos kolme haruraamatukoguga: Jäneda, Lehtese ja Saksi raamatukogu
ning Tamsalu Raamatukogu, Assamalla Rahvaraamatukogu ja Vajangu Rahvaraamatukogu.
Raamatukogude ümberkorraldamine seisneb nende ühinemises liitmise teel: Assamalla,
Tamsalu ja Vajangu Raamatukogu liidetakse Tapa Linnaraamatukoguga.
Liitmise järgselt jäävad kõik raamatukogud edasi oma asukohtadesse struktuuriüksustena.
Tapa Linnaraamatukogule jääb valla keskraamatukogu funktsioon, teised raamatukogud
töötavad haruraamatukogudena:
1) Tapa Linnaraamatukogu, asukoht Kooli 6, Tapa linn, Tapa vald, 45106 Lääne-Viru
maakond;
2) Assamalla Raamatukogu, asukoht Munakivi 2, Assamalla küla, Tapa vald, 46006
Lääne-Viru maakond;
3) Jäneda Raamatukogu, asukoht Jäneda loss, Jäneda küla, Tapa vald, 73602 Lääne-Viru
maakond;
4) Lehtse Raamatukogu, asukoht Rägavere tee 19, Lehtse alevik, Tapa vald, 73601
Lääne-Viru maakond;
5) Saksi Raamatukogu, asukoht Moe 1, Moe küla, Tapa vald, 45105 Lääne-Viru
maakond;
6) Tamsalu Raamatukogu, asukoht Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tapa vald, 46106 LääneViru maakond;
7) Vajangu Raamatukogu, asukoht Kooli 7, Vajangu küla, Tapa vald, 46002 Lääne-Viru
maakond.
Ümberkorraldatud asutus hõlmab kogu Tapa valda, mistõttu on mõistlik muuta asutuse nime.
Uueks nimeks saab Tapa Vallaraamatukogu. Vastav muudatus tehakse riigi- ja kohaliku
omavalitsuse asutuste riiklikus registris.
Põhjendus ümberkorraldamise kohta
Ühinenud raamatukogude seisukohalt on oluline:
1. Jätkuks raamatukogunduslik tegevus kõigis eelpool nimetatud kohtades;
2. Raamatukogu teenus jõuaks paremini valla elanikeni (koduteenindus, raamatuvarade
tutvustamine läbi erinevate ürituste jm);
3. Elanikel paraneks vallasisene teavikute kättesaadavus ratsionaalse ja just paikkonnale
vajalike teavikute komplekteerimise ja selle tarvis vallapoolse eraldise tagamise näol;
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4. Piirkonna lugejatele suunatud ühtne teavikute andmebaasi loomine;
5. Tagatakse valla raamaturingi regulaarne (või vastavalt vajadusele) toimimine (SSL –
süsteemisisene raamatute vahetus);
6. Koostöö raamatukogude vahel (üritused, näitused, koolitused jne) ja personali
paindlikum rakendamine;
7. Raamatukogutöötajate motiveerimine (koolitused, puhkus, töötasu).

Eelnõu kooskõlastatud:
Vallasekretär Piret Treial
Eelnõu menetletud Tapa vallavalitsuse istungil 12.09. 2018.
Eelnõu esitaja: Tapa vallavalitsus, esindaja vallavanem Alari Kirt.
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