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Sissejuhatus 

Tabel 1 

Maakonna

/linna nimi 

Elanike 

arv 

(01.12.19) 

KOV-

de arv 

maakon

nas 

Üldkasutatavate 

raamatukogude 

arv  

Harukogu

de arv 

Teenindus

punktide 

arv 

Kokku 

Järvamaa 30 187 3 3 24 2 29 

 

1. Põhilised tegevussuunad  

 Rahvajutu- ja digikultuuriaasta ning Kalju Lepiku 100. sünniaastapäeva tähistamine 

 Nukitsa konkursil osalemine 

 Järva valla raamatukogude töö korraldamine ühise juhtimise all ning Käru ja Väätsa 

raamatukogude ühinemine Türi raamatukoguga 

 Kogude korrastmine 

 Lahenduste leidmine raamatukoguteenuseks ka koroonakriisi ajal ning 

raamatukogudele lisandväärtuse loomine huvitegevuse pakkumisega 

2020. aasta tõi pandeemia tõttu kaasa teadmatuse, hirmu ja piirangud. Nii ei suutnud 

raamatukogud kõike kavandatud ellu viia, kuid samas tunnetasime kui tähtis on raamatukogu 

kogukonnale. Olime ju ainsad kultuuriasutused, kus töö elanike teenindamisel ei katkenud ka 

siis kui raamatukogude uksed olid suletud. Suhtlus e-kirja ja telefoni teel ning lugemisvara 

pakkumine jätkus kõigele vaatamata. Lugejad olid selle võimaluse eest väga tänulikud. 

Alates 2020. aastast  on Järvamaal 3 keskset raamatukogu oma harukogudega. Sama palju on 

ka omavalitsusi kohalike eripäradega. Seetõttu on ka aruandes nii mitmelgi juhul käsitletud 

iga raamatukogu eraldi. 

1.1 Koroonaviiruse mõju 

1.1.1 Esimene laine 

 Järva Vallaraamatukogu 

Alates 13. märtsist olid täielikult suletud vaid 2 raamatukogu 15-st. Ülejäänud jätkasid 

teenuse pakkumist piiratud ulatuses kontaktivaba laenutusega. Töötajatele muretseti 

desinfitseerimisvahendid, kindad ja maskid. Usinalt tehti sisetööd – korrastati fondi.  

23.-27. märtsini lubati lugejad taas raamatukokku ja ka arvuteid sai kasutada 15 minuti kaupa. 

Täielikult oli suletud 1 raamatukogu ja 2-s raamatukogus muutusid tööajad. 27. märtsil suleti 

täielikult 9 raamatukogu, kuna sealsed töötajad olid riskigrupis. Ülejäänud jätkasid 

distantslaenutuse ja sisetöödega. Alates 18. maist avati taas kõik raamatukogud, kuid kehtima 

jäid piirangud – soovitavalt kontaktivaba laenutus, külastajatele 2+2 reegel ja palve kanda 

kaitsemaski, ühes ruumis võis korraga viibida 4 külastajat, tagastatud raamatud jäid 72 

tunniks karantiini ning kasutusele võeti tagastuskastid. Komplekteerimiskulud vähenesid 

20 000 euro võrra. 
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 Türi Raamatukogu 

Laenutustegevus ei katkenud. Teenus kontaktivaba laenutusena oli 13. märtsist – 18.maini 

kättesaadav raamatukogude tavapärastel lahtiolekuaegadel. Tagastatud raamatud jäid 

karantiini neljaks päevaks. Töötajatele muretseti kummikindad ja desovahendid. Kuna 

enamuses raamatukogudest on vaid üks töötaja, siis distantsi hoidmisega muret ei olnud. Vaid 

2 raamatukogu olid veidi kehvemas seisus (üks neist asub ühises majas lasteaiaga, mille 

territooriumile võõraid ei lastud ja teise kogu töötaja kuulus riskirühma). Kuid siingi leiti 

lahendus. Mõlema raamatukogu töötajad, kes tööruumides, kes kodus, olid lugejatele e-kirja 

ja telefoni teel kättesaadavad. Lugejate raamatusoovid koguti kokku ja toimetati hiljem 

kontaktivabalt kohale. Ka printimissooviga sai raamatukogu poole pöörduda – tuli saata fail 

raamatukogu e-postile ja soovitud lehed edastati lugejatele kontaktivabalt. Kuna Türil asuv 

raamatukogu paikneb vallamajaga ühes, siis seati sealses fuajees üles arvuti, mida elanikud 

hädavajadusel kasutada said. Raamatukogu hakkas ka sotsiaalmeediasse postitama rohkem 

meelelahutuslikku infot. Kõige selle kõrval tehti usinalt sisetööd – korrastati raamatufonde. 

Raamatukogu eelarvet tuli kärpida 6 000 euro võrra, sealhulgas jäädi ilma 2 500 eurost 

raamatusoetusrahast. 

 Järvamaa Keskraamatukogu 

Vastavalt linnavalitsuse korraldusel suleti raamatukogud 13. märtsist. Kui esimese päeva 

ehmatusest üle oli saadud, siis jätkus töö kontaktivaba laenutuse ja fondide korrastamisega. 

Laenutustegevuse aeg oli küll tunduvalt lühem kui tavapäraselt. 3 harukogu said tagastuskasti 

ja nüüd on need olemas kõigil Paide linna raamatukogudel. Töötajatele muretseti 

desovahendid, kummikindad ja kaitsevisiirid. Tagastatud raamatud pandi 72 tunniks 

karantiini. Paides pakkusime soovijatele meie konverentsisaali videokoosolekuteks ja 

kaugtööks. Kuna Wi-Fi levib ka väljapool keskraamatukogu maja, siis kasutas üks lugeja seda 

trepil istudes. Alates 25. maist lubati lugejad taas raamatukogu ruumidesse, soovitusega 

jälgida 2+2 reeglit, desinfitseerida käsi ja kanda kaitsemaski. Info kõigi reeglite kohta oli 

paigutatud nähtavale kohale. Eelarvet tuli kärpida 7% ning koondati  administraator-

riidehoidjad (1,8 ametikohta). 

 Kokkuvõtteks  

Raamatukoguteenus täielikult ei katkenud, töötajatele muretseti isikukaitse- ja desovahendid 

ning kõigil tuli kärpida eelarveid. Seda suurem rõõm oli riigipoolsest lisarahast teavikute 

ostmiseks. Uuele lainele läksime vastu juba julgemalt koos isikukaitsevahendite ja 

kontaktivaba laenutuse kogemusega. 

1.1.2 Teine laine 

 Järva Vallaraamatukogu 

Raamatukogud olid kohanenud uute reeglitega ja jäid avatuks. Lugejaks sai end registreerida 

RIKSWEB-i vahendusel. Koostati tegevusplaan edasiseks toimimiseks (2+2 reegel, 

desinfitseerimine, kaitsemaskid, vajadusel ruumide ümberkujundamine, kõigi erinevate 

infokanalite kaudu reeglitest teavitamine, täielikult raamatuüritustest ja lugejakoolitustest 

loobumine). Rohkem oli töötajatel võimalusi osaleda virtuaalkoolitusetel, kuid paraku sai 

takistuseks vananenud tehnika ja seetõttu ka oskus neist osa võtta. Eelarvet rohkem ei 

kärbitud. 
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 Türi Raamatukogu 

Raamatukogusid ei suletud. Suurematesse raamatukogudesse telliti ja paigaldati kaitseklaasid. 

Avalikke üritusi ja kohtumisi ei korraldatud, kuid lasteaiarühmadele ja klassidele pakuti 

kohtumisi kirjanikega ning erinevaid teematunde ja ettelugemisi. Jälgiti igati turvanõudeid ja 

kohtumised toimusid Türi Kultuurikeskuses, kus on avaramad ruumid. Eriolukord andis 

rohkem tunda raamatukogudes, kus asuti ühise katuse all kooli või lasteaiaga (distantsõpe  või 

suletud territoorium). Tuge saadi Türi vallavanemalt, kes vajadusel andis nõu ja raamatukogu 

otsuseid igati toetas. Hakati pakkuma  kaugtöö võimalust raamatukogu ruumides, juhendati 

lugejaid telefoni teel RIKSWEB-i kasutama, õpiti raamatukogu teenuseid ja tegevusi 

sotsiaalmeedias mitmekesisemalt turundama. Eelarvet rohkem ei kärbitud.  

 Järvamaa Keskraamatukogu 

Raamatukogud jäid avatuks. Jätkuvalt tuli arvestastada piirangutega (2+2, käte ja pindade 

desinfitseerimine, distantsi hoidmine jne.) Alates novembrist muutus rangemaks nõue 

kasutada kaitsemaski. Toimusid raamatuüritused lastele, kuid piiratud osalejate arvuga. 

Eelarvet rohkem ei kärbitud. 

 Kokkuvõtteks 

Ühtegi raamatukogu pandeemia tõttu enam ei suletud, kuid arvestada tuli kehtestatud 

ettevaatusabinõudega. Piiratud ulatuses püüti lugejatele pakkuda ka ühistegevust. Eelarveid 

rohkem ei kärbitud. Kuna teine laine aastaga ei lõppenud, vaid kogus hoopis hoogu, siis 

edasiseks väljakutseks on raamatukogudele parema tehnika muretsemine. Aeg nõuab ilmselt 

üha rohkem tegevust virtuaalmaailmas, kuigi meie lugejad pole just eriti altid seda vastu 

võtma – soovitakse siiski suhtlust silmast-silma ja kui see pole võimalik, siis kahjutundega 

loobutakse raamatukogu külastamisest. 

2 Juhtimine  

2.1 Raamatukogude võrgu struktuur ja nõukogud:  

 Järva Vallaraaamatukogu 

Alates 2020. aastast  toimivad kõik 15 valla raamatukogu ühise juhtimise all. Juurde tuli 1 

ametikoht – vallaraamatukogu direktor. 1. oktoobrist kinnitati uus struktuur. Senise 14,1 

ametikoha asemele jäi 10,4 ametikohta. Koondati üks ja pensionile jäi üks 

raamatukoguhoidja. 1 töötaja jäi emapuhkusele ja teda asus asendama paari aasta eest 

lahkunud töötaja. 3 töötajat jagavad tööaega kahe raamatukogu vahel. Ühtegi raamatukogu ei 

suletud, kuid tööaegu vähendati 10-s raamatukogus, sellest lahtiolekuaegu vallas kokku 139 

tunni võrra nädalas. Suleti laenutuspunkt Kaalepis ja Omniva postipunkt Imaveres. Tööd 

jätkab Peetri raamatukogus asuv postipunkt. Imavere raamatukoguhoidja töötab nüüd 1,5 

ametikohaga ka kooliraamatukogus. Aasta lõpul moodustati 7-liikmeline raamatukogu 

nõukogu, kuid koos käia veel pole jõutud. 

 Türi Raamatukogu 

Türi Raamatukoguga liitusid 1. jaanuarist Käru ja Väätsa raamatukogud. Sellega seoses 

muutusid osades kogudes ka lahtiolekuajad, mida nihutati külastajate vajadustele enim 

vastavaks. Raamatukogu nõukogu töötab juba aastaid ja selle koosseis kinnitatakse neljaks 



7 

 

aastaks. 2020. aastal käid koos ühel korral, kus saadi ülevaade eelneva aasta tegusest ja 

plaanidest uueks aastaks. Esmase arutluse alla tuli ka raamatukogu arvatav kolimine endisesse 

koolimajja. 

 Järvamaa Keskraamatukogu 

Raamatukogu struktuur ei muutunud. Loobuma pidime vaid administraator-riidehoidjatest 

keskkogus, mis toob jätkuvalt kaasa probleeme, kuna maja on suur, asutusi mitu ja erinevaid 

ruume, mida koolitusteks üürida, on palju – puudub ju nüüd inimene, kes külastaja vastu 

võtaks ja õigesse kohta juhataks. Küsimustele peavad sageli vastama I korruse laenutuse 

töötajad, kellel aga ei saagi olla ülevaadet kogu majas toimuvast. Raamatukogu nõukogu koos 

ei käinud, kuna osa liikmeid tuli erinevatel põhjustel välja vahetada ja sellega ei suudetud 

operatiivselt tegeleda, sest pandeemia tõttu oli vaja lahendada tähtsamaid küsimusi. 

 Kokkuvõtteks 

Ühtegi raamatukogu maakonnas ei suletud, kuid arvestades Järva vallas toimunud muutustega 

võib see siiski edaspidi juhtuda. Mida vähem ollakse lugejatele oma teenustega kättesaadavad, 

seda enam kaugenevad inimesed raamatukogust, sest pole see ju üksnes raamatute 

laenutamise, vaid väikestes kogukondades ka küla keskpunkt ja kokkusaamise koht. Samas on 

praegu ilmselt alles vara lõplikke hinnanguid anda.  

Haldusreformi tulemusena on nüüd tekkinud maakonna asemele 3 suurt omavalitsust ja nende 

taas liitmine tegutsemiseks ühtse Järvamaana nõuab tööd. Üksteisest eemaldumisele andis 

muidugi hoogu ka pandeemia, sest silmast-silma kohtumisi praktiliselt ei toimunud, aga 

otsene suhtlus on  meie töös väga vajalik. 

2.2 Eelarve 

Tabel 2 

Põhieelarve  
Seisuga  Seisuga  

Muutus %  
31.12.19. €  31.12.20 €  

Eelarve kokku 1010,402 948,237 -6,56 

sh keskraamatukogu 433,413 390,034 -10,01 

Personalikulu 594,931 560,326 -6,18 

sh keskraamatukogu 265,676 268,66 +1,11 

Komplekteerimiskulu 167,109 150,935 -10,72 

sh KOV-lt 108,528 86,291 -25,77 

sh riigilt 57,731 64,644 +11,97 

sh keskraamatukogu 37,722 40,48 +7,31 

sh KOV-lt 17,49 18,039 +3,14 

sh riigilt 20,232 22,441 +10,92 

Infotehnoloogiakulu 19,662 23,386 +15,92 

sh keskraamatukogu 8,357 11,953 +30,08 
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 Järva Vallaraamatukogu 

Eelarve kokku vähenes 2%, sellest enim vähenes tööjõukulu seoses struktuurimuutustega ja 

omavalitsuse poolne teavikute ostmiseks mõeldud summa. 

 Türi Raamatukogu 

Eelarve kokku (arvestades juurde ka 2019. aastal eraldi tegutsenud Käru ja Väätsa 

raamatukogude eelarved) vähenes veidi alla 1%, sellest enim vähenes omavalitsuse poolne 

raamatusoetussumma. Veidi väiksem (0,5 %) oli ka tööjõukulu. Kuigi eelarvet tuli vähendada, 

siis avariiliste olukordade lahendamiseks leidis vald vajadusel lisaraha. 

 Järvamaa Keskraamatukogu 

Kokku vähenes eelarve 10%, kuid seda eelkõige majanduskulude osas. Vaatamata 

koondamisele suurenes siiski veidi tööjõukulu ( 1 % ), sest aasta alguses oli väike palgatõus ja 

seda ei kärbitud. Enim suurenes IT kulu (30%), kuna koolituskulu jäi suures osas kasutamata, 

siis andis see võimaluse uue, kuigi kasutatud, tehnika ostmiseks. 

 Kokkuvõtteks 

Raamatukogude eelarve maakonnas kokku vähenes majandus-, personali- ja omavalitsuste 

raamatusoetusraha osas, kuid IT kulud kasvasid. Raamatusoetusel oli suureks abiks 

riigipoolne lisarahastus. 

2.3 Projektid 

Tabel 3  

Projektid, toetused (Kellelt 

saadud?) 
Periood 

Eraldatud 

summa 

Projekti 

üldmaksumus 

 Järva Vallaraamatukogu 

Raamatukogubuss (PRIA) 

01.01.-

31.12.2020 
20 000 23 964 

Türi rk. „Kogu pere raamatukokku” 

(Kultuurikapitali Järvamaa 

Ekspertgrupp) 

01.01.-

30.04.2020 
400 630 

Türi rk. Malering (KOV Huvihariduse 

rahastamine) 

10.10.-

31.12.2020 
356 356 

Türi rk.3D pliiatsite töötuba (KOV 

Huvihariduse rahastamine) 

01.01.-

31.12.2020 
500 500 

Türi rk. Rahvamuusikud Liisa Koel ja 

Kristi Kool Suvelugemise lõpupeol 

(KOV Huvihariduse rahastamine) 

01.01.-

31.12.2020 
400 400 

Türi rk. Tammsaare jälgedes 

Vargamäel (KOV Huvihariduse 

rahastamine) 

01.01.-

31.12.2020 
293 293 
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 Keskraamatukogu Suvelugejate 

tunnustusüritus "Teeme ise 

kuuldemängu" (Kultuurkapitali 

Järvamaa Ekspertgrupp) 

01.10.-

31.12.2020 
280 314 

Kokku   22 229 26 457 

 

 Järva Vallaraamatukogu 

PRIA toetusega soetati raamatukogule aasta lõpul kaubik, mis kohandatakse raamatubussiks, 

et liikuda valla üritustel rändraamatukoguna, külastada lasteaedu jne. Ühegi raamatukogu 

asenduseks ta praegu mõeldud ei ole. 

 Türi Raamatukogu 

Kuna aasta oli ärev, siis projektide kirjutamisega (peale ühe) ei riskitud, vaid abi saadi 

huvihariduse rahastamisest. Tänu sellele pakkus raamatukogu oma lugejaskonnale mitmeid 

tegevusi, mis hästi õnnestusid. Lastele oli nii erinevaid tegevusi (3D pliiatsid, malering) kui 

ka silamaringi avardavaid kohtumisi. A.H.Tammsaare teoste paremaks mõistmiseks korraldati 

sõit Vargamäele, mis õpetajate sõnul tõstis noorte huvi kirjandusklassiku teosete vastu lausa 

hüppeliselt.  

 Järvamaa Keskraamatukogu 

Tegime vaid ühe projekti tunnustamaks suvelugejaid. Ajad olid muutuvad ja puudus 

kindlustunne, et projektiraha ka kasutada saaks.  

 Kokkuvõtteks 

Projekte kirjutati vähe, sest pandeemia võis tõmmata pidurit planeeritavale. Kuid kõik, mis 

ette võeti, oma eesmärgi ka täitis. 

2.4 Personali koosseis, juhtimine ja areng 
 

Kuna personalitöö on seotud struktuurimuutustega, siis vt. punkt 2.1. 

 

2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest  

LISA 1 

Eriline aasta muutis ka täienduskoolituse võimalusi. Siiski võib öelda, et ühel või teisel moel 

said targemaks kõik maakonna töötajad. Raamatukoguhoidjatel oli võimalus valida aeg ja 

koht, kus veebiülekandeid jälgida – nii erialaseid kui ka üldist silmaringi laiendavaid. 

Koolitused, mille osaleti: 

 ERÜ maaraamatukogude sektsiooni suveseminar Saaremaal 

 Lugemisisu virtuaalkoolitus Eesti Lastekirjanduse Keskuses 

 Strateegilise kavandamise tööriistad raamatukogude tegevuse korraldamisel Lääne-

Virumaa Keskraamatukogus 

 Hea teeninduse põhitõed ja väljakutsed Lääne-Virumaa Keskraamatukogus 
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 Noored ja internet virtuaalkoolitus Lääne-Virumaa Keskraamatukogus 

 Maaraamatukoguhoidja päev Tarvastus 

 I.Wiklandi kohvernäituse „Pikk-pikk teekond“ esitlus ja teematund Eesti 

Lastekirjanduse Keskuses 

 Kultuurisündmuste korraldamine – etikett, koolitaja Inge Ojakäär 

 Andrase koolitused 

 Arengukavade koostamine, koolitaja Creatyvity Lab Academy Jorma Sarv 

 Rahva Raamatu kliendipäev komplekteerijatele 

 Juhtimiskoolitus Rahvusraamatukogus 

Loetelu pole kaugeltki täielik – virtuaalkoolitusi ja veebiseminare, mida jälgiti, oli tunduvalt 

rohkem. Siikohal suured tänusõnad Lääne-Virumaa Keskraamatukogule, kes oma koolitusi on 

meiega jaganud. 

2.4.2 Maakonnaraamatukogu korraldatud koolitused 

Tabel 4 

Koolituse 

aeg 
Koolituse teema Koolitaja 

Koolituse 

maht/kes

tus 

Raamatu

koguhoid

jate arv/ 

KOV-de 

arv 

Eelarve/Koolitu

seks kulutatud 

summa 

  RIKS uuendused 

Eha Palm - 

KRK pearkh 
2 ak tundi   

  

            

04.03.2020 

Eesti riiklikud 

teenetemärgid 

ajaloolase pilguga 

ajaloolane, 

TÜ doktorant 

Kristjan 

Kaljusaar 

1 ak tundi 23/3 140 

  
Näituseprogramm 

Eesti tänab  

Ründo Mülts 

ja Aile Kaasik 

- Järvamaa 

Muuseum 

1,5 ak 

tundi 
    

 

 Kahjuks saime korraldada vaid ühe koolituse. Pandeemia nullis meie edasised 

koolitusplaanid. 

2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:  

LISA 2 

 Ettekanded erinevatel sündmustel 

 Raamatukogu tegevuste tutvustamine kohalikus ja vabariiklikus meedias 

 Keskkogu tegevuse ülevaade Järvamaa Omavalitsuste Liidu juhatuses 

2.4.4 Erialahariduse omandamine.  

 Üks Järva Vallaraamatukogu töötaja alustas kutseõppega Eesti Rahvusraamatukogus 

 Türi raamatukogu direktor lõpetas Tallinna Ülikooli Infoteaduse suuna magistriõppes 
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2.4.5 Töötajate tunnustamine.  

Järva valla tänukirjad: 

 Mall Lavrikov, kelle täitus 50 aastat raamatukoguhoidjana Päinurmes 

 Imavere raamatukoguhoidja Käsukonna raamatukogu 100. juubeli puhul ja 

R.Kamsenile pühendatud luulepäeval „Luulelumi“ osalemise eest 

 Albu raamatukoguhoidja pikaajalise kohusetundliku ja pühendunud töö eest 

 Järva Vallaraamatukogu direktor R.Kamsenile pühendatud luulepäeval „Luulelumi“ ja 

Koigi Kultuuriseltsi lauluvõistlusel „Koigi laululind“ osalemise eest 

Türi vald: 

 Oisu raamatukoguhoidja Heli Petrovits nimetati Järvamaa parimaks 

maaraamatukoguhoidjaks ja esitati „Aasta maaraamatukoguhoidja 2020“ nominendiks 

 Türi raamatukogu on esitatud Kultuurkapitali Järvamaa Ekspertgrupi preemia 

„Maakonna kultuuritegija 2020“ nominendiks 

 Türi raamatukogu korraldas oma töötajatele jõululõuna koos väikeste kingitustega ja 

aasta lõpus maksti neile ka jõulupreemiat 

Paide linna tänukirjad: 

 Ebe-Kai Stein- suure panuse eest Tarbja raamatukogu ja piirkonna kultuurielu 

eestvedamisel 

 Malle Maimann-  südamega panustamise eest Viisu raamatukogu ja kohaliku 

kogukonna töösse 

Järvamaa Keskraamatukogu maksis aasta lõpul oma töötajatele ka jõulupreemiat 

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine.  

LISA 3 

 Järva Vallaraamatukogu 

Sanitaarremonti vajavad Ahula, Koeru ja Peetri raamatukogud.  

Remonti vajavad ka Albu raamatukogu ruumid 

Hoone rekonstrueerimist ja ruumide renoveerimist vajaksid Ervita, Käravete, Käsukonna ja 

Vao raamatukogud. Neist esimesed kolm asuvad ahiküttega majades ja kuigi Käravetel ja 

Käsukonnas on paigaldatud lisaks soojuspumbad, siis nende võimsusest jääb siiski väheks, 

eriti kui arvestada, et raamatukogud on avatud vaid paaril-kolmel päeval nädalas. 

Senised probleemid peaks lahendama Aravete ja Koigi raamatukogude kolimine uutesse 

ruumidesse 2021. aastal. 

Uutesse (väiksematesse) ruumidesse kolis Päinurme raamatukogu. 

Uued riiulid osteti Päinurme raamatukokku. Mööbli uuendamist vajavad Koeru ja Peetri 

raamatukogud. 

Tagastuskasti said Aravete, Järva-Jaani, Koeru ja Peetri raamatukogud 

 

 Türi Raamatukogu 

Värskendusremonti vajaksid suuremal või väiksemal määral kõik struktuuriüksused 
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Jätkuvalt on probleemiks Türi raamatukogu välistrepp, mis vaatamata hiljutisele remondile on 

taas lagunenud. Samuti puudub ruumides ventilatsioon. Türi raamatukogu kolib koos 

vallavalitsusega 2021 aastal renoveeritud endisesse algklasside koolihoonesse. 

Oisu raamatukogu välisuks, mis on koolimajaga kahasse, vajaks välja vahetamist, kuna ei ole 

mõeldud välisukseks ja seetõttu ei pea külma kinni. 2020. aastal vahetati Oisus välja tilkuv 

radiaator ja pooniti põrandad. 

Laupa ja Käru raamatukogudes valitseb suur ruumipuudus, mis ei võimalda korraldada 

suuremaid üritusi ja kohtumisi, samuti napib näitusepinda. 

Väätsa raamatukogul on lootust uuel aastal kolida rahvamajja, sest praeguses asukohas, 

lasteaias, napib ruumi nii üritusteks kui näitusteks ja lisaks on pandeemiast tulenevalt 

kasutusele võetud ettevaatusabinõude tõttu tekkinud lugejatel probleem majja pääsemisega. 

 

 Järvamaa Keskraamatukogu 

Sanitaarremonti ja valgustuse parandamist vajab Roosna-Alliku raamatukogu 

Keskraamatukogu on praegustes ruumides asunud juba 20 aastat, kuid väikest sanitaarremonti 

on tehtud vaid kord. Sel aastal said värskendust meie kohvikuruumid, kuid mujalgi tuleks üht-

teist parandada. Samuti kummitab meid ruumipuudus. 

 Kokkuvõtteks 

Nii mitmelgi raamatukogul seisab uuel aastal ees kolimine, kuid kahjuks nii mõnelgi puhul 

väiksematesse ruumidesse, samas kui eesmärgiks on olla kogukonnakeskuseks, kus oleks 

ruumi ka huvitegevuseks, näitusteks jne. 

 

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 

 Järva Vallaraamatukogu 

Juurdepääs liikumispuudega inimestele on Albu, Ambla, Imavere, Karinu ja Peetri 

raamatukogudes. Ülejäänud 10-s raamatukogus see puudub, kuna enamus neist asub II 

korrusel. Kahjuks kadus juurdepääs Päinurme raamatukokku pärast uutesse ruumidesse 

kolimist. 

 Türi Raamatukogu 

Raamatukogud peale ühe erandi (Käru) asuvad kõik II korrusel ja juurdepääs liikumispuudega 

inimesele puudub. Türi raamatukogu saavad nad külastada vaid vallavalitsuse kaudu viimase 

lahtiolekuaegadel. 

 Järvamaa Keskraamatukogu 

Probleemideta pääseb Tarbja raamatukokku ja keskraamatukokku. Ülejäänud 3 asuvad II 

korrusel. 

 Kokkuvõtteks 

Kuigi liikumispuudega inimesed ise raamatukokku ei pääse, siis keegi teenindamata ei jää. 

Raamatukoguhoidjad koos sotsiaaltöötajate, naabrite ja sugulastega on alati abiks. 
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2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 

 Järva Vallaraamatukogu 

Enamuses raamatukogudest on aegunud tehnika, kuid uue aasta eelarvesse on planeeritud 

selle uuendamine ja soovitakse soetada päris uued seadmed, mitte enam osta juba kasutatut. 

2020. aastal soetati 6 uut värviprinterit ja 2 sülearvutit koos kuvariga. 

 Türi Raamatukogu 

Infotehnoloogilised vahendid on ajale jalgu jäänud ja vajavad väljavahetamist. Siiani on 

saadud vaid kasutatud arvuteid. Türi taotles ja sai lisaraha uue printer/skanner/koopiamasina 

ostuks, sest vana läks lõplikult katki. Probleemiks on ka IT spetsialisti olemasolu, sest vaid 

kolmes raamatukogus on arvutipargi hooldaja olemas, teised peavad ise hakkama saama. 

 Järvamaa Keskraamatukogu 

Viisu ja Tarbja raamatukogud said uue printer/skanner/koopiamasina, Tarbja raamatukogu 

sülearvuti ja monitori, Sargvere raamatukogu teleri. Keskraamatukogule soetati 2 ekraani, 

sülearvuti ja turvakaamera koos salvestiga (fuajees toimuva jälgimiseks, kuna mingit muud 

valvet seal enam ei ole). Ka keskkogu panustab taaskasutusele 

 Kokkuvõtteks 

Arendustegevus on üldiselt seni olnud olematu kui mõned erandid välja arvata. Aeglane 

internetiühendus takistab paljudes raamatukogudes tänapäeva nõuetele vastava teenuse 

osutamist. Samas on lootus, et pandeemiast tingitud suurem vajadus infotehnoloogiliste 

lahenduste  järele avab raamatukogudele uued võimalused. 

Aitäh programmi RIKS arendajale kiire ja efektiivse töö eest!   

 

3. Kogud komplekteerimine ja töötlemine 

 2020. aastal osteti raamatukogudesse kokku 8 935 eksemplari raamatuid, mis on  

19,1 % vähem kui 2019. aastal. Kuid ka komplekteerimiseks mõeldud summad olid 

9,6 % väiksemad. 

 Keskraamatukogu kaudu osteti 8 572 eksemplari raamatuid, mis moodustab ostudest 

ligi 96 % 

 Jätkuvalt on suurimad tarnijad Rahva Raamat, Varrak ja Bestkaup. 

 Venekeelset kirjandust osteti Türile ja keskraamatukokku Lomelius OÜ kaudu. 

 Sel aastal osteti Türile ja keskraamatukokku ka teistes võõrkeeltes kirjandust, sama on 

järgmisel aastal plaanis Järva Vallaraamatukogul, kuna koolides on soovitusliku 

kirjanduse nimekirjas ka inglisekeelseid raamatuid. 

 

3.1 Komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 

 Komplekteerimisel on aluseks rahvaraamatukogude töökorralduse juhend, 

Kultuuriministeeriumi määrus ja lugejate soovid 

 

-annetuste osakaal kogude juurdekasvust  
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 Annetustena saadi maakonnas kokku 1 021 teavikut, mis moodustab 9,7 % kogude 

juurdekasvust 

 

-kogude kasutatavus ja seosed lugejate sihtrühmadega 

 

 Järva Vallaraamatukogu 

 

Suurim osa hangetes ja ka laenutustes on nagu ikka ilu- ja lastekirjandusel – vastavalt 78,4 % 

ja 83,1 %. Teisele kohale jääb haridus-, sõja- ja turismialane kirjandus – vastavalt 5,1 % 

hangetest ja 3,4 % laenutustest. See pole üllatav, sest aktiivsemad lugejad on vanuses 63-78 

 

 Türi Raamatukogu 

 

Ilu- ja lastekirjanduse osakaal hangetes on 80,9 % ja laenutustes 81,9 %. Teisel kohal on ka 

siin haridus-, sõja- ja turismialane kirjandus, moodustades hangetest 3,9 % ja  

laenutustest 3,6 %. Aktiivsemate lugejate vanus on 67-83 

 Järvamaa Keskraamatukogu 

Siingi on põhirõhk ilu- ja lastekirjandusel – hangetest 74,1 % ja laenutustest 76,8 %. Teisele 

kohale jääb ka siin haridus-, sõja- ja turismialane kirjandus. Hangetest 4,9 % ja laenutustes 

4,3 %. Aktiivsemad lugejad on siin aga tunduvalt nooremad kui valdades – 10-11 aastased ja 

41-70 aastased. 

 Kokkuvõtteks 

Kuigi Paide linna lugejaskond on noorem kui valdades, siis lugemiseelistused on sarnased. 

Eks see tuleneb põhiliselt soovist lugeda meelelahutuseks või siis tuleb lugeda kooli 

soovituslikku kirjandust. Suur huvi on endiselt ka Minu sarja raamatute vastu. Keskmiselt on 

maakonnas ilu- ja lastekirjanduse osakaal 78 % hangetest ja 80,8 % laenutustest. Lugejate 

huvi suures plaanis on aasta-aastalt muutumatu ja hangete osakaal sõltub ilmunud 

kirjandusest. 

 

3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 

 

 Nõudlust e-teavikute järele ei ole ja neid pole seetõttu ka raamatukogudesse hangitud 

 Raamatuid ostetakse tavaliselt vaid ühes eksemplaris 

 Kooliga ühes majas asuvad raamatukogud on hankinud soovituslikku kirjandust ka 

rohkem, kuid see moodustab keskmiselt 2 % ostudest 

 

3.1.2 Perioodika komplekteerimine 

 

 Perioodikat osteti maakonna raamatukogudesse kokku 128 erinevat nimetust, mis on 

13 nimetuse võrra vähem kui 2019. aastal. 

 Kogu valik kultuuriprioodikat on raamatukogudesse tellitud. Enim siiski lastele 

mõeldut – ajakirju Täheke ja Hea Laps. Täiskasvanutele tellitutest on eelistatud 

Loomingu Raamatukogu, Looming, Teater.Muusika.Kino ja Õpetajate Leht. 

 

3.1.3 Auviste komplekteerimine 
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 Auvised ei leia lugejate seas enam kasutust (kokku maakonnas aasta jooksul 46 

laenutust), seetõttu on neid hangitud ka minimaalselt. Keskraamatukogu ostis CD 

plaate Arvo Pärdi muusikaga – kokku 12. Teistesse raamatukogudesse saadi 6 auvist 

kingitustena. 

 

3.2 Inventuurid, mahakandmised 

 

 Eriolukorra ajal tegelesid raamatukogud hoolsalt fondide korrastamisega – maha kanti 

kokku 47 483 eksemplari teavikuid, mis on eelmise aastaga võrreldes 60,5 % enam.  

 Inventuur toimus Sargvere raamatukogus 

 

 

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  

 

 Põhiteenused on jätkuvalt samad – teavikute koju- ja kohallaenutus, päringutele 

vastamine, arvutite kasutamine, lugejakoolitus, printimine, valguskoopiate tegemine.  

 Uue teenusena on hakatud pakkuma ruume videokoosolekute ja kaugtöö tegemiseks 

 Keskraamatukogus on lugejatel võimalus raamatuid laenutada ja tagastada 

laenusautomaadi RITA abil, kuid vaatamata reklaamile, on kasutus seni olnud 

tagasihoidlik – vaid 0,6 % külastustest. 

 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.  

 Kõigis maakonna raamatukogudes on juurdepääs avalikule teabele tagatud 

üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu, kuigi teenuse kvaliteet võib olla kõikuv, 

sõltudes arvutite vanusest ja ühenduse kiirusest. 

 Koroonakriisi esimese laine ajal sõltus juurdepääs sellest, kas raamatukogu oli 

lugejatele sel perioodil külastamiseks avatud. Türi vald paigaldas arvuti vallamajja, 

kus tagati elanike juurdepääs avalikule teabele ajal kui raamatukogu oli suletud. 

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

Tabel 5 

Raamatu-

kogu 

Lugejad 

2019 

Lugejad 

2020 

Muutus 

(+-)* 

Linna/maak. 

rmtk 
9 940 9 472 -468 

Sh keskk 3 327 3 186 -141 

 

Raamatu- 
Külastused 

2019 

Külastused 

2020 

Muutus 

(+-)* 

Virtuaal-

külast. 

2019 

Virtuaal-

külast. 

2020 

Muutus 

(+-)* kogu 
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Linna/maak. 

rmtk 
156 266 122 290 -33 976 31 767 35 476 +3709 

Sh keskk 46 638  36 395  -10 243 18 826 22 634 +3808 

 

Raamatu- Laenut-

d 2019 

Laenut-

d 2020 

Muutus 

(+-)* 

Päringud** 

2019 

Päringud** 

2020 

Muutus 

(+-)* kogu 

Linna/maak. 

rmtk 
287 511 251 495 -36 016 6 980 6 787 -193 

Sh keskk 72 704 60 607 -12 097 3 200 3 213 +13 

 

 Järva Vallaraamatukogu 

Kui jaanuaris ja veebruaris raamatukogude põhinäitajad võrreldes 2019. aastaga suurenesid, 

siis märtsis-aprillis, seoses kriisiolukorraga, need vähenesid. Alates maist hakkas laenutuste 

arv suurenema. Külastuste arv jätkas vähenemist aasta lõpuni. Samuti vähenes lugejate arv. 

Hõlve vähenes siiski vaid veidi üle ühe protsendi. 

 Türi Raamatukogu 

Kui jaanuaris ja veebruaris laenutuste arv tõusis, siis üldiselt aasta jooksul see koroonakriisi 

tõttu vähenes. Erandiks olid juuni ja detsember, kus laenutati raamatuid rohkem kui samal 

perioodil 2019. aastal. Külastuste arv oli aga pidevas languses. Lugejate arvu (+361) 

suurenemine on tegelikult seotud Käru ja Väätsa raamatukogude liitumisega. Siingi vähenes 

hõlve vaid veidi üle ühe protsendi. 

 Järvamaa Keskraamatukogu 

Jaanuaris ja veebruaris laenutuste arv küll langes, kuid tõusis külastuste arv. Edasi jätkus 

pidev langus nii laenututse kui külastuste osas kuni detsembris oli ootamatult suur tõus – 

laenutused suurenesid võrreldes 2019. aastaga 5 % ja külastused rohkem kui 12 %. Vähenes 

ka lugejate arv, kuid hõlve oli väiksem vaid poole protsendi võrra. 

 Kokkuvõtteks 

Lugejate arvu vähenemist mõjutab jätkuvalt elanikkonna vananemine, väljaränne ja tööränne. 

Tegelik lugejate arv on kindlasti suurem, kuid endiselt on sageli perest vaid üks inimene end 

lugejaks vormistanud.  

Laenutuste arvu suurenemine mõnes kuus tulenes ilmselt lugejate kartusest, et raamatukogud 

taas suletakse ja nii laenutati igaks juhuks korraga rohkem raamatuid. Laenajate osakaal 

lugejatest on veidi vähenenud – maakonnas kokku -3 % ja keskkogus -8 %  

Kojulaenutuste arv laenaja kohta vähenes 3,6 % võrreldes 2019. aastaga 

Perioodika laenutuste osakaal kojulaenutustest vähenes 6,5 %, sest kontaktivaba laenutus 

toimus vaid raamatutega. 

Suurenenud on vaid virtuaalkülastuste arv, aga see on ka mõistetav, arvestades seda, et 

pandeemia tõttu olid raamatukogud osaliselt suletud ja jätkuvalt pelgavad nii mõnedki lugejad 

raamatukogu külastada. Arvestades seda, et maakonnas kokku suurenesid jaanuaris-

veebruaris nii laenutuste kui ka külastuste arvud, siis ei oska öelda, milliseks oleks aasta 

kujunenud kui raamatukogud oleksid töötanud tavapäraselt aasta läbi.  
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Endiselt sõltub päringute arv statistikas nende registreerimisest, sest sageli jäävad need kirja 

panemata. Arv ise on kindlasti tunduvalt suurem. 

 

 

Raamatu-

kogu 

Virtuaalürituste arv Virtuaalüritustel 

osalejate arv 

Virtuaalürituste 

järelvaatajate arv* 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Linna/maak. 

rmtk 

      

Sh keskk       

*kui järelvaatamine võimaldati peale ürituse toimumist 

 

Raamatu-

kogu 

Virtuaalkoolituste arv Virtuaalkoolitustel 

osalejate arv 

Virtuaalkoolituste 

järelvaatajate arv* 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Linna/maak. 

rmtk 

      

Sh keskk       

*kui järelvaatamine võimaldati peale koolituse toimumist 

Raamatu-

kogu 

Virtuaalnäituste 

arv 2019 

Virtuaalnäituste 

arv 2020 

Virtuaalnäituste 

külastajate arv 

2019 

Virtuaalnäituste 

külastajate arv 

2020 

Linna/maak. 

rmtk 

    

Sh keskk     

 

 Virtuaalüritusi, -näituseid, -koolitusi ükski meie maakonna raamatukogu ei 

korraldanud, sest selleks puuduvad veel nii tehnilised vahendid kui ka oskused. Samas 

tuleb edaspidi leida võimalusi, arvestades jätkuvalt ärevat aega koroonarindel, uue 

tehnika hankimiseks ja vastavate koolituste korraldamiseks. 

4.3 RVL teenindus  

 Järva Vallaraamatukogu 

RVL teeninduse arvud on tõusnud. Tihedamale raamatuvahetusele aitab kaasa raamatukogude 

ühtne juhtimine, sest direktor liigub sageli erinevate raamatukogude vahel. Ka 

komplekteerimisel on vähenenud raamatute dubleerimine, sest RVL töötab nüüd tunduvalt 

paremini. Selle tulemusena on RVL 38 % kasvanud. 

 Türi Raamatukogu 

RVL-iga tegeletakse aktiivselt, kuigi see toimib suures osas töötajate entusiasmil ja 

vastutulelikkusel. Raamatukoguhoidjad ühendavad erasõidud töösõitudega või siis 

toimetatakse teavikuid edasi tuttavate kaudu. RVL näitab ka siin tõusu – suurenenud ligi 25 %  
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 JärvamaaKeskraamatukogu 

Siingi toimib RVL tänu töötajate era- ja töösõitude ühendamise najal, samuti on abiks sõbrad 

ja sugulased. Samas kasutus on jäänud praktiliselt 2019. aasta tasemele, ilmselt sellepärast, et 

paljud maakonna elanikud on ise keskkogu lugejad, kuna töökoht asub Paides. 

 Kokkuvõtteks 

RVL kasutus on maakonnasiseselt on tõusnud kokku  ligi 29 %. Samas väljastpoolt maakonda 

oli tellimusi vähe – kokku 11 tellimust 8-le lugejale. Takistuseks nii see, et postikulu tuleb 

inimesel endal tasuda kui ka see, et postipunkte jääb üha vähemaks. 

4.4 Laste- ja noorteteenindus  

 Laste- ja noorteteenindus on jätkuvalt tähelepanu keskmes, kuid sageli jääb puudu 

kodu toetusest. 

 Kuigi koroonakriis takistas tööd, püüti siiski pakkuda lastele nii palju erinevaid 

tegevusi kui vähegi võimalik 

 Lugejatele soovitasime jälgida väga toredaid virtuaalkanaleid – näitlejate poolsed 

ettelugemised, Eesti Lastekirjanduse Keskuse kohtumised kirjanike ja kunstnikega, 

Eesti Noorsooteatri raamaturiiul. 

 Lugemisisu programm on saanud igapäevase töö osaks ja üha rohkem raamatukogusid 

on sellega liitunud 

4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine  
 

 Järva Vallaraamatukogu 

Järelkomplekteerimise teel vahetati välja hulgaliselt kulunud ja lagunenud raamatuid, 

eelkõige just kooli soovituslikku lugemisvara. Hangitud laste- ja noortekirjandusest 

moodustab eesti kirjandus ligi 54 %. 5 raamatukogu liitus aasta lõpul ka Lugemisisu 

programmiga ja tänu sellele suurenes lastele mõeldud raamatute kogu. Lisaks 

komplekteeritakse ka erikujulisi raamatuid, mis äratavad lastes suurt huvi. Sel aastal hangiti 

lisaks hulgaliselt lauamänge, mida saab ka koju laenutada. 

 Türi Raamatukogu 

Hangitud laste- ja noortekirjandusest ligi 50 % moodustab eesti kirjandus. Lugemisisu 

programmiga juba varem liitunud Oisu raamatukogu sai sel aastal kahe tellimisvooru peale 

soetada koguni 61 uut lasteraamatut. Lugemisisu programmiga liitus sel aastal ka Laupa 

raamatukogu. Kokku saadi 10 % enam lastele mõeldud lugemisvara kui 2019. aastal. Aga 

alati on nõudlus suurem kui pakkumine ja kuna uusi raamatuid ilmub palju, siis tuleb teha 

valikuid mõeldes ka teiste lugejagruppide peale. 

 Järvamaa Keskraamatukogu 

Hangitud laste- ja noortekirjandusest veidi üle 54 % moodustab eesti kirjandus. 

Keskraamatukogu püüab kooli soovituslikku kirjandust komplekteerida suuremas 

eksemplaarsuses. Harukogudest ostab lastele mõeldud kirjandust kõige vähem Sargvere, kuna 

piirkonnas on lapsi äärmiselt vähe. 

 Kokkuvõtteks 
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Komplekteerimisel eelistatakse eesti lastekirjanike raamatuid ja tunnustatud välisautoreid. 

Samuti jälgitakse Eesti Lastekirjanduse Keskuse soovitusi ja kooliprogramme. Lisaks 

hangitakse lastele ka lauamänge ning tegelus- ja erikujulisi raamatuid, et suurendada huvi 

raamatukogu ja raamatute vastu. Lugemisisu programmiga liitunud raamatukogudele oli hea 

aasta – Eesti Lastekirjanduse Keskuse vahendusel oli võimalik saada rohkem uut 

lastekirjandust. Loodame, et see aitab tõsta laste lugemisisu ja tegijatel tegemisisu. Kahjuks 

on endiselt eesti autorite lasteraamat välisautorite omast kallim – vastavalt keskmiselt 10,70 

eurot ja 9,10 eurot.  

 

4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 

Tabel 6 

Rmtk 
Lug-d 

2019 

Lug-d 

2020 

Muutus 

(+-)* 

Külast-d 

2019 

Külast-d 

2020 

Muutus 

(+-)* 

Laenut 

2019 

Laenut 

2020 

Muutus 

(+/-)* 

Linna/

maak. 

rmtk 

2 788 2 618 -170 48 744 33 405 -15 339 28 490 22 514 -5 976 

Sh 

keskk 
842 815 -27 11 952 8 781 -3 171 8 905 6 539 -2 366 

 

 Järva Vallaraamatukogu 

Näitarvud on võrreldes eelmise aastaga langenud. Eks siin oli oma osa nii pandeemial kui ka 

selle, et loetakse ikka põhiliselt soovituslikku koolikirjandust. Paljud lapsevanemad käivad ise 

lapsele raamatut laenutamas ja seetõttu lähevad laenutused täiskasvanu arvele. Lugejate arv 

vähenes ligi 9 %, laenutuste arv 24 % ja külastuste arv 27 % 

 Türi Raamatukogu 

Siingi on näitarvud langenud. Lugejaid vähem 6 %, laenutusi 15 % ja külastusi 35 %. Oma 

osa oli siin pandeemial, mis saatis lapsed distantsõppele ja nii ei saanud külastada koolides 

asuvaid raamatukogusid. 

 Järvamaa Keskraamatukogu 

Lugejaid vähem 3 %, laenutusi ja külastusi võrdselt 26,5 %. Kontaktivaba laenutust lapsed 

eriti kasutada ei soovinud. 

 Kokkuvõtteks 

Pandeemia mõjutas kõrvuti täiskasvanutega ka laste ja noorte raamatukogu kasutamist. Samas 

on selge, et tegelikult on lapsi-lugejaid rohkem kui näitab statistika, sest sageli on neile 

raamatute laenutajaks vanemad. Kui võrrelda laste osa lugejate, laenutuste ja külastuste 

üldarvust, siis lugejate osas on see 27,6 %, laenutuste osas ligi 9 %  ja külastuste osas veidi 

üle 27 %. Võrreldes eelmise aastaga on lastest lugejate protsent jäänud peaaegu samaks. 

Kõige rohkem on langenud laenutuste protsent – ikka see sama probleem – loetakse vaid 

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

 Laste- ja noorte lugemisharjumuste kujundamine nõuab järjepidevat tööd. Kahjuks 

pole raamatukogude ruumid sageli sellised, mis lapsi kutsuksid. Samas on kindlasti 

lihtsam neil raamatukogudel, mis asuvad kooliga ühes majas. Koostöö õpetajatega 

annab häid tulemusi. 

 Sellised ettevõtmised nagu Nukitsa konkurss, Luuleprõmm, ettelugemisvõistlus ning 

iga-aastased suvelugemised, lisaks emakeelepäeva, hõimupäeva ja Põhjamaade 

raamatunädala tähistamisega kaasnevad ettevõtmised  aitavad huvi äratada  raamatute 

maailma vastu. Tore, et kõik need ka sel aastal suuremal või vähemal määral toimusid. 

 Üha rohkem on maakonnas raamatukogusid, mis on liitunud Lugemisisu 

programmiga. 

 Samas – kõik algab kodust. Kui vanemad hindavad raamatuid, siis see kandub edasi ka 

lastele.  

 Koostöö kodu, raamatukogu, kooli, lasteaia, noortekeskuse, muuseumi ja teiste 

asutustega, mis pakuvad lastele ja noortele tegevust, annab ka tulemuse. 

4.4.4 Laste- ja noorteüritused:  

LISA 4  

 Järva Vallaraamatukogu 

Seoses eriolukorraga jäi suur osa planeeritust ära. Kuna koolid olid tihti distantsõppel, siis 

enim külastasid raamatukogusid lasteaialapsed.  

Koigis jätkusid Võlulaekatunnid, Koeru käis külas Jaanus Vaiksoo. Imaveres korraldati koos 

kooliga eelvoor etluskonkursile „Ellen Niiduga Midrimaal“ ja ülevallaline R.Kamsenile 

pühendatud lasteluulepäev „Luulelumi“.  

 

 Türi Raamatukogu 

Vaatamata eriolukorrale toimus Türi valla raamatukogudes hulk ettevõtmisi lastele.  

Juba traditsiooniks kujunenud suvelugemine lõppes ühise folklooripeoga koos 

rahvamuusikute Kristi Kooli ja Liisa Koemetsaga.  

Rahvajutuaastal toimusid raamatukogudes kohtumised folklorist Maili Metssalu ja Erki 

Kaikkoneniga. Kohtuti ka Indrek Koffi, Marko Kalduri ja Ilmar Tomuskiga.  

Aasta lõpul jõudis valla raamatukogudesse ka I.Wiklandi juubeliks koostatud kohvernäitus 

„Pikk-pikk teekond“, mis pälvis väga palju kiidusõnu.  

Sel aastal korraldatud väljasõit Vargamäele tõi õpetajate sõnul kaasa õpilaste soovi lugeda 

läbi kõik „Tõe ja õiguse“ osad. 

 

 Järvamaa Keskraamatukogu 

Kuigi nii mõndagi plaanitust jäi tegemata, siis üht-teist siiski toimus.  

Tarbja raamatukogu koos lasteaed-algkooli ja Anna Vaba Aja Majaga alustas muinasjuttude 

kogumist – lapsed said mänguasjakastist valida endale meelepärase lelu. Juttu alustas 

täiskasvanu ja edasi jätkasid juba lapsed. Nii sündis igal lasteaiarühmal ja klassil oma 

muinasjutt. Jutud lindistati ja edaspidi valmib neist ehk ka raamatuke. 

Paides toimunud maakondliku Luuleprõmmi eelvooru olid kaasatud ka eakate päevakeskuse 

sõnaseadjad ja nii tekkis põlvkondade ülene loominguline õhkkond. 
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Suvelugemisprogramm, mis on laste seas väga populaarne, keskendus seekord Nukitsa 

konkursi raamatute lugemisele. Tublimad käisid Türil Ringhäälingumuuseumis, kus said ise 

kokku panna uudistesaate. Mälestuseks valmis video. 

Lapsed kohtusid Paide 2019. aasta arukaima koera tiitli pälvinud Tupsuga ja tema handleri 

tädi Luulega ning lugesid ette käsitsi kirjutatud kirju oma sõbrale.  

Aasta alguses oli Paides Mare Hundi ja Milvi Panga rändnäitus „Mesikäpa esikäpad“, mis 

koos vastava teematunniga sai nii laste kui ka vanemate poolt väga sooja vastuvõtu osaliseks. 

Raamatukoguhoidjad tõid ka oma kodudest vanu esemeid lisaks ja põnevust pakkus nende 

otsatarbe määramine ning kasutamine, lisaks luuletuste lugemine ja piltidelt esemete otsimine.  

I. Wiklandi juubeliks koostatud kohvernäitus „Pikk-pikk teekond“ jõudis sügis-talvel ka 

Paidesse ja leidis palju positiivset tagasisidet. Lapsed elasid lausa pisarsilmil kaasa Ilonile ja 

tema kangelastel. 

Traditsioonilselt korraldas lasteosakond Paide Jõulukroonil konkursi – sel aastal tuli 

valmistada jõulususs. 

Kollektiiv osales akendekaunistamise konkursil „Jõuluvalgus“. 

 

 

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  

Tabel 7 

 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv 

Koduteenindus 255 1 39 

 

 Erivajadustega lugejaid teenindavad Türi ja Järva valdade töötajad, viies kirjandust 

liikumispuuetega inimestele koju või sotsiaalmajja.  

 Paides teenindavad erivajadustega lugejaid põhilisel sotsiaaltöötajad ja tugiisikud 

 Seoses eriolukorraga toimus koduteenindus mitte üksnes erivajadustega lugejatele, 

vaid ka teistele,  kuid see tabelis ei kajastu. 

Tabel 8 

Teenused teistele asutustele Ürituste arv Osavõtjate arv 

Kirjanduse tutvustustamine ning 

raamatute ettelugemine Käru 

Südamekodus  

1 13 

 

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

võimalusi pakkuv kultuurikeskkond  

 Eriolukorrast tingitult ei saanud raamatukogud sel aastal oma kasutajatele pakkuda 

kõike, mida oli planeeritud, kuid niipalju kui vähegi võimalik püüti siiski teha, sest 

sageli oli ja on raamatukogu veel ainuke kultuurikeskkond ja kokkusaamispaik külas. 

4.6.1 kohalikul tasandil   

 Järva Vallaraamatukogu 
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Koostööpartnerid on eelkõige lasteaiad, koolid, päevakeskused ja rahvamajad.  

Koostööd tehakse Tammsaare muuseumiga Vargamäel. Suve hakul toimus muuseumi ja Järva 

Vallaraamatukogu  ühine üritus – Kristiina Ehini luulekogu „ Janu on kõigil üks“ esitlus. 

Loomulikult jätkub koostöö vallaga Tammsaare kirjanduspreemia alal.  

Sügisel vahetasid Päinurme raamatukogu ja Päevakeskus omavahel ruumid. Seda eelkõige 

selleks, et luua külas üks terviklik asutus, kus inimene külastades raamatukogu, saab viibida 

ka päevakeskuses ja vastupidi.  

Käsukonna raamatukogu teeb koostööd Imavere Rahvamajaga. Käsukonna 100. juubelil oli 

kaastegevaks ka Imavere Piimandusmuuseum.  

Imavere raamatukogu koostöös lasteaia, kooli ja rahvamajaga korraldab  „Luulelume“ 

konkurssi. Koos rahvamajaga korraldatakse ka jõulueelset käsiöö näitus-müüki ja kogutakse 

raha kodutute loomade varjupaigale. Sel aastal küpsetas raamatukoguhoidja piparkooke ja 

müügist saadud raha annetas kassitoale MTÜ Paikass. 

Koigi raamatukogu aitab kaasa kohaliku kultuuriseltsi poolt korraldatud laste lauluvõistlusele 

„Koigi Laululind“.  

Koeru raamatukogu teeb koostööd kultuurimaja ja raamatuklubiga „Vaimuvalgus“. Koerust 

pärit luuletaja Kalju Lepiku 100. sünniaastapäeva avaüritus toimus Paide Vallimäel. Koeru 

raamatukogu poolt koguti mälestusmärgi jaoks annetuskastiga poole aasta jooksul ligi 1000 

eurot.  Üleriigilist kajastus leidis 3. oktoobril mälestusmärgi avamine Aruküla mõisapargis ja 

kultuurilooline konverents Kalju Lepik 100 Koerus. 

Albu raamatukogus toimus kohtumine kunstnik Tõnu Talvega. Näitusepaik Albu ei olnud 

juhuslik valik – sai ju tulevane maalija just siin lapsena maaelu esimesed ristsed ja kogus 

unikaalse läbilõike maalähedasi mälestusi. 

Ambla raamatukogus oli 3 maalinäitust – oma töid eksponeerisid Salme Hallikhein ja Veera 

Lilleleht. 

Erinevate tähtpäevade kajastamiseks teevad näitusi ja väljapanekuid kõik raamatukogud. 

Erinevaid kohtumisi ja klubilist tegevust takistas sel aastal koroonakriis. 

Järva Valla Teataja toimetaja kohtus sügisel lugejatega viies raamatukogus. 

 

 Türi Raamatukogu 

Koostööd tehakse kõigi valla haridus- ja kultuuriasutustega. Raamatukogudes on elanikel 

võimalus osaleda valla kaasava eelarve hääletusel. 

Türi Kultuurikeskus pakkus sel aastal oma ruume suuremate ürituste läbiviimiseks. 

Raamatukogus on juba mitu aastat koostöös Paide Kunstikooliga korraldatud õpilaste 

maalinäitusi. Raamatukogu ruumides oli üleval ka kaks fotonäitust ja nääriehete näitus. 

Kahjuks jäi koroonakriisi tõttu väga lühikeseks rändnäituse „Arhitektuur paberis ja paberist“ 

eksponeerimise aeg. Suvel osaleti kogukondlikul Hoovimüügipäeval, valla sünnipäeval 

korraldati raamatu ja õuna päev. Ramatukogus käib koos Kultuuriklubi. Reisimuljeid jagasid 

Kristina Gudinas ja Mariliis Peterson Paidest. Luuleõhtul esinesid Maris Mägi ja Anneliis 

Kõiv. Muusikaga on aidanud üritusi ilmestada Türi Muusikakooli õpilased. 

Oisu raamatukogu osaleb LEADER projektis „Ühtne Oisu kogukond“. Projekti rahastusest 

said nad osta klaasustega vitriinkappe, kus nüüd eksponeeritkse erinevaid esemeid 

üldpealkirja alla „Kogukond kogub“. 2020. aastal olid näitustel mudelautod, kassiteemalised 

esemed, fotoaparaadid ja majandite märgid. Aasta algul sai raamatukogu ruumides näha 

Valdek Alberi näitust „Sõbralikud šaržid“, mis olid ilmunud Maalehes. 

Kabala raamatukogu tegevust on juba aastaid toetanud EELK Pilistvere kogudus. Koos 

Koksvere Maanaiste Seltsiga korraldati hoidiste näitus ja degusteerimine. 

Kahala raamatukogu korraldab kokkusaamisi eakatele, kellega koos tähistatkse erinevaid 

tähtpäevi. Raamatukogu ruumid võimaldavad korraldada ka fotonäitusi – sel aastal oli selleks 
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Nele Katvele „Lummav ja kättesaamatu raba“. Koos lugejatele käidi ekskursioonil Võhma 

küünlavabrikus. 

Käru raamatukogus koguneb Memmeklubi, kuid kahjuks sel aastal ei saanud nad pandeemia 

tõttu esinejaid kutsuda. 

Laupa raamatukogul on kõige tihedm koostöö kooliga, sesta sutakse ju ühise katuse all. 

Väätsa raamatukogu korraldab üritusi koos eakate seltsiga „Ristikhein“. 

 

 Järvamaa Keskraamatukogu 

 

Raamatukogud teevad koostööd kõigi linna asutuste ja organisatsioonidega. Kuigi pandeemia 

tõttu ei saanud korraldada kõike, mis meeles mõlkus, siis nii mõndagi tehti ära. 

Roosna-Alliku raamatukogus tegustseb juba üle 20 aasta näitering „Sõbrad“. Lisaks näitustele 

korraldas raamatukogu sel aastal kirjandushommiku „Vennad Tuulikud“ ja nostalgiahommiku 

„Alliku sovhoos“. 

Sargevere raamatukogus on ikka koos käinud suguvõsauurijad ja naiste jutuklubi, kuid sel 

aastal toimus kohtumisi viiruse tõttu vähem kui tavaliselt. 

Tarbja raamatukogu koos Anna Vaba Aja Maja, Tarbja lasteaed-algkooli ja noortekeskusega 

alustas sel aastal muinasjuttude kogumist kõigist lasteaiarühmadest ja kooliklassidest. 

Viisu raamatukogus eksponeeriti Järvamaa Keskraamatukogu juubelinäitust. 

Raamatukogupäevade ajal käis keskkogu direktor külalislaenutajaks 3-s harukogus. 

Keskraamatukogu asub ühes majas Paide Kunstikooliga ja nii on nende õpilaste tööd meil 

pidevalt eksponeeritud. Jüri ja Ülo Tuuliku juubelil käis meie lugejatel küas Abruka Maali 

ehk Lea Kuldsepp. Oma uut raamatut „Reidi tee ehituslugu“ käis esitlemas Väino Rajangu. 

Maja fuajees nägi sel aastal Järvamaa Muuseumi fotonäitust Kalju Lepikust ja interaktiivset 

näitust Kogukonna kompass. 

 

4.6.2 riiklikul tasandil  

 Raamatukogud osalevad traditsioonilistel üritustel – emakeelepäev, 

raamatukogupäevad, etteluegmisvõistlus, Põhjamaade raamatunädal jne. 

 Koolituste korraldamisel on headeks partneriteks Lääne-Virumaa Keskraamatukogu, 

Eesti Lastekirjanduse Keskus, Rahvusraamatukogu, ERÜ ja Andras 

 Kabala raamatukogul on tihedad sidemed Viljandimaa kultuuriasutustega. 

4.6.3 rahvusvahelisel tasandil  
 

 Rahvusvahelisel tasandil sel aastal koostöö puudus. 

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele. 

 

 Kuna eriolukorra tõttu olid raamatukogud suuremal või väiksemal määral suletud ja ka 

muul ajal tuli sel aastal arvestada mitmesuguste piirangutega, siis korraldati koolitusi 

tunduvalt vähem. Individuaalkoolitusi -32,5 % ja rühmakoolitusi -25 %.  

 Rühmakoolitused toimuvad põhiliselt kooli- ja lasteaialastele, kellel tutvustatakse 

raamatukogu ja viiakse läbi erinevaid teematunde. Unustatud pole samas ka 

täiskasvanuid, aidates kaasa nende huvitegevusele. 

 Peetri raamatukogu alustas kokaklubiga, kus valmistatakse eri rahvaste toite kasutades 

raamatukogus leiduvaid kokaraamatuid 

 Türi raamatukogus toimuvad 3D pliiatsi töötoad 
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 Keskraamatukogus kasutavad kunstikooli õpilased meie kunstiraamatute kogu oma 

teadmiste täiendamiseks 

 Keskraamatukogu köitja käib eakate päevakeskuses juhendamas käsitööringi koos 

vastavate raamatute tutvustamisega 

 Individuaalkoolitust vajavad eelkõige vanemad inimesed ja seda aastast-aastasse 

samadel teemadel – ID-kaardiga seotud toimingud, erinevate tõendite ja 

deklaratsioonide vormistamine ning täitmine, pangatehingud jne. 

 Individuaalkoolitust vajatakse ka erinevate andmebaaside ja raamatukogude e-teenuste 

kasutamisel 

4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded  

 

 Järva Vallaraamatukogu 

Sel aastal valmis koduleht ja avati FB-konto. Raamatukogu on ühinenud Järva valla 

kultuurikava kalendriga. Lisaks edastatakse infot valla kodulehel ja „Järva Valla Lehes“. 

Raamatukogu tegemisi on kajastanud ka maakondlik ajaleht „Järva Teataja“. Oluline teave on 

väljas ka infostendidel. 

 Türi Raamatukogu 

FB-kontod on olemas Türi, Oisu, Kahala ja Käru raamatukogudel Lisaks kajastab 

raamatukogude tegemisi ka ühine koduleht. Töötajad esinevad kohalikus Tre-raadios Türi 

valla saates, samuti avaldatakse ülevaateid toimuvast või toimunust valla kodulehel, Türi 

Rahvalehes ja ka „Järva Teatajas“. Käru raamatukogul on blogi. 

Oisu raamatukogu näituste sarjas „Kogukond kogub“ eksponeeritud mudelautode omaniku 

Heino Rannikuga tegi väikese tutvustusklipi TV3. 

Järjekordsesse, juba seitsmendasse, raamatusse „Türi: kilde kihelkonna ja linna arengust“, 

andsid oma panuse Oisu raamatukoguhoidjad, kes kirjutasid seal Retla-Oisu raamatukogu 

ajaloost ja kohalikust kirjamehest Jaan Lintropist. 

 

 Järvamaa Keskraamatukogu 

Infot edastatakse nii kodulehel kui ka FB-kontol. Raamatukogu tegemistest antakse ülevaateid 

nii „Paide Linnalehes“ kui kohaliku ajalehe „Järva Teataja“ veergudel. Kalju Lepiku 100. 

sünniaastapäevaks koostasime ristsõna „Paide Linnalehte“. Oluline teave on väljas ka 

infostendil. 

Viisu raamatukogu külastas ajakirjanik Rein Sikk. Raamatukoguhoidja koos Järvamaa 

Muuseumi teadusjuhi ja kohaliku hararstusajaloolasega käisid Nikita Hrušovi jälgedes, kes 

külastas Viisu sovhoosi 1955. aastal. Artikkel ilmus Maalehes. 

 

 Kokkuvõtteks 

Infot raamatukogude tegemistest edastatakse nii paber- kui veebiväljaannetes, samuti 

sotsiaalmeedias, raadios ja televisioonis. Lugejatele jagatakse logodega järjehoidjaid, 

pastakaid, helkureid, kotte jm.  Kõige suurem reklaam on aga ikkagi lugejate soove arvestav, 

sõbralik ja abivalmis raamatukoguhoidja. 

4.9 Andmebaasid.  
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 Jätkuvalt bibliografeerivad koduloolisi väljaandeid programmi RIKS Oisu 

raamatukogu ja keskraamatukogu. 

 Koduloolisi materjale koguvad veel Ervita, Järva-Jaani, Koeru, Kareda, Laupa, Tarbja, 

Vao ja Viisu raamatukogud 

 Keskraamatukogu jätkab käsitööd ja rahvarõivaid käsitlevate materjalide 

bibliografeerimist, millest on suur abi lugejate päringutele vastamisel 

 Raamatukogude kodulehtedel on lingid erinevatele andmekogudele 

 RIKSWEBi kaudu on juurdepääs maakonna raamatukogude e-kataloogile 

5. 2021. aasta tegevused 

 

 Kolimine uutesse ruumidesse (Koigi, Aravete, Türi, Väätsa) 

 Postipunktide avamine Oisu ja Väätsa raamatukogudes 

 Fondide korrastamine ja puhastamine vananenud kirjandusest 

 Vananenud arvutipargi uuendamine ja koolituste korraldamine, et suurendada 

virtuaalsete võimaluste kasutamist raamatukogutöös 

 Koostöövõimaluste otsimine ja arendamine kohaliku kogukonna ja erinevate 

organisatsioonide vahel 

 Traditsiooniliste ettevõtmiste (suvelugemine, ettelugemisvõistlus, luuleprõmm jne.) 

korraldmine 

 Projektide kirjutamine lisarahastuse saamiseks 

 Lootus koroonaviiruse taandumisele, mis võimaldaks taas jätkata lugejate 

teenindamist ja neile erinevate huvitegevuste pakkumist täies mahus 

 

Koostajad Eha Palm ja Heli Lepp 

Direktor Jane Kiristaja 

/allkirjastatud digitaalselt/ 
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LISA 1. Personali koolitus 

Raamatukogu nimi Koolituste arv 

Koolitustundide 

arv  Koolituseks kulutatud 

(koolituse maht ) 

Järva Vallaraamatukogu 8 119 296 

Türi Raamatukogu 14 190 271 

Järvamaa Keskraamatukogu 7 52 23 

Kokku 29 361 590 

 

LISA 2. Raamatukogutöötajate avalikud esinemised 
ettekanded, loengud, koolitused 

 Raamatukogude direktorid teevad ettekandeid oma tööst omavalitsusele 

 Kohalikus Tre-raadios on raamatukogude tegemistest käinud rääkimas kõik direktorid 

 Raamatuklubi Vaimuvalgus kogunemistel esinesid Koeru raamatukogu töötajad 

 100. sünnipäeval tegi Käsukonna raamatukogu ajaloost ülevaate Järva 

Vallaraamatukogu direktor 

 Koos kahe suvel enim lugenud tüdrukuga andis intervjuu AK uudistele 

keskraamatukogu direktor 

 Oisu raamatukogu töötajad, kes ise läbisid Lugemisisu koolituse, koolitasid omakorda 

teisi valla raamatukoguhoidjaid. 

 Oisu raamatukogu töötajad koos Retla-Kabala Kooli õpetajaga viisid läbi 

käsitöökaartide valmistamise töötoa LEADER projekti raames 

LISA 3. Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid 

Raamatukogu nimi              Teostatud tööd (2020) 

Kahala raamatukogu Vesi-õhk soojuspumba paigaldamine 

Oisu raamatukogu Uue radiaatori paigaldamine 

Päinurme raamatukogu Raamatukogu tarbeks uuete ruumide remontimine 

Imavere raamatukogu 
Raamatukogule ventilatsiooni ja uute radiaatorite 

paigaldamine. 

Järvamaa KRK Kohvikuruumide sanitaarremont 

 

LISA 4. Laste ja noorteüritused 

Raamatukogu 

nimi 
Ürituse nimi 

Osavõtjate 

arv 

Ahula Ettelugemine Meie rebane 6 

  Emakeelepäev aabitsategelastega 18 

  Ettelugemine Kuidas kerkis Munamägi 5 

      

Albu Ettelugemine I.Koffi Kooliraamat 9 
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Vestlus: lemmiktoit ja ettelugemine I.Koff 

Kooliraamat 8 

  Ettelugemine I.Koffi Kooliraamat 8 

  Vestlus:mis meeldib, ei meeldi koolis 8 

  Ettelugemine Marjakobar ja teisi setu muinasjutte 9 

  Ettelugemine P.Sauter Laiskade laste raamat 8 

  Ettelugemine P.Sauter Laiskade laste raamat 8 

  Vestlus-ettelugemine Soolavareselood 9 

  Vestlus-ettelugemine Soolavareselood 9 

      

Ambla Ekskursioon rk-s , ettelugemine Naeris 10 

Ervita Lauamängutund 3 

      

Imavere Kõige tähtsam. Raamatukogutund 1. klassile 9 

  Lasteaia lapsed raamatukogupäevadel külas 30 

  R.Kamseni sünniaastapäeva tähistamine 23 

  Eelvoor Ellen Niiduga Midrimaal 32 

  R.Kamsenile pühendatud luulepäev Luulelumi 52 

  Lugemisisu programmi tutvustamine 1. - 4. klass 34 

Järva-Jaani 3 rühmakoolitust ja ettelugemispäev 65 

      

Kabala Meie lapsed loevad 15 

  Ettelugemispäev Suur vend ja väike vennapoeg 6 

  Kalad meie vetes ja kirjanduses 16 

  

Lugusid ja mänge kaladest, etendus Suur laisk ja 

väike laisk 15 

      

Koeru Muinasjututunnid 8 

  Lauamängude päev 4 

      

Koigi Võlulaekatund Talv 18 

  Võlulaekatund Digikultuur 16 

  Võlulaekatund 112 13 

  Võlulaekatund Eesti Vabariigi aastapäev 17 

  Võlulaekatund Kui ilm ajab tuppa 13 

  Võlulaekatund Kui ilm ajab tuppa 19 

  Võlulaekatund Mõmmi sünnipäev 23 

  Võlulaekatund Jõulud 11 

  Võlulaekatund Jõulud 13 

  Eriala, amet. Raamatukogu töö 34 

      

Käru  Suvelugemine 9 

  Ettelugemispäev lasteaias 14 
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  Folklooritund 3 

  1. klass tutvumas raamatukoguga 10 

  Lasteaialapsed raamatukogus 12 

      

Laupa Eesti rahvajutu aasta  lugemised 56 

  Nukitsa konkursi raamatute tutvustus 46 

  Kohtumine rännumees Marko Kalduriga 80 

  Kohtumine pärimusmuusik Maili Metssaluga 50 

      

Oisu 8 Lugemisisu tundi 34 

  Suvelugemine 21 

  Kohtumine Maili Metssaluga 55 

  Kohtumine Kairi Lookiga 58 

  Kohtumine Ilmar Tomuskiga 116 

  Loeme ette hõimurahvaste muinaslugusid 40 

  3D pliiatsitega meisterdamise töötoad 77 

  Kõnevõistlus 9. klassile 10 

      

Päinurme Nukitsa konkursi tutvustamine 5 

      

Roosna-Alliku Nukitsa konkursi raamatute tutvustamine 10 

  

Muinajutu jutustamine raamatust Marjakobar ja teisi 

setu muinasjutte 13 

  Ettelugemisvõistlus lastele 12 

  

Ettelugemispäev "Minu vanaisa nägi, kuidas kerkis 

Munamägi" 12 

      

Tarbja-Anna Muinasjutuhommik 1. ja 3. klassile 10 

  Mõmmiku rühma muinasjutuhommik 10 

  Muinasjutuhommik 2. klassiga 8 

  Muinajutuhommik 4.-5. klass 10 

  Muinasjutuhommik Sipsiku rühmaga 9 

  Muinasjutuhommik sõimerühmaga 11 

  Suvelugemine 7 

      

Vao Küünalde valmistamine 10 

  Noored õpivad meikimist 10 

  Lauamängude päev 10 

      

Viisu Ettelugemine Linnuelu aabits:talvised aialinnud 14 

  Ettelugemine Minu kombed 13 

  Ettelugemine Muumide seiklus kuuvalgel 13 
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Väätsa Vanavanemate päeva unejutt 17 

  Ettelugemispäev 10 

  Jõululapse sünd 15 

  Jõulupäkapiku meisterdamine 15 

      

Türi Raamatukogu Lastehommik Mailiga 38 

  Teematund Ilon Wikland 31 

  Emakeelepäev lasteaiaga 24 

  Tõe ja õiguse radadel Vargamäel 34 

  Leivanädal 34 

  Hõimupäevad 9 

  Kohtumine Indrek Koffiga 18 

  Ajarännak Maili Metssaluga 39 

  Türi Muusikakooli õpilaste kontsert 42 

  Muinasjutuhommik Erki Kaikkoneniga 32 

  Päkapiku muinasjutuhommik 17 

  Käsitöökolmapäev "Õnnesoovid Türi vallale" 5 

  Sügis käis ringi 12 

  Muinasjutuhommik "Õunapannkoogi seiklused" 6 

  Paide Kunstikooli õpilaste maalinäituse avamine 35 

  Türi Valla raamatukogude suvelugemise lõpetamine 50 

      

Järvamaa KRK LO Maakondlik Luuleprõmm 2020 24 

  Teematunnid (kokku 17) Risti-rästi läbi Eestimaa  256 

  VX Nukitsa raamatute tutvustamine (kokku 9) 145 

  Kohtumine karvase sõbra Tupsuga 20 

  Kassi-hiire tund Viisu lastega  13 

  Loomad-linnud talvel tund HEV lastele 4 

  Kullapai rühm raamatukogutunnis 11 

  Koolivaheaja otsimismäng raamatukogus 35 

  Raamatukoguöö 45 

  

Maakondlik ettelugemisvõistlus Minu vanaisa nägi 

kuidas kerkis Munamägi 19 

  Teematund"Pikk-pikk teekond"(kokku 9) 129 

  Suveseiklus raamatuga 56 

  Suvelugejate preemiasõit Ringhäälingumuuseumi 28 

  Ise tehtud, hästi tehtud-Paide Jõulukroonil 309 

 

LISA 5. Raamatukoguteeninduse maakondliku koordineerimise ülesannete 

täitmine 

 

 Organiseerisime ja koordineerisime üle-eestilisi ja maakondlikke üritusi 

 Edastasime infot kriisikäitumise kohta 
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 Edastasime infot erinevate koolituste ja seminaride kohta 

 Nõustasime maakonna raamatukogusid ja abistasime Järva Vallaraamatukogu 

direktorit erialastes küsimustes 

 Edastasime infot raamatukogu tööst kohalikes meediaväljaannetes, sotsiaalmeedias ja 

raadios 

 Kogusime ja edastasime vajalikku statistikat 

 Komplekteerisime vastavalt omavalitsustega sõlmitud lepingutele teavikuid maakonna 

raamatukogudele 

 Korrastasime kirjeid andmebaasis RIKS 

 Kogusime ja bibliografeerisime koduloolisi materjale 

 Maakonna raamatukogud hindavad asjatundlikke soovitusi kogude täiendamisel ja 

tsentraliseeritud komplekteerimist 

 Rahul ollakse võimalusega saada kiirelt abi ja vastuseid erialastes küsimustes 

 Kodulooline andmebaas on abiks vastamisel ka väljastpoolt maakonda saabunud 

küsimustele 

 


