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Põltsamaa Vallavolikogu 18.01.2018 määruse nr 1
„Põltsamaa Raamatukogu põhimäärus“ muutmine
Määrus antakse rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 alusel.
§ 1. Määruse muutmine
Põltsamaa Vallavolikogu 18.01.2018 määruses nr 1 „Põltsamaa Raamatukogu põhimäärus“ tehakse
järgmised muudatused:
1) paragrahvi 5 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„4) kinnitab raamatukogu töötajate haridusnõuded, ametipalgad ja premeerimissüsteemi ning esitab
töötajate koosseisu vallavalitsusele kinnitamiseks;“;
2) paragrahvi 6 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Haruraamatukogud:
1) Adavere raamatukogu, asukohaga Kooli tänav 1, Adavere alevik, Põltsamaa vald 48001;
2) Aidu raamatukogu, asukohaga Kooli tee 7, Vägari küla, Põltsamaa vald 48222;
3) Esku raamatukogu, asukohaga Kooli tee 2, Esku küla, Põltsamaa vald 48005;
4) Lustivere raamatukogu, asukohaga Kooli tee 6, Lustivere küla, Põltsamaa vald 48032;
5) Pajusi raamatukogu, asukohaga Kooli/1, Pisisaare küla, Põltsamaa vald 48216;
6) Puurmani raamatukogu, asukohaga Ülejõe 4, Puurmani alevik, Põltsamaa vald 49014.“.
§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
(allkirjastatud digitaalselt)
Erkki Keldo
vallavolikogu aseesimees
vallavolikogu esimehe ülesannetes

Seletuskiri määruse „Põltsamaa Vallavolikogu 18.01.2018 määruse nr 1 „Põltsamaa
Raamatukogu põhimäärus“ muutmine“ eelnõule
Vastavalt rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõikele 1 sätestatakse rahvaraamatukogu ülesanded,
juhtimise korraldus, juhi õigused ja kohustused, raamatukogu struktuur ning muud tegevuse
korraldamise olulised küsimused põhimääruses, mille kinnitab kohaliku omavalitsuse volikogu.
Põltsamaa Raamatukogu põhimääruse § 5 (direktori õigused ja kohustused) punkti 4 loetelu
täiendatakse kohustusega esitada töötajate koosseis vallavalitsusele kinnitamiseks. Valla ametiasutuse
hallatava asutusena peaks töötajate koosseis olema kas vallavalitsuse poolt kooskõlastatud (nagu
haridusasutustel) või kinnitatud (nagu Põltsamaa Kultuurikeskusel). Vallavolikogu kultuuri- ja
spordikomisjon on toetanud ettepanekut, et raamatukogu töötajate koosseisu peaks kinnitama
vallavalitsus.
Põltsamaa Raamatukogu põhimääruse § 6 lõikes 2 on nimetatud Põltsamaa Raamatukogu
haruraamatukogud ja nende asukohad. § 6 lõiget 2 on vaja muuta, sest Aidu raamatukogu on kolinud
oma endisest asukohast Vägari külas Kooli tee 4-16 Aidu Lasteaed-Algkooli Vägari külas Kooli tee 7
ja Pisisaare raamatukogu on kolinud oma endisest asukohast Pisisaare külas Kase põik 7-14 Pisisaare
spordihoonesse Pisisaare küla Kooli/1.
Puurmani raamatukogu aadressiks pärast aadresside muutmist on Ülejõe 4, Puurmani alevik,
Põltsamaa vald 49014 varasema Ülejõe 40 asemel.
Eelnõu koostas: haridus-ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters
Kooskõlastas: vallasekretär Janne Veski
Eelnõu esitaja: Põltsamaa Vallavalitsus
Ettekandja: haridus-ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters

