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1. Sissejuhatus 

Käesoleva 2015.–2020. aasta arengukava aluseks on järgmised olulised riiklikud ja 

muud dokumendid: 

1. Kultuuriministeeriumi strateegiline arengukava 2013–2016; 
2. Eesti Vabariigi kultuuripoliitika arengusuunad aastani 2020; 
3. UNESCO Rahvaraamatukogude manifest; 
4. Rahvaraamatukogu seadus (2007); 
5. Rahvaraamatukogude töökorralduse juhend; 
6. Tapa valla arengukava 2007–2015 ja 2015–2020 (koostamisel); 
7. Tapa Linnaraamatukogu põhimäärus. 

Tapa Linnaraamatukogu peab oma tegevuses lähtuma ka mitmetest teistest ette-
kirjutustest. Tegevust suunavad järgmised seadused ja standardid: 

 Isikuandmete kaitse seadus; 

 Avaliku teabe seadus; 

 Autoriõiguse seadus; 

 Raamatukoguhoidja kutsestandard; 

 Raamatukogudevaheline laenutus (RVL): põhimõtted ja üldnõuded. 

Oluline on ka Tapa linna ning ümbruskonna külade, kogu Tapa valla elanike infova-

jadusega arvestamine. 

Tapa Linnaraamatukogu (Tapa valla raamatukogude) arengukava eesmärgiks on 

võtta kokku Tapa valla raamatukogude praegune seisukord, määratleda 

raamatukogu strateegilised arengusuunad ja näidata ära tegevused järgnevateks 

aastateks, tagamaks hea raamatukogundusliku teeninduse Tapa valla elanikele. 

2. Arengukavas kasutatud lühendid 

JRK  Jäneda Raamatukogu 

LRK  Lehtse Raamatukogu 

SRK  Saksi Raamatukogu 

TLRK  Tapa Linnaraamatukogu 

VV  vallavalitsus 

AIP  interneti- ja infopunkt  

LNO  laste- ja noorteosakond 

TO   teenindusosakond 

RIKS  (elektrooniline) raamatukogude info- ja kataloogisüsteem 

RIKSWEB  lugejatele mõeldud elektrooniline kataloog, mis põhineb RIKS-il 

   (http://riksweb.tapa.lib.ee) 

http://riksweb.tapa.lib.ee/
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3. Tapa Linnaraamatukogu missioon 

Tapa Linnaraamatukogu ülesanne on täita infotarbija erinevaid vajadusi, toetada 

elukestvat õppimist ja enesetäiendamist, olla kultuuriline ja sotsiaalne keskkond 

Tapa valla elanikele ja valla külalistele. Selleks võimaldab raamatukogu vaba ja pii-

ramatut juurdepääsu informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning 

kultuurile.  

4. Tapa Linnaraamatukogu visioon 

Tapa Linnaraamatukogu on Tapa valla elanikele tuntud ja hinnatud, külastajasõb-

ralik, arenev ning usaldusväärne rahvaraamatukogu.  

5. Tapa Linnaraamatukogu väärtused 

Tapa Linnaraamatukogu igapäevase töö alusteks on traditsioonide hoidmine, olles 

samas vastuvõtlik uuendustele, ausus, avatus, usaldusväärsus, sõbralikkus ja 

professionaalsus.  

6. Lühiülevaade ajaloost 

6.1. Tapa Linnaraamatukogu 

 1921. aastal asutati Tapa Noorsoo Kasvatuse Seltsi raamatukogu, mida loe-

takse Tapa Linnaraamatukogu eelkäijaks. 

 1953. aastal moodustati Tapa Linnaraamatukogu baasil Tapa Lasteraama-

tukogu. 

 1962. aastal likvideeriti Tapa rajoon ja Tapa läks Paide rajooni alluvusse. 

 1963. aasta 1. jaanuarist allusid raamatukogud Tapa linna TSTK-le, kultuu-

riosakond asus Rakveres. 

 11. juulil 1991 omistati Tapa linnale omavalitsuslik staatus ja alates 1. 

oktoobrist jätkasid Tapa Linnaraamatukogu ja Tapa Lasteraamatukogu 

Tapa Linnavalitsuse alluvuses.  

 Raamatukogude automatiseerimisega tehti algust 1997. aastal. Osteti spet-

siaalne tarkvara “Kirjasto 3000” ning alustati elektronkataloogi loomisega. 

 1998. aastal alustati renoveerimistöödega Kooli tn 6 ning 1999. aastal alus-

tas lasteraamatukogu juba tööd uues majas (II korrusel). Täiskasvanute tee-

nindusosakond alustas esimesel korrusel uutes ruumides 2000. aasta 

sügisel. 

 1. jaanuaril 2000. a ühendati Tapa Lasteraamatukogu Tapa Linnaraamatu-

koguga. 

 1. jaanuaril 2008. a alustas AIP tööd raamatukogu kõrvaltiivas asuvates 

renoveeritud ruumides. 
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Seoses valdade ühinemisega, kuulub 1. jaanuarist 2006 Tapa Linnaraamatukogu 

koosseisu Jäneda raamatukogu ja 1. aprillist 2006 ka Saksi ja Lehtse raamatukogu. 

Siit edasi tegutsetakse ühtse süsteemina. 

Raamatufondi suurus on kokku 101 465 eksemplari (01.01.2014). 

Teeninduspiirkonnas (kogu Tapa valla territooriumil) on elanikke 8340 

(01.01.2014). 

6.2. Jäneda Raamatukogu 

Jäneda raamatukogu ajalugu ei saa vaadelda lahus Jäneda põllutöökooli ajaloost, 

sest praegune raamatukogu on 1921. aastal Tallinnast Jänedale kolinud Põhja-

Eesti Põllutöökeskkooli raamatukogu järeltulija.  

Raamatufond koosnes enamasti kooliõpikutest ja põllumajandusalasest kirjandu-

sest. Aegade jooksul lisandus sinna ka ilukirjandust ning lugejate sekka külarah-

vast. 

Kaua aega asus raamatukogu vanas mõisahoones. 1974. aastal, uue kaasaegse õp-

pehoone valmides, koliti sealsetesse uutesse avaramatesse ruumidesse. 1994. 

aastal sai Jäneda Sovhoostehnikumist Jäneda Õppe- ja Nõuandekeskus (ÕNK), mille 

koosseisus tegutses edasi ka raamatukogu. Kui kool 2000. aastal tegevuse lõpetas, 

lubati raamatukogul ometi jätkata, formaalselt asutuse-, sisult külaraamatukoguna. 

Raamatukogu tegevust toetasid rahaliselt Jäneda ÕNK ja Lehtse vald. 

Alates 2006. aasta algusest, mil Jäneda oli ühinenud Tapa vallaga, kuulub raamatu-

kogu Tapa Linnaraamatukogu koosseisu. Tänaseks on raamatuvarad jõudsalt kas-

vanud, ulatudes juba 11 259 teavikuni (01.01.2014). Avatud on 1-kohaline AIP 

ning elektrooniliselt laenutatakse alates 2008. a keskpaigast. 

6.3. Lehtse Raamatukogu 

 Lehtse raamatukogu sünniaastaks loetakse aastat 1915 ning kuni aastani 

1939 kandis ta nime Lehtse Raamatukogu Selts.  

 Alates 1945. aastast on raamatukogu asunud endises vallamajas (Rägavere 

tee 11) ning kandnud Lehtse Külaraamatukogu nime.  

 1999. aastal sai raamatukogu juurde ruume lasteosakonna tarbeks. 

 2006. aasta algusest, mil Lehtse vald ühines Tapa vallaga, kuulub raamatu-

kogu Tapa Linnaraamatukogu koosseisu.  

 2006. aasta kevadel tehti algust raamatufondi sisestamisega arvutisse, 

2008. a jaanuarist laenutatakse elektrooniliselt. Raamatuvarade suuruseks 

on hetkel 13 052 eksemplari (01.01.2014). 

 17. mail 2007. a toimus raamatukogu uute ruumide avamine Lehtse aleviku 

administratiivkeskuses (Rägavere tee 19). 

 Raamatukogus on avatud ühe töökohaga AIP. 
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6.4. Saksi Raamatukogu 

 Saksi Raamatukogu on asutatud 1918. aastal. 

 Esialgselt laenutati raamatuid Saksi külas, mille järgi on raamatukogu ka 

oma nime saanud.  

 Saksi Raamatukogu fond sai 1962. aasta tulekahjus tugevalt kahjustada. 

 Tänaseks on raamatufondi suuruseks 10 054 teavikut (01.01.2014). 

 Elektroonilisele laenutusele mindi üle 2007. a alguses. 

 Raamatukogus on avatud ühe töökohaga AIP. 

Saksi Raamatukogu on Tapa valla Moe–Karkuse piirkonna ainuke kultuuriasutus – 

seega külaelu korraldamiseks väga oluline paik. 

7. Hetkeolukord 

7.1. Tapa Linnaraamatukogu 

Tapa Linnaraamatukogu (Kooli 6, 45106 Tapa) koosneb alljärgnevatest struktuuri-

üksustest: 

 Teenindusosakond; 

 Laste- ja noorteosakond; 

 Avalik internetipunkt (AIP); 

 Jäneda Raamatukogu; 

 Lehtse Raamatukogu; 

 Saksi Raamatukogu. 

Tapa Linnaraamatukogu töötajate koosseis (koos harukogudega): 

 Juhataja – 1,0; 

 Juhataja asetäitja – 1,0; 

 raamatukoguhoidja – 9,0; 

 arvutispetsialist – 1,0; 

 infotöötaja – 1,0; 

 koristaja – 3,4. 

Raamatukogul on olemas põhimäärus ja kasutamise eeskiri ning eraldi ka 

avaliku internetipunkti sisekorra eeskiri. 

Alates 2006. a tegutseb raamatukogu juures raamatukogu nõukogu. Raamatuko-

gu nõukogu koosseisu kinnitab vallavalitsus 4 aastaks. 2015. a alguses toimub nõu-

kogusse uute liikmete valimine. 

Tapa Linnaraamatukogu peamaja asub Tapa kesklinnas (Kooli tn 6). Asukoht on 

soodne, ruumid meeldivad ning raamatukogutööks igati sobivad. Veidi avaldab 

survet ruumikitsikus, kuna fond kasvab.  

Raamatukogu tehniline baas on rahuldav, kuid vajab pidevat hooldust, uuendamist. 
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Lisaks arvutitele (tööarvutid, lugejaarvutid, AIP-i arvutid) on raamatukogul ole-

mas: 

 Värviskannerid (fotode ja tekstide arvutisse sisestamiseks, lugejatele 

teenuse osutamiseks); 

 Vöötkoodilugejad; 

 Värviprinterid; 

 Tšekiprinterid (lugejatele laenutustšekkide printimiseks); 

 Koopiamasinad (nii värvilised kui ka mustvalged); 

 Esitlustehnika (projektor, sülearvuti, ekraan); 

 WiFi (tasuta avalik traadita võrk). 

TLRK kasutab Raamatukogude Info- ja Kataloogisüsteemi RIKS. Alates 2003. a on 

kogu raamatufond elektronkataloogis, elektroonilisele laenutusele läksime üle 

2004. a jaanuaris. Raamatukogul on toimiv koduleht (loodud 2001), kus asub ka 

link elektronkataloogi RIKSWEB. Alates 2006. aastast asub raamatukogu 

andmebaas AS MicroLink Eesti (hiljem Elion Ettevõtted AS ning viimase nimega AS 

Eesti Telekom) serveris. 

7.2. Harukogud 

Jäneda, Lehtse ja Saksi raamatukogud asuvad kohalikes keskustes. 

7.2.1. Jäneda 

Jäneda raamatukogu asub alates 2011. a renoveeritud ruumides Jäneda lossi I 

korrusel. Raamatukogu sai avafondi ka täiesti uue sisustuse.  

Raamatukogul on tööarvuti, internetiarvuti (AIP), vöötkoodilugeja, tšekiprinter ja 

multifunktsionaalne värviprinter (A4-skanner, -printer, -koopiamasin). 

7.2.2. Lehtse 

Lehtse raamatukogu sai uued, mugavad ja valgusküllased ruumid administratiiv-

keskuses mais 2007. Asukoht on soodne, kuna samas majas asuvad veel kultuuri-

maja, perearsti vastuvõturuumid, juuksur. Raamatukogul on tööarvuti, internetiar-

vuti (AIP), vöötkoodilugeja, tšekiprinter ja multifunktsionaalne värviprinter 

(A4-skanner, -printer, -koopiamasin). 

7.2.3. Saksi 

Saksi raamatukogu asub endises kortermajas. Ruumid on osaliselt remonditud ja 

sisustatud uue mööbliga (2006). 2010. a läbis raamatukogu uuenduskuuri – juurde 

saadi kaks ruumi – üks lastele ja teine noortele. Raamatukogul on tööarvuti, 

internetiarvuti (AIP), vöötkoodilugeja, tšekiprinter ja multifunktsionaalne 

värviprinter (A4-skanner, -printer, -koopiamasin). 

7.3. Teenused 

Raamatukogus pakutakse külastajaile järgmisi teenuseid: 

 Ajalehtede kohapeal lugemine, ajakirjade, raamatute ja muude teavikute ko-

halkasutamine ja kojulaenutamine; 
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 Andmebaaside kasutamine ja kasutajakoolitus; 

 Interneti kasutamine (sh abi internetiotsinguil, e-teenuste ja ID-kaardi 

kasutamisel); 

 Infopäringutele vastamine / teatmebibliograafiline nõustamine; 

 Kodukoha ajaloo kohta info kogumine ja kättesaadavaks tegemine (koduloo 

andmebaasi loomine); 

 Reserveeritud teavikust teatamine meili, telefoni ja posti teel; 

 Elektronkataloogi RIKSWEB kasutajakoolitus; 

 Koopiategemise ja printimise ning skaneerimise võimalus ajalehtedest-

ajakirjadest, raamatutest, dokumentidest (mustvalged ja värvilised); 

 Laste- ja noorteürituste läbiviimine; 

 Raamatukogutunnid; 

 Erinevate kultuuriürituste pakkumine – näitused, väljapanekud, kontserdid, 

kirjandusõhtud, etendused; 

 Interneti- ja otsinguarvuti kasutamine; 

 Raamatukogudevahelise laenutuse võimalus (nii valla kui Eesti piires); 

 Lugejapileti väljaandmine; 

 Haruraamatukogudes valla teeninduspunkti töö (informatiivne-abistav 

osa); 

 Giiditeenus Jäneda lossis ja Moe Piiritustehase kompleksis. 

7.4. Kogude komplekteerimine 

Seoses raamatukogude ühendamisega on muutunud ka meie kogude komplektee-

rimise ja kujundamise poliitika. Jooksev komplekteerimine toimub läbi peamaja, 

kus tellimused kogutakse kokku ja vormistatakse. Eesmärk on mitte üle komplek-

teerida, jälgida nõudlust ja vajadusi. 

Olles tarnijatega otseühenduses, jõuavad raamatud meieni oluliselt kiiremini ning 

parem on jälgida rahaliste vahendite kasutamist. 

Valla raamatukogude ühtne andmebaas võimaldab saada ülevaadet fondi hetkesei-

sust ning vältida lugejate dubleerimist. Üks lugejapilet toimib kõigis valla raama-

tukogudes, samas saab lugejakaardina laenutamiseks kasutada ka ID-kaarti. 

Aktiivkasutuses olev kirjandus paikneb raamatukogudes avariiuleil. 

Raamatukogust on kättesaadavad Tapa Vallavalitsuse ja Tapa Vallavolikogu korral-

dused, määrused, otsused.  

7.5. Muu info  

Raamatukogu reklaamib oma üritusi raamatukogu ja valla kodulehel (internetis), 

teadetetahvlil, ajalehes Sõnumed. Raamatukogutööd tutvustavaid artikleid on 

ilmunud Sõnumetes, Virumaa Teatajas, Nukitsas, Fb-s ja ka välismeedias. 

Ürituste korraldamisel teeb raamatukogu tihedat koostööd Tapa Gümnaasiumi, 

Tapa Vene Gümnaasiumi, Tapa Muusikakooli, lasteaedade ning Tapa Muuseumiga. 
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Tapa Linnaraamatukogul on kauaaegsed suhted Akaa Linnaraamatukoguga, samuti 

TaideAkaa Kunstiühendusega. Toimuvad õppereisid, samuti vahendame-ekspo-

neerime kunsti- ja käsitöönäitusi. 

Tihe koostöö on kunstnik ja kunstiekspert Viive Noorega (lasteraamatuillustratsi-

oonide ja kunstinäitused). 

7.6. Kontakt 

7.6.1. Tapa Linnaraamatukogu 

Koduleht:  www.tapa.lib.ee 
Facebooki leht: www.facebook.com/tapa.linnaraamatukogu 

aadress: Kooli 6, Tapa, 45106 Lääne-Virumaa 

telefon: 323 2080 

faks:  323 2083 

e-post:  info@tapa.lib.ee, laenutus@tapa.lib.ee  

7.6.2. Harukogud 

7.6.2.1. Jäneda RK 

Koduleht: janeda.tapa.lib.ee  

aadress: Jäneda, Tapa vald, 73602 Lääne-Virumaa 

telefon: 389 8330 

e-post:  janeda@tapa.lib.ee  

7.6.2.2. Lehtse RK 

Koduleht:  lehtse.tapa.lib.ee 

Facebooki leht: www.facebook.com/lehtserk 

aadress: Rägavere tee 19, Lehtse, 73601 Lääne-Virumaa 

telefon: 383 3388 

e-post:  lehtse@tapa.lib.ee  

7.6.2.3. Saksi RK 

Koduleht: saksi.tapa.lib.ee 

aadress: Moe 1, Tapa vald, 45005 Lääne-Virumaa 

telefon: 323 9315 

e-post:  saksi@tapa.lib.ee  
  

http://www.tapa.lib.ee/
https://www.facebook.com/tapa.linnaraamatukogu
mailto:info@tapa.lib.ee
mailto:laenutus@tapa.lib.ee
http://janeda.tapa.lib.ee/
mailto:janeda@tapa.lib.ee
http://lehtse.tapa.lib.ee/
http://www.facebook.com/lehtserk
mailto:lehtse@tapa.lib.ee
http://saksi.tapa.lib.ee/
mailto:saksi@tapa.lib.ee
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7.7. Sümboolika 

TLRK-l on olemas oma sümboolika. 

Tapa valla kaart raamatukogu logo ja kogude paiknemisega. 

 

Kunstnik Mare Hunt on kujundanud TLRK eksliibrise, Ülle Meistri tehtud on aga 

eksliibris lasteraamatukogule. Raamatukogu logo on kujundanud Tapa 

vallakunstnik Liina Kald. 

Tapa Lasteraamatukogu ex libris       Tapa Linnaraamatukogu ex libris 
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8. Teeninduspiirkond 

Tapa valla elanike arv on 8 340 (01.01.2014): 

 Tapa linnas 6 636 (sh Karkuse); 

 Lehtses 687; 

 Jänedal 509; 

 Saksis 508. 

Tapa valla haldusjaotus 

 
Tapa piirkonna moodustab Tapa linn; 

Karkuse piirkonna moodustavad Karkuse, Nõmmküla, Näo, Piilu ja Saiakopli külad; 

Saksi piirkonna moodustavad Imastu, Loksu, Lokuta, Moe, Saksi ja Vahakulmu 

külad; 

Lehtse piirkonna moodustavad Lehtse alevik, Jootme, Kuru, Linnape, Läste, Pruuna, 

Rabasaare, Rägavere, Räsna ja Tõõrakõrve külad; 

Jäneda piirkonna moodustavad Jäneda, Kõrveküla, Läpi, Patika ja Raudla külad. 

9. Statistika ja SWOT-analüüs 

Töö üldeesmärk on koostada dokument, mis analüüsib raamatukogu eelnevat tege-

vusperioodi, kirjeldab analüüsist lähtuvalt arengu visiooni, pikaajalisi eesmärke ja 

nende täitmiseks vajalikke strateegiaid, tegevussuundi ning investeeringuid. 

Arengukava 2011–2014 eesmärgid on enamjaolt täidetud, uued parendamisvald-

konnad vormusid eneseanalüüsi ja sisehindamise tulemusena. 

Raamatukogu strateegilise tulemusplaani koostamisel on käsitletud organisatsioo-

nilist ja kultuurilist aspekti. Olulisteks märksõnadeks on missiooniteadvus, sta-

biilsus, innovatiivsus ning areng. 

Tegevusuuringu käigus viidi läbi SWOT-analüüs ja sisehindamine. Tööülesandeks: 

raamatukogu tugevused, nõrgad küljed, võimalused ja ohud. 

 
Raamatukogu kasutamine 2013. a 
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Raamatukogu Elanikke 

piirkonnas 

Lugejad Hõlve Laenutused Külastused 

Kokku 8 340 2 970 35,6% 102 466 62 200 

Tapa LRK 6 636 2 312 34,8% 80 343 46 138 

Jäneda RK 509 212 41,7% 7 846 4 683 

Lehtse RK 687 222 32,3% 7 225 5 610 

Saksi RK 508 224 44,1% 7 052 5 769 
 
Raamatukogu kogude suurus 01.01.2014. 

Raamatukogu Eksemplare 

Kokku 101 465 

Tapa LRK 67 100 

Jäneda RK 11 259 

Lehtse RK 13 052 

Saksi RK 10 054 

9.1. Tugevused 

 Vallaraamatukogude hea asukoht; 

 Kaasaegsed ja korras raamatukoguruumid (Tapa, Lehtse, Jäneda, Saksi); 

 Töökollektiivis kõrg- ja eriharidusega töötajad; 

 Hästitoimiv meeskonnatöö – kogemustega ja kasutajasõbralik personal; 

 Valla vajadusi kattev raamatukoguvõrgustik; 

 Mitmekesine teavikute kogu; 

 Vajadusest lähtuv kogude täiendamine järelkomplekteerimise teel; 

 Avakogud; 

 Üritused, kunstinäitused; 

 Koostöö teiste linna asutustega; 

 Töötajad valmis muutusteks; 

 Võimalus enesearendamiseks/täiendamiseks; 

 Infotehnoloogia kasutamine ja hea tehniline baas; 

 Teenuste mitmekesisus; 

 Tugev lastetöö; 

 Kõik raamatukogud arvutipõhisel laenutusel; 

 Traditsioonid ja ajalugu; 

 Paikkonna kultuuriloo ja inimeste tutvustamine; 

 Avatus ja innovaatilisus; 

 Järjepidevus; 

 Sotsiaalmeedia kasutamine raamatukogus toimuva tutvustamiseks; 

 Avatud meediale (rk-s toimuva reklaam); 

 Hästitoimiv ja pidevalt arenev raamatukoguprogramm RIKS; 

 Raamatukogu sümboolika olemasolu; 

 Raamatukogu kroonika olemasolu. 
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9.2. Nõrkused 

 Rahaliste vahendite nappus ei võimalda arendada soovitud komplekteeri-

mispoliitikat ning jätkusuutlikku IT tark- ja riistvara arendamist;  

 Infotehnoloogia kiire areng, töötajad ei jõua alati kõigi uuendustega kaasas 

käia; 

 Vähe vahendeid investeeringuteks; 

 Raamatukoguhoidjate madalad töötasud (pole konkurentsivõimelised); 

 Rahaliste vahendite nappus täiendkoolituse tarvis; 

 Raamatukoguhoidjate motiveerimise süsteem kesine; 

 Ruumipuudus (TLRK, Kooli 6); 

 Raamatukogu külastajail puudub võimalus kasutada kõiki infokandjaid (vi-

deote laenutamist piirab „Autoriõiguse seadus“); 

 Raamatukoguvõlglaste suur hulk; 

 Töötajate suur koormus peamajas; 

 Puudub erivajadustega inimeste juurdepääs hoonesse (Tapa LO, Jäneda ja 

Saksi RK); 

 Hoiuruumides ei ole võimalik tagada nõutud temperatuuri ja niiskustaset 

(TLRK); 

 Rahvastiku vähenemine, elanike lahkumine; 

 Laenutuste-külastuste vähenemine; 

 Enimloetavatel teavikutel puuduvad topelteksemplarid (raamatutele pikad 

järjekorrad); 

 Raamatukogus puudub koolituse korraldamiseks sobilik ruum (Tapa); 

 Projektirahade raskendatud taotlemine; 

 Lugemishuvi vähenemine; 

 Aimekirjanduse (õppekirjanduse) vananemine, ei ole kasutatav uurimistöö-

des; 

 Kehva või olematu transpordiühenduse tõttu puudub osadel valla elanikel 

võimalus raamatukogu külastada; 

 Valla arengukavas raamatukogu osa vähene kajastamine. 

9.3. Võimalused 

 Ühiskonnas toimuvate protsesside tulemusena kasvab nõudlus korrastatud 

informatsiooni ning raamatukoguteenuste järele; 

 Ühiskonna positiivne suhtumine kultuuri ja raamatukogudesse; 

 Raamatukogude muutumine kogukonnakeskusteks tõstab raamatukogude 

olulisust ja ka võimalusi arenguks; 

 Laste suunamine raamatute juurde varases eas, kasvatab tulevasi lugejaid 

(haritlasi, teadlasi, insenere); 

 Raamatukogul on elukestvas õppes ja huvihariduse omandamisel kindel 

roll; 

 Raamatukogu kui kompetentsikeskus on asendamatu partner nii omavalit-

susele (riigile), haridussüsteemile kui ka ettevõtlusele; 

 Infotehnoloogia võimaluste senisest suurem kasutamine; 
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 Koostöö vallavalitsuse ja valla allasutustega; 

 Infotehnoloogia kiire areng muudab raamatukoguteenuse kasutajaile veelgi 

mugavamaks (mh võimalus kasutada väga erinevaid andmebaase); 

 Koostöö teiste raamatukogudega Eestis ja välismaal; 

 Rahastamise stabiilsus (kindlustunne); 

 Raamatukogudevaheline konkurents; 

 Kontaktid (nii sise- kui väliskontaktid); 

 Erinevates projektides osalemine; 

 Täiendkoolituse võimalus; 

 Sponsorsüsteemi arendamine; 

 Kaasata raamatukogu nõukogu liikmeid rohkem raamatukogu probleemide 

lahendamisse; 

 Raamatukogu koduleht ja Facebook interaktiivsemaks; 

 E-raamatute populaarsuse ja osakaalu suurenemine; 

 Mainekujunduse ja raamatukogu turunduse tähtsustamine.  

9.4. Ohud 

 Raske majandusliku seisu tulemusel ahenevad eelarvelised võimalused; 

 Väheneb valla investeerimisvõime; 

 Pidurdub teavikute soetamise toetuse kasv; 

 Teavikute hinna tõus; 

 Infoteenindusalane konkurents; 

 Ühiskonnas toimuvad arengud võivad mõjutada raamatukoguteenuste 

pakkumist;  

 Tasuta teenuse pakkuja mainega seotud ohud; 

 Infoküllus – infosüsteemid muutuvad liiga suurteks ja keerulisteks; 

 Rahvastiku jätkuv vananemine ja negatiivne iive; 

 Laste ja noorte piiratud funktsionaalne lugemisoskus; 

 Laste ja noorte üleorganiseeritus; 

 Inimeste väärtushinnangute muutumine, sh lugemuse vähenemine tänu 

interneti kasutusvõimaluste laienemisele; 

 Ebaausad lugejad (mõned); 

 Teavikute säilitustingimused ei vasta nõuetele; 

 Autorikaitse piirangud videofilmide ja DVD-e laenutamisel; 

 Meedia ja muude meelelahutuse võimaluste eelistamine lugemisele; 

 Konkurentsivõimetud palgad; 

 Töötajate vananemine. 

9.5. Üldine eesmärk 

 Ühtne, hästitoimiv vallaraamatukogude võrk; 

 Valla lugejate kaasaegne ja tasemel teenindamine; 

 Laste ja noorte lugemishuvi ning oskuste arendamine; 

 Piirkondliku raamatuvara kogumine, säilitamine. 
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Tapa Linnaraamatukogu eesmärgid ja tegevused on kavandatud üheksas 

valdkonnas: 

9.5.1. Raamatukogu kujundamine kaasaegseks teabe- ja kultuurikeskuseks 

Eesmärk:  
Sihtrühmade vajadustele vastavad nõuetekohaselt säilitatud ning kaasaegsete va-
henditega kättesaadavad tava- ja e-kogud, nende süsteemne komplekteerimine. 

Tegevused: 
 Uute teavikute soetamine rahvaraamatukogu 

komplekteerimiseelistustest ja kohalike elanike vajadustest lähtudes; 

 Kirjanduse liikumise tagamine valla raamatukogude vahel; 

 Elukestvat õpet toetava kirjanduse soetamine vastavalt nõudlusele; 

 Mitmekülgse perioodika kogu soetamine lugejarühmadest lähtudes; 

 Heatasemelise kogu säilimine (kogude korrastamine – vananenud ja lagu-

nenud kirjanduse mahakandmine, uute raamatute kiletamine, klammer-

damine, klassika asendamine); 

 Kogude kasutatavuse ja lugejate nõudluse analüüs; 

 Kogude ja teenuste tutvustamine; 

 Valla raamatukogude metoodiline juhendamine; 

 Kodukoha ajaloo kohta info kogumine, säilitamine (sh köitmine) ja kätte-

saadavaks tegemine, andmebaasi loomine. 

 

Eesmärk: 

Tapa linnaraamatukogu on erinevate kultuurisündmuste ja traditsioonide algataja 

ja hoidja. 

Tegevused: 

 Jätkata erinevate näituste ja ürituste korraldamist, tutvustamaks raama-

tuvarasid ja pakkudes võimalust raamatukogus meeldivalt aega viita; 

 Eriline tähelepanu lastetöö korraldamisele – üritused, raamatutunnid, 

raamatu- ja kunstinäitused, käeline tegevus jne); 

 Harukogudes jätkata külaliikumise ja seltsitegevuse arendamist. 

9.5.2. Kõikide huvigruppide info- ja lugemisvajaduste rahuldamine, lugeja-

keskne teenindus 

Eesmärk: 

Kaasaegne ja kasutajasõbralik teeninduskeskkond 

Tegevused: 

 Uute tehnoloogiate kasutuselevõtmine ning uute, teenusepakkumiseks 

vajalike, seadmete muretsemine; 

 Süsteemisisese ühtse andmebaasi pidev korrastamine, täiendamine, 

ühtlustamine (pidev protsess); 

 Kaasaegsel tehnoloogial põhineva lugejateeninduse edasiarendamine: 

e-lugerite kasutuse soodustamine, muusika ja audioraamatute kohapeal 

kuulamise võimaldamine; 
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 Paigutada TLRK-sse tagastuskast, võimaldamaks teavikuid tagastada 

väljaspool raamatukogu lahtiolekuaega; 

 Koduteeninduse kasutuselevõtt; 

 Lugejauuringute läbiviimine. 

9.5.3. Klientidele tingimuste loomine infoühiskonna ressursside ja teenuste 

oskuslikuks kasutamiseks 

Eesmärk: 

Lugemishuvi toetav ja uutele ideedele avatud teenindus ning sisukas lugejatele 

suunatud tegevus. 

Tegevused: 

 Klientide kasutuses olevate infotehnoloogiaseadmete pidev uuendamine; 

 E-raamatukogu arendamine ja selle kasutamise tutvustamine läbi kasutaja-

koolituse; 

 Klientide informeerimine erinevatest e-raamatute andmebaasidest; 

 Klientide koolitamine töötamaks e-keskkonnas ja kaasaegse tehnoloogiaga, 

töötajate koolitamine selle tagamiseks. 

9.5.4. IKT 

Eesmärk: 

IKT üldiseks eesmärgiks on raamatukogu töö lihtsustamine, efektiivsemaks muut-

mine ja parema teenuse pakkumise võimaldamine, samas tagades piisava isiku-

andmete ning autori intellektuaalse omandi kaitse. Arendustegevuse planeerimisel 

ja teostamisel on lähtutud neist samadest eesmärkidest.  

Seatud sihtide saavutamiseks on oluline käia kaasas tehnoloogia arenguga 

(pidevalt uuenevad riist- ja tarkvaralised lahendused). Loomulikult ei tohi 

uuenduste käigus ära unustada ka hästi toimivaid vanu süsteeme ning 

innovaatilistest lahendustest on vähe kasu, kui keegi neid kasutada ei oska, seega 

on vaja rõhku panna ka kasutajakoolitustele. 

Tegevused: 

 RIKS-i ja RIKSWEB-i arendamine koostöös Deltmar OÜga; 

 m-RIKS; 

 Raamatukogu kodulehekülje uuendamine; 

 Tark- ja riistvara kaasajastamine; 

 Töötajate koolitamine, uute võimaluste tutvustamine; 

 Andmeturve, turvapoliitika; 

 WiFi leviala kõikidesse kogudesse; 

 VPN harude ja peamaja vahel. 

9.5.5. Raamatukogu kui organisatsiooni töö arendamine ja töötajate töö väär-

tustamine 

Eesmärk: 

Hästi toimiv, ühtne ja motiveeritud meeskond. 
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TLRK on organisatsioonina efektiivne, innovaatiline ja korrektne. Asutusesiseste 

traditsioonide ja ühistegevuse arendamine. 

Tegevused: 

 Nõukogu kaasamine raamatukogu tegevuse planeerimisse; 

 Töötingimuste parandamine; 

 Erinevatel konverentsidel, teabe- ja õppepäevadel ning teistel silmaringi 

laiendavatel üritustel osalemise tagamine; 

 Raamatukogutöötajate regulaarse täiendõppe tagamine; 

 Asutuse sisekommunikatsiooni parandamine; 

 Välikoolitustel osalemise tagamine; 

 Raamatukogutöötajate töö tunnustamine, motiveerimine. 

9.5.6. Raamatukogu turundus ja mainekujundus 

Eesmärk: 

TLRK tegevus on nähtav valla ja maakonna kultuuripildis. 

Tegevused: 

 Üldkultuuriliste ja kirjanduslike ürituste läbiviimine; 

 Laste lugemishuvi pidev tõstmine ja suunamine läbi erinevate ürituste ja 

näituste; 

 Raamatukoguürituste korraldamine ja raamatunäituste ning väljapanekute 

koostamine, sh eriti koduloolise tähtsusega; 

 Raamatukogu ruumide korrashoid ja klientidele meeldiva töökeskkonna 

tagamine; 

 Sotsiaalmeedia kasutamine, kodulehekülje arendamine; 

 Virtuaalse raamatukogukroonika loomine kodulehele; 

 Virtuaalnäituste koostamine; 

 Etluskonkursi „Ellen Niiduga Midrimaal“ korraldamine üle aasta – 2015, 

2017, 2019; 

 Tapa valla raamatukogude tegevusaastate/asutamisaasta tähistamine: 

 Lehtse RK 100 - 2015. a 

 Tapa LRK ja Jäneda RK 95 – 2016. a 

 Saksi RK 100 – 2018. a 

 Lehtse RK 105 – 2020. a 

9.5.7. Kohaliku, riikliku ja rahvusvahelise koostöö arendamine 

Eesmärk: 

TLRK on partner erinevatel kultuurikorraldajatel ja -asutustel. Raamatukogu on 

toimiv kogukonnakeskus, mis koostöös teiste asutustega loob lisaväärtusi kogu 

piirkonna kultuurielus. 

Tegevused: 

 Koostöö arendamine erinevate kohalike asutustega; 

 Raamatukogu kui toimiv kogukonnakeskus, luues nii lisaväärtusi piirkonna 

kultuurielus; 
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 Sidemete hoidmine (tekitamine) teiste riikide raamatukogude ja nende 

töötajatega jagamaks kogemusi, ideid jms. 

9.5.8. 8. Raamatukogude ruumide edasine renoveerimine (ka laiendamine) 

Eesmärk: 

Eesmärgiks on luua kasutajasõbralik, ratsionaalse teeninduskorraldusega, funkt-

sionaalne töö- ja suhtluskeskkond, mis võimaldab pakkuda kaasaja nõuetele 

vastavat teenust. 

Tegevused: 

 Tapa Linnaraamatukogu hoone (Kooli 6) sisemiste võimaluste otstarbekam 

kasutamine, sh AIP-s; 

 Hoiuruumide kujundamine ettenähtud säilitustingimustele vastavaks; 

 Lugejate paremaks teenindamiseks uute riiulite ostmine ja fondi ümberpai-

gutamine; 

 Erivajadusega inimeste ligipääsu tagamine raamatukoguhoonesse (TLRK 

LO; Jäneda ja Saksi RK); 

 Tagastuskasti kasutuselevõtt Tapa Linnaraamatukogus (Kooli 6); 

 TLRK kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteemi uuendamine (TLRK, Kooli 

6); 

 Avafondi ja hoidlate temperatuuri ning niiskuse monitooring; 

 Akende renoveerimine (SRK, JRK); 

 Põrandakatte vahetus (SRK 4 ruumis); 

 Parkettpõranda parandamine (TLRK, Kooli 6); 

 Saksi RK küttesüsteemi uuendamine (elektriküte); 

 Sanitaarremont SRK, TLRK; 

 Ulatuslikum remont TLRK-s (peale küttesüsteemi renoveerimist); 

 Näitusevalgustuse ostmine (TLRK, Kooli 6); 

 Valgustuse monitooring ja probleemi lahendamine (JRK, TLRK – Kooli 6); 

 Näituseala uuendamine (JRK). 

9.5.9. Hästi toimiv ja korrektne töökorraldus 

Eesmärk: Hästi toimiv ja tegutsev raamatukogusüsteem. 

Tegevused: 
 Korrektne dokumendihalduse korraldamine; 
 Arhiivi pidev täiendamine ja korrastamine; 
 Regulaarne töötajate nägemistervise kontroll; 
 Töötajate töökeskkonna parandamine ja ergonoomilisemaks muutmine 

(toolid, monitorid jne). 

9.6. Oodatav tulemus 

 Raamatukogu kui kasulik ja meeldiv ajaveetmise koht; 

 Raamatukogu kui elukestva õppimise koht; 

 Raamatukogu kui toimiv kogukonnakeskus; 

 Raamatukogu kui lugemiskultuuri oaas; 
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 Raamatukogu säilimine ja arendamine valla väiksemates piirkondades (JRK, 

LRK, SRK). 

10. Raamatukogu arengukava muutmise kord 

Raamatukogu arengukava kuulub muutmisele seoses: 

 raamatukogundusalase seadusandluse muudatustega; 

 muudatustega valla investeeringutes; 

 raamatukogu nõukogu ettepanekutega; 

 raamatukogu arengukava tähtaja möödumisega. 

Arengukava kinnitab Tapa Vallavalitsus. 

Kokkuvõte 

Raamatukogu on innovaatiline õpi-, töö- ja kultuurikeskkond. Soovime säilitada ja 

tõsta raamatukogu head mainet, olla usaldusväärne ja konkurentsivõimeline, hästi 

toimiv rahvaraamatukogu. 

Määratleme endid tulevikus kui hübriidraamatukogu (hybrid library), kasutades 

traditsioonilise raamatukoguteenuse osutamise kõrval erinevaid tehnoloogiaid 

digitaalraamatukogundusest, tagamaks nii juurdepääsu paljudele erinevatele 

teavikulaadidele. 

Kersti Burk       23.12.2014 
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