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Aastaaruanne 2016
Raamatukogu nimi: Muuga
Elanike arv (01.12.2015): 502

1.Põhilised tegevussuunad
 2016. aasta oli Muuga piirkonna inimeste jaoks tähtpäevade hõnguline : tähistasime Muuga
kooli 230. aastapäeva vilistlaste kokkutulekuga ; piirkonna külade esmamainimise juubeliaastaid külapäevaga ning raamatukogu 60. ja spordihoone 30. aastapäeva sportlikkultuurilise mängupäevaga.
 Igapäevane töö raamatute komplekteerimise, laenutamise ja ürituste korraldamisel toimis
endises rütmis kuni detsembrini- siis muudeti Laekvere Vallavalitsuse korraldusega
raamatukogu lahtiolekuaegu ja nüüd on Muuga raamatukogu avatud neljal päeval nädalas.
Jätkub koostöö Muuga-Laekvere Kooli Muuga õppehoonega ja Muuga Maanaisteseltsiga
EHA erinevate ürituste korraldamisel, et külaelu vähegi elavdada.
 Merekultuuri aasta puhul korraldasin algklasside õpilastele ettelugemispäeva teemal „ Meri
raamatulugudes” ja ka samanimelise näituse ning mere- teemalise karnevalipeo.

2. Juhtimine
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:
 Sel aastal raamatukogude võrgus muutusi ei toimunud, raamatukogude ühendamine on
plaanis 2017. aastal
 Muutusid raamatukogu lahtiolekuajad – alates detsembrist on raamatukogu avatud neljal
päeval nädalas 10 -17, neljapäeviti on raamatukogu suletud. Selle muudatuse põhjustas
Laekvere raamatukogu juhataja töölt lahkumine ning vallas olevate raamatukogude töö
ümber organiseerimine, et Laekvere raamatukogu jääks lugejatele jätkuvalt avatuks.
 Raamatukogul ei ole nõukogu.


Raamatukogu piirkonnas elab 502 inimest ning kindlasti võib nende hulgas olla mõni,
kellel ei ole võimalik raamatukogu külastada. Raamatukogu on avatud tööpäevadel 10 -17 ja
siinses piirkonnas töötavatel inimestel on ligipääs raamatukogule olemas. Raamatukogusse
ei jõua kaugemal töötavad inimesed ( nt. Rakvere) , aga on ka teada, et nende tööpäevad on
sõitmise tõttu väga pikad ja enamasti nad ei ole raamatukogus käimisest huvitatud. Ja nii
väikeses kogukonnas on kõigil teada, kus juhataja elab ja kui ikka tõesti väga vaja ( nt.
skaneerida, printida ), saab raamatukogu teenuseid kasutada ka väljaspool lahtiolekuaegu.
Viimaste aastate jooksul on Laekvere vallas päevakorda kerkinud ka raamatukogude
arvu teema ning 2017. aastal toimub raamatukogude töö ümberkorraldamine.

2.2 Eelarve
Tabel 2
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu

Seisuga
31.12.15. €
19,55
10,48

Seisuga
31.12.16 €
17,99
10,58

Muutus %
-7,90%
0,90%
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Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu
*
Ürituste/näituste
korraldamise kulu
*

5,26
4,38
0,88
0,24

4,83
3,94
0,88
0,24
0,13

-8,10%
-10,00%
0,00%
0
0

Pingelise eelarve tõttu vähenes veidi eelarve üldmaht.
2.3 Projektid
Tabel 3 (täielik loetelu)
Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood
Eraldatud
Projekti üldmaksumus
Projekti nimi
summa
Sel aastal ei kirjutanud raamatukogu üritustele ühtegi projekti. Muuga MNS EHA juhatuse liikmena
aitasin kirjutada seltsi projekte külapäeva läbiviimiseks ja koolituste korraldamiseks.

2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Personali koosseisus ja tööajas muudatusi ei toimunud.

2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest:
Koolituse teema
Korraldaja
Osalejate arv
IKT vahendid ja võimalused
IT koolitus
1
Lugemisprogrammi „ Aitan Eesti Lastekirjanduse Keskus
1
lapsi
raamatute
juurde”
stardikoolitus
Raamatukoguhoidjate erialane LääneVirumaa 1
täiendkoolitus
Keskraamatukogu
Erialase täiendkoolituse raames kuulasin loenguid Soome kirjandusest, Virumaa rahvariietest, Arvo
Iho elust ja loomingust, Eesti ja islami kultuurierinevustest, tõsimängudest ja mängustamisest,
Kunda hariduselust ja Rahvaülikoolist, tsemenditööstuse ajaloost ja sõbrakaubandusest Kundas
ning topoteegi võimalustest. Osalesin ka õppereisil Soome raamatukogudesse.
Kõik koolitused olid väga harivad ja olen Lääne- Virumaa Keskraamatukogu poolt pakutavate
täiendkoolitustega väga rahul.

2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:
Sel aastal oli ainukeseks avalikuks esinemiseks Laekvere Rahva Maja eakate tantsurühma
juubelipeo läbiviimine.

2.4.3 Erialahariduse omandamine
Erialaharidus on juhatajal varasemalt omandatud.
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2.4.4 Töötajate tunnustamine
Töötajat ei tunnustatud tänukirjade ja muude auhindadega.
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid
ja asukoht.
Raamatukogu haldamine toimub Laekvere Vallavalitsuse poolt kinnitatud eelarve alusel ja eelarve
on nn. äraelamise eelarve – igapäevasteks toimetusteks jätkub, aga uusi riiuleid vms. osta ei ole
võimalik.
Raamatukogu asub endiselt Muuga Spordihoone teisel korrusel ja remonti ei vaja.
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Liikumispuudega inimesed pääsevad küll Muuga Spordihoonesse, kuid teisel korrusel asuvasse
raamatukogusse ei ole ligipääs võimalik.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Infotehnoloogia valdkonnas arendustegevust ei toimunud – inteneti ja Wi-Fi ühendused toimivad
normaalselt ja arvutid on ka töökorras kuigi on juba üsna palju aastaid töötanud. Lähiaastail võiks
mõne AIP-i arvuti uuema mudeli vastu välja vahetada.
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine)
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
Kogude komplekteerimine toimub Lääne- Virumaa Keskraamatukogu komplekteerimisosakonna
kaudu ja eelarve alusel. Valiku tegemisel on eelistatud eesti kirjandus , põhikooli õppeprogramme
toetav kirjandus ja lastekirjandus. Annetuste osakaal on suhteliselt väike – vaid 20 teavikut ehk 5,7
% saime annetusena.
Suuremat kasutust leiab ilukirjandus ja uuem teatmekirjandus.
Ilu- ja lastekirjandus fondist kasutasid lugejad 35,2% raamatutest ja muude teavikute fondist 23,9%
- see näitab, et seisvat fondi on üsna palju ja tuleb aktiivsemalt tegeleda kogude korrastamisega.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
Raamatuid komplekteerin vastavalt eelarve võimalustele Lääne- Virumaa Keskraamatukogu
komplekteerimisosakonna kaudu.
2016. aastal lisandus uusi raamatuid 346 eksemplari, millest 272 eksemplari ehk 78,6 % olid
ilukirjanduslikud teosed.
E-raamatuid sel aastal ostnud ega ka tasuta laadinud ei ole.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Perioodikat komplekteerin vastavalt eelarve võimalustele ja lugejate huvidele. Mitmeid
sporditeemalisi ajakirju saabub raamatukogusse annetustena - nii lisandus aasta jooksul
raamatukogusse 26 erinevat ajakirjade aastakäiku, neist 4 annetustena.
3.1.3 Auviste komplekteerimine
Auviseid komplekteerinud ei ole.
3.2 inventuurid, mahakandmised
Inventuuri läbi ei viinud, koostasin 1 kustustusakti 267 lagunenud eksemplari mahakandmiseks.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Lugejateeninduses toimib kõik endiselt- toimub kohal- ja kojulaenutus ja kasutada saab AIP-i
teenuseid.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
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AIP-i kasutavad peamiselt õpilased vaba aja veetmiseks ja ka õppematerjalide leidmiseks.
Täiskasvanute hulgas on 3-4 inimest, kes järjepidevalt AIP-i teenuseid kasutavad. Päris palju
kasutatakse skaneerimise ja mingil määral ka printimise võimalust.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused.
Raamatukogu kasutamine liigub jätkuvalt vähenemise suunas- nii lugejate arvu kui laenutuste
poolest. 2016. aastal lugejate arv veidi kasvas, kuid selle põhjuseks oli väga pikaaegsete võlglaste
raamatuvõlgade kustutamine enne inventuuri- selleks tuli lugeja arvele võtta, et tema käes olevad
raamatud saaks tagastada ja seejärel kadumaläinutena fondist kustutada.
Sel aastal siis paraku lugejate arvu väga suur vähenemine. Õnneks ei ole laenutuste vähenemine
väga suur ja külastatavus liigub tõusuteed – raamatukogu on muutunud mõnusaks ajaveetmise
paigaks.
Hõlve on Muugas 33,8% ja ringlus 0,3%. Külastusi piirkonna elaniku kohta on 7,3 ja lugeja kohta
23,3 , laenutusi vastavalt siis piirkonna elaniku kohta 9,6 ja lugeja kohta 28,5.

Tabel 5
RaamatuLugejad
kogu
2015
Raamatukogu 223

Lugejad
2016
172

Muutus
(+-)
-51

Raamatukogu

Külastused
2015

Külastused
2016

Muutus
(+-)

Raamatukogu

3560

3973

413

RaamatuLaenut-d
kogu
2015
Raamatukogu 4998

Laenut-d
2016
4857

Muutus
(+-)
-141

Virtuaalkülast.
2015
106

Päringud
2015
70

Virtuaalkülast.
2016
115

Päringud
2016
63

Muutus (+)
9

Muutus
(+-)
-7

Infopäringud:
Infopäringuid on registreeritud 63

4.3 RVL teenindus
Raamatukogudevahelise laenutuse kasutamine on väga aktiivne – Muugast välja laenutati 147
teavikut ja mujalt siia 179. Põhilised koostööpartnerid ona oma valla raamatukogud Laekvere ja
Venevere, ka naabervalla raamatukogud Roela ja Vinni-Pajusti ning loomulikult Lääne- Virumaa
Keskraamatukogu.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Laste- ja noortekirjanduses on komplekteerimisel esmaseks valikuks eesti kirjanike teosed ja
õppekirjandus.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Laste arv lugejate seas on väikeses languses. Samas kui arvestada, et kohalikus õppehoones õpib 44
last, siis on lugejate arv 54 ikka päris hea. Veidi on kasvanud ka laste laenutuste arv ja külastuste
arv – laenutusi on keskmiselt 18,8 lapse kohta ja külastusi keskmiselt 29,4 lapse kohta.
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Tabel 6
Rmtk

Lugd
2015
Raamatukogu 58

Lugd
2016
54

Muutus
(+-)

Külast-d Külast-d Muutus
2015
2016
(+-)

Laenut
2015

Laenut
2016

Muutus
(+/-)

-4

1416

990

1018

28

1589

173

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
Laste- ja noorteteenindusele pannakse suurt rõhku, lugemisharjumuste arendamiseks toimuvad
regulaarselt raamatuid tutvustavad tunnid ning erinevad üritused. Suviseks koolivaheajaks koostasin
koostöös õpetajatega lastele soovitusnimekirjad. Laste arv ka väheneb, kuid nad on väga sagedased
raamatukogu külastajad ning laenutajad- seda näitab laenutuste ja külastuste arvu tõus.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad
üritused.
Laste- ja noorteüritusi toimus nii väiksematele kui suurematele –
* raamatukogutunnid uute raamatute ja raamatukoguprogrammi Urram tutvustamiseks
* viktoriin „ Jussike ja teised lemmikud” raamatukogupäevade ajal
* temaatilised väljapanekud Ameerika, Brasiilia, Hiina, Kanada, Setumaa ja Kihnu kohta ning
sõbrapäeva ja jõulude kohta koolimajas
* näitused ja väljapanekud Nukitsa- konkursi raamatute, Heljo Männi, Sven Nordqvisti, Olivia
Saare loomingu tutvustamiseks
* kohtumine kirjanik Reeli Reinausiga
* raamatukoguöö raamatute tutvustamisega ning erinevate kirjanduslike mängudega
* raamatukogupäevade üritused – ettelugemispäev „ Meri raamatulugudes”, raamatukogu 60.
juubeli tähistamine ja koolivaheaja pärastlõunad

. LISA 4
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Raamatukogu ei paku spetsiaalseid erivajadustega sihtrühmade teenuseid.
Tabel 7
Koduteenindus
Tabel 8
Teenused teistele asutustele
-

Kordade arv
-

Teenuste arv
-

Ürituste arv
-

Kasutajate arv
-

Osavõtjate arv
-

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
4.6.1 kohalikul
4.6.2 riiklikul
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.
Raamatukogu peamisteks koostööpartneriteks kohalikul tasandil on Muuga Maanaisteselts EHA,
Muuga Spordihoone, Muuga-Laekvere Kooli Muuga õppehoone ja Laekvere valla raamatukogud.
Sel aastal sai üheskoos korraldatud Muuga kooli 230. aastapäeva ja Muuga piirkonna külade V
külapäeva ning raamatukogu 60. ja spordihoone 30. aastapäeva.
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Koostöös kooliga algatasime sealses arvutiklassis ka seeniorsurfi kursused, mis osalejate arvu
vähesuse ja erinevate teadmiste taseme tõttu kandusid üle raamatukogusse individuaalõppeks.
Näitused ja väljapanekud on olnud kas temaatilised või mõne juubelikirjaniku loomingu
tutvustamiseks - Paul Keresest, Eri Klasist, Virumaa ja Vilde seostest, jalgpallist, Mäeküla
piimamehest ( 100. aastat esmatrükist), jõuludest.
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Kasutajakoolituse peamiseks sihtrühmaks on põhikooli õpilased – 3. klassi õpilased valmistuvad
infootsingu võistluseks ning toimuvad regulaarsed tunnid, kus õpitakse kasutama erinevaid
teatmeteoseid ja veebilehekülgi.
Sel sügisel alustasime ka seeniorsurfi kursusega, millest kasvasid välja individuaalsed
arvutiõppetunnid täiskasvanutele.
Vanemates klassides tutvustan raamatukoguprogrammi Urram kasutamist.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Raamatukoguteenuseid tutvustame peamiselt raamatukogu facebooki lehel ja Laekvere valla
kodulehel.
4.9 Andmebaasid.
Andmebaaside loomisega ei ole tegelenud. Raamatukogu lehel on viide Urrami lugejaportaalile.
5. 2017 aasta tegevused
2017. aasta on muudatuste aasta, ilmselt leiab aset Laekvere valla raamatukogude ühendamine.

Direktor/juhataja
Allkiri ………………

/Maarika Lausvee

LISA 1
Personali koolitus (siia ainult arvud)
Raamatukogu
Koolituste
Koolitustundide
nimi
arv
arv
(koolituse maht )
45
Muuga
11
raamatukogu

Koolituskulud
eelarves

Koolituseks
kulutatud

0,15

0,17

LISA 2
1 esinemine Laekvere Rahva Majas eakate tantsurühma aastapäeva läbiviimine
LISA 3
Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Raamatukogu nimi
Teostatud tööd (2016)
Muuga
LISA 4
Laste-ja noorteüritused
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Raamatukogu nimi
Muuga

Ürituse nimi
Sõbrapäeva
raamatuseljaluulevõistlus
Jututunnid algklassidele 6
korda aastas
Kohtumine Reeli Reinausiga
Ettelugemispäev
„
Meri
raamatulugudes” algklassidele
Viktoriin „ Jussike ja teised
lemmikud”
Raamatukoguöö
Kirjanduslik
kiirabi
–
raamatute tutvustamise tund
5.-9. klassile
Muuga raamatukogu 60. ja
spordihoone 30. sünnipäeva
tähistamine

Osavõtjate arv
4
18
45
18
35
20
24

44

