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Sindi
Sindi Linnaraamatukogu pdhimiiirus

rahvaraamahrkogu
seaduse$ 6 l6ike 1, kohaliku omavalitsuse
Miiiirus kehtestatakse
ja
p6him:iiiruse$ 33 lSike 2 alusel
35
l6ike
2
Sindi
linna
korralduseseaduse$
1. peattikk

urnsArrso
g f . Nimi ja 6iguslik seisund
(1) Sindi Linnaraamatukogu(edaspidiraamatukogu)on Sindi Linnavalitsuse(edaspidi
limavalitsus) hallatavasutus.
(2) Raamatukoguon iildkasutatavrahvaraamahrkogu.
juhindub omategevusesEestiVabariigiskehtivatest6igusaktidest,
(3) Raamatukogu
seadusest,
Sindi Linnavolikogu(edaspidilirmavolikogu)ning
sealhulgasrahvaraamatukogu
manifestistja kiiesolevast
linnavalitsuse6igusaktidest,UNESCOrahvaraamatukogude
p6himiiiirusest.
$ 2. Asukoht
RaamatukoguasubSindis aadressilPdmumnt 44, 86703.
g 3. Teeninduspiirkond
Raamatukoguteeninduspiirkondon Sindi linna haldusterritoorium.
$ 4, Siimboolika
Raamahrkogulon ornanimegapitsatja oma stimboolika.
2. oeatiikk

UrpsaNopn
g 5. Ulesanded
Oigusaktidessatestatudiilesannetetaitmiseksraamahrkogu:
1) komplekteeribkogud triikiste, auvistening teisteteavikutegaja korraldabnendesiiilitamist;

selleks
kasulades
ja kogudekiittesaadaluse,
olevainformatsiooni
2) tagabomakasutuses
v6imalusi;
k6ikki infotehnoloogilisi
ja
saabunudteavikudning koostabnendeavamiseks
raamatukokku
ttititlef,
ij a*"stut
vajalikud infosiisteemid;
4) konaldabstatistilist aruandlustj a tegeruseanaliiiisi;
list t66d;
5) teebteatmebibliograafi
ja
vajalikkebibliograafia-,taistekst-ja muid andmebaase;
peab
tegeirseks
6j loob
Sinditkiisitlevainformatsiooni;
Zi tog"il, sailitablateebkzittesaadavaks
tutvustamiseksmitmesuguseidtiritusi;
aj tonatAat raamatuvarade
v6imalusle
(RVL) kasutamise
laenutuse
informatsiooniraamatukogudevahelise
sj ;"t
kohta;
puuduvateavikuRVL-i kauduteistestEesti
fOii"ifru lugejasoovilja kulul raamatukogus
raamatukogudest;
11)teebkoost66dEestija viilisriikideraamatukogudega;
I2i arendabe-teenuseidla selleksvajalikku tehnoloogilistinfrastruktuuri;
13) korraldablugejakoolitust'
14)konaldabvajalikkumajandustegevust;
pandudiilesandeid'
15)teiclabteisitalle 6igusaktidega
3. oeatiikk
TEGEVUSEPOHIMoTTED
$ 6. Raanatukogu 6igused
Raamatukogulon 6igus oma iilesaruretetiiitmiseks:
(kopeerimine'andmebaaside
tasulisieriteenuseid
1) osutadarlmatukogu kasutajatele
kasutamine'printimine,skaneeriminejne)vastavaltlinnavalitsusepooltkehtestatud
hinnakirjale;
ja
2) saadaomat66ks vajalikku informatsioonik6ikidelt Piimu linna maakonna
raamatukogudelt;
3) tdientladakogusidvahetuste,annetusteja ostudega;
thitmiseksraamatukogunimel lepinguid;
4j sdhnidaoma=iilesannete
linnavolikogupoolt
sj t uttata kasutadaja kiisutadaraamatukoguvaldusesolevat linnavara
kehtestatudkorras;
tulenevaidtoiminguid.
p6himiiiirusest
ja kiiesolevast
muid 6igusaktidest
ij sooritada
$ 7. Eeskirjadja juhendid
kehtestatakse
konaldus,lugejatedigusedja kohustused
teeninduse
(1) Raamatukogu
eeskirjas,mille kinnitablinnavolikogu'
kasutamise
raamatukogu
(2)Raamatukogukogudejaandmebaasideningruumidejatd<jvahenditekasutamisekord
direklori poolt kinnitatavatejuhenditega'
mii?iratakse
osutamine
$ 8. Tasulisteteenuste
Raamatukogupoolt osutatavatetasulisteteenustehinnakirja kinnitab linnavalitsus'

$ 9. Lahtioleku aeg
Raamatukogulahtioleku aja kinnitab linnavalitsusraamatukogudirektori ettepanekul.
4. Peattikk
ruHTIMINE, STRUKTUUR
JATOOKORRALDUS
$ 10.Juhtinine
(1) Raamatukogut66djuhib direktor, kelle koht taidetakseavaliku konkursi konas ninp;kelle
ja vatastabametistlinnavalitsuslinnapeaettepanekul.Direktoriga sdl'ib'
6o"ituU ametis'se
muudabja l6petabt6'6lepingulirrnapea.
v6i infoteadustekdrgharidusv6i
(2) Raamatukogudirektoril peabolemaraamatukogunduse
raamatrkoguhoidjakutsekvalifikatsiooniIV aste'
$ 11,Direktor
Direktor:
1)konaldabraamatukogutege\ustjavastutabselleiilesannetetiiitmiseeest;
t66lepingud;
tiootaiaidning s6lmib,muudabja l6petabnendega
2i votabtooleraamatokogr.
3) miiiirabraamatukogutddtajatetdaitasusuuruse;
juhendid, tddtajate
+j n*ituU .*-atoto-g., too{onalduseeeskirjad,t66ohutusalased
ametijuhendidjms;
5) annabomapiidevusepiires kiiskkirju;
r:est;
ij t""r"U ,*iratukogu-eelarve eeln6uja vastutabkinnitatud eelarvestkinnipidamise
7) esindabraamatukogu;
ja
Sj tagabraamatukog'uuld,r.r" antudlinnavarasZiilimise,korrashoiu sihtotstarbelise
kasutamise;
g) teidabmuid oigusaktidestja kiiesolevastp6himiiiirusesttulenevaidiilesandeid.
$ 12.Tiiiitajad
toiroub
Raamatukogutdotajatekoosseisukinnitab linnavalitsus.T66tamineraamatukogus
6igusaktidele.
itiol"pinguitor"l vastavaltkehtivateletd6suhteidreguleerivatele
$ 13.Struktuur
onjiirgmised osakonnad:
Raamatukogus
1) laenutusosakond;
2) lugemissaal;
3) avalik intemetiPunkt;
4) lasteosakond.
$ 14.Ndukogu
(1)Raamatukogut66hindamiseksjamuuderaamatukogutege\ustpuudutavateoluliste
i<iirimr.,rteliibiiutamiseks moodustablinnavalitsusviieliikmelise n6ukogu.

(2) N6ukogu pdhiiilesanneon raamatukogutegevuseja arengugaseotudkiisimuste
koordineeriminej a ndustamine.
(3) N6ukogu padeluseson:

ja -projektide
seotudsihtpro$ammide
tegemheraamatukoguga
i;'ettepanekuie

osalemine;
viiljatddtamiseksja nendevZiljatdtitamises
kohta;
tegeminearengukavade
2) iaamatukogut"g".'or. anaiiitisimineia ettepanekute
ja
3i muucleraamatukogutegewst puudutavateoluliste kiisimustel[biarutamine ettepallekute
tegemine.
(4) Ndukogukoosseisunimetablinnavalitsuskaheksaastaks.N6ukogu valib oma liikmete
ja aseesimehe.
hulgastesimehe
teisi asjatundjaid'
(5) Ndukogulon Siguskaasataomat6'6sse
kuid mitteharvemkui 3 korda
(6) N6ukogukoosolekudtoimuvadvastavaltvajadusele,
aastas.
(poolt hiiiiletabrohkemkui vastu).
(7) Ndukoguteeboma otsusedpoolthii?ilteenamusega_
viii
esimees
kui kohalon viihemaltneli liiget, sealhulgas
il6,*ogu J" otrustusvoimeline,
aseesimees.Ndukoguotsusedprotokollitaksejasaadetakseigaleliikmele'
5. Peatiikk
VARA, FINANTSEERIMINE'ARUANDLUS
JAJARELEVALVE
$ 15.Raamatukoguvara
Raamatukoguvaldusesoleva vara haldamine,kasutamineja kasutaminetoimub linnavolikogu
poolt kehtestatudkorras.
$ 16.Finantseerimineja eelarve
(1) Raamatukogufinantseeritakselinnaeelarvestj a riigieelarvest,annetustest'
j
portiur"ru"""t"ia seotudtasulistestteenustest,laekumistestsihtasutustelta sihtkapital:'delt'
ja aruandlustkorraldablinnavalitsusevastav
(2) Raamatukoguraamatupidamisarvestust
struktuuriiiksus.
$ 17.Jiirelevalve
(1) Raamatukogupdhimiiiirusejiirgseteiilesannetet2iitmistkontrollib linnavalitsus.
jiirelevalvet
(2) Raamatukogurahalistevahenditeja muu vara kasutamisei.ileteostab
linnavalitsus.

6. Peatiikk

UT,BERKORRALDAMINE
JA TEGEWSELOPETAMINE
$ 18.tlmberkorralilamineja tegwusolrdpetamine
Raamatukoguiimberkonaldamiseja tegevusel6petamiseotsustab
7. Peatiikk
L6PPSATTED
$ 19.LSPPsetted
(1) Sindi Linnavolikogu 8. mai 2008miiiirusnr 10 "Sindi
tunnistataksekehtetuks.
n

(2) Me?irusjdustub 19. aprillil 2011.

a\
\o\

Aleksander
volikogu

\IF

7ts,

ogu p6him iiiirus"

