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"Tallinna raamatu" kolleegiumi põhimäärus

Vastu võetud 16.10.2013 nr 168

Määrus kehtestatakse Tallinnapõhimääruse § 501lg 2 alusel.

§ 1. Üldsätted

 (1) �Tallinna raamat" onTallinna Linnavalitsuse välja antav raamatusari, mis tutvustab Tallinna ajaluguja
kultuuri.

 (2) �Tallinna raamatu"kolleegium (edaspidi kolleegium) moodustatakse Tallinna Linnavalitsuse(edaspidi
linnavalitsus) alatise komisjonina.

 (3) Kolleegiumi eesmärk onvalida välja Tallinna kultuuri ja ajaloo jäädvustamise seisukohast olulisedteosed
ning teha linnavalitsusele ettepanekuid nende kirjastamise kohta sarjas�Tallinna raamat", et motiveerida
raamatusarja arendamise kaudu autoreid uurimaja jäädvustama Tallinna ajalugu ja kultuuri.

 (4) Kolleegiumipõhimääruse kinnitab ja selles teeb muudatusi linnavalitsus.

 (5) Kolleegium juhinduboma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2. Kolleegiumikoosseis

 (1) Kolleegium on15-liikmeline. Kolleegiumi kuuluvad linnavalitsuse nimetatud isikud.

 (2) Kolleegiumikoosseisu kinnitab linnavalitsus korraldusega.

 (3) Kolleegiumi esimeeson linnapea või Tallinna kultuurivaldkonda kureeriv abilinnapea.
Kolleegiumiaseesimees valitakse kolleegiumi liikmete hulgast.

 (4) Kolleegiumitehnilist tööd korraldab Tallinna Kultuuriväärtuste Amet (edaspidi amet).

§ 3. Kolleegiumitöökorraldus

 (1) Kolleegiumi töövormon koosolek. Koosolekud toimuvad vajadust mööda. Koosoleku kutsub kokkuesimees.

 (2) Kolleegium on otsustusvõimeline,kui koosolekust võtab osa vähemalt pool kolleegiumi koosseisust,
sealhulgasesimees või aseesimees.

 (3) Kolleegiumi esimehelon õigus vajaduse korral kutsuda kolleegiumi koosolekust osa võtma isikuid, kesei
kuulu kolleegiumi koosseisu.

 (4) Kolleegiumi otsusedvõetakse vastu kohalviibivate kolleegiumi liikmete poolthäälteenamusega, häältevõrdse
jaotumise korral on otsustav kolleegiumi esimehe hääl.

 (5) Kolleegiumi otsusedprotokollitakse ja vormistatakse kolme tööpäeva jooksul. Kolleegiumi liikmete
eriarvamusedprotokollitakse nende nõudmisel. Kolleegiumi protokollid säilitatakse ametis.

§ 4. Kolleegiumiülesanded ja õigused

 (1) Kolleegiumiülesanded on:
 1)  motiveerida sarja �Tallinna raamat"arendamise kaudu autoreid uurima ja jäädvustama Tallinna ajalugu ja
kultuuri;
 2)  valida välja kirjandus-, kunsti- jaajaloovaldkonna teosed ning memuaristika, mida kirjastada sarjas �Tallinna
raamat";
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 3)  teha ettepanekuid planeerida linnaeelarvessevahendid, et finantseerida teoste kirjastamist sarjas �Tallinna
raamat".

 (2) Kolleegiumil onõigus:
 1)  teha linnavalitsusele ettepanekuid teostekirjastamiseks sarjas �Tallinna raamat";
 2)  saada linna asutustelt tööksvajalikku teavet ja dokumente;
 3)  kaasata oma töösse sõltumatuideksperte.

§ 5. Kolleegiumitegevuse lõpetamine

 Kolleegiumi tegevuse lõpetab linnavalitsus.

§ 6. Määrusekehtetuks tunnistamine

 Tallinna Linnavalitsuse 18. augusti 2004 määrus nr 71 �TallinnaRaamatu kolleegiumi moodustamine ning
põhimääruse ja koosseisu kinnitamine"tunnistatakse kehtetuks.

Edgar Savisaar
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

Leht 2 / 2 "Tallinna raamatu" kolleegiumi põhimäärus


