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Lääne-Virumaa Keskraamatukogu komplekteerimispõhimõtted 

 

Lääne-Virumaa Keskraamatukogu komplekteerimispõhimõtete koostamisel on lähtutud 

kultuuriministri 12. juuli 2004. a määrusest nr 9 „Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend“ ja 

kultuuriministri 9.jaanuari 2015. a määrusest nr 1 „Rahvaraamatukogudele riigieelarvest 

finantseeritavate kulude jaotamise kord“ ning Rakvere Linnavolikogu 21.jaanuari 2015. a määrusest 

nr 1 „Lääne-Virumaa Keskraamatukogu põhimäärus“, 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. Komplekteerimisotsuste tegemisel võetakse arvesse 

piirkonna ameti- ja kõrgkoolide õppesuundi. 

Perioodika komplekteerimisel on põhimõtteks, et kättesaadav oleks Eestis ilmuv perioodika, v.a 

väheväärtusliku sisuga väljaanded. Võõrkeelset perioodikat komplekteeritakse vastavalt vajadusele 

ning võimalustele. 

Lähtuvalt raamatukogu struktuurist ja töökorraldusest komplekteeritakse laste-ja noorteosakonda 

teavikuid, mis on suunatud lastele ja põhikooliealistele noortele. Gümnaasiumiastme õpilastele, 

üliõpilastele ja täiskasvanutele mõeldud teavikuid komplekteerib teenindusosakond.  

Täpsemad komplekteerimispõhimõtted on välja toodud tabelites lk 2-4. 

Kuna Lääne-Virumaa Keskraamatukogu tegutseb ka maakonnaraamatukoguna, on raamatukogu 

üheks ülesandeks maakonna rahvaraamatukogude kogude komplekteerimine, mille puhul lähtutakse 

kultuuriministri 12. juuli 2004. a määrusest nr 9 „Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend“ ja 

kultuuriministri 9.jaanuari 2015. a määrusest nr 1 „Rahvaraamatukogudele riigieelarvest 

finantseeritavate kulude jaotamise kord“ ning rahvaraamatukogude töötajate 

komplekteerimissoovidest. 

 

 

 



Lääne-Virumaa Keskraamatukogu teenindusosakond 

Eestikeelne kirjandus Komplekteerimismaht 

Ilukirjandus Üldjuhul 1-3 eksemplari nii eesti kui ka teiste maade autoreid 
(luulet valikuliselt, üldjuhul 1 eksemplar).  

Teadmiskirjandus 
 

Valikuliselt 1-3 eksemplari vastavalt vajadusele ja võimalustele, 
koduloolist materjali sisaldavaid teavikuid üldjuhul vähemalt 2 
eksemplari 

Õpikud 
 

Valikuliselt kõigi ainete õpikud gümnaasiumiosast; kõrgkooli- ja 
ametikooliõpikutest valikuliselt üldisema sisuga teosed 

Seadused 
 

Komplekteeritakse valikuliselt vaid kommenteeritud väljaandeid 

Noodid 
 

Valikuliselt 1 eksemplari vastavalt vajadusele ja võimalustele 

Auvised Valikuliselt 1 eksemplar 
 

Kuulamisraamatud 
 

1 eksemplar  

Perioodika Ajalehti 1-4 eksemplari, ajakirju 1 eksemplar 
 

SA Kultuurileht väljaanded 1 eksemplar 
 

Kultuurkapitali poolt 
toetatavad väljaandeid 

Valikuliselt 1 eksemplar 

 

 

Võõrkeelne kirjandus Komplekteerimismaht 

Ilukirjandus Valikuliselt 1 eksemplar vastavalt vajadusele ja võimalustele 
 

Teadmiskirjandus Valikuliselt 1 eksemplar vastavalt vajadusele ja võimalustele 
 

Õpikud 
 

Ei komplekteeri 

Noodid 
 

Valikuliselt 1 eksemplar vastavalt vajadusele ja võimalustele 

Auvised Valikuliselt 1 eksemplar (popmuusikat reeglina ei 
komplekteerita) 

Perioodika 
 

1 eksemplar vastavalt vajadusele ja võimalustele 

 

 

 

 

 

 



Lääne-Virumaa Keskraamatukogu laste- ja noorteosakond 

Eestikeelne kirjandus Komplekteerimismaht 

Ilukirjandus Üldjuhul 1-3 eksemplari (vajadusel ja võimaluselt rohkem) 
 

Eelkooliealistele ja väike-
lastele mõeldud raamatud 

Valikuliselt 1-2 eksemplari 

Teadmiskirjandus 
 

Valikuliselt 1-3 eksemplari vastavalt vajadusele ja võimalustele 

Õpikud 
 

Valikuliselt kõigi ainete õpikud põhikooliosast 

Perioodika 
 

Valikuliselt 1-2 eksemplari, võõrkeelset perioodikat valikuliselt 
vastavalt vajadusele ja võimalustele 

Lauamängud 
 

Valikuliselt 1 eksemplar  

Kuulamisraamatud 
 

Valikuliselt 1 eksemplar 
 

DVDd 
 

Valikuliselt (eelduseks laenutuslitsentsi olemasolu) 

 

 

Võõrkeelne kirjandus Komplekteerimismaht 

Ilukirjandus Valikuliselt 1 eksemplar 
 

Eelkooliealistele ja väike-
lastele mõeldud raamatud 

Valikuliselt 1 eksemplar 
 

Teadmiskirjandus 
 

Valikuliselt 1 eksemplar 
 

Õpikud 
 

Ei komplekteeri 

Perioodika 
 

Valikuliselt 1 eksemplar 
 

Lauamängud 
 

Valikuliselt 1 eksemplar  

Kuulamisraamatud 
 

Ei komplekteeri 
 

 

 

 

 

 

 

 



Riigieelarvelise toetuse kasutamine Lääne-Virumaa 
Keskraamatukogu 

Maakonna 
rahvaraamatukogud 

Eesti Kultuurkapitali kirjanduse 
sihtkapitali aastapreemia saanud ja 
nomineeritud raamatud 

Üldjuhul 1-2 eksemplari Valikuliselt 1 eksemplar  

riigi kultuuri aastapreemia saanud 
raamatud 

Üldjuhul 1-2 eksemplari Valikuliselt 1 eksemplar 

Balti Assamblee kirjandusauhind (Eesti 
autor või eestikeelsed tõlked) 

Üldjuhul 1-2 eksemplari Ei komplekteeri 

Euroopa Kirjandusauhind (kas Eesti autor 
või eestikeelsed tõlked) 

Üldjuhul 1-2 eksemplari Ei komplekteeri 

Eesti Kultuurkapitali kirjanduse 
sihtkapitali soovitatud teavikud 

Üldjuhul 1-2 eksemplari Valikuliselt 1 eksemplar 

Eesti Kirjanike Liidu romaani-võistluse 
võidutööd ja äramärgitud teosed 

Üldjuhul 1-2 eksemplari Valikuliselt 1 eksemplar 

kohalikke kirjanduspreemiaid saanud 
raamatud 

Üldjuhul 2-3 eksemplari Üldjuhul 1 eksemplar 

teosed sarjast „Eesti Mõttelugu“ Valikuliselt  Valikuliselt 1 eksemplar 

teosed sarjast „Avatud Eesti Raamat“ 1 eksemplar Valikuliselt 1 eksemplar 

25 kauneimat Eesti raamatut ja 5 
kauneimat Eesti lasteraamatut konkursil 
auhinnatud raamatud 

Valikuliselt 1 eksemplar Valikuliselt 1 eksemplar 

kultuuriajakiri Oma Keel 1 eksemplar Valikuliselt 1 eksemplar 

erialaajakiri Raamatukogu 1 eksemplar Üldjuhul 1 eksemplar 

Põlvepikuraamatu konkursi laureaadid, 
Paabeli Torni, Aasta Rosina, Nukitsa 
auhinna saanud raamatud 

Vähemalt 1 eksemplar Valikuliselt 1 eksemplar 

Eesti Lastekirjanduse Keskuse ja 
kirjastuse Tänapäev noorsooromaani 
võistluse auhinna saanud raamatud 

Vähemalt 2 eksemplari Valikuliselt 1 eksemplar 

Eesti Lastekirjanduse Keskuse 
lastekirjanduse soovitatud teavikud 

Üldjuhul 2 eksemplari Valikuliselt 1 eksemplar 

Kultuuriministeeriumi toetusvoorudest 
toetust saanud teavikud 

Valikuliselt Valikuliselt 1 eksemplar 

Muuseumide ja riigiasutuste väljaanded Valikuliselt 1 eksemplar Üldjuhul ei komplekteeri 

 


