MEREMÄE VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS

Meremäe

22. november 2007 nr 8

Obinitsa Raamatukogu põhimääruse kinnitamine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, § 22 lõike 1
punkti 34, § 35 lõike 2, rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 ja Meremäe Vallavolikogu
31.08.2000.a määrusega nr 20 kehtestatud Meremäe valla põhimääruse punkti 1.5.2 ja alusel.

§ 1. Üldsätted
(1)

Obinitsa Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) on universaalse koostisega üldkasutatav
rahvaraamatukogu.

(2)

Raamatukogu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest,
rahvaraamatukogu seadusest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, Meremäe
Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja vallavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast
põhimäärusest.

(3)

Raamatukogu on Meremäe Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsuse) hallatav asutus,
mille registreerimisnumber riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris on
75013397

(4)

Raamatukogu asub Meremäe valla Obinitsa külas. Tema postiaadress on 65301,
Obinitsa postkontor, Võru maakond.

(5)

Raamatukogul on oma nimega tempel.

(6)

Raamatukogu põhimääruse ning selle muudatused ja täiendused kinnitab vallavolikogu.

§ 2. Tegevuse eesmärk ja ülesanded
(1)

Raamatukogu tegevuse eesmärk on tagada elanike vaba ja piiramatu juurdepääs
informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada
elukestvat õppimist ja enesetäiendamist

(2) Oma tegevuse eesmärgi täitmiseks raamatukogu:

1) osutab põhiteenuseid ( teavikute kohalkasutus ja kojulaenutamine ning üldkasutatava
andmesidevõrgu kaudu avalikule teabele juurdepääsu võimaldamine) Meremäe valla
elanikele ning teistele soovijatele vastavalt Rahvaraamatukogu seadusele, raamatukogu
kasutamise eeskirjale ning muudele antud valdkonda reguleerivatele õigusaktidele.
Põhiteenused on lugejatele tasuta.
2) osutab eriteenuseid (valguskoopiad, printeri väljatrükid jmt.), mis võivad olla tasulised.
3) komplekteerib, säilitab ja teeb oma kogud ning elektroonilised andmebaasid kasutajatele
kättesaadavaks.
4) võtab arvele ja töötleb saabuva kirjanduse.
5) korraldab näitusi ja muid üritusi oma kogude tutvustamiseks üldsusele.
6) teeb koostööd teiste Eesti raamatukogudega raamatukogudevahelise laenutuse
korraldamisel, kogude komplekteerimisel ja töötlemisel, kataloogide koostamisel ning
andmebaaside loomisel, töö arvestuse, aruandluse ja analüüsi korraldamisel ning teatmebibliograafilise töö korraldamisel.
7) korraldab raamatukogus asuva avaliku internetipunkti tööd.
8) osaleb Meremäe valla arengukavade väljatöötamisel ja kultuurielu koordineerimisel.
§ 3. Juhtimine
(1) Raamatukogu tööd juhib juhataja, kelle kinnitab ametisse vallavalitsus vallavanema
ettepanekul.
(2) Juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss.
(3) Juhatajal peab olema kõrgharidus. Kui juhatajal ei ole raamatukogunduse või
infoteaduste kõrgharidust, peab tal olema raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni
neljas aste.
(4) Raamatukogu juhataja:
1) tagab raamatukogule Rahvaraamatukogude seaduse ja muude antud valdkonda
reguleerivate õigusaktidega pandud ülesannete täitmise.
2) koostab raamatukogu eelarve projekti ning esitab selle vallavalitsuse kaudu volikogule
kinnitamiseks.
3)

kannab vastutust eelarvevahendite õiguspärase ning otstarbeka kasutamise eest.

4)

hooldab raamatukogu vara ja vastutab selle säilimise eest.

5)

kannab hoolt raamatukogu arengu ning tema kasutajatele paremate võimaluste
loomise eest.

6)

esindab raamatukogu suhtlemisel kõigi teiste asutuste ja organisatsioonidega.

§ 4. Raamatukogu nõukogu
(1) Nõuandva koguna võib raamatukogu juurde moodustada raamatukogu nõukogu, kelle
pädevuses on :
1) ettepanekute tegemine raamatukoguga seonduvate sihtprogrammide ja –
projektide väljatöötamiseks ning nende elluviimises osalemine.
2) raamatukogu tegevuse analüüsimine ja ettepanekute tegemine arengukavade kohta.
3) muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamine ja vastavate
ettepanekute tegemine
(2) Raamatukogu nõukogu peab olema vähemalt 3-liikmeline ning selle koosseisu kinnitab
vallavalitsus juhataja ettepanekul kaheks aastaks. Nõukogusse kuuluvad: vallavalitsuse
esindaja, raamatukoguga tihedat koostööd tegeva teeninduspiirkonna suurema asutuse,
seltsi või ühiskondliku organisatsiooni esindaja ning lugejate esindaja.
(3) Nõukogu koosolekud toimuvad vähemalt 2 korda aastas. Koosoleku kutsub kokku
nõukogu juhataja, kes valitakse nõukogu liikmete hulgast. Raamatukogu juhataja osaleb
nõukogu koosolekutel.
(4) Nõukogu otsuste elluviimise eest vastutab raamatukogu juhataja.
§ 5. Vara ja finantseerimine
(1) Raamatukogu vara moodustavad vallavalitsuse poolt tema valdusesse antud põhi- ja
väikevahendid ning muu vara, mis on antud tema kasutusse teiste füüsiliste või juriidiliste
isikute poolt.
(2) Raamatukogu valdab, kasutab ja käsutab oma valduses olevat vara vallavolikogu poolt
kehtestatud korra alusel.
(3) Raamatukogu finantseeritakse:
1) vallaeelarvest, mille kaudu kaetakse töötajate töötasud, kogude regulaarne
varustatus uudiskirjandusega, tööks vajaliku inventari olemasolu ning ruumide
sisustamise ja muu majandamisega seotud kulud.
2) riigieelarvest finantseeritakse Kultuuriministeeriumi ettepanekul
kulusid teavikute soetamiseks ning riiklike programmide realiseerimiseks.

§ 6. Teeninduspiirkond

Obinitsa Raamatukogu teeninduspiirkonna moodustavad järgmised Meremäe valla külad:
Ala-Tsumba, Antkruva, Ermakova, Helbi, Hilana, Härmä, Ignasõ, Jaanimäe, Juusa,
Karamsina, Kiiova, Klistina, Kiksova, Korski, Kusnetsova, Kõõru, Küllätüvä, Lindsi,
Maaslova, Martsina, Masluva, Melso, Miku, Navikõ, Obinitsa, Polovina, Rokina,
Seretsüvä, Talka, Tedre, Tessova, Trigina, Tsumba, Tuplova, Tääglova, Vasla,
Veretinä,Võmmorski, Väiko-Härmä.
§ 7. Lugeja ja tema vastutus
Raamatukogu teeninduse korraldus ning lugejate õigused ja kohustused sätestatakse
raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kinnitab vallavolikogu.
§ 8. Kontroll, järelevalve ja aruandlus
(1) Kontrolli ja järelevalvet raamatukogu tegevuse üle teostab Meremäe Vallavalitsus.
(2) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruanded, sealhulgas
aruanded Kultuuriministeeriumile riigieelarvest eraldatud summade kasutamise kohta.
§ 9. Raamatukogu tegevuse reorganiseerimine või lõpetamine
(1) Raamatukogu tegevuse reorganiseerimine või lõpetamine toimub vastavalt Eesti
Vabariigi Rahvaraamatukogude seadusele vallavolikogu otsuse alusel.
(2) Raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus
Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.
§ 10. Määruse kehtetuks tunnistamine
Tunnistada kehtetuks Meremäe Vallavolikogu 15.06.2000.a määrusega nr 16 kinnitatud
Obinitsa raamatukogu põhimäärus.
§ 11. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 01. detsembril 2007. a.

Margus Palok
Volikogu esimees

