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Sissejuhatus 

 

Tabel 1 

Omavalitsus Elanike arv 
(01.12.20) 

Raamatukogusid 
kokku  

Harukogude 
arv 

Teeninduspunktide 
arv 

Vinni 1408 3 2 0 

 

Üldkasutatavate raamatukogude arv:   

Laekvere raamatukogu on piirkonna keskraamatukogu, mille struktuuri kuuluvad ka 
haruraamatukogud Muugas ja Veneveres.  

 

1. Põhilised tegevussuunad  
2021. aasta oli raamatukogu tegevuses veidi ootusärev aasta – koroonaepideemia tõttu 
ei olnud mõistlik  üritusi pikalt ette planeerida ning  seetõttu tegeleti tõsisemalt  
fondide korrastamisega.  

1. 2021. aasta oli suur fondide korrastamise aasta – viidi  läbi inventuur Laekveres ja 
koolimaja osakonna likvideerimine Muugas. 

2. Propageeriti  lugejate hulgas Urrami lugejaportaali kasutamist ja võeti Veneveres 
kasutusele nn. raamatute laenutuskapp.  

3. Jätkati  erinevate ürituste korraldamist vaatamata koroonapiirangutele ja  koostööd Vinni 
valla teiste raamatukogudega.  

 

1.1 Koroonaviiruse mõju 

TEENUS 

Kuidas olid koroonaviiruse levikust mõjutatud raamatukogude füüsilise ruumi lahtiolekuajad 
ja teenuse kättesaadavuse ajad? (Teenuse kättesaadavus aeg – aeg, mille jooksul 
raamatukoguhoidja vastab telefonile/e-kirjadele, kasutaja saab kasutada 
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iseteenindusvõimalusi, tagastuskaste, e-kanaleid, osa võtta virtuaalüritustest ja –koolitustest, 
kasutada arvutit jne) 

Milliseid olemasolevaid teenuseid hakati pakkuma uusi lahendusi ja tehnoloogilisi vahendeid 
kasutades? Milliseid uusi teenuseid hakati pakkuma?  

Koroonaviiruse leviku tõttu toimus raamatukogus kontaktivaba laenutus 11. märtsist mai 
alguseni. Sel ajal said lugejad tellida raamatuid telefonitsi, meili teel või lugejaportaali kaudu 
ning kätte sai raamatuid raamatukogude ukse taha paigutatud laualt. Raamatukogudesse olid 
varasemalt hangitud tagastuskastid, mis leidsid aktiivset kasutamist.  

TARISTU 

Kas ja kuidas uuendati raamatukogu taristut (uue tehnika, raamatukappide jms soetamine)? 

Novembri lõpus paigutati Venevere raamatukogu seinale tagastuskastile lisaks raamatute 
laenutuskapp. 

EELARVE 

Kas ja millises ulatuses tehti raamatukogude eelarvetes kärpeid? 

Raamatukogu eelarves kärpeid ei tehtud.  

TÖÖKORRALDUS 

Milliseid ümberkorraldusi tehti raamatukogude ruumides ja töökorralduses? Kas ja kuidas 
korraldati raamatukoguhoidjate kaugtöö? Kas ümberkorraldused on püsivad? 

Raamatukogu töökorralduses ei tehtud ümberkorraldusi.  

PARIMAD UUED PRAKTIKAD 

Millised olid koroonaviiruse levikust tulenevad suurimad väljakutsed? 

Milliseid võimalusi pakkus koroonaviiruse levikust tulenev keeruline olukord  
raamatukoguteenuse arendamiseks? Millised olid suurimad õppetunnid? 

Kogemus koroonaviiruse piirangute ajal töötamisest olid varasemast olemas- suurimaks 
väljakutseks jäi terveks aastaks ürituste planeerimine – kas üldse korraldada, kuidas tagada 
tõendite kontroll, kas inimesed julgevad osaleda?  

2 Juhtimine  

2.1 Raamatukogude võrgu struktuur ja nõukogud:  

• Laekvere raamatukogu on piirkonna keskraamatukogu, millel on haruraamatukogud 
Muugas ja Veneveres. Raamatukogu võrgus toimus väike muudatus – kui varasemalt 
oli Muuga raamatukogus 2 osakonda – raamatukogu ja koolimaja, siis seoses õppetöö 
lõpetamisega Muuga koolis  likvideeriti koolimaja osakond.  
 

• 2021. aastal ei viidud kvaliteedihindamist läbi.  
 

• Raamatukogu dokumente uuendati 2020.  aastal: Laekvere raamatukogu põhimäärus 
kinnitati Vinni Vallavalitsuse määrusega nr. 7/  02.06.2020; Vinni valla 
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raamatukogude kasutamise eeskiri Vinni Vallavalitsuse määrusega nr. 5 / 02.06.2020 
ning  Vinni valla raamatukogudele mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja 
müügi kord Vinni Vallavalitsuse määrusega nr. 6/  02.06.2020  
Raamatukogul ei ole arengukava ega nõukogu.  
Laekvere piirkonnas on raamatukoguvõrk optimaalne, inimestel on võimalus meie 
teenuseid kasutada.  

 
 

 

2.2 Eelarve 

Tabel 2 

Põhieelarve  Seisuga  
31.12.20. €  

Seisuga  
31.12.21 €  

Muutus %  

Eelarve kokku  55,169 52,597 -4,6% 
Personalikulu  27,615 27,253 -1,3% 
Komplekteerimiskulu 20,584 21,111 +2,4% 

sh KOV-lt 17,553 17,209 -1,9% 

sh riigilt  3,031 3,144 + 3,5% 

Infotehnoloogiakulu  2,415 1,219 -49,5% 
Täienduskoolituskulu 0,155 0,160 +3,1% 
Üritustele/näitustele 0,505 0,491 -2,7% 

2.3 Projektid 

Tabel 3 (täielik loetelu) 

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Eraldatud 
summa 

Projekti üldmaksumus 

KULKA 01.02.2022 
–05.12.2022 

500.00 1400.00 

Projekt „ Kirjanduslikud kohtumised raamatukoguaastal“ sai rahastuse  KULKA 2021. aasta 4 
jaotusest, kuid teostamisele läheb 2022. aastal.  

Projektiga viiakse  läbi kirjanduslikud kohtumised Laekveres, Muugas ja Veneveres.  

2.4 Personali koosseis, juhtimine ja areng 

Personali koosseisus ja tööaegades muudatusi ei toimunud – jätkuvalt töötab direktor 
neljal päeval nädalas Muugas ja ühel Laekveres ning raamatukoguhoidja kolmel päeval 
Laekveres ja kahel Veneveres. 

 

2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest.  

 

Teema Korraldaja Tundide arv Osalejate arv 
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Erialased 
täienduskoolitused  

Eesti 
Raamatukoguhoidjate 
Ühing 

16 1 

„Raamatukogu muutuste 
keskel“ 

   

    
LVKRK korraldatud 
erialased 
täienduskoolitused 

LVKRK 34 2 

Ametikiri  5 1 
Ülevaade krimikirjandusest  4 2 
Rohetiiger – mis see on ja 
millega tegeleb 

 4 2 

Õppereis Viimsi 
raamatukogusse .INSA 
lõimumis- ja 
kohanemisvaldkonna 
teenused. Rahva Raamatu 
väljaanded.  

 5 1 

Meediapädevus veebis ja 
digitaalne turvalisus. 

 6 1 

Kuidas ebakindlatel ja 
muutuvatel aegadel 
säilenõtke olla? 

 10 2 

Muud koolitused Järvamaa 
Kutsehariduskeskus 

30 1 

Kaasaegsed digilahendused 
ettevõtte kontoritöös 

   

Koroonapiirangute tõttu toimus palju koolitusi veebis ning oli lisaks võimalik kuulata- 
vaadata erinevaid erialaseid loenguid- ettekandeid: lastekirjanduse aastakoosolek, algupärase 
lastekirjanduse loeng, lasteraamatukoguhoidjate õpipäev, lugemisisu programmi koolitus, 
konkursi „ Raamatukoguhoidja õpib, loob, õpetab“ infotund ja erinevad materjalid, 
infoseminar„ Üleriigilise mõjuga arendusprojektid“. 

Iseseisvalt  õpiti kasutama Kahooti keskkonda.  
LISA 1 

2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused. 
Avalikke esinemisi ei toimunud. 
LISA 2 

2.4.3 Erialahariduse omandamine.  

Erialane haridus on töötajatel varasemalt omandatud – direktoril rakenduslik kõrgharidus ning 
raamatukoguhoidjal läbitud kutsekoolitus.  

2.4.4 Töötajate tunnustamine.  

Sel aastal töötajaid auhindadega ei tunnustatud.  

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine.  
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Raamatukogu majandamine toimub Vinni Vallavalitsuse poolt kinnitatud eelarve alusel. 
Raamatukogude ruumid nii Laekveres, Muugas kui Veneveres on heades asukohtades ning  
remonti ei vaja. Muugas ehitati raamatukogule vajalik puukuur kaminapuude hoidmiseks.  

LISA 3 

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 

Aasta jooksul ei ole parandatud senist olukorda. Liikumispuudega inimeste juurdepääs 
raamatukogule on raskendatud – Muugas pääseb lugeja majja, kuid teisel korrusel asuvasse 
raamatukogusse ei pääse;   Veneveres on takistuseks trepp ja  Laekveres paar uksepakku.   
 

2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 

Infotehnoloogia valdkonnas toimusid väikesed uuendused – Laekvere  ja Muuga 
raamatukogule osteti veebikaamerad.  

Wi-Fi levik on olemas nii  Laekveres, Muugas kui  Veneveres.  

Infotehnoloogia valdkonna olukorda võib pidada heaks.  

 

3. Kogud komplekteerimine ja töötlemine 
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 
 

Kogude komplekteerimine toimub Lääne- Virumaa Keskraamatukogu 
komplekteerimisosakonna kaudu ja Vinni Vallavolikogu poolt kehtestatud eelarve alusel. 
Komplekteerimisel lähtutakse  põhimõttest, et erinevate lugejagruppide huvid saaks 
rahuldatud.  

Aasta jooksul lisandus  fondi kokku 1282 teavikut  - Laekveresse 630, Muuka 446 ja 
Veneveresse 206 eksemplari. Teavikutest 102 saabus annetustena – seega 7,9% saabus 
annetustena. Annetustest  70 eksemplari ehk 68,6% saadi lugemisisu programmi kaudu.  

Saabunud teavikutest 1070  eksemplari ehk 83,5 %  oli ilu- ja lastekirjandust, 212 eksemplari 
ehk 16,5 % oli teatmekirjandust.  

Kokku on fondis  41087 eksemplari teavikuid, millest 27729 eksemplari ehk 67,4% on ilu- ja 
lastekirjandust. 

Raamatute ringlus on 0,3 

 
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 

Raamatukogu fondi komplekteeriti 1282 teavikut, neist annetustena saabus 102 trükist – seega 
7,9% teavikutest saabus annetustena.  

 
3.1.2 Perioodika komplekteerimine 
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Perioodikat on tellitud Laekveresse 28 nimetust ajakirju ja 5 nimetust ajalehti, Muuka 24 
nimetust ajakirju ja 5 nimetust ajalehti ning Veneveresse 23 nimetust ajakirju ja 2 nimetust 
ajalehti. Annetusena saame ajalehte „ Koduvalla sõnumid“. 

3.1.3 Auviste komplekteerimine 

Auviseid ei ole komplekteerinud.  

 
3.2 inventuurid, mahakandmised 

Suurem fondi korrastamine toimus nii Laekveres, Muugas kui Veneveres kevadel, kui 
raamatukogudes toimus kontaktivaba laenutus. Laekvere raamatukogus viidi läbi inventuur 
ning Muugas koolimaja osakonna likvideerimine- osa koolimaja fondist toodi üle Muuga 
põhifondi, osa kanti maha ja anti üle Laekvere Koolile ning lagunenud teavikud  saadeti 
Räpina Paberivabrikusse.  

Kokku kanti fondist maha 2478 teavikut, neist Laekveres 668, Muugas 1575 ning Veneveres 
235 – seega teavikute kustutamine oli 1196 eksemplari võrra suurem kui juurdetulek.  

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  
Teeninduskorralduses ja teenustes on toimunud väikesed muudatused –suurenenud on 
koduteeninduse osakaal ning Venevere lugejatel on alates detsembrist võimalik 
kasutada raamatute laenutuskappi. Laenutuskappi kasutati detsembris kolmel korral. 

Lugejatel on jätkuvalt võimalik kasutada kohal- ja kojulaenutust ning AIP-i teenuseid.  
Võimalik on kasutada  raamatute tagastuskasti.  

Lugejate rahulolu- uuringuid ei ole tehtud.  

 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.  

Lugejatel on võimalik kasutada  internetti - enamasti vanemad inimesed kasutavad 
internetipanga teenust.   

Lugejaarvutite olukord on hea.   

Arvutite kasutamine on aasta –aastalt vähenenud, kuid vajadus kasvõi ühe lugejaarvuti järele 
on kõikjal olemas.   

 

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

Raamatukogu kasutamine liigub langustrendis  - kui Laekveres lugejate arv kasvas, siis 
Muugas ja Veneveres lugejate arv langeb. Piirkonna elanikest on 32,8% raamatukogude 
kasutajad.  

Külastused on ainsana kasvanud Laekveres –keskmiselt külastab lugeja raamatukogu 10 
korda aastas.  Muugas ja Veneveres on külastused vähenenud- Muugas  külastab lugeja 
raamatukogu 15,7 korda ning Veneveres 7,75 korda aastas.  
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Laenutused on kasvanud Muugas, kus lugeja laenutab keskmiselt 31,5 teavikut aastas. 
Laekveres ja Veneveres on laenutused vähenenud- Laekveres on keskmine laenutuste arv 
lugeja kohta 28,2 ja Veneveres 24,1 teavikut.  

Tabel 4 

Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2020 

Lugejad 
2021 

Muutus (+-) 

Laekvere 256 276 +20 

Muuga 154 135 -19 

Venevere  52 48 -4 

KOKKU 462 459 -3 

 

Raamatu- 

kogu 

Külastused 
2020 

Külastused 
2021 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal-
külast. 
2020 

Virtuaal-
külast. 
2021 

Muutus 
(+-) 

Laekvere 2538 2770 +232 180 0 -180 

Muuga 2392 2129 -263 0 0 0 

Venevere 450 372 -78 0 0 0 

KOKKU 5380 5271 -109 180 0 -180 

 

Raamatu- 

kogu 

Laenut-d 
2020 

Laenut-d 
2021 

Muutus 
(+-) 

Päringud* 
2020 

Päringud* 
2021 

Muutus 
(+-) 

Laekvere 8036 7790 -246 20 22 +2 

Muuga 4127 4254 +127 25 20 -5 

Venevere 1190 1160 -30 1 1 0 

KOKKU 13353 13204 -149 46 43 -3 

 

 

Raamatu-
kogu 

Virtuaalürituste arv Virtuaalüritustel 
osalejate arv 

Virtuaalürituste 
järelvaatajate arv* 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 
Laekvere 0 0 0 0 0 0 
       
KOKKU 0 0 0 0 0 0 

*kui järelvaatamine võimaldati peale ürituse toimumist 
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Raamatu-
kogu 

Virtuaalkoolituste arv Virtuaalkoolitustel 
osalejate arv 

Virtuaalkoolituste 
järelvaatajate arv* 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 
Laekvere 0 0 0 0 0 0 
       
KOKKU 0 0 0 0 0 0 

*kui järelvaatamine võimaldati peale koolituse toimumist 

Raamatu-
kogu 

Virtuaalnäituste 
arv 2020 

Virtuaalnäituste 
arv 2021 

Virtuaalnäituste 
külastajate arv 
2020 

Virtuaalnäituste 
külastajate arv 
2021 

Laekvere 0 0 0 0 
     
KOKKU 0 0 0 0 

 

4.3 RVL teenindus  

RVL teenindust kasutati aktiivselt – põhiliselt telliti raamatuid  Lääne- Virumaa 
Keskraamatukogust, Vinni- Pajusti  ja  Roela raamatukogust. RVL välja laenutused on enamasti 
Simuna ja Vinni-Pajusti raamatukogule, vähesel määral ka Roela ja Ulvi raamatukogule.  

Oluline on raamatute laenutamine oma raamatukogu harude vahel.  

Kolmes raamatukogus kokku oli RVL laenutusi  välja 1526 – Laekverest 801, Muugast 470 ja 
Veneverest 255 teavikut.  RVL laenutusi sisse  oli 1038 teavikut – Laekveresse 647, Muuka 
325 ja Veneveresse 66 teavikut. 

RVL teenindust aitavad korraldada Laekvere teeninduspiirkonna haldusjuht, kes tööülesannete 
tõttu sõidab tihti vallas ringi ning meie piirkonna postiljonid. 

4.4 Laste- ja noorteteenindus  

4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine  
 

Kogude komplekteerimisel pööratakse  terves piirkonnas tähelepanu ka lastekirjanduse 
tellimisele – raamatuid tellitakse  kõikides vanuseastmetes lugejatele.   Laekveres 
juurdetulnud  630 -st teavikust on  169 ehk 26,8%   lastekirjandust, Muugas 446-st teavikust 
73 ehk 16,3% oli lastekirjandust ning Veneveres  205-st teavikust 11 ehk 5,36% oli 
lastekirjandust. 

Eesti Lastekirjanduse Keskuse poolt korraldatavas Lugemisisu programmis osalemine 
võimaldas laste-ja noortekirjandust sel aastal rohkem tellida – lastekirjanduse valik on 
piirkonnas väga hea.   

Kogu piirkonnas juurde tulnud 1282-st  teavikust oli 253 eksemplari ehk 19,73  %  
lasteraamatud.  

4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 
Laste külastused ja laenutused on sarnased üldnäitajatega – Laekveres kasutatakse 
raamatukogu rohkem ja Muugas –Veneveres vähem. Kindel põhjus selleks on õppetöö 
lõpetamine Muuga mõisas – lapsed kasutavad enamasti raamatukogu seal, kus nad koolis 
käivad ja ei sõida raamatute laenutamiseks eraldi veel Muuka. Keskmiselt külastas Laekveres 
iga laps raamatukogu 6,6 korda aastas ja laenutas 9,2 teavikut, Muugas külastas 11,7 korda 
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aastas ja laenutas 9,5 teavikut. Veneveres külastas iga laps raamatukogu 3,6 korda aastas ja 
laenutas 5 teavikut. 

 

Rmtk Lug-d 
2020 

Lug-d 
2021 

Muutus 
(+-) 

Külast-d 
2020 

Külast-d 
2021 

Muutus 
(+-) 

Laenut 
2020 

Laenut 
2021 

Muutus 
(+/-) 

Laekvere 106 120 +14 667 799 +132 844 1107  +263 

Muuga  40 37 -3 783 433 -350 715 352 -363 

Venevere 9 6 -3 62 22 -40 69 30 -39 

KOKKU 155 163 +8 1512 1234 -278 1628 1489 -139 

 

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

Lugemisharjumuste varaseks kujundamiseks tehakse  koostööd Muuga - Laekvere Kooli  
lasteaia ja õppehoonetega.  Jätkati lasteaia külastamist raamatukotiga ning 
raamatukogutundide korraldamist. 

Jätkati osalemist   Lugemisisu programmis , millest kevadperioodil võttis osa Laekvere 
õppehoone 1. ja 2. klassi  24 õpilast ning alates sügisest 1.-3.  klassi 38  õpilast ning 
kevadperioodil ka Muuga õppehoone  1.- 5. klassi 14 õpilast.  

Sügisest kasvas Laekvere lugejate hulgas  laste arv, sest Muuga õppehoones lõpetati tegevus 
ning enamus lapsi asus õppima Laekvere Kooli.   

Terves piirkonnas oli laste laenutuste osakaal  laenutuste koguarvust 11, 2%   -  Laekvere 
raamatukogus olid  laste laenutuste osakaal 14, 2 % , Muugas 8, 2% ja Veneveres 2, 5% 

Laekvere raamatukogus lasteteeninduse osakaal suurenes, mujal langes ning see suund jätkub 
ka lähiaastatel.  

4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad 
üritused. LISA 4  

Lugemise propageerimiseks  korraldati erinevaid lasteüritusi  koostöös Muuga-Laekvere 
Kooli õppehoonete ja lasteaiaga.  Laste- ja noorteürituste põhiteemaks on raamatute ja 
kirjanike tutvustamine. Lasteaia kahes rühmas käidi raamatukotiga neljal korral ning 
Laekvere kooli algklassid käisid neljas lugemisisu teematunnis klasside kaupa – koos ühise 
kokkuvõtete tegemisega üheteistkümnel korral. 

Muuga õppehoone lapsed osalesid lugemisisu teematundides kahel korral.  

Laekvere kooli 4. klassis õpilased osalesid kahe võistkonnaga maakondlikul  3.-4. klasside 
kirjandusmängul Rakveres.  

Koostöös Laekvere kooliga toimusid raamatukogupäevade üritused-  ettelugemise päev „ Ega 
mets tühi ole“ algklassidele ning kirjandusmäng Kahootis vanemate klasside õpilastele.  

Kirjanike teoste tutvustamiseks olid väljas näitused Heljo Männi, Sven Nordqvisti ning Jaan 
Rannapi loomingust.  
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Koostöös teiste Vinni valla raamatukogudega korraldati raamatukogupäevade ajal ühine 
tublide lugejate tunnustamisüritus, kus esines Lasteteater Sõber etendusega „ Kaks päeva 
maal“, tublimaid lugejaid tunnustati järjehoidjate, kleepsude ja märkidega ning ühiselt 
mängiti vanu ringmänge.  

Lapsed osalesid ka Maanteeameti poolt korraldatud  liiklusviktoriinil – Laekvere 
raamatukogus  käis liiklustunnis raamatukogus 8. klass ning lastel oli võimalus viktoriinis 
osaleda ka noortetuba külastades.   

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  

Erivajadustega lugejate teenindamiseks ei ole vajadust.  

Koduteenindust kasutame Muugas ja Veneveres, Laekveres  viib sotsiaaltöötaja huvilistele 
raamatud koju.  

Tabel 5  

 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv 

Koduteenindus 49 49 4 

 

Tabel 6 

Teenused teistele asutustele Ürituste arv Osavõtjate arv 

- - - 

Raamatukogu teeninduspiirkonnas ei ole asutusi, kellele teenuseid osutada.  

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

4.6.1 kohalikul tasandil   

Raamatukogu peamised koostööpartnerid on Muuga-Laekvere Kool, Vinni valla teised 
raamatukogud, Venevere Kultuuri- ja Hariduseselts, Muuga Maanaisteselts EHA   ja  Laekvere 
rahvamaja koos noortetoaga.   

4.6.2 riiklikul tasandil  

4.6.3 rahvusvahelisel tasandil 

Riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil koostöö ei toimu.  

Raamatukogu direktor osales Eduard Vilde nimelise kirjandusauhinna žüriis ja   kuni 
oktoobrini  Vinni Vallavolikogu kultuuri- ja hariduskomisjoni töös.  

Raamatukogu  ürituste korraldamine toimub piirkonnas ühiselt ja neil osaleb lugejaid nii 
Laekverest, Muugast kui Veneverest.  

Sel aastal toimus kohtumine Hinge Kaljundiga ja raamatu „ Paasvere parunid“ esitlus ning 
toimumiskohaks oli Paasvere mõisa taastatud valitseja hoone. 



13 
 

Veneveres toimus perepäev, kus etendusega „ Kooselu seadused“ esines Alburahva Teater, 
toimusid õpitoad jõulupärja meisterdamisest ning küünalde kaunistamisest ning tutvustati 
Urrami lugejaportaali.  

Piirkonna aktiivsemad lugejad  osalesid Vinni valla raamatukogude ühisel kultuuriloolisel 
ekskursioonil Haapsallu.  

Muuga lugejad võtsid aktiivselt osa Maanteeameti korraldatud liiklusnädalast.  

 Erinevad väljapanekud tutvustasid elulooraamatuid, Sulev Nõmmiku, Heljo Männi , Ira 
Lemberi, Aleksei Turovski ja Jaan Rannapi  loomingut.  

Temaatilised väljapanekud olid:  

Eduard Vilde kirjandusauhinna võitnud raamatute väljapanek Veneveres; 

 raamatukogunädalal eesti ajakirjanike ja kirjanike loomingu kohta Muugas ja Veneveres ning 
ajakirjanduse ajaloo kohta Laekveres;  

 Euroopa säästva arengu nädala  kampaania „Tund enne und mobla peost, naudi teost!“ 
raames Muugas,  

 jõuludeks kõigis raamatukogudes. 

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele. 
 

Koolitused  on toimunud täiskasvanutele – rühmakoolitused lugejaportaali kasutamisest 
Muugas ja Veneveres ning individuaalkoolitused täiskasvanutele nii pangateenuste, ID-kaardi 
kasutamise, Covid- tõendite printimise  kui lugejaportaali Urram kasutamise kohta.  

4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded  
 

Laekvere ja Muuga raamatukogudel on ka oma Facebooki leht, mille kaudu jagatakse  
lugejatele lisaks kohalike  ürituste reklaamimisele ka erinevaid vallavalitsuse teateid ning 
piirkonna teiste asutuste reklaame.  Sel aastal saadi toimima Vinni valla  raamatukogude 
ühine koduleht aadressil  https://vinniraamatukogud.eu/ 

Raamatukogu tutvustab oma teenuseid põhiliselt Facebookis Laekvere raamatukogu ja Muuga 
raamatukogu lehel, samuti Venevere  ja Muuga küla lehel. 

Ajalehes „Koduvalla sõnumid“ on raamatukogude tegevuse kohta artikleid kirjutanud Vinni 
valla raamatukogude koordinaator Tea Järvis. 

Laekvere raamatukogu direktorilt ilmusid ajalehes „ Koduvalla sõnumid“ artiklid „ 
Raamatukoguhoidjate suveseminar Hiiumaal“ ja „ Raamatukapp Veneveres“.  

Väljaandeid koostanud ei ole.  

Raamatukogude aasta puhul ajalehes „ Kuulutaja“ ilmuvas rubriigis „ Raamatukoguhoidja 
soovitab“  ilmus 10. detsembril  artikkel ,mis tutvustas Eduard Vilde ja Urmas Vadi  teoste 
seost Muuga mõisaga.  
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4.9 Andmebaasid.  

Vinni valla raamatukogude kodulehel on link lugejaportaali Urram. Lugejaportaali 
kasutamine tasapisi aasta-aastalt kasvab e-kataloogis tehti aasta jooksul 3027 otsingut.   

Andmebaase koostanud ei ole.  

5. 2022. aasta tegevused 
2022. aasta on raamatukogude aasta – plaanis on korraldada kirjanduslike kohtumiste 
sari koostöös kohalike seltside ja asutustega ning osaleda erinevatel üritustel, mis 
seoses teema-aastaga toimuvad.  
Kavas on laiendada Laekvere raamatukogus pakutavaid teenuseid ning paigutada 
Laekveresse raamatute laenutuskapp.  
Loodame olla lugejate jaoks maksimaalselt avatud ning pakkuda neile erinevaid 
teenuseid.  

Direktor 
Allkiri   Maarika Lausvee     /Nimi/ 

Raamatukoguhoidja 

Karin Tampere  
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LISA 1. Personali koolitus 

Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv  

(koolituse maht ) 

Koolituseks kulutatud 

Laekvere 8 80 0,160 

Muuga 7 71  

Venevere 3 9  

 

LISA 2. Raamatukogutöötajate avalikud esinemised 
Avalikke esinemisi ei toimunud. 

 

LISA 3. Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid 

Raamatukogu nimi              Teostatud tööd (2021) 

Laekvere Muuga raamatukogu puukuur  

 

LISA 4. Laste ja noorteüritused 

Raamatukogu nimi Ürituse nimi Osavõtjate arv 

Laekvere Lugemisisu teematunnid  38 

 Raamatukott lasteaeda  40 

Vinni valla 
raamatukogude koostöös  

Tublide lugejate 
tunnustamisüritus 

89 

 Ettelugemispäev  „ Ega mets 
tühi ole“ 

42 

 Kirjandusmäng „ Jussike ja 
teised lemmikud“ Kahoot 
keskkonnas  

36 

Muuga Lugemisisu teematunnid 14 

 


