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SISSEJUHATUS 

 

Järvamaa Keskraamatukogu (edaspidi Järvamaa KRK) arengukava esitab 

raamatukogu arengusuunad 2016.–2020. a. 
 

Arengukava koostamise tingis vajadus asutuse tööd paremini plaanida. 

Raamatukogu arengus eristatakse järgmisi valdkondi: 

 kogude täiendus, kirjeldus ja korrashoid; 

 Järvamaa rahvaraamatukogude võrk, Järvamaa KRK struktuur ja personal; 

 raamatukogu kui teabe- ja enesearendamise keskus. 

 

Järvamaa KRK edasise arengu oluline eeltingimus on  uue tehnoloogia olemasolu ja 

rakendamine igapäevatöös ning raamatukoguhoidjate järjepidev enesetäiendamine.  

 

1. JÄRVAMAA KESKRAAMATUKOGU MISSIOON 

 

Järvamaa Keskraamatukogu on  suurim raamatukogu Eestimaa südames, mis 

tagab elanikkonna juurdepääsu teadmistele, toetab elukestvat õpet, aitab kaasa 

üldkultuurilisele arengule ja lugemisharjumuse kujunemisele. 

 

2. JÄRVAMAA KESKRAAMATUKOGU VISIOON 
 

Järvamaa Keskraamatukogu on  kõige mitmekesisema teavikute koguga  ja  

kvaliteetseid raamatukoguteenuseid pakkuv sõbralik, mitmekülgne ja arenev 

kultuuriasutus kõigile järvamaalastele. 

 

3. JÄRVAMAA KESKRAAMATUKOGU KOHT PAIDE JA JÄRVAMAA 

KULTUURIPILDIS 

 

Raamatukogu on avaliku teabe keskus maakonnas, olles seega osa Avatud Eestist. 

Raamatukogus on kõigile kättesaadavad Paide Linnavolikogu istungite materjalid, 

samuti kodulooline teavikute kogu ja bibliograafia.  

Raamatukogu on täiend- ja elukestva õppe- ning teabekeskus nii täiskasvanutele kui 

ka lastele. See on  teavikute komplekteerimise üks lähtepunkte.  

Raamatukogu on Järvamaa raamatukoguhoidjate täiendõppekeskus (seminarid 

vähemalt kord kvartalis ja üks õppeekskursioon teistesse raamatukogudesse aastas). 

Raamatukogu on maakonna rahvaraamatukogude fondide komplekteerimise ja  

kohalesaabunud teavikute raamatukoguliku töötlemise keskus. 

 

4. TEGEVUSKESKKONNA LÜHIÜLEVAADE 

 

Järvamaa KRK tegevuse aluseks on rahvaraamatukogu seadus ja Järvamaa KRK 
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põhimäärus. Oma töös tugineme EV kultuurikontseptsioonile,  Kultuuriministeeriumi 

valitsemisala arengukavale 2017–2020, UNESCO rahvaraamatukogude manifestile, 

Paide linna arengukavale, Järvamaa kultuurikorralduse arengukavale ja Järvamaa 

arenguleppele. 
 

 Raamatukogu ülesanne on koguda, säilitada ja teha kättesaadavaks tema tööks 

vajalikud teavikud ning andmebaasid. 

 Raamatukogu on kohalik teabekeskus, mis teeb oma kasutajatele 

kättesaadavaks nii üld-  kui ka erialateabe. 

 Raamatukogu põhiteenused on kõigile elanikkonnagruppidele tasuta. 

 Raamatukogu ülesanne on toetada koolitust, täiend- ja ümberõpet, loovust ja 

harrastusi, pakkuda vaba aja kasulikku veetmist. 

 Raamatukogu täidab maakonnaraamatukogu ülesandeid, mille hulka kuuluvad 

rahvaraamatukogude komplekteerimine, raamatukoguhoidjate täiendkoolitus 

ning maakonna teiste raamatukogude juhendamine. 

 

5. JÄRVAMAA KESKRAAMATUKOGU HETKESEIS 

 

Järvamaa KRK kolis praegustesse ruumidesse Lai 33 jaanuaris 2001, lugejatele 

avasime uksed 20. veebruaril.  

Raamatukogu maja kuulub Paide linnale. Alates 1. jaanuarist 2010 ostab Paide linn 

kinnistu korrashoiuks teenust SA-lt Paide Haldus.  

Seisuga 1. detsember 2015 oli Paides 8 269 ja Järvamaal 31 232 elanikku.  

Raamatukogu lahtiolekuajad on  E  11–19, T–R  11–18 ,   L  11–15 (juunis, juulis,  

augustis suletud). 

 

Järvamaa KRK-s oli seisuga 1. jaanuar 2016 93 328 teavikut. Ilu- ja lastekirjandust 

oli 49 496, võõrkeelseid teavikuid 7 533 eksemplari, neist venekeelseid 4 554.   

Kogus on teavikuid ka inglise, saksa, soome, rootsi keeles ja teistest keeltes. 

Raamatukogul on kodulehekülg aadressil http://raamat.paide.ee ja Facebooki 

lehekülg.  

Alates 1. jaanuarist 2016 on koosseisus  13,8 ametikohta, neist 12 on seotud otseselt 

raamatukogutööga. Järvamaa KRK on Paide linna allasutus, mis tegutseb ka 

maakonnaraamatukoguna, täites rahvaraamatukogu seadusest tulenevaid 

lisaülesandeid. Järvamaal töötab seisuga 01.01.2016. a. 27 üldkasutatavat 

raamatukogu (21 rahvaraamatukogu koos 6 harukoguga) 

 

Raamatukogu teeb koostööd linna gümnaasiumide, lasteaedade,Järvamaa 

Kutseharidus Keskuse, Paide Täiskasvanute Keskkooli, Paide Rahvaülikooli, Paide 

Avatud Noortekeskuse, Paide Eakate Päevakeskuse, Paide Kultuurikeskuse, Järvamaa 

Muuseumi, Paide Muusikakooli ja teiste linna asutustega. Tihedam koostöö on 

maakonna teiste rahvaraamatukogude ja kooliraamatukogudega.  

 

Keskraamatukogu teenindussüsteem koosneb kojulaenutusest, muusika-, kunsti- ja 

http://raamat.paide.ee/
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spordikirjanduse saalist ning lasteosakonnast.  

Eraldi lugemissaalid on täiskasvanutele ja lastele, nii perioodika lugemiseks kui ka 

õppetööks. Kõik teavikud on sisestatud ühtsesse maakonna elektronkataloogi, mida 

täiendatakse ja parandatakse jooksvalt.  

Raamatukogulik tarkvara RIKS omab veebiliidest RIKSWEB, mis võimaldab 

interneti teel saada ülevaadet Järvamaa KRK ja temaga ühtsesse süsteemi liitunud 

raamatukogude fondidest. Lugeja näeb raamatukogust laenatud teavikute 

tagastamistähtaegu, võib vaadata oma varasemaid laenutusi, pikendada 

laenutustähtaega ja soovi korral teavikuid ka reserveerida.  

Keskraamatukogus asub maakonna RIKS-i server, teised RIKS-iga liitunud 

raamatukogud on meie nn töökohad.  

 

Järvamaa KRK IT-taristusse kuulub praegu 4 serverit, 11 personaalarvutit ja 6 

terminali, millest 2 töötajate kasutuses.  

Terminaallahenduse asemel oleme seadnud prioriteediks paigaldada personaalarvutid, 

mis vähendab IT-kulusid ja tagab tõrgetevabama töö, kuna ühe kasutaja sessioonis 

tekkinud tarkvaraviga ei halva teiste töötajate tööd.  

Terminalsüsteemi kasutusest vabanevad serverid hakkavad tööle varukoopiate 

süsteemi ja videovalve tarvis. Lokaalne arvutivõrk koosneb kohati amortiseerunud ja 

moraalselt vananenud seadmetest, nende asendamine loob püsivama 

internetiühenduse ja tagab kiirema tõrketuvastuse.  

Üleminek terminalsüsteemilt personaalarvutitele annab raamatukogu külastajatele 

võimaluse kasutada e-riigi teenuseid, nagu ID-kaardiga autentimine, mida varasem 

terminalsüsteem ei võimaldanud.  

Kõigil soetatud ja soetatavad personaalarvutitel on OEM-tüüpi tarkvaralitsents, mis 

vähendab tarkvarale tehtavaid kulutusi: puudub vajadus osta eraldi 

operatsioonisüsteemi tarkvara. Raamatukogu külastajate kasutuses olevates arvutites 

on  vabavaraline tarkvara. 

Kui eelarves on raha,  on plaanis uuendada ka väljastuslahendusi, kuna praegused 

võrguprinterid on oma tööressursi lõpul ning nende asendamine vähendaks ka 

trükitud lehe hinda.  

Samuti vajaks täiendamist videovalvesüsteem, mis on viidud küll salvestavaks ja 

järelvaadatavaks, kuid üks kaamera ei taga veel turvalisust. 

Suurimad probleemid   

 Lagunev katus, mis laseb vett läbi. Kõige rohkem on kahjustunud köögi lagi ja 

seinad. Vesi on voolanud kolmandalt korruselt ka teise korruse õppeklassi. 
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 Parkimiskohtade vähene arv maja ümber.  Parkimiskohti vajavad nii viis maja 

tegutsevat asutust kui ka  nõupidamistel/koolitustel käijad. 

 Ruumide halb ventilatsioon,  eriti suvel ruumid on umbsed ja üle kuumenenud, 

millele lisandub aasta ringi raamatute tolm. Talvel tuleb ventilatsiooniga sisse 

kõrvalasuvate majade kütmise suits ja ving. 

 

6. JÄRVAMAA KESKRAAMATUKOGU VIIMASE VIIE  AASTA 

PÕHINÄITAJAD 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Fond 87 467 89 390 90 998 92 702 92 520 93 328 

Lugejad 3357 3351 3156 2983 2778 2733 

Hõlve 36,9 37,3 35,6 34,2 32,5 32,6 

Laenutused 66 026 73 638 74 413 64 911 63 363 61 269 

Külastused 43 613 42 259 43 072 36 724 34 263 35 447 

Kohti lugemissaalides 60 60 60 60 60 60 

Konverentsisaal (kohti) 50 50 50 50 50 50 

Koosseis (töötajad) 21 17 15,8 15,8 15,8 15,8 

Komplekteerimissumma 20,67 20,36 21,00 20,80 20,83 22,02 

Summa omavalitsuselt 6,40 6,30 7,02 6,86 6,90 7,43 

 

 Rahasummad on antud tuhandetes eurodes. 

 Investeeringuid põhivarasse ja infotehnoloogiasse ei ole viimase viie aasta 

jooksul tehtud. 

 Laenutuste arv näitab vähenemist, kuid see tuleneb elanikkonna vähenemisest, 

uudiskirjanduse ja perioodika nappusest, laste vähesest huvist raamatute vastu 

ja sellest, et praegune laenutuste statistika ei fikseeri perioodika kohallugemist 

ning muude teavikute kasutust raamatukoguhoidja vahenduseta. 

 Hõlve näitab lugejate protsenti teeninduspiirkonna elanike arvust. 

 

7. JÄRVAMAA KESKRAAMATUKOGU TEENUSED 

  

Tasuta põhiteenused: 

 kohallaenutus;  

 kojulaenutus (vanurite ja puudega lugejate teenindamisel kasutatakse 

pereliikmete, tuttavate, naabrite abi; liikumispuudega inimestele on olemas 

lift.); 

 teatmeteenindus (otsing internetist ja andmebaasidest, teatmeteostest jm); 

 lugejakoolitus (raamatukoguekskursioonid, -tunnid, otsing andmebaasidest); 

 avaliku teabe otsing internetist; 

 1 h tasuta arvutikasutust; 
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 ID-kaardi kasutamise võimalus; 

 tasuta WiFi võimalus kõigil korrustel; 

 ürituste korraldamine (näitused, kohtumisõhtud, uudiskirjanduse tutvustamine 

lugejatele). 

 

Tasulised teenused: 

 paljundus;  

 faksi saatmine;  

 skaneerimine;  

 printimine;  

 raamatukogudevaheline laenutus (teistest raamatukogudest tellitud teavikute 

saatekulud tasub lugeja);  

 interneti töökohtade kasutamine alates teisest kasutustunnist; 

 ruumide rentimine (soovi korral lisaks ka dataprojektori ja sülearvuti kasutus). 

 

8. JÄRVAMAA KESKRAAMATUKOGU ÜLESEHITUS, JUHTIMINE JA 

PERSONAL 

 

Järvamaa KRK-s on järgmised struktuurid:  

 

1. juhtkond, 

2. komplekteerimis- ja töötlusosakond, 

3. teenindusosakond, 

4. lasteosakond, 

5. abipersonal.   

 

Ametikohti on 13,8: 

raamatukoguhoidjad               4 

     bibliograafid                            2 

direktor                                    1  

peaspetsialist       1 

     osakonnajuhatajad               3 

     köitja                                       1 

     administraatorid-riidehoidjad 1,8 

 

Raamatukogu tööd juhib direktor, peaspetsialist on sisutöös direktori asetäitja, 

osakondi juhivad osakonnajuhatajad.  

Raamatukoguhoidjad omavad eriharidust või kutsetunnistust.  Raamatukogu juures 

tegutseb Järvamaa KRK nõukogu, mille põhiülesanne on koordineerida ja nõustada 

raamatukogu tema tegevuses ja arengus. Nõukogu kutsutakse kokku vastavalt 

vajadusele, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas. 

 

9. EESMÄRGID JA TEGEVUSED 
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Vastavalt raamatukogu rolli muutumisele ühiskonnas on arengu eesmärk edendada 

Järvamaa Keskraamatukogu tegevust kultuuri-, haridus- ja teabekeskusena.  

Eesmärkide saavutamine toetub uutele teadmistele, arengutele ja tehnoloogiatele. 

Samas on olulised raamatukogu ajalugu ja traditsioonid, mis on olnud meie  tegevuse 

aluseks juba rohkem kui 155 aastat.  

Meie eduka töö eeldus on võimalikult mitmekesine teavikute kogu ja nüüdisaegne 

tehnopark (arvutid, koopiamasinad, printerid, faks jms) ja erialalt asjatundlik 

töötajaskond.  

Raamatukogu peab vahendama ühiskonna kõigile liikmetele ammendavat ja täpset 

teavet ning looma teabekanalite kaudu juurdepääsu kogu maailma teabele. 

 

Arengukava eesmärgid ja tegevused: 

Eesmärk 1 : Järvamaa KRK kliendid on kogu Järvamaa võimalik elanikkond ja 

meie külalised 

 

 tegevused aeg Eeldatav 

finantseerimis 

allikas 

Teostaja/ 

vastutaja 

1. Korraldada raamatukogu ja raamatuid 

tutvustavaid üritusi (kohtumised kirjanike ja 

raamatuillustraatoritega, uudiskirjanduse 

tutvustused lasteaedadele ja koolidele). Võtta 

aktiivselt oma üritustega osa lastekirjanduse 

päeva, raamatukogupäevade, Põhjamaade 

raamatukogunädala ja täiskasvanud õppija 

nädala läbiviimisest. Kirjutada raamatuürituste 

lisarahastuseks projekte. 

2016- 

2020 

OV 30 % 

projektid 

Direktor/ osakondade 

juhatajad 

2. Pöörata erilist tähelepanu lastele ja noortele 

(lasteaiarühmade raamatukogukülastused, 

õpilaste raamatukogutunnid, konkursid, 

viktoriinid, informiinid). 

2016-

2020 

OV Osakondade juhatajad 

3. Luua teavikute tagastamise võimalus ka sel 

ajal, kui raamatukogu on suletud (tagastuskast).  

2016-

2017 

OV Direktor 

4. Reklaamida raamatukogu (teave meedia- ja 

sotsiaalmeedia kanalites) 

2016-

2020 

OV Direktor 

5. Avardada kodulehe võimalusi. 2016-

2020 

OV IT spetsialist 

     

Eesmärk 2: Raamatukogus on teabeteenindus, mis annab päringutele 

võimalikult kiire vastuse 

 

tegevused aeg Eeldatav 

finantseerimis

Teostaja/ 

vastuta 
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e allikas 

1. Suurendada raamatukoguhoidja kui 

konsultandi rolli. Õpetada lugejaid kasutama nii 

oma kui ka teiste raamatukogude andmebaase. 

2016-

2020 

OV Osakondade juhatajad 

2. Sisestada elektronkataloogi kõik ostetud ja 

annetatud teavikud ning viia varem koostatud 

kirjed vastavusse MARC21* reeglitega. 

2016-

2020 

OV Osakondade juhatajad 

3. Täiendada kodulooliste teavikute kogu. 

Jätkata kodulooliste materjalide jooksvat ja 

retrospektiivset bibliografeerimist ja kaart 

kartoteegi sisestamist elektronandmebaasi. 

2016-

2020 

OV Bibliograafid 

4.  Bibliografeerida ajakirju ja koguteoseid nii 

jooksvalt kui retrospektiivselt ja lugejate 

päringutele vastavalt. 

2016-

2020 

OV Bibliograafid 

5. Jäädvustada raamatukogu ajalugu nii fotode 

kui ka kroonikaraamatu kujul. 

2016-

2020 

OV Osakondade juhatajad/ 

bibliograafid 

 

Eesmärk 3: Raamatukogus on optimaalse suurusega teavikute kogu, mis 

rahuldab kõigi lugejagruppide põhivajadusi 
 

tegevused aeg Eeldatav 

finantseerimis 

allikas 

Teostaja/ 

vastutaja 

1. Jälgida, et teavikute juurdekasv oleks 

küllaldane. 

2016-

2020 

OV 50% 

Riik 50% 

Raamatukoguhoidjad/ 

komplekteerijad 

2. Eelarve koostamisel järgida 

Kultuuriministeeriumi soovitust 

omavalitsustele eraldada teavikute soetamiseks 

raha vähemalt samas mahus, kui seda saab 

riigieelarvest. 
  

2016-

2020 

OV Direktor 

3. Registreerida ja analüüsida andmebaasis 

lugejate rahuldamata nõudlusi teavikute suhtes  

ning võtta tulemused järelkomplekteerimise 

aluseks. 

2016-

2020 

OV Osakondade juhatajad/ 

komplekteerijad 

4. Komplekteerida võimalikult täielikult 

eestikeelseid trükiseid, arvestades 

lugejagruppide vajadusi 

2016-

2020 

OV Osakondade juhatajad/ 

komplekteerijad 

5. Võõrkeelseid trükiseid komplekteerida 

vastavalt vajadusele ja võimalustele. 

2016-

2020 

OV Osakondade juhatajad/ 

komplekteerijad 

6. Täiendada ja mitmekesistada 2016- OV Osakondade juhatajad/ 
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muusikateavikute kogu. 2020 komplekteerijad 

7. Jätkata elektrooniliste teavikute kogu 

täiendamist ja huvi tekkimise korral pakkuda 

lugejatele e-raamatu kasutust. 

2016-

2020 

OV Osakondade juhatajad/ 

direktor 

 

Eesmärk 4: Tagatud on teavikute kogu säilimine 

 

tegevused aeg Eeldatav 

finantseerimis 

allikas 

Teostaja/ 

vastutaja 

1. Pikendada teavikute füüsilist iga, jätkata ise 

uute liimköites ja vanade teavikute köitmist. 

Kiletada praktiliselt kõik kogusse saabuvad 

raamatud. 

2016-

2020 

OV Osakondade juhatajad/ 

köitja 

2. Lasta trükikojas köita alaliseks säilitamiseks 

Järva Teataja 

2016-

2020 

OV Direktor 

3. Suurendada turvakaamerate arvu.    2017-

2019 

OV IT spetsialist 

4. Vähendada raamatuvõlglaste arvu, kasutades 

meeldetuletuste saatmisel  elektroonilisi 

võimalusi ja erandkorras paberkirju. 

2016-

2020 

OV Osakondade juhatajad 

6. Jätkata tasu võtmist neilt lugejatelt, kes ei 

pea kinni tagastustähtajast. 

2016-

2020 

OV Osakondade juhatajad 

 

Eesmärk 5: Raamatukogu on elukestva õppe keskus 

 

tegevused aeg Eeldatav 

finantseerimis

e allikas 

Teostaja/ 

vastutaja 

1. Toetada raamatute väljapanekutega kursusi ja 

õppepäevi. 

2016-

2020 

OV Osakondade juhatajad 

2. Arendada lugejate teabekasutusoskust 

(koolitused). 

2016-

2020 

OV Osakondade juhatajad 

3. Pakkuda kooliraamatukoguhoidjatele 

täienduskoolitust ja õppeekskursioone koos 

teiste raamatukoguhoidjatega, raamatuüritusi. 

2016-

2020 

OV Osakondade juhatajad 

4. Asendada terminalid/arvutid ja monitorid: 

kõigepealt uuendada tarkvara ja 

viirusetõrjelitsentse, siis hankida riistvara.   

2016-

2020 

OV IT spetsialist 

5. Arendada koostööd linna kõigi asutustega, sh 

lasteaedade, koolide, kogukonnakeskuse, Paide 

2016-

2020 

OV Direktor/osakondade 

juhatajad 
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Rahvaülikooli, Paide Kultuurikeskuse, 

Järvamaa Muuseumi, Paide Avatud 

Noortekeskuse ning teiste kultuuriasutustega. 

Lisaks omavaheline teabevahetus ja üksteise 

ürituste reklaamimine. 

6. Selgitada välja  linna asutuste vajadused 

teavikute osas,  soovi korral koostada 

bibliograafilisi nimestikke mitmesugustel 

teemadel. 

2016-

2020 

OV Osakondade juhatajad 

7. Pakkuda rändnäitusi teiste asutuste üritustele 

ja  võtta vastu nende näitusi (joonistused, 

maalid, keraamika) oma  ruumides 

eksponeerimiseks. 

2016-

2020 

OV Direktor/ Osakondade 

juhatajad 

18. Pakkuda oma konverentsiruumi ja 

esitlustehnikat ürituste korraldamiseks. 

2016-

2020 

OV Direktor/peaspetsialist 

9. Korraldada ühiselt kohtumisi kirjanike, 

illustraatorite, muusikute ja teiste 

kultuuritegelastega. 

2016-

2020 

OV 

projekt 

Direktor/osakondade 

juhatajad 

10. Tutvustada kunsti- ja muusikaosakonna 

teavikuid kunsti- ja  käsitööhuvilistele 

inimestele. 

2016-

2020 

OV Osakondade juhatajad 

11. Viia läbi raamatukogutunde nii 

lasteaiarühmadele kui ka õpilastele, korraldada 

raamatu ja raamatukoguga seotud viktoriine, 

konkursse. Jätkata traditsioonilisi üritusi.  

2016-

2020 

OV Osakondade juhatajad 

12. Tutvustada korrapäraselt õpilastele 

uudiskirjandust ja valmistada koolide soovil 

ette teematunde. 

2016-

2020 

OV Osakondade juhatajad 

 

 Eesmärk 6: Raamatukogu täidab maakonnaraamatukogu rolli 
 

tegevused aeg Eeldatav 

finantseerimis 

allikas 

Teostaja/ 

vastutaja 

1. Olla endiselt maakondliku 

raamatukoguteeninduse koordineerija.  

2016-

2020 

OV Direktor/osakondade 

juhatajad 

2. Luua ja hallata rahvaraamatukogude 

tegevuseks vajalikke andmebaase. 

2016-

2020 

OV Osakondade juhatajad/ 

peaspetsialist 

3. Koguda ja analüüsida maakonna 

rahvaraamatukogudelt statistilisi andmeid. 

2016-

2020 

OV 50% 

Riik 50% 

Peaspetsialist 

4. Korraldada maakonna raamatukogutöötajate 2016- OV 50% Direktor/peaspetsialist 
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erialanõustamist ja täienduskoolitust. 2020 Riik 50% 

5. Võtta osa kooliraamatukoguhoidjate 

sektsiooni tööst ja pakkuda neile osavõttu meie 

korraldatavatest seminaridest ja õppepäevadest. 

2016-

2020 

OV 70% 

projektid 30% 

Lasteosakonna 

juhataja 

6. Jätkata teatmebibliograafilist tööd  ja 

maakonna koduloo kogumist. 

2016-

2020 

OV Bibliograafid 

7. Jätkata teavikute hankimist  maakonna 

teistele rahvaraamatukogudele. Erialakirjanduse 

komplekteerimisel ja selle eksemplaarsuse 

määramisel lähtuda maakonna elanike kutse- ja 

täiendõppe vajadustest.  

2016-

2020 

OV Osakondade juhatajad/ 

komplekteerijad 

 

Eesmärk 7: Raamatukogus töötavad erialal asjatundlikud inimesed 

 

tegevused aeg Eeldatav 

finantseerimis 

allikas 

Teostaja/ 

vastutaja 

1. Luua töötajatele võimalusi arendada  

kutseoskusi. Raamatukogundusliku 

eriharidusega töötajatel on võimalus taotleda 

kutsekvalifikatsiooni tunnistust sihtasutuselt 

Kutsekoda. 

2016-

2020 

OV Direktor 

2. Suurendada personali koolituskulusid.  2016-

2020 

OV direktor 

3. Võtta osa üle-eestilistest ja maakondlikest 

erialakoolitustest. Täiendada oma 

psühholoogia, klienditeeniduse, 

infotehnoloogia ja teisi teenindajale vajalikke 

teadmisi. Võtta osa üle-eestilistest 

raamatukoguhoidjate laagritest ja 

suveakadeemiatest. 

2016-

2020 

OV Osakondade 

juhatajad/direktor 

4. Jätkata õppeekskursioonide korraldamist.  2016-

2020 

OV 50% 

maakonna 

teised OV-d 

50% 

Direktor 

5. Vajadusel teha uutele töötajatele 

individuaalõpet. 

2016-

2020 

OV Osakondade 

juhatajad/direktor 

6. Soovitada uutel raamatukogundusliku 

erihariduseta töötajatel läbida kutsekoolitus. 

2016-

2020 

OV Direktor 

 

Eesmärk 8: Raamatukogu on asutus, kuhu tahetakse tulla tööle ja veetma vaba 

aega 
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tegevused aeg Eeldatav 

finantseerimis  

allikas 

Teostaja/ 

vastutaja 

1. Tagada töötajatele ja lugejatele normaalsed 

töö- ja olmetingimused.  

2016-

2020 

OV Direktor 

2. Vajadusel hankida/vahetada välja 

kontoritehnika (koopiamasin, printer). 

2016-

2020 

OV IT spetsialist 

3. Sisustada õppeklass uue mööbliga. 2016-

2020 

OV Direktor 

4. Muuta töötajate töökohad ergonoomiliseks. 2016-

2020 

OV Direktor 

5. Hankida juurde riiuleid ja uuendada mööblit. 2016-

2020 

OV Direktor 

6. Arendada edasi lapsesõbralikku keskkonda 

lasteosakonnas, teha osakond atraktiivsemaks. 

Hankida lasteosakonda uusi lauamängude, 

joonistus- ja meisterdusvahendeid 

2016-

2020 

OV Lasteosakonna 

juhataja/direktor/ 

komplekteerijad 

7. Teha järjepidevalt ruumides hooldusremonti. 

Korrastada kohvikuruumid nii töötajate 

puhkeruumiks kui ka väljarentimiseks.  

2016-

2020 

OV Direktor 

8. Võimaldada töötajatele tervisekontrolli ja 

hüvitada see.   

2016-

2020 

OV Direktor 

9. Taotleda töötajate töötasu viimist Eesti 

kultuuritöötajate keskmisele tasemele. 

2016-

2020 

OV  

Riik  

Direktor 

 

         
10. ARENGUKAVA TÄITMISE, HINDAMISE JA UUENDAMISE KORD 
 

Järvamaa Keskraamatukogu arengukava on strateegiline dokument, mille põhjal 

töötatakse välja iga-aastased tegevuskavad, sõnastatakse arendusülesanded ja 

plaanitakse eelarvet.  

Arengukava täitmist arutab igal aastal raamatukogu nõukogu. Arengukava 

tulemuslikkust hinnatakse üks kord aastas. Majandustegevust hinnatakse eelarveaasta 

lõpul. Suuremate investeeringutega seotud otsuseid muudetakse Paide Linnavalitsuse 

otsusega.  

Arengukava parandus- ja muudatusettepanekuid esitatakse kirjalikult iga aasta 

maikuus. Arengukava muudatusettepanekud kinnitab raamatukogu nõukogu. 

Arengukava uuendatakse seoses 

- seadusandluse muudatustega, 

- raamatukogu staatuse muutmisega, 
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- nõukogu ettepanekutega, 

- muudatustega raamatukogu eelarves või investeeringutes, 

- arengukava tähtaja möödumisega. 
 

Uuendatud arengukava pannakse välja avalikuks tutvumiseks ning sellest teavitatakse 

raamatukogu töötajaid ja üldsust. 

 

Mõistete seletused * 

 

RIKS – raamatukogude info- ja kataloogide süsteem 

RIKSWEB- internetipõhine lahendus raamatukogu tarkvaraprogrammile 

 

MARC-vorming = rahvusvaheliselt tunnustatud raamvorming peamiselt 

bibliograafia- ja normikirjete esituseks ja struktureerimiseks arvutiloetaval 

andmekandjal; selle variandid on nt MARC21, FINMARC ja UNIMARC 

MARC = Machine-Readable Catalogin 

 

WIFI- traadita internetiühendus 

 

OEM-tüüpi tarkvaralitsents (Original Equipment Manufacturer) - versiooni, mis on 

ostetavasse kompuutrisse juba eelnevalt installeeritud  

 
 


