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Aastaaruanne 2014 
 

 

Raamatukogu nimi: Muuga Raamatukogu 

Elanike arv: 513 
 

 

1.Põhilised tegevussuunad 
Aasta 2014 oli raamatukogutöös tavaline – tegelesin fondi komplekteerimise, 

laenutamise ja ürituste korraldamisega, tegin koostööd erinevate raamatukogude ja 

kohalike seltsidega. Eelmise aasta aruandes võtsin eesmärgiks hoida lugejate, 

laenutuste ja külastuste arvu vähenemast, kuid paraku see ei õnnestunud.  

2015. aasta tahan tõsisemalt tegeleda fondiga – koostada kustutusakte ja võimalusel 

läbi viia inventuuri. Kindlasti on aasta 2015 raamatukogu jaoks  Eduard Vilde aasta. 

 

 

 

2. Juhtimine 

2.1 Raamatukogude tegevust reguleerivad dokumendid ja nõukogud: 

Muuga raamatukogu tegevust reguleerivad järgmised dokumendid : „ Muuga 

raamatukogu põhimäärus“ ja „ Laekvere valla raamatukogude kasutamise eeskiri“ , 

mis on Laekvere vallavolikogu poolt vastu võetud 2010. aastal. 

Raamatukogu tegevus käsitletakse  ka 2012. aastal koostatud  Laekvere valla 

arengukavas aastateks 2013 – 2020  punktis 3  -  Laekvere valla hetkeolukord ja 

arengusuundumused alapunktis 3.2.4 sotsiaalne infrastruktuur, tervis, vaba aeg ja 

sotsiaalne kaitse ( sõnastuses: vallas on 3 avalikku ja 1 kooliraamatukogu : Muuga 

raamatukogu, mis on rajatud 1956. aastal ja asub 2005. aastal renoveeritud Muuga 

Spordihoones ning mille fondidesse kuulub 2008. aastast Muuga Põhikooli 

raamatukogu fond) ning punktis 4 – Laekvere valla strateegilise arendamise mudel 

alapunktis 4.4 Laekvere valla strateegilised eesmärgid ja ülesanded 2013 – 2020 ( 

sõnastuses: eesmärk atraktiivne , kohalikku pärandit jäädvustav kultuurikeskkond ja 

mitmekesised vaba aja veetmise võimalused keskendutakse järgmisteülesannete 

lahendamisele – raamatukogude muutmine vaba aja veetmise kohaks.) 

Raamatukogu nõukogu ei ole kinnitatud. 

  

2.2 Eelarve 

Põhieelarve  Seisuga  

31.12.13. €  

Seisuga  

31.12.14 €  

Muutus %  

Eelarve kokku  16,698 17,326 + 3,62 

Personalikulu  8,941 9,495 + 5,83 

Komplekteerimiskulu 5,093 5,374 + 5,22 

sh OV-lt 4,263 4,537 +6,03 

sh riigilt  0,830 0,837 + 0,83 

Infotehnoloogiakulud  0,374 0,235 -37,16 

    

Raamatukogu majandamine toimub eelarve alusel, mille on kontrollnumbrit aluseks 

võttes koostanud raamatukogu juhataja ning kinnitanud Laekvere Vallavolikogu. 

Raamatukogu ei ole iseseisvalt kirjutanud ühtegi projekti toetuse saamiseks. 
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Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Summa 

- - - 

 

 

2.3 Struktuur 
Raamatukogu struktuuris ei toimunud 2014. aastal  muudatusi, endiselt töötab 

raamatukogus 1 inimene.  

Raamatukogu on esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval ja reedel avatud 10.00 -17.00 

ning  neljapäeval 13.00 -17.00  

Igal koolipäeva hommikul 8.30 -9.45 saab raamatuid laenutada koolimajas.  

Raamatukogu on aastaid olnud sellistel kellaaegadel avatud ja tundub, et külastajatele 

on ajad sobilikud.  

 

2.4 . Personali juhtimine ja areng 
Personalitöös ei toimunud 2014. aastal muudatusi.  

 

2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest 2014 

 

Raamatukogu 

nimi 

Koolituste 

arv 

Koolitustundi

de arv 

(koolituse 

pikkus) 

Raamatukogu-

hoidjate arv, kes 

osalesid 

täienduskoolitusel 

Koolitu-

seks 

kulutatud 

Muuga 11 150 1 0,191 

 

 

Koolituse teema Korraldaja  Osavõtjate 

arv 

Infopädevuse alused Tartu Ülikooli 

elukestva õppe keskus 

1 

Raamatukoguhoidjate erialane koolitus Lääne- Virumaa 

Keskraamatukogu 

1 

Mõisakoolide arendamine avatud 

külastuskeskusteks  

Kultuuriministeerium, 

eesti Mõisakoolide 

Ühendus 

1 

Raamatukoguhoidjast õppimise toetajaks  Tallinna Ülikooli 

Infoteaduste Instituut 

1 

ID-kaart, Mobiil-ID ja e-riik IT koolitus 1 

 

 

 

Lääne- Virumaa Keskraamatukogu korraldatud koolitused olid  erineva temaatikaga ja 

seetõttu  väga huvitavad. 

* Elutuba ehk kujundusnippe raamatukogus 

* Uuemaid tõlkeid hispaania kirjandusest 

* Õppereis Läti raamatukogudesse 

* Raamatukoguhoidja kui hingehoidja 

* Kuidas suhelda noortega 
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* Paberi ja trükikunsti ajaloost, raamatute säilitamisest ja restaureerimisest 

* Vaimujutud trükises ja rahvapärimuses 

 

Koolitus „ Mõisakoolide arendamine avatud külastuskeskusteks” ei olnud erialane 

koolitus, kuid väga huvitava temaatikaga ( strateegiline juhtimine ja planeerimine, 

väärtuskoolitus, mõisaklastrite loomine, kogukonna kaasamine, turundus, 

finantskoolitus) Sain koolitusel osaleda kuna  olen seotud nii kooli, seltsi kui  

kohaliku omavalitsusega  ja leian, et   piirkonna arendamisel on  saadud teadmised ka 

raamatukogutöös vajalikud. 

 

 

2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised 
2014. aastal ei esinenud juhataja ühegi ettekande ega loenguga. 

 

2.4.3 Erialahariduse omandamine 
2014. aastal ei omandanud juhataja erialaharidust, sest vastav haridus on omandatud 

varasematel aastatel – kesk - eriharidus 1990 aastal Viljandi Kultuurikoolist ja 

rakenduslik kõrgharidus 1997. aastal Viljandi Kultuuriakadeemiast. 

 

2.4.4 Töötajate tunnustamine 
Juhataja esitati  Lääne- Virumaa aasta raamatukoguhoidja 2014 nominendiks ning sai 

tunnustatud maavalitsuse tänukirjaga.  

 

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine  

 

2.5.1 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht 
Raamatukogu asub Muuga külas Alekvere teel asuva spordihoone teisel korrusel ning 

ruumid on renoveeritud 2005. aastal, pisiremont on tehtud 2010. aastal ( tormi 

tagajärgede likvideerimiseks.) Asukoht on hea ja lähiajal remonti ei ole vaja teha.  

Spordihoonel on olemas kaldtee, seega liikumispuudega inimesed pääsevad majasse 

esimesele korrusele, kuid teisel korrusel asuvasse raamatukogusse mitte.  

 

2.6 Raamatukogu arendustegevused 
2014. aastal infotehnoloogia valdkonnas arendustegevust ei toimunud. 

 

2.7 Raamatukogude koostöö 
Raamatukogu teeb ürituste korraldamisel tihedat koostööd kohalike asutuste ja MTÜ-

dega  - Muuga Põhikooli, Muuga Spordihoone, Muuga Maanaisteselts Ehaga ning 

vähemal määral Laekvere ja Venevere raamatukoguga ning Laekvere Põhikooli,  

Laekvere Lasteaia ja Laekvere Rahva Majaga. . 

 

3. Kogud 
3.1. Kogude komplekteerimine toimub Lääne- Virumaa Keskraamatukogu 

komplekteerimisosakonna kaudu ja eelarve alusel. Raamatute  komplekteerimisel olen 

lähtunud erinevate lugejagruppide huvidest  - eelistatud on eesti autorite 

uudiskirjandus ja erinevaid õppeprogramme toetavad teavikud. 

Raamatukogusse saabus 2014. aastal 395 uut teavikut, neist 33  eksemplari ehk 8,35 

%  annetustena   ja  261 eksemplari ehk 66 % olid ilu- ja lastekirjanduslikud teosed.  
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Raamatukogus olevaid teavikuid kasutatakse nii õppimiseks kui vaba aja 

sisustamiseks  - ülekaal siiski ajaviitekirjanduse laenutamisel, sest 4848- st laenutusest 

on 3377 ehk 69,6 %  ilu- ja lastekirjanduse laenutusi. 

Raamatukogu fondi suuruseks on 15 919 raamatut, millest 10 170 eksemplari ehk 

63,8 % on ilu- ja lastekirjandust.  

Perioodikat saabus raamatukogusse 29 nimetust, neist 4 nimetust annetustena ( 

annetatud koolile)  

3.1.1. Komplekteerimisel eelistan raamatuid e- väljaannetele, sest e- raamatute vastu 

ei tunne inimesed eriti huvi. E- raamatuid komplekteerinud ( ostnud) ei ole, e- lugerile 

olen laadinud tasuta kättesaadavaid materjale. 

3.1.2 Perioodikat tellides teen koostööd kooliga – laste- ja loodusajakirjad on tellitud 

või saabuvad annetustena mõisa ning muud perioodikaväljaanded raamatukogusse. 

3.1.3 Auviseid ei ole komplekteerinud, on saabunud üksikud auviseid annetustena. 

 

Kataloogide arendusi ei ole toimunud.  

 

4. Raamatukoguteenused  

 

Raamatukoguteenuste osas muudatusi ei toimunud – raamatukogu pakub endiselt 

koju- ja kohallaenutamise  ning interneti kasutamise võimalust. 

Lugejate rahuolu- uuringuid ei ole läbi viidud.  

 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine (AIP-i kasutamine) 

Raamatukogus on võimalik kasutada   nelja arvutit, on olemas skaneerimise, 

printimise ja koopiate tegemise võimalus ning raamatukogus on tasuta WI-FI leviala.  

 

4.2 Raamatukogu kasutamine 
 

Raamatukogu kasutamine on viimastel aastatel aina vähenenud – nii nagu ka 

piirkonna elanike arv. Kindlasti mõjutab raamatukogu kasutamist ka see, et paljud 

piirkonna elanikud sõidavad tööle Rakveresse, nende tööpäev koos sõiduga venib 

üsna pikaks ning neil ei jätku lihtsalt aega ega tahtmist lugeda. Samuti on mitu 

eakamat lugejat piirkonnast lahkunud – vanadekodusse, laste juurde jne.  

 Piirkonna elanike arv vähenes 1,15 % ning raamatukogu lugejate arv 7,8 % 

Laenutuste arv vähenes 11,9 % ning laenutuste vähenemisele avaldab ilmselt mõju 

see, et uusi raamatuid sai eelmise aastaga võrreldes tellida 9,19 % vähem ( arvud 

vastavalt 435 ja 395). Külastuste arv vähenes 11,2 % ja seda  mõjutas ilmselt juhataja 

osalemine 7- päevasel mõisakoolide koolitusel ning osalemine raamatukogutöötajate 

õppereisil Lätti , mille tõttu oli raamatukogu 7 tööpäeval suletud.  

 

 

Raamatu-

kogu 

Lug-d 

2013 

Lug-d 

2014 

Muut

us(+-) 

Külas-

tused 

2013 

Külas-

tused 

 2014 

Muutus 

(+-) 

Virtuaa

lkülas-d 

2013 

Virtuaal-

külas-d 

2014 

Muutu

s(+-) 

Muuga 217 200 - 17 3952 3507 - 445 0 109 + 109 

 

 

Raama- 

tukogu 

Laenut-d 

2013 

Laenut-d 

2014 

Muutus (+-

) 

Muuga 5603 4933 - 670 



 5

 

 

RVL toimib hästi, raamatuid on võimalik kiiresti kätte saada - oma valla 

raamatukogude piires saame raamatuid vahetada õpilasliini bussijuhtide abil, Roela 

raamatukoguga vahetame raamatuid postiljoni abil. Vinni-Pajusti raamatukogust aitab 

raamatud kiiresti Muuka toimetada sealses gümnaasiumis töötav õpetaja ning 

Rakverest saame raamatud kätte lapsega linnas trennis käiva lapsevanema abil. 

Üldiselt on nii, et olenevalt tellimise kellaajast jõuab raamat kohale kas samal päeval 

või järgmisel. 

Raamatukogul on olemas koduleht Laekvere valla lehel www.laekvere.ee ning seal on 

lugejatele viide URRAM- i lugejaportaali aadressiga. Sel aastal sai tehtud 

raamatukogule ka Facebooki konto – ikka selleks, et raamatukogu uudiseid ja üritusi 

kiiresti lugejateni vahendada. Paraku on nii, et raamatukogu sõbrad on need inimesed, 

kes Muugast kaugemal tegutsevad. Kohalik inimene armastab ikka raamatukogusse 

kohale tulla ja ei vaja e- teenuseid.  

 

 

4.3 Lasteteenindus: 
Muuga raamatukogu üheks osaks on põhikoolis asuv raamatufond – lastel on 

raamatukogu teenust võimalik kasutada igal koolipäeva hommikul mõisas  ning 

loomulikult pärast tunde raamatukogus. Igapäevane koolimajas viibimine annab hea 

võimaluse õpetajatega koostöö tegemiseks ning erinevate ürituste korraldamiseks.  

Lasteraamatute komplekteerimisel lähtun samuti põhimõttest, et eesti kirjanike 

looming ning erinevaid õppeaineid toetavad teavikud on eelistatud. 

Lasteteeninduse arvulised näitajad  teevad rõõmu:  

* lugejate arv on 3 võrra kasvanud – seda küll suvevaheaega Muugas veetvate laste 

arvelt 

* külastuste arv on 9,5 % vähenenud, kuid sellegi põhjuseks pean 7 tööpäeva, mil 

raamatukogu pikaajaliste koolituste tõttu suletud oli 

* head meelt teeb laenutuste arvu kasv  5,5 % 

Laste lugemisharjumuse elavdamiseks viin koostöös eesti keele õpetajatega läbi 

raamatute tutvustamise tunde kõikides põhikooli klassides, samuti viin läbi muid 

raamatukoguteenuseid tutvustavaid tunde. ( algklassides raamatukogu kasutamine, 

vanemates klassides raamatukogundusprogrammi tutvustamine) 

Lasteüritusi korraldan koostöös kohaliku kooli õpetajatega ja 2014. aastal 

korraldasime mitmeid üritusi:  

* raamatunäitused ja väljapanekud 

( * Nukitsa – näitus 

   * „ Juubeliraamatud” koos täherägastiku lahendamisega 

   *  „ On meie keskel suvi...” - suveraamatud koos nuputamistega 

   * „ Jõuluootus” - jõululuuletuste, - juttude  ja meisterdamisraamatute näitus 

   * Edgar Valteri loomingut tutvustav  „ Vanaema jutukerast” pokudeni” 

   * Kalju Saaberi loomingut tutvustav „ Virumaa kirjanik Kalju Saaber”  ) 

* Jutuhommikud „ Oi, mis vahva ja põnev raamat” 1. - 4. klassi õpilastele 

*  Totu- teemaline raamatukoguöö 

* kohtumine lastekirjaniku Mika Keräneniga 

* Edgar  Valteri joonistatud raamatutegelaste karneval, kus osalesid Muuga ja 

Laekvere põhikooli 1.- 4. klassi  ning Laekvere lasteaia vanema rühma õpilased 

* raamatukogupäevade „ Kohtume raamatukogus” üritused 

 *   ettelugemispäev „ Sport ja liikumine lasteraamatutes” 

 *  klassidevaheline viktoriin „ Pokud, kriminalistid ja teised lemmikud” 

http://www.laekvere.ee/
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 *  koolivaheaja pärastlõunad koos meisterdamisega ning uuemate raamatute ja 

 Urramiga tutvumisega 

* jõuluootuse õhtupoolikud – võimalus meisterdada kingitusi ja uurida jõuluraamatuid 

* Luisa Lausvee ja Enelin Leichter osalesid Lääne- Virumaa Keskraamatukogu 

Nukitsa - raamatute mängude valmistamise konkursil  ja valmistasid  lauamängu „ 

Kriminalistide seiklused”, samuti osalesid nad rahvusvahelise lasteraamatupäeva 

tähistamisel keskraamatukogus ning kohtusid Eva ja Indrek Koffiga 

* koostöös kooliga külastasime „ Vanemuise” teatri etendust „ Totu kuul” ning 

Muuga kooli vilistlane ja etenduses osalenud näitleja Jaanus Tepomees tegi meile 

ringkäigu „ Vanemuise” väikeses majas 

 

 

Raamatu-

kogu 

Lug-d 

2013 

Lug-d 

2014 

Muut

us  

(+-) 

Külast-d 

2013 

Külast-d  

2014 

Muutus 

(+-) 

Laenut-d 

2013 

Laenut- 

2014 

Muutus 

(+/-) 

 63 66 + 3 1855 1678 - 177 1232 1304 + 72  

 

 

4.4 Erivajadustega sihtrühmade teenused 
Erivajadustega sihtrühmadele teenuseid ei osuta. 

 

 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv 

Koduteenindus 0 0 0 

 

 

 Ürituste arv Osavõtjate arv 

Teenused teistele  asutustele  0 0 

  

 

4.5 Raamatukogu kultuurikeskusena 
 

Raamatukogu korraldab nii lastele kui ka täiskasvanutele mõeldud üritusi, samuti 

aitab juhataja kaasa Muuga Maanaisteselts Eha ürituste organiseerimisel.  

2014. aastal toimus täiskasvanutele kohtumine Marko Mihkelsoniga, TÕN- i raames 

hoidiste õhtu ning jõuluootuse õhtupoolikud.  

Lisaks näitused ja väljapanekud „ On meie keskel suvi...” , „ Vanaema jutukerast” 

pokudeni”, „ Virumaa kirjanik Kalju Saaber”, „ Movember” ja „ Jõuluootus”  

Koostöös seltsiga aitasin korraldada Muuga mõisa päeva ning lisaks  viisin  Muuga 

Põhikooli vastlapäeva ja isadepäeva üritusel läbi nuputamise minutid.  

Peamisteks koostööpartneriteks on Muuga Põhikool, Muuga Maanaisteselts Eha, 

Laekvere Põhikool ja Laekvere Lasteaed.  

 

 

Raamatukogu 

nimi 

Näitused/virtuaalnäitused, 

väljapanekud 

Üritused Üritustel 

osalenute arv 

Muuga 9 12 325 

 

 

4.6 Raamatukogu koolituskeskusena 
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Raamatukogu Rühmakoolit.arv Osalejate arv Individuaalkoolit. 

arv 

Osalejate arv 

 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Muuga 11 5 10 25 2 3 6 3 

Kasutajakoolitusel on peamiseks sihtrühmaks põhikooli õpilased, põhiliseks teemaks 

on raamatukogu kasutamine ning programmi Urram tutvustamine.  

 

 

4.7 Raamatukoguteenuse turundus (tutvustamine) 
Raamatukogu  teenuseid reklaamin põhiliselt Laekvere valla kodulehel asuva 

raamatukogu lehe kaudu ning uue väljundina ka Facebookis Muuga raamatukogu 

lehel. Üritusi reklaamin samuti eelnevalt mainitud lehtedel ning väga olulised on 

kuulutused stendidel ning suuline ja vahetu reklaam.   

Raamatukogu tegemisi olen kajastanud ka ajalehes „ Laekvere Valla Sõnumid”.  

 

4.8 Bibliograafia- ja infotöö  

4.8.1 Andmebaaside loomine 
Andmebaase ei ole loonud. 

 

 

4.8.2 Infopäringud 
Infopäringuid esitavad õpilased, kes otsivad lisamaterjale referaatide koostamiseks ( 

põhiliselt loodusainetes). 

 

4.8.3 Trükised ja veebiväljaanded 
Trükiseid ei ole koostanud. 

 

Kokkuvõte 
Kokkuvõtvalt võib 2014. aasta  tegevusega rahule jääda – lugejaid, laenutusi ja 

külastusi oli piisavalt ning ka lugejate üritustest osavõtuga võib rahule jääda.  

2015. möödub 10 aastat praegustesse ruumidesse kolimisest ning inventuurist – 

seepärast võtan selle aasta põhitegevuseks töö fondiga – selle korrastamise ning 

inventuuri läbiviimise. 

Loodan, et raamatukogu kasutatakse sama aktiivselt ja arvuliste näitajate vähenemine 

peatub.  

 

 

 

Direktor 

Allkiri   ………………     Maarika Lausvee 


