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Väike-Maarja raamatukogu 

Aastaaruanne 2014 

 

Elanike arv: 2500 

 

 

1.Põhilised tegevussuunad 

 

2014.a. oli liikumisaasta, mida tähistasime ulatusliku näituste sarjaga - „Terve Eesti 

eest“, „Südamenädal“, „Reisid Euroopas ja kaugemal“,vp. „Matkarajad Väike-Maarja 

lähistel“. Väike-Maarja muuseumi algatusel toimus Eduard Leppiku 90. juubelile 

pühendatud võistlusmatk, millest võttis osa 101 inimest. Kodu-uurija ja suure matkaja 

Eduard Leppiku juubeliks olime muuseumile abiks juubelikonverentsi läbiviimisel, 

korraldasime raamatu- ja fotonäituse „Eduard Leppiku fotonegatiivide kogust“, 

ettelugemispäeval luges kogu Väike-Maarja Eduard Leppiku jutte. 

Kutsusime kohtuma Juhan Aare, kes rääkis Ida- ja Lääne-Virumaad ohustavast uuest 

kavast ikkagi siinmail fosforiiti kaevandada. Panime välja näituse, koostasime artiklite 

mapi ja kirjutasin ka pikema ülevaate kohalikku infolehte.  

Austasime Simunast pärit kodu-uurijat Heino Rossi tema 85. juubelipäeval tema 

loomingu õhtuga.  

Traditsiooniline raamatulaat pandivere päeval. 

 Kohtusime kirjanik Karin Hanssoniga, kes korraldas muinasjutulise muinasjututunni 

ja kaks kohtumist lastekirjanik  Reeli Reinausiga gümnaasiumi ruumides. Kunstnik 

Edgar Valteri juubeliks panime välja suure raamatu- ja pildinäituse, mille juures  

vestlesime raamatuillustratsioonidest ja tegime väikeviktoriine.. Põhjamaade 

kirjandusnädalal oli kõikidele vanuseastmetele raamatu- ja pildinäitus „Trollid 

Põhjalas“,  vestlused trolliraamatutest koos trollitralliga iiri muusika saatel. 

 

2015.a.  

Valla elanike arv vähenes 130 inimese võrra, sh Väike-Maarjas 69 , Kiltsis 39, Triigis 

18, Simuna 4. Aasta alguses võetakse valla volikogus vastu meie uuendatud 

põhimäärus ja kasutamise eeskirjad. Samuti aasta alguses valmib meie uus 

kodulehekülg, mille käsitlemine on paindlikum ja saame sinna ise kiiresti materjali 

lisada, töö selle kallal käib juba aasta lõpust. 

 2015.a. on mitmete väga tuntud muinasjutumeistrite juubelid, otsustasime seda 

tähistada muinasjutukirjutamise konkursiga ja muinasjutuõhtutega. Kõigi 

raamatukogudega ja koostöös muuseumiga tähistame Eduard Vilde 150. juubelit, eriti 

on põhjust rääkida tema Pudivere mõisa mail elamise ajast. Külla on lubanud tulla 

akadeemik Arvo Krikmann, et  rääkida naljast eesti folklooris. 10.09 tähistame 

järjekordse Väike-Maarja kuulsa muusiku ja kirjamehe Arno Kasemaa 100. juubelit. 

 

2. Juhtimine  

2.1 Raamatukogude tegevust reguleerivad dokumendid ja nõukogud:  

Uuendasime raamatukogu dokumentatsiooni, mis kinnitatakse volikogus 2015.a. - 

põhimäärust, sisekorra eeskirju, raamatukogu kasutamise eeskirja. 

Nõukogu käis koos kahel korral.  

Raamatukogu tegevust on kajastatud valla arengukavas. 

 

2.2 Eelarve 

Põhieelarve  Seisuga  Seisuga  Muutus %  
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31.12.13. €  31.12.14 € 

Eelarve kokku  98,121 103,644 5,3 

Personalikulu  49,212   50,764 3,1 

Komplekteerimiskulu 17,916   18,138 1,2 

sh OV-lt 10,124   10,466 3,3 

sh riigilt    7,792     7,672 -1,6 

¤ sh OV-lt   6,992      7,4  5,5 

sh riigilt   7,792      7,672 -1,6 

Infotehnoloogiakulud    4,482      4,962 9,7 

   

  

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Summa 

   

Projekte ei kirjutatud. 

 

2.3 Struktuur  

Struktuuris ja nimes muudatusi ei toimunud. 

Muutusid Väike-Maarja raamatukogu lahtiolekuajad. Sellele eelnes analüüs ja 

küsitlus. Rahvas on päri varasema lahtiolekuajaga ja varasema sulgemisega. 

Raamatukogu avatud: E 11-19, T-R 10-18, L 10-14;   01.06. – 31.08 E – R 10 - 18 

   

2.4 . Personali juhtimine ja areng 

Koosseisus muudatusi ei toimunud. 

 

2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest 2014 

 

Raamatukogu 

nimi 

Koolituste 

arv 

Koolitustundi

de arv 

(koolituse 

pikkus) 

Raamatukogu-

hoidjate arv, kes 

osalesid 

täienduskoolitusel 

Koolitu-

seks 

kulutatud 

 11 50 3 500 

 

 

Koolituse teema Korraldaja  Osavõtjate arv 

Raamatukoguhoidja kui õpetaja ja 

koolitaja 

ERÜ maark. 

Suveseminar  

1         25 tundi 

Vikipeedia Teele Vaalma KRK 2 

IT koolitus/ID kaart, Mobiil-ID ja e-riik Madis Roosalu 

KRK 

2 

Hispaania kirjandus Kai Aarelaid KRK 2 

Raamatukoguhoidjast õppimise toatajaks Sirje Virkus KRK 1 

Kuidas suhelda noortega Epp Adler KRK 1 

Paberi ja trükikunsti ajaloost Tõnu Vilu  KRK 1 

Vaimujutud trükises ja rahvapärimuses Mall Hiiemäe KRK 1 

Metsiku raamatukogu ja perekond Pruulid Sirje Lusmägi 

KRK 

1 

Õppereis Läti raamatukogudesse KRK 1      8 tundi 

ERÜ maark. teabepäev ERÜ 1      6 tundi 
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2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised (ettekanded, loengud, koolitused) 

 

Ettekanne Väike-Maarja seltsimajas Wiedemanni päeval: Arvo Krikmann – Väike-

Maarjast pärit teadusemees“. 

Ettekanne Väike-Maarja seltsimajas Eduard Leppiku juubelikonverentsil  „ Kodu-

uurijast kirjamees Eduard Leppik“. 

V-M valla algklasside luulekonkursi žüriis. 

 

2.4.3 Erialahariduse omandamine  
1 õppija viimasel kursusel Tartu Ülikoolis raamatukogunduse ja infokeskkondade 

osakonnas. 

 

2.4.4 Töötajate tunnustamine  

Ei tunnustatud 

 

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine  

 

2.5.1 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht 
Raamatukogus remonti ei tehtud. Tagavarafondiruumi ostsime 3 metallriiulit.  

Raamatukogule on tagatud juurdepääs liikumispuudega inimesele väljast kaldtee 

kaudu, riiulite paigutamisel on arvestatud, et ratastooliga inimene sinna vahele 

mahuks. Praktika näitab aga, et nad soovivad ikka raamatukoguhoidjalt teenet, mille 

nad siis ka saavad.   

 

2.6 Raamatukogu arendustegevused 

Kogu arendustegevus+ arendustegevus infotehnoloogia valdkonnas (uued lahendused,  

interneti ja wifi levik, tarkvarad jne).  

Väike-Maarja raamatukogu AIP sai 2 uut arvutikomplekti: Lenovo Think Centre 

M83SFF 

 

2.7 Raamatukogude koostöö 

Töö koordineerimine ja koostöösuhted  

 

Head koostöösuhted on Väike-Maarja muuseumi, lasteaia ja gümnaasiumiga, veel ka  

naisseltsiga. Liivi muuseumiga Alatskivil. Toetavat ja abistavat kätt on alati pakkunud 

meie raamatukogu nõukogu, eriti esimees Juta Haasma, õpetaja Tuuli Saksa ja 

hariduse- ja kultuuri nõunik Aare Treial. 

 

3. Kogud  
3.1Püüame arvestada kõigi lugejagruppide vajadusi. Raamatuhindade kiire tõusu ja 

meie enda teavikuraha nappuse tõttu peame päris palju siiski järelkomplekteerima. 

Aasta teavikute raha oli 8,08 tuhat €. E-teavikuid ei ostnud, sest polnud nõudlust ja 

püüame ikka paberkandjal raamatuid osta. Auviseid ei ole ka enam eriti ostnud. 

- annetuste osakaal kogude juurdekasvust oli 6,5 % 

- Kogus on 21137 raamatut, neist 13632 ilu- ja lastekirjandust, 383 ajakirja, 414 

auvist. Ilukirjandus moodustab 64,5 % raamatutest. Kustutati 143 teavikut. 

3.1.1 Raamatu komplekteerimine  - 745 raamatut 
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3.1.2 Perioodika komplekteerimine - 28 ajakirja, 10 ajalehte Perioodikat osteti 

1,282 € eest. 

3.1.3 Auviste komplekteerimine – 4 eksemplari 

Kõige rohkem loetakse ilukirjandust – 11782, siis eneseabi ja psühholoogiat -

1007, ajalugu – 715, poliitikat – 683, kunstikirjandust 642 ja meditsiinialast – 632. 

 

Kataloogid  - kodulookataloogi on sisestatud infolehe artikleid järjepidevalt igas kuus. 

 

4. Raamatukoguteenused  

 

Enne üleminekut uutele lahtiolekuaegadele tegime Urrami programmi alusel 

kellaajalise külastuste analüüsi, mille tulem ühtis meie igapäevase laenutusaegade 

jälgimisega. Rahvas ei tule enam hilja õhtul raamatukogusse, vaid mõni üksik juhuslik 

külastus nädalas, kuid hommikuste aegade vastu oli suurem huvi, sest maainimesed 

on pigem hommikuinimesed ja raamatukogusse tullakse hommikul, ühitades selle 

poeskäiguga. Jätsime siiski ühel päeval nädalas raamatukogu kella seitsmeni avatuks, 

et ka peale tööd oleks võimalik veel raamatukogusse pääseda. 

 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine (AIP-i kasutamine) 

 

Valla volikogu koosolekute materjalid on kättesaadavad AIPis. Valla infolehed on 

väljas raamatukogus, valla detailplaneeringud ja  avalikuks teabeks olulised 

dokumendid on kättesaadavad letis. Aipis on 6 lugejaarvutit, erialaspetsialist, kes on 

igal hetkel abiks, kui kasutaja seda vajab. 

AIPi kasutati 3090 korral, neist lapsed 1827 korral. Registreeriti 33 uut külastajat 

lisaks püsikülastajatele. Individuaalkoolitust vajas 14 inimest, kellega tegeldi 43 

tundi. Tasuliste teenustena saab teha värvilisi ja must-valgeid koopiaid, skaneerida, 

printida pilte jne, meie ruume saab rentida.  Koolivaheaegadel saab mängida tasuta.  

 

4.2 Raamatukogu kasutamine  
 

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 

Muut

us(+-) 

 665 691 +26 10880 11050 +170 154 140 -14 

 

  

Raama- 

tukogu 

Laenut-d 

2013 

Laenut-d 

2014 

Muutus 

(+-) 

 18638 17942 -696 

Arvulistes näitajates on tagasiminek. Külastuste suurem arv võib olla seotud 

üritustest osavõtjate arvu suurenemisega. 

 

RVL teenust kasutame Lääne-Virumaa KRKst, oleme vahendanud Kadrinale ja oma 

piirkonnas harukogude vahelistes vahetuses. Triigi ja Kiltsi raamatukogusse oleme 

andnud kastide kaupa meie raamatuid sealsete lugejate rõõmustamiseks. Õppuritele 

oleme tellinud raamatuid Rahvusraamatukogust ja Tehnikaülikoolist. 

 

E-teenuste arendus ja tutvustus.  
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Kodulehel on viited: L-Viru maavalitsuse, V-M valla, L-V KRK, Rahvusraamatukogu 

kodulehekülgedele. 

Andmebaasid: ESTER, ISE, URANIA, Elektrooniline Riigi Teataja, E-kauplused 

Apollo, Raamatukoi, Eesti kirjastuste kodulehekülg. 

Raamatukoguhoidjale: ERÜ, Rahvusarhiiv, Kultuuriministeerium. 

Raamatukogu uus kodulehekülg on hetkel pooleli, loodame lähiajal lõpetada. 

 

Mäluasutustest tehakse koostööd Väike-Maarja ja Liivi muuseumiga. 

 

4.3 Lasteteenindus:  
Kohtusime lastekirjanike Karin Hanssoni ja Reeli Reinausiga, osalesime algkoolis 

kohtumisel Mika Keräneniga. Meie raamatunäitused – Nukitsa konkursi raamatud, 

Mika Keräneni, Reeli Reinausi raamatud olid välja laenutatud koolide 

raamatukogudele. Korraldasime  lastekirjanduspäeva Naksitrallidest Printsess 

Luluuni, Vestlesime Edgar Valteri raamatutest ja piltide joonistamisest, lugesime ette 

LA ja gümnaasiumi algkooli klassidele – Eduard Leppiku lastejutte, Trollitrallid LA 

rühmadele, tutvustasime, kuidas mujal maailmas uut aastat vastu võetakse, viisime 

läbi muinasjutuhommiku „Kuidas jõuluvana ükskord hiljaks jäi“ ,  

 Raamatutunnid 3. ja 4. klassile ning õppekeskuse õpilastele.  

Näitused: Fantaasiamaailm raamatuis 

Muistset ajalugu avastamas 

Nukitsa auhinna nominendid – näituse viisime V-M gümnaasiumisse 

Hea lasteraamat 2013 

Isa on ilmasammas 

Nobenäpud, tulge päkapikkudele appi! 

 

Muretsesime lastenurka mänguasju.  

 

Raamatu-

kogu 

Lug-d 

2013 

Lug-d 

2014 

Muut

us  

(+-) 

Külast-d 

2013 

Külast-d  

2014 

Muutus 

(+-) 

Laenut-d 

2013 

Laenut- 

2014 

Muutus 

(+/-) 

 144 230 +86 2552 3526 +974 1137 1301 +164 

 

4.4 Erivajadustega sihtrühmade teenused  

 

 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv 

Koduteenindus    

Koduteenindust on teostatud mõnel korral, mitte regulaarselt. Valla kaks 

sotsiaaltöötajat võtavad  üsna sageli raamatuid  oma hoolealustele. 

 

Nt ettelugemised hooldekodudes, haiglates jne. 

 Ürituste arv Osavõtjate arv 

Teenused teistele  asutustele    

Hooldekodus või haiglas ei ole ette lugenud. 

 

 

4.5 Raamatukogu kultuurikeskusena 
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Raamatukogu 

nimi 

Näitused/virtuaalnäitused, 

väljapanekud 

Üritused Üritustel 

osalenute arv 

V-M 49 26 505 

Oleme oma töös seadnud esiplaanile Väike-Maarja valla kultuuripärandi 

jäädvustamise ja selle propageerimise, et varem olnu ja tehtu ei ununeks, vaid elaks 

edasi tänapäeval elavate inimeste mälus. 

Olulisemad näitused ja väljapanekud, mida pole veel nimetatud: 

Kodu-uurija Helmut Joonuks 90 

Eestimaa ajaloost 

Jakob Liiv 155 – KRK näitus + raamatunäitus 

Aedniku kevad 

Lennart Meri 85 

Hispaania kirjandus 

Lahedat suvelugemist 

Kersti ja August Sang 100 – RR rändnäitus 

Kriminaalne!!! – krimikirjandus 

Parema Eesti eest 

Muusika on kõigi jaoks... 

Värviline maailm – Kaisa Lindreti joonised 

Salve ja sahvrisse 

Üritused: 

Fosforiidilõks – kohtumine Juhan Aarega 

Naksitrallidest Printsess Luluuni 

Heino Rossi loomingu õhtu 

Autoritund kirjanik Karin Hanssoniga 

Kohtumine lastekirjanik Reeli Reinausiga – V-M gümnaasiumis ja algkoolis 

Vestlused, ettelugemised Edgar Valterist, Eduard Leppikust, Trollidest, 

Uusaastakommetest mujal maailmas, jõulumuinasjutt 

Loengud: Ajugümnastika, Aroomimaailm 

Osalesime Alatskivil Liivi muuseumis Jakob Liivi etluspreemia väljaandmisel, kus 

Väike-Maarja vald annab välja Jakob Liivi preemia parimale Jakob Liivi lugejale. 

Raamatukogu töötajad külastasid Hanno Tamme talumuuseumi – see oli päris huvitav 

käik. 

Naisseltsiga käisime Tallinnas Titanicu näitusel, toimus ka koos giidiga ekskursioon 

Tallinna vanalinnas, külastasime Kadrioru muuseumi. 

Raamatulaat, juba 4. korda. Pandivere päevaks kirjutasin ühe stseeni Georg Lurichi 

elust, mis Lurichi kivi juures ette kanti. 

 

 

4.6 Raamatukogu koolituskeskusena 

 

Kasutajakoolitused arvuliselt 

 

Raamatukogu Rühmakoolit.arv Osalejate arv Individuaalkoolit. 

arv 

Osalejate arv 

 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

 3 4 89 50 14 14 14 14 

Õpilastele raamatutunnid ja töötute koolitus – „Töökuulutuste otsimine perioodikast“. 

 

4.7 Raamatukoguteenuse turundus (tutvustamine 
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Raamatukogu reklaamib üritusi valla kodulehel, infolehes, kuulutuspostidel, 

rahvamaja ja gümnaasiumi fuajees, kauplustes, oma raamatukogus infotahvlil ja 

flaieritega letil. 

 

 

4.8 Bibliograafia- ja infotöö  

4.8.1 Andmebaaside loomine  
Koduloo andmebaasi täiendatakse igakuiselt. 

4.8.2 Infopäringud  - 126  

Sooviti nt. Bassklarnetile kirjutatud laul Harry Prime Charmaine 1951.a., mille klient 

ette ümises.Tuvastasime selle laulu! Küsitud on infot pärgväendiku kasvatamise 

kohta, jänesepuuride ja aiapingi ehitamise jooniseid, 30- aastate orkestreid, erinevaid 

indiaanikeel – shawnee, pawnee keeled jne. 

 

4.8.3 Trükised ja veebiväljaanded  Trükiseid ei koostatud. Koostasime uue voldiku 

raamatukogu muutunud lahtiolekuaegadega. 

 

Kokkuvõte 

 

2014.a. tähistasime mitme kuulsa väikemaarjalase  - Jakob Liiva, Arvo Krikmanni, 

Eduard Leppiku, Alar Kotli, Heino Rossi ja kirjanike Hasso Krulli, Uku Masingu, 

Goethe, Helga Nõu, Edgar Valteri, Ene Mihkelsoni jt. juubeleid.  

2015.a. ei ole neid ka vähem – kuulsaimad väikemaarjalased on olnud Eduard Vilde ja 

Arno Kasemaa. Plaanis on tähistada kuulsate muinasjutumeistrite Grimmide ja 

Anderseni suuri juubeleid, kirjutades ka ise uut muinasjuttu ja seda illustreerides, aga 

ka Ott Arderi, Ilon Wiklandi, Jaan Krossi, Iko Marani, Maimu Bergi jt. juubeleid. 

Kavandasime mitmeid üritusi nende tähistamiseks. 

Murelikuks teeb valla elanike kiire vähenemine.  

2014. aasta oli tavaline töine aasta, mitmed uuendused on juba alguse saanud, 

loodetavasti jätkuvad järgmisel, tuues uut hingust ja lugejate rahulolu. 

 

Irma Raatma 

Väike-Maarja Valla Raamatukogu direktor 


