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Sissejuhatus  

Valga Keskraamatukogu asub Valga linnas. Valga Keskraamatukogu struktuuri kuulub 

keskraamatukogu Valgas ja üheksa haruraamatukogu – Hargla, Koikküla, Lüllemäe, Kaagjärve, 

Tsirguliina, Laatre, Sooru, Tagula ja Õru raamatukogu. Valga Keskraamatukogu täidab täiendavalt 

raamatukoguteeninduse maakondliku koordineerimise ülesandeid. 

Käesolevas arengukavas tähistab termin „raamatukogu“ Valga Keskraamatukogu koos üheksa 

haruraamatukoguga. Vastavalt kontekstile ja vajadusel on rõhutamiseks arengukavas välja toodud 

konkreetse raamatukogu nimi. 

Raamatukogu põhiülesandeks on lugejale vajalike teavikute kogumine, hoidmine, kättesaadavaks 

tegemine ja avalikele teenustele juurdepääsu tagamine. 

Arengukava koostamisel on arvestatud elanike rahuloluküsimustike tulemustega ning töötajate 

nägemusega raamatukogu tulevikust. Toimusid arengukava koostamise töötoad Valgamaa 

raamatukogude töötajatele. Arengukava koostamise protsessi juhtis direktor Triinu Rätsepp. 

Arengukavas toodud tegevuste läbi on eesmärgiks tagada raamatukogude areng Valga vallas ja 

Valga maakonnas. 

Arengukava annab ülevaate raamatukogu hetkeolukorrast ning määratleb eesmärgid ja tegevused, 

mis tagavad kvaliteetse raamatukoguteenuse Valga valla elanikele. Hetkeolukorra kirjeldamisel 

on esitatud statistilised andmed 2017–2021. 

Arengukava vaadatakse üle ja täiendatakse vajadusel kord aastas. Arengukava juurde kuulub 

tegevuskava koos eelarvevajadusega, mis koostatakse iga aasta kohta eraldi. 

Arengukavas kasutatavad lühendid: 
 

KOV – kohalik omavalitsus 
 

RFID (radio frequency identification) – identifitseerimistehnoloogia 

RVL – raamatukogudevaheline laenutus 

RIKS – raamatukogude info- ja kataloogisüsteem 
 

RIKSWEB – kõigile avalikult veebis kättesaadav raamatukogude info- ja kataloogisüsteem 
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1. Hetkeolukorra kirjeldus  

1.1 Valga Keskraamatukogu ja haruraamatukogud 

Valga linna raamatukogu asutati 1865. aastal ja tegutses 1911. aastani. 1925. aastal avati Valgas 

raamatukogu teistkordselt ja tegutseb järjepidevalt tänaseni. 

1996. aastast asub raamatukogu aadressil Aia tn 12. Hoones on kasulikku pinda 751,7 m2. Uues 

majas alustati raamatukogu automatiseerimisega – kasutusele võeti programm Kirjasto 3000, 

alustati elektronkataloogi koostamisega. 

2000. aastal mindi üle arvutilaenutusele, alustati kodulooliste artiklite andmebaasi koostamist ja 

raamatukogu sai esimese kodulehe. 

2003. aastal asendati Kirjasto 3000 kaasaegsema programmiga RIKS. 

2005. aastal alustati kodulooliste isikute andmebaasi ISIK koostamist. 

2009. aastast alates antakse üle aasta välja August Gailiti nimelist novelliauhinda. 
 

Pärast 2017. aastal toimunud kohalike omavalitsuste ühinemist kuuluvad Valga Keskraamatukogu 

struktuuri kolm osakonda Valgas ja üheksa haruraamatukogu (Hargla, Kaagjärve, Koikküla, 

Laatre, Lüllemäe, Sooru, Tagula, Tsirguliina ja Õru). 

Valga valla raamatukogudes töötab kokku 24 inimest. Valga Keskraamatukogus: direktor; 

peaspetsialist; teenindusosakonnas kuus inimest (neist kaks 0,5 koormusega); lastekirjanduse 

osakonnas kolm inimest; komplekteerimis- ja töötlusosakonnas kaks inimest; kaks 

puhastusteenindajat (neist üks 0,5 koormusega). Haruraamatukogudes töötab üheksa inimest. 

Hargla haruraamatukogu avati 1921. aastal. Raamatukogu asub koos kooli ja lasteaiaga Hargla 

Kooli hoones. Õpilaste ja laste suhtes on asukoht hea, kuid asutakse küla ühes servas ning seetõttu 

on ligipääs teises küla servas elavatele (sh korrusmajade) elanikele keerulisem. 

Kaagjärve haruraamatukogu tegutseb alates 1913. aastast. Raamatukogu asub Kaagjärve külas 

kortermaja 1. korrusel. Kaagjärve raamatukogu sai vahetult enne valdade ühinemist uued ruumid. 

Raamatukogu ruumid on kokku ehitatud kahest korterist, kuhu juurde kuulub ka külakeskuse pind. 

Koikküla haruraamatukogu asutati 1922. aastal. Raamatukogu asub Koikkülas, lasteaed- 

algkooli hooneks ehitatud majas. Majas ja külas antud hetkel rohkem avalikke asutusi ei ole. 
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Laatre haruraamatukogu tegutseb alates 1914. aastast (kuni 1956. aastani, taasavati 1968. 

aastal). Raamatukogu asub Laatre külas aadressil Pargi 9 koos Laatre Vabaajakeskusega (majast 

ca ¼ on raamatukogu käsutuses). Asukoht on küla servas, metsa ääres. 

Lüllemäe haruraamatukogu tegutseb alates 1911. aastast. Raamatukogu asub Lüllemäe külas 

Karula teeninduskeskuse majas, kus ühtlasi tegutseb Karula Avatud Noortekeskus, kauplus ja 

mitmed piirkondlikud MTÜ-d. Raamatukogu asukoht on külas väga hea. Juurdepääs 

liikumispuudega inimestele on olemas. 

Sooru haruraamatukogu asutati 1926. aastal. Raamatukogu asub Sooru külas, Kesk 7 Sooru 

rahvamaja 2. korrusel. Majas tegutseb järjepidevalt ainult raamatukogu. Ligipääs teisele korrusele 

on raskendatud. 

Tagula haruraamatukogu kohta on esimesed arhiiviandmed 1918. aastast. Raamatukogu asub 

Tagula külas aadressil Antsla tee 4-5, kortermaja 1. korrusel 2 korterist kokku ehitatud ruumides. 

Külas teisi avalikke asutusi ei ole. 

Tsirguliina haruraamatukogu tegutseb alates 1923. aastast. Raamatukogu asub koos kooli ja 

lasteaiaga Tsirguliina alevikus aadressil Nooruse 1. Sissepääs raamatukokku on koolihoone hoovi 

poolt, raamatukogu ise asub maja 2. korrusel. 

Õru haruraamatukogu avati 1944. aastal. Raamatukogu asub Õru alevikus aadressil Kooli 1-1. 

Raamatukogu asub küla keskel kortermaja 1. korrusel, lähedal on algkool-lasteaed, päevakeskus 

ja noortekeskus. 
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Joonis 1: Valgamaa raamatukogude paiknemine: Oranž – Valga valla raamatukogud; Sinine – Otepää 

valla raamatukogud; Roheline – Tõrva valla raamatukogud 
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1.2 Valga Keskraamatukogu maakondlik funktsioon 
 

Valga Keskraamatukogu on rahvaraamatukogu, mis täidab rahvaraamatukogu seadusest tulenevalt 

täiendavalt raamatukoguteeninduse maakondliku koordineerimise ülesandeid: 

1) kogude komplekteerimine ja töötlemine; 

2) rahvaraamatukogude tegevuseks vajalike bibliograafia-, täistekst- ja muude andmebaaside 

loomine ja pidamine; 

3) rahvaraamatukogude statistilise aruandluse korraldamine ja tegevuse analüüsimine; 

4) erialane nõustamine ja raamatukogutöötajate täienduskoolituse korraldamine; 

5) teatmebibliograafilise töö korraldamine. 
 

Seega on Valga Keskraamatukogu koordineerida eelpool välja toodud tegevused Valga (10 

raamatukogu), Tõrva (6 raamatukogu) ja Otepää (7 raamatukogu) vallas tegutsevates 

raamatukogudes 

1.3 Teeninduspiirkond 

Valga valla külad on jagunenud haruraamatukogude teeninduspiirkondadeks. 
 

Kultuuriministeerium edastab aasta algul maakonna elanike arvu külade kaupa eelmise aasta  

1. detsembri seisuga, mille alusel jagatakse riigieelarvest komplekteerimisraha maakondadele. 

Elanike arv külade kaupa edastatakse valla raamatukogudele ning harukogude juhatajad liidavad 

oma piirkonna külade elaniku arvu kokku. 

 

 
Valga Hargla Kaagjärve Koikküla Laatre Lüllemäe Sooru Tagula Tsirguliina Õru 

2017 13 015 362 440 362 410 539 478 211 496 470 

2018 12 956 358 411 357 401 555 480 207 484 471 

2019 12 481 388 447 394 443 580 527 242 518 492 

2020 11 843 348 420 467 388 507 478 185 462 450 

2021 11 895 340 431 343 378 504 464 181 462 450 

Tabel 1: Raamatukogude teeninduspiirkonna elanike arv 2017–2021. 
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1.4 Pakutavad teenused 

• raamatute ja perioodika kojulaenutus ja kohalkasutus; 

• raamatukogudevaheline laenutus (RVL); 

• avaliku teabe kättesaadavaks tegemine – kasutajate käsutuses oli 2021. aasta lõpus 18 

arvutit; 

• info- ja teemapäringutele vastamine; 

• ürituste ja näituste korraldamine – nii lastele kui täiskasvanutele; 

• klubiline tegevus – Koikkülas, Tsirguliinas, Tagulas ja Valgas; 

• kasutajakoolituste korraldamine – nii lastele kui täiskasvanutele; 

• koduteenindus liikumisprobleemidega inimestele; 

• tasulised teenused: printimine, koopiate tegemine, skaneerimine, ruumi(de) rentimine; 

• postiteenus Tsirguliina haruraamatukogus (kuni 31.10.2021); 

• pesupesemise teenus Koikkülas; 

• ühendatud kooli- ja rahvaraamatukogu – Hargla ja Tsirguliina haruraamatukogu; 

• koduloolise kirjanduse ja perioodika kogumine ja kättesaadavaks tegemine. 

 

 
1.5 Kogude suurus ja kasutajad 

 
Valga valla elanike arv on langustrendis. Samuti näitab raamatukogu kasutajate arv langust. 

Laste hõivatus püsib stabiilsena. Viimastel aastatel on raamatukogude kasutamist mõjutanud 

oluliselt COVID-19 kriis. 

 

 
Elanikke Kasutajaid sh lapsed (% 

kasutajatest) 
sh täiskasvanud Hõive 

2017 16 783 4 278 1 352 (31,6%) 2 926 25,5% 

2018 16 680 4 252 1 395 (32,8%) 2 857 25,5% 

2019 16 512 4 089 1 290 (31,5%) 2 799 24,8% 

2020 15 548 3 765 1 176 (31,2%) 2 589 24,2% 

2021 15 448 3 607 1 141 (31,6%) 2 466 23,3% 
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Tabel 2: Raamatukogu kasutajate arv (lapsed ja täiskasvanud) 2017 kuni 2021. Hõivatus 

teeninduspiirkonnas 

COVID-19 levik on mõjutanud oluliselt raamatukogude külastusi ja inimeste osalemist üritustel. 

Vähenesid oluliselt füüsilised külastused ja tõusid virtuaalkülastuste arvud (kodulehe külastamine, 

elektronkataloogi külastamine veebis). 

 

 
Kogud Laenutused 

(kokku: 

koju+kohal) 

Külastused Virtuaal- 

külastused 

Külastused 

kokku 

Üritustel 

Osalenuid 

2017 199 479 130 382 74 483 53 678 128 161 2 814 

2018 190 542 132 443 73 699 47 507 121 206 2 976 

2019 188 413 125 439 69 010 46 048 115 059 3 114 

2020 181 330 116 674 59 254 68 613 127 867 2 118 

2021 178 569 113 808 58 913 102 058 160 971 2 687 

Tabel 3: Raamatukogu kasutamine 2017–2021 

 
 

1.6 Üritused 

Raamatukogu korraldab üritusi erinevatele vanusegruppidele. Igakuiselt koostatakse näituseid ja 

väljapanekuid. Võimalusel võetakse vastu ka külalisnäituseid. Lastele ja noortele korraldatakse 

maakondlikke konkursse/eelvoorusid, kohtumisi kirjanikega, ettelugemisi, raamatukogutunde ja 

veel mitmeid teisi tegevusi. Vahendatakse üle-eestilisi algatusi ja programme. Täiskasvanutele 

korraldatakse samuti erinevaid sündmusi, näiteks kohtumisi kirjanikega, raamatuesitlusi, loenguid, 

õpitubasid. 

 

 Näitused Üritused Osalejad sh lastele sh lastest osalejaid 

2017 151 150 2 814 113 1 972 

2018 176 189 2 976 137 1 725 

2019 190 204 3 114 135 1 964 

2020 159 151 2 118 123 1 683 

2021 183 169 2 687 106 1 728 

Tabel 4: Näitused ja üritustel osalenute arv 2017–2021. 
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1.7 Eelarve 

 
Raamatukogu eelarve moodustub KOV-i panusest ja riigi toetusest. Riik eraldab toetust nelja 

töötaja töötasudeks maakondliku funktsiooni täitmiseks ning toetab raamatute soetamist. Muude 

allikate all mõistetakse projektitoetustest saadud sihtfinantseerimisi (enamasti koolitused ja/või 

ürituste korraldamiseks). Arvestatava osa raamatukogu eelarvest moodustab tööjõukulu. Siiski on 

Valga valla raamatukogutöötajate keskmine töötasu nelisada eurot madalam riigi keskmise 

raamatukogunduse valdkonna töötasuga võrreldes. Miinimumpalga kasv tähendab, et 

raamatukoguhoidja töötasu on vaid veidi kõrgem alampalgast.  

 

 Eelarve riigilt KOVilt muudest allikatest 

2017 610 938* 93 722 513 082* 4 134 

2018 531 405 120 013 408 722 2 670 

2019 534 300 115 480 416 143 2 677 

2020 530 663 118 904 408 635 3 124 

2021 569 788 136 280 430 891 2 617 

* KOV-idelt 3 raamatukogu (Kaagjärve, Lüllemäe ja Tagula) ruumidele – 120 507 eurot  

Tabel 5: Raamatukogu eelarve 2017–2021 

 
1.8 Koostööpartnerid 

• Valga Muuseum – ühisüritused ja -koolitused. 

• Valga valla koolid ja lasteaiad – piirkondades, kus raamatukogu asub haridusasutuse 

läheduses. 

• Valgamaa koolid – maakondlike konkursside korraldamine. 

• Valga valla kultuurikeskused. 

• Valga Avatud Noortekeskus – ühisprojektid noortele. 

• Piirkondades tegutsevad MTÜ-d ja kogukondlikud huvigrupid. 

• Valgamaa Arenguagentuur – toetab Valga Keskraamatukogu maakondlike 

konkursside/eelvoorude korraldamist. 

• Maaelu Edendamise Sihtasutus – ruumide kasutamise võimalus nõustamiseks. 

• Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing – koolitused, erialaüritused, erialase info vahendamine. 
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• Eesti Lastekirjanduse Keskus – Lugemisisu, üleriigilised konkursid. 

• Eesti Rahvusraamatukogu – koolitused, erialane informatsioon. 

• Kultuuriministeerium – võimalus taotleda lisavahendeid koolitusteks. 

• Eesti Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp – võimalus taotleda toetusi sündmuste 

korraldamisel. 

 

2. Missioon  

Meie missioon on olla inimesele võimalikult lähedal ja kättesaadav. Raamatukogude igapäevane 

tegevus toetab Valga valla kodanikku, olles kaasavaks kultuuri-, haridus- ja kogukonnakeskuseks 

kogu inimese elukaare vältel, panustades ühtlasi ka infopädevuste arendamisse. Oleme 

maakondlik rahvaraamatukogude kompetentsikeskus ja partneriks piirkonnas tegutsevatele 

asutustele. 

 

 

3. Visioon 
 

Raamatukogu on kogukonnasõbralik, usaldusväärne ja mainekas kultuuriasutus. Meie töötajad on 

inimesi väärtustavad abivalmis kogukonnahoidjad, kes läbi professionaalsuse ja paindlikkuse 

aitavad kodanikel reageerida ühiskonnas toimuvatele muutustele. Meie kogud lähtuvad 

lugejanõudlusest, toetades igakülgselt kultuuri, elukestvat õpet ja vaimset tervist. 

 

 

4. Väärtused 
 

• Avatus. Pakume kõigile võrdseid võimalusi ligipääsuks teabele ja kultuurile. 

• Neutraalsus. Raamatukogu on neutraalne koht erinevatele ühiskonnagruppidele, 

hoiakutele ja arvamusele. 

• Kasutajasõbralikkus. Raamatukogu töökorraldus on külastaja jaoks paindlik, asjatundlik 

ja usaldust tekitav. Lisaks sõbralikule teenindusele oleme alati valmis ära kuulama ja 

võimalusel suuname, juhendame ja aitame. 

• Jätkusuutlikkus. Raamatukogu tegevused toetavad ja propageerivad keskkonnasäästlikku 

eluviisi. Raamatukogude jätkusuutlikuks arenguks arendusspetsialisti funktsiooni loomine 
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struktuuri ümberkorraldamise teel.  

• Kogukonnakesksus. Raamatukogu on inimestele lähedal ja oma tegevuste ja teenustega 

saame parandada kogukondade elukvaliteeti. 

• Innustatus. Raamatukogu töötajad on valmis koostööks ja inspiratsiooni vastuvõtmiseks, 

et tõsta raamatukogude atraktiivsust. 

 

 

5. Strateegilised eesmärgid  

Eesmärk 1: 
Raamatukogu teenused on heal tasemel, mitmekesised ja toetavad kogukonna elukvaliteeti. 

 

Tegevus Tulemus Mõõdikud: arengukava 

koostamise hetkel 

Regulaarne küsitluste 

läbiviimine kogukonnas 

erinevatele sihtgruppidele. 

Raamatukogu lähtub 

uuringutulemustest oma 

tegevuse planeerimisel. 

Rahuloluküsitluses 

osalenute arv: õpilased 

175 ja täiskasvanud 

312. 

Vajaduspõhine 

koduteeninduse arendamine 

koos KOV teiste 

struktuuridega. 

Raamatukoguteenus jõuab 

suurema hulga Valga valla 

elanikeni, kelle juurdepääs 

teenusele on raskendatud. 

Teenuse kasutajate arv: 

28 

Kordade arv: 241. 

Raamatute tagastuskastide 

paigaldamine kõigi 

haruraamatukogude juurde. 

Paigaldatud on raamatute 

tagastuskastid kõigi 

haruraamatukogude juurde. 

Tagastuskastide arv: 3. 

Raamatute laenutuskappide 

paigaldamine Valga valla 

suurematesse asulatesse. 

Paigaldatud on raamatute 

laenutuskapid Tsirguliina, 

Lüllemäe, Õru ja Hargla 

asulasse ning lisaks üks kapp 

veel Valga linna (näiteks turu 

lähedale). 

Raamatukappide arv: 1. 

Pilveprindi teenuse 

võimaldamine Valga 

Keskraamatukogus. 

Kasutajal on võimalus laadida 

prinditav fail endale 

meelepärases kohas üles, tasuda 

pangalingiga ning valida 

printimistöö kättesaamiseks 

raamatukogu. 

Teenuse kasutajate arv: 

hetkel teenus puudub. 
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Raamatukogus kaugtöö 

tegemise võimaluste 

parandamine 

Raamatukogu pakub kaugtöö 

tegemise võimalust üle kogu 

Valga valla. 

Raamatukogus on olemas vajalik 

tehnika, inventar/mööbel 

kaugtöö võimaldamiseks. 

Kaugtöökohtade arv 

arvutitega: 10 

arvutitöökohta. 

Ergonoomiline mööbel: 0. 

Kaugtöökohtade 

kasutajate arv: hetkel 

andmed puuduvad. 

Raamatukogu poolt 

pakutavate tasuta ja tasuliste 

teenuste analüüs ja 

tutvustamine. 

Võimalike lisateenuste 

analüüs. 

Raamatukogu pakutavad 

teenused on selgelt kirjeldatud, 

mis võimaldab sihipärast info 

jagamist ning tasuliste teenuste 

hinnakirja värskendamist. 

Toimub aktiivne teenuste 

tutvustamine läbi erinevate 

infokanalite. 

Raamatukogu ruumide otstarbe 

muutmine lähtuvalt teenuste 

analüüsist. 

Pakutavate teenuste arv: 

11. 

Infokanalite arv: 2. 

Ümber korraldatud 

ruumide arv: hetkel 

andmed puuduvad. 

Inventari soetamine ürituste 

ja tegevuste korraldamiseks. 

Soetatud on vastav tehnika 

tegevuste ja õpitubade 

elluviimiseks, näiteks valge 

tahvel, projektor, kirjaploki 

tahvel, näituseinventar, 

meisterdamiseks vajalikud 

seadmed/tööriistad. 

Inventarile kulunud 

summa eelarves: hetkel 

andmed puuduvad. 

Uut inventari saanud 

raamatukogude arv: 

hetkel andmed puuduvad. 

Regulaarse huvitegevuse 

pakkumine raamatukogu 

ruumides. 

Raamatukogu ruumides 

tegutsevad erinevad huvigrupid 

oma huvide arendamiseks. 

Alati kättesaadavate hobitubade 

loomine. 

Huvitegevuste arv: 2. 

Kordade arv: 17. 

Huvitegevuses osalejate 

arv: 121. 

Järjepidev töö laste ja 

noortega lugemisharjumuse 

hoidmiseks ja kujundamiseks. 

Järjepidev töö täiskasvanute 

lugemisharjumuse 

hoidmiseks ja 

kujundamiseks. 

Toimuvad järjepidevalt 

raamatukogutunnid, 

kasutajakoolitused, 

lugemisprogrammid, üritused ja 

näitused/väljapanekud 

erinevatele sihtgruppidele sh 

virtuaalsed ja/või hübriidsed. 

Jätkatakse üleriiklike 

konkursside maakondlike 

Raamatukogutundides ja 

kasutajakoolitustel 

osalenute arv: 528. 

Lastele/noortele/täiskas-

vanutele suunatud 

lugemisprogrammide 

arv: 3. 

Lastele ja 

noortele/täiskasvanutele 
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 eelvoorude ja maakondlike 

konkursside korraldamisega. 

Panustakse aktiivselt üle- 

eestilistesse programmidesse ja 

algatustesse. 

Koolides/lasteaedades pakutakse 

raamatukogu poolt kohapeal 

külalistunde. 

Toimub laenutustegevus 

väljaspool raamatukogu – 

koolis/lasteaias või külade 

olulistes punktides. 

Jätkatakse traditsiooniliste 

külastushuviga sündmuste 

korraldamist (näiteks Gailiti 

novelliauhinna väljaandmine, 

kohtumisõhtud, loengud, 

suvelugemisprogramm). 

Korraldatakse projektipõhiseid 

huvitegevusi erinevatele 

sihtgruppidele. 

suunatud 

ürituste/sündmuste ja 

neis osalenute arv: 

106/63 ja 1728/959. 

Juhendatud infootsingute 

arv: hetkel andmed 

puuduvad. 

Laenutuskohtade arv 

väljaspool raamatukogu 

(koolides/lasteaedades 

jms): 1. 

Näituste/väljapanekute 

arv: 183. 

Noorte ja täiskasvanute 

infokirjaoskuse parandamine. 

Toimub järjepidev noorte ja 

täiskasvanute infokirjaoskuse 

programmide elluviimine. 

Toimub järjepidev nõustamine 

avalike teenuste kasutamiseks. 

Rühma ja 

individuaalkoolituste arv 

nii noortele kui 

täiskasvanutele: 

175 koolitust, 528 

osalejat, sh 27 RKtundi, 

kus osalejaid oli 369. 

Väikelastele suunatud 

raamatuprogrammi 

väljatöötamine. 

Väikelapsed koos vanematega 

osalevad regulaarselt väikelaste 

programmides. 

Väikelaste programmides 

osalenute arv: hetkel 

andmed puuduvad. 

Koostöö erinevate asutuste ja 

organisatsioonidega. 

Valga valla raamatukogud 

saavad toetada omavalitsust 

KOV teenuste/info parema 

kättesaadavuse tagamiseks. 

Koostöös erinevate asutuste ja 

organisatsioonidega toimuvad 

kogukonnas laiapõhjalisemad 

üritused/tegevused. 

KOV infostendide arv 

raamatukogudes: hetkel 

andmed puuduvad. 

 

Koostöös toimunud 

ürituste arv: 1. 
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 Piiriülene koostöö 

raamatukogudega, eelkõige 

raamatukoguga Valkas. 

Koostööprojektide arv: 0 
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Eesmärk 2: 
Raamatukogu on inimesele lähedal, hästi leitav, juurdepääsetav ja atraktiivseks kohaks 

igas vanuses kodanikule. 
 

Tegevus Tulemus Mõõdikud: arengukava 

koostamise hetkel 

Olemasoleva raamatukogude 

võrgu säilitamine Valga 

vallas. 

Kõigile Valga valla elanikele on 

tagatud kodu lähedal ligipääs 

raamatukoguteenustele. 

Raamatukogude arv 

Valga vallas:10. 

Raamatukogu ruumid on 

renoveeritud või tehtud 

sanitaarremont. 

Valga Keskraamatukogu ruumid 

on renoveeritud. 

Valga Keskraamatukogu 

katusealune on kujundatud 

kaasaegseks laste- ja 

noorteosakonnaks. 

Renoveeritud on Valga 

Keskraamatukogu rõdu. 

Raamatukogude ruumides on 

teostatud 

vajaduspõhised/kiireloomulised 

remonditööd. 

Renoveeritud ruumide 

arv: 0. 

Eelarvekulu 

renoveerimistöödele: 

hetkel andmed puuduvad. 

Eelarvekulu 

vajaduspõhisteks 

remonttöödeks: 2800 

eurot. 

Raamatukogu sisustus on 

kasutaja vaates kaasaegne ja 

mugav. 

Raamatukogu mööbel ja sisustus 

on uuendatud, arvestades 

erinevaid lugejagruppe, näiteks 

madalad riiulid, kaasaegsed 

mugavad istumiskohad ja kott- 

toolid jms. 

Valga Keskraamatukogus on 

kohviautomaadi/suupistete 

automaadi kasutamise võimalus. 

Eelarvekulu inventari 

soetamiseks: 1000 

eurot. 

Raamatukogude arv, 

kuhu on soetatud uut 

sisustust: hetkel andmed 

puuduvad. 

Töötajate töökeskkonna 

parandamine. 

Töötajatele on loodud kaasaegne 

puhkeruum koos kööginurgaga. 

Töötajatele on tagatud nõuetele 

vastav ja ergonoomiline 

töökeskkond. 

Riskianalüüsis alusel 

sooritatud tegevuste 

hulk: hetkel andmed 

puuduvad. 

Eelarvekulu 

töökeskkonna nõuete 

täitmiseks: hetkel 

andmed puuduvad. 
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Viitade ja siltide 

paigaldamine kogu Valga 

valla piirides. 

Raamatukogu on hästi leitav, 

sest on paigaldatud läbimõeldud 

viidasüsteem raamatukogude 

leidmiseks. 

Paigaldatud siltide ja 

viitade hulk: hetkel 

andmed puuduvad. 

Raamatukogu leitavuse ja 

kättesaadavuse parandamine 

virtuaalmaailmas. 

Kodulehe arendamine. 

Ajakohane informatsioon 

RIKSWEBi vahendusel. 

Järjepidev 

kommunikatsiooniplaani 

rakendamine. 

Info hoidmine ajakohasena 

Google Mapsis. 

Raamatukogu sotsiaalmeedia 

kanalite loomine ja järjepidev 

ajakohasena hoidmine. 

Kodulehe struktuuri analüüs ja 

vastavalt sellele muudatuste 

elluviimine. 

Venekeelse sisu loomine ja 

edastamine raamatukogu 

infokanalites. 

Raamatukogu infokanalid on 

järjepidevalt ja ühtlaselt 

uuendatud. 

Sotsiaalmeedia kanalite 

ja postituste arv: 6, 

postitusi 534. 

Virtuaalkülastuste arv: 

102 058. 

Kodulehekülgede arv: 2 

Ajakohastatud infoga 

raamatukogude arv 

Google Mapsis: 10. 

Meediakajastuste hulk 

väljaspool raamatukogu 

infokanaleid: 18. 

Raamatukogu ruumide 

temperatuuriprobleemide 

lahendamine. 

Laatre ja Õru raamatukogu 

ruumides on tagatud nõuetele 

vastav temperatuur. 

Suveperioodil on tagatud 

ventilaatorite olemasolu kõigile 

raamatukogutöötajatele. 

Valga Keskraamatukogu 

2. korruse 

lugemissaalis 

aknakatete hankimine. 

Õhutemperatuur 

talveperioodil: Laatre 14– 

16 ja Õru 9–12 kraadi. 

 

Valga Keskraamatukogu 

2. korruse 

lugemissaali 

temperatuur: 

suveperioodil 25–30+ 

kraadi. 

Ventilaatorite arv: 0. 

Aknakatete hulk: 0. 

Juurdepääsu tagamine 

liikumispuudega inimestele. 

Liikumispuudega inimestele on 

tagatud juurdepääs Valga 

Keskraamatukogu 2. korrusele ja 

haruraamatukogudesse. 

Kaldteede arv: 2. 

Lifti olemasolu: 0. 
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Raamatukogul on 

võimalus kasutada valla 

ametisõidukit. 

Tagatud on ühtlane 

koduteeninduse kättesaadavus 

kogu vallas ning tihenenud 

RVL. 

Koduteeninduste arv: 

241 korda aastas. 

RVL arv: 2176. 

Ühtse raamatukogu visuaali 

loomine. 

Uuendatud/ühtlustatud on 

raamatukogu visuaal 

vallaüleselt. 

Koostatud on raamatukogu 

brändiraamat. 

Välja on töötatud „looga“ 

meene(d). 

Tehtud tegevuste arv ja 

nimekiri: hetkel andmed 

puuduvad. 

Keskkonnateadlikkuse 

suurendamine ja 

rakendamine. 

Raamatukogus on 

prügisorteerimist võimaldavad 

prügikastid. 

Toimuvad tegevused suunamaks 

vanemaid raamatuid uuele 

ringile. 

Propageeritakse ja rakendatakse 

võimaluste piires taaskasutust 

raamatukogu sündmustel. 

Võetakse kasutusele 

keskkonnasõbralikud 

koristusvahendid. 

Kasutajakoolituste raames 

propageerime digikoristust. 

Prügisorteerimist 

võimaldavate 

prügikastide hulk 

raamatukogudes: 

0. 

Keskkonnasõbralike 

tegevuste arv 

raamatukogus: hetkel 

andmed puuduvad. 
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Eesmärk 3: 
Raamatukogu on varustatud kaasaegsete tehnoloogiliste lahendustega, mis toetavad 

teenuste kättesaadavust ja atraktiivsust. 
 

Tegevus Tulemus Mõõdikud 

Järjepidev tehniliste 

vahendite 

uuendamine. 

Raamatukogutöötajate ja 

lugejate käsutuses olevad arvutid 

ei ole vanemad kui 5 aastat. 

Tagatud on A3 ja A4 tõrgeteta 

mustvalge ja värviline 

printimisvõimalus kõigis valla 

raamatukogudes. 

Eelarve tehniliste 

vahendite 

uuendamiseks: hetkel 

eelarves tagatud 

püsikulude vahendid. 

Mustvalge ja värviline 

printimisvõimalus valla 

raamatukogudes: 

printimine tagatud 10 

vallaraamatukogus, sh 2 

puudub värvilise 

printimise võimalus. 

A3 printimise võimekus 

1 raamatukogu, puudub 

värvilise printimise 

võimekus. 

Wi-Fi ja kiire 

internetiühenduse 

kättesaadavuse tagamine 

kõigis valla raamatukogudes. 

Kiire internet ja Wi-Fi on 

kättesaadavad kõigis valla 

raamatukogudes. 

Interneti kiirus: hetkel 

andmed puuduvad. 

Wi-Fi võrkude arv: 

hetkel andmed 

puuduvad. 

Eelarvekulu: hetkel 

andmed puuduvad. 

Järkjärgult RFID süsteemile 

üleminek. 

Valga Keskraamatukogus on… 

*loendur päevase külastajate 

arvu loendamiseks. 

*kasutusele võetud RFID koodid 

raamatute märgistamiseks. 

*iseteenindusautomaadi 

kasutamise võimalus. 

*valmisolek töötajata 

ligipääsuks. 

Kasutusele võetud 

RFID koodide arv: 0. 

Iseteenindusautomaadi 

olemasolu: 0. 

Ruutmeetrite hulk, 

mida on võimalik 

kasutada külastajal 

väljaspool raamatukogu 

avamisaega: 0. 
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Tehniliste lahenduste 

soetamine huvitegevuse 

võimaluste laiendamiseks. 

Raamatukogus on olemas 

tehnilisi vahendeid 

huvitegevusteks – näiteks 

„virtuaalse reaalsuse“ vahendite 

kasutamise võimalus, 3D printer, 

3D pliiatsid, interaktiivne 

mängulaud, graafikalaud jms. 

Soetatud tehniliste 

vahendite hulk: 0. 

 

 

Eesmärk 4: 

Raamatukogu kogud on komplekteeritud, korrastatud, nõustatud ja ajakohased. 
 

Tegevus Tulemus Mõõdikud 

Jätkub järjepidev töö 

kogudega. 

Raamatufond on puhastatud 

lagunenud ja aegunud 

kirjandusest. 

Kogude komplekteerimiseks on 

tagatud piisavad rahalised 

vahendid. 

Toimub järjepidev kogude 

komplekteerimine vastavalt 

komplekteerimispõhimõtetele 

lugejagruppide vajadusi 

arvestades. 

Tagatud on olemasoleva 

teavikutekogu säilimine. 

Toimub süsteemne töö 

raamatuvõlglastega. 

Mahakandmiste arv: 

8189. 

Uute raamatute 

soetamise arv: 5114. 

Võõrkeelsete raamatute 

soetamise arv: 439. 

Kogu suurus: 

178 569. Võlglaste 

hulk: ca 200. 

Raamatukogu on kohaliku 

teabe keskuseks. 

Järjepidevalt komplekteeritakse 

koduloolist kogu. 

Koostatakse Valgamaaga seotud 

tuntud inimesi tutvustavaid 

(virtuaal-)näituseid, 

raamatuväljapanekuid ja 

raamatuesitlusi. 

Koostatud on iga-aastane 

kodulooline sünnipäevakalender. 

Kodulooline info on 

avalikustatud raamatukogu 

kodulehel. 

Koduloolisse kogusse 

lisandunud teavikute 

arv: hetkel andmed 

puuduvad. 

Kodulooliste 

näituste/väljapanekute 

arv: hetkel andmed 

puuduvad. 
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 Piirkondliku ajalehe Lõuna-Eesti 

Postimees ja Valga Teataja 

säilitamine. 
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Eesmärk 5: 

Valga Keskraamatukogu on valla ja maakonna raamatukogude arengut toetav 

kompetentsikeskus. 
 

Tegevus Tulemus Mõõdikud 

Maakonnaülene koolituste 

korraldamine, sealhulgas 

virtuaalsed ja/või 

hübriidkoolitused, mis 

toetavad raamatukoguhoidja 

kutsepädevusi. 

Toimunud kuni 7 koolitust 

aastas. 

Koolitustele on kaasatud ka 

kooliraamatukogude töötajad. 

Koolituskulud moodustavad 2% 

palgafondist. 

Koolituste arv: 7. 

Koolitustel osalenute arv: 

160. 

Koolituskulude suurus: 

4243 eurot. 

Asutusepoolne paindlikkus 

toetamaks (erialase) 

kõrghariduse omandamist 

ja/või kutsekoolituse läbimist. 

Erihariduseta 

raamatukoguhoidjatel on läbitud 

kutsekoolitus. 

Raamatukogus töötavad 

(erialase) kõrgharidusega 

inimesed. 

Erialase ja kõrgharidusega 

raamatukogutöötajatele on 

tagatud konkurentsivõimeline 

töötasu. 

Raamatukogunduslik 

haridus:  

9 raamatukoguhoidjal (sh 7 

kõrg- ja 2 keskharidus). 

Kutsekoolitus: läbimata 6 

raamatukogutöötajal. 

Kutsetunnistus: 4 

raamatukoguhoidjal. 

Individuaalne 

raamatukogutöötajate 

nõustamine. 

 

Erialase informatsiooni 

operatiivne vahendamine 

maakonnas. 

Valgamaa raamatukogude 

töötajad on nõustatud 

raamatukogunduse valdkonda 

puudutavates küsimustes. 

Valgamaa raamatukogude 

töötajad on järjepidevalt kursis 

valdkondliku informatsiooniga. 

Infot jagatakse nii silmast silma 

kohtumistel, e-posti kui telefoni 

teel. 

Erialaste 

infopäevade/koolituste 

toimumiste arv: 7. 

Kogemusõppe rakendamine 

valla raamatukogudes. 

Töötajad jagavad 

õpiringide/teadmushommikute 

kaudu üksteisele edasi 

omandatud teadmisi. 

Töötajatel on võimalik osaleda 

praktikal väljaspool 

koduraamatukogu. 

Õpiringide/teadmus-

hommikute arv: 0. 

Väljaspool oma 

raamatukogu praktikal 

osalenud töötajate arv: 0. 
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Valgamaa 

raamatukoguhoidjate 

kultuurialase silmaringi 

laiendamine. 

Töötajatele toimub 1–2 

kultuurireisi aastas. 

Toimuvad arendavad 

ühisüritused väljaspool Valga 

Keskraamatukogu ruume. 

Koolitusreiside arv: 1. 

Ühisürituste arv: hetkel 

andmed puuduvad. 

Regulaarsed 

rahuloluküsitlused 

raamatukogutöötajate hulgas 

kord kahe aasta jooksul. 

Raamatukogu arendustegevuste 

planeerimisel arvestatakse 

töötajate arvamusega. 

Küsitluste toimumiste arv: 

0. 

Maakondliku töötajate 

tunnustussüsteemi 

väljatöötamine. 

Raamatukoguhoidjaid 

tunnustatakse maakondlikul 

erialasündmusel kord aastas 

silmapaistvate saavutuste eest. 

Sündmuse korraldamiseks on 

koostatud maakonnaülene 

toimkond. 

Sündmuste toimumise arv: 

0. 

Tunnustuse saajate hulk: 0 

Raamatukogu valdkonda 

populariseerivad tegevused 

järelkasvu tagamiseks. 

Toimuvad iga-aastased 

töövarjupäevad õpilastele. 

Raamatukogu võtab vastu 

praktikakoha soovijad. 

Valga Keskraamatukogu pakub 

kaasjuhendamist üliõpilaste 

lõputööde juhendamisel. 

Raamatukogu kaasab sündmuste 

korraldamisse valdkonnast 

huvitatud vabatahtlikke. 

Töövarjupäevade arv ja 

osalenud õpilaste arv: 

0. 

Praktikasooritajate arv: 2. 

Juhendatud lõputööde arv: 

0. 

Kaasatud vabatahtlike arv: 

5. 
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6. Tegevuskava aastate lõikes  

Eesmärk 1: 

Raamatukogu teenused on heal tasemel, mitmekesised ja toetavad kogukonna elukvaliteeti. 
 

Tegevus 2022 2023 2024 2025 2026 

Regulaarne küsitluste läbiviimine kogukonnas erinevatele 

sihtgruppidele. 

 
x 

 
x 

 

Vajaduspõhine koduteeninduse arendamine koos KOV 

teiste struktuuridega. 

x x x x x 

Raamatute tagastuskastide paigaldamine kõigi 

haruraamatukogude juurde. 

x x x 
  

Raamatute laenutuskappide paigaldamine Valga valla 

suurematesse asulatesse. 

 
x x x x 

Pilveprindi teenuse võimaldamine Valga 

Keskraamatukogus. 

 
x x x x 

Raamatukogus kaugtöö tegemise võimaluse loomine. x x 
   

Raamatukogu poolt pakutavate tasuta ja tasuliste teenuste 

analüüs ja tutvustamine. Võimalike lisateenuste analüüs. 

x x x x x 

Inventari soetamine ürituste ja tegevuste korraldamiseks. x x x x x 

Regulaarse huvitegevuse pakkumine raamatukogu 

ruumides. 

x x x x x 

Järjepidev töö laste ja noortega/täiskasvanute 

lugemisharjumuse hoidmiseks ja kujundamiseks. 

x x x x x 

Noorte ja täiskasvanute infokirjaoskuse parandamine. x x x x x 

Väikelastele suunatud raamatuprogrammi väljatöötamine. x x x 
  

Koostöö erinevate asutuste ja organisatsioonidega. x x x x x 
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Eesmärk 2: 

Raamatukogu on hästi leitav, juurdepääsetav ja atraktiivseks kohaks igas vanuses 

kodanikule. 
 

Tegevus 2022 2023 2024 2025 2026 

Raamatukogu ruumid on renoveeritud või tehtud 

sanitaarremont. 

x x x x x 

Raamatukogu sisustus on kasutaja vaates kaasaegne ja 

mugav. 

x x x x x 

Raamatukogul on võimalus kasutada valla ametisõidukit. x x x x x 

Töötajate töökeskkonna parandamine. x x x x x 

Viitade ja siltide paigaldamine kogu Valga valla piirides. x x 
   

Raamatukogu leitavuse ja kättesaadavuse parandamine 

virtuaalmaailmas. Kodulehe arendamine. 

Ajakohane informatsioon RIKSWEBi vahendusel. 

Järjepidev kommunikatsiooniplaani rakendamine. 

x x x x x 

Raamatukogu ruumide temperatuuriprobleemide 

lahendamine. 

x x 
   

Juurdepääsu tagamine liikumispuudega inimestele. x x x x x 

Ühtse raamatukogu visuaali loomine. 
 

x x 
  

Keskkonnateadlikkuse suurendamine ja rakendamine. x x x x x 

 

Eesmärk 3: 

Raamatukogu on varustatud kaasaegsete tehnoloogiliste lahendustega, mis toetavad 

teenuste kättesaadavust ja atraktiivsust. 
 

Tegevus 2022 2023 2024 2025 2026 

Järjepidev tehniliste vahendite uuendamine x x x x x 

Wi-Fi ja kiire internetiühenduse kättesaadavuse tagamine 

kõigis valla raamatukogudes. 

 
x x x x 
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Järkjärgult RFID süsteemile üleminek. 
 

x x x x 

Tehniliste lahenduste soetamine huvitegevuse võimaluste 

laiendamiseks. 

x x x x x 

 
 

Eesmärk 4: 

Raamatukogu kogud on komplekteeritud, korrastatud, nõustatud ja ajakohased. 
 

Tegevus 2022 2023 2024 2025 2026 

Jätkub järjepidev töö kogudega. x x x x x 

Raamatukogu on kohaliku teabe keskuseks. x x x x x 

 

Eesmärk 5: 

Valga Keskraamatukogu on valla ja maakonna raamatukogude kompetentsikeskus. 
 

Tegevus 2022 2023 2024 2025 2026 

Maakonnaülene koolituste korraldamine, sealhulgas 

virtuaalsed ja/või hübriidkoolitused, mis toetavad 

raamatukoguhoidja kutsepädevusi. 

x x x x x 

Asutusepoolne paindlikkus toetamaks (erialase) 

kõrghariduse omandamist ja/või kutsekoolituse läbimist. 

x x x x x 

Individuaalne raamatukogutöötajate nõustamine. 

Erialase informatsiooni operatiivne vahendamine 

maakonnas. 

x x x x x 

Kogemusõppe rakendamine valla raamatukogudes. 
 

x x x x 

Valgamaa raamatukoguhoidjate kultuurialase silmaringi 

laiendamine. 

x x x x x 

Regulaarsed rahuloluküsitlused raamatukogutöötajate 

hulgas kord kahe aasta jooksul. 

x 
 

x 
  

Maakondliku töötajate tunnustussüsteemi väljatöötamine. x 
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Raamatukogu valdkonda populariseerivad tegevused 

järelkasvu tagamiseks. 

x x x x x 



28  

Kokkuvõte  
 

Valga Keskraamatukogu koos haruraamatukogudega soovivad lähtuvalt koostatud arengukavast 

muuta raamatukogu teenus Valga vallas elanike jaoks kvaliteetsemaks, atraktiivsemaks ja 

kättesaadavamaks. Arengukavas välja toodud eesmärgid ja tegevused eeldavad investeerimist 

raamatukogu teenusesse. Selleks vajab raamatukogu Valga valla tugevat toetust. Raamatukogu 

jälgib ka omalt poolt võimalusi lisarahastuste taotlemiseks tegevuste elluviimiseks. 

Loodame üheskoos omavalitsuse, partnerite ja töötajate panustamisega püüelda eelpool välja 

toodud eesmärkide saavutamise suunas. 


