
Aastaaruanne 2018

Pagari raamatukogu

Teenindavate arv 448

1. Põhilised tegevussuunad
Pagari  seltsimajas  toimuvatel  sündmustel  on  raamatukogul  alati  suur  panus.  Esiteks  saab
raamatukogu  kasutada  infoallikana  ja  teiseks  on  sündmustele  tulijatele  esimeseks
peatuspaigaks raamatukogu. Samuti algavad õhtused huvitegevused kõik raamatukogust.
Vaadatakse üle uuemad ajakirjad, raamatud ja soovi korral saab kohe ka koju laenutata.

Põnevaks sündmuseks kujunes juba traditsiooniks saanud naljapäev, mis sellel korral kandis
nime „Kõrtsilood ja laulud“ 
Oktoobris  toimus sündmus „Hakkame kokkama.  Tervislik  peet  meie  toidulaual  – 5 käiku
punapeedist“ Seltsimaja köögis kokkasid naised ja üks mees punapeedist nii soolaseid kui ka
magusaid toite. Raamatukogus oli kokaraamatutest suur näitus, mida kõik huviga uurisid ja
tragimad ka koju laenutasid
Novembris oli raamatukogus Eesti Trüki- ja Paberimuuseumi ruumiliste raamatute rändnäitus
„Arhitektuur  paberis  ja  paberist“.  Huvi  näituse  vastu  oli  väga  suur.  Detsembris  osalesid
Mäetaguse Põhikooli 5. klassi õpilased ka õpitoas, kus said ise proovida ruumiliste raamatute
tegemist

Kultuuripärandiaastal  kogusime  kokku  ajahambast  räsimata,  kapinurka  unustatud  vanema
käsitöö ja vormistasime näituseks „Näputöö sajandi tuultes“
See näitus sai väga sooja vastuvõtu, sest vanemad käsitööd olidki peaaegu 100 aastat vanad. 
Samuti sai sirvida väga vanu käsitöö ajakirju ja lõikelehti.

2. Juhtimine 

2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur
Seoses  Mäetaguse  Raamatukogu  struktuuri  muutmisega  likvideeriti  Pagari  raamatukogu
raamatukoguhoidja ametikoht 18. novembril 2012.
Alates  19.  novembrist  2012  täidab  raamatukoguhoidja  ülesandeid  osalise  tööajaga  Pagari
seltsimaja juhataja.
Seoses haldusreformiga on ühinenud 2018. aasta lõpuks kõik Alutaguse valla raamatukogud
ja kuuluvad Alutaguse Huvikeskuse struktuuri. Oktoobrist koordineerib raamatukogude tööd
ka eraldi inimene, kes allub Alutaguse Huvikeskuse juhatajale.

Arvan, et Alutaguse vallas on raamatukogude arv optimaalne, sest õnneks ei suletud ühtegi
raamatukogu seoses haldusreformiga.
Pagari  raamatukogu  teeninduspiirkonna  elanikel  on  suhteliselt  hea  raamatukogu  teenuseid
kasutada. Lahtiolekuajad on paindlikud ja vajadusel saab raamatuid ka koju tellida.

Raamatukogul nõukogu ei ole ja selleks puudub ka vajadus.

2.2 Eelarve 
 



Põhieelarve Seisuga 31.12.17 € Seisuga 31.12.18 € Muutus %
Eelarve kokku 3260 3410 + 4,6
Personalikulu 0 0
Komplekteerimiskulu kokku 3120 3270 + 4,8
sh OV-lt 2320 2420 + 4,3
Sh riigilt 800 850 + 6,25
Infotehnoloogiakulud 390 390
Koolituskulud 120 150 + 25

2.3 Personali koosseis ja raamatukogu lahtiolekuajad 
Pagari raamatukoguhoidja ülesandeid täidab osalise tööajaga Pagari seltsimaja juhataja.
Pagari raamatukogu on avatud T, N – 10.00 - 16.00 ja K 17.30 – 19.00 

Pagari raamatukogu on avatud lugejatele ka nendel aegadel, kui Pagari seltsimaja uksed on
avatud. Raamatukogu külastajad on sellega harjunud, et seltsimajast mööda sõites on soovi
korral  võimalik  alati  sisse  astuda  ja  raamatuid  laenutada  ka  nendel  aegadel,  kui  ei  ole
raamatukogu päev. Töötame paindlikult ja võimaluse korral lugejate soove arvesse võttes.

2.3.1 Ülevaade täienduskoolitustest

Koolituse teema Korraldaja Tundide 
arv

Koolituseks 
kulutatud

Läänemaa õppereis Kodukant Läänemaa
Peipsi-Alutaguse 
Koostöökoda

24 ak t Peipsi-Alutaguse
Koostöökoda

ERMÜ Kultuurikonverents
“Kultuur kõigile muutuste 
tuules”

“Olukord Eestis peale reforme”

“Kultuuri kättesaadavus 
erivajadustega inimestele”

“Kultuur digitihedas maailmas”

“Noored kultuurist ja kultuuris”

“Koostöö ettevõtjatega”

Eesti Rahvamajade 
Ühing

6 ak t Alutaguse vald

Eesti Rahvamajade Ühingu XII 
suvekool Võrumaal

Eesti Rahvamajade 
Ühing

15 ak t Alutaguse vald

2.3.2 Jõhvi Keskraamatukogu korraldatud koolitustel osalemine

               Teema Tundide arv
“Tähelepanu, lugemine ja mälu”
  Koolitaja Tauri Tallermaa

6 ak t



Õppeekskursioon Setomaale 

Külastasime Ahja raamatukogu, Tuglase 
muuseumi, Illimari rada,
Seto Talumuuseum – Külli Vardja

Värska raamatukogu – Eha Kütt

Seto lauluema Anne Vabarna kalmistu
Seto Ateljee Galerii
Tutvusime Kauksi Ülle loominguga
Obinitsa surnuaial Taarka haud, Meremäe 
torn- giidiks Kauksi Ülle

Obinitsa raamatukogu – Tiina Lillmaa

12 ak t

E-kodaniku juhendaja koolitus 
raamatukoguhoidjatele – Andrus Koka 
BCS Koolitus

16 + 16 ak t

“Z – põlvkonnast ja tööandja valmisolekust  
z-põlvkonna tööturule tulekust”
 Kristi Goldberg

5 ak t

“Tulemuslikud läbirääkimised” 
 Reet Valgmaa koolituskeskus Tõru

 Ringkäik Illuka mõisas
 Ene Raudar

4 ak t

Kõik koolitused olid huvitavad ja harivad. Igast koolitusest sain endale mõne toreda mõtte või
huvitava nipi, kuidas ennast veelgi paremini motiveerida ja efektiivsemalt tööd teha.
Peaaegu  kõikidel  raamatukogudel  on  lisandunud  peale  põhitöö  veel  igasuguseid  lisatöid.
Kindlasti oleks vajalik saada koolitust ajajuhtimisest ja efektiivsest ajakasutusest.

2.3.3 Töötajate tunnustamine
2018. aastal ei ole tunnustatud Pagari raamatukogu. Samuti ei ole tunnustatud töötajat.

2.4 Raamatukogu haldustegevus
Pagari raamatukogus sellel aastal remonttöid pole tehtud ja remondi vajadus raamatukogus
hetkel ka puudub. Mure koht on ainult talvine kütmine, sest temperatuuri kõikumine on väga
suur. Raamatukogus on 2 ahju ja õhksoojuspump, mida kütteperioodil peab iga päev kütma.
Spetsiaalset  kaldtreppi  liikumispuudega  inimestele  ehitatud  ei  ole,  aga  kuna  raamatukogu
asub esimesel korrusel, siis vajadusel on juurdepääs raamatukokku olemas.
Pagari raamatukogus on olemas wi-fi leviala.
Üldine hinnang raamatukogu infotehnoloogilisele baasile on hea.

3. Kogud  

3.1 Komplekteerimise põhimõtted ja uuendused



Komplekteerimise põhimõtted on jätkuvalt samad - prioriteet on algupärane ilukirjandus, siis
tõlkekirjandus  ja  liigikirjandus  vastavalt  vajadustele  ja  võimalustele.  Püüame  raamatuid
soetades arvestada valla teiste raamatukogudega, et telliksime erinevad teavikuid, aga samas
oma lugejate huve arvestades.
2018. aastal telliti Pagari raamatukokku uusi raamatuid 221 eksemplari. Sellest ilukirjandust
158  eksemplari  ja  liigikirjandust  63  eksemplari.  Annetusena  sai  Pagari  raamatukogu  34
teavikut.
Perioodika komplekteerimiseks eraldatud raha küll natuke suurenes, aga vahepeal kallinesid
ka  ajalehed  ja  ajakirjad.  Hetkel  on  tellitud  ainult  need  ajakirjad,  mis  lugejate  hulgas  on
populaarsed ja mida laenutatakse meeleldi ka koju.
Populaarsemad ajakirjad on „Imeline ajalugu“, „Imeline Teadus“, „Maakodu“, „Kodukiri“ 
2018. aastal oli  Pagari raamatukogus 1545 laenutust, 2017. aastal  1623 laenutust. Ajalehti,
ajakirju laenutati 2018. aastal 387 ja 2017 aastal 423. Ilukirjandust laenutati vastavalt 775 ja
841 eksemplari ja liigikirjandust 382 ja 359 eksemplari.
Teavikute laenutus on seega kahe aasta lõikes suhteliselt stabiilne. Ei ole olnud suurt langust
ega tõusu.
Komplekteerimissummad peaksid kindlasti  suurenema,  sest  raamatute  hinnad tõusevad iga
aastaga. 
2018. aastal tegelesin jätkuvalt fondi korrastamisega ja jõudsin maha kanda 870 teavikut. 

3.2 Inventuurid, mahakandmised
Viimane inventuur on Pagari raamatukogus tehtud väga ammu. Inventuur on plaanis läbi viia
lähimatel aastatel. 
2018. aastal kanti Pagari raamatukogus maha 870 teavikut.
Eelmisel  aastal  saabus  Pagari  raamatukokku  221  teavikut.  Maha  kanti  4  korda  rohkem
teavikuid,  kui  saabus.  Vaatamata  sellele  on  raamatute  üldine  ringlus  väike,  sest  eelmistel
aastatel ei ole teavikuid üldse maha kantud.

4. Lugejateenindus
Lugejateeninduses mingeid muudatusi 2018. aastal ei olnud.

4.1 Raamatukogu kasutamine

2017 2018 Muutus (+-)
Lugejad / sh lapsi 109 / 9 122 / 15 +13 / +6
Laenutused (k.a. kohalkasutus)/ sh lapsi 2519 / 122 2490 / 98 - 29 / -24
Külastused / sh lapsi 2249 / 167 2384 / 161 +135 / -6

Pagari raamatukogu kasutamine on viimastel aastatel olnud ühtlaselt stabiilne ja suuri muutusi
ei ole lugejate arvus ega laenutustes.

4.2 RVL teenindus
RVL toimib hästi. Pagari raamatukogu tellis teistelt 2017. aastal 45 teavikut ja 2018. aastal 46
teavikut.  RVL kaudu telliti  Pagari raamatukogult  2017 aastal 15 teavikut ja aastal 2018. 1
teavik.



Põhiliselt  tellin  Mäetaguse,  Kiikla  või  Jõhvi  Keskraamatukogust.  Kuna  ise  liigun
transpordiga, siis teavikute ära toomine või tagasi viimine on lihtsalt korraldatav.
RVL laenutused on  fikseeritud programmis.

4.3 Laste- ja noorteteenindus 
Pagari raamatukogu teeninduspiirkonda ei jää ühtegi lasteasutust. Elanikkond vananeb aasta
aastalt ja noori peresid tuleb Pagarile kahjuks väga vähe elama.
Raamatukogu  asub  küll  küla  keskel,  aga  majapidamised  on  naaberküladega  hajutatud.
Väiksemad lapsed ilma vanemateta raamatukokku tulla ei saa. On muidugi mõned väga tublid
vanemad, kes külastavad lastega raamatukogu regulaarselt.
Pagari raamatukogus ei ole hetkel regulaarseid sariüritusi. 
Lastel on raamatukogus oma väike nurk, kus nad saavad lugeda ja lauamänge mängida. Seda
võimalust lapsed suvel ja koolivaheaegadel meelsasti ka kasutavad.
Pagari raamatukogu külastavad ainult eesti keelt kõnelevad lugejad.
Erivajadustega lapsi ilmselt piirkonnas on, aga raamatukogu nad ei külasta.
Ürituste korraldamisel on vabatahtlikena võimalusel abiks oma perekond.
Huviringidest  võtab  osa  mitu  inimest,  kes  töötab  lasteasutuses  (õpetajad,  kasvatajad),  kes
leiavad  tee  raamatukokku  ja  vajadusel  laenutavad  lastekirjandust.  Paljud lugejad tutvuvad
alati uuema lastekirjandusega ja tihti ka laenutavad.

4.3.1 Laste- ja noorteüritused

Ürituse nimi Osavõtjate arv
Pagari perepäev 55
Ruumiliste raamatute rändnäitus koos õpitoaga 65
Põnevad raamatud kõige pisematele 11

Lapsed ja noored leiavad tee raamatukokku kahel juhul. Esimesel juhul on neil koolis vaja
kohustuslikku kirjandust ja teisel juhul, kui seltsimajas on korraldatud põnev sündmus.

4.4 Erivajadustega inimeste teenindamine
Koduteenindus on olemas. Seda kasutanud nii eakad inimesed, kui ka nooremad. Ise autoga
liikudes ei ole raske sisse põigata ja soovitud raamat lugejale ise ära viia.
Koduteenindust on Pagari raamatukogu teinud aasta lõikes umbes 10 - 15 korda.
 

4.5 Raamatukogu koostöö
Alutaguse  vallas  toimub  tihe  koostöö  kultuuriasutuse  vahel.  Korraldame  üheskoos
sündmuseid ja oleme nõu ja jõuga üksteisele alati toeks. Koostöö valla raamatukogude vahel
toimib veel vana valla piirides.
Alutaguse valla raamatukoguhoidjad saavad omavahel küll kokku, aga tihedamat koostöö on
valla suurt territooriumit arvestades siiski raskendatud.

2018. aastal oli tihedam koostöö Mäetaguse Põhikooli ja Mäetaguse lasteaiaga

4.6 Raamatukogu kultuurikeskusena



Ürituse, näituse nimetus
1.Naljapäeva tähistamine. Kõrtsilood ja laulud.
2. Hakkame kokkama. Tervislik peet meie toidulaual- 5 käiku punapeedist.
3. Näitus „Näputöö sajandi tuultes“

Pagari  seltsimajas  on  raamatukogu  ja  seltsimaja,  kui  üks  tervik.  Raamatukogus  on  alati
esimene kokkusaamine olgu see sündmus lastele või täiskasvanutele.

4.7 Kasutajakoolitus (s.h. raamatukogutunnid) raamatukogus
Kasutajakoolitust ja raamatukogutunde eraldi Pagari raamatukogus korraldanud ei ole.
Vajadus on olnud eakatele õpetada arvutist erinevad otsingumootoreid,  et kuidas kiiremini
leida soovitud infot.
Eakad on vajanud abi ka pangateenuste kasutamisel.  Raamatukogu on mitmel korral abiks
olnud ka bussipiletite ja teatripiletite ostmisel. 

 
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Alutaguse valla kodulehel on üleval info Pagari raamatukogu kontaktide ja lahtiolekuaegade
kohta.  
    

5. 2019. aasta tegevused 
Üheks prioriteediks  2019.  aastal  on  kindlasti  raamatukogu  sisuline  töö.  Erilist  tähelepanu
ootab liigikirjandus, et kõik raamatud üle vaadata ning aegunud ja vananenud kirjandus maha
kanda.
Soovin  sellel  aastal  korraldada  ka  väikestele  lugejatele  sündmusi,  et  neid  koos  emade  ja
isadega raamatukokku meelitada.

Koostas: Aire Õras, Pagari seltsimaja juhataja

Kuupäev: 05.02.2019


