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Sissejuhatus 

Tabel 1 

Omavalitsus Elanike arv 
(01.12.21) 

Teeninduspunktide 
arv 

Vinni 1401 0 

 

Üldkasutatavate raamatukogude arv:  

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

1 Põhilised tegevussuunad 
2022. aasta oli Eestis raamatukogude aasta – seoses sellega korraldati tavapärasest 
rohkem üritusi nii oma raamatukogudes kui koostöös Vinni valla teiste raamatukogudega. 
Ürituste korraldamisel lähtuti ka vabariiklikest kampaaniatest – avatseremoonia 
vaatamine, näituste korraldamine.  

1.  Laekvere raamatukogus võeti kasutusele elektrooniline raamatukapp. 

2. Projekti „ Kirjanduslikud kohtumised raamatukogude aastal“ raames korraldati 
kohtumisõhtuid kirjanikega.  

3.  Venevere haruraamatukogus viidi läbi inventuur.  

Raamatukogu tegevus kulges sujuvalt, koostööd tehti lisaks oma valla raamatukogudele 
ka piirkonna seltsidega , kooliga ja rahvamajaga.  

 

2  Juhtimine  

2.1 Raamatukogude struktuur ja nõukogud:  

• Laekvere raamatukogu on piirkonna keskraamatukogu, millel on haruraamatukogud 
Muugas ja Veneveres. 

• Raamatukoguteenuste kvaliteedihindamist läbi ei viidud.  

• Raamatukogu dokumente uuendati 2020.  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.  

• Laekvere piirkonnas on raamatukoguvõrk optimaalne, inimestel on võimalus meie 
teenuseid kasutada.  
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2.2 Eelarve 

Tabel 2 

Põhieelarve  Seisuga  
31.12.21. €  

Seisuga  
31.12.22 €  

Muutus %  

Eelarve kokku  52,597  60,502 + 13 %  
Personalikulu  27,253 30,660 + 11 %  
Komplekteerimiskulu 20,584 19,532 -5,1%  

sh KOV-lt 17,553 16,858 -3,9% 

sh riigilt  3,031 2,674 -11,7% 

Infotehnoloogiakulu  2,415 0,660 -72,6% 
Täienduskoolituskulu 0,155 0,509 +69,5% 
Üritustele/näitustele 0,505 1,826 +72,3% 

 

Raamatukogu eelarve kasvas 13% - riigieelarvest eraldati raamatukogule 5000 eurot 
elektroonilise raamatukapi ostuks ning KULKA -lt laekus 2021. aasta lõpus eelarvesse 500 
eurot projektitoetust. Suurenesid koolituskulu- mõlemad töötajad osalesid õppereisil Soome 
raamatukogudesse, ürituste läbiviimise kulu – raamatukogude aasta puhul planeeriti rohkem 
üritusi ning aasta alguses tõsteti ka töötasu.  

2.3 Projektid 

Tabel 3 (täielik loetelu) 

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Eraldatud 
summa 

Projekti üldmaksumus 

KULKA 01.02.2022 
–05.12.2022 

500,00 1400,00 

Projekt „ Kirjanduslikud kohtumised raamatukoguaastal“ sai rahastuse  KULKA 2021. aasta 
4. jaotusest, kuid teostati  2022. aastal.  

Projektiga viidi  läbi kirjanduslikud kohtumised  ja üritused Laekveres, Muugas ja Veneveres.  

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 Ülevaade täienduskoolitusest.  

 

Teema Korraldaja Tundide arv Osalejate arv 
Erialased 
täienduskoolitused  

   

ERÜ maaraamatukogude 
sektsiooni teabepäev 

ERÜ 6 1 

ERÜ maaraamatukogude 
sektsiooni suveseminar“ 

ERÜ 20 1 
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Raamatukoguhoidja 
kogukonna vedurina“ 
Lastekirjanduse erialapäev 
maakonnas 

Eesti 
Lastekirjanduse 
Keskus 

4 2 

LVKRK korraldatud 
erialased täienduskoolitused 

LVKRK   

Sotsiaalmeedia konto 
haldamine ja sisuturundus 
raamatukogus  

 4 1 

Naiste aeg kaasaegses vene 
kirjanduses  

 2 1 

Soome raamatukogud   8 2 
Seminar Tamsalus  8 2 
Muud koolitused Maurus 

Kirjastus OÜ 
2 1 

Infopäev    
 Lisaks eelnevatele koolitustele kuulasid  töötajad veebi vahendusel Lugemisisu projekti 
stardikoolitust, mille korraldas Eesti Lastekirjanduse Keskus.  

Töötajad osalesid Toilas maaraamatukoguhoidjate päeval. 

Koolitused olid huvitavad – võimalus oli tutvuda teiste raamatukogudega oma maakonnas, 
Põlvamaal ning Soomes. Eesti Lastekirjanduse Keskuse koolitustel omandatud teadmisi 
kasutatakse lugemisisu tundide ettevalmistamisel pidevalt.  

 
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.  

2.4.4 Töötajate tunnustamine. 

 Sel aastal töötajaid auhindadega ei tunnustatud.  

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine.  

Raamatukogu majandamine toimub Vinni Vallavalitsuse poolt kinnitatud eelarve alusel. 
Raamatukogude ruumid nii Laekveres, Muugas kui Veneveres on heades asukohtades ning  
remonti ei vaja.  

Laekvere raamatukogule soetati elektrooniline raamatukapp.  

LISA 3 
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2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 
Aasta jooksul ei ole parandatud senist olukorda. Liikumispuudega inimeste juurdepääs 
raamatukogule on raskendatud – Muugas pääseb lugeja majja, kuid teisel korrusel asuvasse 
raamatukogusse ei pääse;   Veneveres on takistuseks trepp ja  Laekveres paar uksepakku ning 
raamatukogus sees trepp.   

 

Juurdepääs võimalik Ei ole  
Juurdepääs võimalik osaliselt Laekveres  
Juurdepääs puudub Muugas, Veneveres  

 

2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 
Wi-Fi levik on olemas nii  Laekveres, Muugas kui  Veneveres. Laekvere raamatukogus võeti 
kasutusele elektrooniline raamatukapp.  

Infotehnoloogia valdkonna olukorda võib pidada heaks.  

 

3. Kogud komplekteerimine ja töötlemine 
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 
Kogude komplekteerimine toimub Lääne- Virumaa Keskraamatukogu 
komplekteerimisosakonna kaudu ja Vinni Vallavolikogu poolt kehtestatud eelarve alusel. 
Komplekteerimisel lähtutakse  põhimõttest, et erinevate lugejagruppide huvid saaks 
rahuldatud.  

Aasta jooksul lisandus  fondi kokku 1080 teavikut  - Laekveresse 561, Muuka 358  ja 
Veneveresse 161 eksemplari. Teavikutest 48  saabus annetustena – seega 4,4 % saabus 
annetustena.  

Saabunud teavikutest 888  eksemplari ehk 82,2  %  oli ilu- ja lastekirjandust, 192 eksemplari 
ehk 17,8  % oli teatmekirjandust.  

Kokku on fondis  41559  eksemplari teavikuid, millest 27768 eksemplari ehk 66,8 % on ilu- 
ja lastekirjandust. 

Raamatute ringlus on 0,35 

Laenutuste koguarvust 69,9 % on ilu- ja lastekirjanduse laenutused, 14,8 % perioodika 
laenutused ning 15,3 % liigikirjanduse laenutused.  

 
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 

Raamatukogu fondi komplekteeriti 1080  teavikut, neist annetustena saabus 48  trükist – seega 
4,4 % teavikutest saabus annetustena. E-raamatuid ei komplekteeritud.  

 
3.1.2 Perioodika komplekteerimine 



8 
 

Perioodikat on tellitud Laekveresse 27  nimetust ajakirju ja 5 nimetust ajalehti, Muuka 18 
nimetust ajakirju ja 5 nimetust ajalehti ning Veneveresse 12 nimetust ajakirju ja 2 nimetust 
ajalehti.  Osa ajakirjade nimetusi kattuvad, kuid lähtutakse põhimõttest, et perioodika valik 
kolmes majas kokku oleks võimalikult lai.  Annetusena saadi ajalehte „ Koduvalla sõnumid“. 

 
3.1.3 Auviste komplekteerimine 

Auviseid ei komplekteeritud.  

 
3.2 inventuurid, mahakandmised 

Fondi korrastamisega tegeleti Laekveres, Muugas ja Veneveres. Veneveres viidi läbi 
inventuur.  

Kokku kanti fondist maha 2224  teavikut, neist Laekveres 718, Muugas 564 ning Veneveres 
942 – seega teavikute kustutamine oli 1144 eksemplari võrra suurem kui juurdetulek.  

 

3. 4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  
Teeninduskorralduses ja teenustes on toimunud väikesed muudatused –Laekvere  
lugejatel on alates novembrist  võimalik kasutada elektroonilist raamatute 
laenutuskappi. Laenutuskappi kasutati aasta kahel viimasel kuul 12 korral.  

Lugejatel on jätkuvalt võimalik kasutada kohal- ja kojulaenutust ning AIP-i teenuseid.  
Võimalik on kasutada  raamatute tagastuskasti.  

Vajadusel osutatakse lugejatele koduteenindust.  

Lugejate rahulolu- uuringuid ei ole tehtud.  

 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.  

Lugejatel on võimalik kasutada  internetti. 

Lugejaarvutite olukord on hea.   

Arvutite kasutamine on aasta –aastalt vähenenud, kuid vajadus kasvõi ühe lugejaarvuti järele 
on kõikjal olemas.   

 

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

Raamatukogu kasutamine liigub tõusutrendis  -  lugejate arv langes veidi Veneveres, 
Laekveres ja Muugas lugejate arv tõusis.  

Piirkonna elanikest on 33,6 % raamatukogude kasutajad.  

Külastused on ainsana vähenenud Muugas  – keskmiselt külastab Muuga lugeja raamatukogu 
13,6 korda aastas.  Laekveres ja Veneveres on külastused kasvanud -  Laekveres  külastab 
lugeja raamatukogu keskmiselt 10,6 korda ning Veneveres 9,9 korda aastas.  
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Laenutused on kasvanud kõikides raamatukogudes -  Muuga  lugeja laenutab keskmiselt 32,1  
teavikut aastas,  Laekveres  28,4 teavikut aastas  ja Veneveres 34,8 teavikut aastas.  

 

Tabel 4 

Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2021 

Lugejad 
2022 

Muutus (+-) 

Laekvere 276 288 + 12 

Muuga 135 140 + 5 

Venevere 48 43 -5 

Kokku 459 471 + 12 

 

Raamatu- 

kogu 

Külastused 
2021 

Külastused 
2022 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal-
külast. 
2021 

Virtuaal-
külast. 
2022 

Muutus 
(+-) 

Laekvere 2770 3077 + 307 0 0 0 

Muuga 2129 1907 -222 0 0 0 

Venevere 372 427 +55 0 0 0 

Kokku 5271 5411 +140 0 0 0 

 

Kõikidel raamatukogudel on olemas raamatute tagastuskastid – Laekveres kasutati seda 115, 
Muugas 47 ja Veneveres 9 korral. Laenutuskapi võimalus on Laekveres ja Veneveres – 
Laekveres kasutati elektroonilist raamatukappi aasta viimase kahe kuuga 12 korral ning 
Venevere kappi  aasta jooksul 4 korral.  

 

Raamatu- 

kogu 

Laenut-d 
2021 

Laenut-d 
2022 

Muutus 
(+-) 

Päringud* 
2021 

Päringud* 
2022 

Muutus 
(+-) 

Laekvere 7790 8343 +553 22 28 +6 

Muuga 4254 4744 +490 20 25 +5 

Venevere 1160 1497 +337 1 3 +2 

Kokku 13204 14584 +1380 43 56 +13 

 

 
*Infopäringud: 
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Infopäringuid on aasta jooksul registreeritud 56 

. 

 

Raamatu-
kogu 

Virtuaalürituste arv Virtuaalüritustel 
osalejate arv 

Virtuaalürituste 
järelvaatajate arv* 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 
Laekvere 0 0 0 0 0 0 

*kui järelvaatamine võimaldati peale ürituse toimumist 

Raamatu-
kogu 

Virtuaalkoolituste arv Virtuaalkoolitustel 
osalejate arv 

Virtuaalkoolituste 
järelvaatajate arv* 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 
Laekvere 0 0 0 0 0 0 

*kui järelvaatamine võimaldati peale koolituse toimumist 

Raamatu-
kogu 

Virtuaalnäituste 
arv 2021 

Virtuaalnäituste 
arv 2022 

Virtuaalnäituste 
külastajate arv 
2021 

Virtuaalnäituste 
külastajate arv 
2022 

Laekvere 0 0 0 0 
 

4.3 RVL teenindus  

RVL teenindust kasutati aktiivselt – põhiliselt telliti raamatuid  Lääne- Virumaa 
Keskraamatukogust, Vinni- Pajusti  ja  Roela raamatukogust. RVL välja laenutused on enamasti 
Simuna, Vinni-Pajusti ja Roela raamatukogule, vähesel määral ka Ulvi raamatukogule.  

Oluline on raamatute laenutamine oma raamatukogu harude vahel.  

Kolmes raamatukogus kokku oli RVL laenutusi  välja 2038  – Laekverest 857 , Muugast 698 
ja Veneverest 483  teavikut.  RVL laenutusi sisse  oli 1539  teavikut – Laekveresse 963, Muuka 
471 ja Veneveresse 105 teavikut. 

 

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  561 -st teavikust on  157 ehk 27,9 %   lastekirjandust, Muugas 358 -st teavikust 
41 ehk 11,4 % oli lastekirjandust ning Veneveres  161 -st teavikust 4  ehk 2,4 % oli 
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 1080-st  teavikust oli 202 eksemplari ehk 18,7 %  
lasteraamatud. 
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4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 
Tabel 5 

Rmtk Lug-d 
2021 

Lug-d 
2022 

Muutus 
(+-) 

Külast-d 
2021 

Külast-d 
2022 

Muutus 
(+-) 

Laenut 
2021 

Laenut 
2022 

Muutus 
(+/-) 

Laekvere 120 129 +9 799 901 +102 1107 1171  +64 

Muuga 37 32 -5 433 150 -283 352 260 -92 

Venevere 6 6 0 22 29 +7 30 11 -19 

Kokku 163 167 +4 1234 1080 -154 1489 1442 +47 

 

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

Laste külastused ja laenutused on sarnased üldnäitajatega – Laekveres kasutatakse 
raamatukogu rohkem ja Muugas –Veneveres vähem. Keskmiselt külastas Laekveres iga laps 
raamatukogu 6,9 korda aastas ja laenutas 9 teavikut, Muugas külastas 4,6  korda aastas ja 
laenutas 8  teavikut. Veneveres külastas iga laps raamatukogu 4,8  korda aastas ja laenutas 5 
teavikut. 

Laste- ja noortetöö koondumine Laekveresse kui suuremasse keskusesse on tingitud õppetöö 
lõpetamisest Muuga mõisas. Lapsed käivad koolis Laekveres ja külastavad kõige sagedamini 
sealset raamatukogu.  

 Lugemisharjumuste varaseks kujundamiseks tehakse  koostööd Laekvere Kooli ja  lasteaiaga.   
Jätkati lasteaia külastamist raamatukotiga ning raamatukogutundide korraldamist. 

Jätkati osalemist   Lugemisisu programmis , millest kevadperioodil võttis osa Laekvere 
õppehoone 1. - 3. klassi  37  õpilast ning alates sügisest 1.-3.  klassi 42  õpilast.  

Terves Laekvere  piirkonnas oli laste arv lugejate üldarvust 35,4 % ning laenutuste osakaal  
laenutuste koguarvust 9,8 %    

4.4.4 Laste- ja noorteüritused:  

Lugemise propageerimiseks  korraldati erinevaid lasteüritusi  koostöös Laekvere Kooli ja 
lasteaiaga.  Laste- ja noorteürituste põhiteemaks on raamatute ja kirjanike tutvustamine.  

Lasteaia kolmes  rühmas käidi raamatukotiga aasta jooksul  kuuel  korral.  

Raamatukogude aasta sai Laekveres avalöögi koos 6. klassi õpilastega.  

Laekvere kooli 1.- 4. klassis õpilased kohtusid lastekirjanik Anti Saarega.  

Koostöös Laekvere kooliga toimusid raamatukogupäevade üritused  -  ettelugemise päeval  „ 
Ühes väikses Perviku raamatus“ käisid algklassidele raamatut lugemas Vinni valla 
sotsiaaltöötajad ning kirjandusmäng viidi läbi vanemate klasside õpilastele.  

Laekvere kooli 7. -8. õpilased osalesid kohtumisel USA saatkonna esindajatega, kus tutvustati 
fotonäitust „ Ameerikat kujutades“  

Laekvere õpilased osalesid raamatukogu 100. juubelil.  
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Kirjanike teoste tutvustamiseks olid väljas näitused Nukitsa konkursi raamatute 
tutvustamiseks, Aino Perviku ja Astrid Lindgreni loomingu tutvustamiseks.  

Koostöös teiste Vinni valla raamatukogudega korraldati raamatukogupäevade ajal ühine 
tublide lugejate tunnustamisüritus, kus koos lastega lustis   professor Siiri Merros Stuudiost , 
tublimaid lugejaid tunnustati järjehoidjate, kleepsude ja märkidega.   

Lapsed osalesid ka Maanteeameti poolt korraldatud  liiklusviktoriinil.  

LISA 4  

 

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 

 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv 

Koduteenindus 43 43 5 

 

Koduteenuse kasutajatest on 3 lugejat Muuga raamatukogus. Veneveres ja Laekveres on 
mõlemas 1 koduteenust vajav lugeja.  
 
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. 

Teenuste arv - kui pakute korraga rohkem kui ühte teenust (näiteks ka abi e-teenuste 

kasutamisel), siis on teenuste arv suurem. 

 

Tabel 7 

Teenused teistele asutustele Ürituste arv Osavõtjate arv 

0 0 0 

Raamatukogu ei paku teenuseid teistele asutustele.  

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

Raamatukogu peamised koostööpartnerid on Laekvere Kool, Vinni valla teised 
raamatukogud, Venevere Kultuuri- ja Hariduseselts, Muuga Maanaisteselts EHA   ja  
Laekvere rahvamaja koos noortetoaga.  Raamatukogu direktor osales Eduard Vilde nimelise 
kirjandusauhinna žüriis ning maakonna esindajana ERÜ maaraamatukogude sektsiooni töös.  

 

4.6.1 kohalikul tasandil   
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Raamatukogu  ürituste korraldamine toimub piirkonnas ühiselt ja neil osaleb lugejaid nii 
Laekverest, Muugast kui Veneverest. Raamatukogude aastal viidi raamatukogudes läbi 
üritused  projekti „ Kirjanduslikud kohtumised raamatukogude aastal“ raames.  

Laekveres toimusid kohtumine  matkajuhi ja giidi Marko Kalduriga teemal „Salapärane Eesti“ 
ja Olav Osoliniga  ning raamatukogu juubeli tähistamine. Laekvere lugejad võtsid aktiivselt 
osa Vinni valla raamatukogude külastusmängust.  

Muugas toimusid raamatukogude aasta avamine, Eduard Vilde sünniaastapäeva tähistamine 
ning kohtumised kirjanik Ain Kütiga ja jutuvestja Ena Metsaga. Muuga lugejad võtsid 
aktiivselt osa maakondlikust lugemisbingo mängust.  

Veneveres toimus jõuluootuse õhtu koos muusikastuudioga „Laanelill“. 

Piirkonna aktiivsemad lugejad  osalesid Vinni valla raamatukogude ühisel kultuuriloolisel 
ekskursioonil Jõgevamaale ning Eduard Vilde kirjanduspreemia üleandmisel Tauno Vahterile 
Pajusti klubis.  

Vinni valla raamatukogud tähistasid kadripäeva ühiselt koos vallavolikoguga. 

Raamatukogudes oli välja pandud erinevaid temaatilisi näituseid –Muuga raamatukogu 
mahukaim oli näitus „Kogude pärlid – käis kord siin ja jättis jälje…“, kus olid välja toodud 
Muuga raamatukogu külastanud kirjanike autogrammidega raamatud. Laekveres olid 
suurimateks näitus „ Eestimaa radadel“  ning väljapanekud õpetajate päevaks ja jõuludeks. 
Kõikides kogudes tutvustati väljapanekutega Ukrainat. Muugas ja Veneveres olid 
jõuluteemaliste raamatute väljapanekud.  

4.6.2 riiklikul tasandil  

4.6.3 rahvusvahelisel tasandil  
Koostöös USA saatkonna ja Laekvere Rahvamajaga esitleti  Laekvere Rahvamajas  näitust „ 
Ameerikat kujutades “.  

 Ajalehes Virumaa Teataja ilmusid  Mart Rauba sulest 20. mail artikkel „ Kunstinäitus USA 
riigist ja rahvast jõudis Laekverre“ ning 3. juunil artikkel „ USA diplomaat kohtus Laekveres 
koolilastega“, mis kajastasid näitust „ Ameerikat kujutades“ ning õpilaste kohtumist Jennifer 
Uhleri ja Tiiu Vitsutiga.  

 

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele. 
 

Koolitused toimuvad nii lastele kui täiskasvanutele. Lastele on toimunud raamatukogutunnid 
raamatukogu ja programmi Urram tutvustamiseks. Laekvere kooli 1.-3. klassi õpilased 
osalesid  neljas lugemisisu teematunnis klasside kaupa kuuel korral. Lugemisisu hooaeg 
lõpetati ühiselt tublimaid premeerides ja mängides.  

Täiskasvanutele on läbi viidud individuaalkoolitusi Programmi Urram tutvustamiseks ja 
erinevate digiteenuste tarbimiseks.  

4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded  

Vinni valla raamatukogudel on ühine koduleht.  
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Laekvere ja Muuga raamatukogul on   Facebooki leht, mille kaudu jagatakse  lugejatele infot 
kohalike  ürituste kohta ning ka erinevaid vallavalitsuse teateid ning piirkonna teiste asutuste 
reklaame.   

Raamatukogu tutvustab oma teenuseid põhiliselt Facebookis Laekvere raamatukogu ja Muuga 
raamatukogu lehel, samuti Venevere  ja Muuga küla lehel. 

Ajalehes „ Vinni valla sõnumid“ ilmusid artiklid raamatukogu tegemiste kohta -  aprillis „ 
Raamatukogude aasta Laekveres“ ja  novembris „ Laekvere raamatukogus tähistati juubelit 
raamatukapi avamisega“ 

Ajalehes „Koduvalla sõnumid“ on raamatukogude tegevuse kohta artikleid kirjutanud Vinni 
valla raamatukogude koordinaator Tea Järvis. 

Väljaandeid koostanud ei ole.  

 
4.9 Andmebaasid.  

Vinni valla raamatukogude kodulehel on link lugejaportaali Urram. Lugejaportaali 
kasutamine tasapisi aasta-aastalt kasvab, e-kataloogis tehti aasta jooksul 5522 otsingut.   

Andmebaase koostanud ei ole.  

 

5. 2023. aasta tegevused 
 

2023. aasta on liikumisaasta ja sauna-aasta  – plaanis on korraldada erinevaid üritusi koostöös 
kohalike seltside ja asutustega ning osaleda erinevatel üritustel, mis seoses teema-aastaga 
toimuvad.  
Loodame olla lugejate jaoks maksimaalselt avatud ning jätkuvalt pakkuda neile erinevaid 
teenuseid.  
 

 

Direktor 
Allkiri   Maarika Lausvee      
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LISA 1. Personali koolitus 

Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv  

(koolituse maht ) 

Koolituseks kulutatud 

Laekvere 8 74 0,509 

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 ((kes esines, teema, kellele) 

Avalikke esinemisi ei toimunud.  

LISA 3. Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid 

Raamatukogu nimi              Teostatud tööd (2022) 

Laekvere - 

 

LISA 4. Laste ja noorteüritused 

Raamatukogu nimi Ürituse nimi Osavõtjate arv 

Laekvere Raamatukogude aasta avamine  15 

 Kohtumine Anti Saarega  50 

 Ettelugemispäev „ Ühes 
väikses Perviku raamatus“  

50 

 Kirjandusmäng  50 

Koostöös Vinni valla 
raamatukogudega  

Tublide lugejate tunnustamine 40 

 


