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Aastaaruanne 2017
Tapa Linnaraamatukogu struktuuriüksus Lehtse raamatukogu
http://lehtse.tapa.lib.ee
https://www.facebook.com/lehtserk
Elanike arv (01.12.16): 543

1.Põhilised tegevussuunad
2017. aasta augustis kolisime tagasi uude multifunktsionaalsesse majja, kuhu koondusid kool,
lasteaed, raamatukogu, kultuurimaja, juuksur, perearst ja valla teeninduspunkt. Suuremaks
tegevuseks oli raamatukogu fondi korrastamine. Kuna raamatukogu pindala muutus väiksemaks, sai
maha kanda 1643 eksemplari raamatuid.
Seoses Lehtse kooliraamatukogu kadumisega, saime üleandmisena juurde 68 eks raamatuid ja 22
DVD. Õpikutega tegeleb kool ise edasi.
Üritustest tooks välja kohtumise lastekirjaniku ja loodusemehe Juhani Püttsepaga. Kõigepealt esines
kirjanik Lehtse-, pärast Jäneda kooliperele. Oktoobris käis meil külas Tapa gümnaasiumi õpetaja ja
endine Lehtse kooli vilistlane Katri Lehtsalu, kes tutvustas oma raamatu „Papa pärandus“ saamislugu.
Tore on tõdeda, et koostöö kooliga on muutunud tihedamaks. Raamatukogus käivad oma tunde läbi
viimas mitmed klassid, samuti käivad algklasside pikapäevarühma õpilased tegemas oma koduseid
töid. Ka vahetunnid veedetakse tihti raamatukogus.
Laste- ja noortekultuuri aasta oli siduvaks teemaks iga lasteüritusega. Inspireerituna Tapa
linnaraamatukogu lasteüritusest „LOEME SAJANI!“, lugesime kevadel õpilastega luuletusi
hüvastijätuks Lehtse vana mõisakooliga.
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:
• Lehtse raamatukogu on Tapa Linnaraamatukogu struktuuriüksus.
• Lehtse raamatukogu on avatud esmaspäevast reedeni 10-18. Iga kuu viimasel tööpäeval
oleme suletud - sisetööpäev.
• Nõukogu tegevust koordineerib Tapa Linnaraamatukogu.
• Lehtse raamatukogus ei ole läbi viidud kvaliteedihindamist.
• Lehtse raamatukogu teeninduspiirkonna elanikel ei ole nurinaid raamatukogu asukoha ja
lahtiolekuaegade kohta. Mõistavalt suhtuti ka kolimisperioodil tekkinud ebamugavustesse.
2.2 Eelarve
Eelarvega tegeleb Tapa Linnaraamatukogu.
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt

Seisuga
31.12.16. €

Seisuga
31.12.17 €

Muutus %

2
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu
Täienduskoolituseks
Üritusteks, näitusteks
*….
*…..

2.3 Projektid
2.4
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

Periood

Eraldatud
summa

Projekti üldmaksumus

Eesti Kultuurkapitali Lääne-Virumaa
ekspertgrupile
esitatud
projekt
„Kohtumine
lastekirjanik
Juhani
Püttsepaga“
Sellisel vahetul kohtumisel tutvuvad lapsed kirjanikuga ja tekkib huvi lugeda tema raamatuid.

2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Raamatukogus töötab üks põhikohaga raamatukoguhoidja Koristaja (0,6) koht koondati ja alates
augustist koristab raamatukogu Tapa vallavalitsuse palgal olev koristaja.
Raamatukogu on Tapa Linnaraamatukogu struktuuriüksus.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest..
Koolituse teema

Korraldaja

Osalejate arv

Eesti ulmekirjandus - mis elukas see on? 2 t

Lääne-Virumaa KRK

1

Kirjastamise üldisest seisust ja Tänapäeva
kirjastuse tegemistest. 2 t

Lääne-Virumaa KRK

1

Kuidas kasutada ruumi kui ruumi ei ole. 2 t

Lääne-Virumaa KRK

1

Põhjamaade kirjandus. LR 60.

Lääne-Virumaa KRK

1

Lääne-Virumaa KRK
Lääne-Virumaa KRK
Lääne-Virumaa KRK

1
1
1

2t

Ülevaade uuemast noortekirjandusest. 2 t
Noored ja raamatukogu. 4 t
Raamatukoguhoidja päev. 4 t

Kõik täienduskoolitused olid huvitavad ja silmaringi laiendavad. Väga hea on kuulata uute raamatute
tutvustusi. Kõike ei jõua ise lugeda, kuid selline koolitus aitab ilmunud raamatutest saada parema
ülevaate.

LISA 1
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: Avalikke esinemisi pole toimunud.
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LISA 2
2.4.4 Erialahariduse omandamine Erialahariduse omandamist pole jätkanud.
2.4.5 Töötajate tunnustamine Töötaja tunnustamist pole toimunud.
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja
asukoht.
Raamatukogus vahetati aknad, soojustati välisseinad, ehitati ventilatsioon ja varuväljapääs.
Raamatukogult võeti ära varuhoidla teisel korrusel ja puhketuba. Mõnevõrra raamatukogu pind
vähenes. Saime juurde ka uusi riiuleid, kuna remonttööde käigus olid osad pisut kannatada saanud.
Vanad riiulid jäid peale kohendamist kasutusse hoidlas.

LISA 3
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Liikumispuudega inimestele on raamatukogusse sissepääs olemas.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Saime uue Kyocera printer-skänner-koopiamasina. Taas saab kasutada AIP-i arvutit. Raamatukogus
saab kasutada tasuta WIFI-t. RIKSi saab uuendada igal sisselogimisel. Facebooki RIKSi grupis
tutvustatakse pidevalt programmis tehtud täiendusi/uuendusi.
IT-alane arendustegevus on täpselt kajastatud Tapa linnaraamatukogu aruandes.
3. Kogud
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
• Komplekteerimisega tegeleb Tapa LRK komplekteerija Mae Mitt. Raamatute tellimisel
arvestatakse meie soovidega. Kuna raha napib ja raamatu hinnad on kallid, saame palju
raamatuid järelkomplekteerimise teel. Palju raamatuid tellime teistest valla raamatukogudest.
Lugejad soovivad laenutada enam uuemat kirjandust. Naised soovivad eesti või
väliskirjandust, ikka sellist kergemad lugemist. Mehed aga krimit ja põnevikku. Lapsed
loevad enam koolilugemist. Ajalehti laenutavad mõned üksikud lugejad, kuid ajakirju päris
paljud.
Enim laenutati Erik Tohvri, Heli Künnapase, Tuule Lind, Andrus Kivirähki, Ilmar Tomuski,
Juhani Püttsepa, Aino Perviku, Leelo Tungla ja Astrid Lindgreni raamatuid. Autorite hulgas
on nii laste kui täiskasvanute laenutused.
Raamatutest laenutati enam Tohvri, E. „Irdabielu“, Lehtsalu, K. „Papa pärandust“ ja Pauts,
K. „Politseiniku tütar“, „Tulekandja“.
• Annetusi saime juurde 24 eks (28 eks 2016). Kooliraamatukogu kadumisega saime
üleandmisena juurde 68 eks raamatuid. Kõik raamatud olid eesti keeles. E-raamatud meil
puuduvad.
• Komplekteerimisega tegeleb Tapa linnaraamatukogu.

3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
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Uusi raamatuid tuli juurde 370 (2016/285), neist 261 eks (2016/201) oli ilu- ja lastekirjandus ja 109
eks (2016/84) aimekirjandus. Kõik raamatud olid eesti keeles. E-raamatud puuduvad.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Ajalehti tuli juurde 6 aastakäiku, neist 2 aastakäiku olid annetused. Ajakirju saime juurde 10
aastakäiku.
3.1.3 Auviste komplekteerimine
Lehtse kooli raamatukogult tuli üleandmisena juurde 22 DVD.
3.2 inventuurid, mahakandmised
Sellel aastal inventuuri ei toimunud. Viimane inventuur toimus 2010 aastal. Suurem fondi korrastus
toimus küll. Kuna jäime ilma ühest hoidla ruumist, siis sai maha kanda 1643 eks (2016/108)
lagunenud ja aegunud raamatuid. Ajakirju sai maha kanda 11 aastakäiku.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Peale raamatute laenutame soovi korral kaasa ka ajakirju ja ajalehti. Laste lugejateenindus on
elavnenud tunduvalt kuna asume koolimajaga ühes hoones. Taas on kõigil võimalus kasutada AIP-i
arvutit. Endiselt saab paljundada-printida nii must-valgelt kui värviliselt ja skaneerida vastavalt
tasuliste teenuste hinnakirjale.
Lugejate rahulolu küsitlust sellel aastal läbi viidud ei ole.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
AIP-i arvutit kasutati 118 korda (2016/208), sellest lapsed 2 korral.
AIP-i arvuti kasutajate arv on langenud 90 võrra. Vanas majas puudus eraldi AIP-i arvuti, vajadusel
sai kasutada töötaja arvutit ainult olulisteks pangatehinguteks.
Kohapeal saab lugeda Tapa valla ajalehte Sõnumed.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused.
Arvulised näitajad on tagasi läinud meie kolimise tõttu. Tõusnud on lugejate arv ja virtuaalkülastuste
arv.

Raamatukogu
TLRK
Lehtse rk.

Lugejad
2016
190

Lugejad
2017
192

Muutus
(+-)
+2

Raamatukogu

Külastused
2016

Külastused
2017

Muutus
(+-)

TLRK
Lehtse rk.

3824

3690

-134

Raamatukogu
TLRK

Laenut-d
2016
6847

Laenut-d
2017
6547

Muutus
(+-)
-300

Virtuaalkülast.
2016
717

Päringud*
2016
20

Virtuaalkülast.
2017
1684

Muutus
(+-)

Päringud*
2017
11

Muutus
(+-)
-9

+967
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Lehtse rk.
*Infopäringud. Registreeritud infopäringute arv 11.
Teemad, mille kohta päringud esitati: Goebels, Horvaatia, laste jõulunäidendid, kuulsad meresõitjad,
ringmängud, maffia, numeroloogia, ruunimärgid, seened, südame maja Paides. Tihti küsitakse
rongide ja busside sõiduplaane, ürituste toimumise ja asutuste telefoninumbrite kohta. Paljud vanad
inimesed lahendavad ristsõnu ning küsivad raamatu pealkirjade ja autorite kohta.
4.3 RVL teenindus
RVL toimus valla siseste raamatukogude vahel. Ühe raamatu tellisime Lääne-Virumaa
Keskraamatukogust.
Saime tellimusi 102 ja neist kõik ka täitsime.
Tellisime teistelt 1026 ja neist kõik ka saime.
Lehtse rk laenutati välja:
Jäneda 48
Saksi
27
Tapa
LRK
27

Lehtse rk laenutas sisse:
Jäneda 67
Saksi
0
Tapa
LRK
958
LVKRK
1

4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Laste- ja noortekirjanduse raamatuid ostsime 137 eks. Annetustena saime juurde 49 eks raamatuid.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Rmtk
TLRK
Lehtse rk

Lug-d Lug-d Muutus
2016
2017
(+-)
57
71
+14

Külast-d
2016
1172

Külast-d
2017
1537

Muutus
(+-)
+365

Laenut
2016
1310

Laenut
2017
1339

Muutus
(+/-)
+29

Laste arvud on kõik tõusnud. Kooliga ühise katuse all asumine on üks mõjuv tegur. Samuti pidev
laste motiveerimine ja raamatute tutvustamine aitab selleks kaasa. Jätkame tööd lastega.
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
Meil käis külas lastekirjanik ja loodusemees Juhani Püttsepp. Juba enne üritust tutvusime kirjaniku
raamatutega ja lapsed lugesid tema kirjandust huviga. Kõik lastele mõeldud üritused toimusid lasteja noorte kultuuriaasta raames.
Päris tihti käivad algklasside õpilased iseseisvalt või koos õpetajaga raamatukogus pikapäevarühma
tundi tegemas. Mõnel korral käisid õpilased tunni ajal iseseisvalt lugemas ajalooõpikust uut peatükki
või kirjandustunniks teemaks ette valmistamas.

4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad
üritused. LISA 4
Kevadel tähistasime laste- ja noorte kultuuriaastat üritusega „Loeme sajani!“ Inspiratsiooni saime
Tapa linnaraamatukogu lasteüritusest „LOEME SAJANI!“. Meie lugesime lasteluuletusi
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hüvastijätuks vana mõisakooliga ja lihtsalt enda rõõmuks. Iga laps sai kooliõuel otsida endale sobiva
koha ja seal lugeda teistele ette omapoolt väljavalitud lasteluuletuse.
Lasteaia lastega tähistasime ettelugemipäeva ja Põhjamaade raamatukogunädalal olime head
piraadid, kes otsisid aardeid soome laste lemmikraamatute hulgast Muumimamma ja Pipi Pikksuka
abiga. Suurt äratundmisrõõmu pakkusid Mauri Kunnase ja Tove Jannsoni raamatud.
Meil käis külas lastekirjanik ja loodusemees Juhani Püttsepp. Juba enne üritust tutvusime kirjaniku
raamatutega ja lapsed lugesid tema kirjandust huviga. Kirjanik saatis oma raamatute kohta 10
küsimust, millele lapsed said vastata. Õieti vastanute seast valis hr Püttsepp välja 3 parimat ja
premeeris neid kohtumispäeval oma raamatuga.
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Erivajadusega sihtrühmad raamatukogul puuduvad. Koduteenust ei osuta. Vahel viin mõnele vanale
inimesele raamatuid koju, kuid see ei ole regulaarne teenus.

Koduteenindus

Teenused teistele asutustele
0

Kordade arv
0

Teenuste arv
0

Ürituste arv
0

Kasutajate arv
0

Osavõtjate arv
0

Lehtse raamatukogu ei osuta teenuseid teistele asutustele.
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
4.6.1 kohalikul
Kohalikul tasandil tegin koostööd ürituste ja näituste osas teiste valla raamatukogudega ja kooliga.
4.6.2 riiklikul
Riiklikul tasandil koostööd ei teinud.
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.
Rahvusvahelisel tasandil koostööd ei teinud.
Üldiseloomustus, milliseid üritusi korraldati, sh ka näitused ja kellele.
Lehtse raamatukogu toimus 4 raamatunäitust ja 7 raamatuväljapanekut. Üritusi nii lastele kui
täiskasvanutele oli 17.
Augustis oli vaadata raamatunäitus „Aasta 2017 tegijad looduses“, mis tutvustas selle aasta looma,
lindu, orhideed, puud ja seent.
Septembris-oktoobris oli vaadata raamatunäitus „Šokolaad – kuninglik maius“. Ainest andis Tapa
Linnaraamatukogus olnud sama nimeline näitus.
Oktoobris-novembris sai uudistada Tapa LRK-st saadud raamatunäitust „Kuda rahvas, nõnda
rõõvas“. Näitus tutvustas Eesti erinevate maakondade rahvarõivaid ja sinna juurde kuuluvaid
esemeid.
Detsembris oli vaadata raamatunäitus „Paljon onnea, naapurit!“, mis tutvustas meie ülelahe
naabermaad Soomet, kes tähistas 6. detsembril 100. sünnipäeva.
Märtsis sai uudistada raamatuväljapanekut „Juhani Püttsepa jutud“.
Aprillis-mais oli vaadata raamatuväljapanek „Aino Perviku kirjasõnamaailm“.
Läbi suve sai tutvuda raamatuväljapanekul „Head lapsed, tema sõbrad ja sugulased“ lastekirjaniku
Leelo Tungal lasteraamatutega.
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Septembris tervitasime kõiki õpilasi ja õpetajaid raamatuväljapanekuga „Tere, kool!“.
Septembris-oktoobris soovisime õnne Tapa vallaga seotud graafikule Evi Tihemetsale tema 85.
juubeli puhul raamatuväljapanekuga „Kes joonistas pildid?“
Oktoobris-novembris sai vaadata lastekirjanik Hilli Rand lasteraamatuid raamatuväljapanekul
„Kodused jutud“.
Detsembris tähistasime lastekirjanik Astrid Lindgreni sünniaastapäeva raamatuväljapanekuga „Pipi
Pikksuka talvejutud“.
25. oktoobril esitles oma raamatut „Papa pärandus“ Tapa gümnaasiumi õpetaja ja Lehtse kooli
vilistlane Katri Lehtsalu.
Detsembris tähistasime jõule täiskasvanute üritusega „Jõulud peagi käes on“. Tutvusime uuemate
raamatutega ja rääkisime oma viimati loetud raamatuelamusest. Vahele lugesime mõned ilusad
jõulusalmid, sest külla tuli päkapikk.
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Märtsis käisin Lehtse koolis 9. kl õpilastele tutvustamas RIKSWEBi, mRIKSi, raamatukogu
kodulehte ja e-lugerit.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Raamatukoguteenuseid tutvustan raamatukogu kodulehel ja Facebookis. Üritusi reklaamin oma
kodukoha piires ja teistes valla raamatukogudes kuulutustega, suuremaid üritusi valla ajalehes
Sõnumed.
4.9 Andmebaasid.
Jätkasin Lehtse valla ajalehe Lehtse kodulookirjete sisestamist.
5. 2018 aasta tegevused
Jätkame koostööd Lehtse kooli ja lasteaiaga. Koostöös Jäneda raamatukoguga kutsume
rahvusvahelise lasteraamatupäeva puhul külla lastekirjanik Kadri Hinrikuse. Tähistame Eesti
Vabariigi 100. juubelit. Valime Nukitsa konkursil parimat lastekirjanikku ja raamatukunstnikku.
Airi Nurk
Raamatukoguhoidja
22.01.2018

LISA 1
Koolituste arv kokku
7

Koolitustundide arv
(koolituse maht )
18

Koolituseks kulutatud

LISA 2
Lehtse raamatukogu töötaja ei ole läbiviinud avalikke esinemisi.

LISA 3
Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
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Raamatukogu nimi
Teostatud tööd (2017)
TLRK Lehtse rk
Multifunktsionaalse keskusehoone ehitustööd lõppesid suvel. Ühise
katuse alla koondusid kultuurimaja, raamatukogu, kool, lasteaed,
valla teeninduspunkt, perearst ja juuksur. Raamatukogus vahetati
aknad, soojustati välisseinad, ehitati ventilatsioon ja varuväljapääs.
LISA 4
Laste-ja noorteüritused
Raamatukogu nimi
Tapa LRK Lehtse rk

Tapa LRK Lehtse rk

Tapa LRK Lehtse rk

Tapa LRK Lehtse rk

Tapa LRK Lehtse rk

Tapa LRK Lehtse rk

Tapa LRK Lehtse rk

Ürituse nimi
Juhani Püttsepp ja tema
raamatud
Lehtse kooli 1. ja 2. kl õpilastega
tutvusime
Juhani
Püttsepa
loominguga
Juhani Püttsepp ja tema
raamatud
Lehtse kooli 3. ja 4. kl õpilastega
tutvusime
Juhani
Püttsepa
loominguga
Emakeelepäeval
Juhani
Püttsepast
Lehtse lasteaia vanema rühma
lastega rääkisime loodusemees
Juhanist ja vaatasime tema
raamatuid loomadest-lindudest.
Kohtumine lastekirjanik ja
loodusemees
Juhani
Püttsepaga Lehtse koolis
Loeme sajani!
Inspireerituna
Tapa
LRK
lasteüritusest
„LOEME
SAJANI!“
lugesime
lasteluuletusi Lehtse kooli 7. ja 8.
kl õpilastega hüvastijätuks armsa
mõisakooliga ja lihtsalt enda
rõõmuks. Olime õues ja igaüks
otsis endale meelepärase koha,
kus teisele ette lugeda luuletus.
Loeme sajani!
Lehtse kooli 1., 2., 3. ja 4. kl
õpilastega
lugesime
lasteluuletusi
hüvastijätuks
armsa mõisakooliga ja lihtsalt
enda rõõmuks.
Lugeda on huvitav 15.09.2017
Raamatukogutund Lehtse kooli
5. kl õpilastega. Õppisime
teatme- ja ilukirjanduse liike.

Osavõtjate arv
10

9

9

47

9

10

3
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Tapa LRK Lehtse rk

Tapa LRK Lehtse rk

Tapa LRK Lehtse rk

Tapa LRK Lehtse rk

Tapa LRK Lehtse rk

Tapa LRK Lehtse rk

Valisime pimesi riiulilt raamatu
ja püüdsime mõistatada raamatu
pealkirja, tüüpi ja sisu. Pärast
võrdlesime
oma
pakutud
variante tegelikkusega
Raamatukogumäng 5.10.2017
Lehtse kooli 1. kl õpilastega
mängime raamatukogumängu ja
tutvume raamatukogureeglitega
Raamatukogumäng 9.10.2017
Lehtse kooli 2. kl õpilastega
mängime raamatukogumängu ja
tutvume raamatukogureeglitega
Ettelugemispäev 18.10.2017
Lehtse lasteaia vanema rühma
lastega
tähistame
ettelugemispäeva
uurides
raamatuid ja lugusid lehmadest.
Pärast joonistasime ka oma
lehma.
Ettelugemispäev 20.10.2017
Lehtse kooli algklasside õpilased
lugesid erinevaid tekste õpikutest
ja raamatutest. Eesti keele
õpetaja Karin Vuntus selgitas
juurde tekstide tähendusi ja
erinevusi.
Muumid ja teised soome laste
lemmikud 13.11.2017
Põhjamaade raamatukogunädalal
rääkisime
Lehtse
lasteaia
noorema rühma lastega soome
lastele kirjutatud raamatutest.
Äratundmisrõõmu
pakkusid
enam muumid. Olime head
piraadid ja avastasime ka teisi
soome lastekirjanikke.
Muumid ja teised soome laste
lemmikud
14.11.2017
Tähistasime Lehtse lasteaia
vanema
rühma
lastega
Põhjamaade raamatukogunädalat
soome laste lemmikraamatute
hulgast aardeid otsides. Olime
head piraadid ja tegime seda
Muumimamma ja Pipi Pikksuka
abiga.
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5

12

23

13

15
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Tapa LRK Lehtse rk
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Viktoriin „Maailma parim …“ 3
16.11.2017
Lehtse kooli 8. ja 9. kl õpilastega
tähistasime
Põhjamaade
raamatukogunädalat ja Astrid
Lindgreni 110 sünniaastapäeva
viktoriiniga. Küsimused olid
koostatud Lindgreni raamatute
põhjal
Raamat - 29.11.2017
5
Lehtse kooli 4. kl õpilastega
tutvusime raamatu sisukorra ja
aineregistriga. Saime teada, et
igal raamatul on kindel kohaviit.
Proovisime ise raamatule riiulis
õige koha leida. Tutvusime ka
raamatukogu kodulehega.

