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Tabel 1 

Omavalitsus Piirkonna 
elanike  

arv (01.12.18) 

Raamatukogusi
d kokku 

Neist 
harukogusi
d  

Teenindus
-punktide 
arv 

Laenutajate 
% piirkonna 
elanikest 

Väike- Maarja 
Valla RK  

4401 4 3 0 22,97% 

 797  Kiltsi 0 10,66% 

 399  Triigi 0 19,3% 

 849  Simuna 0 32,04% 

 2 356 Väike-Maarja  0 24,49% 

Üldkasutatavate raamatukogude arv:  Põhikogu, haruraamatukogude arv ja 
teeninduspunktide arv. 

1. Põhilised tegevussuunad 

Aasta 2019 oli Väike-Maarja Valla Raamatukogule tegus aasta nii asutuse siseselt kui 
tegevustega meie külastajatele. Kõik meie kogud on oma piirkonnas olulised pakkudes 
elanikele vajalikke teenuseid ja selle kõrval vaba aja veetmise võimalusi. Raamatukogud on 
partneriteks teistele kohalikele asutustele ja seltsidele. Simunas, kus koguhoidja on ise mitme 
seltsi liige ja kogukond ühtehoidvam, on töötaja järjepidev panus kultuurielu edendamisele 
suurem kui aruanne seda kajastada võimaldaks. Tänavu tuli ka teenitud tunnustus 
kultuuriministeeriumilt just pikaajalise kultuurielu hoidmise ja edendamise ning lugemist 
väärtustava tegevuse eest Simuna raamatukogus.  

Rõõmsaid sündmusi oli aruandeaastal veelgi. Kiltsi raamatukogu tähistas kevadel oma 70. 
juubelit ning koguhoidja 35. tööjuubelit. Lisaks pidulikule koosviibimisele valmis ka näitus 
kohaliku raamatukogu minevikust, erinevatest tegevuskohtades ja koguga seotud inimestest. 
Sellest kujunes kogukonna pidupäev. Praegu raamatukoguga seotud inimesed ühinesid 
vallavalitsuse tänuavaldusega koguhoidjale pikaajalise järjepideva töö eest Kiltsi 
raamatukogus.  

Just järjepidevus ongi meie raamatukogude juures tugevuseks. Töötajad tunnevad oma lugejaid 
ja kogusid, täiendavad end pidevalt ise ning oskavad teadmisi oma lugejatele edasi anda ning 
toetada juhti. Põhikogu töötajatele olen väga tänulik. Segadust oli omajagu ja nende abil sai 
seda vähemaks. Tänavu lõpetas direktor raamatukogundusliku kutseõppe, mis oli vajalik 
omandatud teadmiste  ja ülevaate poolest kõigi meie kogude tegevusele. See nõudis samas oma 
lõivu, sest nädalased õppesessioonid olid tööst eemalolekuna pikad ja mõningad tegevused 
seetõttu kindlasti kannatasid, said tehtud kiirustades või jäid sootuks ootele.   

Näiteks oma meeskonnale mõeldud esmaabikoolitus lükkus kevadelt sügisele. Sellegipoolest 
osutus see vajalikuks, julgustavaks ning meeldejäävaks kahepäevaseks õppimiseks, mis 
osalejatele korda läks. Selgus, et meeskonna ühiseid tegevusi võiks olla rohkem. Seni on aastas 
kuni kaks koosolekut ning kevadistel kirjandusretkedel osalevad kõik meie koguhoidjad.  
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Aasta kordaläinud ettevõtmistest toon välja veel Simuna raamatukogu julge algatuse 
lugemisharjumusi kujundavast programmist „Lugemisisu“ osalemise. Kui veel kevadel oli ta 
laste- ja noorte raamatukogu vähese külastamise pärast mures, võttis ta julgelt väljakutse vastu 
ning koostöös õpetajaga toimuvad mängulised raamatukogutunnid.  

Samuti oli lugejate ja laenutuste vähenemise pärast mures Triigi raamatukogu ja on hea näha, 
et koguhoidja ei anna alla ning pakub lugejatele võimaluste piires tegevust. Hea suhtlejana on 
ta kogu hing ning lugejad hindavad tema tööd. Kohal on need, kes peavad ehk need, kes on 
tõesti sündmustest ning näitustest ja väljapanekutest huvitatud.  

Põhikogu rõõmustab, et samuti just algklassidele suunatud pokumatkade kaudu sai rohkem 
kooli kaasata ning pokuteema kasvas tänu huvijuhile ja kooliraamatukoguhoidjale 
algklassidemajas kirjanduslikuks karnevaliks. Sügisel oli minul lihtsam raamatukogutundide 
ning jõuluhommikutega jätkata. Sellest ettevõtmisest sai osa meie kaalukam partner lasteaed, 
kus õpetajad lastega koos matkal uudistasid ja ise pokuraamatutega edasi toimetasid.  Samuti 
Kiltsi raamatukogu ja sealne lasteaiarühm. Üksi ongi keerukam suuri ettevõtmisi korraldada 
ning Kiltsi koguhoidjaga koos sündmust planeerida ja ellu viia oli tore kogemus. 

Julge ettevõtmisena proovisime tänavusel kodukandipäeval Elavat Raamatukogu. Elav 
Raamatukogu on nagu tavaline raamatukogu, kuid paberkandjal või digitaalse teaviku asemel 
saab lugeja teatud ajaks laenutada rääkiva raamatu, inimese. Valikus olid kohalikud 
sädeinimesed ning vallavõimu esindajad. Ettevalmistav osa  sündis direktori kutseõppe 
lõputööna. Läbiviimisel tulid appi koguhoidjad, kes ka ise julgelt elavaid raamatuid laenutasid. 
Tundus, et alguses pisut võõrastati ja laenutus aktiviseerus pigem ettevõtmise II pooles. Tunni 
aja jooksul laenutati kaheksa teavikut kokku 12 korral ning raamatuid uudistati kokku 163 
minuti jagu. Inimeste tagasisidest selgus, et seda võiks teha veel. Hinnati, et see on 
osalusmeetod ja tuleb suhelda,  mitte lihtsalt kuulata.  Kolm laenutajat avaldasid valmisolekut 
ka ise vajadusel elav raamat olema. See andis meile julgust ka edaspidi raamatukogu raamidest 
ja ruumidest välja tuua. 

 

2. Juhtimine  

2.1 Raamatukogude võrgu struktuur ja nõukogud:  
Muutusi raamatukogude võrgus ei toimunud. Valdade ühinemise järel on uues vallas 
eraldiseisvad Rakke raamatukogu ja Väike- Maarja Valla raamatukogu põhikogu kolme 
harukoguga Kiltsis, Triigis ja Simunas. Siiski teeme Rakke raamatukoguga tihedalt koostööd 
nii teavikute vahendamisel kui juhtimisküsimusteni välja, mõlemad juhid osalesid koos 
raamatukoguhoidja kutseõppes. Oleme üksteise tegemistega hästi kursis. Valla raamatukogu 
juhatajal oli võimalus nõuandvas rollis osaleda koolitusel „Avalike teenuste delegeerimise ja 
koosloome arenguprogramm KOV ja vabaühenduste esindajatele,“ mille väljundina hakkab 
Salla seltsimajas toimima Rakke raamatukogu väliteeninduspunkt. Selle käivitamise juures olla 
on taaskord väärtuslik kogemus ning hea võimalus ka meie raamatukogude teenused läbi 
mõelda. 
Tänavu alustasime oma dokumentatsiooni uuendamisega. Alustasime tagasisideküsitluse, 
andmekaitsetingimuste ja arengukavaga tööd, kuid valla kultuurinõuniku soovil võtsime enne 
ette põhimääruse ja kasutuseeskirja muudatused. Viimane sai ühtlustada kõikide vallas 
tegutsevate rahvaraamatukogude dokumendiks. Suureks abiks olid konsultatsioonid Lääne- 
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Virumaa Keskraamatukogu töötajatega. Töö oli väga ajamahukas, kuid väärtuslik kogemus 
edaspidiseks. 
Ootele jäid ka kvaliteedihindamine ning raamatukogu nõukogu ellukutsumine. Pooleliolevate 
tööde lõpetamine saab olema lähituleviku väljakutse.  
Üldistav hinnang valla raamatukogude tegevusele aruandeaastal on hea.  Lahtiolekuajad on 
endised Triigis, Simunas ja Väike-Maarjas. Kiltsi proovib alates märtsist laupäevast 
lahtiolekuaega iga kuu esimesel ja viimasel nädalavahetusel. Lugejatele pakutakse 
aruandeaasta kevadest alates koduteeninduse võimalust,  palju kasutust leiab 
raamatukogudevaheline laenutus. Bussiühendus võiks olla parem. Näiteks Kiltsi kogu 
teeninduspiirkond jääb hajaasustusega alale ja ühistranspordivõimalus on pigem keskuse kui 
valla ääreala poole tihedam.  
 

2.2 Eelarve 

Tabel 2 

Põhieelarve  Seisuga  
31.12.18. €  

Seisuga  
31.12.19 €  

Muutus %  

Eelarve kokku  98 979 108 257 +9,37 % 
Personalikulu  71 420 77 812 +8,95 % 
Komplekteerimiskulu 23 031 24 288 +5,46 % 

sh KOV-lt 14 710 16 011 +8,84 % 

sh riigilt  8 231 8 277 +0,56 % 

Infotehnoloogiakulu  4 528 6 157 +35,98 % 
Üritusteks/näitusteks 1 098 969 -11,75 % 
Täienduskoolitus 638 1 410 +121,00%  
    

Tabelis esitatud ainult jooksvad kulud ja mitte investeeringud. 

Raamatukogu eelarve on piisav, et tagada raamatukogude kohustused ja tööks vajalik. 
Uudiskirjandusele mõeldud vahendeid võiks alati olla rohkem, kuid on tänuväärne, et seni on 
KOV summat igal aastal tõstnud.  

2.3 Projektid 

Tabel 3 (täielik loetelu) 

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Eraldatud 
summa 

Projekti üldmaksumus 

- - - - 
 

Möödunud aastal projekte ei esitatud ning seega toetusi pole saadud.  

2.4 Personali koosseis, juhtimine ja areng 
Väike- Maarja Valla raamatukogus on kokku 7 töötajat, harukogudes 3 ning põhikogus koos 
infotöötaja ja direktoriga 4. Tänavu naases pikalt lapsehoolduspuhkuselt infotöötaja, kuid 
mitte täiskoormusega ja jäi suve lõpust taas rasedus- ja sünnituspuhkusele. Seega on 
põhikogus tööülesanded endiselt jagatud 3 töötaja vahel.  
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Harukogude töötajatest on osalise koormusega tööl veel 1 koguhoidja, kokku oli töötajate 
koosseis 6,3 kohta. 

2.4.1 Ülevaade koolitustest. Omapoolne hinnang. 
 

Teema Korraldaja Osalejate 
arv 

Erialased täienduskoolitused   

Raamatukoguhoidja kutsekoolitus Eesti Rahvusraamatukogu 1 

LVKRK korraldatud koolitused LVKRK  

Hispaania ja Ladina- Ameerika kirjandus- M.Laan  4 

Laste lugemismängud. Kuidas ajutreening 
parandab enesehinnanguid. Projektide kirjutamine 
kultuurkapitalile.- Pikkoja, Männiste, Jonuks, 
Lauri 

 3 

Elukestva õppe edendamine. Raamatukogutöötaja 
kui uue mõtteviisi ja tähenduse looja.- L.Kolk 

Koos ETKA Andrasega 3 

Õppimise võlu ja nauditav õppimine hõbedases 
vanuses- T. Tambaum 

 1 

Õppekäik Kiisa RK ja A.Pärdi keskusesse.  6 

Seminar VM vallas: Rakke RK ja kodulugu. 
Kalaspordimuuseum. Eesti keelest. 
Liiklusnädalast.- Kinnep, Salus, Heinla, Okas 

 6 

Rahvusraamatukogu andmebaasidest ja uutest 
arengutest. Kirjastamise seisust ja Tänapäeva 
uutest raamatutest.- R.Olonen, T. Vahter 

 3 

Meeskonna juhtimise põhitõed ja väljakutsed 
alustavatele juhtidele- J. S. Liigand- Juhkam 

 1 

Värvinimedega fraseologismid ja nende tuntus 
õpilaste hulgas. Värvisõnade esinemine 
Kreutzwaldi muinasjuttudes. Dublini 
raamatukogud. Väekad taimed Eesti pärimuses. 

 4 

Muud koolitused   

Personaliarvestus ja personalitöö dokumendid- K. 
Kuimet 

Personalitöö 
Arenduskeskus 

1 

Esmaabi põhikursus- A. Lehtmets VM V RK 5 
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Muinasjutu konverents Haapsalus Läänemaa 
Keskraamatukogu 

1 

Kuidas kujundada plakatit.- Denis Jershov MTÜ Kotli maja, VM VV 3 

Kogukonna visuaalse identiteedi kujundamine, 
oskuste arendamine.- M. Lindoja 

MTÜ Kotli maja, VM VV 1 

Helsingi keskraamatukogu Oodi külastus LV kooliraamatukogude 
ainesektsioon 

1 

Avalike teenuste ja koosloome arenguprogrammi 
koolitus- Pedanik, Kotov, Aps, Kostabi   

Sotsiaalse Innovatsiooni 
Labor 

1 

Raamatukogupäevade avaaktus Kosel ERÜ 1 

Terve Eesti õpib: Kuidas paremini mitte mõista 
noori?- P. Kriisa 

VM V RK 2 

Kirjandusretk Jõgevamaale VM V RK 6 

 

Lisa 1 

Enesetäiendamine on raamatukoguhoidjatele väga oluline ja võimalusel osalevad meie 
raamatukogu töötajad kõigil erialastel koolitustel, mida keskkogu pakub. Nelja maja peale 
kokku osalesid töötajad mullu 20 koolitusel kogumahuga 552 tundi. Sellest 208 tundi on 
tegelikult raamatukoguhoidja kutseõppe viimase kahe mooduli maht, kuid pikemaid koolitusi 
läbiti tänavu teisigi. Raamatukogu ise korraldas 3 avalikku koolitust. 

Osaletud koolitused ja väljasõidud andsid ideid, mida ise kasutada või teadmisi, mida ka 
lugejatega jagada. Keskraamatukogu korraldab huvitavaid koolitusi pakkudes koguhoidjate 
oma oskuste täiendusvõimalustele lisaks veel teemasid meie erinevate sihtgruppidega tööks. 
Meeldejäävamad neist olid laste lugemismängude ja mälutreeningu koolitused ning väljasõit 
Kiisa raamatukokku ja A. Pärdi keskuse külastus. Kordaläinuks ja kasulikuks peeti ka oma 
raamatukogu korraldatud traditsiooniks saanud kevadist kirjandusretke ning kahepäevast 
esmaabi põhikursust. Kutseõpe oli hea võimalus reflekteerida senist tööd ja omandada teadmisi 
edasiseks tööks. Kuigi osales ainult direktor, sai selle raames olulisemaid küsimusi analüüsitud 
kõikide kogude üleselt.   

2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused. 
Raamatukoguhoidjatel pole avalikke esinemisi kuigi tihti või me teinekord jätame ise need 
tähelepanuta. Näiteks loengute ja koolituste raames on ettekandja mitmes rollis– õpetaja, 
raamatukoguhoidja, esineja, sealjuures mingite tegevuste läbiviija. 

Kiltsis on kogukond väike, sündmusi korraldatakse ühiselt ning nende käigus on korraldajatel 
ka oma osa. Raamatukogu 70. juubelil  oli koguhoidja Riina Tali ise peo perenaine ja esines ka 
kokkuvõttega kohaliku raamatukogu hetkeseisust ning olnust. 

Enam tähelepanu saab direktor erinevatel sündmustel kõnede või ettekannetega. Esmakordselt 
saime vallavolikogu kultuurikomisjonis kajastada valla raamatukogude tegevust ja hetkeseisu 
just 2018. aastaaruannete põhjal. Samuti tutvustasime uute dokumentide, põhimääruse ja 
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kasutuseeskirja muudatusi ja nende tagamaid. Koolituste käigus on tulnud teha kokkuvõtteid 
näiteks komplekteerimispõhimõtetest, pakutavatest teenustest ja sündmuste korraldamisest. 
Lisa 2 

2.4.3 Erialahariduse omandamine.  

Direktor lõpetas raamatukoguhoidja tase 6 kutsekoolituse 17.04.2019. 

2.4.5 Töötajate tunnustamine.  

Riina Tali Lääne- Virumaa Keskraamatukogu  ja  Väike- Maarja valla tänukiri pikaaegse töö 
eest Kiltsi raamatukogus. 

Riina Tülli Kultuuriministeeriumi tänukiri pikaajalise kultuurielu hoidmise ja edendamise ning 
lugemist väärtustava tegevuse eest Simuna raamatukogus. 

Kristel Lehtme ETKA Andras ja Omavalitsuste Liidu tunnustus 2019. aasta täiskasvanud 
õppijana, eripreemia raamatukoguhoidja kutse omandamise eest. 

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine.  

Raamatukogude haldusjuhtimises suuri muudatusi ei olnud. Tegevuskohad on samad, kuid 
ettevalmistusi tehti Triigi raamatukogu üüripinnalt kolimiseks kohaliku spordihoone 
ruumidesse, et otstarbekamalt kasutada valla hallatavaid hooneid ja kliendi seisukohalt, et 
inimene saaks erinevad teenused ühest kohast. 

Remondivajadus on kogudel erinev ja neid lahendatakse vastavalt eelarve võimalustele. 
Põhikogu põrandakatte vahetus lükkus edasi teadmata ajaks, sest see on suur investeering ja 
kuidas seda kõige mõistlikumalt lahendada, nõuab veel koostöös valla ehitusnõunikuga 
uurimist. 2019. aastal sai lahendatud väiksemaid probleeme tööala valgustuse uuendamise, trepi 
korrastustöö  ja inva- WC remondi näol. Kolmel korral tuli Väike- Maarjas tegeleda ootamatu 
veeavarii ning nende tagajärgede likvideerimisega. Kiltsi raamatukogus teostati trepikoja 
värvimistööd. Triigi raamatukogus vahetati valamu ja segisti. 

Lisa 3 

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 

Väike- Maarja Valla Raamatukogu neljast kogust kaks, Kiltsi ja Simuna raamatukogu, asuvad 
tegevuskoha II korrusel. Liikumispuudega inimesel ligipääs puudub. Triigi ja Väike- Maarja 
raamatukogu asuvad tegevuskoha I korrusel. Põhikogul Väike- Maarjas on  peaukse juures 
kaldtee, riiulite vahed kohandatud sobivaks ka ratastoolis külastajale ning olemas on inva-WC. 
Problemaatiline on sissepääs hoonesse-kõrgem ukselävi ja  raske väljapoole avanev uks ning 
arutlusel on olnud selle vahetamine. 

2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 

Üldine hinnang raamatukogu infotehnoloogilisele baasile on hea. Kõikides harukogudes on 
koguhoidjatel tänaseks uued tööarvutid. Kõikides kogudes on wi-fi leviala ning paljundamise 
ja printimise võimalus. Põhikogus Väike-Maarjas on kliendil lisaks võimalus skaneerimiseks 
ning värvilise A4 formaadis dokumendi printimiseks. Palju kordi on küsitud ka värvilise A3 
formaadis printimise võimalust ja oleme valla IT-spetsialistiga arutanud erinevaid variante, 
kuidas see teenus edaspidi kliendile siiski võimaldada. Põhikogus on internetipunktis 6 arvutit. 
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Aruandeaastal oli internetipunktil külastajaid 2824, sh 1917 lapsed. Simunas on 3 lugejaarvutit, 
Kiltsis 2 ning Triigis 1. 

 
3. Kogud komplekteerimine ja töötlemine 
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 
 
Täiskasvanud lugejad moodustavad kasutajate koguarvust 92,6% ja lastest lugejad 7,4%. 
Teavikute  komplekteerimisel järgime põhimõtet, et eesti kirjanduse paremik jõuaks meie 
lugejateni, populaarsete sarjade raamatud oleks kõik olemas ning samuti tõlkekirjanduse ja 
aimekirjanduse paremik. Kõik kogud tellivad raamatuid ise pidades silmas oma lugejaskonna 
soove ja vajadusi.  
 
Raamatute ringlus  

Kiltsi RK  0,38 
Simuna RK  0,55 
Triigi RK  0,44 
Väike-Maarja RK  0,75 
Väike-Maarja Valla RK  
 

0,58 

 
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 
2019. aastal komplekteeriti meie raamatukogudes kokku 1746 teavikut, mida on 122 teaviku 
jagu rohkem kui mullu. Neist annetustena saadud 184 teavikut ehk 10,54% juurdekasvust. 
Peamiselt saadakse annetused LVKRK. Mõned ka lugejatelt, kuid üldjuhul pakutakse 
raamatuid, mis kogudel olemas või reaalset kasutust ei leiaks. 
  
 Teavikute juurdekasv Annetuste hulk ja % 
Kiltsi 344 72/      20,93% 
Triigi 196 6/          3,06% 
Simuna 391 53/       13,55% 
V-Maarja 815 53/         6,5% 
V-Maarja V RK 1746 184/     10,54% 

 
Komplekteerimiskulud kokku olid 24 288 eurot, sh riigidotatsioon 8277 ja KOV eelarvest 
12 000 eurot.  
E-raamatuid ei soetatud, sest puudub nõudlus. 
 
3.1.2 Perioodika komplekteerimine 
Perioodikat tellitakse põhikogus arvestades harukogude raamatukoguhoidjate soove ja nemad 
omakorda oma lugejate eelistusi. Valikus on ka kultuuriperioodikat. Telliti kokku 19 nimetust 
ajalehti ning 86 nimetust ajakirju. Perioodikale kulus 4 raamatukogu peale 4011 eurot.  
 
3.1.3 Auviste komplekteerimine 
Aruandeaasta lõpul oli meie kogudes 491 auvist. Inimeste huvi nende vastu on vähene, neid 
laenutati välja ainult 4 korral. Auviseid saadi juurde 3. 
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3.2 Inventuurid, mahakandmised  
Kogude korrastamise käigus kanti maha 3493 teavikut. Inventuurid tehti meie raamatukogudes 
2017.aasta sügisel. 

 

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  

Lugejateeninduses ja raamatukoguteenustes on mõningased muudatused. Raamatukogude 
asukohad on samad, kuid. Proovime, kas lugejatele sobib kogu külastamiseks argipäeva asemel 
puhkepäev. 

 Lugejatele, kes ise tervislikel põhjustel raamatukogu külastada ei saa, pakume nüüdsest kord 
kuus koduteenindust, soovitud teavikuid saab vahendada Rakke raamatukogu töötaja. Teenust 
pole selliselt kasutatud ja meie kogude teeninduspiirkondades on soovijatele teavikuid 
vahendanud vastava piirkonna koguhoidjad, sest abivajajate elukoht on kogude läheduses.  

Tänavu uuendasime raamatukogude kasutuseeskirja, mis sai ühtseks kõikidele vallas 
tegutsevatele rahvaraamatukogudele. Paindlikumaks muudeti perioodika laenutusaega, mida 
pikendati kolmelt päevalt viie päevani, et lugeja ei pea selle laenutamiseks ja tagastamiseks 
mitu korda nädalas kogusse sõitma. Järjekorrata raamatute tagastustähtaega võib pikendada 
nüüd kuni 10 korda. Raamatute ja auviste laenutusaeg ühtlustati 21 päeva peale. 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.  

Meie raamatukogudes on lugejatel kasutada kokku 12 arvutit. Neid kasutatakse peamiselt 
igapäevapanganduseks, ID- kaardi põhisteks toiminguteks, tuludeklaratsioonide täitmiseks, 
ajalehtede ja ajaviitelehekülgede sirvimiseks ning e-postkasti kasutamiseks. Lapsed peamiselt 
mängimiseks, koolitööde tegemiseks ja nende välja printimiseks.  

Raamatukogudes on võimalik tutvuda valla infolehega. Samuti arengukavadega ning nendele 
eelnevate rahvaküsitluse ankeetide vastamiseks on võimalus jällegi kõikides meie 
raamatukogudes.  

4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused.  

Tänavu vähenes kõikides meie kogudes lugejate ja laenutuste arv, kuid mitte  nii drastiliselt kui 
eelmise aastaga võrreldes.  

Laenutajate ja laenutuste vähenemisel võib olla mitu põhjust. Väheneb ka valla elanikkond, 
aktiivsed püsilugejad vananevad või kaovad, meelelahutuses on konkurents teleri, interneti kui 
ka sündmuste näol ja kogudesse ei jõuta. 

Külastuste arv on suurenenud Kiltsis ja Väike- Maarjas. Seda Kiltsis ilmselt lisaks tavalugejate 
ka kogus toimuva ringitegevuse, kohalike tantsu- ja laulumemmede ning noorteklubi, abiga. 
Väike- Maarjas sündmuste, näituste ja koolituste abiga. Simunas on külastuste arv langenud. 
Üheks põhjuseks võib olla see, et koguhoidja oli pikalt haige ja kolmenädalane paus kajastus 
ka statistikas.  
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Tabel 4 

Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2018 

Lugejad 
2019 

Muutus (+-) 

Kiltsi 88 85 -3 

Triigi 91 77 -14 

Simuna 288 272 -16 

V- Maarja 580 577 -3 

KOKKU 1 047 1 011 -36 

 

Raamatu- 

kogu 

Külastused 
2018 

Külastused 
2019 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal-
külast. 
2018 

Virtuaal-
külast. 
2019 

Muutus 
(+-) 

Kiltsi 1 317 1 440 +123 - - - 

Triigi 987 952 -36 - - - 

Simuna 5 003 4 745 -258 - - - 

V- Maarja 7 044 7 304 +260 16 125 32 430* +16 305 

KOKKU 14 351 14 441 +89 16 125 32 430* +16 305 

*Valla koduleht läks üle KOV ühisplatvormile ning saame ainult üldarvu, mitte meie kodulehe 
külastused eraldi väljavõttena. 

Raamatu- 

kogu 

Laenut-d 
2018 

Laenut-d 
2019 

Muutus 
(+-) 

Päringud 
2018 

Päringud 
2019 

Muutus 
(+-) 

Kiltsi 3 283 3 544 -261 7 1 -6 

Triigi 2 999 2 894 -105 12 12 0 

Simuna 10 245 9 660 -585 49 89 +40 

V- Maarja 15 035 14 530 -505 3 8 +5 

KOKKU 33 544 30 628 -2916 71 110 +39 

Laenutused: kokku kõik laenutused, ka kohalkasutuse laenutused. 
 
Infopäringute hulk on statistikas kasvanud, kuid tegelikult on see isegi suurem ja järjepidevus 
nende registreerimisel on lünklik. Küsitud on väga erinevat infot. Näiteks bussi- ja rongiaegu, 
ka matusebüroo numbrit, kohaliku avaliku sauna lahtiolekuaega, koolituste infot kuni 
seadusemuudatuste täpsustusteni. Inimesed küsivad abi sealt, kus oskavad või julgevad. 
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4.3 RVL teenindus  

 RVL sisse  

2018 

RVL sisse 

2019 

RVL välja 

2018 

RVL välja 

2019 

Kiltsi  47 1 27 66 

Triigi 13 5 2 0 

Simuna 1306 1116 35 34 

V-Maarja 52 85 165 196 

KOKKU 1418 1207 229 296 

 

Raamatukogudevaheliste laenutuste hulk on meie kogudes kasvanud teistele kogudele 
vahendatud raamatute osas. Aruandeaastal laenutati teiste kogude kaudu välja 296 teavikut ning 
teistest kogudest meie lugejale 1207 teavikut. RVL võimalust kasutavad kõige enam Simuna 
(Väike- Maarja, Kiltsi, Venevere, Laekvere) ja Väike-Maarja (Lääne-Virumaa KRK, Rakke, 
Simuna, Kiltsi, Triigi, Kadrina, Vohnja, Tamsalu) kogud.  

Teavikuid vahendatakse töötajate, kolleegidega teistest kogudest ja klientide abiga.  

4.4 Laste- ja noorteteenindus  

4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine  

Laste- ja noortekirjandust komplekteerides arvestatakse meie kogudes igas vanuses laste 
huvidega ja jälgitakse, et kohustusliku kirjanduse põhivara oleks kättesaadav ning teosed 
korras, et vajadusel lagunenud või kadunud raamatuid asendada. Eelistatud on kodumaiste 
kirjanike looming ning ostame laste poolt oodatud populaarsemad sarjad. Abiks on 
lastekirjanduse keskuse soovitusnimekirjad. 

 Lasteraamatute 
juurdekasv 

Lasteraamatute % kogu 
teavikute juurdekasvust 

Kiltsi RK 27 13,78% 

Triigi RK 62 18,02% 

Simuna RK 110 28,13% 

Väike-Maarja RK 178 21,84% 

V-Maarja Valla RK 377 21,59% 

Meie raamatukogudesse lisandus 377 uut laste- ja noorteraamatut, mis on 21,59% mullusest 
teavikute juurdekasvust. Kindlasti aitas see teenindusele kaasa. Uued tulnud teosed pannakse 
kogudes eraldi välja ja väiksemad külastajad leiavad need kergesti üles. Kui just koju ei 
laenutata, tehakse kohapeal raamatutega tutvust. Noored loevad siiski vähe uudiskirjandust 
ning piirduvad põhiliselt kohustusliku kirjandusega. 
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4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 
Tabel 5 

Raamatu-
kogu 

Lug-d 
2018 

Lug-d 
2019 

Muutus 
(+-) 

Külast-d 
2018 

Külast-d 
2019 

Muutus 
(+-) 

Laenut 
2018 

Laenut 
2019 

Muutus 
(+/-) 

Kiltsi 17 13 -4 250 134 -116 118 76 -42  

Triigi 16 14 -2 108 137 +29 146 233 +87 

Simuna 106 107 +1 1 590 1452 -138 1 379 1366 -13 

V- Maarja 132 140 +8 1 156 1521 +365 733 632 -101 

KOKKU 271 274 +3 3 104 3244 +140 2 376 2307 -69 

Lapsi on meie raamatukogusid kasutamas üldarvuna 274, mis on 27,1%  kogu raamatukogude 
kasutajaskonnast. Lastest lugejate üldarv on tõusnud, kuid kogudest on see positiivne muutus 
toimunud Simunas ja Väike- Maarjas. Külastatavus ja laenutuste arv on sellel sihtgrupil 
kasvanud Triigi raamatukogul, põhikogul ainult külastatavus. Seda kindlasti tänu neile 
suunatud sündmustele. Sügisest on Väike-Maarjas esmaspäeviti tegutsemas ka Rakke lasteaia 
koolieelikute rühm- nad käivad meie lasteaias ujumas, lasteaia ruumid on kõik kasutuses ja pool 
rühma ootab lugedes, joonistades ja mängides oma järge raamatukogus.  

Vajalikku kirjandust saadakse veel  kooliraamatukogudest, aga mitmed pered kasutavad meie 
raamatukogudest ka mitut kogu.  

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

Raamatumaailma avastamine käib koos perega- tullakse koos raamatukokku ja valitakse midagi 
või teadlikumad vanemad küsivad nii lapse lugemisoskust arendavat kirjavara kui otsivad 
järelkasvule sobivaid teoseid. Lugemisharjumuse kujundamisele saame sellise koostöö näol 
anda juba väikese algpanuse. Nimeliselt teamegi vist kõige väiksemaid külastajaid, kelle 
usalduse võites leiame talle sobivast tegelasest või teemast raamatuid. Rohkem tähelepanu 
läheb sel juhul illustratsioonidele.  

Individuaalne lähenemine toimib ka juba pisut suurematega, kellel valida aidates saab tegelikult 
kõik laenutuse põhitõed üle korratud, eelistustest räägitud ning katkendeid ette loetud.   

 Koguhoidjad teevad koostööd ka lasteaedadega ja koolidega. Simuna raamatukogu liitus 
programmiga Lugemisisu, millesse kaasas kohaliku kooli 1.klassi ja Väike- Maarjas toimuvad 
sügisest mängulised raamatukogutunnid koolieelikutele ja VMG algklasside õpilastele, mille 
vältel kasutatakse nii selle programmi õppevahendeid kui toetatakse õpetajaid õppekava 
teemadega. RVLi vahendusel varutakse kohustuslikku kirjandust, et õpilased saaksid korraga 
raamatut lugeda. 

4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad 
üritused.  

Koguhoidjad mõtlevad lastele eriilmelisi sündmuseid, kuid ühisjoonena on ikkagi algallikana 
raamatute materjale või tegelasi kasutatud. Sel moel saab teha ka jätkusündmusi, näiteks 
raamatututvustusele järgneb näitus raamatutegelaste portreedest, pokumatkadele järgnesid 



 15  
 

rühmades ettelugemised, lumeveski talvepidudele kokkamine ja lume moodustumise uurimine 
jne. 

Oleme jätkanud alustatud traditsioonidega- iga kogu tähistab ettelugemise päeva. Põhikogus 
saavad kokku lasteaiast koolieelikud ning VMG abituuriumieelikud, et enne esimest septembrit 
sündmuse läbi juba tuttavamaks saada. Kevadeti toimuvad kirjandustegelaste matkad, 2018 olid 
nendeks naksitrallid ning aruandeaastal pokud. Raamatu sündmustik ja selle tegelaste lood 
hoiavad matka siduvat legendi, mille käigus lahendatakse teose kohta ülesandeid, kuid ka 
looduse ja selle hoiu ning loomade kohta.  

LISA 4 (valik kogu vallaraamatukogu olulisematest üritustest) 

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  
Tabel 6 

 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv  

Koduteenindus 34 34 10 

Kiltsi 8 8 2 

Triigi 4 4 2 

Simuna 9 9 2 

V- Maarja 13 13 4 

Inimene, kes saab koduteenindust seotakse kordade arvuga, mitu korda tema juures käiakse. 
Igas kohas käimine on kord.   

Tabel 7 

Teenused teistele asutustele Ürituste arv Osavõtjate arv 

- - - 

Aruandeaastal teenuseid teistele asutustele ei osutatud. Põhikogu lähedal on hooldekodu, kuid 
seal on tegus tegevusjuhendaja, kes eakatega ise ka kirjandusalaseid arutelusid peab ja ette loeb.  

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

Raamatukogu pole enam ainult kirjavara vahendaja vaid pakub oma tegevustega võimalust 
avardada silmaringi, kohtuda inimestega ning õppida uusi oskusi, jagada kogemusi. Meie 
töötajad on ise väga tegusad tehes kaasa kohalikes seltsides ning huviringides. Omades rohkem 
kontakte, tuleb see kasuks ka oma igapäevatöös sündmuste korraldamisel ja külastatavuse 
poolelt.  

Raamatukogu ei pea enam ka ainult ruumides püsima. Aruandeaastal viis raamatukogu oma 
lugejad taas kevadisele kirjandusretkele, oli Elava Raamatukoguga kontaktivahendaja valla 
sädeinimeste ja vallavõimu esindajate ning huviliste vahel ning kõige pisemad lugejad läbi 
Pokuraamatu loodusesse.  
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Hea meel on tõdeda, et raamatukogu ja koguhoidjad on võrdväärsed partnerid vallavalitsusele, 
selle allasutustele ning kohalikele seltsidele ja vabaühendustele olles abiks paljude sündmuste 
korraldamisel ja läbiviimisel.  

4.6.1 kohalikul tasandil  

Aruandeaastal on meie raamatukogudes olnud kokku 88 näitust ja väljapanekut, sündmusi oli 
39 ja nendest sai osa 804 inimest. 

2019 aasta sündmused, mis raamatukogud korraldasid või kaasa tegid:  

Kiltsi 
RK 

sündmus Korraldaja/ 

partner 

 Kiltsi RK 70. Juubel põhikoguga 

Pokumatk Kiltsi lasteaed 

Luulelõuna  

Ettelugemine lasteaialastele Sandra Heidovi raamatust- 
Lapsed ja natuke vanemad. Jutt- Lahke pluus.  

Kiltsi lasteaed 

Vahvlipidu ja töötuba;  ruumiliste liblikaprosside 
meisterdamine 

 

 

SimunaRK sündmus Korraldaja/ 

partner 

 Teatmeteoste kasutamine  

Astrid Lindgren  ja tema lood  

Ettelugemine lasteaia vanem rühm „Kaisa sada vanaisa“ Simuna 
lasteaed 

Ettelugemine lasteaia noorem rühm „Kaisa sada vanaisa“ Simuna 
lasteaed 

Põnev raamatumaailm uuemad lasteraamatud  

Lugemisisu „Raamatukogutund“ Simuna kool 

Lugemisisu  „Raamatu teekond“ Simuna kool 

Teematund  „Tarkuseraamatud lindudest“  

 

Triigi RK  Üritus: Vestlusringis lugejad oma „menuraamatutega“ 
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V-Maarja 
RK 

sündmus Korraldaja/  

partner 

 Lumeveski talvepidu VM lasteaed 

 Lumelinna ehitamine Osaleja koos 
noortekeskusega/ 
naiskodukaitse 

 VASTLAPÄEV Korralduses/ VM 
spordikeskus, valla 
noortekeskus, VMG, 
VM seltsimaja 

 Maret Haiba näituse avamine  

 Paastumaarjapäeva hommik  

 Rakvere Teatri dramaturg Triinu Sikk- 
kohtumine VMG gümnasistidega 

VMG 

 KÄSI VALGEKS- raamatujooga  

 Wiedemanni keelepäev korralduses 

 Pokumatkad 

 

 

VMG algklassid, VM 
lasteaed, Kiltsi 
lasteaed 

 Pandivere päev: Elav Raamatukogu Korralduses/ VM VV, 
kohalikud 
sädeinimesed 

 Marja Võrno näituse avamine  

 RK kirjandusretk Jõgevamaale: B. Alveri 
majamuuseum, A. Mattiiseni klaveriklass, 
Siimusti keraamikakoda, Palamuse O.Lutsu 
kihelkonnakoolimuuseum 

 

 Maale Elama: Elav Raamatukogu Korralduses/ VM VV, 
VMG, kohalikud 
sädeinimesed 

 TÕN nädal: üleilmne õpipäev 

Kuidas paremini mitte mõista noori? 

noortekeskusega 

 RK päevad: 

Kino, luulekohvik, näitus, kooli-ja 
abituuriumieelikute kohtumine, ettelugemised 

VM seltsimaja, VMG, 
Valla noortekeskus, 
Valla muusikakool 
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 Noorte osaluskohvik Korralduses/ valla 
noortevolikog ja VMG 
õpilasesindus 

 IT- vaatlik teabepäev  

 KÄSI VALGEKS- ZEP koolitus enne pühade 
suurpuhastust 

 

 VMG jõululaadal töötuba- 

KÄSI VALGEKS pärlitega meisterdamine 

VMG 

 Jõuluhommikud lasteaiarühmadele ja 
algklassidele 

VM lasteaed, VMG 
algklassid 

 

Näitused ja väljapanekud meie kogudes: 

Kiltsi RK Talvised lood L 

 Lastekirjanike juubilare jaanuaris ja veebruaris-  
             13.01-Juhan Jaik, 120a.sünnist(1948) 
             28.01- Markus Saksatamm, 50 (1969) 
            15.02- Evald Tammlaan, 115a.sünnist (1904) 
            17.02-Juhani Püttsepp, 55 (1964) 
 23.02- Erich Kästner, 120a.sünnist (1899) 

L 

Eestlaste elulood  

Põnevaid tegevusi sinule!  L 

8.märts on naistepäev (Raamatuid naistest)  

EMAKEELEPÄEV Minu emakeel on eesti keel.  

55 aastat Sören Olssoni sünnist (1964)  L 

70a. tagasi toimus Eestis massiküüditamine  

RAHVUSVAHELINE LASTERAAMATUPÄEV 
Head laste ja noorte raamatud 

L 

Kiltsi kogu verstapostid.  

Huvitavat Kiltsi raamatukogu piirkonnas  

160 aastat Arthur Conan Doyle’i sünnist (1859; surn 7.07.1930)  

60 aastat Hilary McKay sünnist (1959) L 

55 aastat Ilmar Tomuski sünnist (1964) L 

Edgar Valter, kirjutanud ja joonistanud,  sünnist (1929; surn 4.03.2006) L 

60 aastat Siiri Laidla sünnist (1959) L 

75 aastat Kalju Saaberi sünnist (1944)  

155 aastat Anna Haava sünnist (1864; surn 13.03.1957)  
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Teen ise…( käsitöö, kokandus) L 

Teen ise…( kokandus)  

Elu luuleridu novembrisse   

170 aastat Frances Eliza Hodgson Burnett’i sünnist (1849; surn 
29.10.1924) 

L 

Teen ise…( käsitöö)  

Jõululaule  Jõululuule  L 

Stend: Ootuse aeg ( luulet)  

 

Simuna RK   

 Mati Unt 75  

Mina soovitan Lastele 

Raamatud õpetavad märkama Lastele 

Eesti rahva lugu  

Juhan Peegel 100  

Hoia ja kaitse emakeelt  

Kohalik koduuurija Heino Ross 90  

Viiu Härm 75  

Pokuvanaisa Edgar Valter 90 Lastele 

Eesti krimikirjanikud  

Tere sügis – seened korvi, seened purki  

Ene Mihkelson – 75  

Luuletusi keelest ja meelest  

Müstilsed ja kriminaalsed lood Lastele 

Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea- (tarkuseraamatud ) Lastele 

Juhan Saar 90 Lastele 

Virumaa lugude pajataja Kalju Saaber  75  

Kirjanik ja tõlkija Rein Saluri  80  

 

Triigi RK Raamatuväljapanek 160 Jakob  
 Liiv Raamatuväljapanek Eesti kaunis emakeel  

Raamatuväljapanek Isamaalaulik Juhan Liiv 155  
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Raamatuväljapanek Pidu Põjalas -põhjamaade kirjanduse nädal  
Raamatuväljapanek Kõik valikud algavad iseendast 
Raamatunäitus Eesriie avaneb  
Raamatunäitus Lennart Meri 90  
Raamatunäitus Mõnda meist – eestlastest. Laulupidu ja tantsupidu. 
Raamatunäitus Suvist lugemiskokteili  
Raamatunäitus Oktoober – Eesti kirjanduse kuu.  
Raamatunäitus Muusika mu ümber ja mu sees.  
Lastele Raamatunäitus H. Mänd sõnade maagias  
Lastele „ 90 Edgar Valteri näoline lapsepõlv  
Lastele „ Jõulutaat on meie poole teel  
Lastele Raamatuväljapanek Kui tunned huvi ja tahad teada 

 

VM RK  

 NOORE AUTORI NÄITUS Kristel Kortin  

 Jaanuari juubilare: Raud, Aav, Kokamägi 

 Eesti vabadussõda 

 Mälestusi elust ja inimesist 

 Armastuse lahinguväljad 

 MAALINÄITUS Maret Haiba 

 Rahvusvaheline teatripäev: siin ja sealpool eesriiet 

 Lennart Meri 90 

 Lastekirjanduse päev: Minu esimene raamat (L) 

 Juhan Peegel 100 

 Maeve Binchy 80 

 Koduloouurija Heino Ross 90 

 MAALINÄITUS Marja Võrno  

 Baskin 90 

 Ilmar Tomusk 55 (L) 

 Suvine lugemiskokteil 

 Suvine lugemiskokteil: Debbie McComber 

 Olavi Ruitlane 50 

 NÄITUS Läbi lillede 

 Tove Jansson 105 
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 FOTONÄITUS Ain Aasa 

 Tänavused juubeliraamatud (L) 

 Edgar Valter 90 (L) 

 Oktoober- eesti kirjanduse kuu 

 Toomas Paul 80 

 Põhjamaade kirjandus 

 FOTONÄITUS 100 aastat Eestit 

 Imelised jõulud 

 Jõulusalmid (L) 

 

4.6.2 riiklikul tasandil  

Osaleti 4 algatuses: 
- Simuna Raamatukogu ühines programmiga „Lugemisisu“ 
- Väike- Maarja raamatukogu osales Maal elamise päeval Elava Raamatukoguga 
- TÕN nädalal Terve Eesti õpib õpitund Väike- Maarjas  „Kuidas paremini mitte mõista noori?“ 
-  IT-vaatlik vanemaealiste internetiturbe õpipäev  
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil 

Rahvusvahelisel tasandil tegevusi aruandeaastal ei olnud. 

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele. 

Meie raamatukogudes toimus mullu 273 individuaalkoolitust kokku 93 osalejale. 
Rühmakoolitusi oli 8 (sh 5 raamatukogutundi põhikogus VMG algklassidele) kokku 116 
osalejale. 

Kui raamatukogutundi tuldi teadmisega, et see on suurte raamatukogu, mindi teadmisega, et 
siin on tegevust ja lugemist lastele ning hiljem on leitud tee tagasi ja koos vanemaga end 
lugejaks vormistatud. 

Infootsingu kasutajad olid peamiselt täiskasvanud kliendid ning prooviti erinevaid toiminguid 
e-postkasti loomisest ID-kaardi põhiste toiminguteni ning arhiivist andmete otsimisest 
aineolümpiaadideks ettevalmistumiseni. 

Jätkus töötubade sari „Käsi valgeks!“, mis mullu toimus 3 korral kokku 46 osalejaga. Meie 
põhikogu saali kasutavad ka asutused, seltsid ja vabaühendused oma koolitusteks, sündmusteks 
ja koosolekuteks. Aruandeaastal võimaldasime seda töötukassal, vallavalitsusel, naisseltsil, 
MTÜ Kotli majal, lasteaial, kultuuriasutuste juhtidel, kodutütardel ja korteriühistutel, kokku 17 
korral. 

4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded  
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Raamatukoguteenuste ja sündmuste tutvustamiseks on kasutada: koduleht, FB-leht (Väike-
Maarja, Kiltsi), suuremate kogude (ka LVKRK) infostend, keskustes infostendid, infonurgad 
kauplustes, valla ja maakonna leht, flaierid, kutsed. 

2019 ilmunud kajastused: 
jaanuar “Raamatukogu aasta lõppes tegusalt“ (Kristel Lehtme) Väike- Maarja valla infoleht 

veebruar „Lumeveski jahvatas uusi teadmisi“ (Kristel Lehtme) Väike- Maarja valla infoleht 

aprill „Kevad tõi raamatukokku kohtumisi, värve ja külalisi“ (Kristel Lehtme) Väike- 
Maarja valla infoleht 

mai „Kiltsi raamatukogu tähistas 70.juubelit“ (Riina Tali) Väike- Maarja valla infoleht 

juuni „Raamatukogu sai Pandivere päeval elavaks“ (Kristel Lehtme) Väike- Maarja valla 
infoleht Väike 
„Pokuraamat viis lapsed loodusesse“ (Kristel Lehtme) Väike- Maarja valla infoleht 

august „Raamatukogurahvas käis kirjandustuuril“ (Kristel Lehtme) Väike Väike- Maarja 
valla infoleht 
november „Kristel Lehtme ja MTÜ Kotli maja pälvisid tunnustust“ Väike- Maarja valla 
infoleht 
„Raamatukogupäevad möödusid tegusalt“ (Kristel Lehtme) Väike- Maarja valla infoleht 

4.9 Andmebaasid  

Koosseisu kuuluvatel raamatukogudel elektroonilisi andmebaase ega e-katalooge pole. 
Kodulehel on aga külastajaile viited lehtedele ja andmebaasidele, mida võiks neil vaja minna. 
Need on jagatud teemade kaupa: andmebaasid, Lääne-Virumaa infoportaalid ja ajalehed, 
kohalikud lehed, riik ja ühiskond, kultuur, kirjandus ja folkloor, sõnastikud ja keelenõuanded, 
ajalugu, raamatukauplused, noortele, lastele, raamatukoguhoidjale. 

 

5. 2020. aasta tegevused 
Eesoleval aastal toimub Triigi raamatukogu kolimine uutesse ruumidesse. Jätkub 
dokumentatsiooni korrastus ja loodetavasti jõuame teha klientide rahuloluküsitluse. Jätkame 
tööd laste ja noortega läbi lasteaedade, koolide, noortekeskuste ja õpilasorganisatsioonide. 
Hea võimalus alustamiseks on teema- aastad, milleks digikultuur ja eesti rahvajutud, kuid 
jätkub ka Lugemisisu programm. Ettevalmistusi tuleb teha ka 2021. aastal Väike- Maarja 
raamatukogu täituvale  115. juubelile. 

 

Koostajad........ 

Direktor 
Allkiri   ………………     /Nimi/ 
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LISA 1. Personali koolitus 

Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv  

(koolituse maht ) 

Koolituseks kulutatud 

VM Valla RK 20 552 tundi 1410 eurot 

 

LISA 2. Raamatukogutöötajate avalikud esinemised 
ettekanded, loengud, koolitused (teema, kellele, kus). Raamatukogutunnid ja 
kasutajakoolitused ei lähe arvesse. 

LISA 3. Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid 

Raamatukogu nimi              Teostatud tööd (2019) 

Kiltsi RK Trepikoja värvimistööd. 

Triigi RK Valamu ja segisti vahetus. 

VM RK Kolmel korral torutööd ja kahjustuste likvideerimine, inva-WC 

remont, välistrepi katkiste plaatide vahetus. 

 

LISA 4. Laste ja noorteüritused (valik olulisematest) 

Raamatukogu nimi Ürituse nimi Osavõtjate arv 

Kiltsi RK Pokumatk 13 

 Ettelugemispäev 7 

 Vahvlipidu ja meisterdamine 7 

Triigi RK Ettelugemispäev 19 

Simuna RK Astrid Lindgren  ja tema lood 6 

 Ettelugemine, lasteaia vanem ja 
nooremrühm „Kaisa sada vanaisa“ 

34 

 Põnev raamatumaailm: uuemad 
lasteraamatud 

9 

 Lugemisisu „Raamatukogutund“ 8 

 Lugemisisu  „Raamatu teekond“ 8 

 Teematund  „Tarkuseraamatud 
lindudest“ 

7 

Väike-Maarja RK Lumeveski talvepidu 63 
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 Kohtumine gümnasistidega- Rakvere 
teatri dramaturg Triinu Sikk  

42 

 Pokumatkad 68 

 Raamatukogupäevad: 

-Laste kino 

-Kooli- ja abituuriumieelikute 
kohtumine/ ettelugemine 

 

52 

65 

 Pärlitöötuba VMG jõululaadal 29 

 Jõuluhommikud lasteaiale ja 
algklassidele 

84 

 

 

 

 


