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vallavanem



Tapa vald



Enne ühinemist



Tapa vald

2015 oktoober:

• - ca 7900 elanikku

• pindala 264 m22

• 5 piirkonda, Tapa linn, 
Lehtse, Jäneda, Moe ja 
Karkuse

•• 2013 eelarve 8,55 milj. 
EUR



Haldusreformi juhtimine 
• Ühiskomisjon – korraliselt 

korra kuus

• Alakomisjonid – arengukava 
aluste väljatöötamiseks 
(laiapõhjalised)

• Ühisleht (6 lehte aastas)

• Majandusanalüüs

• Nime konkurss – sisuliselt 
ainult rahva kaasamiseks



Enne ühinemislepingu 
kinnitamist
• Rahvakoosolekud igas 

piirkonnas –
ühinemislepingu 
tutvustamine

• Parandus ettepanekud 

ühinemislepingusse

• Vaidlus teeninduspunktide 
arvu üle

• Rahvaküsitlus

• Saksi ja Karkuse, Lehtse, 
Jäneda, Tapa

kogukondlikud piirkonnad



Ühinemise eesmärgid
• teenuste parem kvaliteet ja kättesaadavus

• haldussuutlikkuse kasv

• paremad võimalused kogu piirkonna           
tasakaalustatud arenguks

• konkurentsivõime tõstmine

• suurem oma(kaas)finantseerimisvõime

• sarnaste investeeringute vältimine

• elanike arvu ja sellega seoses majandusliku 
potentsiaali suurendamine



Ühinemise eesmärgid

• halduspiiride vastavusse viimine tegeliku 
elukorraldusega

• halduskulude kokkuhoid

• tervikliku haridusvõrgu tekkimine



Hirmud ja ohud
• kes võidab kas vald või linn, maa ja 

linna vaheliste vastuolude suurenemine

• teenused kaugenevad

• meie häält ei ole enam kuulda

• bürokraatia kasv

• hirm teadmatusest

• maakonna küsimus

• ametnike hirmud



Valimisteni jäänud aeg

• Palju sisulist tööd

• Sümboolika 
väljatöötamine

• Eelarve korra ja aluste 
väljatöötamine

• Põhimääruse 
väljatöötamine

• Struktuuri väljatöötamine



Tulemused
• oluliselt suurenenud finantsvõimekus

• teenused ei ole kadunud, pigem vastupidi

• ametnikel suurem spetsialiseerumine

• vähenenud kulud valitsemisele 10,4%-lt 
6,3%-le

• suurenenud kulud mujale(majandus, vaba 
aeg, kultuur, sport, teed jt.) 



• bürokraatia kasv (+ ja -)

• kuluefektiivsuse kasv

• kvaliteedi kasv

• kodanikuaktiivsuse kasv

• investeeringud jaotunud proportsionaalselt, 
ühinemislepingu täitmine

• Vallapoolse haldusteenuse lõpetamine 
(Saksi vald)

Tulemused



Muutused

• raamatukogude ühendamine

• veeettevõtete ühendamine

• spordikeskuste ühendamine

• asteaiad-põhikoolid ühendatud(Jäneda 
ja Lehtse)

• muuseumid ühendatud



Valitsemispõhimõtted
• üks valimisringkond

• volikogu alalistes komisjonides igast 
piirkonnast esindaja

• vallavalitsuses igast endisest KOVist üks 
esindaja

• teenuskeskus tekkis Jänedale lisaks



Tähelepanekud
• põhjalik ettevalmistusperiood

• entusiastlik suhtumine

• juhtide positiivne hoiak, väga oluline roll

• ühise arengukava aluste väljatöötamine 
enne ühinemist

• investeeringute kava 

• müüdid ei ole leidnud kinnitust

• üks selge keskus



Tähelepanekud
• pidev suhtlemine kodanikega

• palju auru kulus nn. maakondliku küsimuse 
peale

• ei võetud ülejõukäivaid kohustusi

• eelnevalt lepiti kokku haridusteenuste 
osutamise mahus 

• probleemid riigi võimekusega kohaneda 
muutunud maakonnapiiridega



Tapa Linnaraamatukogu

Ühinenud Tapa valla raamatukogud



Tapa Linnaraamatukogu
keskraamatukogu funktsioonides

Tapa valla raamatukogud ühendati 
2006.a aprillis



TLRK struktuur

• Raamatukogu koosneb alljärgnevatest 
struktuuriüksustest:

1) Teenindusosakond;
2) Laste- ja noorteosakond;
3) Avalik internetipunkt (AIP);
4) Jäneda Raamatukogu;
5) Lehtse Raamatukogu;
6) Saksi Raamatukogu.



Ühinenud valla raamatukogud:

�Ühine eelarve ja majandamine;

�Ühine arengukava;

�Ühtne komplekteerimispoliitika;

�Ühine andmebaas(sh.koolidega);

�Raamatukogudevaheline laenutus;

�Ühised üritused.

TLRK on nii majanduslik kui ka metoodiline keskus, 

kust koordineeritakse valla rahvaraamatukogude tööd, 

kaasates neid samas kogu tegevusse.



Asukoht ja ruumid

Tapa LRK + AIP – 983 m²

Lehtse RK – 200 m²

Jäneda RK – 95 m²

Saksi RK – 100 m²

Jäneda Raamatukogu

Saksi Raamatukogu



Tapa LRK juures tegutseb:
�Tapa valla kirjandusklubi 
�TÕN-i tugikrupp.

Iga asutus on oma töötajate nägu ja kui seal 
töötavad oma tööd armastavad ja 
entusiastlikud inimesed, ja kui nende tegevust 
toetab omavalitsus, siis võidame me kõik, aga 
eelkõige võidab raamatukogu külastaja.



2006 – 1. jaanuaril liideti TLRK-ga Jäneda raamatukogu (asutatud 1921)
2006 – 1. aprillil ühendati TLRK-ga Lehtse raamatukogu (asutatud 1915) 

ja Saksi raamatukogu (asutatud 1918) 
2006 – uuenes täiesti arvutipark
2007, 2008 – harukogud laenutavad elektrooniliselt
2006 – Saksi raamatukogu teenindusruumi remont, uus sisustus
2007 – Lehtse raamatukogu kolib aleviku keskusesse uutesse renoveeritud       

ruumidesse. 100% uus sisustus.
2008 – avati AIP Tapa linnaraamatukogu kõrvaltiivas. 100% uus sisustus + 

arvutipark.
2010 – Saksi raamatukogu saab juurde veel kaks ruumi (sanitaarremont, 

lastekirjanduse tuppa sai ka uue sisustuse).
2011 – Jäneda raamatukogu kolis tagasi kunagisse asukohta - lossi. 

Raamatukogu ruum renoveeritud, 100 % uus sisustus, arvutipark.



Tänan tähelepanu eest!


