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Aastaaruanne 2015 
 
Tapa Linnaraamatukogu struktuuriüksus Lehtse raamatukogu 
http://lehtse.tapa.lib.ee  
https://www.facebook.com/lehtserk 
Elanike arv: 587 
 
 
1.Põhilised tegevussuunad  
2015. aasta jääb ajalukku kui Lehtse raamatukogu 100. juubeliaasta. Pidulik üritus toimus Lehtse 
kultuurimajas 5. novembril. Raamatukogus sai uudistada näitust „Raamatukogu tegevus läbi aja ja 
inimeste“, mis oli kokkuvõtlik tagasivaade raamatukogu 100. tegevusaastast. Näitust käisid 
vaatamas mitmed kohalikud inimesed ja äratundmisrõõmu oli rohkelt. 
Meeldejääv oli ka loodusloeng aasta loomast metsseast ja teistest Eesti metsloomadest. Esines 
looduse- ja jahimees Valdur Sepp. Kõik kuulasid huviga. Kaasa olid toodud ka erinevate loomade 
karusnahad, mida sai ise käega katsuda ja mõistatada, millisele loomale kasukas kuulub.  
Kohtumise lastekirjanik Ilmar Tomuskiga viisime ka seekord läbi koostöös Jäneda raamatukoguga. 
Kirjanik esines enne Lehtse koolis ja pärast Jäneda lossis sealsetele lastele. 
Muusikaaastat tähistasime raamatunäituse, kahe raamatuväljapaneku ja lasteaia lastega raamatu-
kogutunnis „Lugu muusikast“ (vt punkt 4.6 ja 4.4.4) 
Kuigi Lehtses enam muuseumi ei ole, tegime linnulaulu saatel ilusa jalutuskäigu läbi alevi ja 
tähistasime muuseumiööd „Öös on muusikat“.  
Sügisel toimus Tapa valla rahvaraamatukogude lugejate rahulolu küsitlus (vt punkt 4). 
 

2. Juhtimine  

2.1 Raamatukogude tegevust reguleerivad dokumendid ja nõukogud: 
Uus kolmeliikmeline Tapa Linnaraamatukogu nõukogu kinnitati Tapa vallavalitsuse poolt 
korraldusega nr 108 19.02.2015. a.  
Tapa Linnaraamatukogu arengukava 2015–2020 kinnitati Tapa vallavalitsuse määrusega nr 6  
22.10.2015. a.  
 
2.2 Eelarve 
Eelarvega tegeleb Tapa Linnaraamatukogu. 
 
Tabel 1 
Põhieelarve  Seisuga  

31.12.14. €  
Seisuga  
31.12.15 €  

Muutus %  

Eelarve kokku     
Personalikulu     
Komplekteerimiskulu    

sh OV-lt    

sh riigilt     

Infotehnoloogiakulu     
 
 
Tabel 2 

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Summa 
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2.3 Raamatukogudevõrgu struktuur  
Lehtse raamatukogu struktuuris ja teeninduskorralduses muudatusi ei ole. Endiselt on raamatukogu 
avatud esmaspäevast reedeni kella 10–18. Laupäeval kella 10–15. Iga kuu viimasel tööpäeval on 
raamatukogu suletud, et teha sisetööd. Juunis, juulis ja augustis on raamatukogu laupäeviti suletud. 
 
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng 
Raamatukogus töötab üks põhikohaga raamatukoguhoidja ja eraldi 0,4 koormusega koristaja. 
Raamatukogu on Tapa Linnaraamatukogu struktuuriüksus. 
Kuna raamatukogu on talveperioodil lahti 6 päeva nädalas, siis üle nädala reedel ja laupäeval on 
tööl 0,2 koormusega raamatukoguhoidja Tapa Linnaraamatukogust. 
 
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest  
 
Tabel 3 
Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv 

(koolituse pikkus) 
Koolituseks 
kulutatud 

Lehtse raamatukogu 5 25  
    
 
Tabel 4 

Koolituse teema Korraldaja  Osavõtjate arv 
Eduard Vilde 150 
 
 
Õppereis Lõuna-Eestisse 
 
 
Kultuurilooline 
aktiivõpe muuseumikeskkonna näitel 
 
Kultuuriloolised andmebaasid 
 
 
Kuidas feministid raamatuid loevad 

Lääne-Virumaa 
Keskraamatukogu 
 
Lääne-Virumaa 
Keskraamatukogu 
 
Lääne-Virumaa 
Keskraamatukogu 
 
Lääne-Virumaa 
Keskraamatukogu 
 
Lääne-Virumaa 
Keskraamatukogu 

1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 

  
Osalesin Tapa Linnaraamatukogu poolt korraldatud 2 koolitusel, mille kohta tõend puudub. 
 
Arvutialane õpe ja RIKS programm 
Teadlikkus ja tasakaal - rahuolu ja õnn 
 
2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:  
Avalikke esinemisi pole olnud. 
 
2.4.3 Erialahariduse omandamine  
Erialahariduse omandamist pole jätkanud. 
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2.4.4 Töötajate tunnustamine 
Töötajate tunnustamist pole toimunud. 
 
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine 
2.5.1 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht 
 
Tapa vallavalitsus teostas katlamaja ümberehituse õliküttelt pelletiküttele. 
2016. a algab multifunktsionaalse maja ehitus, kus saavad ruumid kultuurimaja, kool, lasteaed, 
arstipunkt, raamatukogu, juuksur jt asutused. 
 
Tabel 5 
Raamatukogu nimi Vajadused Teostatud 

tööd (2015) 
Plaan (arengukavast aasta 
vms) 

Lehtse raamatukogu 
 
 
Lehtse raamatukogu 

Hoone 
kütmine 

Õliküttelt 
pelletiküttele 
üleminek 

 
 
 
Multifunktsionaalse hoone 
(kultuurimaja, kool, lasteaed, 
arstipunkt, raamatukogu, 
juuksur) ehituse alustamine 2016. 
a. 

 
 
Millistes raamatukogudes ei ole tagatud juurdepääs liikumispuudega inimesele? 
Tabel 6 
Raamatukogu nimi Vajadused Teostatud 

tööd (2015) 
Plaan (arengukavast aasta 
vms) 

     

Lehtse raamatukogul on õues kaldtee olemas. 
 
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 
IT-alane arendustegevus on kajastatud Tapa Linnaraamatukogu aruandes.  
Uudisena on Lehtse raamatukogul nüüd ka e-luger, mille kinkis Tapa vallavalitsus raamatukogule 
juubeli puhul. 
 
2.7 Raamatukogude koostöö.  
Töö koordineerimine ja koostöösuhted: 
2.7.1 kohalikul  
Teiste valla raamatukogudega toimub tihe raamatute vahetus. Tapa Linnaraamatukogust sain 
näituse „Aasta loom metssiga“ ja Viljandi Huvikooli õpilaste joonistused. 
Tänu Tapa Linnaraamatukogu poolt tehtud projektile, mida rahastas kultuurkapital, saime 
raamatukogu juubeli puhul stendinäituse kapadel „Lehtse raamatukogu tegevus läbi aja ja 
inimeste“. Näitus kajastas raamatukogu tegemisi algusaastatest tänapäevani. 100 aastat on olnud 
kirev, kord tsentraliseeritum, kord vabam. Raamatukogu püsimisel on tähtsad olnud raamatud, 
raamatukoguhoidjad, lugejad ja paikkonna jaoks olulised inimesed. Lehtse raamatukogu on üks osa  
meie kandi rikkast kultuuriloost. Näitust, mida sai vaadata septembrist kuni detsembri lõpuni, käisid 
uudistamas paljud kohalikud, tuldi ka kaugemalt. Äratundmisrõõmu ja kiidusõnu jätkus kõigil. 
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Üritused on toimunud Lehtse kooli, lasteaia ja kultuurimajaga. Koos kooli ja kultuurimajaga viisime 
läbi loodusloengu aasta loomast metsseast. Kultuurimajas toimunud isadepäeva üritusel oli väljas 
raamatuväljapanek „Koos isaga …“. Kultuurimajas toimus ka raamatukogu juubeliüritus. 
 
2.7.2 riiklikul  
Riiklikul tasandil 2015. aastal koostöö puudus. 
 
2.7.3 rahvusvahelisel tasandil.  
Rahvusvahelisel tasandil koostöösuhted puuduvad. 
 
3. Kogud  
3.1 komplekteerimise põhimõtted (tasakaal) ja uuendused (sh e-teavikud) 
Tapa valla raamatukogudes on ühtne komplekteerimissüsteem, millega tegeleb Tapa 
Linnaraamatukogu. Arvestame raamatute tellimisel oma lugejate eelistusi ja laste lugemist koolis.  
 
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 
Uusi raamatuid tuli juurde 316, neist 56 annetustena. E-raamatuid ei ole. Juurdetulekust 213 oli ilu- 
ja lastekirjandus, 103 aimekirjandus. Kõik olid eesti keeles. E-raamatud puuduvad. 
 
3.1.2 Perioodika komplekteerimine 
Ajalehti tuli juurde 5 ja ajakirju 10 aastakäiku. 
 
3.1.3 Auviste komplekteerimine 
Auviseid tuli juurde 3. 
 
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  
Septembris-oktoobris viidi Tapa linnaraamatukogus ja harukogudes läbi Tapa valla 
rahvaraamatukogude lugejate rahulolu küsitlus. Lehtse raamatukogus vastas küsitlusele 48 inimest. 
Üldiselt oldi raamatukogus toimuvaga rahul. Sooviti e-lugeri koolitust. Nüüd on selleks ka võimalus 
olemas. Isegi köitmisteenust sooviti. Küsiti ka raamatukogu kodulehe ja RIKSWEB-i tutvustust. 
Need olid aga üksikud, kes seda soovisid. Paljud oskavad RIKSWEBis teostada raamatu otsinguid, 
reserveerida ja pikendada laenutuste tähtaega, kuid kasutatakse seda võimalust vähe. Lihtsam on 
tulla raamatukogusse kohapeale ja töötaja vahendusel leida omale vajalikud raamatud. Pikendada 
laenutusi saab ka raamatukogu kodulehe vahendusel.  
RIKS-i e-posti keskusest saab saata kiiresti lugejatele erinevaid teatisi. Kasutada saab ka 
mobiilirakendust m-RIKS, kuid kasutatakse seda väga vähe. Virtuaalkülastuste arv oli 6, see on üle 
poole vähem kui eelmisel aastal. 
 
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine  
AIP-i arvutit kasutati 236 korda, sellest lapsed 4 korda. 
AIP-i arvuti kasutajate arv tõusis 9 võrra (2014. a. kasutati 227 korda, sh lapsed 5 korda). 
Raamatukogus on AIP-i vahendusel kättesaadavad kohaliku omavalitsuse materjalid, EV õigusaktid 
jms teave.  
Kohapeal saab lugeda Tapa valla ajalehte Sõnumed. 
 
4.2 Raamatukogu kasutamine  
Kõik arvud on tagasi läinud: lugejad, laenutused ja külastused. Seda tingib õpilaste vähesus koolis 
ja elanike arvu vähenemine raamatukogu piirkonnas. Lapsed loevad ainult koolilugemist. 
Raamatukogusse tullakse pigem mängima lauamänge või vaadatakse raamatuid kohapeal. 
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Täiskasvanud lugejate arv on langenud 25 võrra (2014. a oli 185, see aasta 160 täiskasvanud 
lugejat). Lugejaskond vananeb ja uusi lugejaid juurde ei tule. Aktiivsemad laenutajad on 50…70- 
aastased, enamasti naissoost lugejad. 
 
Tabel 7 
Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2014 

Lugejad 
2015 

Muutus 
(+-) 

Laenut-d 
2014 

Laenut-d 
2015 

Muutus 
(+-) 

Lehtse rk. 233 212 -21 6674 6109 -565 
       
 
Tabel 8 
Raamatu- 
kogu 

Külastused 
2014 

Külastused 
 2015 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal
külast. 
2014 

Virtuaal
külast. 
2015 

Muutus 
(+-) 

Lehtse rk. 4534 3852 -682 19 6 -13 
 
4.3 RVL teenindus  
RVL toimus ainult valla siseste raamatukogude vahel. Teistest maakonna ja Eesti piirkonna 
raamatukogudest ei tellinud ega saanud ka tellimusi. Tellida saab peamiselt ilukirjandust, mida 
endal kohapeal ei ole. Samuti lastele kooli kohustuslikku kirjandust. 
RVL  
Lehtse rk laenutati välja Lehtse rk laenutas sisse 
Jäneda 15 Jäneda 43 
Saksi 6 Saksi 13 
Tapa Linnaraamatukogu 42 Tapa Linnaraamatukogu 1066 

 
  
 
4.4 Laste- ja noorteteenindus  
4.4.1 Laste- ja noortekirjanduse komplekteerimine  
LISA 2 Laste-ja noortekirjanduse nimetused ja eksemplarid 2015  
 
 
4.4.2 Raamatukogu kasutamine 
Tabel 9 
Rmtk Lug-d 

2014 
Lug-d 
2015 

Muutus 
(+-) 

Külast-d 
2014 

Külast-d 
2015 

Muutus 
(+-) 

Laenut 
2014 

Laenut 
2015 

Muutus 
(+/-) 

Lehtse 
rk 

48 52 +4 1301 1141 -160 735 840  +105 

 
Lasteteeninduses on tõusnud nii lugejate arv kui ka laenutused. See on tore. Kindlasti tähtis roll on 
siin lastekirjanikuga kohtumisel. See ärgitab lapsi lugema raamatuid. Vaatamata sellele tegeleme 
edasi lastetöö parandamisega. 
 
4.4.3 Lasteteenindus sh laste lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine  
 
Seekord käis meil külas lastekirjanik Ilmar Tomusk ja kohe tõusis tema oma lasteraamatutega 
edetabelis esikohale. Teiseks jäi kindlalt Andrus Kivirähk.  
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Suhteliselt keeruline on last raamatukokku meelitada. Vaba aega on neil vähe. Peale kooli 
tegeletakse ka kultuurimajas huviringides. Kuna koolimaja asub 3 kilomeetri kaugusel 
raamatukogust, olen käinud ise koolis raamatukogutunde läbi viimas. Kõik Ilmar Tomuski 
lastekrimkade raamatukogutunnid viisin läbi koolis. Meelsasti tulevad raamatukokku lasteaialapsed.  
RIKSWEB-i käin samuti tutvustamas koolimajas. Seal on olemas kaasaegne arvutiklass ja kõik 
õpilased saavad vahetult arvutis kõike kaasa teha. 
 
 
4.4.4 Laste üritused 
Toimus 9 raamatukoguüritust lastele, 1 loodusloeng „Aasta loom metssiga ja teised Eesti 
metsloomad“ ja 1 kasutajakoolitus. Kokku 11 üritust.  
 
Tabel 10 
Ürituse nimi/sisu Sihtrühm Osalejate arv 
Ilmar Tomuski krimkad – 
raamatukogutunnis oli juttu 
lastekirjanik Ilmar Tomuskist 
ja tema raamatutest 
 
Metssiga raamatus ja 
muinasjuttudes – 
raamatukogutund aastaloomast 
metsseast. Lugesime jutte ja 
luuletusi metssea kohta. 
 
Ilmar Tomuski krimkad – 
raamatukogutunnis oli juttu 
lastekirjanik Ilmar Tomuskist 
ja tema raamatutest. 
 
Kohtumine lastekirjanik 
Ilmar Tomuskiga Lehtse 
koolis. 
 
Saame tuttavaks … - 
raamatukogutunnis tegime 
tutvust raamatukoguga. 
 
Raamatukogumäng – 
mängime raamatukogumängu 
ja tutvume raamatukogu-
reeglitega. 
 
Lugu muusikast – 
ettelugemispäeval ja 
muusikaaasta puhul lugesime 
Aino Perviku raamatut 
„Sinivant läheb lasteaeda“. 
Rääkisime muusikast ja 
pillidest, millest kirjutatakse 

Lehtse kooli 7. ja 8. kl. 
 
 
 
 
Lehtse lasteaia lapsed 
 
 
 
 
 
Lehtse kooli 3. kl. 
 
 
 
 
Lehtse kooli õpilased 
 
 
 
Lehtse lasteaia vanema rühma 
lapsed 
 
 
Lehtse kooli 1. kl. 
 
 
 
 
Lehtse lasteaia lapsed 
 
 
 
 
 
 

9 last 
 
 
 
 
5 = 4 last ja 1 täiskasvanu 
 
 
 
 
 
9 = 8 last ja 1 täiskasvanu 
 
 
 
 
50 = 34 last ja 16 täiskasvanut 
 
 
 
4 = 3 last ja 1 täiskasvanu 
 
 
 
8 = 7 last ja 1 täiskasvanu 
 
 
 
 
11 = 10 last ja 1 täiskasvanu 
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raamatus. 
 
Põhjala sõbrad – Põhjamaade 
raamatukogunädalal lugesime 
katkendi norra kirjaniku Maria 
Parr romaanist „Vahvlist 
südamed“ ja rääkisime 
sõprusest ning sõpradest. 
 
Päkapikud ja jõulud - 
rääkisime jõuludest ja 
ostsisime raamatukogus peidus 
olevaid päkapikke. 
 
Loodusloeng teemal „Aasta 
loom metssiga ja teised Eesti 
metsaloomad – külla tuli 
looduse- ja jahimees Vahur 
Sepp, kes rääkis metssea ja 
teiste Eesti metsloomade 
eluviisidest. 
 
RIKSWEBi tutvustamine – 
Tutvusime raamatukogu 
kodulehe, RIKSWEBi ja 
Riksiga. 

 
 
Lehtse kooli 6.ja 7. kl. 
 
 
 
 
 
 
Lehtse lasteaia lapsed 
 
 
 
 
Lehtse kooli õpilased 
 
 
 
 
 
 
 
Lehtse kooli 9. kl. 

 
 
16 = 15 last ja 1 täiskasvanu 
 
 
 
 
 
 
5 = 4 last ja 1 täiskasvanu 
 
 
 
 
36 = 20 last ja16 täiskasvanut 
 
 
 
 
 
 
 
3 last 

 
 
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  
 
Erivajadusega sihtrühmad raamatukogul puuduvad. Koduteenust ei osuta. Vahel olen ise viinud 
mõnele vanemale inimesele raamatuid, kuid see ei ole regulaarne teenus. 
Tabel 11 
 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv 
Koduteenindus 0 0 0 
 
Tabel 12 
 Ürituste arv Osavõtjate arv 
Teenused teistele asutustele 0 0 
 
 
4.6 Raamatukogu kultuurikeskusena 
 
Tabel 13 
Raamatukogu 
nimi 

Näitused/virtuaalnäitused, 
väljapanekud 

Üritused Üritustel 
osalenute arv 

Lehtse rk. 24 12 249 
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Palju uudistajaid oli Jäneda raamatukogust saadud harrastusfotograafi Ain Palosoni loodusfotode 
näitusel „Vana arm“. Nimetatud fotograafi pilte võib kohata ka igapäevaselt ETV kanalil Aktuaalse 
Kaamera ilmateates. Samuti meeldis paljudele meie oma raamatukogu juubelinäitus „Lehtse 
raamatukogu tegevus läbi aja ja inimeste“ (vt punkt 2.7.1). 
Üritustest kõige suurema osalejate arvuga oli meie raamatukogu juubeliüritus. Õnnitlejaid ja 
kutsutuid oli üle saja. Päeva vedas Lehtse kultuurimaja direktor Leelo Jürimaa. Ilusa kontserdi 
andsid Lehtse kooli õpilased. Kõike seda aitas läbi viia oma nõu ja jõuga Tapa Linnaraamatukogu 
kollektiiv. Tore oli tõdeda, et raamatukogu on meie rahvale saanud omaseks ja vajalikuks asutuseks. 
Raamatukogu sai Tapa vallavalitsuselt kingituseks e-lugeri. Meie kandist pärit fotograaf Rene Viljat 
tegi oma kuludega korda ning lasi köita ilusaks raamatuks Arnold Rannu mälestusteraamatu 
„Mälestusi Lehtse-Kurge piiritusetehasest“ ja kinkis ühe eksemplari raamatukogule. Oleme talle 
väga tänulikud, sest üks väga väärikas asutus Lehtses on talletatud taas raamatusse. Ürituselt ei 
puudunud ka üllatusesineja. Peo lõpus esines meile Elina Born ja tema bänd. 
Kultuurimajas sai vaadata näitust vanadest raamatukogu dokumentidest, töövahenditest, 
raamatutest, laste joonistustest, aukirjadest jne.  Kohale oli tulnud ka „raamatukogutädi aegade 
tagant“ oma talvise sõiduvahendi tõukekelguga. Tänusõnad kõigile ürituse läbiviijatele, 
osavõtjatele, kutsututele ja lihtsalt headele sõpradele. 
 
NÄITUSED: 
Loodusega sina peal – loodusfotograaf Fred Jüssi -80- raamatunäitus 
Vana arm – näitus harrastusfotograafi Ain Palosoni loodusfotodest 
Sajandi kaks Eesti suurkuju. Jaan Kross 95 ja Eduard Vilde 150 – raamatunäitus 
Aasta loom – metssiga – Tapa Linnaraamatukogu raamatunäitus 
Viljandi Huvikooli õpilaste joonistused – Tapa Linnaraamatukogu näitus 
Muusika mu sees ja ümber – muusikaaastale pühendatud raamatunäitus muusika ajaloost ja tuntud 
lauljate poolt kirjutatud lasteraamatutest 
Suvi Eestimaal – raamatunäitus suvepuhkuse veetmise viisidest, et suvi ei läheks luhta 
Oh kooliaeg, oh kooliaeg, millal sina tuled … raamatunäitus koolist ja kooliajast 
Lehtse raamatukogu tegevus läbi aja ja inimeste – näitus Lehtse raamatukogu ajast läbi 100. 
aasta 
Isevärki jõulud –raamatunäitus jõuludest, kuidas erimaades jõule tähistatakse 
 
RAAMATUVÄLJAPANEKUD: 
Retsepte tervise tugevdamiseks – rahvaraviretseptide ja ravimtaimede raamatud 
Potsatused . Ott Arder -65- ja tema looming 
Las laps loeb. Heiki Vilep -55- ja tema looming 
See, kes lustib. Milvi Panga – 70 – ja tema looming 
Abiks aiapidajale – nippe ja nõuandeid 
Lastelaulud. Ernst Enno 140 ja tema looming 
Tüütud putukad – õpetusi ja nippe putukate peletamiseks 
Suvised annid purki – hoidiste tegemise nippe 
Lehtsega seotud –Lehtsest pärit kirjanikud, luuletajad, koduloo uurijad, raamatu koostajad ja nende 
looming 
Kui mina hakkan laulemaie – muusikaaastale pühendatud raamatuväljapanek vanadest ja 
kaasaegsetest rahvalauludest 
Koos isaga … raamatunäitus Lehtse kultuurimaja isadepäeva üritusel 
Sõprus Põhjalas – raamatuväljapanek Maria Parr lasteraamatutest 
Leiutajateküla looja. Janno Põldma 65 ja tema looming 
Vanad armsad jõululaulud – raamatuväljapanek jõululauludest tähistamaks muusikaaastat 
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ÜRITUSED: 
Raamatu „DEKAAD – kümme aastat NATO-s ja Euroopa Liidus“ esitlus – autor Kristiina 
Ojuland esitles oma raamatut 
Öös on muusikat – tähistades muuseumiööd jalutasime läbi alevi ja uudistasime väärikaid maju 
Lehtses, muusikaks linnulaul 
Lehtse raamatukogu 100 – pidulik üritus Lehtse kultuurimajas 
 
 
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele. 
 
Tabel 14 
Raamatukogu Rühmakoolit. 

arv 
Osalejate 
arv 

Individuaalkoolit. 
arv 

Osalejate arv 

 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 
Lehtse rk. 1 0 8 0 0 1 0 3 
 
Veebruaris tutvustasin Lehtse kooli 9. kl õpilastele (3 õpilast) raamatukogu kodulehte, RIKSWEB-i 
ja m-RIKS-i (mobiilirakendus). 
Aitan neid, kes jäävad hätta arvutis pangatehingute tegemisel või info otsimisel. 
 
4.8 Raamatukoguteenuse turundus  
Raamatukoguteenuseid tutvustasin raamatukogu kodulehel ja Facebookis. Üritusi reklaamin oma 
kodukoha piires ja teistes valla raamatukogudes kuulutustega, samuti valla ajalehes Sõnumed. 
Uusi turundusnippe kasutusele ei ole võetud. 
 
4.9 Bibliograafia- ja infoteenindus  
Aitan AIP kasutajaid info leidmisel. Käin koolis õpilastele tutvustamas RIKSWEB-i, raamatukogu 
kodulehte ja mRIKS-i (mobiilirakendus). 
 
4.9.1 Andmebaaside loomine  
Jätkan 2003. aasta Tapa linna ajalehest Sõnumed kodulookirjete sisestamist arvutisse. 
 
4.9.2 Infopäringud  
Registreeritud infopäringute arv 4. 
Teemad: 
 Aastapuud 2011 ja 2012 
 Ambla mõis 
 Eesti jõed 
 Lätimaa 
Infopäringutega puutub raamatukogutöös kokku iga päev. Töökäigus saab need lahendatud ja 
kirjapanek ununeb. Kõige rohkem on otsinguid erinevatest bussi- ja rongisõiduplaanidest, erinevate 
ürituste kohta üle Eesti ja asutuste telefoninumbrite kohta. 
 
4.9.3 Trükised ja veebiväljaanded 
Olen koostanud ja kujundanud oma raamatukoguürituste kuulutusi. 
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5. 2016. aasta tegevused  
Oleme lootusrikkad, et saame rahastuse kultuurkapitalilt, et seekord külla kutsuda lastekirjanik 
Kätlin Vainola. Ja ikka koostöös Jäneda raamatukoguga.  
Tähistame ka väljakuulutatud merekultuuriaastat.  
Jätkame koostööd oma partneritega: kool ja lasteaed, et teha huvitavaid raamatukogutunde.  
Oleme uue multifunktsionaalse maja ootel. Kuna üks hoidla kaob, tuleb korrastada raamatu- ja 
ajakirjadefond. Maha kanda lagunenud raamatud ja aegunud ajakirjad. 
Kindlasti on Lehtse raamatukogu ka edaspidi meie inimestele vajalik mitmekülgsete teenuste 
pakkuja. 
 
 
Airi Nurk 
Raamatukoguhoidja 
 
LISA 1 Raamatukoguhoidjate täienduskoolituse vajadus 2016-2018 
  
Koolituse teema Koolituse eesmärk (kompetentsid) 
Maakonna suvelaager 
 
 
Kohtumine kirjaniku, tõlkija või 
kirjastajaga 
 
Kirjastuse külastus 
 

Tutvumine maakonna teiste raamatukogude ja 
piirkonnaga 
 
Näha oma silmaga raamatu autorit, tõlkijat, saada 
tuttavaks tema loominguga 
 
Saada aimu kirjastuse tööst kui pikk on tee ühe raamatu 
ilmumiseni 

 
 
 
 


