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Aastaaruanne 2014 

 

 

Raamatukogu nimi:  

Tapa Linnaraamatukogu struktuuriüksus  

Lehtse raamatukogu 

http://www.tapa.lib.ee/?cat=20 

https://www.facebook.com/lehtserk 

Elanike arv: 622 

 

 

1. Põhilised tegevussuunad 

Lehtse raamatukogu peamised tegevussuunad on raamatu kättesaadavus lugejale 

mitmel erineval moel, raamatukogu tutvustamine 1. klassi õpilastele ja lugemishuvi 

suurendamine laste seas.  

Lapsed loevad ainult kohustuslikku kirjandust. Raamatukogus käiakse rohkem 

lauamänge mängimas ja raamatuid kohapeal sirvimas. 

Toimus 3 huvitavat kohtumist: kevadel käis külas kirjanik Andrus Kivirähk, sügisel 

käis kirjanik Tuule Lind (Maret German) ja toimus Mart Jüssi loodusloeng hüljestest 

(aasta loom). 

Liikumisaastat tähistasime väljapanekuga „Terve Eesti eest!“. 

Arvan, et kui midagi teha, siis teha seda südamega, kas või vähe, kuid ikka nii, et 

rahul on üritusel osalejad. Siiani on raamatukogu poolt tehtut vastuvõetud suure 

tänuga. Seega jätkame traditsioone ja püüame täita lugejate raamatusoove. 
 

2. Juhtimine  
2.1 Raamatukogude tegevust reguleerivad dokumendid ja nõukogud:  

Tapa Linnaraamatukogu nõukogu koosseis tegutseb alates 03.02.2011. a. 

Raamatukogu põhimäärus on kinnitatud Tapa Vallavolikogu 11.11.2007. a määrusega 

nr 76, raamatukogu kasutamise eeskiri on kinnitatud Tapa Vallavolikogu 11.11.2010. 

a määrusega nr 20, AIP-i sisekorraeeskiri on kinnitatud Tapa Linnaraamatukogu 

juhataja 26.08.2009. a käskkirjaga nr 42. 

Raamatukogu tegevust ja arengut kajastab Tapa valla arengukava 2007–2019.  

Kohe saab valmis ja läheb kinnitamisele uus Tapa Linnaraamatukogu arengukava 

2015–2020 eelnõu. 

Ees ootab Tapa vallavalitsuse projekti “Lehtse keskusehoone ja Lehtse kultuurimaja 

üleviimine õliküttelt CO2 neutraalsele pelletiküttele” hange ja tõenäoliselt kevadel 

algavad ehitustööd.  

 

2.2 Eelarve 

 

Eelarvega tegeleb Tapa Linnaraamatukogu. 

 

Põhieelarve  Seisuga  

31.12.13 €  

Seisuga  

31.12.14 €  

Muutus %  

Eelarve kokku     

Personalikulu     

Komplekteerimiskulu    

sh OV-lt    

sh riigilt     

http://www.tapa.lib.ee/?cat=20
https://www.facebook.com/lehtserk
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sh OV-lt    

sh riigilt    

Infotehnoloogiakulud     

   

 

 

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Summa 

   

 

 

2.3 Struktuur  

Raamatukogu struktuuris ja teeninduskorralduses muudatusi ei toimunud. 

Raamatukogu on avatud esmaspäevast reedeni kella 10–18, laupäeval kella 10–15. 

Juunis, juulis ja augustis on raamatukogu laupäeviti suletud. Raamatukogu 

lahtiolekuaegade suhtes nurinat pole tekkinud. 

Raamatukogus on eraldi koristaja (koormusega 0,6). 

 

2.4 Personali juhtimine ja areng 

Raamatukogus töötab üks raamatukoguhoidja. Kuna raamatukogu on talveperioodil 

lahti 6 päeva nädalas, siis üle nädala reedel ja laupäeval on tööl teine 

raamatukoguhoidja Tapa Linnaraamatukogust. 

 

2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest 2014 

  

Raamatukogu 

nimi 

Koolituste 

arv 

Koolitustundi

de arv 

(koolituse 

pikkus) 

Raamatukogu-

hoidjate arv, kes 

osalesid täiendus-

koolitusel 

Koolitu-

seks 

kulutatud 

Lehtse 

raamatukogu 

5 16 1  

 

 

Koolituse teema Korraldaja  Osavõtjate arv 

ID-kaart, mobiil-ID ja e-riik 

 

Uuemaid tõlkeid hispaania kirjandusest 

 

 

Elutuba ehk kujundusnippe raamatukogus 

 

 

Paberi ja trükikunsti ajaloost, raamatute 

säilitamisest ja restaureerimisest 

 

Laps kirjanduses 2 

IT koolitus 

 

Lääne-Virumaa 

Keskraamatukogu 

 

Lääne-Virumaa 

Keskraamatukogu 

 

Lääne-Virumaa 

Keskraamatukogu 

 

Eesti 

Lastekirjanduse 

Keskus 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 
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2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised  
Avalikke esinemisi ei ole toimunud. 

 

 

2.4.3 Erialahariduse omandamine  
Erialahariduse omandamist 2014. aastal ei jätkanud. 

 

2.4.4 Töötajate tunnustamine 

Töötajate tunnustamist ei ole toimunud. 

 

 

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine  

 

2.5.1 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht 
Alates 2007. a asub raamatukogu alevi keskusehoone esimesel korrusel uutes 

renoveeritud ja uue sisustusega ruumides. Õues on paigaldatud kaldtee ning 

lisavälisvalgusti trepi valgustamiseks. Ligipääs on hea. 

 

2.6 Raamatukogu arendustegevused 

WiFi-levi puudub, kuid vajadusel saab juhtmega ühendada oma arvuti internetivõrku. 

Lugejatel on võimalik kasutada RIKSWEB-i ja soovijad on saanud oma salasõna 

sisenemiseks veebikeskkonda, kus saab ise pikendada oma laenutusi ja reserveerida 

raamatuid. 

Laenutusi saab pikendada ka raamatukogu kodulehelt pikendussoovi saates. 

Mobiiltelefoni vahendusel saab kasutada m-RIKS-i rakendust. 

Raamatukogul on oma leht Facebook-is. 

 

2.7 Raamatukogude koostöö 

Töö koordineerimine ja koostöösuhted 

Teiste valla raamatukogudega toimub tihe raamatute vahetus-laenutus. 

Üritused on toimunud koos Lehtse kooli ja lasteaiaga. Lehtse kultuurimaja on 

laenutanud inventari (toolid, lauanõud) ürituste läbiviimiseks ja koos viisime läbi 

Mart Jüssi loodusloengu aasta loomast, hülgest. 

Lehtse kultuurimaja direktor on laenutanud raamatuid ja teinud isadepäeva-teemalise 

raamatuväljapaneku oma üritusel.  

Lehtse kooli kirjandusõpetaja on samuti laenutanud meilt raamatuid ja teinud nendest 

väljapaneku koolis teemal „Hea lasteraamat“. 

 

3. Kogud  
3.1 Komplekteerimine toimub Tapa Linnaraamatukogu kaudu ja toimib hästi.  

E-teavikuid ei ole. 

3.1.1 Uusi raamatuid tuli juurde 334, neist 65 annetustena. 

3.1.2 Ajalehti tuli juurde 5 ja ajakirju 10 aastakäiku. 

3.1.3 Auviseid ei komplekteerinud. 

 

Katalooge ei ole arendatud. 

 

4. Raamatukoguteenused 

Lugejate rahulolu-uuringuid tehtud ei ole. 
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4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine (AIP-i kasutamine) 

AIP-i arvutit kasutati 227 korda, sellest lapsed 5 korda. 

Kohapeal saab lugeda valla kodulehelt kohaliku omavalitsuse materjale. 

 
 

4.2 Raamatukogu kasutamine  
Lugejate arv on tõusnud 11 võrra. On juurde tulnud päris uusi lugejaid ja mõned 

vanad lugejad on taas leidnud tee raamatukokku. 

Külastusi on rohkem. Küllap oma osa annavad siin üritustel osalejad. 

Laenutused on tõusnud pisut, kuna 2013. a oli langus. 

 

Raamatu-

kogu 

Lug-d 

2013 

Lug-d 

2014 

Muut

us(+-) 

Külas-

tused 

2013 

Külas-

tused 

 2014 

Muutus 

(+-) 

Virtuaa

lkülas-d 

2013 

Virtuaal-

külas-d 

2014 

Muut

us(+-) 

Lehtse rk. 222 233 +11 4041 4534 +493 21 19 -2 

 

 

 

 

Raamatukogu Laenut-d 

2013 

Laenut-d 

2014 

Muutus 

(+-) 

Lehtse rk. 6434 6674 +240 

 

SSL – valla raamatukogude sisene: 

Välja laenutused: Sisse laenutused: 

Jäneda 91 Jäneda 55 

Saksi 33 Saksi 1 

Tapa 34 Tapa 868 

 

RVL – teistest raamatukogudest: 

Saadud tellimusi 0. 

Tellitud teistelt 3, 

neist Muuga raamatukogust 2 raamatut ja Lääne-Virumaa Keskraamatukogust 1 

raamat. 

 

RVL-i ja SSL-i raamatud toimetatakse kohale kas valla bussiga, Tapa 

Linnaraamatukogu vahendusel autoga või mõne hea lugeja abiga. 

m-RIKS-i mobiiltelefoni vahendusel kasutatud ei ole. 

 

Lugejad, kes on saanud salasõna, saavad RIKSWEB-i kaudu oma laenutusi 

pikendada, teha reserveeringuid, olla kursis raamatukogus toimuvaga ja vaadata 

raamatukogus saadaolevaid nii uusi kui vanemaid raamatuid.  

Pikendusi saab teha ka otse kodulehelt. 

 

4.3 Lasteteenindus:  
Toimus 12 raamatukoguüritust lastele ja 1 loodusloeng „Hüljeste aasta“. 

 

Veebruaris oli 2 Nukitsatundi 2. klassi ja 3.–4. klassi õpilastega. 

Valisime parima kirjaniku ja kunstniku raamatuid. 
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Märtsis pidasime lasteaialastega emakeelepäeva ja lugesime luuletusi. 

 

Aprillis kohtusime kirjanik Andrus Kivirähkiga Lehtse koolis, osa võtsid nii lasteaia 

vanema rühma lapsed, õpilased kui ka kõik teised soovijad. Üritus oli väga 

meeleolukas ja tore. Kirjanik luges ette enda päris uusi jutte ja sekka ka vanemaid. 

Nalja sai kõvasti. Pärast sõitis kirjanik Jänedale kohtuma sealse rahvaga. Üritus oligi 

planeeritud kahel pool, nii Lehtses kui Jänedal. 

 

Aprillis toimus lasteaialastega arutelu Kuulo Kutsari Mõmmikute raamatute põhjal, 

mis õige ja mis vale. 

 

Septembris tähistasime lasteaialastega Tove Janssoni 100. sünniaastapäeva, rääkisime 

muumidest ja muumimaast. 

 

Oktoobris tutvusid 1. klassi õpilased raamatukoguga ja mängisime 

raamatukogumängu. 

 

Samal kuul käisin Lehtse koolis 5.–6.klassi õpilastele rääkimas Ilmar Tomuskist ja 

tema raamatutest. 

 

20. oktoobril lugesime ja vaatasime lasteaialastega Edgar Valteri loodusraamatuid ja 

meisterdasime tammetõrudest kujundeid. 

 

Novembris tegime lasteaialastega, 1.–2. klassi ja 3. klassi õpilastega vanaraamatu 

voltimist. Üritused kujunesid väga põnevaks ja lustlikuks. 

 

13. novembril toimus 5.–9. klassi õpilastele loodusloeng „Hüljeste aasta“. Külla tuli 

ökoloog Mart Jüssi. Üritus oli kõigile huvilistele tasuta. Õpilasi tuli Jäneda, Lehtse ja 

Aegviidu koolist, huvilisi oli ka Kadrinast ja Rakverest. Üritus sai teoks tänu 

Keskkonnameti Lääne-Virumaa keskkonnahariduse spetsialist Krista Kingumetsale, 

kes tegi rahataotluse ja otsis esineja. 

 

Raamatukogus on lastel oma lugemisnurk (lugemispesa), kus saab mängida 

lauamänge või vaadata raamatuid. Mugavust annab maas olev vaip ja pensionäride 

lapitehnikas tehtud vahvad padjad.  

 

 

Raamatu-

kogu 

Lug-d 

2013 

Lug-d 

2014 

Muut

us  

(+-) 

Külast-d 

2013 

Külast-d 

2014 

Muutus 

(+-) 

Laenut-d 

2013 

Laenut-

d 2014 

Muut

us 

(+/-) 

Lehtse rk. 50 48 -2 903 1301 +398 649 735 86 

 

4.4 Erivajadustega sihtrühmade teenused  

Raamatukogul ei ole koduteenindust ega eraldi teenuseid teistele asutustele. 

 

 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv 

Koduteenindus 0 0 0 
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0 Ürituste arv Osavõtjate arv 

Teenused teistele asutustele  0 0 

 

 

 

4.5 Raamatukogu kultuurikeskusena 

 

NÄITUSED: 

„Saame tuttavaks … Eesti„ 

Raamatunäitus tutvustas meie oma Eesti Vabariigi sümboleid: lippu, vappi, 

presidente, hümni. 

„Mees, kes teab ussisõnu“ 

Raamatunäitus tutvustab kirjaniku ja ajakirjaniku Andrus Kivirähki loomingut. 

„Kodulinna mosaiik“ 

Näitus Tatjana Kutsjuba nostalgilistest vaadetest Võru vanadele puumajadele ja 

õuedele. 

„Mees kolme kodumaaga. Ilmar Talve 95“ 

Näitus tutvustab Tapal elanud ja koolis käinud kirjaniku ja rahvateadlase Ilmar Talve 

elukäiku ning loomingut. 

„Aasta lind, loom ja puud“ 

Raamatunäitus tutvustab 2014. aasta lindu – jäälind, aasta looma – hüljes ja aasta puid 

– paakspuu ning türnpuu. 

„Suvelilled – lilled, mis õitsevad ainult ühel suvel“ 

Raamatunäitus suvelilledest, nende kasvatamisest ja hooldamisest. 

„Hei, muumid!“ 

Raamatunäitus kirjanik Tove Janssonist ja tema loomingust. 

„Pokud, pintselsabad ja teised tegelased“ 

Raamatunäitus lastekirjanik ja kunstnik Edgar Valteri loomingust. 

„Rehemaja – põline ja püsiv“ 

Raamatunäitus põlisest eluhoonest rehielamust ehk rehimajast. 

„Mida teha raamatutega, mida keegi enam lugeda ei taha?“ 

Lääne-Virumaa rändnäitus vanaraamatu taaskasutusest. 

„Aasta oodatuim aeg“ 

Raamatunäitus jõuludest. 

 

VÄLJAPANEKUD: 

„Ilmar Talve ja tema looming“ 

„XII Nukitsa konkurss“ 

„Loodusesõber Juhani Püttsepp“ 

„Neljapäeval näeme. Sulev Oll 50“ 

„Natuke nalja naljakuul“ 

„Aed igaühele“ 

„Hea lasteraamat!“ 

„Vigurimees Volli ja kriminalistid Kribu ja Krabu. Ilmar Tomusk 50“ 

„Abilised reisimisel. Reisijuhi raamatud“ 

„Hoidistamine – suvine rõõm“ 

„Sügise kirjad“ 

„Terve Eesti eest!“ 

„Õnnitleme! Tiia Selli 55“ 
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ÜRITUSED täiskasvanutele: (vt ka 4.3 Lasteteenindus) 

 

„Meenutades Raimond Kaugverit“ 12. märtsil. 

 

Jüri Freimanni koostatud albumi „Pärandkultuurist Lehtses“ esitlus 23. oktoobril. 

 

Kohtumine kirjanik Maret Germaniga (Tuule Lind) 25. oktoobril. 

 

Lõimumistegevusi ja kultuurilisi mitmekesisuse toetamisi pole olnud. 

 

Peamised koostööpartnerid on teised valla raamatukogud, Lehtse kultuurimaja ja 

Lehtse kool koos lasteaiaga. 

 

Kuna meie elanikkond on väike, siis üritustel saavad osaleda nii lapsed kui ka 

täiskasvanud. Selleks saab eelnevalt juba üritus ettevalmistatud nii, et nähtu ja kuuldu 

oleks kõigile arusaadav ja meelepärane. 

 

 

Raamatukogu 

nimi 

Näitused/virtuaalnäitused, 

väljapanekud 

Üritused Üritustel 

osalenute arv 

Lehtse rk. 24 15 272 

 

 

4.6 Raamatukogu koolituskeskusena 

 

Jaanuaris tutvustasin Lehtse kooli 9. klassi õpilastele raamatukogu kodulehte, 

RIKSWEB-i ja m-RIKS-i (mobiilirakendus).  

Aitan neid, kes jäävad hätta arvuti kasutamisel. Eriti vanemad inimesed vajavad tuge, 

kas siis pangatehingute tegemisel või muidu info otsimisel arvutist. 

 

Raamatukogu Rühmakoolit. arv Osalejate arv Individuaalkoolit. 

arv 

Osalejate arv 

 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Lehtse rk. 1 1 6 8 0 0 0 0 

 

 

4.7 Raamatukoguteenuse turundus (tutvustamine) 

Raamatukoguteenuseid tutvustan raamatukogu kodulehel ja Facebookis. Üritusi 

reklaamin oma kodukoha piires kuulutustega, teistes valla raamatukogudes ja valla 

ajalehes Sõnumed. 

 

4.8 Bibliograafia- ja infotöö  

4.8.1 Andmebaaside loomine  
Jätkan 2003. aasta Tapa linna ajalehest Sõnumed kodulookirjete sisestamist arvutisse. 

 

4.8.2 Infopäringud  
Registreeritud infopäringuid 5. 

Infopäringu teemad: 
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Eesti maanteede kohta, 

mesilased, 

vastlapäev, 

tammepuu rahvapärased nimetused, 

kiviktaimla. 

 

Infopäringuid saab lahendatud töö käigus rohkem, kuid üles märkida saab neid vähe. 

 

4.8.3 Trükised ja veebiväljaanded  
Ei ole teinud. 

 

 

Kokkuvõte 

 

Aastat võib pidada päris heaks ja edukaks. Toimus 3 huvitavat kohtumist, 1 

raamatuesitlus ja mitu üritust lastega. Kõikidel kohtumistel oli palju osavõtjaid, mis 

kajastub ka külastuste arvus. Laste lugemishuvi tõstmine on siiski üsna keeruline. 

Koolis on lapsi vähe ja loetakse ainult seda, mis kohustuslikus korras on ette nähtud 

läbi lugeda.  

Kevadel ootame kohtumist kirjanik Ilmar Tomuskiga. 

Aasta lõpul sai algust tehtud Lehtse ajaloo materjalide sisestamisega arvutisse. Endise 

Lehtse koduloomuuseumi juhataja Jüri Freimann on kokku kogunud palju põnevat 

infot Lehtse ajaloost, millest ilmub mahukas raamat. Vara on ennustada, millal raamat 

täpselt valmis saab. Kuid algus on tehtud ja jätkub ka uuel aastal. 

2015. aastal täitub Lehtse raamatukogul 100 aastat. 

 

 

 

Koostaja 

Lehtse Raamatukogu raamatukoguhoidja 

Airi Nurk 

 


