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1. Nõukogu esimehe ja aseesimehe valimine
Ingrid Spitz tutvustas Jõhvi Keskraamatukogu põhimääruses välja toodud raamatukogu
nõukogu ülesandeid ja pädevust.
Otsustati: valida nõukogu esimeheks Kaarel Pürg, aseesimeheks Anneli Lamp
Poolt 4 liiget.
2. Maakonna keskraamatukogu ülesannetest
Ingrid Spitz tegi ülevaate Jõhvi Keskraamatukogu maakondlikust funktsioonist
tulenevatest ülesannetest ja riigieelarvest raamatukogu tegevustoetuseks ja teavikute
komplekteerimiseks eraldatud rahade jaotamisest.
Anne Kippar juhtis tähelepanu vastuolule, kus raamatukogudele on pandud riigi poolt
kohustuseks võimaldada lugejatele ligipääs avalikule teabele, kuid tehniliste vahendite
uuendamiseks raha ei anta. Sama kehtib ka maakondlike koolituste korraldamise osas –
kohustus neid korraldada on seadusesse sisse kirjutatud, kuid raha selleks otse
riigieelarvest ei eraldata.
3. Raamatukogu 2015. a struktuurimuudatustest ja seoses sellega palgafondi
vabaneva raha kasutamisest
Ingrid Spitz andis teada raamatukogu struktuurimuudatustest seoses Jõhvi
haruraamatukogu sulgemisega. Seoses sellega vabaneb palgafondis raha, mis võimaldaks
alates 01.aprillist tõsta töötajate (v.a. tehnilised töötajad) palka 4% ulatuses. Palgatõusu ei
saa rakendada Tammiku raamatukogu töötajale, kuna raamatukogul on eraldi eelarve.
Kaarel Pürg tegi ettepaneku küsida Tammiku raamatukogu juhataja palgatõusuks raha
valla lisaeelarvest.
Tiina Kullamä tegi ettepaneku koostada raamatukogu töötajate palgajuhend, et fikseerida
erineva haridustasemega töötajate palgamäärad.

Anne Kippar pidas oluliseks erihariduseta töötajate kutsekoolitust, mis on aga
raamatukogu eelarve võimalusi arvestades suur summa. Tiina Kullamä ettepanek oli
sõlmida kutseõppe läbinud töötajatega eelnevalt koolitusleping.
Otsustati:
• toetada vallaeelarvest palka saavate töötajate palgatõusu alates 1.aprillist
• raamatukogu direktoril arvutada välja vajaminev summa Tammiku
raamatukogu juhataja palgatõusuks ja taotleda raha valla lisaeelarvest
Poolt: 4 liiget
4. Muud küsimused
4.1 Ingrid Spitz tegi ettepaneku muuta raamatukogu tasuliste teenuste hinnakirja, mis
kehtib juba 2005.a-st.
Otsustati: tõsta tasuliste teenuste hindu
4.2 Anne Kippar tõstatas probleemi raamatukogus lugejate käsutuses olevate arvutite
vananemisest. Selleks, et suhelda e-riigiga, peaks raamatukogu kasutajatele olema
tagatud normaalne tase. Vähese koolitusraha tõttu ei ole ka raamatukogutöötajatel
võimalik osa võtta arvutikursustest.
Otsustati: Jõhvi Keskraamatukogu esitab järgmise taotlusvooruga maikuus
Kultuuriministeeriumile programmi „Raamatukogude arendamine“ raames taotluse kahe
arvuti ostuks AIP-i ja töötajate infokirjaoskuse arendamiseks. Taotlusele lisatakse
nõukogu protokoll.
4.3 Ingrid Spitz tegi ettepaneku võtta raamatukogutöötajate palkade küsimus taas
arutamisele sügisel, kui tuleb päevakorda huvikoolide töötajate palgatõus.
4.4 Anneli Lamp tõstatas raamatukogu ruumipuuduse probleemi ja soovis teada, kas
sellele tuleb lahendus. Tiina Kullamä andis teada, et vallavalitsus on probleemist teadlik
ja plaani on võetud raamatukogu juurdeehituse eelprojekti tellimine.
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