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Päevakord:
1. Nõukogu esimehe ja protokollija valimine.
2. Saku Vallaraamatukogu 2019. aasta eelarve taotluse kohta arvamuse avaldamine.
3. Informatsioon ja muud küsimused.
1. Nõukogu esimehe ja protokollija valimine
Saku vallaraamatukogu (edaspidi SVR) nõukogu esimeheks valiti Margus Eiche (poolt 3,
erapooletu 1) ja protokollijaks Ene Paaver (poolt 3, erapooletu 1).
2. Saku Vallaraamatukogu 2019. aasta eelarve taotluse kohta arvamuse avaldamine.
Ene Loddes tutvustas eelarve kujunemist. Eelarve on nõukogu arvates põhjalik ja arusaadav. Tehti
ettepanekuid uue põhimääruse ja eelarve kooskõlastamiseks.
Otsus: nõukogu kiitis heaks 2019. aasta eelarve taotluse (poolt 4).
3. Informatsioon ja muud küsimused.
a) Ene Loddes tutvustas lühidalt SVR-i tegevust. Kogude komplekteerimise raha on
raamatukogul piisavalt. Ostud tehakse kõigi lugejagruppide huve silmas pidades, ostes
vähem eksemplare ja rohkem nimetusi (Eestis aasta jooksul ilmuvast ca 4000 nimetusest
osteti SVR-i kogusse 1528 nimetust).
Raamatukogu arengu ja töö hea näitaja on lugejate ja külastuste suur arv, samuti
virtuaalkülastuste (kodulehe kasutamise) arvu kasv. Lähiajal laenutuste arv langeb seoses
hoone remondiga. Hea teeninduse taga on väga suur töö kogude komplekteerimisel,
korrastamisel, koduloo andmebaasi täiendamisel, koolide teenindamisel õppekirjandusega,
SVR-i haridusprojektidel jm ettevalmistaval ning mitmesugusel taustatööl.
Otsus: Nõukogu tunnustas Saku raamatukogu head tööd (poolt 4).

b) SVR pakub rohkem teenuseid ja võimalusi, kui lugejad praegu kasutavad. Arutati
raamatukogu kättesaadavamaks tegemise ja ealistele, hariduslikele ja erinevate
kultuurivajadustega sihtgruppidele suunatud kommunikatsiooni võimalusi, nagu
vabatahtlike kaasamine ürituste korraldamisel, SVR-i lahtiolekuaegade paindlikumaks
muutmine (avatud mõnel tööpäeval kl 20-ni ja laupäeval), väikelaste vanemate pereklubi,
ettelugemistunnid, osalemine Saku kevadlaadal, Saku Sõnumite raamatukoguteemaline
vaheleht jm. Edaspidi vajab SRV koosseisulist kommunikatsiooni ja haridusprogrammide
juhti.
Otsus: kutsuda kokku töörühm SVR kommunikatsioonikava väljatöötamiseks.
c) Juba 2015. aastal tõdes raamatukogu nõukogu, et Tallinna ümbruse valdade võrdluses on
SVR-is võrreldaval hulgal kogusid ja lugejaid, kuid kõige vähem töötajaid. See tähendab
oluliselt suuremat töökoormust ühele siinsele raamatukoguhoidjale. Raamatukogutöötajate
palgatase peab olema võrreldav õpetajatega.
Otsus: Arvestades 1) raamatukogu töö kõrget kvaliteeti ja olulisust valla elus 2) üleriiklikku
strateegiat tõsta kultuuritöötajate palku 3) järsku palgakasvu Saku valla juhtimise tasandil 4) Saku
raamatukoguhoidjate palga mahajäämust võrreldava koormuse ja tasemega valdade omast - teeb
nõukogu ettepaneku tõsta alates 2019. aastast raamatukoguhoidjate palka (poolt 4).
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