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Alutaguse Vallavalitsuse hallatavate asutuste Kuremäe Raamatukogu ja Kurtna
Raamatukogu töö ümberkorraldamine
24. oktoobril 2017. a moodustus Alajõe valla, Iisaku valla, Illuka valla, Mäetaguse valla ja
Tudulinna valla ühinemise teel uus omavalitsusüksus – Alutaguse vald, mis on ühinenud
omavalitsusüksuste üldõigusjärglane. Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõike 41
kohaselt ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste õigusaktid kehtivad kuni haldusterritoriaalse
korralduse muutmise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse õigusaktide
kehtestamiseni selle kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil, kus need valdade ja linnade
ühinemiseni kehtisid.
Haldusreformi seaduse § 16 lõike 2 kohaselt ja ühinemislepingu punkti 4.5. alusel lähtutakse
kuni haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud Alutaguse valla
põhimääruse kehtestamiseni ühinenud Iisaku valla põhimäärusest.
Kuremäe Raamatukogu ja Kurtna Raamatukogu on valdade ühinemise tulemusena Alutaguse
Vallavalitsuse hallatavad asutused. Ühinemislepingus on lepinguosalised seadnud üheks otseseks
eesmärgiks hoida erinevate piirkondade kultuurilist eripära. Punkti 7.2.1 kohaselt säilitatakse ja
võimalusel arendatakse edasi teenuste pakkumist tänastes asukohtades (rahvamajad, raamatukogud,
spordi- ja vaba aja rajatised jms). Punkti 7.2.2 kohaselt viiakse kultuuri, spordi ja vaba aja valdkond
ühtse koordineerimise alla.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 kohaselt valla või linna ametiasutuse
hallatava asutuse asutamise ja selle tegevuse lõpetamise otsustab volikogu.
Illuka Vallavolikogu 21.12.2009. a määruse nr 4 „Kuremäe Raamatukogu põhimääruse
kinnitamine“ § 7 lõike 1 kohaselt raamatukogu tegevuse lõpetab ja korraldab ümber
vallavolikogu ja sama paragrahvi lõike 2 kohaselt tuleb raamatukogu ümberkorraldamisest või
tegevuse lõpetamisest teavitada Kultuuriministeeriumit vähemalt üks kuu enne kavandatavat
tähtaega.
Illuka Vallavolikogu 21.12.2009. a määruse nr 5 „Kurtna Raamatukogu põhimääruse
kinnitamine“ § 7 lõike 1 kohaselt raamatukogu ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise
otsustab vallavolikogu ja sama paragrahvi lõike 2 kohaselt tuleb raamatukogu
ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teavitada Kultuuriministeeriumit vähemalt üks
kuu enne kavandatavat tähtaega.
Iisaku Vallavolikogu 10.10.2013. a määruse nr 90 „Iisaku valla põhimäärus“ § 82 lõike 4
kohaselt hallatava asutuse asutamise, selle tegevuse lõpetamise, ümberkorraldamise või
ümberkujundamise otsustab volikogu valitsuse ettepanekul, lisades otsuse eelnõule seletuskirja,
mis peab sisaldama hallatava asutuse loomise või lõpetamise vajalikkust.

Alutaguse Vallavalitsus on teinud ettepaneku Kuremäe Raamatukogu ja Kurtna Raamatukogu
töö ümberkorraldamiseks liites nimetatud asutused Alutaguse Huvikeskusega.
Lähtudes eeltoodust ja võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1
punkti 34 ja § 35 lõike 2, rahvaraamatukogu seaduse § 12, Iisaku Vallavolikogu 10.10.2013. a
määruse nr 90 „Iisaku valla põhimäärus“ § 82 lõike 4, Illuka Vallavolikogu 21.12.2009. a
määruse nr 4 „Kuremäe Raamatukogu põhimääruse kinnitamine“ § 7 lõike 1 ja Illuka
Vallavolikogu 21.12.2009. a määruse nr 5 „Kurtna Raamatukogu põhimääruse kinnitamine“ §
7 lõike 1
Alutaguse Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Korraldada Alutaguse Vallavalitsuse hallatavate asutuste – Kuremäe Raamatukogu ja Kurtna
Raamatukogu tegevus ümber alates 01. maist 2018. a liites Alutaguse Huvikeskusele
(registrikood 75035476) selle struktuuriüksustena seni hallatavate asutustena tegutsenud
Kuremäe Raamatukogu (registrikood 75024934) ja Kurtna Raamatukogu (75024946).
2. Lõpetada seoses hallatavate asutuste ümberkorraldamisega Kuremäe Raamatukogu ja Kurtna
Raamatukogu tegevus Alutaguse Vallavalitsuse hallatavate asutustena alates 01. maist 2018. a
(viimane tegutsemispäev on 30. aprill 2018. a) ning kustutada need äriregistrist.
3. Alutaguse Vallavalitsusel teavitada Kultuuriministeeriumi käesolevas otsuses toodud
Kuremäe Raamatukogu ja Kurtna Raamatukogu ümberkorraldamisest hiljemalt 30.03.2018. a.
4. Käesoleva otsuse peale võib esitada Alutaguse Vallavolikogule vaide haldusmenetluse
seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast,
millal oleks pidanud otsusest teada saama või esitada kaebuse Jõhvi Halduskohtule
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse
teatavakstegemisest.
5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Raivo Raap
Volikogu esimees

Seletuskiri
01. juulil 2017. a jõustus Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määrus nr 95 «Alajõe valla, Iisaku
valla, Illuka valla, Mäetaguse valla ja Tudulinna valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja
Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 «Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu

kinnitamine» muutmine». Määruse alusel moodustus 24. oktoobril 2017. a Alajõe valla, Iisaku
valla, Illuka valla, Mäetaguse valla ja Tudulinna valla ühinemise teel uus omavalitsusüksus Alutaguse vald, mis on ühinenud omavalitsusüksuste üldõigusjärglane.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 kohaselt valla või linna 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 või linna ametiasutus ja ametiasutuse hallatav asutus registreeritakse
riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste registris.
Tulenevalt Alajõe valla, Iisaku valla, Mäetaguse valla ja Tudulinna valla ühinemislepingu
alapunkti 7.2.2 kohaselt viiakse kultuuri, spordi ja vaba aja koordineerimine ühtse juhtimise
alla. Ühinemislepingu alapunkti 7.2.1 kohaselt säilitatakse ja võimalusel arendatakse edasi
teenuste pakkumist tänastes asukohtades (rahvamajad, raamatukogud, spordi- ja vaba aja
rajatised jms).
Alutaguse Vallavalitsus tegi ühtse koordineerimise tagamiseks ettepaneku Kuremäe
Raamatukogu ja Kurtna Raamatukogu üle toomiseks Alutaguse Huvikeskuse koosseisu.
Alutaguse Huvikeskuse põhimääruse § 1 lõige 1 kohaselt on Alutaguse Huvikeskuse
ülesandeks valla territooriumil olevate rahvamajade, seltsimajade, noortekeskuste ja
raamatukogude tegevuse organiseerimine.
Seoses Kuremäe Raamatukogu ja Kurtna Raamatukogu ümberkorraldustega, tuleb tunnistada
kehtetuks Illuka Vallavolikogu 21.12.2009 määrus nr 4 „Kuremäe Raamatukogu põhimääruse
kinnitamine“ ja Illuka Vallavolikogu 21.12.2009 määrus nr 5 „Kurtna Raamatukogu
põhimääruse kinnitamine“.
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