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PÕHJA-PÄRNUMAA RAAMATUKOGU KOMPLEKTEERIMISE PÕHIMÕTTED 

 

 

Põhja-Pärnumaa Raamatukogu ja tema haruraamatukogude komplekteerimispõhimõtete koostamisel 

on lähtutud kultuuriministri 12. juuli 2004. a määrusest nr 9 „Rahvaraamatukogu töökorralduse 

juhend“, Kultuuriministri määrusest 09.01.2015.anr1 „Rahvaraamatukogudele riigieelarvest 

finantseeritavate kulude jaotamise kord“ ning Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu määrusest 23.01.2019 a 

nr 2 „Põhja-Pärnumaa Raamatukogu põhimäärus“, mis sätestab raamatukogu põhiülesandeks 

komplekteerida kogud trükiste, auviste ning teiste väljaannetega ning korraldada nende kättesaadavus 

ja säilitamine. 

Komplekteerimispõhimõtted on suunav juhend komplekteerimisalase töö ühtsete põhimõtete 

väljatoomiseks. 

Põhja-Pärnumaa Raamatukogu koosneb 10st raamatukogust, mis moodustavad kaks suuremat 

teeninduspiirkonda- Vändra (Põhja-Pärnumaa Raamatukogu Vändras, Võidula, Pärnjõe, Kaisma, 

Vihtra, Suurejõe haruraamatukogud) ja Pärnu-Jaagupi asula ning nende ümbrus (Pärnu-Jaagupi, 

Vahenurme ja Libatse haruraamatukogud). Väiksem eraldiasuv teeninduspiirkond on Tootsi (Tootsi 

haruraamatukogud). 

Sellest lähtuvalt on Põhja-Pärnumaa Raamatukogu Vändras ja Pärnu-Jaagupi haruraamatukogu oma 

teeninduspiirkondade keskusteks, olles ka vallas külastajate poolt enimkasutatavad raamatukogud. 

Nende komplekteerimisel lähtutakse sellest, et nendesse tellitakse ja säilitatakse  rohkem nimetuste 

arvuga trükiseid.  

Pärnu-Jaagupi, Suurejõe, Kaisma, Vahenurme, Libatse, Tootsi  haruraamatukogudel on põhikogu osas 

ka kooliraamatukogu ülesanded, mis tähendab, et nende komplekteerimisel on oluline tellida ka noorte- 

ja lastekirjandust, eelistades koolis kohustuslikku kirjanduse hulka kuuluvaid teoseid. 

 



 Kirjanduse komplekteerimine toimub valikuliselt ning prioriteediks on eesti autorite ilukirjandus, 

rahvuskultuuri ja eestlust käsitlev kirjandus, laste-ja noortekirjandus. Tõlkekirjandusest eelistatakse 

väärtkirjandust, teabekirjandusest teatmekirjandust ja laiemat huvi pakkuvate valdkondade, nt 

majandus-, õigus-, tervishoiu-, tehnika-aiandus-, käsitöö-ja kodundusalaseid väljaandeid, samuti 

elukestvat õpet toetavat kirjandust. 

Perioodika komplekteerimisel on põhimõtteks, et teeninduspiirkondade keskustes (Vändra- ja Pärnu-

Jaagupi)  oleks Eestis ilmuv perioodika- vähemalt üks suurem vabariiklik päevaleht ja nädalalehed 

(Maaleht ja Eesti Ekspress) ning populaarsemad ajakirjad.  Võõrkeelset perioodikat komplekteeritakse 

vastavalt vajadusele ning võimalustele. 

Väljaannete komplekteerimisel ja järelkomplekteerimisel arvestatakse raamatukogude omavahelise 

koostöö ja lugejanõudlusega. 

 

RIIGIEELARVELISE TOETUSE KASUTAMINE 

Riigieelarvelise toetuse kasutamisel eelistatakse järgmiste väljaannete ostmist: 

1. Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastapreemia saanud või nomineeritud raamatud. 

2. Riigi kultuuriaastapreemia saanud raamatud. 

3. Raamatud, mis on saanud järgmised auhinnad: Balti Assamblee kirjandusauhind, Euroopa 

Kirjandusauhind, Põlvepikuraamatu konkursi laureaadid, Paabeli, Aasta Rosina, Nukitsa auhinnad, 

Eesti Lastekirjanduse Keskuse ja kirjastuse Tänapäev lastekirjanduse ja noorsooromaanivõistluse 

auhinnatud tööd, konkursi „25 kaunimat raamatut + 5 kaunimat lasteraamatut“ auhinnatud tööd. 

4. Eesti Kirjanike Liidu romaanivõistluse võidu-ja äramärgitud tööd. 

5. Sõltuvalt teavikute toetuse summa suurusest ostetakse valikuliselt raamatuid, mis on saanud 

kohalikke kirjanduspreemiaid, Eesti Lastekirjanduse Keskuse soovitatud teavikuid, 

kultuuriministeeriumi programmidest (sh kultuuriruumid) toetust saanud trükiseid, kultuurkapitali 

kirjanduse sihtkapitali soovitatud väljaandeid, teoseid sarjast „Eesti Mõttelugu“ ja „Avatud Eesti 

Raamat“. 

6. Põhja-Pärnumaa vallas elavate või vallast pärit autorite loomingut ning kirjandust, mis käsitleb 

Põhja-Pärnumaa valda. 

 

 

 

 

 



Kogude komplekteerimisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest: 

 Põhja-Pärnumaa 

Raamatukogu Vändras 

ja Pärnu-Jaagupi 

haruraamatukogu  

Haruraamatukogud, 

mis täidavad 

kooliraamatukogu 

ülesandeid põhikogu 

osas (Kaisma, 

Suurejõe, Tootsi, 

Vahenurme, Libatse, 

Pärnu-jaagupi) 

Haruraamatukogud 

1. Ilukirjandus    

1.1 eestikeelne 

ilukirjandus 

Valikuliselt 1 eks Valikuliselt 1 eks Valikuliselt 1 eks 

1.1.1 Lastekirjandus Valikuliselt 1 eks Valikuliselt 1 eks Valikuliselt 1 eks 

1.1.2 

Noorsookirjandus 

Valikuliselt 1 eks Valikuliselt 1 eks Valikuliselt 1 eks 

1.2 Võõrkeelne 

kirjandus 

Ei komplekteeri? Tootsi raamatukogu 

vene keeles? 

Ei komplekteeri 

2. Teabekirjandus    

2.1 eestikeelne 

teabekirjandus 

Valikuliselt 1 eks Valikuliselt 1 eks Valikuliselt 1 eks 

2.1.1 Õpikud Ei komplekteeri Valikuliselt 1 eks Ei komplekteeri 

2.1.2 Koduloolised 

trükised 

Vähemalt 1 eks Vähemalt 1 eks Vähemalt 1 eks 

2.2 Võõrkeelne 

teabekirjandus 

Ei komplekteeri Tootsi raamatukogu 

valikuliselt vene 

keeles1 eks? 

Ei komplekteeri 

3. Kuulamisraamatud Valikuliselt 1 eks Valikuliselt 1 eks Valikuliselt  1 eks 

4. Perioodika Valikuliselt 1 eks Valikuliselt  1 eks Valikuliselt 1 eks 

4.1 Kvaliteet -ja 

kultuuriperioodika 

Valikuliselt 1 eks Valikuliselt 1 eks Ei komplekteeri 

5. Lauamängud Valikuliselt 1 eks Valikuliselt 1 eks Valikuliselt 1 eks 

6. Muusikateavikud     



6.1 Noodid Valikuliselt 1 eks Valikuliselt 1 eks Valikuliselt 1 eks 

6.2 CD-d ja DVD-d  Valikuliselt 1 eks Valikuliselt 1 eks Valikuliselt 1 eks 

 

 
 


