
MUSTVEE RAAMATUKOGU

ARENGUKAVA 2023 – 2027

Sissejuhatus

Mustvee Raamatukogu 2023 –2027. aasta arengukava aluseks on raamatukogu põhimäärus, Eesti

Vabariigi õigusaktid, rahvaraamatukogu seadus, Mustvee valla arengukava 2018-2030.

Arengukava  koostamisel  on  lähtutud  elanike  tagasisidest,  soovidest,  ettepanekutest,  töö  käigus

tekkinud vajaduste ja kogemuste analüüsi tulemustest ning statistilisest aruandlusest. Arengukava

eesmärgiks on tagada raamatukogu järjepidev areng ja ning teenuste pakkumine ja kättesaadavus

kõigile soovijatele 

Raamatukogu põhiülesanne on lugejale vajalike teavikute kogumine, hoidmine, kättesaadavaks

tegemine ja avalike andmebaaside kasutamise võimaldamine.

Arengukava annab ülevaate Mustvee valla raamatukogude hetkeolukorrast ning määratleb

eesmärgid ja tegevused, mis tagavad heal tasemel raamatukogundusliku teeninduse Mustvee valla

elanikele.

Arengukava koosneb sissejuhatusest,  arengukava muutmise ja  kinnitamise  korrast,  raamatukogu

tegevust  mõjutavatest  teguritest,  visiooni,  missiooni  ja  põhiväärtuste  kirjeldustest,  peamiste

arengusuundade ja eesmärkide kirjeldusest 2023–2027.

Arengukava kinnitamine ja muutmine

Arengukava  on  koostatud  aastateks  2023–2027  ning  selles  määratakse  raamatukogu  arengu

eesmärgid,  põhisuunad  ja  -valdkonnad  ning  selle  uuendamise  kord.  Arengukava  koostamise  ja

elluviimise  eest  vastutab  direktor,  kes  esitab  arengukava  kooskõlastamiseks  ja  kinnitamiseks

vallavalitsusele. 

Direktor korraldab arengukava avalikustamise raamatukogu veebilehel.

1. Üldandmed

Raamatukogu tegutsemise vorm on rahvaraamatukogu pearaamatukogu ja selle haruraamatukogud,

mis  tegutsevad  ühe  asutusena.  Raamatukogu  täidab  mitmeid  ülesandeid,  pakkudes  inimestele

erinevaid vaba aja veetmise võimalusi kultuurivaldkonnas. 

Mustvee valla elanike arv on 5291 (01.01.2023)

Mustvee Raamatukogu pearaamatukogu asub Tartu tn 12, Mustvee linn, 49603,  Jõgevamaa.

Mustvee  raamatukogu  (330  m²)  asub  ühes  majas  Mustvee  Kultuurikeskusega.  Raamatukogu

paikneb  Mustvee  kesklinnas,  bussijaama  ja  suurimate  kaupluste,  Mustvee  Coopi  ja  Grossi

toidukaupluse  lähistel.  Mustvee  Kool,  Peipsi  Gümnaasium ja  Mustvee  Lasteaed  asuvad  samuti

lähedal. Mustvee Raamatukogu ees on laste muinasjutupark koos mänguväljakuga.

Mustvee raamatukogu Ulvi väliteeninduspunkt



Laekannu tee 4, Ulvi küla, Mustvee vald, 42102, Jõgevamaa.

Välisteeninduspunkt (40 m²) asub endise Ulvi rahvamaja hoones.

Avinurme haruraamatukogu

Võidu tn 16, Avinurme alevik, Mustvee vald, 42101, Jõgevamaa.

Haruraamatukogu  (300  m²)  asub Avinurme  Gümnaasiumiga  ühes  hoones  I  korrusel,  eraldi

sissepääsuga.

Kasepää haruraamatukogu 

Sõpruse tn 90, Kasepää küla, Mustvee vald, 49503, Jõgevamaa.

Haruraamatukogu kolis septembris 2018 valla teenuskeskusega ühisesse maija. Asub Peipsi järve

kaldal  ja  läheduses  on   Mustvee  Lasteaia  Tiheda  maja.  Kasutada  on 35m² pinda,  kasutusel  on

maaküte.

Lohusuu haruraamatukogu

 Avinurme tee 73, Lohusuu alevik, Mustvee vald, 42001, Jõgevamaa; 

Haruraamatukogu asub Lohusuu Kooli, lasteaia ning noortekeskusega ühes hoones. Raamatukogu

kasutada on 3 ruumi (61 m²). Ruumides on ahjuküte.

Raja haruraamatukogu

Uus tn 1, Kükita küla, Mustvee vald, 49504, Jõgevamaa.

Haruraamatukogu asub (70  m²) ühises hoones Raja Vabaajakeskuse ja noortekeskusega. Kasutusel

on maaküte.

Saare haruraamatukogu

Siili, Kääpa küla, Mustvee vald, 49323, Jõgevamaa.

Haruraamatukogu asub (92 m²) ühes majas Voore Põhikooli Kääpa lasteaia rühmaga,  samuti asub

samas hoones arstipunkt. Majas on kasutusel keskküte.

Voore haruraamatukogu

Lossi, Voore küla, Mustvee vald, 49324, Jõgevamaa.

Haruraamatukogu asub (158 m²) ühises majas Voore Rahvamaja ja noortekeskusega, Samas hoones

asub arstipunkt ja Voore kauplus Coop.

Raamatukogu töötab neljandat aastat ühe asutusena, mis on kaasa toonud valla ühtse raamatukogu

võrgustiku kujunemise, killustatuse ja dubleerimise vähenemise, ühise arveldamise ja aruandluse.

Paindlik  eelarve  kasutamine  annab  võimaluse  personali  koosseisu  ja  kulude  ühtlustamiseks.

Raamatukogude  klientide  arv  ajaga  väheneb,  mis  võib  olla  osaliselt  tingitud  üldistest

demograafilistest muutustest – rahvaarvu vähenemine, rahvastiku vananemine, Covid ning inimeste

tööga  hõivatus  suuremates  asumites,  aga  ka  digitaliseerimisest  ning  üldisest  lugemishuvi

vähenemisest.  Külastajate  arvu  vähenemise  põhjusena  võib  nimetada  ka  arvutite  ja  hea



internetiühenduse kättesaadavust kodudes, mille tõttu on kahanenud huvi raamatute lugemise vastu

noorema põlvkonna seas. 

1.1 Mustvee Raamatukogu missioon, visioon ja väärtused

Mustvee Raamatukogu missioon

Mustvee  Raamatukogu  täidab  infotarbija  erinevaid  vajadusi,  toetab  elukestvat  õppimist  ja

enesetäiendamist,  on  kultuuriline  ja  sotsiaalne  keskkond  Mustvee  valla  elanikele  ja  külalistele.

Selleks  võimaldab  raamatukogu  vaba  ja  piiramatu  juurdepääsu  informatsioonile,  teadmistele,

inimmõtte saavutustele ja kultuurile.

Mustvee Raamatukogu visioon

Mustvee  Raamatukogu  on  Mustvee  valla  elanikele  ja  külalistele  tuntud  ning  hinnatud,

külastajasõbralik, arenev ja usaldusväärne  kultuuri-, mälu- ja infoasutus.

Mustvee Raamatukogu väärtused

Mustvee Raamatukogu igapäevase töö alusteks on traditsioonide hoidmine, innovaatilisus, ausus,

avatus, usaldusväärsus, sõbralikkus ja professionaalsus.

1.2 Lühiülevaade ajaloost 

Mustvee  Vallavolikogu  28.11.2018  otsusega  nr  77  „Mustvee  valla  raamatukogude

ümberkorraldamine“ liideti alates 01.01.2019 kõik Mustvee valla raamatukogud üheks hallatavaks

asutuseks ja nimetati see Mustvee Raamatukoguks.

1.3 Teeninduspiirkond

Mustvee Raamatukogu teeninduspiirkonnaks on Mustvee valla haldusterritoorium, mis on jagatud

struktuuriüksuste järgi kuueks. Raamatukogu struktuurüksusteks on Avinurme, Kasepää, Lohusuu,

Raja, Saare ja Voore haruraamatukogud Mustvee Raamatukogul on väliteeninduspunkt Ulvi külas.

2. Hetkeolukord

Personal:

Mustvee  Raamatukogus  ja  haruraamatukogudes  on  9  töötajat,  sealhulgas  4  osalise  tööajaga  ja

koosseis 7,2. Kõrgharidusega töötajaid on 4, sealhulgas kahel on raamatukogunduslik kõrgharidus.

Keskharidus on 4 töötajal, ühel on kesk-eriharidus ja 5 raamatukoguhoidjat omavad kutsetunnistuse

6 astet.

Raamatukogu osutab järgmisi teenused:

• teavikute laenutamine ja kohalkasutus;

• infopäringutele vastamine;

• interneti ja arvutite kasutamine;

• järjekorraraamatust teatamine meili ja telefoni teel;

• koopiate tegemise ja printimise võimalus;

• raamatukogude vahelise laenutuse võimalus valla, maakonna ja vabariigi piires;



• ürituste korraldamine kõikidele vanusegruppidele;

• kasutajakoolituste korraldamine kõikidele vanusegruppidele; näituste, väljapanekute

korraldamine.

•  Mustvee Raamatukogu kodulehelt on ligipääs lisaks raamatukogu infole ja dokumentidele riigi ja

kohaliku omavalitsuse veebilehtedele ja andmebaasidele.

Mustvee Raamatukogu põhimäärus on vastu võetud Mustvee Vallavolikogu 28.12.2018 määrusega

nr 39.

Mustvee  Raamatukogu  kasutamise  eeskiri  on  vastu  võetud  Mustvee  Vallavolikogu  30.04.2019

määrusega nr 6.

Mustvee valla raamatukogude eriteenuste hinnakiri vastu võetud Mustvee Vallavalitsuse 11.04.2019

määrusega nr 6.

Mustvee Raamatukogu teavikute komplekteerimispõhimõtted ja säilitamise tähtajad on kinnitatud

Mustvee Raamatukogu direktori 01.03.2019 käskkirjaga nr 1-1/19.

2.1 Kogude komplekteerimine

Mustvee  Raamatukogu  komplekteerimispõhimõtete  koostamisel  on  lähtutud  kultuuriministri  12.

juuli 2004. a määrusest nr 9 „Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend“, kultuuriministri 9. jaanuari

2015. a määrusest nr 1 „Rahvaraamatukogudele riigieelarvest finantseeritavate kulude jaotamise

kord“  ja  Mustvee  Vallavolikogu  28.12.2018  määrusest  nr  39  „Mustvee  Raamatukogu

põhimääruses“,  mis  sätestab  asutuse  põhiülesandeks  koguda,  säilitada  ja  teha  lugejale

kättesaadavaks temale vajalikud trükised, auvised ja teised teavikud ning avalikud andmebaasid.

Komplekteerimispõhimõtted  on  suunav  juhend  komplekteerimisalase  töö  ühtsete  põhimõtete

väljatoomiseks. Kirjanduse komplekteerimine toimub valikuliselt ning prioriteediks on eesti autorite

ilukirjandus  ning  tõlkekirjandusest  väärtkirjandus,  samuti  laste-  ja  noortekirjandus.

Teadmiskirjandusest  on  eelistatud  Eestit  puudutav  kirjandus  ning  tarbekirjandusest  laiemale

lugejaskonnale huvipakkuvad teavikud. Vastavalt lugejaskonna vajadustele komplekteerib peakogu

ja ka ühe harukogu venekeelset kirjandust. Teavikuid komplekteeritakse erinevatel infokandjatel ja

formaatides.  Teavikute  komplekteerimisel  võetakse  arvesse  piirkonna  omapära  ja

lugemisharjumusi,  komplekteerimisotsuste  tegemisel  käsitletakse  pearaamatukogu  ja

haruraamatukogusid/välisteeninduspunkti  ühtse raamatukoguna. Perioodika komplekteerimisel on

põhimõtteks, et kättesaadav oleks Eestis ilmuv perioodika, v a väheväärtusliku sisuga väljaanded,

üldjuhul  1  eksemplar.  Võõrkeelset  perioodikat  komplekteeritakse  vastavalt  nõudlusele  ning

võimalustele.  SA  Kultuurileht  väljaandeid  komplekteeritakse  pearaamatukogusse  nimetusi  1

eksemplar; haruraamatukogudesse valikuliselt. 

Pidevalt on vaja tegeleda kogude korrastamisega. Üldised põhimõtted: 

 koheselt eemaldada lagunenud teavik, parandada, asendada või kustutada; 



 jälgida,  et  kogud  on  aktiivses  kasutuses,  kogude  ringlus  (laenutuste  ja  kogude  suuruse

suhtarv) on vähemalt 0,8; 

 tegelda kogude regulaarse uuendamisega;

 jälgida teavikute laenutamise ootejärjekorra mõistlikku pikkust; 

 jälgida 0-laenutusega teavikute aruannet; 

 igal aastal vaadata üle teadmiskirjandus ja kustutada aegunud teavikud. 

Hallatavate asutuste

SWOT analüüs

Tugevused: kestev infovajadus; raamatukoguvõrgu olemasolu; toimiv meeskonnatöö; heal tasemel

teenindus;  ühendatud  raamatukogude  struktuur  ja  haldamine;  elektroonkataloogi  olemasolu  ja

elektrooniline  laenutus  kõigis  raamatukogudes;  koostöö  teiste  valla  asutustega;  pidev  võimalus

enesearendamiseks ja täiendamiseks; infotehnoloogia kasutamine ja hea tehniline baas;

avatus ja innovaatilisus; traditsioonid ja ajalugu.

Nõrkused: 

 arvutipargi kiire vananemine;

 mõnes haruraamatukogus puudub ligipääs liikumispuudega inimestele;

 valla raske majanduslik olukord.

Võimalused: 

 ühiskonna positiivne suhtumine raamatukogudesse; 

 koostöö valla hallatavate asutustega  ja seltsidega; 

 nõudlus korrastatud informatsiooni ning raamatukoguteenuste järele; 

 koostöö teiste raamatukogudega maakonnas; 

 elektronkataloogi, raamatukoguprogrammi ja e-teenuse võimaluste propageerimine lugejate

hulgas; 

 rahastamise  stabiilsus,  erinevates  projektides  osalemine;  järjepidevus;  täiendkoolituse

võimalus.

Ohud: 

 teavikute hinna tõus; 

 ühiskonnas toimuvate arengute mõjud raamatukoguteenuste pakkumisele; 

 lugemise populaarsuse vähenemine; 

 külade muutumine äärealadeks; 

 elanike vähenemine.

Eesmärk: ühtne, hästitoimiv raamatukogude võrk; valla lugejate kaasaegne ja tasemel teenindamine.

3. Tegevuskava 2023- 2027



3.1 Organisatsioon ja juhtimine

Arengueesmärgid

Eesmärgiks on luua innovaatiline, avatud, kasutajasõbralik, ratsionaalse teeninduskorraldusega õpi-,

töö- ja suhtluskeskkond.

Tegevused

• koordineerida haruraamatukogude tööd;

• tagada töötajate professionaalne ja aktiivne tegevus;

• tugevdada raamatukogude koostööd nii kohalikul, maakondlikul kui riiklikul tasandil.

Personalikoolitus

Arengueesmärgid

Eesmärgiks on tagada raamatukogu külastajate igati tasemel teenindamine.

Tegevused

Personali süsteemne erialane, IT koolitamine. Lähtuda töötajate täiendkoolituses raamatukogu ees

seisvatest eesmärkidest, kvalifikatsiooninõuetest, asutuse vajadustest ja töötaja soovidest.

3.2 Eelarve ja rahastamine

Arengueesmärgid

Tagamaks raamatukogu stabiilne areng on oluline toetuda kindlale rahastamissüsteemile.

Tegevused

Põhitegevuse rahastamine peab jätkuma senisel kujul – riik + omavalitsus. Lisaks investeeringute

ja ürituste rahastamine erinevatest fondidest/projektidest.

Haldustegevus (renoveerimine, investeeringud)

Arengueesmärgid

Raamatukogu kui kasulik ja meeldiv ajaveetmise koht; raamatukogu kui elukestva õppimise koht.

Tegevused

Kogude säilitamine ja kujundamine

Arengueesmärgid

Kogu heal tasemel komplekteerimine on hästi toimiva raamatukogu põhialuseks. Eesmärgiks on

tagada  kogude  ajakohasus  ja  otstarbekus  tulenevalt  rahvaraamatukogu  vajadusest  ja  esitavatest

nõuetest.

Tegevused 

• kogu valda hõlmav ühtne komplekteerimispoliitika;

• paindlik järelkomplekteerimine;

• tagada komplekteerimisrahade optimaalne kasutamine;

• tagada lugejate nõudlust arvestades ja vastavalt võimalustele raamatukogule vajalik perioodika.



Raamatukogu  kogusid  komplekteeritakse  lähtudes  lugejanõudlusest,  arvesse  võttes  ERÜ

rahvaraamatukogude  komplekteerimise  töörühma  koostatud  „Soovitusi  kogude  kujundamiseks

rahvaraamatukogudele”. 

Eesmärgiks on aktiivne valla raamatukogudevahelise laenutuse toimimine.

Töö kogudega

Arengueesmärgid

Töö kogudega on järjepidev ja asjatundlik.

Tegevused:

• elektroonilise andmebaasi korrastamine, ühtlustamine;

• kogude korrastamine (vananenud ja lagunenud kirjanduse mahakandmine, uute raamatute

kiletamine);

• kogude sisuline analüüs ja uue kirjanduse komplekteerimise analüüs;

• kogude kasutatavuse ja lugeja nõudluse analüüs.

3.3 Raamatukoguteenused

Arengueesmärgid

Eesmärgiks on tagada info ja teavikute kättesaadavus, tehes raamatukogu kasutamise lihtsaks ja

mugavaks, pakkudes kõigi sihtgruppide vajadustele ja ootustele vastavaid teenuseid (koopiate

valmistamine, printimine, skaneerimine).

Tegevused

• lugejateeninduse arendamine;

• vanurite ja erivajadustega inimeste teenindamine koduteenindusena;

Arengueesmärgid

Raamatukogudes on avaliku teabe kättesaamise tagamiseks külastajate käsutuses kaasaegne

internetiga ühendatud arvuti.

Tegevused

•  edastada  regulaarselt  infot  raamatukogudes  toimuva  kohta.  Kasutada  info  edastamiseks  valla

ajalehte, raamatukogu kodulehte ja infostende;

• e-teeninduse arendamine; raamatukogu laenutuskapp;

• jätkata elektroonilist e- inforessursside ja – teenuste aktiivset tutvustamist;

• raamatute reserveerimise võimalus, e-kirjaga saabunud raamatust teavitamine, tähtaegade

pikendamine jne.

3.4 Raamatukogu kui teenusekeskus

Arengueesmärgid

Erinevate ürituste ja näituste korraldamise eesmärgiks raamatukogus on tutvustada raamatuvarasid,

tuua lapsi raamatute juurde; olla kogukonnakeskustena meeldiva ajaveetmise ja suhtlemise kohaks.



Tegevused

Raamatukogu kui vaba aja veetmise koht, aktiivne suhtlemiskeskus, kodukandi kultuuripärandi ja

traditsiooni säilitaja:

• jätkata erinevate näituste ja ürituste korraldamist, tutvustamaks kirjandust ja pakkudes võimalust

raamatukogus meeldivalt aega veeta;

• lastetöö korraldamine;

•  üritused,  raamatukogutunnid  kooliõpilastele  ja  lasteaia  rühmadele,  näitused,  nuputamised,

meisterdamised, joonistamised. Leida teid ja võimalusi laste huvi äratamiseks lugemise vastu;

• haruraamatukogude kaasabil toetada külaliikumise ja seltsitegevuse arendamist;

•  olla  vahendajaks  elaniku  ja  vallavalitsuse  vahel  (avaliku  teenuse  pakkumine  vastavalt

raamatukogu võimalustele).


