JÄRVA VALLAVOLIKOGU

OTSUS
Järva valla raamatukogude ümberkorraldamine
Järva-Jaani

24.09.2019 nr 1-4/2019/99

Otsus võetakse vastu kohaliku omavalitsuse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja § 35 lõike 2,
rahvaraamatukogu seaduse § 12 lõigete 1 ja 2, haldusmenetluse seaduse § 75 ning
halduskohtumenetluse seadustiku § 40 ja § 46 alusel.
1. Korraldada ümber Ahula Raamatukogu (registrikood 75004398), Albu Raamatukogu
(registrikood 75004381), Ambla Raamatukogu (registrikood 75003418), Käravete Raamatukogu
(registrikood 75003393), Aravete Raamatukogu (registrikood 75003358), Imavere Raamatukogu
(registrikood 75004903), Järva-Jaani Raamatukogu (registrikood 75008284), Kareda Valla
Raamatukogu (registrikood 75013227), Karinu Raamatukogu (registrikood 75008309), Koeru
Raamatukogu (registrikood 75027347), Käsukonna Külaraamatukogu (registrikood 75004917),
Päinurme Raamatukogu (registrikood 75015663) ja Koigi Raamatukogu (registrikood 75015657)
tegevus.
2. Liita Koigi Raamatukoguga käesoleva otsuse punktis 1 nimetatud teised Järva valla
raamatukogud.
3. Raamatukogude liitmise tulemusena lõpetavad punktis 1 nimetatud liidetavad raamatukogud
Ahula Raamatukogu, Albu Raamatukogu, Ambla Raamatukogu, Käravete Raamatukogu, Aravete
Raamatukogu, Imavere Raamatukogu, Järva-Jaani Raamatukogu, Kareda Valla Raamatukogu,
Karinu Raamatukogu, Koeru Raamatukogu, Käsukonna Külaraamatukogu ja Päinurme
Raamatukogu tegevuse 31. detsembril 2019 ning alates 1. jaanuarist 2020 jätkab tegevust Koigi
Raamatukogu (registrikood 75015657) uue nime all, milleks on Järva Vallaraamatukogu,
teeninduspiirkonnaga Järva vald, asukohaga Järva vald, Koigi küla, Mõisavahe tee 1, postiindeks
72501.
4. Järva Vallavalitsusel ametiasutusena teavitada Järva valla raamatukogude ümberkorraldamisest
Kultuuriministeeriumi hiljemalt 30. novembril 2019.
5. Järva Vallavalitsusel korraldada käesoleva otsuse elluviimiseks vajalikud toimingud.
6. Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavakstegemisest, esitades kaebuse Tallinna
Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras või vaide Järva
Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.
7. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Jüri Ellram
Vallavolikogu esimees

Seletuskiri
Järva Volikogu otsuse „Järva valla raamatukogude Järva valla raamatukogude
ümberkorraldamine“ eelnõule
Eelnõu esitab Järva Vallavalitsus.
Seletuskiri on koostatud lähtudes Järva Vallavolikogu töökorra § 22 lõikest 1 järgmiselt:
1) Õigusakti vastuvõtmise vajalikkuse põhjendus, mõjude analüüs ning kas ja kuidas on tagatud
erinevate huvide tasakaalustatud esindamine.
Ahula Raamatukogu, Albu Raamatukogu, Ambla Raamatukogu, Aravete Raamatukogu, Imavere
Raamatukogu, Järva-Jaani Raamatukogu, Kareda Valla Raamatukogu, Karinu Raamatukogu,
Koeru Raamatukogu, Koigi Raamatukogu, Käravete Raamatukogu, Käsukonna Külaraamatukogu
ja Päinurme Raamatukogu ümberkorraldamise otsus on vajalik raamatukogude viimiseks ühtse
juhtimise alla.
Vastavalt ühinemislepingule jätkub raamatukoguteenuse pakkumine senistes asukohtades.
Järva vallas on 13 raamatukogu (lisaks Koeru Raamatukogu struktuuriüksusesse kuuluvad Vao ja
Ervita raamatukogud) oma põhimäärusega, juhtidega, eelarvega. Järva Vallaraamatukogu loomine
annab võimaluse raamatukogude tööd ühtlustada, viia ühtse juhtimise alla ning luua ühtne toimiv
meeskond, kus raamatukoguhoidjad saavad tegeleda raamatukogu sisutööga. Raamatukogude
ühendamise eesmärgiks on juhtimispädevuse tõstmine ning sisutöö efektiivsemaks muutmine.
Ühtse juhtimise alla viimine võimaldab raamatukogu ja selle struktuuriüksuste tööd ühtlustada,
korraldada majandustegevust, kaasajastada infotehnoloogilised arendused nii tark- kui riistvarasse,
koordineerida trükiste tellimine ja jaotamine raamatukogude vahel, korraldada trükiste vahetust
ning kirjutada ja osaleda projektitöös. Samuti annab see võimaluse paremaks tööaja korralduseks
(struktuuriüksuste lahtiolekuajad, koolituste ning asenduste korraldamine, lisateenuste vajaduse
tagamine).
Järva Vallaraamatukogu asukoht (st juriidiline aadress) on Koigi külas (Mõisavahe tee 1, Koigi
küla, Järva vald, 72501 Järva maakond) praegustes Koigi Raamatukogu ruumides. Raamatukogu
hea asukoht ja ruumide planeering annavad võimaluse luua asutuse direktorile oma tööruumi.
2) Milliste õigusaktidega on käesoleval ajal küsimus reguleeritud.
Järva vallas asuvate raamatukogude põhimäärustega.
1. Ahula Raamatukogu põhimäärus: https://www.riigiteataja.ee/akt/402122011014
2. Albu Raamatukogu põhimäärus: https://www.riigiteataja.ee/akt/407112017001
3. Ambla Raamatukogu põhimäärus: https://www.riigiteataja.ee/akt/423042013048
4. Aravete Raamatukogu põhimäärus: https://www.riigiteataja.ee/akt/423042013048
5. Imavere Raamatukogu põhimäärus: https://www.riigiteataja.ee/akt/429112012019
6. Järva-Jaani Raamatukogu põhimäärus: https://www.riigiteataja.ee/akt/429112011012
7. Kareda Valla Raamatukogu põhimäärus: https://www.riigiteataja.ee/akt/411102013109
8. Karinu Raamatukogu põhimäärus: https://www.riigiteataja.ee/akt/408052013017
9. Koeru Raamatukogu põhimäärus: https://www.riigiteataja.ee/akt/418102012019
10. Koigi Raamatukogu põhimäärus: https://www.riigiteataja.ee/akt/420102012045
11. Käravete Raamatukogu põhimäärus: https://www.riigiteataja.ee/akt/423042013048
12. Käsukonna Külaraamatukogu põhimäärus: https://www.riigiteataja.ee/akt/429112012021
13. Päinurme Raamatukogu põhimäärus: https://www.riigiteataja.ee/akt/420102012046
3) Milliseid valla õigusakte on vaja kehtetuks tunnistada või muuta õigusakti vastuvõtmisel.
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Kehtetuks on vaja tunnistada Ahula Raamatukogu, Albu Raamatukogu, Ambla Raamatukogu,
Aravete Raamatukogu, Imavere Raamatukogu, Järva-Jaani Raamatukogu, Kareda Raamatukogu,
Karinu Raamatukogu, Koeru Raamatukogu, Koigi Raamatukogu, Käravete Raamatukogu,
Käsukonna Külaraamatukogu ja Päinurme Raamatukogu põhimäärused.
4) Õigusakti vastuvõtmisest tulenevad kulutused ja katteallikad.
Järva Vallaraamatukogu loomisega kaasnevad direktori ametikohaga (koormus 1,0) seotud kulud,
mis on kooskõlas Järva valla eelarvega.
5) Informatsioon kaasamise kohta, st kes ja kuidas kaasati eelnõu ettevalmistamisse või keda on
vaja kaasata eelnõu arutamisse.
Eelnõu koostati koostöös Järva valla raamatukogude juhtidega, Järva valla abivallavanem Tiina
Orastega ja vallakantseleiga.
6) Andmed eelnõu algataja kohta, esitamise kuupäev, koostaja nimi ning nimekiri, keda kutsuda
istungile ja kellele õigusakt saata.
Eelnõu koostaja: Triin Väin, kultuuritöö spetsialist.
Eelnõu oli arutlusel kultuuri- ja spordikomisjoni koosolekul 8.10.2019, kus otsustati:
1) teha ettepanek muuta punkti 2 ja sõnastad see järgmiselt:
Raamatukogude liitmise tulemusena lõpetavad punktis 1 nimetatud liidetavad raamatukogud
tegevuse 31. detsembril 2019 ning alates 1. jaanuarist 2020 jätkab tegevust Koigi Raamatukogu
(registrikood 75015657) uue nime all, milleks on Järva Valla Raamatukogu, teeninduspiirkonnaga
Järva vald, asukoht Järva vald, Koigi küla, Mõisavahe tee 1, postiindeks 72501.
Vallavalitsuse seisukoht: mitte muuta, hetkel on kasutatud mõistet "Vallaraamatukogu" põhjusel,
et see näitaks millist tüüpi raamatukoguga on tegemist (sarnaselt keskraamatukogu,
haruraamatukogu, ühisraamatukogu jms). Ettepanekus pakutut võiks kaaluda kirjapildis "Järva
valla raamatukogu" mitte "Järva Valla Raamatukogu".
2) suunata eelnõu koos parandusettepanekuga volikogu istungile vastuvõtmiseks.
Eelnõu oli arutlusel külaelukomisjoni koosolekul 08.10.2019, kus otsustati suunata eelnõu
volikogusse vastuvõtmiseks.
Eelnõu oli arutlusel keskkonnakomisjoni koosolekul 09.10.2019, kus otsustati suunata eelnõu
volikogusse vastuvõtmiseks.
Eelnõu oli arutlusel haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolekul 10.10.2019, kus otsustati:
1) teha ettepanek nimetada uus asutus Järva Valla Raamatukogu.
Vallavalitsuse seisukoht: mitte muuta, hetkel on kasutatud mõistet "Vallaraamatukogu" põhjusel,
et see näitaks millist tüüpi raamatukoguga on tegemist (sarnaselt keskraamatukogu,
haruraamatukogu, ühisraamatukogu jms). Ettepanekus pakutut võiks kaaluda kirjapildis "Järva
valla raamatukogu" mitte "Järva Valla Raamatukogu".
2) Muudatusettepanekuga eelnõu suunata volikogu istungile.
Eelnõu oli arutlusel revisjonikomisjoni koosolekul 11.10.2019, kus otsustati
1) kirjutada paremini otsuse eelnõu seletuskirjas lahti lõik:
Järva vallas on 13 raamatukogu (lisaks Koeru Raamatukogu struktuuriüksusesse kuuluvad Vao ja
Ervita raamatukogud) oma põhimäärusega, juhtidega, eelarvega. Järva Vallaraamatukogu
loomine annab võimaluse raamatukogude tööd ühtlustada, viia ühtse juhtimise alla ning luua
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ühtne toimiv meeskond, kus raamatukoguhoidjad saavad tegeleda raamatukogu sisutööga.
Eesmärk on raamatukogude sisutöö efektiivsemaks ja paremaks muutmine (näiteks ühine eelarve
ja majandustegevus, teavikute tellimine, aruandlus, transpordi korraldamine koolitustele,
koosolekule jne, parem tööaja planeerimine vastavalt nõudlusele, töötajate asendamine, vajalike
koolituste korraldamine).
Muudatused seletuskirja teksti sisse viidud.
2) suunata eelnõu volikogusse vastuvõtmiseks.
Eelnõu oli arutlusel eelarve- ja majanduskomisjoni koosolekul 14.10.2019, kus otsustati suunata
eelnõu volikogu istungile vastuvõtmiseks.
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