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Aastaaruanne 2015 
 
Raamatukogu nimi: Muuga raamatukogu 
Elanike arv: 504 
 
 
1.Põhilised tegevussuunad  
2015. aasta oli raamatukogu jaoks Vilde-teemaline, sest tähistasime mitmete erinevate üritustega  
kirjaniku 150. sünniaastapäeva. See tõi Muuga mõisa ja raamatukogusse käima palju  inimesi 
väljaspoolt Muugat ja me saime näidata raamatukogu edukat koostööd kooliga.  
2015. aasta oli ka fondi korrastamise seisukohalt väga oluline, sest viisin läbi fondi korrastamise ja 
seejärel ka inventuuri nii raamatukogus kui ka koolimajas.  
Muidu toimus tavapärane töö- fondi komplekteerimine, laenutamine, ürituste korraldamine.  
Muusika-aasta puhul korraldasin õpilastele ettelugemispäeva „ Muusika lasteraamatutes” ning 
koostasin täherägastiku erinevate pillide nimetustega. Samas Muuga MNS Eha juhatuse liikmena 
aitasin seltsil kirjutada projekti „ Rahvapillide ostmine”, mille eesmärgiks on osta kohalikele lastele 
plokkflööte ja väikekandleid. 
2016. aasta tähiseks on raamatukogu 60. tegevusaasta tähistamine, eesmärgiks säilitada inimeste 
huvi raamatukogu ja seal toimuva vastu.  
 
2. Juhtimine  

2.1 Raamatukogude tegevust reguleerivad dokumendid ja nõukogud: 
Raamatukogul on kinnitatud kõik tegevust reguleerivad dokumendid. Raamatukogu nõukogu kokku 
kutsutud ei ole.  
 
2.2 Eelarve 
Tabel 1 
Põhieelarve  Seisuga  

31.12.14. €  
Seisuga  
31.12.15 €  

Muutus %  

Eelarve kokku  17,326 19,546 + 11,3 % 
Personalikulu  9,495 10,482 + 9,4 % 
Komplekteerimiskulu 5,374 5,260 - 2,12 % 

sh OV-lt 4,537 4,383 - 3,3 % 

sh riigilt  0,837 0,877 + 4,5 %  

Infotehnoloogiakulu  0,235 0,240 + 2 % 
Tabelis palun esitada ainult jooksvaid kulusid ja mitte investeeringuid.  
 
Tabel 2 

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Summa 

- - - 

Hinnang toetusprogrammidele. Olulisus, mis muutused kaasa toonud. 
 
2.3 Raamatukogudevõrgu struktuur 
Raamatukogu struktuur jäi eelnevate aastatega võrreldes samaks.  
 
 
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng 
Personali koosseis jäi samaks.  
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2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest  (erialane nõustamine ja raamatukogutöötajate 
täienduskoolituse korraldamine) 
 
Tabel 3 
Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundi-de arv 

(koolituse pikkus) 
Koolituseks 
kulutatud 

Muuga raamatukogu 9 40 0,200 
    
 
Tabel 4 

Koolituse teema Korraldaja  Osavõtja
te arv 

Mõis kui ammendamatu 
inspiratsiooniallikas : mõisa lood keele 
ja kirjanduse ainevaldkonnas. 

Eesti Arhitektuurimuuseum 1 

Raamatukoguhoidjate erialane koolitus Lääne- Virumaa 
Keskraamatukogu 

1 

Osalesin Lääne- Virumaa Keskraamatukogu poolt korraldatud erinevatel koolitustel: 
„ Isikuandmekaitsetöötlemise nõuete kohaldamine raamatukogudes”,  „ Eduard Vilde 150”, „ 
Uuemat tõlkekirjandust lastele ja noortele”, „ Põnevaid tegevusi lastega raamatukogus”, „ 
Teraapiakoer Heku lugemiskoerana LVKRK-s”, „ Kultuurilooline aktiivõpe muuseumikeskkonna 
näitel”, „ Kultuuriloolised andmebaasid”. Osalesin ka raamatukogutöötajate õppereisil Lõuna – 
Eestisse, kus külastasime erinevaid raamatukogusid ja kultuuriasutusi.  
 
 
2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: 
Tutvustamaks Eduard Vilde lapsepõlve Muugas ja tema edasist eluteed,  esinesin mõisas 
ettekandega  „ Lõbus Vilde” Eesti Arhitektuurimuuseumi korraldatud koolitusel „ Mõis kui 
ammendamatu inspiratsiooniallikas”. 
 Eesti Harrastusteatrite Liidu kirjandusliku teatriprojekti  „ Mängime Eduard Vilde loomingut” 
raames  esinesin mõisas sama ettekandega ning lisaks korraldasin osalejatele maastikumängu „ 
Jalutuskäik Eduard Vilde lapsepõlveradadel”  
 
2.4.3 Erialahariduse omandamine 
Erialaharidus on mul varasemalt omandatud. 
 
2.4.4 Töötajate tunnustamine 
Eesti Harrastusteatrite Liit tunnustas tänukirjaga minu tegevust kirjanduslikus teatriprojektis „ 
Mängime Eduard Vilde loomingut” 
 
 
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine  
 
2.5.1 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht 
 
Raamatukogu asukoht on jäänud samaks ning ruumid lähiajal renoveerimist ei vaja.  
 
 
Millistes raamatukogudes ei ole tagatud juurdepääs liikumispuudega inimesele? 
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Liikumispuudega inimesed pääsevad spordihoone esimesele korrusele ( väljas olemas kaldtee), kuid 
teisel korrusel olevasse raamatukogusse ei pääse.  
 
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 
 
Infotehnoloogia valdkonnas arendustegevust ei toimunud. 
 
2.7 Raamatukogude koostöö.  
Töö koordineerimine ja koostöösuhted: 
2.7.1 kohalikul  
2.7.2 riiklikul  
2.7.3 rahvusvahelisel tasandil. 
Raamatukogu teeb koostööd kohalike asutuste ja MTÜ-dega – tihedam koostöö toimib Muuga 
Maanaisteseltsiga EHA ja Muuga Põhikooliga, vähesemal määral Muuga Spordihoone, Laekvere 
Põhikooli ja Laekvere Rahva Majaga. Toimib ka raamatukogudevaheline  koostöö – põhiliselt 
Laekvere ja Venevere raamatukoguga, kuid ka maakonna teiste raamatukogudega. Lastetöö alane 
koostöö toimib oma valla koolidega – nii Muuga kui Laekverega.  
 
 
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine) 
3.1 komplekteerimise põhimõtted (tasakaal) ja uuendused (sh e-teavikud) 
Kogude komplekteerimine toimub Lääne- Virumaa Keskraamatukogu komplekteerimisosakonna 
kaudu ja eelarve alusel. Komplekteerimisel võtan aluseks erinevate lugejagruppide huvid ja 
piirkonna eripära – eelistatud on eesti autorite teosed, õppeprogramme toetavad raamatud, käsitöö-
alased raamatud. 
2015. aastal sai raamatukogu 474 uut raamatut, neist 72 eksemplari ehk 15,1% olid annetused ning 
316 eksemplari ehk 66 % olid ilu- ja lastekirjanduse teosed.  
Kogusid kasutatakse nii õppeotstarbel kui vaba aja sisustamiseks – siiski suurem osa ehk 67,4 % 
olid ilu- ja lastekirjanduse laenutused.  
Perioodikat saabus raamatukogusse 22 nimetust, neist 6 nimetust annetustena. Perioodika tellimisel 
teeme koostööd kohaliku kooliga.  
Aasta jooksul koostasin 3 kustutusakti 1101 eksemplari kustutamiseks. 
E-teavikuid ei ole ostnud, sest lugejaskond eelistab ikka paberkandjal trükist. Siiski laadisin  
raamatukogu e-lugerile tasuta 8 erinevat Eduard Vilde jutustust. 
 
 
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused 
Teeninduskorraldus raamatukogus jäi endiseks – raamatukogu pakub koju- ja kohallaenutamist ning 
interneti kasutamise võimalust. 
 
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine AIP-i kasutamine. 
Raamatukogus on lugejate kasutada 4 lauaarvutit ning on olemas Wifi leviala. Kasutati AIP-i 
arvuteid 413 korda, millest 389 korda  ehk 94,1% kasutasid arvuteid lapsed.  
 
4.2 Raamatukogu kasutamine  
Raamatukogu kasutamisega võib rahule jääda – toimus lugejate arvu, laenutuste ja külastuste  väike 
kasv. Piirkonna elanikest 44,2% on raamatukogu kasutajad, iga lugeja külastas raamatukogu 
keskmiselt 15,9 korda ja laenutas keskmiselt 22,4 teavikut. Raamatukogu oli avatud 215 päeva 
aastas ja keskmine külastuste arv päevas on 16,5 korda.  
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Tabel 7 

Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2014 

Lugejad 
2015 

Muutus 
(+-) 

Laenut-d 
2014 

Laenut-d 
2015 

Muutus 
(+-) 

Linna/maak. 
rmtk 

200 223 + 23 4933 4998 + 65 

Sh keskk       
 
Tabel 8 

Raamatu- 
kogu 

Külastused 
2014 

Külastused 
 2015 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal
külast. 
2014 

Virtuaal
külast. 
2015 

Muutus 
(+-) 

Linna/maak. 
rmtk 

3507 3560 + 53 109 106 - 6 

Sh keskk       
 
 
 
4.3 RVL teenindus  
RVL-i kasutan üsna tihti- esmajoones Laekvere ja Roela raamatukogust, seejärel Venevere, Vinni-
Pajusti ning Lääne- Virumaa Keskraamatukogust raamatuid tellides. Samas laenutan RVL-i teel ka 
teistele raamatukogudele. Muugast välja mujale olen laenutanud 142 teavikut ja mujalt siia olen 
saanud 202 raamatut – seega 4 % laenutustest on RVL-i teel tellitud.  
 
4.4 Laste- ja noorteteenindus  
4.4.1 Laste- ja noortekirjanduse komplekteerimine 
Raamatukogul on üks osakond koolimajas ja seetõttu pööran suuremat tähelepanu laste- ja 
noortekirjanduse  ning õppekirjanduse tellimisele.  
LISA 2 Laste-ja noortekirjanduse nimetused ja eksemplarid 2015 ( lisatud eraldi dokumendina) 
 
4.4.2 Raamatukogu kasutamine 
Tabel 9 

Rmtk Lug-d 
2014 

Lug-d 
2015 

Muutus 
(+-) 

Külast-d 
2014 

Külast-d 
2015 

Muutus 
(+-) 

Laenut 
2014 

Laenut 
2015 

Muutus 
(+/-) 

Linna/ma
ak. rmtk 

66 58 - 8 1678 1416 - 262 1304 990  - 314 

Sh keskk          
Lasteteeninduse osas toimub pidev arvuline  tagasiminek. Samas on üsna positiivne, et kui 
kohalikus koolis õpib 39 last ja lugejate arv on 58, siis ei olegi olukord kõige hullem. Samas on 
laste arvu vähenemine pidev ning see toob kaasa ka külastuste ja laenutuste vähenemise. 
Raamatukogu kasutajatest 26 % on kuni 16-aastased, laste külastusi on 39,7 % ja laenutusi 19,8 % 
üldarvudest. 
 
 
4.4.3 Lasteteenindus s.h laste lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine 
Laste lugemisharjumuste kujundamiseks viin läbi erinevaid raamatukogutunde programmi Urram 
tutvustamiseks ja lugemistunde nii uute raamatute  kui erinevate kirjanike loomingu tutvustamiseks  
ning korraldan erinevaid üritusi. Koolis toimuvate riikide nädalate ajal on koolis alati raamatute 
väljapanek vastava maa  ja sealsete kirjanike kohta. ( Saksamaa, Norra, Island, Venemaa) 
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Osalesime Muuga Põhikooli 4. klassi lastega Lääne- Virumaa Keskraamatukogu poolt korraldatud  
lastekrimkade  kirjandusmängu eelvoorus.  
  Sel aastal koostasin koostöös õpetajatega õpilastele kirjandusnimestikud „ Suviseks lugemiseks”, 
kus olid kirjas nii õpetajate poolt vajalikuks peetud ning lisaks minu poolt soovitatud raamatud.  
Sügisel alustasime mänguga „ Mini-lugemisbingo”, mis kestab läbi õppeaasta ning 
lõppkokkuvõtteid teeme kevadel. Sügishooaeg on olnud üsna edukas, detsembri lõpu seisuga  
osaleb mängus 12 õpilast ja 2 õpetajat ja detsembri lõpuks oli raamatukogusse tagastatud 35 
töölehte ning väljastatud on 3 nurkade auhinda, 2 diagonaalide auhinda ning 1 lõplikult täidetud 
pilet ootab juba kevadist täismängu auhindade jagamist.  
 
 
 
4.4.4 Laste üritused. Tabel 10 
Ürituse nimi/sisu Sihtrühm Osalejate arv 
Lugemistunnid „ Oi, mis 
põnevad raamatut”  3 korda  

1.-4. klassi õpilased  16 

Eduard Vilde 
sünniaastapäeva tähistamine 
aktuse, näituse avamise ning 
tordi söömisega  

1.-9. klassi õpilased  39 

Raamatukoguöö 1.-9. klassi õpilased 30 
Kohtumine Urve Tinnuriga 
rahvusvahelisel 
lasteraamatupäeval 

1.- 9. klassi õpilased 30 

Jalutuskäik Eduard Vilde 
lapsepõlveradadel Laekvere 
kooli õpilastele 

5. -8. klassi õpilased 19 

Klassidevaheline viktoriin „ 
Pipi, Nuki ja teised 
lemmikud” 

5. -9. klassi õpilased  25 

Raamatukogunädala 
pärastlõunad „ Kohtume 
raamatukogus”  

1.-9. klassi õpilased  15 

Raamatusõprade karneval  
koos Laekvere kooli ja 
lasteaia lastega 

Eelkooliealiste rühm ja 1. - 4. 
klass  

60 

 
 
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused 
Erivajadustega sihtrühmade  teistele asutustele teenuse korraldamise vajadust ei ole senini olnud.  
 
Tabel 11 
 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv 
Koduteenindus - - - 
 
Tabel 12 
 Ürituste arv Osavõtjate arv 
Teenused teistele  asutustele - - 
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4.6 Raamatukogu kultuurikeskusena 
Raamatukogu korraldab üritusi nii lastele kui täiskasvanutele, viimaseid põhiliselt koostöös Muuga 
Maanaisteseltsiga EHA. 
 Sel aastal osalesid täiskasvanud aktiivselt Eduard Vilde sünniaastapäeva tähistamisel ja juhataja 
aitas korraldada ja  läbi viia kohaliku segarahvatantsurühma 35. tegevusaasta tähistamise peoõhtut. 
Olen ka Laekvere Rahva Maja käepikenduseks ning müün raamatukogus pileteid seal toimuvatele 
teatrietendustele. 
 
 
Tabel 13 
Raamatukogu 
nimi 

Näitused/virtuaalnäitused, 
väljapanekud 

Üritused Üritustel 
osalenute arv 

Muuga 9 12 250 
 
 
 
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele. 
 
Kasutajakoolitused arvuliselt 
Tabel 14 

Raamatukogu Rühmakoolit. 
arv 

Osalejate 
arv 

Individuaalkoolit. 
arv 

Osalejate arv 

 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 
Muuga 5 5 25 15 3 3 3 3 
Rühmakoolitustel osalevad Muuga kooli õpilased – 3. klassi õpilased õpioskuste olümpiaadiks 
ettevalmistumisel ning vanemate klasside õpilased ( 8. -9. klass) programmiga  Urram tutvumisel.  
 
Individuaalkoolitusi olen teinud gümnaasiumiõpilastele. 
 
4.8 Raamatukoguteenuse turundus 
Raamatukoguteenuseid tutvustan ja üritusi reklaamin raamatukogu Facebooki lehel ja Laekvere 
valla kodulehel  ning ajalehes „ Laekvere Valla Sõnumid”.  Ürituste reklaamimisel on olulised 
kuulutused reklaamtahvlitel ning suuline reklaam lugejatele.  
 
4.9 Bibliograafia- ja infoteenindus 
4.9.1 Andmebaaside loomine 
Andmebaaside loomisega ei ole tegelenud. 
 
4.9.2 Infopäringud (teatmebibliograafilise töö korraldamine) 
  
Infopäringuid esitavad põhiliselt õpilased , kes otsivad lisamaterjale referaatide koostamisel.  
 
4.9.3 Trükised ja veebiväljaanded 
 
Trükiseid ei ole koostanud.  
 
5.  2016 aasta tegevused 
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2016. aastal tähistame  raamatukogu 60. tegevusaastat ning plaanis on koostada ülevaade senisest 
tegevusest. Väga oluliseks kujuneb kevadine Muuga mõisa päev, kui tähistame kogukonnaga kooli 
230. aastapäeva vilistlaste kokkutulekuga ning ka piirkonna külapäeva ning raamatukogu teeb selle 
ürituse korraldamisel koostööd nii kooli kui maanaisteseltsiga.  
 
 
Direktor  /Nimi/ Maarika Lausvee 
 
LISA 1 Raamatukoguhoidjate täienduskoolituse vajadus 2016-2018 
   

Koolituse teema Koolituse eesmärk (kompetentsid) 
Programmi Urram uuenduste tutvustamine Hoida ennast kursis kogude kujundamise ja töötlemise 

uute suundadega ( kogude kujundamine, töötlemine, 
säilitamine) 

Erinevate maade kirjanduse ja kirjastuste 
plaanide tutvustamine 

Ilmuva kirjandusega kursis olemine võimaldab 
oskuslikumalt lugejaid teenindada (lugejateenindus) 

Raamatukogu  ja haldusreform Arendustegevus 
 
 
LISA 2 Lastekirjanduse nimetused ja eksemplarid 2015 
Lisatud eraldi dokumendina.  
 

Autor Nimetus Väljaandmise 
aasta 

Kirjastus Eksemplaride arv 

     
 
 
 


