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Põlva valla rahvaraamatukogude
ümberkorraldamine
01.02.2017 jõustus Vabariigi Valitsuse 26.01.2017 määrus 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". Määruse alusel moodustus 22.10.2017 Ahja valla, Mooste valla,
Laheda valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemise teel uus omavalitsusüksus – Põlva
vald, mis on ühinenud omavalitsusüksuste üldõigusjärglane.
Haldusreformi seaduse § 16 lõike 2 alusel lähtutakse kuni haldusterritoriaalse korralduse
muutmise tulemusena moodustunud Põlva valla uue põhimääruse kehtestamiseni
ühinemislepingus kokku lepitud ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuse põhimäärusest. Sama
seaduse § 16 lõike 3 kohaselt võib kuni haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena
moodustunud Põlva valla põhimääruse kehtestamiseni kasutada ühinemislepingus kokku lepitud
ühineva valla sümboolikat.
21.12.2016 kinnitasid Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste Vallavolikogud Ahja valla,
Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemislepingu ning võtsid
vastu otsuse haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemiseks. Ühinemislepingu punkti 4.9.
alusel kasutatakse kuni haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud Põlva
valla põhimääruse kehtestamiseni ühinenud Põlva valla sümboolikat. Ühinemislepingu punkti
5.2. alusel lähtutakse kuni haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud
Põlva valla põhimääruse kehtestamiseni ühinenud Põlva valla põhimäärusest. Ühinemislepingu
punkti 8.5.8 kohaselt viiakse kõik Põlva valla rahvaraamatukogud ühtse juhtimise alla.
Otsuse põhiseisukohad, kaasnevad muudatused, ülevaade otsuse mõjudest ning otsusele
eelnenud menetluskäik on esitatud otsuse eelnõu nr 1-4/11 seletuskirjas.
Eelnevast tulenevalt ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja
rahvaraamatukogu seaduse § 12 lõike 1 alusel arvestades Põlva Vallavalitsuse ettepanekut,
kooskõlas Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla
ühinemislepingu punktiga 8.5.8 ning tulenevalt vajadusest korraldada ümber Ahja, Laheda,
Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste valla ühinemise teel moodustunud uue omavalitsusüksuse –
Põlva valla – rahvaraamatukogud, eesmärgiga optimeerida rahvaraamatukogude juhtimist,
parandada komplekteerimist, jaotada paindlikumalt ressursse ja mitmekesistada osutatavaid
teenuseid, Põlva Vallavolikogu
o t s u s t a b:

1. Korraldada ümber Põlva valla rahvaraamatukogud – Põlva Keskraamatukogu,
Munitsipaalasutus Ahja Raamatukogu, Kauksi Raamatukogu, Kiidjärve Raamatukogu, Lahe
Raamatukogu, Mooste Raamatukogu, Rasina Raamatukogu, Tilsi Raamatukogu ja VastseKuuste Raamatukogu – liitmise teel ning liita Munitsipaalasutus Ahja Raamatukogu, Kauksi
Raamatukogu, Kiidjärve Raamatukogu, Lahe Raamatukogu, Mooste Raamatukogu, Rasina
Raamatukogu, Tilsi Raamatukogu ja Vastse-Kuuste Raamatukogu Põlva Keskraamatukoguga.
2. Rahvaraamatukogude liitmise tulemusena lõpetatakse 31.05.2018 Munitsipaalasutuse Ahja
Raamatukogu (registrikood 75023013), Kauksi Raamatukogu (registrikood 75013931), Kiidjärve
Raamatukogu (registrikood 75010513), Lahe Raamatukogu (registrikood 75009496), Mooste
Raamatukogu (registrikood 75013925), Rasina Raamatukogu (registrikood 75013948), Tilsi
Raamatukogu (registrikood 75009527) ja Vastse-Kuuste Raamatukogu (registrikood 75010507)
tegevus ning alates 01.06.2018 jätkab tegevust Põlva Keskraamatukogu (registrikood 75009220).
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Otsuse peale võib esitada Põlva Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud
korras 30 päeva jooksul arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud
otsusest teada saama, või esitama kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud tingimustel ja korras.

/allkirjastatud digitaalselt/
Igor Taro
Vallavolikogu esimees

Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 26.01.2018 otsuse eelnõu nr 1-4/11 "Põlva valla
rahvaraamatukogude ümberkorraldamine" juurde
Sissejuhatus ja eelnõu sisu
Haldusmenetluse seaduse § 56 lõike 1 kohaselt esitatakse haldusakti põhjendus haldusaktis või
menetlusosalisele kättesaadavas dokumendis, millele on haldusaktis viidatud. Käesoleva otsuse
preambulas viidatakse, et otsuse põhiseisukohad, kaasnevad muudatused, ülevaade otsuse
mõjudest ning otsusele eelnenud menetluskäik on esitatud otsuse eelnõu nr 1-4/11 seletuskirjas.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 alusel on volikogu pädevuses
valla või linna ametiasutuse ja valla või linna ametiasutuse hallatava asutuse moodustamine,
ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine ning ametiasutuse põhimääruse kinnitamine.
Rahvaraamatukogu seaduse (edaspidi RaRS) § 12 lõike 1 alusel rahvaraamatukogu
ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub kohaliku omavalitsuse volikogu otsusel.
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.
Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemislepingu
punkti 8.5.8 kohaselt viiakse kõik Põlva valla rahvaraamatukogud ühtse juhtimise alla ja
töötajate palgamäärad ühtlustatakse.
22.10.2017 moodustunud Põlva vallas on üheksa rahvaraamatukogu – Põlva Keskraamatukogu,
Munitsipaalasutus Ahja Raamatukogu, Kauksi Raamatukogu, Kiidjärve Raamatukogu, Lahe
Raamatukogu, Mooste Raamatukogu, Rasina Raamatukogu, Tilsi Raamatukogu ja VastseKuuste Raamatukogu – mis käesoleva otsuse alusel korraldatakse ümber. Tilsi Raamatukogu ja
Lahe Raamatukogu asuvad samas hoones.
Põlva Keskraamatukogu Põlva linnas täidab maakonnaraamatukogu ülesandeid. Põlva
Keskraamatukogu koosseisus on viis haruraamatukogu (Himmaste, Kiuma, Peri, Taevaskoja ja
Vanaküla külas).
Põlva linna ja Põlva valla ühinemise järgselt korraldati Põlva linna ja Põlva valla
rahvaraamatukogude tegevus ümber Põlva Vallavolikogu 12.11.2014 otsuse nr 1-3/40 "Põlva
valla rahvaraamatukogude ümberkorraldamine" alusel. Rahvaraamatukogude ümberkorraldamise
tulemusena said täidetud kõik oodatavad tulemused.
Ümberkorraldamise eesmärgiks on valla elanikele osutatava raamatukoguteenuse optimeerimine
ning selle parema kättesaadavuse tagamine.
Raamatukogude ümberkorraldamise oodatavad tulemused:
- Põlva vallas on üks rahvaraamatukogu, mida juhib üks direktor. Raamatukoguteenuse maht ei
vähene, sest raamatukogude hooned jäävad alles ning raamatukogudes põhiteenused ning
lugejate teenindamine jätkub.
- Tööjõu otstarbekam kasutamine. Seisuga 20.02.2018 on Põlva Keskraamatukogus 22,4
töökohta, Munitsipaalasutus Ahja Raamatukogus 1,5 töökohta, Kauksi Raamatukogus 0,75
töökohta, Kiidjärve Raamatukogus 1,0 töökohta, Lahe Raamatukogus 0,5 töökohta, Mooste
Raamatukogus 1,0 töökohta, Rasina Raamatukogus 0,5 töökohta, Tilsi Raamatukogus 1,0
töökohta ja Vastse-Kuuste Raamatukogus 2,0 töökohta. Kõik töötajad on edaspidi ühtse

keskraamatukogu töötajate koosseisus. Suuremas asutuses on ka oluliselt lihtsam korraldada
asendusi, kui töötaja on haige või koolitusel.
- Ühe asutusena on võimalik raamatukogu töö optimeerida ning korraldada paremini
personalitööd ja teenuste kättesaadavust ning tugevdada koostööd ühisürituste korraldamisel
keskraamatukogu ja haruraamatukogude vahel.
- Teavikute sisseostu osas tekib ühtne koordineerimine ja vastutus, mis võimaldab ühe teaviku
koguse optimeerimise teel osta rohkem eri nimetusi teavikuid ja seega pakkuda lugejatele
suuremat valikut. Raamatufond on ühtne ja seda on lihtsam liigutada raamatukogu eri üksuste
vahel sõltuvalt raamatute nõudlusest.
Otsusega korraldatakse ümber Põlva valla rahvaraamatukogud liitmise teel. Liidetavad
rahvaraamatukogud (Munitsipaalasutus Ahja Raamatukogu, Kauksi Raamatukogu,
Kiidjärve Raamatukogu, Lahe Raamatukogu, Mooste Raamatukogu, Rasina
Raamatukogu, Tilsi Raamatukogu ja Vastse-Kuuste Raamatukogu) lõpetavad 31.05.2018
tegevuse ja asutus, mille juurde liidetakse (Põlva Keskraamatukogu) jätkab tegevust alates
01.06.2018.
Alates 01.06.2018 on ümberkorraldatud Põlva Keskraamatukogul järgmised haruraamatukogud:
- Ahja raamatukogu, aadressil Tartu mnt 21, Ahja alevik, 63710 Põlva vald
- Himmaste raamatukogu, aadressil Keskuse tee 6/2, Himmaste küla, 63228 Põlva vald
- Kauksi raamatukogu, aadressil Kauksi küla, 64617 Põlva vald
- Kiidjärve raamatukogu, aadressil Kiidjärve küla, 63604 Põlva vald
- Kiuma raamatukogu, aadressil Raamatukogu, Kiuma küla, 63208 Põlva vald
- Mooste raamatukogu, aadressil Lasteaia tee 13, Mooste alevik, 64616 Põlva vald
- Peri raamatukogu, aadressil Pargi tee 2/1, Peri küla, 63218 Põlva vald
- Rasina raamatukogu, aadressil Rasina küla, 64618 Põlva vald
- Taevaskoja raamatukogu, aadressil Taevaskoja tee 3, Taevaskoja küla, 63229 Põlva vald
- Tilsi raamatukogu, aadressil Tilsi küla, 63012 Põlva vald
- Vanaküla raamatukogu, aadressil Külakeskuse, Vanaküla, 63207 Põlva vald
- Vastse-Kuuste raamatukogu, aadressil Kesk tn 20, Vastse-Kuuste alevik, 63601 Põlva vald
Raamatukoguteenuse osutamine jätkub senistes asukohtades.
RaRS § 12 lõike 2 alusel teavitab vallavalitsus rahvaraamatukogu ümberkorraldamisest
Kultuuriministeeriumit vähemalt üks kuu enne ümberkorraldamise kavandatavat tähtaega.
Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.
Rakendamisega seotud tegevused, kulud/tulud
Otsuse rakendamisega võivad kaasneda Põlva valla eelarvele täiendavad personalikulud.
Tuginedes Põlva valla põhimääruse § 62 lõikele 4 korraldab raamatukogu ümberkorraldamist
valitsus, moodustades komisjoni raamatukogude ümberkorraldamise ning vara ja asjaajamise
üleandmisega seotud toimingute teostamiseks.
Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine
Eelnõu on Põlva Vallavalitsuse 21.02.2018 istungil heaks kiidetud ja edastatud menetlemiseks
vallavolikogule ning arvamuse andmiseks Põlva valla raamatukogudele ja Põlva
Keskraamatukogu nõukogule.
08.12.2017 toimus Põlva Keskraamatukogus Põlva valla raamatukogude juhtide töökoosolek,
kus osales vallavanem Georg Pelisaar, abivallavanem Janika Usin, Kultuuriministeeriumi
raamatukogunõunik Ülle Talihärm. Kutsutud olid Põlva Vallavolikogu kultuurikomisjoni

liikmed. Koosolekul arutati Põlva valla raamatukogude tegevuse ümberkorraldamist, anti
ülevaade Põlva Keskraamatukogu haruraamatukogude tööst viimasel neljal aastal ning Põlva
Keskraamatukogu tegevustest ja eesootavatest muudatustest.
15.02.2018 toimus Põlvas valla noorsoo- ja kultuurisasutuste juhtide töökoosolek, kus arutati
muude teemade hulgas raamatukogude ümberkorraldamisega ja põhimäärusega seotud küsimusi.
Koosolekul osalesid teiste hulgas Ainika Mägi Lahe Raamatukogust, Ene Lugamets Himmaste
Raamatukogust; Reet Kappo ja Külli Ots Põlva Keskraamatukogust; Külli Vardja Ahja
Raamatukogu; Krista Pikk Kiidjärve Raamatukogust; Mall Kõpp Vastse-Kuuste Raamatukogust;
Are Nupp Vanaküla Raamatukogust; Kati Maidla Peri raamatukogust; Edda Prükk Rasina
Raamatukogust ja Kaie Koser Mooste Raamatukogust.
Raamatukogu juhtidel oli võimalus esitada enne kokkusaamist omapoolsed ettepanekud
põhimääruse osas. Ettepanekud esitas Põlva Keskraamatukogu direktor Reet Kappo.
Omapoolseid tähelepanekuid tutvustas ning küsimusi esitas haridus- ja kultuuriosakonna juhataja
Aigi Tiks. Koosolekul otsustati, et põhimääruse muudatusettepanekud esitatakse kirjalikult
hiljemalt 26.02.2018. Lepiti kokku, et raamatukogude juhtide järgmine koosolek toimub
01.03.2018 kell 9.00.
01.03.2018 toimunud koosolekul aruti raamatukogude poolt laekunud ettepanekuid põhimääruse
muutmiseks. Suurem osa esitatud ettepanekutest puudutasid raamatukogu töökorraldust,
töötajate koosseisu ja tööülesandeid. Nimetaud ettepanekuid ei lahendata põhimäärus tasandil
vaid teistes raamatukogu tegvust reguleerivates dokumentides ning töölepingutes ja
ametijuhendites.
01.03.2018 toimunud koosolekul lepiti kokku, et põhimäärust täiendatakse kooliraamatukogu
ülesannete täitmise osas ning põhimääruses nimetatakse raamatukogu töötajad – direktor ja
töötajad, kes juhivad haruraamatukogude tegevust ning teised töötajad.
Põlva Vallavalitsus menetles raamatukogu juhtide poolt põhimääruse kohta esitatud ettepanekuid
07.03.2018 valitsuse istungil.
Menetlus Põlva Keskraamatukogu nõukogus
Põlva Keskraamatukogu nõukogu arutas Põlva valla rahvaraamatukogude ümberkorraldamist
26.02.2018 toimunud koosolekul. Nõukogu hinnangul on Põlva valla rahvaraamatukogude
ümberkorraldamine vajalik tulenevalt valdade ühinemislepingus kokkulepitud põhimõttest.
Samal koosolekul arutati ka raamatukogu põhimääruse koostamisega seotud tegevusi ning
nõukogu väljendas seisukohta, et põhimäärus ei tohi olla liiga üksikajalik ning põhimääruses
peab kajastuma info, mis on nõutav tulenevalt seadusandlusest. Põlva Keskraamatukogu
nõukogu toetab eelnõud.
Põlva Vallavolikogu kogukonna- ja külaelukomisjon on eelnõu heaks kiitnud 06.03.2018.
Põlva Vallavolikogu kultuurikomisjon __________________.
Otsuse jaotuskava
Kultuuriministeerium min@kul.ee
Põlva Keskraamatukogu reet@raamat.polva.ee
Munitsipaalasutus Ahja Raamatukogu raamatukogu@ahja.ee
Kauksi Raamatukogu kauksi.raamat@mail.ee
Kiidjärve Raamatukogu kiidjarvrk@hot.ee
Lahe Raamatukogu ingelainika@gmail.com
Mooste Raamatukogu kaie@mooste.ee
Rasina Raamatukogu eddaprykk@hot.ee

Tilsi Raamatukogu tilsiraamat@hot.ee
Vastse-Kuuste Raamatukogu raamat@vkuuste.ee
Himmaste Raamatukogu himmaste@polvavald.ee
Peri Raamatukogu peri@polvavald.ee
Kiuma Raamatukogu kiuma@polvavald.ee
Taevaskoja Raamatukogu taevaskoja@polvalad.ee
Vanaküla Raamatukogu vanakyla@polvavald.ee
Põlva Keskraamatukogu nõukogu liikmed:
Helle Virt-Lenk helle.virt@gmail.com
Helje Põvvat helje.povvat@gmail.com
Andres Vijar a.vijar@gmail.com
Mati Määrits mati@polvakoit.ee
Sirje Tobreluts sirje.tobreluts@polva.ee
Eelnõu esitaja
Põlva Vallavalitsus
Eelnõu koostaja
Eve Sokk
kultuurispetsialist
Aigi Tiks
Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

