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Tabel 1
Omavalitsus

Piirkonna
Raamatukogusid Neist
elanike arv kokku
harukogusid
(01.12.19)

Teeninduspunktide
arv

Vinni

1416

0

3

2

Laekvere raamatukogu on piirkonna keskraamatukogu, mille struktuuri kuuluvad ka
haruraamatukogud Muugas ja Veneveres.

1. Põhilised tegevussuunad
2020. aasta oli Laekvere piirkonna raamatukogude jaoks Eduard Vilde 155.
sünniaastapäeva tähistamise aasta. Kirjaniku sünniaastapäeva tähistamiseks planeeriti
koostöös Muuga – Laekvere Kooli ja Muuga Maanaisteselts EHA-ga mitmeid
ühisüritusi.
Paraku levis juba aasta alguses Covid-19 viirus, mille tõttu paljud plaanid teostamata
jäid.
Vabariigis kehtestatud eriolukorra tõttu muutus aasta digikultuuri aastaks – pöörati
senisest suuremat tähelepanu lugejaprogrammi URRAM kasutamisele, suunati ja
õpetati lugejaid seda kasutama.
Eriolukorra ajal paigutati raamatukogu välisseinale raamatute tagastuskast.

1.1 Koroonaviiruse mõju
1.1.1 Esimene laine
(Märtsist suveni, sh üleminekuperiood eriolukorra lõppedes)
Milliste olemasolevate teenuste pakkumist jätkati eri- ja hädaolukorras?
Vabariigi valitsus kehtestas riigis alates 13. märtsist eriolukorra ning Vinni Vallavalitsuse
korraldusel oli raamatukogu märtsi lõpuni suletud.
30. märtsist alustati kontaktivaba laenutusega ning 18. maist oli raamatukogu taas lugejatele
avatud.
Eriolukorras jätkati kontaktivabalt kojulaenutust ning koduteenuse osutamist. Lugejate
raamatusoovid võeti vastu nii reserveeringutena programmis Urram kui telefonitsi, meilitsi ja
Facebooki vahendusel.
Milliseid olemasolevaid teenuseid hakati pakkuma uusi lahendusi ja tehnoloogilisi vahendeid
kasutades?
Kojulaenutust ja koduteenust hakati pakkuma kontaktivabalt.
Uue teenusena hakati pakkuma tagastuskasti kasutamist.
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Millised füüsilised raamatukoguteenused muutusid kontaktivabaks?
Kojulaenutus muutus kontaktivabaks.
Milliseid uusi teenuseid hakati pakkuma?
Uue teenusena hakati pakkuma tagastuskasti kasutamise võimalust.
Milliste uute teenuste pakkumine jätkub ka peale hädaolukorda?
Peale hädaolukorda pakuti lugejatele võimalust kontaktivabaks laenutuseks, jätkatakse
tagastuskasti kasutamist.
Kuidas muutusid raamatukogude füüsilise ruumi lahtiolekuajad ja teenuse kättesaadavuse ajad
eri- ja hädaolukorra ajal? (Teenuse kättesaadavus aeg – aeg, mille jooksul mh
raamatukoguhoidja vastab telefonile/e-kirjadele, kasutaja saab kasutada
iseteenindusvõimalusi, tagastuskaste, e-kanaleid, osa võtta virtuaalüritustest ja –koolitustest,
kasutada arvutit jne)
Raamatukoguteenustest Urrami programmi ja tagastuskasti kasutamine oli lugejatele avatud
ööpäevaringselt. Lugejate tellimusi võeti telefonitsi ja meilitsi vastu veidi lühemat aega ( 1
tund ) kui raamatukogu tavapäraselt avatud oli.
Kui palju raamatukogusid suleti täielikult eri- ja/või hädaolukorra ajal (ühtegi teenust ei
pakutud)?
Raamatukogu suleti eriolukorra ajal 13.-30. märtsini ja lugejatele teenuseid ei pakutud.
Tegeleti fondide korrastamisega.
Kas ja kuidas uuendati raamatukogu taristut (uue tehnika, raamatukappide jms soetamine)?
Soetati raamatute tagastuskastid Laekveresse ja harukogudesse Muugas ja Veneveres.
Kas ja millises ulatuses tehti raamatukogude eelarvetes kärpeid?
Eelarves kärpeid ei tehtud.
Kas eri- ja hädaolukorras kehtestati raamatukogudes maski ja/või visiiri kandmise kohustus
töötajatele?
Maski kandmise kohustust ei kehtestatud.
Kas eri- ja hädaolukorras kehtestati raamatukogudes maski kandmise kohustus kasutajatele?
Maski kandmise kohustust ei kehtestatud.
Milliseid ümberkorraldusi tehti raamatukogude ruumides ja töökorralduses? Kas ja kuidas
korraldati raamatukoguhoidjate kaugtöö?
Ainsa ümberkorraldusena paigutati raamatukogu välisukse kõrvale pink või laud, kuhu
paigutati lugejate poolt tellitud raamatute pakid. Kaugtööd ei korraldatud.
Kas ja kuidas valmistuti viiruse teiseks laineks?
Ettevalmistusi viiruse teiseks laineks ei tehtud.
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1.1.2 Teine laine
(alates septembrist)
Milliste olemasolevate teenuste pakkumist jätkati hädaolukorras?
Septembrist jätkati tavapäraste teenuste pakkumisega – kojulaenutus, koduteenus,
internetipunkti kasutamine.
Milliseid olemasolevaid teenuseid hakati pakkuma uusi lahendusi ja tehnoloogilisi vahendeid
kasutades?
Sügisel uusi teenuseid ei lisandunud.
Millised füüsilised raamatukoguteenused muutusid kontaktivabaks?
Ükski teenus ei muutunud kontaktivabaks kuigi lugejatele pakuti soovi korral kontaktivaba
laenutuse võimalust.
Milliseid uusi teenuseid hakati pakkuma?
Uusi teenuseid pakkuma ei hakatud.
Milliste uute teenuste pakkumine jätkub ka peale hädaolukorda?
Peale hädaolukorda jätkub tagastuskasti kasutamine.
Kuidas muutusid raamatukogude füüsilise ruumi lahtiolekuajad ja teenuse kättesaadavuse ajad
hädaolukorra ajal? (Teenuse kättesaadavus aeg – aeg, mille jooksul mh raamatukoguhoidja
vastab telefonile/e-kirjadele, kasutaja saab kasutada iseteenindusvõimalusi, tagastuskaste, ekanaleid, osa võtta virtuaalüritustest ja –koolitustest, kasutada arvutit jne)
Raamatukogude lahtiolekuaeg ja teenuse kättesaadavuse ajad ei muutunud.
Kui palju raamatukogusid suleti täielikult hädaolukorra ajal (ühtegi teenust ei pakutud)?
Raamatukogusid ei suletud.
Kas ja kuidas uuendati raamatukogu taristut (uue tehnika, raamatukappide jms soetamine)?
Uuendati infotehnoloogilisi vahendeid – Laekveresse osteti uus printer-koopiamasin, Muugale
uus töötaja arvuti ning Veneveresse uus lugejaarvuti.
Kas ja millises ulatuses tehti raamatukogude eelarvetes kärpeid?
Eelarves kärpeid ei tehtud.
Kas hädaolukorras kehtestati raamatukogudes maski ja/või visiiri kandmise kohustus
töötajatele?
Kui vabariigi valitsuse korraldusel muutus maskikandmine avalikes ruumides kohustuslikuks,
siis hakkasid töötajad maske kandma
Kas hädaolukorras kehtestati raamatukogudes maski kandmise kohustus kasutajatele?
Kui vabariigi valitsuse korraldusel muutus maskikandmine avalikes ruumides kohustuslikuks,
siis hakkasid maske ka enamik külastajaid.
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Milliseid ümberkorraldusi tehti raamatukogude ruumides ja töökorralduses? Kas ja kuidas
korraldati raamatukoguhoidjate kaugtöö?
Ümberkorraldusi ei tehtud, kaugtööd ei korraldatud.
Millised olid eri- ja hädaolukorrast tulenevad suurimad väljakutsed?
Suurimaks väljakutseks oli ürituste korraldamisega seotud risk – kas korraldada ja kuidas
tagada külastajate ohutus.
Milliseid võimalusi eri- ja hädaolukord pakkusid raamatukoguteenuse arendamiseks?
Eri- ja hädaolukord andsid võimaluse veel rohkem propageerida lugejaprogrammi kasutamist
– seni olid paljud sellest võimalusest küll teadnud, kuid mitte kasutanud. Kujunenud olukorras
hakkas nii mõnigi lugeja programmi kasutama.
Millised olid eri- ja hädaolukorra suurimad õppetunnid?
Eri- ja hädaolukorda võib pidada suureks õppetunniks – selgus, et on võimalik kontaktivabalt
laenutada ja raamatuid tagastada ; et õnneks nii mõnigi lugeja õppis kasutama programmi
Urram.

2. Juhtimine
2.1 Raamatukogude võrgu struktuur ja nõukogud:
Raamatukogus struktuuris sel aastal muutusi ei toimunud. Laekvere raamatukogul on endiselt
haruraamatukogud Muugas ja Veneveres.
Kvaliteedihindamist sel aastal läbi ei viidud.
Raamatukogu dokumente uuendati sel aastal: Laekvere raamatukogu põhimäärus kinnitati
Vinni Vallavalitsuse määrusega nr. 7/ 02.06.2020; Vinni valla raamatukogude kasutamise
eeskiri Vinni Vallavalitsuse määrusega nr. 5 / 02.06.2020 ning Vinni valla raamatukogudele
mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müügi kord Vinni Vallavalitsuse määrusega nr.
6/ 02.06.2020
Raamatukogul ei ole arengukava ega nõukogu.
Meie arvates on Laekvere piirkonnas raamatukoguvõrk optimaalne, inimestel on võimalus
meie teenuseid kasutada.
2.2 Eelarve
Tabel 2
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu
Üritusteks/näitusteks

Seisuga
31.12.18. €
51,793
27,394
20,049
17,383
2,666
1,469
1,076

Seisuga
31.12.19 €
55,169
27,615
20,584
17,553
3,031
2,415
0,505

Muutus %
+ 6,11%
+ 0,8%
+ 2,59%
+ 0,96%
+12%
+ 39%
- 53%
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Täienduskoolitus
0,761
0,155
-79%
*
Eelarves on rahalisi vahendeid jätkunud kõigeks, millele oleme kulutada soovinud.
2.3 Projektid
Tabel 3 (täielik loetelu)
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

Periood

Eraldatud
summa
– 0,400

Projekti üldmaksumus

Eduard Vilde 155. sünniaastapäeva 20.11.19
0,706
tähistamine; KULKA
30.04.20
Kirjutati 2 projekti KULKALE Ed. Vilde sünniaastapäevaga seotud ürituste korraldamiseks –
paraku jäi Covid -19 viiruse tõttu teine projekt „ Rännaku korraldamine Eduard Vilde
radadel“ teostamata.
2.4 Personali koosseis, juhtimine ja areng
Personali koosseisus ja tööaegades muudatusi ei toimunud – jätkuvalt töötab direktor neljal
päeval nädalas Muugas ja ühel Laekveres ning raamatukoguhoidja kolmel päeval Laekveres
ja kahel Veneveres.
2.4.1 Täienduskoolitused. Lisada omapoolne hinnang.
Teema

Korraldaja

Tundide arv

Osalejate arv

Erialased
täienduskoolitused
(väljaspool LVKRK-d)

Eesti
Lastekirjanduse
Keskus

4

1

LVKRK korraldatud
koolitused

LVKRK

29

2

Hea teeninduse
põhitõed ja
väljakutsed

12

2

Raamatukogude
arengusuunad;
Statistikaameti
andmebaasid;
Postipunktid
raamatukogudes

9

2

Kuidas
täiskasvanud
õpivad ja kuidas
neid tõhusamalt
õpetada

8

2
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Muud koolitused

Koolitused olid kõik erialased ja olulised. Direktor osales ERÜ maaraamatukogude
sektsiooni suvelaagris Saaremaal.
Lisa 1

2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused.
Avalikke esinemisi ei toimunud.
LISA 2

2.4.3 Erialahariduse omandamine.
Erialane haridus on töötajatel varasemalt omandatud – direktoril rakenduslik kõrgharidus ning
raamatukoguhoidjal läbitud kutsekoolitus.

2.4.5 Töötajate tunnustamine.
Raamatukogu direktorit tunnustati Kultuuriministeeriumi tänukirjaga suure pühendumisega
tehtud kultuuri, kirjandust ja kogukonda väärtustava töö eest.
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine.
Raamatukogu majandamine toimub Vinni Vallavalitsuse poolt kinnitatud eelarve alusel.
Raamatukogude ruumid nii Laekveres, Muugas kui Veneveres on heades asukohtades ning
hiljuti remonditud.
LISA 3
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Aasta jooksul ei ole parandatud senist olukorda. Liikumispuudega inimeste juurdepääs
raamatukogule on raskendatud – Muugas ja Veneveres on takistuseks trepid, Laekveres paar
uksepakku.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Infotehnoloogia valdkonnas toimusid väikesed uuendused –Laekvere raamatukogule osteti
uus printer, Muuga raamatukogule uus töötaja arvuti ning Venevere raamatukogule uus
lugejaarvuti.
Muuga raamatukogus on olemas Wi-Fi, Laekveres ja Veneveres ei ole.
Infotehnoloogia valdkonna olukorda võib pidada heaks.
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3.

Kogud

komplekteerimine

ja

töötlemine

3.1
komplekteerimise
põhimõtted
ja
uuendused
(sh
e-teavikud)
Kogude
komplekteerimine
toimub
LääneVirumaa
Keskraamatukogu
komplekteerimisosakonna kaudu ja Vinni Vallavolikogu poolt kehtestatud eelarve alusel.
Komplekteerimisel lähtume põhimõttest, et erinevate lugejagruppide huvid saaks rahuldatud.
Alljärgnevalt komplekteerimise andmed Laekvere raamatukogu kohta, Venevere ja Muuga
andmed kajastuvad nende aruannetes:
Annetuste osakaal kogude juurdekasvust on võrreldes eelmise aastaga suurem –70 eksemplari
ehk 10,9 % uutest teavikutest saime annetustena.

Kogude koosseisust on 64,5 % ilukirjanduslikud teosed ning ka laenutustest on 68,6 %
ilukirjanduse laenutusi.
Kõigi kolme raamatukogu komplekteerimise statistika on järgmine:
Kokku juurdetulek 1358 teavikut, neist 131 eksemplari ehk 9,6 % annetustena.
Juurdetulnud raamatutest 1056 eksemplari ehk 77,7 % olid ilu- ja lastekirjanduslikud teosed.
Kogude koosseisust on 64,9 % ilu- ja lastekirjandus.
Laenutatakse ka erinevaid liigikirjanduse teavikuid, kuid suuremat kasutust leiab
ajaviitekirjandus.
Omavalitsuse poolt eraldatavad komplekteerimissummad on olnud piisavad uute teavikute
ostmiseks. Enamus annetustest saadi tänu Muuga ja Laekvere raamatukogu osalemisele
Lugemisisu programmis.
Ringlus on 0,3 – fond vajab jätkuvalt korrastamist.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
Laekveres täienesid kogud 639 teaviku võrra, neist 70 olid annetused. E-raamatuid ei ole
komplekteerinud.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Perioodikat on Laekveresse tellitud 21 erinevat ajakirja ja 5 ajalehte.
3.1.3 Auviste komplekteerimine
Auviseid ei ole komplekteerinud.
3.2 inventuurid, mahakandmised
Eriolukorra alguses korrastati fondi nii Laekveres, Muugas kui Veneveres - - Laekveres kanti
maha 407 teavikut ning 13 aastakäiku ajakirju. Inventuur viid läbi Muuga raamatukogus.
Kolmes raamatukogus kandsime raamatuid maha 1348 eksemplari ja perioodikat 107
aastakäiku. Sel aastal oli mahakandmine teavikute juurdetulekuga enam- vähem tasakaalus.

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Teeninduskorralduses ja teenustes ei ole muudatusi toimunud, haldusreform ei ole
raamatukogu tegevusele mõju avaldanud .
Lugejatel on jätkuvalt võimalik kasutada kohal- ja kojulaenutust ning AIP-i teenuseid.
Võimalik on kasutada raamatute tagastuskasti.
Lugejate rahulolu- uuringuid ei ole tehtud.
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4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
Lugejatel on võimalik kasutada
internetipanga teenust.

internetti - enamasti vanemad inimesed kasutavad

Raamatukogul on ka oma Facebooki leht, mille kaudu jagan lugejatele lisaks Laekvere ürituste
reklaamimisele ka erinevaid vallavalitsuse teateid ning piirkonna teiste asutuste reklaame ja ka
infot harukogude tegevuste kohta. Sel aastal saadi toimima piirkonna raamatukogude koduleht
aadressil http://laekvere.eu/raamatukogud/
Lugejaarvutite olukord on hea – Venevere sai sel aastal uue , Muugas on 2 arvutit 3 aastat vanad
ning Muuga 1 ja Laekvere arvuti on veidi vanemad.
Arvutite kasutamine on aasta –aastalt vähenenud, kuid vajadus kasvõi ühe lugejaarvuti järele
on kõikjal olemas.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused.
2020. aastal valitsenud eriolukord on raamatukogu kasutamist mõjutanud negatiivses suunas.
Kui vaadata tervet Laekvere piirkonda, siis kokkuvõttes vähenesid kõik statistilised näitajad ..
Piirkonna elanikest 32,6 % on raamatukogude kasutajad , keskmiselt külastas neist igaüks
raamatukogu 11,6 korda aastas ja laenutas 28,9 teavikut.
Laenutustest moodustavad enamuse ilu- ja lastekirjandus – 69,6 %
Külastuste hulka arvestame ka tagastuskasti külastused – Muugas ja Veneveres kasutatakse
kasti vähe, lugejad tahavad ikka ise raamatukogusse tulla. Samas Laekveres, kus lugejaid on
rohkem, kasutatakse kasti aktiivsemalt.
Tabel 4
Raamatukogu

Lugejad
2019

Lugejad
2020

Muutus (+-)

Laekvere

265

256

-9

Muuga

158

154

-4

Venevere

57

52

-5

KOKKU

480

462

-18

Raamatu-

Külastused
2019

Külastused
2020

Muutus
(+-)

Virtuaalkülast.
2019

Virtuaalkülast.
2020

Muutus
(+-)

Laekvere

3160

2538

-622

0

180

+180

Muuga

2974

2392

-582

0

0

0

Venevere

609

450

-159

0

0

0

KOKKU

6743

5380

-1363

0

180

+180

kogu
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Raamatu-

Laenut-d
2019

Laenut-d
2020

Muutus
(+-)

Päringud
2019

Päringud
2020

Muutus
(+-)

Laekvere

8606

8036

-570

35

20

-15

Muuga

4660

4127

-533

50

25

-25

Venevere

1489

1190

-299

2

1

-1

KOKKU

14755

13353

-1402

87

46

-41

kogu

Raamatukogu

KOKKU

Virtuaalürituste arv

Virtuaalüritustel
osalejate arv

Virtuaalürituste
järelvaatajate arv*

2019

2020

2019

2020

2019

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

*kui järelvaatamine võimaldati peale ürituse toimumist
Raamatukogu

KOKKU

Virtuaalkoolituste arv

Virtuaalkoolitustel
osalejate arv

Virtuaalkoolituste
järelvaatajate arv*

2019

2020

2019

2020

2019

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

*kui järelvaatamine võimaldati peale koolituse toimumist
Raamatukogu

KOKKU

Virtuaalnäituste
arv 2019

Virtuaalnäituste
arv 2020

Virtuaalnäituste Virtuaalnäituste
külastajate arv külastajate arv
2019
2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Infopäringud.
Infopäringute arv on vähenenud.
4.3 RVL teenindus
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RVL teenindust kasutati aktiivselt –muudest kogudest
telliti ( Lääne- Virumaa
Keskraamatukogust, Vinni- Pajusti , Roela, Simuna raamatukogust ning vahetati oma majade
vahel ) 417 teavikut ning mujale ( põhiliselt Simunasse, Roelasse ja Vinni-Pajustisse ning oma
majade vahel ) laenutati 1194 teavikut. RVL välja laenutustest väga suure osa moodustavad
Simuna raamatukogu laenutused.
Kolmes raamatukogus kokku oli RVL välja 1677 ja RVL sisse 884 teavikut.
RVL teenindust aitavad korraldada Laekvere teeninduspiirkonna haldusjuht Andrus Läll, kes
tööülesannete tõttu sõidab tihti vallas ringi ning isiklikel suhetel põhinevad kontaktid - meie
piirkonna postiljonid, mujal tööl käivad tuttavad.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Kogude komplekteerimisel pööratakse terves piirkonnas tähelepanu ka lastekirjanduse
tellimisele – raamatuid tellitakse kõikides vanuseastmetes lugejatele. Laekveres
juurdetulnud 639 -st teavikust on 148 ehk 23 % lastekirjandust.
Eesti Lastekirjanduse Keskuse poolt korraldatavas Lugemisisu programmis osalemine
võimaldas laste-ja noortekirjandust sel aastal rohkem tellida – lastekirjanduse valik on
piirkonnas väga hea.
Kogu piirkonnas juurde tulnud 1300-st teavikust oli 372 eksemplari ehk 28,6 %
lasteraamatud.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 5
Raamatu
kogu

Lug-d Lug-d Muutus
2019
2020
(+-)

Külast-d
2019

Külast-d Muutus
2020
(+-)

Laenut
2019

Laenut
2020

Muutus
(+/-)

Laekvere

88

106

+18

871

667

-204

806

844

+38

Muuga

46

40

-6

1098

783

-315

987

715

-272

Venevere

6

9

+3

88

62

-26

186

69

-117

KOKKU

140

155

+15

2057

1512

-542

1979

1628

-351

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus, s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine.
Lugemisharjumuste varaseks kujundamiseks tehakse koostööd Muuga - Laekvere Kooli
lasteaia ja õppehoonetega. Jätkati ka sel aastal lasteaia külastamist raamatukotiga ning
raamatukogutundide korraldamist nii palju kui see võimalik oli.
Jätkati osalemist Lugemisisu programmis , millest võtab osa Laekvere õppehoone 1. ja 2.
klassi 24 õpilast ning Muugas 1.- 5. klassi 14 õpilast.
Laekvere raamatukogus olid laste laenutustest 90,6 % olid ilukirjanduse laenutused. Terves
piirkonnas oli ilukirjanduse laenutuste osakaal 89,2%
4.4.4 Laste- ja noorteüritused:
Lasteüritused viidi läbi koostöös Muuga-Laekvere Kooli õppehoonete ja lasteaiaga. Laste- ja
noorteürituste põhiteemaks on raamatute ja kirjanike tutvustamine.
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Käidi raamatukotiga regulaarselt lasteaias kahes rühmas raamatuid tutvustamas. Algklasside
õpetajad käisid klassidega Lugemisisu tundides.
Eduard Vilde 155. sünniaastapäeva tähistamiseks kuulutati koostöös piirkonna
raamatukogudega ning Muuga-Laekvere Kooliga välja Simuna kihelkonnakoolide ja Vinni
valla koolide õpilastele reisijuttude konkurss- enne eriolukorra algust jõuti Muuga mõisas
teha kokkuvõtted ja parimaid autasustada.
Raamatukogunädalal korraldati Laekvere noortetoas ettelugemispäev „ Minu vanaisa nägi,
kuidas kerkis Munamägi… „ ning koolis vanemate klasside õpilastele klassidevaheline
viktoriin „ Pipi, Nuki ja teised lemmikud“
LISA 4 (teha valik kogu vallaraamatukogu olulisematest üritustest)

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Erivajadustega lugejate teenindamiseks ei ole vajadust. Koduteenindust ei ole rakendanud,
kasutame Laekveres sotsiaaltöötaja abi mõne lugeja lugemishuvi rahuldamiseks. Muugas ja
Veneveres on koduteenust ajutiselt kasutatud.
Tabel 6

Koduteenindus

Kordade arv

Teenuste arv

Kasutajate arv

9

9

3

Tabel 7
Teenused teistele asutustele

Ürituste arv

Osavõtjate arv

-

-

-

Raamatukogu ei paku teistele asutustele teenuseid.
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond
4.6.1 kohalikul tasandil
4.6.2 riiklikul tasandil
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil
Raamatukogu peamised koostööpartnerid on Muuga-Laekvere Kool, Vinni valla teised
raamatukogud, Venevere Kultuuri- ja Hariduseselts, Muuga Maanaisteselts EHA ja Laekvere
rahvamaja.
Riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil koostöö ei toimu.
Raamatukogu direktor osaleb Vinni Vallavolikogu kultuuri- ja hariduskomisjoni töös ning sel
aastal ka Eduard Vilde nimelise kirjandusauhinna žüriis.
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Suuremate ürituste korraldamine toimub piirkonnas ühiselt ja eks lugejadki on ühed-samad,
kes erinevates raamatukogudes toimuvatel üritustel osalevad – lihtsalt Veneveres on rohkem
sealseid inimesi kohal ja Muugas sealseid, aga alati on kohal inimesi tervest Laekvere
piirkonnast.
Raamatukogu poolt organiseeriti piirkonna lugejatele teatrireis Pärnu teatrisse „ Endla“
vaatama etendust „ Testosteroon“.
Koostöös Laekvere Rahva Majaga korraldati kohtumisõhtu Priit Kuuse ehk Wennaga, kus
osalejaid oli tervest piirkonnast.

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Koolitusi on toimunud nii lastele kui täiskasvanutele – rühmakoolitused lastele
lugejaprogrammi Urram ja raamatukogu kasutamisest ning individuaalkoolitused
täiskasvanutele nii pangateenuste , ID-kaardi kui lugejaprogrammi Urram kasutamise kohta.
4.8
Raamatukoguteenuse
turundus
ja
väljaanded
Raamatukogu tutvustab oma teenuseid põhiliselt Facebookis Laekvere raamatukogu ja Muuga
raamatukogu lehel, samuti Venevere ja Muuga küla lehel. Sel aastal saadi toimima piirkonna
raamatukogude koduleht aadressil http://laekvere.eu/raamatukogud/
Väljaandeid ei ole koostanud.
4.9 Andmebaasid.
Andmebaase ei ole koostanud.
Raamatukogu kodulehel on viide programmi Urram.

5. 2021. aasta tegevused
2021. aasta on alanud jätkuvas Covid-19 viiruse laines ning seetõttu ei ole aastaks suuri
plaane teinud. Ürituste korraldamisel jätkame koostööd Muuga-Laekvere Kooli ja Laekvere
rahvamajaga. Jätkame raamatukoguteenuse pakkumist piirkonna elanikele ning
lugejaprogrammi Urram tutvustamist.

Koostajad Maarika Lausvee
Direktor
Allkiri Maarika Lausvee /Nimi/

16

LISA 1. Personali koolitus
Raamatukogu nimi

Koolituste arv

Koolitustundide arv

Koolituseks kulutatud

(koolituse maht )
Laekvere

9

37

0,155

LISA 2. Raamatukogutöötajate avalikud esinemised
Avalikke esinemisi ei toimunud.

LISA 3. Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Raamatukogu nimi
-

Teostatud tööd (2020)
-

LISA 4. Laste ja noorteüritused (valik olulisematest)
Raamatukogu nimi
Laekvere
Muugaga

Ürituse nimi

Osavõtjate arv

koostöös Eduard
Vilde
155. 60
sünniaastapäeva tähistamine –
reisijuttude konkurss „ Mööda
maad ja merd“ ja konkursi
lõpuüritus Muuga mõisas.

Laekvere

Lugemisisu programmi tunnid

24

Laekvere

Raamatukogunädala üritused – 60
ettelugemispäev „ Minu vanaisa
nägi kuidas kerkis Munamägi…“
ja klassidevaheline viktoriin „
Pipi, Nuki ja teised lemmikud“

Laekvere

Kohtumine Wennaga

60

