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Osalesid: Eduard East, Anneli Lamp, Kaarel Pürg, Anne Kippar
Võttis osa: Jõhvi Keskraamatukogu direktor Ingrid Spitz
Puudus: Dea Proode

Päevakord:
1. 2017.a. eelarvest
2. Jõhvi Keskraamatukogu projektidest
3. Muud küsimused

1. 2017.a. eelarvest
Ingrid Spitz andis ülevaate Jõhvi Keskraamatukogu 2017. a. eelarve projektist.
Ta märkis, et majanduskulude ja maksude arvelt lubati tõsta valla eelarvest palka saavate 
töötajate töötasusid 5 %.
Eduard East teatas, et eesmärgiks on 2 a. jooksul tõsta valla allasutuste töötajate palkasid 
kokku 10 %.
Ingrid Spitz andis teada, et ta lisas eraldi taotlusena eelarve juurde uue paljundusmasina 
ostu, mida oleks raamatukogule väga vaja.
Eduard East toetas ettepanekut ja soovitas direktoril kirjutada seletuskiri, mille alusel 
vallavalitsus võib lisada paljundusmasina ostuks mõeldud summa raamatukogu 
eelarvesse.
Ingrid Spitz andis ülevaate turvaväravate soetamise ja hoidla asfaldialuse osa 
hüdroisolatsiooni tegemise ja asfaldiga katmise vajalikkusest. Ingrid Spitz palus nõukogu 
arvamust, kumba eelarves eelistada.
Otsustati: taotluse tegemisel eelistada hoidla asfaldialuse osa hüdroisolatsiooni tegemist 
ja asfaldiga katmist.
Poolt 4 nõukogu liiget.
      
2. Jõhvi Keskraamatukogu projektidest.
Anne Kippar andis ülevaate raamatukogu 2016. a. projektidest ja 2017. a. 
kavandatavatest projektidest. Ta märkis, et raamatukogu ei saa teha suurema eelarvega 
projekte, kuna sel juhul jääb puudu raamatukogu omaosalusest.
Kaarel Pürg tegi ettepaneku, et edaspidi tagataks kuni 1000 € suurune omaosalus valla 
eelarvest.
Otsustati: toetada ettepanekut, et  valla eelarvest tagatakse vajadusel raamatukogu 
projektidele kuni 1000 € suurune omaosalus.
Poolt 4 nõukogu liiget.
Anne Kippar andis ülevaate Jõhvi Keskraamatukogu juba 8. korda väljaantavast 
lugejaauhinnast ja kutsus üles pakkuma ideid, mida võiks kirjanikele kinkida.



Eduard East pakkus ühe võimalusena välja Jõhvit kujutava graafilise lehe, mille autor on 
Kalev Prits.
Kaarel Pürg tegi ettepaneku eraldada valla eelarvest igal aastal 150 € kirjanike 
auhindadeks.
Otsustati: toetada ettepanekut valla eelarvest 150 € eraldamist kirjanikele 
auhinnameenete ostmiseks.

3. Muud küsimused
Eduard East andis ülevaate haldusreformi teemal.
Kaarel Pürg tegi ettepaneku paigaldada edaspidi üks turvakaamera raamatukogu 
vahetusse lähedusse.
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