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Tabel 1 

Omavalitsus Piirkonna elanike 
arv (01.12.19) 

Raamatukogusid 
kokku 

Neist 
harukogusid  

Teeninduspunktide 
arv 

Väike-Maarja 
Valla RK 

4369 4 3 - 

 2340 Väike-Maarja - - 

 853 Simuna - - 

 780 Kiltsi - - 

 396 Triigi - - 

Üldkasutatavate raamatukogude arv:  Põhikogu, haruraamatukogude arv ja 
teeninduspunktide arv. 

1. Põhilised tegevussuunad 

Möödunud aasta keerulised olud panid proovile koguhoidjate nutikuse ja 
kannatlikkuse. Leiti viise ja võimalusi, kuidas raamatukoguteenus oleks inimestele 
kättesaadav ja side lugejatega säiliks. Kogude külastajatele taasavades polnud küll kindlust, 
mis edasised olud toovad, kuid jätkati lugejatele teenuste, sündmuste ja näituste korraldamist. 
Ebakindlal ajal prooviti võimalusel säilitada traditsioone ja läbirääkimiste tulemusena see ka 
õnnestus. Info kiire vaheldumine ja vahetamine, paindlikkus ning  märkamine on märksõnad, 
millega meie raamatukogude koguhoidjad aastat iseloomustavad. 

Põhikogu aastat ilmestasid lugejate kohtumised huvitavate autoritega. Kohtumisõhtud Maris 
Mägi ja Annika Michelsoniga võeti soojalt vastu. Samuti viimase näitus järjehoidjatest. 
Kohalike hobikunstnike kõrval sai suurema huvi osaliseks ka aasta viimane näitus Anne 
Aaspõllult soode ja rabade jäädvustustest maalide ning fotodena. 

Simuna raamatukogu jätkas sügisel laste lugemisprogrammiga Lugemisisu. See on osutunud 
heaks võimaluseks kohaliku kooliga koostööks ning on  järjepidev tegutsemine laste- ja 
noorte lugemishuvi tõstmiseks. 

Kindlameelselt jätkab ka Kiltsi koguhoidja iga kuu esimesel ja viimasel laupäeval oma 
lugejatele raamatukogu kasutamise võimaldamisega. Iga harjumus kujuneb ajapikku. Praegu 
on võimaluse kasutamist märgata rohkem talveperioodil. 

Triigi raamatukogul oli aga vahetult enne jõule uus algus uues kohas- koliti uutesse 
ruumidesse kohalikus spordihoones. Otsus võimaldas tulla rendipinnalt valla hallatavasse 
majja. Edaspidi saab inimene erinevad teenused kätte ühest kohast ja on lootust, et Triigi 
raamatukogu lugejaskond suureneb. 

1.1 Koroonaviiruse mõju 

1.1.1 Esimene laine 
(Märtsist suveni, sh üleminekuperiood eriolukorra lõppedes) 

Milliste olemasolevate teenuste pakkumist jätkati eri- ja hädaolukorras?  
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Raamatuid sai laenutada ja tagastada kontaktivabalt, päringutele vastati e-kirja või 
telefoni vahendusel, printimistööd tehti ettetellimisel, lugejaarvutit sai kasutada vaid eelneval 
kokkuleppel erandjuhtudel hädavajalikeks toiminguteks. 

Milliseid olemasolevaid teenuseid hakati pakkuma uusi lahendusi ja tehnoloogilisi vahendeid 
kasutades?  

Uutele lahendustele üle ei mindud. 

Millised füüsilised raamatukoguteenused muutusid kontaktivabaks?  

Laenutussüsteem, ja kuna koolid olid distantsõppel, palusid paljud pered 
printimisteenust õppematerjalide või töölehtede saamiseks. 

Milliseid uusi teenuseid hakati pakkuma?  

Uusi teenuseid ei lisandunud. 

Milliste uute teenuste pakkumine jätkub ka peale hädaolukorda? 

 Uusi teenuseid ei lisandunud. 

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) 

Raamatukogud olid külastajale suletud 16.märtsist kuni 18. maini, kuid teenuse 
kättesaadavusaeg jäi samaks tavalahtioleku aegadele- toimus kontaktivaba tagastus, 
päringutele vastati telefoni või e-kirja teel, koguhoidjad komplekteerisid soovijatele 
raamatupakke. 

Kui palju raamatukogusid suleti täielikult eri- ja/või hädaolukorra ajal (ühtegi teenust ei 
pakutud)? 

Ühtegi raamatukogu ei suletud. 

Kas ja kuidas uuendati raamatukogu taristut (uue tehnika, raamatukappide jms soetamine)? 

Raamatukogude taristut sel perioodil ei uuendatud. 

Kas ja millises ulatuses tehti raamatukogude eelarvetes kärpeid?  

Ühel kuul vähendati raamatukogude töötajate töötasu 10 %. 

Kas eri- ja hädaolukorras kehtestati raamatukogudes maski ja/või visiiri kandmise kohustus 
töötajatele?  

Kontaktivaba teeninduse puhul mitte, töötajatel omavahel oli võimalik distantsi hoida 
ning  klientidega kokkupuudet ei olnud. Lugejale kogude avades olid töötajatel kasutuses 
visiirid. 

Kas eri- ja hädaolukorras kehtestati raamatukogudes maski kandmise kohustus kasutajatele? 

Kogude avades oli lugejale maski kandmine rangelt soovituslik. 
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Milliseid ümberkorraldusi tehti raamatukogude ruumides ja töökorralduses? Kas ja kuidas 
korraldati raamatukoguhoidjate kaugtöö? 

Raamatukogutöötajad tegid palju sisetöid ja kaugtööd ei korraldatud. Kogud 
korraldasid töökoha vastavalt nõuetele- raamatupakkide väljapanekuks ja tagastuskastidele, 
oli vaja leida võimalused raamatute karantiiniks, desinfitseerimisvõimaluse pakkumiseks ja 
distantsi hoidmiseks kliendiga ning külastajatel omavahel.  

Kas ja kuidas valmistuti viiruse teiseks laineks?  

Isikukaitsevahendid ja desinfitseerimisvahendid jäid endiselt kasutusse ning neid on 
varutud ka tagavaraks. Distantsihoidmise soovitus ja ruumi korraldus jäid samaks. 

1.1.2 Teine laine 
(alates septembrist) 

Milliste olemasolevate teenuste pakkumist jätkati hädaolukorras?  

Raamatukogu oli külastajale avatud ja raamatukoguteenused kättesaadavad.  

Milliseid olemasolevaid teenuseid hakati pakkuma uusi lahendusi ja tehnoloogilisi vahendeid 
kasutades?  

Uusi lahendusi kasutusele ei võetud. 

Millised füüsilised raamatukoguteenused muutusid kontaktivabaks?  

Osaliselt jäi toimima kontaktivaba laenutus. 

Milliseid uusi teenuseid hakati pakkuma?  

 Uusi teenuseid ei lisandunud. 

Milliste uute teenuste pakkumine jätkub ka peale hädaolukorda? 

 Uusi teenuseid ei lisandunud. 

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, e-
kanaleid, osa võtta virtuaalüritustest ja –koolitustest, kasutada arvutit jne) 

Kogud jäid avatuks ja teenuse kättesaadavusaeg tavapärastele lahtiolekuaegadele. 

Kui palju raamatukogusid suleti täielikult hädaolukorra ajal (ühtegi teenust ei pakutud)? 

Ühtegi raamatukogu ei suletud. 

Kas ja kuidas uuendati raamatukogu taristut (uue tehnika, raamatukappide jms soetamine)? 

Raamatukogu taristut ei uuendatud. 

Kas ja millises ulatuses tehti raamatukogude eelarvetes kärpeid? 

Raamatukogude eelarves kärpeid ei tehtud. 
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Kas hädaolukorras kehtestati raamatukogudes maski ja/või visiiri kandmise kohustus 
töötajatele?  

Töötajad kannavad kogudes visiiri, põhikogus paigaldati teenindusletile vaheklaas. 

Kas hädaolukorras kehtestati raamatukogudes maski kandmise kohustus kasutajatele? 

Raamatukogude külastajatele kehtis maskikandmise kohustus. 

Milliseid ümberkorraldusi tehti raamatukogude ruumides ja töökorralduses? Kas ja kuidas 
korraldati raamatukoguhoidjate kaugtöö? 

Raamatukoguhoidjatele kaugtööd ei korraldatud, koguhoidjad olid kõik tavatöödel. 
Ruumid seati võimalusega külastajate hajutamiseks. 

Millised olid eri- ja hädaolukorrast tulenevad suurimad väljakutsed?  

 Võib-olla info vahendamine ja juhtimine, hoida kogu aeg külastajad,  töötajad 
erinevates teeninduspiirkondades ning KOV esindajad samal infoväljal.  

Milliseid võimalusi eri- ja hädaolukord pakkusid raamatukoguteenuse arendamiseks? 

Kliendikesksemat ja vahetumat teenust, märkamist kindlasti. 

Millised olid eri- ja hädaolukorra suurimad õppetunnid? 

Julgust ja pealehakkamist tegemistes- ei teadnud päris alguses ju sedagi, kuidas 
inimesed ka kontaktivaba laenutusega lepivad.  

 

2. Juhtimine  

2.1 Raamatukogude võrgu struktuur ja nõukogud:  
Muutused raamatukogude võrgus:  
 

 Raamatukogude nimemuutused, likvideerimised, reorganiseerimised, uute loomised. 
Raamatukogude võrgus muutusi ei olnud. 

 Ühinenud raamatukogud (näiteks vallaraamatukogu, kooli- ja külaraamatukogu) 
muutused lahtiolekuaegades.  

Raamatukogude ühinemisi pole olnud, lahtiolekuajad on jäänud endisteks. 
Kiltsi raamatukogu pakub võimalust iga kuu esimesel ja viimasel laupäeval kogu 
külastada. 

 Kas on läbi viidud raamatukoguteenuste kvaliteedihindamist? Kui ei, millal on 
plaanis? 

Raamatukoguteenuse kvaliteedihindamise tegime koguhoidjatega läbi vanade 
andmete põhjal, et saada ettekujutus kuidas seda järgmisel aastal läbi viia. 

 Raamatukogu dokumendid (põhimäärus ja kasutuseeskiri, andmekaitsetingimused, 
komplekteerimispõhimõtted). Kas olemas ja millal uuendatud? 

Põhimäärus ja kasutuseeskiri said uuendatud eelmisel aruandeaastal, 
andmekaitsetingimused ja komplekteerimispõhimõtted lähevad kinnitamisele tuleval 
aastal. 

 Arengukava 
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Arengukava meie raamatukogul ei ole. 
 Nõukogu tegevus 

Raamatukogu nõukogu pole ellu kutsutud. 
 Üldistav hinnang kogu valla raamatukogude tegevusele aastal 2020. Analüüsida 

teeninduspiirkonda: kas kõigil teeninduspiirkonna elanikel on võimalik raamatukogu 
teenuseid kasutada (asukoht, sobivad lahtiolekuajad, transpordiühendus), kas 
raamatukogude arv kohalikus omavalitsuses on optimaalne (kas mõnes 
teeninduspiirkonna osas peaks olema n. teeninduspunkt?)  

Üldistav hinnang valla raamatukogude tegevusele aruandeaastal on hea.  
Vallaraamatukogu piirkond on raamatukogudega hästi kaetud. Raamatukoguteenus jäi 
inimestele kättesaadavaks ka eriolukorras. Lahtiolekuajad on kõikides kogudes 
endised:  

 
Väike-Maarja raamatukogu E    11 – 19 ,T - R     10 – 18, L    10 – 14; suvekuudel   
E-R 10-18 
Kiltsi raamatukogu E, N  10  - 18    T, R  9  - 17 
Triigi raamatukogu E, K  10 - 17    R 10  - 16 
Simuna raamatukogu T - R  9 - 17    L 9 – 15; suvekuudel suletud L, P 
 
Kiltsi jätkab lugejatele laupäevase  külastuse võimalust  iga kuu esimesel ja 

viimasel nädalavahetusel, kasutatakse seda pigem talveperioodil. Lugejatele pakutakse 
eelmise aruandeaasta kevadest alates koduteeninduse võimalust,  kuid korduvatest 
üleskutsetest hoolimata seda ei kasutata. Abiks on sotsiaaltöötajad ning alevis 
osutavad koguhoidjad ise seda teenust. Kuigi valla elanike arv langeb, on Väike-
Maarja ning Kiltsi kogudes kasutajate % teeninduspiirkonna elanikest mullusega 
võrreldes kasvanud.  
 

 Raamatukogu kasutajate % 
teeninduspiirkonna elanikest 

Väike-Maarja 31,9 

Simuna 29,4 

Kiltsi 11,5 

Triigi 18,7 

 

2.2 Eelarve 

Tabel 2 

Põhieelarve  Seisuga  
31.12.19. €  

Seisuga  
31.12.20 €  

Muutus %  

Eelarve kokku  108 257 109 726 +1,4 
Personalikulu  77 812 75 866 -2,5 
Komplekteerimiskulu 24 288 26 926 +10,9 

sh KOV-lt 16 011 17 571 +9,7 
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sh riigilt  8 277 9 355 +13 

Infotehnoloogiakulu  6 157 6 934 +12,6 
Üritusteks/näitusteks 969 460 -52,5 
Täienduskoolitus 1 410 239 -83 
*    

Tabelis palun esitada ainult jooksvaid kulusid ja mitte investeeringuid. 

*Kas KOVi poolt on eraldatud vahendeid näiteks koduteenuseks, RVL-iks vms? 

 
           Eelarve kavandamisel koos valla rahandusosakonnaga proovitakse olla täpsed ja 
eraldatud summad on olnud piisavad, et tagada raamatukogude kohustused ja tööks vajalik. 
Personalikulu vähenemine tulenes infotöötaja lapsehoolduspuhkusest, koroonaviiruse esimese 
laine ajal vähendati raamatukoguhoidjate töötasu aprillis 10%. Seevastu koolituste, sündmuste 
ja ruumide majandamiseks planeeritud ressurssi kulus eriolukorra piirangute tõttu vähem. 

2.3 Projektid 

Tabel 3 (täielik loetelu) 

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Eraldatud 
summa 

Projekti üldmaksumus 

- - - - 
 

Aruandeaasta jooksul projekte ei esitatud ning toetusi pole saadud.  

2.4 Personali koosseis, juhtimine ja areng 
Olulisemad muudatused personali korralduses: sh koondamised, koosseisu muutused, tööaja 
muudatused. Lisada selgitused. 

Personali koosseisus muutusi ei ole. Harukogudes on kokku 3 töötajat ja põhikogus 
koos direktoriga samuti 3 töötajat. Infotöötaja viibib lapsehoolduspuhkusel, kuid seda juba 
eelmise aruandeaasta lõpust. Tema tööülesanded on jagatud teiste põhikogu töötajate vahel. 
Täistööajaga töötajaid on kokku 5, Triigis on koguhoidja 0,5 ametikohaga. 

2.4.1 Täienduskoolitused. Lisada omapoolne hinnang. 
 

Teema Korraldaja Tundide arv Osalejate arv 

Erialased 
täienduskoolitused 
(väljaspool LVKRK-d) 

   

Kuidas täiskasvanud õpivad 
ja kuidas neid tõhusamalt 
õpetada.-Kristel Jalak 

ETKA Andras 4 1 

LVKRK korraldatud 
koolitused 

LVKRK   

Rahvajutu aasta, 
Rahvakultuuri keskuse ja rk-

 6 4 
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de koostöövõimalused.- 
Annika Aasa 
Robootika võimalused 
raamatukogus.- Inge Pikkoja 
Kohtumine kirjanikega: Tiit 
Aleksejev ja Piret Raud 
Statistikaameti andmebaasid- 
Gerli Õunapuu 
Raamatukogude 
arengusuunad- Ülle Talihärm 
Postipunktid 
raamatukogudes- Ott Nauts 

 6 1 

Hea teeninduse põhitõed ja 
väljakutsed.- Jaana S. 
Liigand-Juhkam 

 6 2 

Noored ja internet: 
sotsiaalsed riskid ja 
võimalused-  Maria 
Murumaa- Mengel 

 6 5 

Muud koolitused    

    

 

Koolitusi oli mullusest vähem, osalejad olid aga nendega rahul. Veebikoolitus oli väga 
põhjalik ja sihtgrupi kohta ülevaatlik. Lisaks kõnetavatele teemadele, saadi innustust ka 
võimalustest, kuidas teised on oma tööd mitmekesistanud. 

Lisa 1 

2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused. 
(Võib teha lühikokkuvõtte üldistades teemasid) 
 

LISA 2 

Tänavu kultuurikomisjonile raamatukogude tegevusaasta kokkuvõtet koosolekul teha 
ei saanud, ülevaade sai esitatud aprillis valla infolehes artiklina.  Juuni alguses külastasid 
põhikogu Kuusalu valla raamatukoguhoidjad, kellele tutvustati meie kogu ning anti ülevaade 
eelmise aasta tegevustest. Suveperioodi jäi 3 raamatukogu poolt läbi viidud töötuba erinevatel 
sündmustel. 

2.4.3 Erialahariduse omandamine. Nimetada töötajate arv, kes omandavad erialaharidust, 
sh eraldi nimetada, kui palju töötajaid õpib bakalaureuseõppes, kraadiõppes, kutseõppes, sh 
esitada õppeasutuse nimetus. 

Aruandeaastal ükski töötaja erialaharidust omandamas ei olnud. 
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2.4.5 Töötajate tunnustamine. Näiteks KOV-i tunnustus, parim maaraamatukoguhoidja, 
kultuuriministeeriumi tänukiri vms. Spetsiifilised auhinnad, valdkonna auhinnad (nimi, 
kellelt, mille eest). 

Ei olnud. 

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid 
ja asukoht. Kokkuvõte, milline on remondivajadus? Mida tehti 2020?  

Hooldusremondi vajadus on kogudel erinev ja neid lahendatakse vastavalt eelarve 
võimalustele. Põhikogu põrandakatte vahetus on planeeritud investeeringutegevustena valla 
2021. aasta eelarves. 

Raamatukogude haldustegevuses mahukam töö oli mullu Triigi raamatukogule uute ruumide 
kohandamine Triigi spordihoonesse. Laenutusruumi sisseseadmiseks tehti värvimis- ja 
elektritöid ning paigaldati uus põrandakate. Perioodika ja ajaveetmisala on külaseltsiga ühises 
ruumis, mis on värskelt korrastatud ega vajanud remonti. 
LISA 3 

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 
Kokkuvõte: aasta jooksul teostatud tööd; mitmes raamatukogus on tagatud juurdepääs või 
osaline juurdepääs? (lisada olukorra kirjeldus) 

Aruandeaasta lõpuseisuga asuvad kõik harukogud hoonete II korrusel ja 
liikumispuudega inimesel ligipääs puudub. Vajadusel saab lugeja sel juhul koduteenindust või 
jäetakse soovitud teavikud kokkulepitud kohta. 

Põhikogusse on ratastooliga inimesel raamatukogusse sissepääs tagatud kaldtee abil. Kogus  
on riiulite vahed kohandatud sobivaks ka ratastoolis külastajale, olemas on inva-WC.  

2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 
Arendustegevus infotehnoloogia valdkonnas: uued lahendused, interneti ja Wi-Fi levik, riist- 
ja tarkvarad jne. Üldine hinnang kogu vallaraamatukogule.  

Üldine hinnang raamatukogu infotehnoloogilisele baasile on hea. Jooksvalt vahetati 
välja arvuteid ja monitore, Simuna kogu sai uue printeri. Kõikides kogudes on wi-fi leviala 
ning paljundamise ja printimise võimalus. Põhikogus Väike-Maarjas on kliendil lisaks 
võimalus skaneerimiseks ning värvilise A4 formaadis dokumendi printimiseks. Põhikogus on 
internetipunktis 6 arvutit. Kriisiperioodil arvutite kasutamine piirangute tõttu oluliselt 
vähenenud. Aruandeaastal oli internetipunktil külastajaid 940 sh 280 korral lapsed. Simunas 
on 3 lugejaarvutit, Kiltsis 2 ning Triigis 1. 

Internetipunktis on jäänud uuendada viimaste 3 arvuti operatsioonisüsteem, mujal on 
kasutusel Windows 10.  

 

3. Kogud komplekteerimine ja töötlemine 
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 
           Täiskasvanud lugejad moodustavad kasutajate koguarvust 78 % ja lastest lugejad 22 %. 
Teavikute  komplekteerimisel järgime põhimõtet, et eesti kirjanduse paremik jõuaks meie 
lugejateni, populaarsete sarjade raamatud oleks kõik olemas ning samuti tõlkekirjanduse ja 
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aimekirjanduse paremik. Kõik kogud tellivad raamatuid ise pidades silmas oma lugejaskonna 
soove ja vajadusi.  
 
Raamatute ringlus  

Kiltsi RK  0,36 
Simuna RK  0,58 
Triigi RK  0,42 
Väike-Maarja RK  0,77 
Väike-Maarja Valla RK  
 

0,61 

 
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 
              2020. aastal komplekteeriti meie raamatukogudes kokku 1802 raamatut, mida on 56 
võrra rohkem kui mullu. Neist annetustena saadud 132 teavikut ehk 7,33% juurdekasvust. 
Peamiselt saadakse annetused LVKRK, osad autoritelt. Mõned ka lugejatelt, kuid üldjuhul 
pakutakse raamatuid, mis kogudel olemas või reaalset kasutust ei leiaks. 
  
 Teavikute juurdekasv Annetuste hulk ja % 
Kiltsi 304 32/      10,53% 
Triigi 211 2/          0,91% 
Simuna 435 65/       14,94% 
V-Maarja 852 33/         3,8% 
V-Maarja V RK 1802 132/     7,33 % 

 
Komplekteerimiskulud kokku olid 26 926 eurot, sh raamatute ostuks kulus riigidotatsioon 9355 
ja KOV eelarvest 13 080 eurot.  
E-raamatuid ei soetatud, nõudlus puudub. 
 
3.1.2 Perioodika komplekteerimine 
 

Perioodikat tellitakse põhikogus arvestades harukogude raamatukoguhoidjate soove ja 
nemad omakorda oma lugejate eelistusi. Valikus on ka kultuuriperioodikat. Telliti kokku 8 
nimetust ajalehti ning 18 nimetust ajakirju. Perioodikale kulus 4 raamatukogu peale 4491 eurot.  
 
3.1.3 Auviste komplekteerimine 
 

Aruandeaasta lõpul oli meie kogudes 325 auvist, mis on 0,7% meie kogudest. Inimeste 
huvi nende vastu on vähene, neid laenutati välja ainult 7 korral. Auviseid kustutati 168, 
suurem osa neist põhikogu helikassetivaramu mahakandmisega, ja saadi juurde 2. 
 
3.2 inventuurid, mahakandmised 

Kogude korrastamise käigus kanti maha 5134 teavikut. Inventuurid tehti meie 
raamatukogudes 2017.aasta sügisel. 
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4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  
Muudatused teeninduskorralduses ja teenustes, sh e-teenused. Milliseid teenuseid veel 
pakute? Haldusreformi mõju lugejateenindusele ja raamatukoguteenustele. 
Kui on tehtud lugejate rahulolu-uuringuid, siis lühike kokkuvõte tulemustest. 

Lugejateeninduses ja raamatukoguteenustes olid mullu mõningased muudatused. 
Keerulistele oludele reageerisime koroonakriisi esimese laine ajal kiiresti kontaktivabale 
laenutusele üle minnes. Teeninduses sai kaalukamaks individuaalne pöördumine, sest palju 
asju oli vaja lugejatega kokku leppida- kas ja millal järjekorraraamatule järgi tullakse, kas 
soovitakse koduteenindust, millal raamatupakile järgi tullakse. Märtsi keskelt kuni juunini oli 
raamatukogudes viivisevabadus, et kliendile liikumispiirangu ajal  mitte liigset muret tekitada. 
Raamatukoguteenus oli küll kliendile samadel aegadel kättesaadav, kuid mai keskel 
raamatukogud külastajatele avades, hakkasid kehtima suvised lahtiolekuajad.  

Aasta lõpul toimus Triigi raamatukogu kolimine. Väikeses asulas oli ka liikumine väike- uued 
ruumid asuvad endise asukoha kõrvalhoones. Protsessi käigus oli laenutamine samuti 
koguhoidjaga kokkuleppel, kuid pühadeperioodiks oli lugejal võimalik juba ise lugemisvara 
kohapeal otsida. 

  

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine. Lugejaarvutite olukord ja kasutamine. 

Meie raamatukogudes on lugejatel kasutada kokku 12 arvutit. Peamiselt tehtavad 
toimingud on igapäevapangandus, tuludeklaratsiooni täitmine, autojuhtidest klientidel 
tervisedeklaratsiooni ja kindlustuse tegemine, ajalehtede ja ajaviitelehekülgede sirvimine ning 
e-postkasti kasutamine. Lapsed kasutavad arvuteid peamiselt mängimiseks, koolitööde 
tegemiseks ja nende välja printimiseks.  

Raamatukogudes on võimalik tutvuda valla infolehega ja maakonnaleht on samuti tellitud 
igasse kogusse. Vallavalitsus  toob kehtestamismenetluse eel tutvumiseks detailplaneeringud, 
arengukavad ning nendele eelnevate rahvaküsitluse ankeetide vastamiseks on võimalus jällegi 
kõikides meie raamatukogudes. 

4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte. Analüüs. 

Tabel 4 

Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2019 

Lugejad 
2020 

Muutus (+-) 

Kiltsi 85 90 +5 

Triigi 77 74 -3 

Simuna 272 251 -21 

V-Maarja 577 747 +170 

KOKKU 1 011 1162 +151 
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Tänavu on lugejate arv kasvanud Kiltsis ja Väike-Maarjas. Kiltsis võib põhjuseks olla 
taas kaupluse avamine, mis annab inimestele põhjust tihedamini asulas käia. Väike-Maarjas 
on taas lugema hakanud inimesed, kes pole aastaid kogu kasutanud ning eriolukorra ajal 
lisandus peresid, kes viibisid sel perioodil meie piirkonnas suvekodudes või lähedaste juures. 

Raamatu- 

kogu 

Külastused 
2019 

Külastused 
2020 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal-
külast. 
2019 

Virtuaal-
külast. 
2020 

Muutus 
(+-) 

Kiltsi 1 440 1 190 -250 - - - 

Triigi 952 749 -203 - - - 

Simuna 4 745 4 015 -730 - - - 

V- Maarja 7 304 6 649 -655 32 430 13 359 -19 071 

KOKKU 14 441 12 603 -1838 32 430 13 359 -19 071 

 

Raamatu- 

kogu 

Laenut-d 
2019 

Laenut-d 
2020 

Muutus 
(+-) 

Päringud 
2019 

Päringud 
2020 

Muutus 
(+-) 

Kiltsi 3 544 3 440 -104 1 1 0 

Triigi 2 894 2 345 -549 12 10 -2 

Simuna 9 660 9 818 +158 89 229 +140 

V-Maarja 14 530 14 479 -51 8 118 +110 

KOKKU 30 628 30 082 -546 110 358 +248 

Laenutused: palun  kirjutage kokku kõik laenutused,  ka kohalkasutuse laenutused. 

Külastuste arv on langenud kõikides kogudes, seevastu laenutuste arv on Simuna 
kogus tõusnud. Triigi kogus oli lisaks kontaktivaba laenutuse veel ligi kuu kestev periood 
kolimise käigus novembri lõpust, kui koguhoidja laenutas raamatuid ainult lugejaga eelneval 
kokkuleppel. Vaadates laenutuste muutust võrreldes eelmise aruandeaastaga, ilmneb, et 
vähenemine on oodatust väiksem- inimesed külastasid kogu harvem, kuid võtsid korraga 
rohkem raamatuid. 

Raamatu-
kogu 

Virtuaalürituste arv Virtuaalüritustel 
osalejate arv 

Virtuaalürituste 
järelvaatajate arv* 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

       

KOKKU - - - - -  

*kui järelvaatamine võimaldati peale ürituse toimumist 
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Raamatu-
kogu 

Virtuaalkoolituste arv Virtuaalkoolitustel 
osalejate arv 

Virtuaalkoolituste 
järelvaatajate arv* 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

 - - - - - - 

KOKKU - - - - -  

*kui järelvaatamine võimaldati peale koolituse toimumist 
 
Raamatu-
kogu 

Virtuaalnäituste 
arv 2019 

Virtuaalnäituste 
arv 2020 

Virtuaalnäituste 
külastajate arv 
2019 

Virtuaalnäituste 
külastajate arv 
2020 

     

KOKKU - - - - 

 
Virtuaalsündmusi aruandeaastal meie kogudes ei toimunud. 

 
Infopäringud.  

Infopäringuid registreeriti meie kogudes kokku 358, mida on 248 võrra rohkem kui 
mullu. Märgatav kasv tulenes kriisiaja perioodil inimeste pöördumistest seoses erinevate 
piirangutega ja sooviti teada, kuidas sellel perioodil on korraldatud nii raamatukogude kui 
teiste riigiasutuste töö.  

 

4.3 RVL teenindus  

 RVL sisse 

2019 

RVL sisse  

2020 

RVL välja 

2019 

RVL välja 

2020 

Kiltsi  1 2 66 45 

Triigi 5 3 0 3 

Simuna 1116 966 34 78 

V-Maarja 85 118 196 260 

KOKKU 1207 1089 296 386 

 

4.4 Laste- ja noorteteenindus  

4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine  
Analüüs, kui palju sai juurde väljaandeid, kas see aitas teenindusele kaasa? 



16 
 

Laste- ja noortekirjandust komplekteerides arvestatakse erinevas vanuses laste 
huvidega ja jälgitakse, et kohustusliku kirjanduse põhivara oleks kättesaadav ning teosed 
korras, et vajadusel lagunenud või kadunud raamatuid asendada. Eelistatud on kodumaiste 
kirjanike looming ning ostetakse laste poolt oodatud populaarsemad sarjad. Abiks on 
lastekirjanduse keskuse soovitusnimekirjad. 

 Lasteraamatute 
juurdekasv 

Lasteraamatute % kogu 
teavikute juurdekasvust 

Kiltsi RK 50 16,4 % 

Triigi RK 33 15,6  % 

Simuna RK 152 34,9  % 

Väike-Maarja RK 149 17,5 % 

V-Maarja Valla RK 384 21,3 % 

Meie raamatukogudesse lisandus 384 uut laste- ja noorteraamatut, mis on 21,3 % 
mullusest teavikute juurdekasvust. Kindlasti aitas see teenindusele kaasa. Uued tulnud teosed 
pannakse kogudes eraldi välja ja väiksemad külastajad leiavad need kergesti üles. Piirangute 
järgselt oli vahepeal seisma jäänud raamatutest korraga suurem valik. Noored loevad siiski 
põhiliselt kohustuslikku kirjandust. 

 

4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 
Tabel 5 

Raamatu
kogu 

Lug-d 
2019 

Lug-d 
2020 

Muutus 
(+-) 

Külast-d 
2019 

Külast-d 
2020 

Muutus 
(+-) 

Laenut 
2019 

Laenut 
2020 

Muutus 
(+/-) 

Kiltsi 13 17 +4 134 146 +12 76 136  +60 

Triigi 14 13 -1 137 99 -38 233 164 -69 

Simuna 107 107 0 1452 1150 -302 1366 1332 -34 

V- Maarja 140 120 -20 1521 1322 -199 632 668 +36 

KOKKU 274 257 -17 3244 2717 -527 2307 2300 -7 

 

Lapsi on meie raamatukogusid kasutamas üldarvuna 257, mis on 22 %  kogu 
raamatukogude kasutajaskonnast. Lastest lugejate üldarv on pisut kahanenud, kuid kogudest 
on see positiivne muutus toimunud Kiltsis ning Simunas on seis jäänud samaks.  

Külastatavus ja laenutuste arv on sellel sihtgrupil kasvanud samuti Kiltsi raamatukogul, 
põhikogul ainult laenutused. Seda kindlasti tänu kohustuslikule kirjandusele ning mõnele 
järjepidevalt lugevale lapsele, kes omakorda tuleb lugejast perest.  
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Vajalikku kirjandust saadakse veel  kooliraamatukogudest, aga mitmed pered kasutavad meie 
raamatukogudest ka mitut kogu.  

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus, s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine.  

Koguhoidjad teevad koostööd lasteaedadega ja koolidega. Simuna raamatukogus 
jätkus programm Lugemisisu, milles jätkab kohaliku kooli nüüd 2. klass. RVLi vahendusel 
varutakse kohustuslikku kirjandust, et õpilased saaksid korraga raamatut lugeda. 

Raamatumaailma avastamine käib koos perega- tullakse koos raamatukokku ja valitakse 
midagi või teadlikumad vanemad küsivad nii lapse lugemisoskust arendavat kirjavara kui 
otsivad järelkasvule sobivaid teoseid. Lugemisharjumuse kujundamisele saame sellise 
koostöö näol anda juba väikese algpanuse.  

Eriolukorra ajal raamatupakkidesse poetatud laste üllatusraamatud võeti hästi vastu- esimesed 
korrad proovisid vanemad „eksitust“ selgeks rääkida, aga laps oli lugemise enamikel juhtudel 
siiski ette võtnud. 

 

4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad 
üritused.  

Lastele mõeldud sündmustest jätkusid ennekõike traditsiooniks saanud ettevõtmised. 
Otsiti võimalusi ettelugemispäeval koguhoidja külastuseks ning põhikogu viis 
ettevaatusabinõuna abituuriumi- ja koolieelikute kohtumise seltsimajja, et oleks võimalik 
distantsi hoida. Möödunud aastal oli koostöö võimalusi kooliga vähem, kuid lasteaiaga isegi 
järjepidevam.  Kui Simuna raamatukogu eelmisel aastal kahtles, kas lugemisprogrammiga 
„Lugemisisu “ veel jätkab, siis mullu võttis ta selle ette veel suuremalt.  Aasta alguses 
põhikogu tubased ja hubased tähetoad kaasasid samuti lastele lugemismänge, kuid sinna 
kõrvale ka draamamänge ning õpetajate soovil sai neid planeeritust rohkem.   

Põhikogu käis taas tegevustega mitmel korral majast väljas. Pesulõksutegelaste meisterdamise 
töötuba oli kolme sündmuse  lastenurga tegevuseks ja osavõtt aktiivne. Meisterdada sai keda 
iganes- muinasjutu multifilmi või üldse iseenda väljamõeldud tegelast. Lisaks on meie jaoks 
kasutegur, et sündmusel osalenud lapse jaoks olen meie kogusse sattudes üks tuttav nägu.  

LISA 4 (teha valik kogu vallaraamatukogu olulisematest üritustest) 

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  
Siia ei lähe arvesse need erivajadustega lugejad, kes käivad raamatukogus ja kasutavad 
tavateenuseid. Siin on mõeldud spetsiaalseid raamatukoguteenuseid.  

Tabel 6 

Koduteenindus Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv  

Kiltsi 4 4 2 

Triigi 1 1 1 

Simuna 6 6 2 
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Väike-Maarja 16 16 5 

KOKKU 27 27 10 

Kordade arv – mitu korda raamatukogu kasutajatele teenuseid osutas (näiteks kui 
raamatukogu osutab ühe päeva jooksul teenust 10 kasutajale, on kordade arv 10). 
Kasutajate arv – unikaalsete kasutajate arv, kellele teenuseid pakutakse. Kui te pakute 
korraga rohkem kui ühte teenust (näiteks ka abi e-teenuste kasutamisel), siis on teenuste arv 
suurem. 

Koduteeninduse vajajate hulk on jäänud mullusega samaks. Teenust osutavad alevis 
koguhoidjad ning kaugemal piirkonnas elavatele klientidele sotsiaaltöötajad.  

Tabel 7 

Teenused teistele asutustele Ürituste arv Osavõtjate arv 

- - - 

Milliseid teenuseid raamatukogu pakub teistele asutustele (haiglad, hooldekodud jne. Ei 
puuduta tavakoole ja teisi lasteasutusi) 

Teenuseid teistele asutustele ei osutatud. 

 

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja 
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond  

4.6.1 kohalikul tasandil   

Aruandeaastal on meie raamatukogud korraldanud või osalenud tegevustega 
sündmustel 36 korral, millest on osa saanud 598 inimest.  

Kiltsi raamatukogus 
22.oktoobril , Elulise luule luulelõuna, täiskasvanutele 
23.oktoobril  meisterdasime pesupulkadest ja lugesin lustakaid värsse- L 
26. oktoober – oli ettelugemine, lasteaialastele-  Edgar Valteri „Kassike ja kakuke”  
(1995) Uno Leiese „Muti metroo” (1965) 
 

Triigi raamatukogus 
Pärastlõuna luule ja raamatuga.  
 

Väike-Maarja raamatukogus 
17.01, 20.01, 17.02 ja 10.03 LA tähehommikud- tähed, taevatähed, lavatähed-L 
18.02 saalis „Käsi valgeks“ töötuba- puupärlitega ehted 
25.02 raamatukoguhommik päevakeskusele, töötuba  
3.03 raamatu esitlus- Maris Mägi  
18.10 autoriõhtu- Annika Michelson 
27.10 ettelugemispäev VMG ja VM LA-L 
28.10 raamatukoguhommik päevakeskusele, töötuba  
12.11, 13.11 ja 18.11 LA hommikud- hingedeaeg ja põhjala kirjandus L 
 

Ühissündmused/partnerid 
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5.01 töötoad ja kuuskede põletamine/ VM seltsimaja  
12.03 VMG ja Kiltsi PK ühine luulekonkurss/ Kiltsi PK 
8.08 Wähja Fest töötuba/ Näkiuurimiskeskus- L  
20.08 Kodukohvikute päeva kohvik LA, NK, RK/vallavalitsus, lasteaed, noortekeskus- L  
29.08 Struve matka lastenurk/ Võivere tuuleveski- L 
13.09 vanavanemate päev/ VM seltsimaja  
2.10 Viedemanni keelepäev/ vallavalitsus 
21.10 veebiturvalisuse loeng/ noortekeskus- L 
24.10 rahvamajade päeva töötuba, raamatulaat, näitus, ettelugemine/ VM seltsimaja, Simuna 
rahvamaja- L 
 

Erinevate teemade ja inimeste tutvustamiseks on aruandeaastal kogudes olnud kokku 
68 näitust ja väljapanekut. 

Kiltsi raamatukogus 
4. jaanuar – 235 aastat Jakob Grimmi sünnist (1785; surn 20.09.1863)- L 
7. jaanuar – 95 aastat Gerald Durrelli sünnist (1925; surn 30.01.1995)-TK 
10. jaanuar – 110 aastat Aadu Hindi sünnist (1910; surn 26.10.1989)- TK 
29. jaanuar – 85 aastat Fred Jüssi sünnist (1935) TK 
30.jaanuar- Sellised nad on… Uuri, kas on?(näit. Sellised nad on venelased)- TK 
5. veebruar – 90 aastat Ilon Wiklandi sünnist (1930)- L 
19. veebruar – 100 aastat Jaan Krossi sünnist (1920; surn 27.12.2007)-TK 
21.02- Minu Eesti-L 
2.märts- Naistepäevaluule- TK 
4. märts – 155 aastat Eduard Vilde sünnist (1865; surn 26.12.1933)- TK 
5.märts- Eesti oma jutt-L 
14. mai – 50 aastat Kristiina Kassi sünnist (1970)- L 
8. juuni – 145 aastat Ernst Enno sünnist (1875; surn 7.03.1934)- L 
4. oktoober – 120 aastat August Mälgu sünnist (1900; surn 19.12.1987)-TK 
9.oktoober- Huvitav eesti kirjandus ajast aega- TK 
20. oktoober – Eesti kirjandus- Toredaid raamatuid lastele-L 
25. oktoober – 95 aastat Kalju Kanguri sünnist (1925; surn 15.01.1989)-TK 
6. november – Raamatuid novembris sündinud kirjanikelt juubilaridelt-  
Janno Põldma, Robert Louis Balfour Stevenson, Mark Twain-   L 
18.november on Läti iseseisvuspäev,  raamatuid  Lätlastelt   ja    Lätist-  TK 
30. november – Jõuluraamatuid-L 
30. november – Raamatuid jõulude eel ja jõulude ajal- TK 
Alates 17.veebruarist  panin Facebooki gruppi üles iga nädala alguses ühe eesti luuletaja 
luuletuse. 
4. detsembrist oli Kiltsi raamatukogus väljas ühe kohaliku  inimese isikunäitus- Imeline 
pärlitöö. Väljas oli pärlitest liblikaid, linde, putukaid, puu jne. 
 

Triigi raamatukogus 
Raamatunäitus „Fred Jüssi  85“  
                         „Jaan Kross  100“ 
Väljapanek    „ Ülo Tuulik  80“ 
Raamatunäitus   „Rahvakirjanik Eduard Vilde  155“ 
                         „Georg Ots  100“ 
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Väljapanek „Kalju Lepik  100. Andekas luuletaja pagenduses“ 
Raamatunäitus  „Eesti kirjandus valguses ja varjus“ 
Raamatunäitus „E. Tohvri kui fenomen Eesti kirjanduses“ 

 

Simuna raamatukogus 
Kunstnik ja illustraator Ilon Wikland 90- L 
Nukitsakonkurss- L 
Eesti kirjanduse suurkuju Jaan Kross 100  
Ülo ja Jüri Tuulik 80  
Luule sünnib kus sünnib – Ott Arder 70  
Heiki Vilep - muusik ja lastekirjanik - L 
Igal kohal oma lugu  
See raamat meeldis mulle (lugemisisu)- L 
Raamatud – juubilarid - L 
Andrus Kivirähk – kirjanik, kelle teostest saavad menukid  
Põnevad vana aja lood  
Tarkus tuleb tasapisi- L 
Uuem eesti kirjandus  
Vanarahva vanarahva ütlemisi – kogunud Kurtna kooli V-VI klassi lapsed aastal 1932 
 

Väike-Maarja raamatukogus 
14.01 Nukitsa näitus- L 
20.01 Aili Keps  
25.01 Fred Jüssi 85 
5.02 Ilon Wikland- L  
19.02 Jaan Kross 100 
20.02 Georg Ots 100 
03 Muinasjutulised illustratsioonid- L 
19.05 Elu ja lood muusikas 
1.06 Norra lastekirjanduse näitus- L 
17.08 Kivirähk 50  
08  Vana aja Rakvere  
09 Annika Michelson  
28.09 Parvlaev Estonia 
10 Oktoober- eesti kirjanduse kuu 
24.10 tasuta raamatute laat 
9.11 Põhjala maailmas 
27.11 Anne Aaspõllu näitus Rabandus 
12 Jõulu lugu- L  
12 Maailma loomad- L 
  
4.6.2 riiklikul tasandil  

Tänavu osaleti 3 algatustes: 
- Simuna raamatukogu jätkas programmiga „Lugemisisu“ 
- TÕN nädalal Terve Eesti Õpib õpipäev personalile teenusekvaliteedi hindamisest 
- Väike-Maarja ja Simuna raamatukogu osalesid oma kogukonnas Rahvamajade Päeval  
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4.6.3 rahvusvahelisel tasandil 

Rahvusvahelisel tasandil tegevusi aruandeaastal ei olnud.  

 

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele. 
Millised on peamised sihtrühmad ja millised on peamised teemad?  
Tagasiside, mis muutunud?  

Meie raamatukogudes toimus mullu 73 individuaalkoolitust kokku 34 osalejale. 
Rühmakoolitusi seevastu aruandeaastal ei tehtud. 

Infootsingu kasutajad olid peamiselt täiskasvanud kliendid ning prooviti erinevaid toiminguid 
e-postkasti loomisest ID-kaardi põhiste toiminguteni. Kümnekonnal korral õpetasime kliente 
kasutama portaali DIGAR. 

Jätkus töötubade sari „Käsi valgeks!“, mis mullu toimus küll 1 korral. Seevastu osalesime 
oma töötubadega teiste asutuste ja organisatsioonide sündmustel.  

Meie põhikogu saal on alevis ainus kuni 50 inimesele mõeldud ruum eraldi sissepääsu ja 
olmevõimalustega. Seetõttu kasutavad seda ka asutused, seltsid ja vabaühendused oma 
koolitusteks, sündmusteks ja koosolekuteks. Aruandeaastal võimaldasime seda töötukassal, 
vallavalitsusel, naisseltsil,  lasteaial, kultuuriasutuste juhtidel ja korteriühistutel, kokku 11 
korral. 

 

4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded  
Millised on peamised kanalid raamatukoguteenuste tutvustamiseks? Kui olete avaldanud 
raamatukogu tegevust kajastavaid artikleid maakonna- või kohalikus ajalehes, siis milliseid 
(artiklite nimed), kui sotsiaalmeedias, siis millisel lehel/grupis? 

Väljaannete koostamine, publitseerimine, osalemine koostamises. 

Raamatukoguteenuste ja sündmuste tutvustamiseks on kasutada: koduleht, FB-leht 
(Väike-Maarja, Kiltsi), suuremate kogude (ka LVKRK) infostend, keskustes infostendid, 
infonurgad kauplustes, valla ja maakonna leht, flaierid, kutsed, avalikud sündmused 
Kultuurikava lehel. 

2020 ilmunud kajastused: 
Väike-Maarja valla infoleht 
veebruar 
„Väike-Maarja vallamajas ja raamatukogus on üleval uus näitus“ K. Kitsing 
märts 
„Raamatukogus sai kuulda haldjaluulet“- K. Lehtme 
aprill 
„Raamatukogude tagasivaade eelmisele aastale“- K. Lehtme, K. Keär 
september 
„Raamatukogus laotuvad järjehoidjad näituseks“-  K. Lehtme 
+ kodukohvikute päeva kokkuvõte meie laste ja noortekohvikust 
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november 
„Kohtumised raamatukogus ja raamatukoguga“- K. Lehtme 
detsember 
„Raamatukogu uus näitus viib rappa“ K. Lehtme 
+ meie lugejatele pühadetervitus 
 
Virumaa Teataja 
3.10 2020 „Õppejõust hobikunstnik pani lambad järge hoidma“ - K. Uuspõld  
29.12. 2020 „Triigi raamatukogu kolis uude koju“- A. Pulver 
 

4.9 Andmebaasid. Kas ja milliseid andmekogusid pakutakse lugejaile kodulehe vahendusel?  
E-kataloog. 

Koosseisu kuuluvatel raamatukogudel elektroonilisi andmebaase ega e-katalooge pole. 
Kodulehel on aga külastajaile viited lehtedele ja andmebaasidele, mida võiks neil vaja minna. 
Need on jagatud teemade kaupa: andmebaasid, Lääne-Virumaa infoportaalid ja ajalehed, 
kohalikud lehed, riik ja ühiskond, kultuur, kirjandus ja folkloor, sõnastikud ja keelenõuanded, 
ajalugu, raamatukauplused, noortele, lastele, raamatukoguhoidjale. 

 

5. 2021. aasta tegevused 
Tuleva perioodi uued suunad teie valla raamatukogude arengus, mida muudate, milliseid 
toetavaid tegevusi vajate, keda kaasate. Ettepanekud muudatusteks ja tulevane tegevus.  

Eesoleval aastal jätkub dokumentatsiooni uuendamine, teenusekvaliteedihindamise käigus 
küsime lugejate tagasiside meie tegevusele. Põhikogu tähistab juubeliaastat kohtumiste 
sarjaga erinevate eluvaldkondade inimestega, jätkame traditsiooniliste sündmustega. Jätkuvalt 
on raamatukogud partneriteks paikkonna asutustele ja organisatsioonidele.  

 

 

 

Koostajad........ 

Direktor 
Allkiri   ………………     /Kristel Lehtme/ 
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LISA 1. Personali koolitus 

Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv  

(koolituse maht ) 

Koolituseks kulutatud 

Väike-Maarja Valla 
RK 

12 70 239 eur 

Väike-Maarja 6 34  

Simuna 2 12  

Kiltsi 2 12  

Triigi 2 12  

Liitke kokku ühe raamatukogu koolitusel osalejate tundide arv. Näiteks, kui ühest 
raamatukogust osales 5 inimest, siis on koolituste arv 5 ja tunnid tuleb korrutada osalejate 
arvuga.  

 

LISA 2. Raamatukogutöötajate avalikud esinemised 
ettekanded, loengud, koolitused (teema, kellele, kus). Raamatukogutunnid ja 
kasutajakoolitused ei lähe arvesse. 

1.06 Ülevaade Väike-Maarja Valla Raamatukogust ja 2019. aasta tegevustest. 

8.08 Pesulõkstuegelaste töötuba Wähja Festivalil 

29.08 Pesulõkstuegelaste töötuba Struve matkal 

24.10 Pesulõkstuegelaste töötuba rahvamajade päeval Väike-Maarja seltsimajas 

 

LISA 3. Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid 

Raamatukogu nimi              Teostatud tööd (2020) 

Triigi RK Värvimistööd, elektritööd, internetiühenduse loomine, põrandakatte 

vahetus, ukse ja ukseluku paigaldus 

  

 

LISA 4. Laste ja noorteüritused (valik olulisematest) 

Raamatukogu nimi Ürituse nimi Osavõtjate arv 

Kiltsi raamatukogu 23.oktoober-   meisterdasime 
pesupulkadest ja lugesin 
lustakaid värsse 

12 
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 26. oktoober –ettelugemine, 
lasteaialastele   

 

14 

Triigi raamatukogu Teemanäitus Ilon Wikland 90  

Simuna raamatukogu Raamatukogutund – uued eesti 
lasteraamatud  

8 

 Teatmeteosed - tarkuseraamatud
  

Nukitsaraamatud  

4 

 Lugemisisumängud  8 

 Lugemisisu  8 

 Ettelugemine   14 

 Igal kohal oma lugu - 
ettelugemine  

4 

V-Maarja raamatukogu 17.01, 20.01, 17.02 ja 10.03 
lasteaia tähehommikud 

15+14+10+12 

 27.10 ettelugemispäev 
abituuriumi- ja koolieelikutega 

22+27 

 8.08, 29.08 ja 24.10 töötoad 30+56+30 

 12.11, 13.11 ja 18.11 LA 
hommikud- hingedeaeg ja 
põhjala kirjandus 

14+12+15 

 20.08 Kodukohvikute päeva 
laste- ja noortekohvik Lõuna 10 

55 

 


