
 
 

MÄÄRUS 
 
Aruvalla 18. juuni 2019 nr 40 
 
 
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg  2 ja 
rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 alusel. 
 
 

Vaida Raamatukogu põhimäärus 
 
§ 1. Üldsätted 

(1) Vaida Raamatukogu (edaspidi: raamatukogu) on Rae valla hallatav üldkasutatav 
rahvaraamatukogu. Raamatukogu teeninduspiirkond on Rae vald. 

(2) Raamatukogu asub Vaida alevikus ning postiaadress on Vana-Vaida tee 7, Vaida 
alevik, 75302 Harju maakond. 

(3) Raamatukogu juhindub oma tegevuses rahvaraamatukogu seadusest, UNESCO 
rahvaraamatukogude manifestist, käesolevast põhimäärusest ning teistest 
õigusaktidest. 

(4) Raamatukogu põhimääruse ning selle muudatused kinnitab vallavolikogu. 

(5) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse 
raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kinnitab vallavolikogu. 

(6) Raamatukogul on oma nime ja vallavapi kujutisega pitsat. 

§ 2. Raamatukogu eesmärk ja ülesanded 

(1) Raamatukogu eesmärk on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs 
informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada 
elukestvat õppimist ja enesetäiendamist. 

(2) Raamatukogu põhiülesandeks on koguda, säilitada ja teha lugejale kättesaadavaks 
temale vajalikud teavikud ning avalikud andmebaasid. 

(3) Põhiülesannete täitmiseks raamatukogu: 
1) osutab põhiteenuseid (teavikute kohapeal kasutamine, kojulaenutus ja avaliku teabe 

seaduse alusel üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega 
tutvumiseks arvuti kasutamise võimaldamine) vastavalt rahvaraamatukogu seadusele, 
raamatukogu kasutamise eeskirjale ja teistele õigusaktidele; 

2) osutab tasulisi eriteenuseid (paljundustööd, väljatrükid üldkasutatavatest 
andmebaasidest jne), mille tasu suuruse kinnitab Rae Vallavalitsus (edaspidi: 
vallavalitsus); 

3) komplekteerib, töötleb ja säilitab oma kogusid ning teeb need kasutajale 
kättesaadavaks; 

4) peab arvestust kogude suuruse, koostise, rahalise väärtuse ja selles tehtud 
muudatuste kohta; 

5) koostab, parandab ja täiendab kogude andmebaasi; 



6) teeb teatme-bibliograafilist tööd; 
7) tellib lugeja soovil ja kulul raamatukogu kogudes puuduvad teavikud teistest 

raamatukogudest; 
8) korraldab raamatuvarade tutvustamiseks  ja muid põhitegevusega seotud üritusi; 
9) teeb koostööd teiste raamatukogudega; 
10) täidab teisi raamatukogule õigusaktidega pandud kohustusi. 

§ 3. Raamatukogu vara ja finantseerimine 

(1) Raamatukogu kasutuses on Rae valla vara, mida ta valdab ja kasutab asutuse 
ülesannete täitmiseks vastavalt vallavalitsuse kehtestatud korrale. 

(2) Raamatukogul on oma alaeelarve Rae valla eelarves. 

(3) Ettepanekud alaeelarve kohta esitab raamatukogu vastavalt vallavalitsuse 
kehtestatud korrale. 

(4) Raamatukogu tulud moodustuvad: 
1) valla eelarvest eraldatud vahenditest; 
2) riigieelarvest eraldatavast toetusest; 
3) annetustest ja sponsorlusest; 
4) fondide ja sihtkapitalide eraldistest; 
5) põhitegevusega seotud tasulistest teenustest; 
6) muudest laekumistest. 

(5) Raamatukogus asuvate ajaloolise ja suure kultuuriväärtusega teavikute arvestus ja 
säilitamine toimub õigusaktides kultuurimälestiste kohta kehtestatud tingimustel ja 
korras. 

(6) Raamatukogul on õigus mittevajalikuks tunnistatud ja kustutatud teavikud kogudest 
tasuta võõrandada või müüa. 

(7) Raamatukogust kustutatud ja müügiks suunatud teavikute müügihinna kehtestab 
vallavalitsus raamatukogu ettepanekul. 

(8) Raamatukogu raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldab vallavalitsus. 

§ 4. Raamatukogu juhtimine ja personalitöö 

(1) Raamatukogu personali koosseisu kinnitab vallavalitsus. 

(2) Raamatukogu tööd juhib direktor. Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse 
avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja konkursi korra kehtestab vallavalitsus.  

(3) Töölepingu raamatukogu direktoriga sõlmib vallavanem. Direktoriga sõlmitakse 
tähtajaline või tähtajatu tööleping. 

(4) Raamatukogu direktor: 
1) tagab raamatukogu põhiülesannete täitmise; 
2) juhib raamatukogu igapäevast tegevust; 
3) vastutab raamatukogu tegevuses seaduslikkuse järgimise eest ning raamatukogu 

kasutusse antud vallavara säilimise ja õiguspärase kasutamise eest; 
4) esindab raamatukogu ja tegutseb raamatukogu nimel; teeb raamatukogu eelarve 

piires tehinguid, mis on vajalikud õigusaktides sätestatud ülesannete täitmiseks; 
5) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud raamatukogu töötajatega; 
6) kinnitab raamatukogu töötajate ametijuhendid; 
7) kinnitab raamatukogu töökorralduse reeglid ja muud asutuse sisemist tegevust 

reguleerivad dokumendid; 
8) teeb ettepanekuid vallavolikogule muudatuste ja täienduste sisseviimiseks 

raamatukogu põhimääruses ja kasutamise eeskirjas; 
9) annab vähemalt kord aastas vallavalitsusele aru raamatukogu tegevuse kohta; 



10) täidab muid käesolevast põhimäärusest, töölepingust ja õigusaktidest tulenevaid 
ülesandeid. 

§ 5. Raamatukogu nõukogu 

(1) Raamatukogu töö analüüsimiseks ja hindamiseks ning muude raamatukogu tegevust 
puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks moodustatakse 3-liikmeline 
raamatukogu nõukogu (edaspidi: nõukogu). 

(2) Oma tegevuses juhindub nõukogu rahvaraamatukogu tegevust reguleerivatest 
õigusaktidest. 

(3) Nõukogu pädevuses on: 
1) raamatukogu tegevuse analüüsimine ja hindamine; 
2) ettepanekute tegemine vallavalitsusele raamatukogu töö paremaks korraldamiseks; 
3) arvamuse andmine raamatukogu põhimääruse ja kasutamise eeskirja ning tasuliste 

teenuste hinnakirja kohta enne nende kehtestamist või muutmist; 
4) muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamine ja 

vastavate ettepanekute tegemine. 

(4) Nõukogu koosseisu kinnitab vallavalitsus kaheks aastaks. Oma liikmete hulgast valib 
nõukogu esimehe ja asetäitja. Nõukogul on õigus kaasata oma töösse spetsialiste ja 
eksperte. 

(5) Nõukogu töövormiks on koosolek, mille kutsub kokku nõukogu esimees vastavalt 
vajadusele, kuid mitte harvem kui kolm korda aastas. Koosolekud protokollitakse. 

(6) Nõukogul on õigus saada oma ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni, 
dokumente ja aruandeid raamatukogu direktorilt. 

(7) Nõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul on kohal vähemalt kaks liiget. Nõukogu 
teeb oma otsused poolthäälte enamusega. 

§ 6. Järelevalve ja aruandlus 

(1) Järelevalvet raamatukogu tegevuse üle teostab vallavalitsus. 

(2) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruanded, 
sealhulgas Kultuuriministeeriumile aruanded riigieelarvest finantseeritud summade 
kohta. 

§ 7. Raamatukogu ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine 

(1) Raamatukogu ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub vallavolikogu 
otsusel. 

(2) Raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus 
Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega. 

§ 8. Rakendussätted 

(1) Avalikustada käesolev määrus Rae Vallavalitsuses, Vaida Raamatukogus ja 
raamatukogu kodulehel. 

(2) Rae Vallavolikogu 19. juuni 2007 määrus nr 55 „Rae valla raamatukogude 
põhimääruste ja kasutamise eeskirjade kinnitamine“ lisa 3 tunnistatakse kehtetuks. 

(3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist. 

 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 
Tõnis Kõiv  
vallavolikogu esimees 


