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VASTSE-KUUSTE RAAMATUKOGU ARENGUKAVA 2018–2024 

SISSEJUHATUS 

Vastse-Kuuste Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) arengukava eesmärgiks on võtta kokku 

raamatukogu praegune seisukord, määratleda eesmärgid ja näidata ära tegevused, mis tagavad 

hea raamatukogundusliku teeninduse raamatukogu teeninduspiirkonna elanikele. 

Raamatukogu arengukava on strateegiline dokument, mille põhjal töötatakse välja iga-

aastased tegevuskavad ja planeeritakse eelarve. Arengukava fikseerib hetkeolukorra kirjelduse 

ja sõnastab arendustegevuse, mis tagab kvaliteetse raamatukoguteeninduse aastatel 2018–

2024. 

Arengukava lähtub Rahvaraamatukogu seadusest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, 

raamatukogu põhimäärusest, Riigikogu poolt 12. aprillil 2014 kinnitatud „Kultuuripoliitika 

põhialustest aastani 2020“, Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu (ERÜ) visioonidokumendist  

„21. sajandi raamatukogu. Eesti raamatukogunduse tulevik ühiskondlike ja tehnoloogiliste 

muutuste tingimustes: raamatukogude missioon, positsioon ja arengusuunad“ (2016), ERÜ 

dokumendist „Soovitused rahvaraamatukogude arendamiseks Eestis: 

rahvaraamatukoguteenuse kvaliteedihindamise mudel“ (2017), Vastse-Kuuste valla 

arengukavast 2017–2024 ja teistest õigusaktidest.  

 

MISSIOON 

Aidata kaasa kultuursete, haritud ja elus hästi hakkama saavate inimeste kujunemisele, selleks 

arendada inimeste lugemisharjumusi, toetada elukestvat õpet ja enesetäiendamist, tagada 

piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele ja kultuurilisele sisule, toetada oma 

tegevuses Vastse-Kuuste Kooli õppekava täitmist õpperaamatukoguna. 

Kujundada raamatukogust atraktiivne, inspireeriv ja ühistegevust soodustav kogukonnakeskus 

lugemiseks, kooskäimiseks, huvitegevuseks ja elukestvaks õppeks. 

VISIOON 

Olla kõigile teeninduspiirkonna elanikele usaldusväärne, mitmekülgne, võrdseid võimalusi 

pakkuv ja kasutajate vajadustest lähtuv inspireeriv, atraktiivne ning arenev info-, kultuuri ja 

hariduskeskus, mis katab peamised kogukonnakeskuse funktsioonid, sh kultuurilised, 

hariduslikud ja sotsiaalsed funktsioonid, käib ajaga kaasas ja reageerib paindlikult 

ühiskondlikele ja tehnoloogilistele muutustele.  

PÕHIÜLESANDED 

Raamatukogul on oma missiooni elluviimiseks kuus peamist ülesannet, mis on aluseks 

inimestele tasuta pakutavateks põhiteenusteks: 

1. Vaba juurdepääsu võimaldamine informatsioonile, avalikele e-teenustele ja kultuurilisele 

sisule. 

2. Mitmekülgsete ja pidevalt uuenevate kogude haldamine ja vahendamine sõltumata 

formaadist. 



3. Lugemisharjumuse kujundamine ning kirjanduse tutvustamine. 

4. Nõustamine ja koolitamine infokirjaoskuse arendamiseks. 

5. Elukestva õppe võimaluste pakkumine, inimeste mitmekülgse arengu toetamine ja 

kodanikuaktiivsusele kaasaaitamine. 

6. Kultuurilise, haridusliku ja sotsiaalse lõimumise toetamine. 

 

Raamatukogu poolt pakutavad tasuta põhiteenused:  

 teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutus ning avaliku teabe seaduse alusel 

üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega tutvumiseks arvuti 

kasutamise võimaldamine 

 Teabe- ja teatmeteenindus 

 E-teenused: e-päringud, infootsingud, laenutähtaja pikendamine 

 Kasutajakoolitus: raamatukogutunnid ja –ekskursioonid, otsing elektronkataloogist ja 

teistest andmebaasidest, e-riigi keskkonna tutvustamine jne. 

 AIPi ja Wifi leviala kasutamine 

Tasulised teenused:  

 koopiate tegemine, printimine, väljatrükid andmebaasidest, skaneerimine 

 raamatukogudevahelise laenutuse teenus (RVL) 

Raamatukogu: 

 komplekteerib, säilitab ning teeb oma kogud ja andmebaasid kasutajatele 

kättesaadavaks 

 peab arvestust kogude koostise, suuruse ja selles tehtavate muudatuste kohta 

 koostab, täiendab ja parandab kogude andmebaasi 

 kogub ja säilitab Vastse-Kuuste ja Põlvamaa koduloolisi materjale 

 korraldab kogude tutvustamiseks ja lugeja silmaringi laiendamiseks temaatilisi üritusi 

ja näitusi 

 teeb koostööd teiste raamatukogudega, kodanikeühendustega ja valla hallatavate 

asutustega 

 toetab oma tegevuses Vastse-Kuuste Kooli õppekava täitmist 

 

VÄÄRTUSED 

 

Raamatukogu on: 

 usaldusväärne: pakub professionaalset, erapooletut ja kvaliteetset teenust; 

 kasutajakeskne: teenused arvestavad eri ea- ja huvigruppide vajadusi; 

 mitmekülgne: on multifunktsionaalne, valikuvõimalusi pakkuv kogukonnakeskus; 

 kättesaadav: pakub tasuta juurdepääsu infole ja kultuurisisule; 

 inspireeriv: töökeskkond ja pakutavad teenused on kaasahaaravad, atraktiivsed ja 

tegevuskesksed; 

 paindlik: oma tegevustes ajakohane ja avatud muutustele. 

 

 



HETKEOLUKORD 

Vastse-Kuuste raamatukogu teeninduspiirkonna elanike arv on 787 (01.01.2017). 

01.01.2017 aasta seisuga oli raamatukogus: 

596 registreeritud kasutajat, neist lapsi 120; külastusi 14 808; kojulaenutusi 143 60; 23 680 

eksemplari raamatuid; 179 auvist, elektroonilist ja muud teavikut. 

Varem ainult rahvaraamatukoguna töötanud raamatukogu tegutseb alates selle üleviimisest 

1998. aastal Vastse-Kuuste Kooli ruumidesse ühendatud kooli- ja rahvaraamatukoguna ning 

täidab kooliraamatukogu ülesannet põhikogu osas. Raamatukogul on koolimajas oma ruumid  

(kogupindala on 140 m2, sellest kasulikku pinda 125 m2) ja oma personal (2 töötajat – 

juhataja ja raamatukoguhoidja) ning eraldi eelarve. Finantseerimine toimub valla- ja 

riigieelarvest. Ühendatud kooli- ja rahvaraamatukoguna toetab raamatukogu oma tegevusega 

kooli õppekava täitmist ja on kooli õpikeskkonna osa. Tegevus on tihedalt seotud kooliga 

ning sellega seonduvalt on planeeritud ka oma tegevust, milles lähtutakse laste 

lugemisharjumuse süvendamisest: ettelugemis- ja raamatukogutunnid (sh raamatukogu 

elektronkataloogi tutvustamine), lastekirjanike külaskäigud, osalemine Nukitsa konkursil, 

õpilaste infopäringute lahendamine ning nendele aastaringselt kohustusliku lugemisvara 

tellimine maakonna teistest raamatukogudest RVLi teel ning selle tasuta kohaletoomine. 

Raamatukogus on kaks kõrgharidusega töötajat, kellele on omistatud raamatukoguhoidja 

kutsekvalifikatsiooni neljas aste. 

TUGEVUSED 

1. Pakume kaasaegset ja asjatundlikku raamatukoguteenust. Teenuste osutamisel oleme 

kasutajakesksed ja paindlikud. 

2. Töötajad on laia silmaringiga, haritud ja ennast pidevalt täiendada soovivad oma ala 

asjatundjad. Õppimine ja enesetäiendamine on tööandja poolt soositud. 

3. Vahendame kasutajatele stabiilselt toimivaid teenuseid uudiskirjanduse kiirest 

jõudmisest lugejani kuni mitmekülgsete kultuuri- ja koolitusteenuste osutamiseni 

(kirjanduskohvikud ja -kohtumised, kontserdid, näitused, õpitoad jt).  

4. Toetame oma tegevusega kooli õppekava täitmist ja oleme kooli õpikeskkonna osa. 

Tegevus on tihedalt seotud kooliga ning sellest lähtuvalt planeerime ka oma tegevust, 

lähtudes laste lugemisharjumuse süvendamisest 

5. Raamatukogus kättesaadav inforessurss on kajastatud Põlvamaa raamatukogude ühises 

e-kataloogis URRAM, mille kaudu on igaühel võimalik kindlaks teha soovitud teaviku 

olemasolu ja asukoht. Raamatukogu kogud on mitmekesised. Tagame kasutajatele 

juurdepääsu peamistele ajalehtedele ja ajakirjadele. 

6. Raamatukogu füüsiline asukoht Vastse-Kuuste aleviku keskel asuvas põhikooli 

hoones võimaldab teenustele juurdepääsu kõigi teeninduspiirkonna elanike jaoks, eriti 

mugav juurdepääs Vastse-Kuuste Kooli õpilastele.  Hea transpordiühendus ja 

kergliiklustee. 

7. Ajakohane ja vajaliku võimsusega arvutipark, statsionaarne ja traadita 

internetiühendus, printimis- ja skaneerimisvõimalused, võrguväljaannete lugemise 

võimalused. 

8. Väljakujunenud traditsioonid erinevate ürituste läbiviimisel. 

9. Raamatukogul on hea maine kolleegide ning koostööpartnerite hulgas üle maakonna. 



NÕRKUSED 

1. Raamatukogu praegune ruumikitsikus ei võimalda pakkuda kaasaegset 

raamatukoguteenust (laste lugemispesa, raamatukogu kui mugav lugemis- ja muusika 

kuulamise paik, kui kohtumispaik) ning takistab teavikute kogu kasvu. 

2. Töötajatel puudub olmeruum. 

3. Materiaalsete ressursside vähesus. Mitmekesiste teenuste ja kogude vahendamiseks 

oleks vaja rohkem rahalisi vahendeid. Paremad palgad motiveeriks töötajaid rohkem 

panustama.  

4. Raamatukogu asukoht Vastse-Kuuste koolihoones koos ruumikitsikusega ei soodusta 

Vastse-Kuuste piirkonna täiskasvanud külaelanike raamatukoguteeninduse korraldust. 

VÕIMALUSED 

1. Projektirahade küsimine annab lisaressursse ja projektipõhine tegevus võimaldab 

algatada ning katsetada uusi või uuendamist vajavaid teenuseid. 

2. Rahvusvahelise parima praktikaga tutvumine ja tutvustamine kolleegidele ning 

kogukonnas. 

3. Raamatukogud on muutumises. Muutuvast kuvandist teavitamine, raamatukogu 

tegevuste laiem ja mitmekülgsem reklaamimine (viidad alevikus, flaierid ja voldikud 

paberil, uue ja traditsioonilise meedia erinevate kanalite kasutamine jm). 

4. Vajaduspõhiste teenuste arendamine (eakad, puuetega inimesed, välismaalased jt). 

Tänu uutele ja muutuvatele teenustele erinevate siht- ja huvigruppide tähelepanu 

pälvimine (noored jt). Mobiilsete raamatukoguteenuste arendamine. 

5. Raamatukogu kui koolituskeskus, mis on toeks elanike elukestva õppe protsessile: 

individuaal- ja rühmakoolitused, mänguline õppimine, akadeemilised koolitused 

piirkonna elanikke huvitavatel ja igapäevaelus vajalikel teemadel (info- ja 

meediakirjaoskus, digipädevused jpt). Koolituste pakkumine koostöös erinevate 

haridus- ja kultuuriasutustega. 

6. Infotehnoloogia arengu ja tehnoloogiliste võimaluste ulatuslikum ärakasutamine 

koostöös  IT-sektoriga. 

OHUD 

1. Riigis valitsev ebastabiilne kultuuri- ja infopoliitika, mis võib tekitada käegalöömist. 

2. Valdkondade vaheline ebaühtlane ressursside jaotumine.  

3. Teadmatus haldusreformi mõjudest raamatukogu arengule ja juhtimisele. 

4. Tihe konkurents vaba aja turul. Infokanalite paljusus, kultuuriüritused, raamatukogu 

suutmatus ajaga kaasas käia või mittekohane vastus väliskeskkonna muutustele. 

5. Lugemise osatähtsus väheneb. Lugemisharjumuste muutumine ühiskonnas ja 

muutused haridussüsteemis. 

6. Raamatukogu visuaali (viidad) puudumine vähendab võimalust kohta märgata ja leida. 

7. Tegevuste ja teenuste paljusus võib kaasa tuua identiteedi kaotuse – vaja valida, 

millele keskenduda. 

8. Elanikkonna vananemisest tingitud lugejaskonna vähenemine. 

 

 

 



EESMÄRGID JA TEGEVUSED 

 

Strateegiline arengueesmärk 

Raamatukogu on teeninduspiirkonna kaasaegne info- ja kogukonnakeskus, mis kujundab 

lastes positiivset suhtumist lugemisse ja õppimisse, toetab elukestvat õpet, enesetäiendamist ja 

kultuurilisi vajadusi ning ühendatud kooli- ja rahvaraamatukoguna toetab oma tegevuses 

Vastse-Kuuste Kooli õppekava täitmist õpperaamatukoguna. 

Külastajate kasutuses on mitmekesise sisu ja kaasaegsete teavikutega kogu. 

Prioriteediks on uute andmebaasidega elektrooniline keskkond ning professionaalsed 

raamatukogu töötajad. 

 

 

Eesmärk 1: Raamatukogu kujundamine kaasaegseks info- ja kultuurikeskuseks, mis 

rahuldab kõikide kasutajate vajadusi. 

 

Eesmärgi saavutamise olulisemad tegevused: 

 Elanike juurdepääsu tagamine kirjandusele, perioodikale ja muule teabele ning  

õppimise ja enesetäiendamise toetamine. 

 Kohaliku omavalitsuse õigusaktide ja protokollide kättesaadavaks tegemine valla 

elanikele ja teistele soovijatele. 

 Heal tasemel kogude kujundamine – uute teavikute soetamine raamatukogu  

komplekteerimispõhimõtetest lähtudes, mitmekülgne perioodika valik vastavalt lugejate 

nõudlusele. 

 Kõikide huvigruppide info- ja lugemisvajaduste rahuldamine, sh koduteenindus  

liikumispuudega inimestele, kes selleks soovi avaldavad, ja RVLi teenus. 

 Vallaelanikele vaba aja veetmise võimaluste pakkumine harival eesmärgil. 

 Näituste, väljapanekute, kirjandusõhtute korraldamine, kirjandusklubi ja kinoklubi  

 Ettevõtmised. 

 Päringutele vastamine. 

 Kasutajakoolituste korraldamine, eesmärgiga suurendada kasutaja raamatukogu, 

teavikute, arvuti ja andmebaaside kasutamise oskusi, arendada infokirjaoskust, mille 

tulemusena kasutaja on iseseisvam. 

 Raamatukogu teenuseid tutvustavate sündmuste (sh infotunnid, koolitused) 

korraldamine väljaspool raamatukogu. 

 Riist- ja tarkvara regulaarne uuendamine tagamaks kiire ja mugav juurdepääs 

raamatukogu, kohaliku omavalitsuse ja riigi poolt pakutavatele e-teenustele, avalikule 

infole. 

 Teenuste ja teeninduse parendamise eesmärgil regulaarselt kasutajauuringute 

läbiviimine, selgitamaks välja nii rahulolu kui ootused raamatukoguteenuste suhtes. 

 Kasutajate senisest tõhusam teavitamine teenustest ja nende arendustest. 

 Raamatukoguhoidjate professionaalsuse tõstmine, keskendudes teeninduskvaliteedile, 

infootsingule, kirjanduse tundmisele. 

 

Eesmärk 2: Raamatukogu on laste ja noorte jaoks atraktiivne koht, tõuseb teadlikkus 

raamatukogu lugemisharjumusi toetavast ja silmaringi laiendavatest tegevustest. 

 

Eesmärgi saavutamise olulisemad tegevused: 

 Olulisim eesmärgi saavutamiseks on uued suuremad raamatukogu ruumid ja 

atraktiivsem lasteala, sh lugemispesa. 



 Väikelastele ja nende lugemisoskuse arendamisele suurema tähelepanu pööramine, 

pakkudes enam eakohast lugemisega seotud tegevust ja üritusi eesmärgiga julgustada 

lapsi varasest east alates kasutama raamatukogu. 

 Lastevanemate kaasamine raamatukogu lasteüritustel osalemisele. 

 Raamatukogu kasutamise teadlikkuse ning raamatukogu kui aktiivse koolitus- ja 

kultuurikeskuse teadvustamine laste ja noorte hulgas läbi raamatukogus korraldatavate 

erinevate ürituste. 

 Raamatukogu laste jaoks atraktiivseks muutmine, erinevate lasteüritustekorraldamine: 

muinasjututunnid, ettelugemised, nukuetendused, meisterdamisringid, 

viktoriinid, koolitunnid raamatukogus, laste enesealgatuslikud tegevused, erinevad 

võistlusmängud, koolivaheaegade sisustamine jm. 

 Veebilehele lastepärase ja pilkupüüdva lastenurga loomine, mis pakub informatsiooni 

ning tekitab lastes huvi raamatukogus toimuva vastu. 

 Õpilastele raamatukogu võimaluste tõhusam reklaamimine, et nad tuleksid senisest 

rohkem raamatukogusse iseseisvaid töid tegema ning õppetööks vajalikke materjale otsima, 

sealjuures kooliga ja õpetajatega koostöö tihendamine. 

 

Eesmärk 3: Raamatukogu on kogukonnakeskus, mis pakub võimalusi elukestvaks 

õppeks, kooskäimiseks, infot ja teadmisi eluga paremini toimetulekuks. 

 

Eesmärgi saavutamise olulisemad tegevused: 

 Koolitushuvide kaardistamine, koolituste korraldamisel sihtgruppide vajadustest 

lähtumine. 

 Raamatukogu koolitusvõimaluste reklaamimine ja tutvustamine.  

 Teenuste ja sündmuste senisest aktiivsem reklaamimine, mitmesuguste sündmuste 

korraldamine: kohtumised kirjanikega, kirjandus- ja luuleõhtud, raamatuesitlused, 

kohtumised kirjanduskriitikute ja tõlkijatega, ajakirjade toimetajatega jt. 

 Koolituste ja raamatukogu sündmuste korraldamisel koostöö laiendamine erinevate 

asutuste ja organisatsioonidega nii kohalikul kui ka riiklikul tasandil. 

 Raamatukogu ruumide planeerimisel või muutmisel rühmatööde tegemist ja 

individuaalõpet soodustavate tingimuste loomine. 

 

Eesmärk 4: Raamatukogus on kasutusel mitmekülgne e-teenuste süsteem 

 

Eesmärgi saavutamise olulisemad tegevused: 

 Veebilehe ajakohastamine, atraktiivse lastelehe loomine jm. 

 Raamatute tutvustuste ja lugemiselamuste avaldamine. 

 Raamatukogu tutvustamine erinevates infokeskkondades. 

 Vabariigis väljaarendatava e-väljaannete laenutuskeskkonna valmimisel sellega 

liitumine. 

 

Eesmärk 5: Raamatukogu on nähtav ja atraktiivne asutus 

 

Eesmärgi saavutamise olulisemad tegevused: 

 Raamatukogu kodulehekülje uuendamine. 

 Raamatukoguteenuste tutvustamine mitmesugustel kogukonna sündmustel. 

 Raamatukoguteenuste ja sündmuste tutvustamine raamatukogu koduleheküljel, 

Facebookis jm. 

 Ürituste korraldamisel keskendumine kvaliteedile: rõhuasetus ürituse sisu 



väärtustamisele, professionaalsete esinejate (näitlejad, kirjanikud, kunstnikud jne) 

kaasamine, kaasrahastuse saamiseks projektide kirjutamine. 

 Raamatukogu ajaloo jäädvustamine. 

 

Eesmärk 6: Raamatukogu keskkond on kogukonna vajadustest lähtuv, dünaamiline, 

loov ja kaasav, elukestvat õppimist, ühistegevust ja vaba aja veetmist soodustav. 

Infotehnoloogiline riistvara on kaasaegne ja teenuste arendamist toetav. 

 

Eesmärgi saavutamise olulisemad tegevused: 

 Raamatukogu ruumide laiendamine praeguses asukohas: 

** laenutusosakonna ümberkorraldamine avakogu mahu suurendamiseks; 

** lasteosakonna väljaehitamine (koos tegevusnurga ja lugemispesaga), mis võimaldab ka 

sündmuste korraldamist; 

** AIP-i ning lugemissaalis perioodika- ja teatmeteoste kasutamise tingimuste parendamine; 

** individuaaltööruumide väljaehitamine; 

**näituste korraldamise ala rajamine; 

** töötajate olmeruumi ehitamine. 

 Olemasolevate ruumide sanitaarremont, sealjuures osaliselt sisustuse uuendamisega 

 Infotehnoloogia riistvara ja muud seadmed on kaasaegsed ja teenuste arendamist 

toetavad. 

 Raamatukogu on lugejaskonnale avatud neile võimalikult sobival ajal. 

 

Organisatsiooni arendamise eesmärk: 

Raamatukogu investeerib töötajate heaolusse ja nende ametialaste oskuste arendamisse. 

Raamatukogus töötavad professionaalsed ja motiveeritud töötajad, kelle tööd väärtustatakse. 

 

Eesmärgi saavutamise olulisemad tegevused: 

 Tööd ja teadmisi väärtustava ja töötajaid motiveeriva töötasustamise süsteemi 

väljatöötamine koostöös kohaliku omavalitsusega. 

 Töötajate täiendkoolituse plaanipärane korraldamine ja õppekäigud nii Eesti kui teiste 

Euroopa riikide rahvaraamatukogudesse. 

 Töötajate erialase tasemeõppe soodustamine. 

ARENGUKAVA TÄITMINE, HINDAMINE JA UUENDAMINE 

Vastse-Kuuste Raamatukogu arengukava on strateegiline dokument, mille põhjal koostatakse 

iga-aastased tegevuskavad ja planeeritakse eelarve. Iga kalendriaasta algul toimub arengukava 

täitmise analüüs, püstitatud ülesannete täitmise hindamine ja vajadusel tegevusülesannete 

korrigeerimine. 


