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Tapa Linnaraamatukogu aastaaruanne 2018 

Raamatukogu nimi: Tapa Linnaraamatukogu  

Harukogude arv: 3  

Elanike arv Tapa vallas kokku (01.12.2017): 7 549 

Elanike arv Tapa linna teeninduspiirkonnas: 6 161 

Lehtse: 530 

Saksi: 408 

Jäneda: 450 

Võrreldes 2017. a elab vallas 75 inimest vähem.  

 

Koduleht: https://www.tapa.lib.ee 

Elektrooniline kataloog RIKSWEB: https://tapa.webriks.ee 

Facebooki leht: https://www.facebook.com/tapa.vallaraamatukogu 

 

Tabel 1 

Omavalitsus Piirkonna elanike 

arv (01.12.17) 

Raamatukogusid 

kokku 

Neist 

harukogusid 

Teeninduspunktide 

arv 

Tapa 7549 4 3 0 

1. Põhilised tegevussuunad  

1. Tapa ja Tamsalu valla ühinemise arengukavas sätestati, et valla rahvaraamatukogud 

ühendatakse ühtse juhtimise alla. Vallajuhtide ja raamatukogutöötajate kokkusaamistel 

pandi paika liitumise aeg – 01.01.2019. Pärast ühendamist hakkab Tapa 

Linnaraamatukogu kandma Tapa Vallaraamatukogu nime. 

2. Milline oli mõju raamatukogu tegevusel kohalikule kultuurielule, kuidas leidis 

kajastamist EV 100 ning millist tähelepanu pöörati kultuuripärandi kogumisele ja 

säilimisele ning kuidas sujus lastetöö, sellest saab lugeda lähemalt peatükis 4.4 ja 4.6. 

Igal juhul oli rikas kultuuriaasta täis erinevaid sündmusi: näituseid laste loometöödest 

(Tapa Muusika- ja Kunstikool, Tapa Gümnaasium), Eesti ja välismaa tuntud kunstnike 

töödest (Ülle Meister, Regina Lukk-Toompere, Mare Hunt, Piret Mildeberg, Irena 

Aizen, Glenda Sburelin), teematunde lastele ja kohtumisi kirjanike (Justin Petrone, 

Heiki Vilep), kunstnike (Ülle Meister) ning teiste huvitavate persoonidega (Timo J. 

Virtanen jt). 

Tähistasime Eesti Kaitseliidu ja Tapa maleva 100. tähtpäeva ning Eesti 100. sünnipäeva. 

Avasime pingid kirjanik Ellen Niidule ja rahvateadlasele Ilmar Talvele. Eesti 

kirjakeelekonverentsi 110. aastapäeval tegi külalisettekande Ilmar Tomusk. 

3. Saksi Raamatukogu tähistas oma 100 aasta juubelit. 

4. Tihenes koostöö kolleegidega Akaa (Soome) raamatukogust. Uueks koostööpartneriks 

sai Turu Ülikool (professor Timo J. Virtanen). 

5. Oli suur kogude korrastamise aasta. 

2. Juhtimine  

2.1. Raamatukogude võrgu struktuur ja nõukogud 

https://www.tapa.lib.ee/
https://tapa.webriks.ee/
https://www.facebook.com/tapa.vallaraamatukogu
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1. 2018. a Tapa valla raamatukogude võrgus muutusi ei olnud – valla raamatukogude võrk 

haldusreformieelse Tapa valla territooriumil koosnes valla keskraamatukogu ülesandeid 

täitvast Tapa Linnaraamatukogust ja kolmest haruraamatukogust – Lehtse RK, Jäneda 

RK ja Saksi RK. 

2. Haldusreform – Tapa ja Tamsalu valla ühinemine – tõi muutusi ka raamatukogudele. 

Vallajuhtide ja raamatukogutöötajate kokkusaamistel pandi paika raamatukogude 

liitumise aeg – 01.01.2019. Tuli hakata dokumente ette valmistama – põhimäärus, 

raamatukogu kasutamise eeskiri, kodukord ja paljud teised raamatukogude tööd 

reguleerivad dokumendid. Mais sai algust tehtud ja sügiseks olid materjalid 

vallavalitsusse ja volikogusse esitamiseks valmis, kus siis tuli neid tutvustada ja kaitsta. 

Vallavalitsuse poolt tuli ettepanek raamatukogu nime muutmiseks – uuest aastast 

kannab Tapa Linnaraamatukogu Tapa Vallaraamatukogu nime. 

a. Raamatukogu struktuur alates 01.01.2019. 

Tapa Vallaraamatukogu (Kooli 6, Tapa) valla keskraamatukogu ülesannetes 

ja haruraamatukogud: 

1) Assamalla Raamatukogu; 

2) Jäneda Raamatukogu; 

3) Lehtse Raamatukogu; 

4) Saksi Raamatukogu; 

5) Tamsalu Raamatukogu; 

6) Vajangu Raamatukogu 

3. Juba sellel aastal koostasime 2019. aasta eelarve koos Tamsalu kandi raamatukogudega. 

Eks uuel aastal paneme koos paika ka edasised suunad. Nagu ikka saavad oma osa selle 

koostamisele anda kõik haruraamatukogud. 

4. TLRK-s viisime raamatukoguteenuste kvaliteedihindamise läbi juba 2017. a. Uuel 

aastal on kavas ühinenud raamatukogudes viia läbi nii kvaliteedihindamine kui 

lugejaküsitlus ning alustada arengukava koostamisega. 

5. Kiire elutempo juures meie nõukogu kokkusaamisi ei plaaninud, küll aga kiirete 

teemade aruteluks kasutasime infotehnoloogilisi abivahendeid koosolekut kokku 

kutsumata. 

Uue vallaraamatukogu nõukogu plaanime kokku panna viieliikmelisena. 

6. Tapa vallas on raamatukogude arv optimaalne. Teeninduspunkte pole plaanis juurde 

luua. Küll aga on küsimus, kas raamatukoguteenus ikka jõuab kõigi soovijateni 

(hajaasustus, transpordi võimalus). Jutt on valla kaugematest piirkondadest. Ehk 

lugejaküsitlus annab sellele vastuse.  

7. Raamatukogude lahtiolekuajad tulevad vaatluse alla uuel aastal. 

2.2. Eelarve 

Tabel 2 

Põhieelarve Seisuga 31.12.17 € Seisuga 31.12.18 € Muutus % 

Eelarve kokku  264 782 265 041 0,1% 

Personalikulu  183 569 188 382 2,6% 

Komplekteerimiskulu 31 457 31 642 0,6% 
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sh KOV-lt 17 391 17 454 0,4% 

sh riigilt  14 066 14 188 0,9% 

Infotehnoloogiakulu  8 798 8 558 -2,7% 

Üritusteks/näitusteks 1 205 1 373 13,9% 

 

Meie raamatukoguhoidjate töötasud jäävad väga tugevalt alla kultuuriministeeriumi poolt 

kultuuritöötajatele planeeritud miinimumtöötasudele.  

Komplekteerimiskulu ühe elaniku kohta oli 4,19 € (RD 1,88 ja KOV 2,31). Kuna nii teavikute 

kui perioodika hinnad tõusevad igal aastal märgatavalt, siis oleks vajalik ka 

komplekteerimiseelarvet suurendada. 

Natuke vähenes sellel aastal kulu infotehnoloogiale. 

Ürituste kulu suurenes ja eelkõige tuli kasv projektitoetuste arvelt (Eesti Kultuurkapitali toetus 

kolmele üritusele). 

Valla poolt on tagatud abi transpordiga: 

– uute ja RVL raamatute liikumisel/vahetamisel (regulaarselt), 

– näituste viimistel-toomistel (sageli), 

– üritustel esinejate transport (vajadusel). 

Suuremate ühisürituste (koostööüritused vallaga) jaoks saame vallast ka täiendavat rahalist 

toetust. 

Sõiduvahendi kulu töistele sõitudele kompenseeritakse (haruraamatukogude külastamine, 

raamatute ja muu vajaliku transport, majandussõidud jne). 

Raamatukogu poolt teenitud tulu (1 178 €) läks otse valla eelarvesse. Samuti müüb 

raamatukogu valla poolt välja antud trükiseid. 

2.3. Projektid 

Tabel 3 (täielik loetelu) 

Projektid, toetused (kellelt saadud) Periood Eraldatud 

summa 

Projekti 

üldmaksumus 

Lehtse ja Jäneda kooli õpilaste kohtumine 

kirjanik Kadri Hinrikusega (kultuurkapital) 

 

20.03.2018–

20.04.2018 

120 € 170,82 € 

Hingedepäeva muusika- ja luuleõhtu Jäneda 

kandi inimestele - esinevad Piret Laikre ja 

Kairi Kroon (kultuurkapital) 

22.10.2018–

22.11.2018 

 

120 € 158,06 € 

Kohtumine kultuuriajakirjanik Margus 

Mikomägiga (kultuurkapital) 

02.04.2018–

30.04.2018 

135 € 169,04 

Toetus Kultuurkapitalilt oli suureks abiks kirjanike, muusikute ja teiste oluliste persoonide 

külla kutsumisel. Need sündmused rikastavad kohalikku kultuurielu ja elavdavad laste 

loomemaailma. Tänulikud on nii suured kui väikesed raamatukogu külastajad! 

2.4. Personali koosseis, juhtimine ja areng 
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1. 2018. aastal raamatukogu struktuuris muudatusi ei olnud. Samas oli aasta kaadri osas 

keeruline. Seoses elukohavahetusega lahkusid töölt kaks lasteosakonna töötajat. Uusi 

eriharidusega inimesi on nii madala töötasuga tööle raske leida. Seetõttu oli sel perioodil 

tööl olnud inimestel koormus suurem ja sageli tuli otsida lahendus, et tagada 

raamatukogu külastajatele tavapärane teenindus. Aasta lõpuks olukord stabiliseerus. 

 

2. Saksi ja Jäneda raamatukogud on töötaja puhkusel viibimise ajal suletud. Tapa ja Lehtse 

raamatukogud töötasid suveperioodil / puhkuste ajal (juuni, juuli, august) 5 päeva 

nädalas (E–R).  

Lahtiolekuaegades muutusi ei toimunud. 

2.4.1. Ülevaade. Omapoolne hinnang. 

Teema Korraldaja Osalejate arv 

Erialased täienduskoolitused   

Sotsiaalmeedia kasutamine 

raamatukogutöös 

TLÜ 2 

Turvalisuse alused IT-Koolitus 1 

Raamatukogu – sotsiaal-haridusliku töö 

keskus 

TÜ 3 

Algupärase lastekirjanduse päev Tartu O. Lutsu nim 

Linnaraamatukogu 

1 

Laps kirjanduses 6: „Milleks meile 

klassika“ 

ELK 1 

Nutiseadmete ABC Nutiakadeemia 6 

LVKRK korraldatud koolitused   

E-kodaniku juhendaja koolitus Rahvusraamatukogu, LVKRK 3 

Turunduse ja kommunikatsiooni 

võimalused raamatukogus 

ETKA Andras, LVKRK 2 

Sotsiaalhariduslik töö, sotsiaalmeedia, 

isikuandmete kaitse raamatukogudele 

Rahvusraamatukogu, LVKRK 2 

Raamatute tõlkimisest, olukorrast mk 

raamatukogunduses pärast haldusrefor-

mi, raamatukogude veebilehed 

LVKRK 2 

Õppereis Aserisse LVKRK 2 

Õppereis Ida-Virumaale LVKRK 2 

Hõimurahvaste keel ja kirjandus LVKRK 2 

Muud koolitused   

Muudatused uues Töötervishoiu ja 

tööohutuse seaduses 

Juunika Koolitus 1 

  30 

Täna me pole ilma koolituste ja erinevate enesetäiendamisteta lihtsalt konkurentsivõimelised. 

Kaasaegse ja rahuldava raamatukoguteenuse pakkumiseks on vaja end pidevalt tööalaselt 

täiendada. Õnneks pakub palju vajalikke koolitusi LVKRK ja ka Rahvusraamatukogu ning 

Eesti Lastekirjanduse Keskus. 



7 

 

Ka kolleegide külastamine avardab silmaringi ja annab ideid – käisime külas Põltsamaal ja 

Haapsalu lasteraamatukogus ning arutlesime koos kolleegidega Akaa (Soome) ja Lääne-

Virumaa keskraamatukogust raamatukogude hetkeseisu üle. 

Juba traditsiooniliselt viib komplekteerija meie raamatuhommikutel läbi uudiskirjanduse 

tutvustusi. Samas saab ka aru peetud raamatukoguprogrammi uuenduste üle, kavandame 

tulevikuplaane. 

Vt Lisa 1. 

2.4.2. Raamatukogutöötajate avalikud esinemised  

Avalikke esinemisi ei olnud. 

Samas on ju volikogus ja volikogu kultuurikomisjonis, vallavalitsuses (mitmeid kordi), 

vallavalitsuse infotunnis raamatukoguga seotud küsimusi arutatud, tutvustatud – eelkõige oli 

see seotud vallaraamatukogude ühendamise teemaga. 

2.4.3. Erialahariduse omandamine 

Hetkel erialahariduse omandajaid pole. 

2.4.5. Töötajate tunnustamine.  

Viru Instituudi tänukiri Tapa Linnaraamatukogule hea koostöö eest Virumaa noorte kodu-

uurimiskonkursi korraldamisel. 

Kultuuriministeeriumi tänukiri Kersti Burk´ile rahvaraamatukogu arendamise ja juhtimise eest. 

2.5. Raamatukogu haldusjuhtimine.  

Vt Lisa 3. 

Ruumid on kõigil raamatukogudel tänapäevased, aga uuenduskuuri vajadus on olemas: Tapal 

vajalik sanitaarremont (II korruse seinad ja põrandad) ja fassaad üle värvida, Saksis tuleks 

aknad värvida ning Jänedal vahetada aknad. Tapa raamatukogu küttesüsteemi renoveerimine 

lükkus taaskord edasi. 

Tapa Linnaraamatukogu 

Raamatukogu ruumid on sobilikud lugejate teenindamiseks, ka lasteürituste läbiviimiseks ja 

näituste korraldamiseks. Puudus on eraldiseisvast ürituse/individuaaltöö ja/või koolituse 

ruumist, kus segamatult saaks sündmust läbi viia. Ja rohkem võiks olla ka selliseid mõnusaid 

nurgakesi, kus külastajal tore olla. Alati on põhjust mõelda uuendustele. 

2018. a tegemised renoveerimise valdkonnas: 2017. a algust tehtud raamatukogu siseruumide 

valgustuse kaasajastamisega sai jätkata ka 2018. a. Ruumidele annavad kaunima ilme renditud 

disainvaibad (igasse osakonda).  

Jätkati raamatukoguesise ala haljastuse uuendamist – kõik vanad puud võeti maha ja asemele 

istutati noored punase tamme istikud, uuendati ka muru. Muutunud ilme tulemusel on 

raamatukogumaja linnale rohkem avatud ja nähtav. 

Jäneda Raamatukogu 

Jäneda raamatukogu sai just lossi interjööri sobiliku disainvaiba. 

Lehtse Raamatukogu 
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Kenasti renoveeritud raamatukogu on meelispaik Lehtse kooli õpilastele, kes vahetunnis ja 

peale tunde seal meelsasti aega veedavad. 

Saksi raamatukogu 

Raamatukogu sajandaks sünnipäevaks said raamatukoguruumid natuke kaunimaks. 

Vahetasime kahes ruumis põrandakatte. Ühes ruumis värvisime riiulid heledamaks ja 

paigutasime fondi ümber. Nõnda tekkis rohkem ruumi külastajatele kokku saamiseks ja ürituste 

läbiviimiseks ning näituste korraldamiseks. Ka teenindusruumi valgustus sai ökonoomsema 

ning efektiivsema vastu välja vahetatud. 

2.5.1. Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 

Tapa Linnaraamatukogus on liikumispuudega inimestel võimalus külastada teenindusosakonda 

ja internetipunkti. Kahjuks II korrusele ratastooliga ei pääse. Siin saab külastaja soovide 

täitmisel oma abi pakkuda raamatukoguhoidja. 

2.6. Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 

2018. a Tapa Linnaraamatukogus suuremaid arendustegevusi infotehnoloogia vallas ei 

toimunud. 

Raamatukogu programmi RIKS (ja lugejatele mõeldud e-kataloogi riksweb ning 

mobiilirakenduse m-RIKS) arendamine käib jooksvalt aastast aastasse Deltmar OÜ arendaja 

Meelis Lilboki poolt. 

Tapa Linnaraamatukogu lugemissaali sai paigaldatud statsionaarne projektor ja ekraan, 

erinevate esitluste tarbeks koolitustel, kohtumistel jmt. 

Kuna üldine tehnikapark on kogu valla raamatukogudes suhteliselt heal tasemel, siis 

aastaringselt on vaja olnud teha vaid jooksvaid uuendusi töökoha- ja AIP’i arvutites. 

Tagamaks arvutipargi ajakohasust pikemas perspektiivis sai ka sel aastal soetatud 2 uut 

töökohaarvutit. 

Tegevused 2019. aastal 

Jätkuv jooksvate uuenduste rakendamine, mõned uued arvutid, vanemate isendite 

väljavahetamiseks, AIP-arvutites Linux väljalaske uuendamine viimase LTS versiooni peale. 

Uute harude (Tamsalu, Assamalla ja Vajangu) arvutipargi tehniliste võimaluste ühtlustamine. 

3. Kogud komplekteerimine ja töötlemine 

3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 

Tapa Linnaraamatukogu ja tema harukogude (Jäneda, Lehtse, Saksi) kogude komplekteerimine 

2018. aastal toimus Tapa Linnaraamatukogu komplekteerija poolt. 2004. aastast on kasutusel 

töökindel ja kasutajasõbralik raamatukoguprogramm RIKS, koos elektroonilise kataloogi ning 

lugejaportaaliga riksweb. Uute teavikute kataloogimine toimub peakogus Tapal, annetuste akte 

koostavad ka Jäneda ja Lehtse raamatukogu töötajad. Saksi raamatukogu teavikute 

arvelevõtmine (v.a perioodika numbrikirjete saabunuks lisamine) ja töötlus toimub alates 2018. 

aasta sügisest Tapa raamatukogu töötajate poolt. 

Harukogud esitavad tellimissoovid ja nende põhjal ning rahaliste vahendite olemasolul 

tellitakse teavikud. 

https://tapa.webriks.ee/
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Komplekteerimispõhimõtted on paberil kinnitamata. Aluseks on endiselt „Rahvaraamatukogu 

töökorralduse juhend“ ja kultuuriministri 9. jaanuari 2015. a määrus nr 1 „Rahvaraamatukogu-

dele riigieelarvest finantseeritavate kulude jaotamise kord“. 

Arvestatakse piirkondlike kogude eripära ning tellimissoovidega. 

Komplekteerime ka venekeelset kirjandust, kuna Tapa linnaraamatukogul on venekeelne 

lugejaskond veel aktiivne. 

Võimalusel hangime raamatuid ka muudes keeltes (tavaliselt inglise, aga tellisime ka 

prantsuskeelseid – seotud Jäneda kodulooga). 

Raamatute hinnad kallinevad järjepidevalt. Täiskasvanutele mõeldud teaviku raamatukogu 

keskmine ostuhind on tõusnud 14,96 euroni ja lasteraamatu keskmine 9,80 euroni teaviku 

kohta. 

Raamatute hindade tõusuga seoses komplekteerisime ka 2018. aastal veel vähem 

uudiskirjanduse eksemplare ja nimetusi ning tegelesime väga palju järelkomplekteerimisega 

hulgimüüjate sooduskampaaniate ajal. Tapal 20% juurdetulekust, Jänedal 30%, Lehtses 41% ja 

Saksis 46%. 

Oleme nõiaringis. Uut raamatut osta ei jõua (hinnad kõrged). NB! Jaemüügihinnad on veel 

kõrgemad. Kuna kalli hinnaga raamatut keegi ei osta, siis kirjastus vähendab tiraaže. Tegelikult 

peaks 500-eksemplarisest tiraažist ainuüksi raamatukogud üle kolmveerandi ära ostma.  

Raamatute väikeste tiraažide tõttu võib soodusmüüki liiga kaua oodates raamatust ilma jääda. 

Jäneda raamatukogu teeninduspiirkonnas asub lasteaed-põhikool, mistõttu on oluline sealse 

raamatukogu varustamine ka koolilugemise raamatute ning lastekirjandusega (nii ilu- kui 

teatmekirjandus). Jäneda loss (ja seal tegutsenud põllutöökool) ning inimesed, kes seal on 

elanud (Maria Zakrevskaja-Benckendorff-Budberg ja tema perekond ning sõbrad), õppinud 

(Arnold Rüütel jpt) ja õpetanud (Veera Saar) on suur koduloolise komplekteerimise teema. 

Lehtse raamatukogu (kooli põhikogu ülesannetes) töötab Lehtse multifunktsionaalses 

keskusehoones (kool, lasteaed, kultuurimaja, perearst, juuksur, sotsiaaltöötaja vastuvõtt). 

Jätkasime koolilugemise eksemplaarsuse suurendamist ja kogude korrastamist. Seetõttu on 

Lehtse kogule sooduskampaaniatelt soetatud 139 eksemplari. 

Saksi raamatukogu töötab 0,5 koormusega. Ei ole igapäevaselt avatud. Raamatukogu 

teeninduspiirkond kattub Tapa (kaugus ca 5 km) kui tõmbekeskuse piirkonnaga (kauplused, 

kool, tankla, töökohad, tervisekeskus). Piirkonnakool on Tapa Gümnaasium. Suurpere 

kolimisega vähenes laste arv. Põhikooliealisi teenindatavaid alla kahekümne. 

Saksi raamatukogu teavikute arvelevõtmine (v.a perioodika numbrikirjete saabunuks lisamine) 

ja töötlus (hulgiarvestus, raamatukogunduslik vormistamine, kiletamine) toimub alates 2018. 

aasta sügisest Tapa raamatukogu töötajate poolt. 

Kõigil Tapa linnaraamatukogu harukogudel on võimalus esitada oma lugejate soovid. Kõik 

äraütlused ja eitavad vastused registreeritakse jooksvalt raamatukoguprogrammis, mis on 

aluseks järelkomplekteerimisele.  

Tapa linnaraamatukogus (Kooli 6) annetustena arvele võetud teavikuid oli 3,83% kogude 

juurdekasvust. Annetusi saadi rohkem, aga nende teavikutega parandati kogude visuaalset 
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väljanägemist, st vahetati eksemplar eksemplari vastu (vöötkoodi numbrit muutmata) kõigis 

raamatukogu harukogudes. 

2018. aastal laenutati Tapa linnaraamatukogus üle 30 korra 31 nimetust raamatuid (2012/84, 

2013/82, 2014/94, 2015/66, 2016/78, 2017/43). 

Tapa linnaraamatukogu 2018. a laenutuste TIPP 10 

 Autor Pealkiri Laenu-

tusi 

Eksemp-

lare 

Laenutusi 

eksemplari 

kohta 

1 Afanasjev, Vahur Serafima ja Bogdan 63 4 15,75 

2 Koff, Eva Sinine mägi 54 2 27 

3 Šeps, Aleksandr Meedium 52 2 26 

4 Tuuri, Antti Igitee 51 2 25,5 

5 Riley, Lucinda Tormiõde 48 2 24 

6 Riley, Lucinda Varjuõde 46 2 23 

7 Kadastik, Mart Luikede järv 45 2 22,5  
Stedman, M.L. Valgus ookeanide vahel 45 2 22,5 

8 Jõe, Aliis Viimane laev 44 2 22 

 Nesbo, Jo Veri lumel. Veel verd 44 2 22 

 Pauts, Katrin Hull hobune 44 2 22 

9 Lundberg, Sofia Punane aadressiraamat 41 2 20,5 

 Tohvri, Erik Sõbrad ja hallikirju koerake 41 2 20,5 

10 Petrone, Justin Peegelmees 40 3 13,33 

 Riley, Lucinda Seitse õde 40 2 20 

Tapa LRK teenindusosakonna suurimad laenutajagrupid 2018 

Töötajad  18 452  

Pensionärid  14 284  

Kodused  4 468  

Üliõpilased  1 042 

Tapa linnaraamatukogu laenutused kuude kaupa 2018 

Kuu Laenutusi 

Jaanuar  6086  

Veebruar  4491  

Märts  5480  

Aprill  4832  

Mai  4270  

Juuni  3758  

Juuli  4481  

August  4386  

September  3646  

Oktoober  4565  

November  4588  



11 

 

Detsember  4449  

Kokku 55032  

Tapa linnaraamatukogu ja harukogude laenutuste TIPP 10 

 Autor Pealkiri Laenu-

tusi 

Eksem

plare 

Laenutusi 

1 Afanasjev, Vahur Serafima ja Bogdan  121 8 15,12 

2 Jõe, Aliis Viimane laev 88 5 17,6 

3 Tuuri, Antti Igitee 80 4 20 

(!) 4 Stedman, M.L. Valgus ookeanide vahel 79 5 15,8 

5 Pauts, Katrin Hull hobune 76 4 19 

6 Koff, Eva Sinine mägi 74 4 18,5 

7 Tohvri, Erik Sõbrad ja hallikirju koerake 71 5 14,2 

8 Pauts, Katrin Tulekandja 68 4 17 

9 Kadastik, Mart Luikede järv 67 4 16,75 

10 Riley, Lucinda Tormiõde 65 3 21,66 

! 2018. aasta 4. „Valgus ookeanide vahel“ oli eelmise aasta valla nimekirjas 3. 

10 enim laenutatud autorit Tapa linnaraamatukogus ja harukogudes 2018. a 

 Autor Laenutusi 

1 Tohvri, Erik 452 

2 Tungal, Leelo 380 

3 Raud, Eno 371 

4 Kivirähk, Andrus 363 

5 Roberts, Nora 352 

6 Widmark, Martin 340 

7 Pervik, Aino 321 

8 Tomusk, Ilmar 295 

9 Pauts, Katrin 287 

10 Lember, Ira 263 

3.1.1. Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 

2 413 eksemplari ostetud ja 345 annetatud, kokku 2 758 eksemplari. 

3.1.2. Perioodika komplekteerimine 

Kogu/ 

osakogu 

Juurdetulek 2018 

(ost + annetused) 

Juurdetulek 2017 

(ost + annetused + 

Lehtse koolist) 

Juurdetulek 2016 

(ost + annetused) 

Juurdetulek 2015 

(ost + annetused) 

Jäneda 342 (277 + 65) 292 (248 + 30 + 14) 299 (255 + 43) 332 (267 + 65) 

Lehtse 339 (295 + 44) 392 (278 + 24 + 90) 285 (257 + 28) 319 (263 + 56) 

Saksi 150 (98 + 52) 116 (102 + 14 + 0) 162 (147 + 15) 224 (196 + 28) 

Tapa LO 619 (590 + 29) 566 (528 + 0 + 38) 625 (588 + 37) 666 (646 + 20) 

Tapa TO 1308 (1153 + 155) 1453 (1356 + 97 + 0) 1549 (1405 + 144) 1719 (1540 + 179) 
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Ajakirjad: kokku saadud 66 aastakäiku, sellest ostetud 58 ja annetatud 8. 

Ajalehed: 19 aastakäiku, sellest 15 ostetud ja 4 annetatud. 

3.1.3. Auviste komplekteerimine 

Auviseid saadud kokku 5 eks. Ostetud 3 ja kingitud 2. 

3.2. Inventuurid, mahakandmised 

Tapa linnaraamatukogus kandsime 2018. aastal maha kokku 4 658 teavikut, sellest 3 995 

nimetust ja 4 422 eksemplari raamatuid. 

Koos harukogudega kanti maha kokku 10 333 teavikut, sellest 8 429 nimetust ja 10 085 

eksemplari raamatuid. 

Tapa lasteosakonnas sai kogude korrastamise käigus üle vaadatud koolilugemise raamatud. 

Kõik soditud, mustad, räpased raamatud kandsime maha ja võimalusel soetasime aasta jooksul 

uued eksemplarid. Kogude korrastamine toimub ka jooksvalt komplekteerimise käigus. Sageli 

tuleb sarjade mingit osa välja vahetada, sest lugejad on jõudnud varasemad köited 

kasutuskõlbmatuks muuta. Laste kogust oleme vähendanud täiskasvanutele mõeldud 

liigikirjanduse nimetusi eeldusel, et teenindusosakonnas on teavik saadaval.  

Teenindusosakonnas kandsime maha töö käigus avastatud rikutud ja määrdunud raamatuid ning 

jooksvalt vähendasime vanemate teavikute eksemplaarsust. Kogude süstemaatiline 

korrastamine jäi tahaplaanile, sest mitmel töötajal tuli oma töökohustuste kõrvalt täita ka töölt 

lahkunute ülesandeid ning oma osa nõudis ka valla raamatukogude ühendamise teema.  

TLRK (Kooli 6) juurdetulekud ja kustutamine 

Juurdetulekud 2018 Kustutamine 2018 

1 927 eks – 2,97% raamatute kogust 4 422 eks – 6,82% raamatute kogust 

1 993 eks – 3,04% raamatud + perioodika 4 538 eks – 6,94% raamatud + perioodika 

1 998 eks – 3,01% kõikidest teavikutest 4 658 eks – 7,03% kõikidest teavikutest 

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  

Kaheteist aasta jooksul, mil Tapa valla raamatukogud (TLRK, LRK, JRK, SRK) on koos 

tegutsenud, oleme saavutanud stabiilsuse, oma niši raamatukogu kasutajate hulgas. Oleme 

pakkunud lugejatele vajalikku kirjandust, üritusi, näituseid, erinevaid teenuseid. 

Raamatukogundus on väga kiiresti arenev valdkond. Ajaga on meiegi pakutavad teenused 

muutunud kaasaegsemaks. Nüüd, kus 2019. aastal jätkame suurenenud koosseisus, seisavad 

meil taaskord ees uued väljakutsed.  

4.1. Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine 

Kõik valla raamatukogud tagavad soovitud juurdepääsu avalikele e-teenustele ja 

elektroonilistele jadaväljaannetele ning nõustavad kasutajaid. Ühest küljest on AIP külastamine 

vähenenud („nuti-ajastu“), aga teisalt vajavad raamatukogutöötaja abi eakamad inimesed ja 

need, kel kodus interneti kasutamise võimalus puudub. On ju paljud asutused kolinud oma 

teenustega internetiavarustesse. Väga palju vajatakse abi just e-teenuste teostamisel (ID-kaardi 

tehingud, käiakse e-kirjakastis, tehakse pangaülekandeid, täidetakse tulu- ja tervise-

deklaratsioone, käiakse e-koolis, e-maanteeametis jm). 
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Raamatukogus käiakse ka oma sülearvutiga tööd tegemas (Wi-Fi kasutamise võimalus). 

AIP-s registreeriti 1 964 kasutajakorda (2017 / 2 136). Külastatavus lihtsalt ajaveetmise 

eesmärgil väheneb, samas nõustamist vajajate arv jällegi kasvab. Kuna Tapal pole 

pangakontorit ja nüüd ei saa kasutada ka koodikaarti, siis toob see kindlasti meile juurde 

inimesi, kes nõustamist vajavad. 

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

Olulisi muutusi raamatukoguteenuste osutamise osas ei olnud. Peamised raamatukogu 

kasutajatele osutatavad teenused: 

1. Tasuta teenused 

a. Laenutamine, reserveerimine, avaliku teabe ja andmebaaside kättesaadavaks 

tegemine, e-teenuste kasutamise nõustamine, päringutele vastamine, 

erivajadustega sihtrühmadele teenuse osutamine, vallasisene RVL. 

Raamatukogus pakutakse ka e- ja m-raamatukoguteenust ning interaktiivseid 

teenuseid (veebi ja sotsiaalmeedia väljund).  

b. Veebipõhise RIKSWEB-i kaudu on võimalik reserveerida, pikendada, teostada 

erinevaid otsinguid ja tutvuda raamatusoovitustega. Seda teenust on vaja 

kindlasti rohkem tutvustada. Kuna nutitelefon annab vastuse hetkega, siis on 

vähenenud päringute arv. 

c. Vaba aja veetmiseks pakume hulgaliselt näituseid, erinevaid üritusi, teematunde 

lastele, võimalust osaleda ühistegevustes (4.4 ja 4.6). 

Raamatukogust sai soetada pileteid kohalikule teatrietendustele „Moe mees“ 

ning saab osta kohalike kirjutajate väljaandeid. 

d. Sageli kasutavad raamatukogu ruume OV ja OV asutused oma koosolekute ja 

rahvaga kohtumiste kohana. Korraldame ise üritusi ja näituseid ning oleme 

avatud teistele pakkujatele (koostöö). 

e. Raamatukogu juures tegutseb kirjandusklubi, mille ülesandeks on erinevate 

sündmuste korraldamine. 

f. Tegeleme kohaliku kultuuripärandi kogumise, jäädvustamise ja tutvustamisega 

(näiteks näitused “Katame laua!”, “Kes vana ei hoia, see uut ei leia”, “Head 

riistad on pool tööd” jpt). 

g. Raamatukogul on oma koduleht, kus leiavad kajastamist valla kõigi 

raamatukogude tegevused. Eelmisel aastal külastati kodulehte 27 890 korral. 

Külastusi mobiilirakenduses m-RIKS registreeriti 74. Riksweb-i külastusi oli 

616. Facebooki külastati 2 375 korral, raamatukogu enda postitusi oli 169. 

h. E-teavikute kogu puudub (pole rakendunud sobivat laenutussüsteemi). 

2. Tasulised teenused 

Printimis-, paljundamis ja skaneerimisteenus, maakonnaväline RVL. 

Allpool toodud tabelites on nii Tapa kui haruraamatukogude statistilised näitajad võrdluses. 

Lehtse raamatukogus on igatahes asumine kooli ja lasteaiaga ühes majas palju tegevust juurde 

toonud. Jäneda raamatukogu on kindlasti hinnatud oma lugejate poolt. Saksi raamatukogus on 

tugevaks küljeks just kodulooteemaliste materjalide kogumine, säilitamine ja tutvustamine. 

Samas arvulised näitajad on tagasi läinud. Tapa linnaraamatukogu arvulised näitajad on ka 
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langenud, aga sisuline töö ja ürituste/näituste korraldamise pool on kindlalt oma tuntud mahus 

ning headuses ja seda vaatamata sellele, et päris pikka aega pidime hakkama saama vähendatud 

koosseisuga. Väike langus numbrites tuli osaliselt sealtki, sest ei jätkunud jõudu lasteaedade 

suunal ehk nii palju tegutseda, kui oleksime soovinud. Vähenes ka valla elanike arv, mis ka 

oma mõju arvuliste näitajate langusele avaldas. 

Tabel 4 

Raamatukogu Lugejad 2017 Lugejad 2018 Muutus (+/-) 

TLRK  2 037 1 955 -82 

Lehtse RK 192 193 +1 

Jäneda RK 193 189 -4 

Saksi RK 127 115 -12 

VALD KOKKU 2 549 2 452 -97 

 

Raamatukogu Külastused 

2017 

Külastused 

2018 

Muutus 

(+/-) 

Virt.-

külast. 

2017 

Virt.-

külast. 

2018 

Muutus 

(+/-) 

TLRK  31 388 29 049 -2 339 57 322 30 171 -27 151 

Lehtse RK 3 690 4 493 +803    

Jäneda RK 5 567 5 419 -148    

Saksi RK 2 225 2 032 -193    

VALD KOKKU 42 870 40 993 1 877    

 

Raamatukogu Laenut-d 

2017 

Laenut-d 

2018 

Muutus 

(+/-) 

Päringud** 

2017 

Päringud** 

2018 

Muutus 

(+/-) 

TLRK 61 268 60 096 -1 172 197 206 +9 

Lehtse RK 6 547 10 121 +3 574 11 29 +18 

Jäneda RK 8 197 10 007 +1 810 76 85 +9 

Saksi RK 3 984 4 096 +112 142 89 -53 

VALD KOKKU 79 996 84 320 +4 324 426 409 -17 

** Infopäringuid registreerime jooksvalt. 2018. aastal oli neid 206 (2017/197). Küsimusi on 

seinast seina, alates sellest, et tahetakse teada riigiprokuratuuri kontaktandmeid, kuni 

küsimuseni, mis on “hygge”? Veel teada soovitud teemasid: 50. aastate mood, keskaegsed 

muusikariistad, paleotoitumine, Al Capone, toidulisandid jms – saame ka ise mõnedest asjadest 

rohkem aimu. 

Tapa linnaraamatukogu (Kooli 6) arvudes: 

elanike arv Tapa linnaraamatukogu teeninduspiirkonnas 6 161 (-18/2017); 

hõlve – 31,7% elanikest on raamatukogu lugejad. Lugejatest 33% on lapsed; 

laenutusi elaniku kohta oli 9,8; 

laenutusi lugeja kohta oli 30,7; 

kojulaenutustest moodustas 67,2% ilu- ja lastekirjandus, 9% perioodika ja 23,8% 

teatmekirjandus; 

16% laenutustest moodustavad võõrkeelse kirjanduse laenutused; 
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ringlus – 0,93; 

külastusi elaniku kohta 4,7; 

külastusi lugeja kohta 14,9. 

Raamatukogu kasutamise kohta leiab statistikat ka p3.1 suurimad laenutusgrupid, laenutused 

kuude kaupa, laenutuste tipud, p4.4.1 laenutused lugejarühmade kaupa (1.–9. kl) ja p3.1.1 

raamatute komplekteerimine. 

Raamatukogu pole ammu enam ainult kirjanduse laenamise kohaks. Toimuvad kohtumised 

kirjanike, kunstnike ja teiste huvitavate inimestega. 2000. a alates oleme tegutsenud ka kui 

galerii, pakkudes väga eriilmelisi näituseid. Palju üritusi ja tegevusi on toimunud lastele. Ehk 

teisisõnu – muudame ise oma ja külastajate elu rikkamaks. 

Inimesed saavad vastused oma küsimustele ja õppematerjalid tihti internetist – nõnda väheneb 

ka päringutele vastamine, kirjanduse laenutamine (e-õpe). Samuti saab kodunt lahkumata 

otsida, tellida ja broneerida endale teavikuid (e-teenus). Eks vähenda seegi raamatukogu 

füüsilise külastamise vajadust. Samas on meie ülesandeks teha raamatukogu kasutaja elu 

mugavamaks, kiiremaks. Laenutuste arvu vähenemine on otseselt seotud uudiskirjanduse 

eksemplaarsusega, laenutähtaja pikkusega, usinamate lugejate vananemisega 

(terviseprobleemid ei võimalda lugeda), laste lugemise vähenemisega (nutiajastu, suur 

õppekoormus, palju võimalusi mujal aega veeta).  

4.3. RVL teenindus  

Raamatukogudevahelised laenutused 

Kogude kaupa välja Laenutusi 

Jäneda Raamatukogu  854  

Lehtse Raamatukogu  849  

Saksi Raamatukogu  410  

Kokku 2 113  

Kogude kaupa sisse Laenutusi 

Jäneda Raamatukogu  23  

Lehtse Raamatukogu  30  

Saksi Raamatukogu  7  

Kokku 60  

 

RVL laenutused teistelt raamatukogudelt 

Kogude kaupa sisse Laenutusi 

Lääne-Virumaa Keskraamatukogu  1  

TLÜ Akadeemiline Raamatukogu  4  

Kokku 5  

4.4.1. Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine  

Lastekirjandust ei ole kunagi liiga palju. Mida rohkem ahvatlevaid raamatuid ümberringi, seda 

tõenäolisemalt leiab laps või lapsevanem sealt midagi laenutamiseks. Kahjuks seab vähene 

eksemplaarsus ka tööle piirid. Õpetajad sooviksid uuemat lastekirjandust kasutada rühmatööks. 

Kui rühmas on 3–4 last, aga raamatuid on 1–2 (!?) Igasugused lugemismängud ja 

kirjandusvõistlused eeldavad vähemalt 4–5 eksemplari olemasolu. Juhendaja peab millegagi 
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tööd tegema + 2–4 last soovivad korraga raamatut, sest lugemisaeg on piiratud ja laste aeg 

veelgi enam (spordi-, muusika-, kunstikool jne). 

Tapa linnaraamatukogu lastekogu juurdetulek 2018. aastal 

Ostetud 443 nimetust – 590 eksemplari, sellest 30 vene ja 3 inglise keeles. 

Annetusena saadud 29 nimetust/eksemplari, sellest 21 inglise ja 1 soome keeles. 

Ajakirjade aastakäike 4. 

Laenutuste arv lastele lugejarühmade järgi näitab, et enim laenutavad algklassilapsed, kes on 

raamatukoguga seotud raamatukogutundide ja suvelugemise nimekirjade kaudu. Viiendale ja 

kuuendale klassile jagasime ka 2018. aastal soovitusliku suvelugemise nimekirjad, kuid kuna 

kohustust ei ole, siis on laenutajateks vaid „lugemispisikuga“ juba nakatunud lapsed. Vene 

kooli kohustuslikud nimekirjad toovad suvekuudel raamatukokku nii mõnegi uue lugeja. 

Tähelepanelikult tuleks jälgida antud tööjuhiseid. „Loe nimekirjast vähemalt 3 raamatut“ 

tähendab pahatihti, et õpetaja käskis läbi lugeda 3 raamatut ja võimalikult õhukesed. 

Tapa LRK 1.–9. klasside laenutused lugejarühmade kaupa 2018. a 

Lugejarühm Laenutuste arv 

1. klass  564  

2. klass  926  

3. klass  1 037  

4. klass  827  

5. klass  559  

6. klass  467  

7. klass  399  

8. klass  370  

9. klass  178 

Ostetud enim eksemplare Tapa LRK + harukogud 

Grave, Anne „Tommi“ – 13 eks (autor on Jäneda kooli õpetaja) 

Reinla, Astrid „Pätu“ – 8 eks 

Kivirähk, Andrus „Tilda ja tolmuingel“ – 7 eks 

Molnar, Ferenc „Pal-tänava poisid“ – 7 eks 

Antoine de Saint-Exypéry „Väike prints“ – 7 eks 

Vallik, Aidi „Kuidas elad Ann?“ – 6 eks 

Parvela, Timo „Ella ja seitse ohmut“ – 6 eks 

Oll, Sulev „Virumaa viguriga lood“ – 5 eks 

2018. aasta tipud lastekirjanduse laenutuses kuuluvad koolilugemise raamatute nimekirja. 

Tapa linnaraamatukogu lasteosakonna laenutuste TIPP 10 

 Autor Pealkiri Laenutusi 

1 Nöstlinger, Christine Vahetuslaps 61 

2 Roht, Richard Jutte loomadest 51 

3 Vallik, Aidi Kuidas elad, Ann? 47 

4 Raud, Eno Sipsik 41 

5 Raud, Piret Tobias ja teine B 38 
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 Autor Pealkiri Laenutusi 

6 Henno, Sass Mina olin siin 33 

7 Lember, Ira Fantastiline tüdruk 30 

8 Raud, Piret Printsess Luluu ja härra Kere 28 

9 Rannamaa, Silvia Kadri 27 

10 Niit, Ellen Triinu ja Taavi lood 27 

4.4.2. Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 

Tabel 5 

Raamatu-

kogu 

Lug-d 

2017 

Lug-d 

2018 

Muutus 

(+/-)* 

Külast-

d 2017 

Külast-

d 2018 

Muutus 

(+/-) 

Laenut 

2017 

Laenut 

2018 

Muutus 

(+/-) 

TLRK 659 646 -13 11 056 9 507 -1 549 11 935 10 616 -1 319 

Lehtse RK 71 72 +1 1 537 1 918 +381 1 339 1 823 +484 

Jäneda RK 62 64 +2 1 460 1 686 +226 1 141 1 198 +57 

Saksi RK 26 20 -6 641 286 -355 254 217 -37 

KOKKU 818 802 16 14 694 13 397 -1 297 14 669 13 854 -815 

4.4.3. Laste-ja noorteteenindus, sh lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine 

Tuleb tõde tunnistada, et lastel on tuhat võimalust oma aega huvitavalt ja sisukalt veeta (eriti 

paeluvad nutiseadmed, sport, muusika(kool), kunst (kunstikool), kino, matkamine, lisaks 

piisavalt suur koormus koolis jpm) ja nii on üha raskem lapsi raamatukogusse meelitada. 

Anname endast parima, et meil oleks tulevikus järelkasvu ehk lugejaid / raamatukogu 

külastajaid. Punktis 4.4.4 saab lugeda meie selle aasta tegevustest lastega. 

4.4.4 Laste ja noorteüritused 

JAANUAR 

Oli taas Nukitsa konkursi aasta, et selgitada välja laste kahe viimase aasta lemmikkirjanik ja 

illustraator. Sel puhul panime välja kahel viimasel aastal välja antud lasteraamatud, millel 

autoriteks eesti kirjanikud ja kunstnikud. 

1.–4. klasside õpilased käisid Nukitsatundides, kus vaatasime ka eelmise Nukitsa konkursi 

võidumehi ja nende raamatuid. Alustasime aususemänguga, kus lapsed loetlesid, mitu raamatut 

nad uuemast lastekirjandusest läbi olid lugenud. Sellele järgnes hääletussedeli täitmine. 

Väljapandud raamatutega tutvusime hiljem, et mitte mõjutada laste otsust.  

Otsisime loomaraamatuid ja eriti koertega seotud lugusid. Lugesime ketikoertest ja rääkisime 

Loomakaitseühingust. Mitmed raamatud kõnelesid kassidest erinevast vaatenurgast. 

Nooremate lugejatega mängisime läbi Aidi Valliku loo „Paremad palad“ ja tutvusime 

lendrebastega.  

Saime tuttavaks Piret Raua raamatu „Kõik minu sugulased“ värvikate tegelastega. 

Mõtisklesime vanavanemate teemal Anti Saare raamatu „Külaskäik“ ja Juhani Püttsepa 

„Vanaema, kes muutus kutsikaks“ põhjal.  

Tutvusime sarjaraamatutega. Valisime kahest raamatust põnevama. Otsisime raamatute juurest 

märki „Eesti Lastekirjanduse Keskus soovitab“.  
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Paigutasime anagrammi alla kirjaniku nime ja pildi. Mängisime Nukitsa „Ja- mängu“, kus tuli 

kokku panna õiged pealkirjad, mis sisaldasid sõna „ja“.  

Luuleraamatutest otsisime sobivaid luuletusi vabariigi tähtsaks juubeliks.  

Ilmar Trulli luuletus „Mannekeeni talu“ juhatas meid Pirruse kunstinäitusele. Otsisime üles 

Piret Mildebergi illustreeritud raamatu „Notsu ja nälg“. 

Raamatukogus oli väljas Pirruse uhke lehmateemaline näitus „Ammuuuseum“. Piret Mildeberg 

armastab kogumist ja kogumise objektiks on lehmad – lehmateema hõlmab Eesti tarvaid, India 

seebusid, Hispaania härgi, Tiibeti jakke – kõiki veiseid, keda ajast aega austatud. Kogu sai 

alguse üle 20 aasta tagasi ja neid armsaid loomakesi on ta ise ostnud, kingiks saanud ja 

vahetanud. Külastajatel oligi võimalus näha pilte ja asju Pirruse varakambrist.  

Tapa Gümnaasiumi folkloori- ja pärandkultuuriringi lapsed filmisid raamatukogus vlogi. Nad 

valisid Nukitsa konkursi raamatutest välja Kadri Hinrikuse „Katariina ja herned“. 

Videopostitus laeti üles YouTube keskkonda. 

Luulelevitamisprojekti „Loeme sajani!“ lõppüritusel kohtusid lapsed kirjanik Heiki Vilepiga, 

kellel hiljuti ilmus luulekogu „Tähesära“. Kirjanik esitas oma luuletusi ja vastas laste arvukatele 

küsimustele. Tähesära jätkus ka nendele lastele, kes olid tublisti luulet levitanud projekti 

„Loeme sajani!“ raames. Auhinnad andis üle luuletaja Heiki Vilep. Tore, et sada luuletust 

lugesid teistele ette ka meie raamatukogutöötajad.  

Tapa Gümnaasiumi säravad esinejad õpetaja Elle Kivisoo juhendamisel esitasid kava, mis oli 

koostatud Heiki Vilepi ja matemaatika sinasõprust silmas pidades. Heiki Vilep pani tuisuse 

talveilma oma esinemisega särama.  

Uue aasta algul kutsusime lapsi neljal järjestikusel päeval Astrid Lindgreni teemalisse 

muinasjututuppa, kus kavatsesime ette lugeda peatükke Lindgreni raamatutest. Tegemist oli 

eksperimendiga – kui palju lapsi tuleb kuulama lihtsat ettelugemist, ilma et oleksime kedagi 

isiklikult kohale kutsunud või millegi muu põnevaga peibutanud. Hilisevõitu kuulutamise peale 

ei saabunud esimesel päeval kedagi. Teisel päeval olid kuulamas kaks last. Kolmandal päeval 

taas needsamad lapsed ning neljandal lisaks veel ühe lapse vanem vend.  

Lugesime ette "Vahtramäe Emilit", "Röövlitütar Ronjat" ning „Bullerby lapsi“. 

Käisin tutvustamas Pisipõnni lasteaia õpetajatele 2016–2017 ilmunud pedagoogilist kirjandust. 

Tutvustatud raamatud jäid kuuks ajaks õpetajatele lugemiseks. Raamatute „staap“ oli 

õppealajuhataja kabinetis – seal pandi kirja, kes õpetajatest on millise raamatu rühma või koju 

viinud ning hoolitseti selle eest, et kõik raamatud raamatukokku tagasi jõuaksid.  

VEEBRUAR 

Tapa Gümnaasiumi folkloori- ja pärandikultuuriringi lapsed ning õpetaja Elle Kivisoo käisid 

raamatutunnis „Lehmade salaelu“. Tutvusime lehmadest kirjutatud raamatutega. Lugesime 

katkendi raamatust "Lehmade salajane elu" ja leidsime nende loomade kohta fakti, mis kõige 

enam üllatas. Kõnelesime sellest, millist rolli mängisid lehmad raamatus "Kaks kaaki". 

Otsisime põnevatesse faktidesse puuduvaid sõnu. Vaatasime Kristina Reinelleri 

illustratsioonidelt, kuidas lehmad kaotasid pea. Lugesime luuletusi. Lugesime sõnaharjutust 

"musta lehma saba valge lehma taga" ning liikusime punutud sabadega Pirruse näitusepiltide ja 

objektide juurde. Saime tuttavaks kunstnik Piret Mildebergi elukäigu ja loominguga. Vaatasime 

tema näitust „Ammuuuseum“. Kasutasime Pirruse valmistatud memonõud.  
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Panime Piret Mildebergi raamatutesse ja ajakirjadesse joonistatud lehmadest välja näituse 

„Musta lehma saba valge lehma saba“. Näitust täiendasid laste meisterdatud musta-valgekirjud 

lehmad. Kasutasime erinevaid paberijääke.  

Margit aitas koostada küsimusi 3. klasside maakondlikuks õpioskuste olümpiaadiks.  

Aitasime 5. ja 6. klasside õpilastel valmistuda emakeeleolümpiaadiks. Kõnelesime kirjanikest 

ja nende loomingust. Vaatluse all olid kirjanike Astrid Reinla, Lehte Hainsalu, Silvia Rannamaa 

elukäik ja lasteraamatud. 

Tapa Pisipõnni lasteaia rahvaloomingu õhtuks õppis kõige vanem rühm selgeks ja esitas 

emadele-isadele laule ja tantse Eesti rahvaloomingust. Samas tutvustasid Tapa muusikakooli 

õpetajad nii lastele kui vanematele ka eesti rahvapille. Õige pea pärast pidu soovis seesama 

vanem rühm ehk Päikesejänkud tulla raamatukokku. Teema osas jäeti raamatukoguhoidjale 

vabad käed. Kuna rahvaloominguõhtul torkas silma, et kõik tüdrukud kandsid kollaseid Muhu 

seelikuid, tekkis mõte rääkida lastele rahvarõivastest. Sel teemal on ilmunud viimastel aastatel 

palju uusi kaunite värviliste piltidega raamatuid. Lisaks piltidele nägid lapsed ka Muhu 

vardakotti, Setu sukapaela, rahvuslike tikanditega kaunistatud pihuloomi, sõlgi ja Ambla naise 

vööd. Vaatasime ka lasteraamatuid „Jussikese seitse sõpra“ ning „Vares keedab hernesuppi“, 

kus kunstnikud joonistanud rahvarõivaid. Lõpetuseks sai mängida Jussikese lauamängu, 

kindakirja doominod või värvida töölehti. 

Nii kui Mürakarude rühm oli Päikesejänkude käigust kuulnud, tulid ka nemad end 

raamatukokku harima. 

MÄRTS 

Märtsis täitus muinasjututuba Tapa Muusika- ja Kunstikooli õpilaste põneva loominguga. Töid 

oli mitmes tehnikas, sealhulgas olid õpilased endale kujundanud ka eksliibrised. Klaaskapis 

olid väljas keraamilised tööd koos vastavate raamatutega.  

Tapa Gümnaasiumi pärandkultuuri- ja folklooriringi lapsed ning õpetaja Elle Kivisoo käisid 

raamatutunnis „Ema käekott“, millega tähistasime naistepäeva. Piret Raua raamatus „Kõik 

minu sugulased“ peidab ema käekott endas kõike, mida ühel perekonnal vaja on. Sealt leiab abi 

igaks elujuhtumiks. Lapsed joonistasid ema käekotti kõike eluks hädavajalikku. Samuti 

otsisime raamatutest katkendeid ja luuletusi emadest ja vanaemadest. Raamatutunnis tehtud ja 

otsitud materjali saavad lapsed kasutada hiljem emadepäevaks kava koostades.  

Aitasime 5. ja 6. klasside õpilastel valmistuda emakeeleolümpiaadiks. Kõnelesime kirjanikest 

ja nende loomingust. Vaatluse all olid kirjanike Friedrich Reinhold Kreutzwaldi, Lydia Koidula 

ning Anton Hansen Tammsaare elukäik ja raamatud.  

Kolmandal kohtumisel rääkisime Hando Runneli, Ellen Niidu ja Eno Raua elust ja loomingust. 

Lapsed lahendasid mängulisi ülesandeid ja mängisime kirjanike kohta koostatud mängu „Kes 

ma olen?“. 

Mürakarude rühma lapsed tulid õue ja raamatukokku esimesi kevade märke otsima. Rääkisime 

rändlindudest. Leidsime vastused küsimustele: miks minnakse, kuhu minnakse, kuidas teatakse, 

millal ning kuhu minna ja ka tagasi tulla. Meisterdasime paberist ning muffinivormidest 

nartsisse. 
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Märtsis toimus ka 5. klassi emakeeleolümpiaadiks valmistumine. Kõne all olevad teosed: 

E. Raud "Kalevipoeg", A. H. Tammsaare "Meie rebane", S. Rannamaa "Kadri", A. Reinla 

"Teofrastus", E. Raud "Peep ja sõnad". 

APRILL 

Aprillis rõõmustasid meie lugejaid jätkuvalt Tapa Muusika- ja Kunstikooli õpilaste tööd.  

Panime üles raamatuväljapanekud Eno Raua raamatutest ning „Piret Raud ja oi kui palju 

raamatuid“. Kirjanikest isast ja tütrest kõnelesime raamatutunnis „Konnasadu“. Lugesime Piret 

Raua raamatutest katkendeid konnade kohta. Lapsed lahendasid Eno Raua raamatute kohta 

ülesandeid. Meisterdasime plasttaldrikutest konni.  

„Sõnadevabriku tunnis“ lugesime samateemalise raamatu algust ja leidsime, et meil on sõnad 

vabalt käes, ainult püüa nad ümbritsevast keskkonnast kätte püüda. Olime tänulikud kirjanikele, 

kes hoolega sõnadevabrikus tööd teevad ja meie jaoks toredat lugemist pakuvad. Tunnis istusid 

kirjanikud lastega koos, ehkki vaid pildi peal, kuid üksmeelse seltskonna moodustasid nad 

siiski. Lapsed lahendasid anagrammiülesannet kirjanike nimedest.  

Viisime läbi raamatutunde Tapa Vene Põhikooli õpilastele. Tutvusime Raudade perekonna 

kirjanikega. Mõtlesime raamatu „Kolm soovi“ piltide järgi välja muinasjutu sisu. Lapsed olid 

kunstnikud ja kujundasid roosilise Roosi. Roosi detaile kokku pannes ja muutes kujutasid 

lapsed end ette animafilmikunstnikena ning proovisid Roosi lendama panna. Joonistasime kala 

Emilile asju ja panime kokku oma asjade pildi, võrdlesime seda Piret Raua pildiga. Otsisime 

asjade nimekirjast, mida Emili oli auku kaevanud. Joonistasime Emilile merre kalu, kes olid 

rõõmsad, kadedad, lahked või mingis muus meeleolus.  

Looduses konnade aktiivse liikumise ajal viisime raamatukogus läbi tunde „Konn astus usinasti 

mööda teed“. Uurisime konnaraamatuid ja koostasime neljale konnaliigile menüü. Otsisime 

Eno Raua raamatutest ja pealkirjadest konni. Tunnist ei puudunud ka konna suudlemise 

muinasjutt. Meisterdasime geomeetrilistest kujunditest konni. 

Päikesejänkude rühma lapsed käisid uurimas, mida head on raamatutel lapsele pakkuda. 

Rääkisime koos lugemise ja raamatute tähtsusest, tutvusime uuemate lasteraamatutega, mille 

hulgast valisid lapsed oma lemmikud. Et lugemisoskus kiiremini käppa saaks, tegid lapsed ka 

ise lugemisharjutusi. 

Tapa Vikerkaare lasteaia Kellukeste rühm (5–7-aastased) käis oma esimesel tutvumiskäigul 

raamatukogusse. 

Kevadisel koolivaheajal kordasime eksperimenti, kutsudes lapsi muinasjututuppa, kus 

plaanisime lugeda ette peatükke Kristiina Kassi raamatutest "Petra lood", „Käru Kaarel“, 

„Peeter ja mina“ ning „Kasper ja viis tarka kassi“. Tuldi vaid esimesel päeval, ülejäänud 

päevadeks olid muidu kuulamishuvilised lapsed end Kultuurikoja poolt pakutavatele 

tegevustele juba eelnevalt registreerinud. Siit teeme järelduse, et kui ka edaspidi sarnast üritust 

planeerida, tuleks kindlasti jälgida, et toimumise kellaaeg ei kattuks piirkonna teistes asutustes 

toimuvate tegevuste algusajaga. 

MAI 

Maikuus panime välja Tapa koolide kunstinäituse. Osa meisterdusi valmisid raamatutundides 

ja koolis juhendas õpilasi õpetaja Eve Allsoo.  
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Panime välja näituse „Raudsed konnad“ ja saime teada, et see on eriline liik konni, kes 

elutsevad ainult Eno Raua ja Piret Raua raamatutes. Need tuli näituselt üles leida.  

Balletiraamatutest koostasime näituse „Tants varvaskingadel“. Lisaks oli väljas killukesi selle 

imelise tantsukunsti kohta.  

Panime välja ka silmapaistvad raamatud, mis on Eesti Lastekirjanduse Keskuse rahvale silma 

jäänud kui omanäolised, üllatavad ja erilised. Näitusel hoidsid silma peal õpilaste joonistatud 

pildid. 

Folkloori- ja pärandkultuuriringi lapsed olid raamatukogu saadikud, kes viisid igasse klassi 

suvelugemise nimekirjad.  

Mida silmas pidada juba emadepäevale eelneval õhtul, seda kuulsid Tapa Trönderikodu 

lastehoiu lapsed J. Rannapi loost "Kuidas valmistuda emadepäevaks". Heljo Männi loost "Ema 

südamekauss" saadi teada, et jonnimine ei tee emasid grammigi rõõmsamaks. Lapsed 

meisterdasid ka emadele kaardi. 

Pisipõnni lasteaia Rüblikute rühmas (2–4-aastased lapsed) paluti raamatukoguhoidja rühma 

prügiteemalist nädalat sisse juhatama. Ettelugemiseks ja arutamiseks sobis hästi Markus 

Saksatamme lugu kajakast ja jäätisepaberist. 

JUUNI- JUULI 

Avasime kunstnik Mare Hundi illustratsioonide näituse Milvi Panga raamatule „Mesikäpa 

esikäpad“. Näituse juurde kuulus ka klaaskapi väljapanek esemetest, mida Mare Hunt on 

raamatu illustreerimisel kasutanud. 

Raamatuväljapanekul sai näha teisi Mare Hundi illustreeritud raamatud. 

Kogu suve jooksul võis leida riiulilt klasside kaupa 2.–6. klassi minevatele lastele soovituslikku 

kirjandust. Nimekirjad nende raamatute kohta olime koostanud ja lastele edastanud juba 

kevadel. Ka Vene Põhikooli lapsed käisid usinasti oma õpetajate koostatud nimekirjadega 

raamatuid laenamas. Et oleks hõlpsam leida, olime ka neile raamatud klasside kaupa välja 

otsinud. 

AUGUST 

Augustis sai lasteosakonnas imetleda Itaalia ühe nimekaima raamatukunstniku ja ühtlasi ka 

illustraatorite rahvusvahelisse koorekihti kuuluva kunstniku Glenda Sburelini isikunäitust. 

Tapal oli väljas väike läbilõige Glenda Sburelini illustratsioonikunstist (40 tööd). 

Glenda Sburelin on illustreerinud ka Punamütsikese muinasjuttu. Raamatuväljapanekul 

„Kuidas joonistada Punamütsikest?“ sai imetleda erinevate kunstnike Punamütsikesi. 

Klaaskapinäitus „Et hunte ikka oleks!“ tutvustas meie rahvuslooma hunti. Hunt on väga hea 

vastupidavusega, sitke ja äärmiselt nutikas. Ta on julge oma pere ja territooriumi kaitsmisel 

teiste huntide eest. Hundid hindavad privaatsust ‒ tahavad, et neid rahule jäetaks. Hundid 

austavad oma vanemaid ja armastavad oma peret. Hunt on karismaatiline. Hunt on ellujääja. 

Need kõik on põhjused, miks hunt sobib rahvusloomana Eestit ja eestlasi sümboliseerima.  

Juhani Püttsepa lasteraamatu "Väikese hundi lood" abil tõime välja inimese ja hundi vahelisi 

erinevusi ja sarnasusi. 

SEPTEMBER 
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September algas aabitsateemalise näitusega „Aabits, meie kõige esimene kooliraamat“. Aabitsa 

lood on elurõõmsad, aabits ise aitab mõista üksikosade ja terviku suhet, õpetab nägema 

igapäevaseid olukordi uue pilguga ja otsima iseseisvalt või koos kaaslasega lahendusi elus 

ettetulevatele probleemidele. Aabitsad on kahtlemata ühed kõige ehedamalt oma ajastut 

peegeldavad kultuurikandjad. 

Üles sai pandud ka näitus vanasõnadest. Vanasõna pakub lapsele võimaluse mõtiskleda põlvest 

põlve levinud rahvatarkuste üle. Elutargad ja tabavad mõtteterad on levinud külast külla ja 

linnast linna. Üksainus vanasõna võib saada pikema vestluse ja mõttevahetuse allikaks. 

Iisraeli kunstnike Irena Aizen ja Lena Revenko kunstinäitus: mõlemad kunstnikud on 

rahvusvahelist tunnustust ja tuntust kogenud eelkõige vabade kunstide viljelejatena. Käekirjad 

on kunstnikel küll erinevad, ent mõlema loomelaad on mitmekihiline, kõikudes sümbolismi ja 

sürrealismi vahel. Värvikad ja mõtteainet pakkuvad tööd võluvad lapsi, aga pakuvad ka 

sügavamat mõistmist. 

Omanäolise tähestiku meisterdasid 4.a klassi õpilased. Näitus kandis edasi kunstnik Lena 

Revenko ideid. 

Liiklusnädala raames sai ennast proovile panna viktoriinide lahendamisega nii laste- kui 

teenindusosakonnas. Ka kõikidele Tapa Gümnaasiumi neljandate klasside õpilastele toimus 

viktoriin, tänutäheks said lapsed meene. Selgitasime välja parimad liiklustundjad. 

Toimusid raamatukogutunnid projekti "Meie väike raamatukogu" raames. Tarkused aitasid 

tundma õppida enda ja teiste emotsioone, samuti mõistma ja aktsepteerima sotsiaalseid 

põhimõtteid ja suhteid. Projekt hõlmas kuut lasteraamatut erinevatest riikidest. Raamatute 

autoriteks on Hilli Rand Eestist, Peter Svetina ja Majda Koren Sloveeniast, Przemyslaw 

Wechterowicz Poolast ning Märtinš Zutis Lätist. Kõik raamatud on rõõmsad ja lustakad.  

Eesti kirjaniku raamat „Lumivalge ja süsimust“ õpetab märkamist ja hoolimist. 

Raamatutarkusest jõudsime elutõeni, et igas halvas võib olla terakene head ja igas heas võib 

olla ka terakene halba.  

Lena Revenko kunstinäitus andis tundi juurde huvitavaid toimetusi.  

OKTOOBER 

Täiskasvanute ülesandeks on kujundada lastes positiivset hoiakut liikluseeskirjade täitmisesse. 

Õpetada lastele liikluses ettetulevate ohtude ja olukordade lahendamist. Koostöös suudame 

rohkem! 

Liiklusnädala raames toimusid nii laste- kui teenindusosakonnas viktoriinid lastele ja 

täiskasvanutele. Kõik vastajad said meened. Lasteosakonnas said lisaks kõik soovijad enda 

tarkusi töölehtede täitmisega proovile panna.  

Tapa Gümnaasiumi koridori stendile said plakatid liiklustarkustega. Tapa Gümnaasiumi 4.a 

klassi tüdrukud valmistasid tehnoloogia tunnis helkureid.  

Näitusekapis oli näitus "Targalt liikluses: vaata enne vasakule, heida pilku paremale". 

Raamatukogumängus õppisid esimeste klasside õpilased raamatukogu külastamise tarkusi: 

kuidas raamatutega ümber käia, kuidas hoida oma lugejapiletit, kuidas raamatukogust 

raamatuid laenutada ja tagasi tuua ning seda, et igal raamatul on riiulil oma kindel koht. Oluline 

on raamatuga sõbraks saada ja hoida ning kaitsta teda nii, et ta haiget ei saaks.  
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Tutvuti ka lugemisprojektiga „Meie väike raamatukogu“ ja kuue toreda autori ning nende 

loominguga. Tunnist said lapsed kaasa raamatukogu passi ja tarkustega järjehoidja.  

Lugemissaali näitus tutvustas ühe kauni Eestimaa valla loodust ja kultuurilugu. Aitas õppida 

tundma oma kodukohta. Ajalugu jätab maha sündmused, mida kirjapandult ja piltidena saab 

pärandada järeltulevatele põlvedele. 

Näitus kutsus avastama pärimuslikke radu. Meie ümber leidub mitmesuguseid loodus- ja 

kultuuriobjekte, millele inimesed on aegade jooksul omistanud erinevaid tähendusi. Need 

tähendused on edasi kandunud põlvest põlve, eelkõige mälestuste ja rahvajuttude vormis. 

Tapa linnaraamatukogus toimus 10. oktoobril gümnaasiumiõpilaste kodu-uurimiskonverents. 

Konkursile laekus 15 tööd üle Virumaa. Noorte sisukaid ja põnevaid töid oli kuulama tulnud 

ka Ingrid Rüütel. Konverentsi aitas ilmestada Tapa Gümnaasiumi pärandkultuuri ja folkloori 

ringi kevadine uurimistöö Naistevälja kivikalmetest. Muusikalist meelelahutust pakkusid Liisa 

Jusupovi lõõtsalood. Konverents sai teoks tänu Viru Instituudile koostöös Tapa 

linnaraamatukogu ja Tapa Gümnaasiumiga. 

Lugemisprojekt „Meie väike raamatukogu“ sai ka muinasjututoas näituse. Projekt hõlmab 

raamatuid, töövihikuid ja kirjanikke tutvustavat infot. Lisaks 4.a klassi mustad ja valged kassid 

raamatust "Lumivalge ja süsimust". Laste loodud hea ja kurja märgid (igas heas on natuke halba 

ja igas halvas natuke head). 

Raamatukogu poolt sai koostatud soovitusnimekiri lapsevanematele, kelle laps alustab 2019. a 

sügisel kooliteed: lapsevanematele pedagoogikat ja psühholoogiat ning lastele valik raamatuid, 

mille abil oma lugemisoskust harjutada. 

Toimus tegelustund pärandkultuuri lastega „Nemad olid, meie oleme, nemad tulevad“. Asjad 

ja inimesed aastaid tagasi. Erinevused ja sarnasused. Tundsime ka koosmängimise rõõmu.  

Maakonnas toimus maakondlik ettelugemise võistlus. Eliise Saks Tapa Gümnaasiumist luges 

hundist. 

Ettelugemise päeva raames toimus tarkusetund 5. klassile. Huvitavad olid inimeste lood ja 

vanad fotod. Huvitavate nimedega olid ka vanad tööriistad. Vana aja mäng õpetas lastele vaba 

aja sisustamist. Tegime viktoriini. Ettelugemise päeval lugesid algklasside õpetajad oma lastele 

klassis ette erinevaid toredaid raamatuid. 

Toimus tund Tapa Vene Põhikooli 1. klassile. Õppisime raamatukogu reegleid, püüdsime aru 

saada eestikeelsetest sõnades. Õppisime oma päevaplaani, kuidas saada lugejaks ja raamatuid 

laenutada ning hoida. 

Folkloori ja pärandkultuuri lapsed osalesid videokonkursil. Kõrvalised tegevused on kõik need 

tegevused, mis liikleja tähelepanu liikluselt eemale juhivad. Tegime 100-sekundilise video ja 

esitasime maanteeameti konkursile. 

NOVEMBER 

Lugemissaali näitus „ Eesti rahvakalendri tähtpäevad“ tutvustas meie esivanemate elu ja 

toimetusi. November on hingedekuu, talvekuu, mardikuu. Detsember aga jõulukuu, talvekuu ja 

talsikuu. Hingede aeg on tähenduslik meile kõigile. 

Näitusekapis sai vaadata näitust liikluskasvatusest läbi aegade. Näituse eksponaatideks olid 

liiklustemaatilised raamatud, voldikud, õpikud, ajakirjad, kleebised, fotod, lauamängud ning 
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erinevad liiklusohutusvahendid helkuritest-kiivritest kuni lipsukeste ja kinnasteni. 

Väljapanekud Eesti Vabariigi 1930-ndatest aastatest kuni tänapäevani välja. 

Terve novembrikuu rõõmustas meid Eesti kunstniku Regina Lukk-Toompere juubelinäitus. 

Ligi poole juubelinäituse piltidest moodustasid illustratsioonid Hollandi kirjaniku Toon 

Tellegeni uusimale raamatule „Kõik on olemas. Lugusid oravast, sipelgast ja teistest 

loomadest“.  

Eesti Rahaluule Arhiiv kogub lugusid ja soovib, et me saaksime õppida vanemate inimeste 

elukogemusest. Pärandkultuuri lapsed kohtusid vanaemadega, vanaisadega ja kogusid nende 

noorusaja huvitavaid lugusid. 

Näitust "Võluakende taga" sai uudistada terve detsembri kuu. Mis on peidus salapäraste 

majakeste võluakende taga? Majakesed valmistasid TG 4. klassi õpilased. Ja loomulikult olid 

väljas teemaga kokku sobivad raamatud. 

Jõulutunnid said alguse juba novembri lõpust.  

DETSEMBER 

Kuu alguses toimusid jõulutunnid Tapa Gümnaasiumi seitsmele esimese kooliastme klassile. 

Koos saime tarkusi rahvakalendrist, õppisime märkamist ja hoolimist läbi heategude, tegime 

tutvust salapärase linnaga ning 4.a klassi loometööna valminud muinasjuturaamatuga. Kõik 

lapsed meisterdasid miniatuurse jõulumärkmiku ja kleepisid sinna kaunistuse ning toreda salmi 

Riina Lambi raamatust "Lumememm on linnapea". Need olid rõõmsad koostoimetamise tunnid. 

Ülle Meistri juubelinäituse soojad ja maalähedased pildid võlusid nii lapsi kui täiskasvanuid. 

Näitusel väljas olevate tööde keskmes on muinasjutud. Sama vabalt, kui vesivärvidega, käib 

kunstnik ümber ka pastellide ja värvipliiatsitega. Hea koloriidiga jõulised ja veidi 

tumedapoolsed pildid sobivad suurepäraselt ilmestama muistendeid ja süngemaid muinasjutte.  

Näitusekapp viis meid Salapärasuste maale, kus juhtuvad väga salapärased tegevused. Meie 

nimetame neid muinasjuttudeks. Muinasjutte kirjutasid 4.a klassi lapsed. Tegelasi valmistasid 

4.a tüdrukud. 

Tapa Gümnaasiumi 3.a, 3.b ja 4.a pärandkultuuri ja folkloori ringi lastel oli linnaraamatukogus 

tore kohtumine kunstnik Ülle Meistriga. Lapsed said huvitavaid teadmisi ja oskusi. Justkui 

võluväel valmisid laste silme all huvitavad muinasjututegelased. Meeleolu aitasid luua Eliise 

Saks, Matilda Jane Trummar ja Anni-Marleen Saar 4.a klassist. Kunstnik sai kingituseks kaasa 

laste muinasjuttude ja illustratsioonidega raamatu. 

Detsembrikuule pani kena punkti Tapa valla raamatukogude ühine jõuluhommik. Esinemisega 

pakkusid jõulurõõmu Tapa Gümnaasiumi 3.b ja 4.a klassi lapsed. Nõnda pidulikult tähistasime 

Tapa ja Tamsalu kandi raamatukogude ühinemist. 

4.5. Erivajadustega sihtrühmade teenused 

Raamatukogu pakub erivajadustega inimestele raamatute komplekteerimisel abi. 

Raamatupakid jõuavad lugejani valla sotsiaaltöötaja, avahooldaja või siis naabri/sugulase abil. 

Valla ajalehes Sõnumed avaldasime teate, et raamatukogu pakub koduteenust. Seni on 

saabunud vaid ühe inimese sooviavaldus. Ilmselt on avahooldajad nii tublid, et viivad ise 

soovitud lugemisvara kliendini.  



25 

 

Tabel 6 

 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv  

Koduteenindus 0 0 0 

 

Tabel 7 

Teenused teistele asutustele Ürituste arv Osavõtjate arv 

- 0 0 

4.6. Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja 

võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.  

Raamatukogu on ikka olnud kohtumiste paik ja koht, kus vahetatakse ja jagatakse 

informatsiooni. Maikuus käis rahvaga kohtumas sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. 

Septembrikuus arutleti politsei ja Viroli eestvõttel turvalisuse üle Tapal. Toimus kaitseväe 

teavitusüritusi, samuti valla ametnike kohtumine valla rahvaga. 

2018. aastal jätkus hoogsalt Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamine, tooni andis ka 

Euroopa kultuuripärandi aasta. Püüdsime pakkuda huvitavat vaatamist-kuulamist kõigile 

vanusegruppidele. Lasteaialapsed ja noorem kooliiga (kuni neljanda klassini) on vägagi 

koostööaltid. Vanemaid lapsi köita on veidi keerulisem, kuid 100%-list edu ei saagi ju loota. 

Täiskasvanutele suunatud üritused ei peagi silmas väga konkreetset sihtgruppi. Oodatud on 

kõik huvilised. Tublimad käijad on muidugi keskealised ja vanemad inimesed, valdavalt naised. 

Aasta algas NUKITSA-tundidega. Teoks sai järjekordne parima lastekirjaniku ja lasteraamatu 

illustraatori valimine. 

TÕN-i tegevuses oleme ikka kaasa löönud. Pärast mõneaastast pausi alustas Tapa 

Gümnaasiumi juures taas tegevust täiskasvanutele mõeldud õpe. Kohustuslik ja täiendav 

kirjandus õppijaile on raamatukogu poolt garanteeritud, ergutus ja innustus ka. Toetusgrupp on 

väga vajalik! TÕN-i nädala raames toimus meil kaks nutikoolitust seenioridele. Ei ole need 

tänapäeva seeniorid abitud midagi! Väga õppimisvõimelised kaasamõtlejad. 

Raamatukogu on jätkuvalt panustanud kohaliku kultuuripärandi jäädvustamisele ja 

eksponeerimisele. Kuna käimas oli ka Euroopa kultuuripärandi aasta, siis oli rõhuasetus igati 

õigustatud. Oli ridamisi eriilmelisi näitusi. Nostalgiajaama ürituse raames sündinud näitust 

“Tapa linna vaated”, kus fotograaf Nele Inglist oli fotodel mineviku ja oleviku põnevalt 

“kokku sulatanud”, võimaldati lahkesti eksponeerida ka raamatukogus. Näitus oli väga 

menukas ja läks mööda valla raamatukogusid rändama. Tapa Gümnaasiumi vilistlane Elli 

Soosaar esines oma fotonäitusega “Eestimaa maastikud”, meie lugeja Mirjam Alesmaa tõi 

meile eksponeerimiseks suure hulga heegeldatud mänguasju. Panime neist kokku imetoreda 

näituse “Mirjami heegeldatud mänguasjad”. Väga põnevad ja harivad on olnud vanavara 

näitused Pia ja Peep Evarti erakogust (Pia on ka Tapa kooli vilistlane): “Katame laua!” – 

vaatamiseks oli eriilmelisi nõusid, puust liudadest kuni uhke portselanini; “Kes vana ei hoia, 

see uut ei leia” – eksponeeriti erinevaid punutud anumaid (karpe, vaagnaid) ja korve. Vanasti 

tegid meistrid ju eraldi marja-, muna- , kala-, kartuli- ja heinakorve. Sajandivanuseid puust 

tööriistu tutvustas näitus “Head riistad on pool tööd”. 

Justin Petrone oli meie külaliseks veebruarikuus. Oli igati tore õhtu ühe itaalia juurtega 

ameerika päritolu eestimaalasega, kes kustumatu uudishimuga avastab meie maad ja rahvast. 
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100 tundi ettelugemist oli vahva algatus ERÜ maaraamatukogude sektsiooni poolt, millest 

meiegi agaralt osa võtsime. Otsisime huvitavat ja asjakohast lugemist. Muuhulgas sai loetud ka 

vanu toiduretsepte. 

30. mail möödus 110 aastat esimesest eesti kirjakeele konverentsist Tapal. Tähistamaks seda 

tähtsat daatumit, kutsusime esinema Keeleinspektsiooni peadirektori, ühtlasi ka kirjaniku, 

Ilmar Tomuski. Dialoog publiku ja esineja vahel kujunes väga elavaks. Ilmar Tomusk, kes on 

tööalaselt kokku puutunud kõikvõimalike eesti keelt puudutavate probleemide ja küsimustega, 

ei lasknud end kõigutada ega rivist välja lüüa (kohati olid küsijad suisa agressiivsed). Igatahes 

nentis ta ettekande lõpus, et kõik see, mida ta kodus oli ette valmistanud, jäi rääkimata, sest elu 

ise söötis ette hoopis teised küsimused. Aga ju oli seekord niimoodi tarvis! 

Maikuus olid meie külalisteks ka Doris Kareva ja Robert Jürjendal luule ja muusika põimikuga 

“Kuulmise järgi”. Väga karismaatilised esinejad ja emotsionaalne sõnum. 

Kaitseliidu Viru malevaga oleme varemgi koostööd teinud. Seekord oli põhjus eriti pidulik, 

kuna ka kaitseliit tähistas oma 100. sünnipäeva. Toimus näituste “Kaitseliit 100” ja fotonäituse 

“Viru malev 100” pidulik avamine. 

Mälestuspinkide avamine Ellen Niidule ja Ilmar Talvele Tapa linnaraamatukogu ees sai 

teoks 7. novembril. See mõte on meis kaua küpsenud, kuid nüüd oli tähtede seis nii soodne ja 

õige (Ellen Niidu sünnist möödus 90 aastat ja Ilmar Talve sünnist 100), et tegu sai tehtud ja 

seeläbi inimeste mälule kaks tugipunkti juurde tekitatud. 

Novembris jõudis meile ka Marko Pomerants oma vastse raamatuga “Minu ministeeriumid”. 

Marko Pomerantsi esinemine oli väga sümpaatne ja ilmselt taoline raamat vajaski kirjutamist. 

On ju hea, kui noored ja algajad poliitikud saavad lugeda poliitikategemise argipäevast.  

4.6.1. Kohalikul tasandil 

 Tapa Gümnaasium,  

 Tapa Vene Põhikool, 

 Lasteaiad Pisipõnn ja Vikerkaar,  

 Tapa Muusika- ja Kunstikool (õpilaste kunstinäitused, õpilaskontsert raamatukogus) 

 Tapa Muuseum (saame näituste tarbeks materjali, samas pakume oma fondidest 

täiendust muuseumi ekspositsioonidele),  

 Tapa Vallavalitsus (esindusüritustel on vallavanema tugi alati olemas), 

 Nostalgiajaama projektitiim (aitame korraldada jätkuüritusi, Nostalgiajaama üritusel 

eksponeeritud Nele Inglisti fotonäitus Tapa linna vaadetest ringles huviliste rõõmuks 

Tapa valla raamatukogudes). 

Kohalikul tasandil on meil arvukalt koostööpartnereid. See on väikese kogukonna eelis – kõik 

on omavahel seotud ning üheaegselt ollakse nii andjad, vastuvõtjad kui ka üksteise toetajad. 

Koos on huvitavam. 

Vallavalitsuselt saame igakülgset tuge, samas oleme ka ise nende jaoks olemas, olgu tegu 

teavitusüritusega või küsitluse korraldamisega – raamatukogu on ikka kindel koht ja abi 

garanteeritud. 

Koolid ja lasteaiad on loomulikult raamatuürituste sihtgruppideks, samas on raamatukogus 

toimunud kunstikooli ja ka Tapa Gümnaasiumi õpilastööde näitusi. Raamatukogu on ju 

näitusteks ideaalne koht – alati avatud ja astu läbi kasvõi mitu korda päevas. 
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Loomulikult teevad koostööd ka valla raamatukogud omavahel, kuid see on nii loomulik, et ei 

vaja vist mainimistki. 

4.6.2. riiklikul tasandil 

 ELK (Viive Noor vahendab kunstinäitusi) 

Viive Noore vahendusel jõudis Tapa raamatukogusse Itaalia kunstniku Glenda 

Sburelini näitus, samuti Iisraeli kunstnike Irena Aizeni ja Lena Revenko looming. 

Eesti autoritest Regina Lukk-Toompere ja Ülle Meister. 

 Kunstnik Mare Hunt (saime eksponeerimiseks väga toreda näituse "Risti-rästi läbi 

Eestimaa") 

 Viru Instituut (Virumaa noorte kodu-uurijate konverents) 

 Kaitseliidu Viru Malev (ühisnäitused tähistamaks Kaitseliidu 100. sünniaastapäeva) 

 Sillamäe raamatukogu (vahetasime fotonäitusi – meie saatsime omalt poolt Kairi 

Krooni loodusfotode näituse, vastu saime „Sillamäe läbi kaamerasilma“) 

4.6.3. rahvusvahelisel tasandil 

 Akaa kunstiühendus Soomest  

 Akaa raamatukogu 

 Turu Ülikool (Soome).  

Sel aastal käisid meil külas nii sõbrad Akaa kunstiühendusest, kui ka Akaa raamatukogust. 

Soomlaste kunstinäitusi Tapal ei toimunud, küll aga pidasime plaane edaspidiseks ning 

vahendasime üle lahe hoopiski Tapa Muusika- ja Kunstikooli õpilaste tööde näitust. 

Akaa raamatukogu rahvas tundis huvi meie käekäigu vastu. Külastasime ka Lääne-Virumaa 

Keskraamatukogu ja nagu külalised väitsid, siis sellised käigud annavad huvitavaid vaatenurki 

ja toredaid nippe, mida igapäevatöös rakendada. 

Turu ülikooliga tekkisid sidemed seoses Ilmar Talve mälestusürituste organiseerimisega. Kuna 

Ilmar Talve oli väga pikka aega Turu ülikooli õppejõud, seega neile väga oluline persoon, siis 

võttis meiega ühendust professor Timo J. Virtanen Turu ülikoolist ning soovis materjali Talve 

kodulinnast. Timo J. Virtanen osales ka mälestuspinkide avamisel. Koostöö jätkub. 

Üritused:  

 Peegelmees Justin Petrone – Justin Petrone rääkis oma raamatutest, endast ja 

eestlastest, sellest, mis teda eestlaste juures hämmastab ja mis rõõmustab. Sült ei meeldi 

talle endiselt, kuid hiljuti õppis sööma tatra putru. 

 100 tundi ettelugemist – toetasime ERÜ maaraamatukogude sektsiooni algatust. 

 Ilmar Tomusk – 110 aastat esimesest eesti kirjakeele konverentsist Tapal, kõnelesime 

keelepoliitikast. 

 Doris Kareva ja Robert Jürjendal luule- ja muusikapõimikuga ”Kuulmise järgi” 

– need on need harvad hetked, kui kõik tundub nii lõpmata õige, puhas ja habras. 

 Mälestuspinkide avamine Ellen Niidule ja Ilmar Talvele – mälestuspinkide avamine 

oli päris emotsionaalne ettevõtmine. Seeläbi andsime inimeste mälule justkui paar 

toetuspunkti. See toimis, sest viimasel ajal oleme väga palju saanud vestelda teemal, 

kuidas on need inimesed Tapaga seotud. 

 Marko Pomerantsi raamatuesitlus ”Minu ministeeriumid” – ehk siis õpik algajale 

ministrile ja teatmik neile, kes tahavad aimu saada, mismoodi see elu ministeeriumis 

ikka käib. 
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Näitused 

 Väikese rahva suur kirjanik Anton Hansen Tammsaare 140  

 Üksainus maa on maailmas. Eesti Vabariik 100 – olgu mu päralt või terve ilm, 

jäädavalt minu on üksainus maa! 

 Katame laua – vaatamiseks oli hulgaliselt nõusid, alates puust liudadest-kaussidest 

kuni peenema portselani ja klaasnõudeni välja. Asjad räägivad, kuidas eestlasest sai 

linnainimene, kuidas ta jõudis paremale elujärjele. 

 Eesti sajand teatrilavadel – Eesti Etendusasutuste Liidu eestvõttel asusid teatrid 

vabariigi sajandaks sünnipäevaks kingitust looma juba 2014. aastal, mil otsustati 

üheskoos publiku ette tuua Eesti Vabariigi sajandipikkune lugu. «Sajandi lugu» 

lavastab 22 teatrit. 

 Oma leib on kõige magusam – eestiaegsed retseptid on elanud uskumatult visalt, 

kandudes põlvest põlve hoolimata riigikorrast või tooraine nappusest. Näitusel oli 

kokaraamatud, milles on nõuandeid ja retsepte meie esiemadelt. 

 Sinu aed ootab sind 

 Emakeel – see on ja jääb – 30. mail 1908 kogunesid Eestimaa Rahvahariduse Seltsi 

ja Eesti Kirjanduse Seltsi esindajad ühiseks keelekoosolekuks Tapale eesmärgiga 

arutada „kirjaviisi ja õigekirja ühtlaseks-seadmisi“. Koosolek on saanud tuntuks Tapa 

keelekonverentsi nime all ning 2018. a möödus sellest olulisest sündmusest 110 

aastat. Igale rahvale on kõige ilusam tema emakeel. 

 Kes vana ei hoia, see uut ei leia – näitusel oli eksponeeritud erinevaid korve ja 

punutud anumaid Pia ja Peep Evarti erakogust. 

 Juhan Viidingu laulud – Juhan Viidingu loodud tekste on viisistanud mitmed eesti 

heliloojad ja laulnud väga paljud meie armastatud muusikud. 

 Lilleaia kuninganna – Rooside võlujõud on suutnud iidsetest aegadest panna 

laulikuid ja poeete neist luulet looma. 

 Eesti – Euroopa rabariik – Eesti on Euroopas oma rabade suhtelise pindala poolest 

kolmandal kohal. Niisiis võime end uhkelt nimetada üheks Euroopa rabariigiks. 

 Õue tahaks! – meie, kes me elame karmi kliima ja pikkade talvede maal, soovime 

soojal aastaajal veeta võimalikult palju aega väljas. Pakkusime välja terve rea 

asjalikke raamatuid, mis on abiks mõnusa õueruumi kujundamisel. 

 Head riistad on pool tööd – näha sai eesti talurahva kodukäsitööks vajalikke tööriistu 

rohkem kui sajanditagusest ajast. Eksponaadid pärinesid Peep ja Pia Evarti erakogust. 

 Taimetark, arst ja kirjanik Aili Paju 80 – loomuliku tervenemise võime on olemas 

igas inimeses, tuleb vaid muuta eluviisi, õppida elama kooskõlas loodusega ja toituda 

targalt. 

 Kaitseliit 100 – Kaitseliidu ajalugu ja tänapäev. 

 Mirjami heegeldatud mänguasjad – värvilised, ilmekad, lõbusad ja armsad. See 

vitriinkapitäis heegeldatud mänguasju oli tõeline lastemagnet ja üleüldine 

rõõmutegija. 

 „Sinu luule ongi su elu, su elu ongi su luule.“ Hando Runnel – näitusega 

tähistasime Eesti rahvale väga oluliste luuletajate Doris Kareva ja Hando Runneli 

juubelisünnipäevi. 

Foto- ja kunstinäitused  

 Sillamäe läbi kaamerasilma – Sillamäe raamatukogutöötajad olid jäädvustanud oma 

kodulinna vaateid 

 Loetud hetked – rändnäitus 

 Eestimaa maastikud – Elli Soosaare fotonäitus 
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 Tapa linna vaated – Nele Inglisti fotonäitus 

 Viru malev 100 – fotonäitus Viru Maleva ajaloost 

 Kolonel August Balder – Kaitseliidu muuseumi stendinäitus 

 Piret Mildeberg „Ammuuuseum“ – lehmateemaline näitus 

 Itaalia kunstniku Glenda Sburelini näitus 

 Iisraeli kunstnike Irena Aizeni ja Lena Revenko loomingu näitus 

 Regina Lukk-Toompere raamatuillustratsioonide näitus 

 Ülle Meistri juubelinäitus – illustratsioonid muinasjuttudele ja akvarellid 

 Mare Hundi näitus „Risti-rästi läbi Eestimaa“ 

4.7. Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele 

Individuaalkoolitusi oli 14. Peamised sihtrühmad on eakad inimesed ning need, kellel on 

raskusi uuesti tööturule sisenemisega. Teemadest võiks nimetada järgmisi: 

 Sülearvuti, tahvelarvuti seadistamine; 

 Nutitelefoni seadistamine, kasutuselevõtt; 

 Toimingud ID-kaardiga (sh sertifikaatide uuendamine); 

 Tegevused isiklikul pangakontol (väljavõte pangakontolt jms); 

 CV koostamine; 

 Dokumentide digiallkirjastamine; 

 Tervisedeklaratsiooni täitmine ja allkirjastamine; 

 Tuludeklaratsiooni täitmine; 

 Sugupuu uurimine. 

Just vanemaealised kliendid vajavad abi igapäevastes internetitoimingutes (pank, ID-kaart, 

erinevate formularide leidmine ja täitmine), kuna paberlik asjaajamine on asendunud 

elektrooniliste toimingutega. Inimesed on pakutava teenusega väga rahul, kuna võimalik on 

õppida-õpetada omas tempos ja individuaalselt. Inimesed on julgemad abi küsima. 

Individuaalkoolitusi viisid läbi raamatukoguhoidjad, internetipunkti töötaja ning IT-spetsialist. 

Rühmakoolituste raames korraldasime majasisesed koolitusi. Suuremalt jaolt on need 

uudiskirjanduse tutvustused, kus meie komplekteerija Mae, kes on raamatute tellimise-

töötlemise protsessis nendega juba rohkem tutvuda jõudnud, jagab saadud infot teistele 

raamatukogu töötajatele. See võimaldab veidigi uudiskirjanduses orienteeruda. 

Kui vaadelda viimaste aastate kasutajakoolitusi, siis on huvi jätkuvalt ID-kaardi kasutamise 

vastu (digiallkirja andmine, sertifikaatide uuendamine), samuti erinevate formularide leidmise 

ja täitmise vastu. Jätkuvalt soovitakse konsultatsiooni CV-de koostamisel või vajatakse infot 

koduloolise uurimistöö tarbeks erinevate andmebaaside leidmise ja kasutamise kohta. Geni on 

endiselt päevakorras. Abivajajate põhikontingendi moodustavad eakad. Ja see ei tähenda alati, 

et nad ei saa hakkama ja vajavad sellepärast abi. Ei. Nad on hoopiski teotahtelised ja 

uudishimulikud ja tahavad oma tegemistes efektiivsemad olla. Siinkohal on meiepoolne 

suunamine ja näpunäited igati teretulnud. 

4.8. Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded  

Raamatukogu tutvustab oma üritusi ja teenuseid põhiliselt raamatukogu ja valla kodulehel, kuid ka 

raamatukogu facebookis, plakatitel, jagame flaiereid, teavitame meili teel, suhtleme otse 

raamatukogu kasutajatega, avaldame infot valla ajalehes Sõnumed; maakonnalehes Virumaa 

Teataja, ajalehes Kuulutaja. Samuti on laenutustšekil jooksva kuu ürituste jm info.  
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Meedias on raamatukogu kajastatud järgnevalt:  

Sõnumed – 18 korral,  

Virumaa Teataja –10 korral,  

Kuulutaja – 2 korral. 

4.9. Andmebaasid 

Tapa valla raamatukogud kasutavad Raamatukogude Info- ja Kataloogisüsteemi RIKS ja 

veebipõhist RIKSWEBi, millele on välja töötatud nii nuti- kui laenutusautomaadi rakendus 

(https://tapa.webriks.ee). Täiendame pidevalt infosüsteemi RIKS ning selles asuvat 

kodulooandmebaasi. RIKS töötab tõrgeteta ja uueneb järjepidevalt. Lingilt „Raamatukogud 

reaalajas“ on võimalik jälgida raamatukogude tegevust reaalajas (https://live.webriks.ee).  

Erinevate e-kataloogide lingid on leitavad raamatukogu kodulehel aadressilt 

https://www.tapa.lib.ee/?page_id=436. 

5. 2019. aasta tegevused 

2019. aasta tuleb kindlasti töömahukas. Eelkõige on see seotud Tapa valla raamatukogude 

ühendamisega. Uus kooslus – kuidas koos edasi, millised on raamatukogude külastajate 

ootused, mida teha teisiti? Ennekõike tuleb tutvuda Tamsalu kandi lugejate soovidega. Tapa 

piirkonna raamatukogud on ühtses süsteemis tegutsenud juba 12 aastat, seetõttu on kohalikud 

olud tuttavamad. Tuleb korraldada lugejaküsitlus (üle valla) ja viia läbi raamatukoguteenuse 

kvaliteedihindamine. Lähtudes saadud infost/andmetest toimub ka raamatukogutöö 

korraldamine. 

Uuel aastal jätkame ühiselt ühe raamatukoguprogrammiga, milleks on RIKS. Tamsalu, 

Assamalla ja Vajangu raamatukogul tuleb raamatukogusüsteemi vahetus Urramist RIKS-i. 

Vallas moodustub ühtne andmebaas, kuhu kuuluvad ka Tapa Gümnaasiumi, Tapa Vene 

Põhikooli ja Lehtse Kooli raamatukogud. 

Iga harukogu teeb oma plaanid ise, et uus aasta oleks edukas, huvitav, sündmusterikas ja 

külastajaile huvi pakkuv. Tapa raamatukogus jagub plaane: jaanuaris toimub kohe Ilmar Talve 

100. sünniaastapäeva tähistamine, kevadel pöörame rohkem tähelepanu Tapa Gümnaasiumi 

(meie hea koostööpartner) 100 aasta juubelile, aprillikuus toimub üle-eestiline etluskonkurss 

„Ellen Niiduga Midrimaal“, veebruaris tuleb Moskva kunstniku Olga Ionaitise näitus ja mais 

näitab oma töid Tapa sõpruslinna Akaa kunstnik ja käsitööõpetaja Minna Polus. Samas rändab 

Turu ülikooli meie koostatud Ilmar Talve kapanäitus ja Tiiu Heinsoo fotonäitus “Meie 

koduvald“. 

See on vaid väike osa kavandatavatest sündmustest. Kindlasti on meie igapäevategemistes 

üheks võlusõnaks koostöö – raamatukogude omavaheline koostöö ja koostöö erinevate asutuste 

ning inimestega. 

Aruande koostasid: Kersti Burk, Ere Käärmaa, Mae Mitt, Margit Lättemägi, Ave Fohs, 

Elle Kivisoo ja Vahur Saaremets. 

Direktor 

Allkiri ……………… /Kersti Burk/ 

  

https://tapa.webriks.ee/
https://live.webriks.ee/
https://www.tapa.lib.ee/?page_id=436
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LISA 1. Personali koolitus 

Raamatukogu nimi Koolituste 

arv 

Koolitustundide arv 

(koolituse maht ) 

Koolituseks 

kulutatud 

Tapa Linnaraamatukogu (Kooli 6) 14* 171,5  

TLRK (vald)   1 123 € 

* Kokku käidi 14 koolitusel 30 korda (mõnel koolitusel osales mitu inimest). 

LISA 2. Raamatukogutöötajate avalikud esinemised 

Avalikke esinemisi ei olnud. 

LISA 3. Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid 

Raamatukogu nimi  Teostatud tööd (2018) 

Tapa Linnaraamatukogu (Kooli 6) Valgustuse kaasajastamine 

LISA 4. Laste ja noorteüritused (valik olulisematest) 

Raamatukogu nimi Ürituse nimi Osavõtjate arv 

Tapa Linnaraamatukogu Ettelugemine: Vahtramäe Emil 2 

Tapa Linnaraamatukogu Ettelugemine: Bullerby lapsed 2 

Tapa Linnaraamatukogu Ettelugemine: Röövlitütar Ronja 3 

Tapa Linnaraamatukogu Nukitsatund 165 

Tapa Linnaraamatukogu Kohtumine Heiki Vilepiga 67 

Tapa Linnaraamatukogu Lehmade salaelu 10 

Tapa Linnaraamatukogu Vlogime! 10 

Tapa Linnaraamatukogu Päikesejänkude rahvarõivatund 16 

Tapa Linnaraamatukogu Valmistume emakeeleolümpiaadiks 14 

Tapa Linnaraamatukogu Mürakarude rahvarõivatund 11 

Tapa Linnaraamatukogu Ema Käekott 11 

Tapa Linnaraamatukogu Mürakarude kevade algus 20 

Tapa Linnaraamatukogu Raamat on sõber 22 

Tapa Linnaraamatukogu Kolm soovi 15 

Tapa Linnaraamatukogu Konnasadu 21 

Tapa Linnaraamatukogu Sõnadevabriku tund 11 

Tapa Linnaraamatukogu Kala Emili tund 20 

Tapa Linnaraamatukogu Konn astus usinasti mööda teed 18 

Tapa Linnaraamatukogu Kellukeste rühma tutvumiskäik 16 

Tapa Linnaraamatukogu Ettelugemine 3 

Tapa Linnaraamatukogu Kuidas valmistuda emadepäevaks 4 

Tapa Linnaraamatukogu Ettelugemine Rüblikute rühmas 10 

Tapa Linnaraamatukogu Maanteeameti liiklusalane ennetustöö 60 

Tapa Linnaraamatukogu Lugemisprojekt „Meie väike raamatukogu“ 65 

Tapa Linnaraamatukogu Raamatukogumäng 40 

Tapa Linnaraamatukogu „Vana aja lood ja mängud“ 13 

Tapa Linnaraamatukogu „Vana asi jutustab“ 19 
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Raamatukogu nimi Ürituse nimi Osavõtjate arv 

Tapa Linnaraamatukogu Raamatukogutund 11 

Tapa Linnaraamatukogu Lasteaia Pisipõnn Mürakarude rühm 

raamatukogus 

22 

Tapa Linnaraamatukogu Jõulutund 140 

Tapa Linnaraamatukogu Kohtumine Ülle Meistriga 59 

 


