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EmmasteRaamatukogudirektori ametijuhend
f. iildosa
1.1 Raamatukogu
direktorigas6lmibtddlepinguvallavanem.
1.2Raamatukogu
direktorallubvallavanemale.

2. Tiidkohaccsmiirk
Koguda, siiilitadaja teha lugejale kAttesaadavaks
temale vajalikud teavikud ning avalikud
andmebaasid.
3. Tdiikohustused
3.1 Raamatukogu
hriiretetajatulemuslikutdij tagamine.
ja teistelekiilastajatele
Teeninduspiirkonna
3.2
elanikele
mamatukogundusliku
teenindamise
tagamine.
3.3Piirkonnateisteraamatukogude,
kultuuri-,haridus-jamuudeasutuste
ningorganisatsioonidega
koostij6tegemine.
vahe[ditetaotl€mineomategeruseks
3.4 Eela:veviiliste
riiklikestallikatestja sihtasutuste
kaudu.
ja
3.5 Raamatukogut6d
alasteSigusaktide
projektidevaljatdiitamine vallavolikogule
v6i
-valitsusele esitamine.Vallavolikogu v6i valitsuse istungitel osalemineraamatukogutiid
kisimustearutelul.
3.6 Kodanikekonsulteerimine
raamatukogutdd
kiisimustes.
Avalikuteaben6uetetiiitmine.
3.7 hrtemetikasutamise
tagaminekijlastajatele.
Abistamineinfootsingul.
3.8 Asjaajanisekonaldaminevastavaltasjaajamiskorrale.
3.9Info vahendarnine
raamatukogus
toimuvateiiritustekohta.
3.10 Emmastevalla kodulehelraamatukosukohta olevate andmeteaktuaalsenahoidmise
tagarmne.
3.I I Tasulisteteenuste
osutamine.
ja lepinguteettevalmistanine.
liibiriiiikimiste
3.12 Omatdijvaldkonnas
puhastustddd.
3.13 Raamatukogu
igapiievased
poolt antudametialaselt
3.14.Vallavanema
vajalikeiilesannete
teitmine.
ja esitamine
3.l5 Raamatukogu
eelar,'eprojektikoostamine
vallavalitsusele.
3.16 EmmastePohikoolikooliraamatukogu
pdhiiilesannete
tiiitmisetagaminep6hikoguosas.
ja teistedigusaktidega
3.17 Muuderaamatukogu
siifestatud
iilesannete
tiiitmine.
trEhimii:irusega
4. Vastutus
4.1 Vastutabt6diilesaDnete
tepseja Sigeaegse
tiiitmiseeest.
4.2 Vastutabtalle tijd t6ttu teatavakssaanudriigi- ja Arisaladuse,
teisteinimesteperekonna-ja
puutuvate
emellu
andmete
ning muukonfidentsiaalsena
saadudinformatsiooni
hoidmiseeest.
4.3 Vastutabvalla-ja riigieelaNeliste
vahenditesihiperaseja
otstarbeka
kasutamise
eest.
4.4 Vastutabtuleohutuse,
terr'isekaitseja
tdiikaitsealastenouetetAitmiseeest.
5. Oigused
5.1 Saadatijdiilesamefe
t2iitmiseks
vajalikkeandmeid,dokumentejms
vailavalitsuse
teenistujatelt
ja vallavalitsuse
hallatavatelt
asutustelt.
5.2 Saadat6dksvaialikut:iiendkoolitust
5.3 Kasutada
omatddiilesannete
t:iitmiseks
vajalikketddvahendeid,
an'uti-ja kontoritehnikat
ning
telnilist abinendekasutamisel.ja
transporti.
5.4 Teha ettepa[ekuidoma tijdvaldkonnatij6 paremakskorraldamiseksja probleemide
lahendamiseks;anda arvamusi ja kooskblastusi,kokku kutsuda noupidamisining teha
ja asjatundjate
ettepanekuid
tddriihmade
moodustamiseks
kaasaniseks
kuuluvate
oma piide\.1lsse
kiisimustelahendamisel.

5.5. Osaledaorganisatsioonide,liitude, tii6riihmadejms. tegeruses.
5.6.S6lmidalepinguidjuriidilisteja fiiiisilisteisikutegavallavolikogupooltkinnitatudeelarve
pites.

6. Kva[fi katsioonin6uded
v6i infoteadusek6rgharidus,selle puudumiselraamatukoguhoidja
6.1 Raamatukogunduse
kutsekvalifikatsiooni
neljasaste.
Vcncning irrglisekeeleoskussuhtlustasandil;
6.2 Eestikeeleoskusk6rgtasemel.
ja
6.3 Heaarurti muutiidksvajalikutehnikakasutamise
oskus.
hea eneseviiljendusoskus,
oskuskoostdijksavalikehuvideelluviimisel
6.4 Hea suhtlemisoskus,
algatusv6imeja loolus, v6ime osaleda uute lahendusteveljattiiitamisel, neid rakendadaning
ja initsiatiivikalt,v6ime stabiilseltja kvaliteetselttiiittadaka pingeolukorras
tiidtadaiseseisvalt
kasutada
ning efektiivselt
aega; kohusetunne,otsustus-ja vastutusv6ime,kohustuste tApneja
digeaegneteitmine, vastulus oma kohustusteteitmisg selle kvalite€di ja tulemuslikkuse eest;
ja lojaalsustii6andjale.
olulise eristamiseoskusja analiiiisiv6ime,ausus,usaldusv?i?irsus
6.5 Raamatukogualase
seadusandluse
tundmine.
7. Ametijuhendimuutmine
ja muutmiselejuhtude! kui muudatustealusekson
7.1 Ametijuhendkuulub liibivaatamisele
kehtivaddigusaktidv6i vajadusiimberkorraldadaraamatukogu
tii6d, kuid mitte vehemkui kord
kaheaastajooksul.
kui ei muututijdkohaeesmiirk,
7.2 Ametijuhenditv6ib muutaraamatukogu
direktorin6usolekuta,
ja
p6hifunktsioonid,n6utav erialaneettevalmistusegapalk raamatukogudtektori iilesannetemaht
oluliseltei suurene.
7.3 Ametijuhendkuulub liibivaatamiseleuueraamatukogudirektori tdiile vdtmisel.
Ki nilan, et olen ametijuhendigatutwnudja kohuslunsedatiiitma.
Kuupaev
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