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Sissejuhatus 

Tabel 1 

Maakonna 
nimi 

Elanike 
arv 
(01.12.1
9) 

KOV-de 
arv 
maakonn
as 

Üldkasutatav
ate 
raamatukogu
de arv  

Harukogu
de arv 

Teenindus
punktide 
arv 

Kokku 

Harju 
maakond 

167092 15 25 32 2 59 

 

Vt Tabel 1 

Üldkasutatavate raamatukogude arv: 59   

1.Põhilised tegevussuunad (rahvaraamatukogude statistilise aruandluse korraldamine ja 
tegevuse analüüsimine, RaRS § 5(5) 3). 

 Koostati Harju maakonna rahvaraamatukogude 2019. aasta koondaruanne. 

 Valdade raamatukogudele koostati tegevusnäitajate  analüütilised võrdlustabelid 2013-
2019 aastate kohta 

 Raamatukogu juubelite tähistamine:   
Viimsi raamatukogu 100 
Kuusalu raamatukogu 100  

 Kogude korrastamine, inventuurid 

 Eesti rahvajutu aasta tähistamine 

 Digikultuuri aasta sündmused 

1.1 Koroonaviiruse mõju 

1.1.1 Esimene laine 
Alates 13. märtsist alustasid raamatukogud kontaktivaba laenutust erinevate päevade ja tundide 
arvuga  nädalas. Osa raamatukogusid suleti  täielikult 1. aprillini sh koolidega ühes hoones 
asuvad raamatukogud. 

Teenindusnäitajate muutus võrreldes 2019. aasta sama perioodiga: 

Märtsis vähenes laenutuste arv maakonnas kokku  4,6%, külastuste arv 30 %.  Põhinäitajate  
langust oli märtsis  vähem Viimsi, Kose, Harju Maakonnaraamatukogus, Raasiku valla 
raamatukogudes.  

Aprillis langes laenutuste arv  maakonnas kokku 56% ja külastuste arv 83 %. 

Mais vähenes laenutuste arv maakonnas kokku  15% ja külastuste arv 36%. 

Raamatukogud  jätkasid  tavateenindusega alates 1. juunist, Viimsi valla raamatukogud 1. 
juulist. 
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Märtsist kuni mai lõpuni oli  töö oluliselt  ümber korraldatud: lugejaid raamatukokku avariiulite 
juurde ei lubatud,  uusi raamatuid väljastati ja tagastati  kontaktivabalt. 

Näiteks Viimsi Vallaraamatukogu teenindas kontaktivaba laenutamise ajal veidi enam kui 3 
000 lugejat, laenutas 19 600 raamatut ja pakkis ligi 6 000 pakki.  

 Esimese laine ajal oli oluline tagastatud raamatute desinfitseerimine ja karantiinis hoidmine. 
Raamatukoguhoidjad töötasid  osaliselt kodukontoris, üksikutes raamatukogudes osteti   
kodutööks vajalikke sülearvuteid. 

Raamatukoguhoidjad vastasid   kõnedele ja e-kirjadele raamatukogu lahtiolekuaegadel. 
Elektrooniliselt võimaldati  lugejaks registreerimine, teavikute ettetellimine, päringutele 
vastamine.  

Olukorras, kus lugeja avariiulitelt raamatut ise valida  ei saanud, muutus oluliseks täiendava  
info edastamine. Erinevates  sotsiaalmeedia kanalites koostati uudiskirjanduse nimestikke, 
kodulehele lisati andmebaaside kasutamise õpetused, levitati  infot Tallinna Keskraamatukogu 
ELLU e-raamatute laenamisvõimalusest,  võimaldati ettetellimisega ligipääs AIP arvutile, tehti 
vajalikke koopiaid. Toimusid vestlused eakatega telefoni teel (Maardu Lrk), 
telefoninõustamised, infopäringutele vastamised. 

Hakati korraldama virtuaalüritusi: näitused, ettelugemised veebis ( Harju 
Maakonnaraamatukogu). Suurenes koduteenindust soovijate arv, eriti Viimsi raamatukogu 
teeninduspiirkonnas. 

Töötajad varustati  isikukaitsevahenditega: kätepesujaamad, visiirid, maskid, kaitseklaasid, 2+2 
reegel,  töökorralduses tööajad  hajutati, et vähendada omavahelisi kokkupuuteid.  

Jätkati sisetööga: lugejate andmebaaside korrastamine vastavalt andmekaitse reeglitele, 
korrastati kogusid, tehti inventuure, kustutati aegunud  ja lagunenud kirjandust,   tehti kogude 
ümberpaigutusi. 

1.1.2 Teine laine  
Teise laine ajal alates  septembrist  raamatukogusid ei suletud, soovijatele jätkati kontaktivaba 
teenindust. Pikkamööda taastusid üritused väiksemates gruppides  2+2 reeglit silmas pidades. 
Raamatuid enam ei desinfitseeritud ja karantiinis ei hoitud. 

Covid-19 statistika alusel muutusid juhised  igal nädalal, suuremad   piirangud viidi  jooksvalt 
sisse alates septembri lõpust. Esialgu puudutasid piirangud enim ohustatud  omavalitsuste 
raamatukogusid, aasta lõpul juba kõikjal maakonnas. 

Teise laine ajal maakonna raamatukogude teenindusnäitajate statistikat kuude lõikes ei 
kogutud. Raamatukogude teenindusnäitajate muutumine kajastub aasta kokkuvõttes ja langus  
laenutustes ja külastustes oli suur. 

Aasta kogemuseks oli, et raamatukogu teenuste arendamine ja kasutamine on jätkusuutlik ka 
eriolukorras ning  raamatukogud on  ühiskonnale väga vajalikud. Töökorraldust oli võimalik 
muuta nii, et teenindus ei katkenud. Kiiresti tuli omandada uusi teadmisi ja oskusi nii 
töökeskkonna ohutuse kui töötervishoiu nõuete osas. Selgusid nõrgad kohad töökeskkonna 
ohutuses: osa raamatukogusid tuli kontaktteeninduseks sulgeda nii esimese kui teise laine ajal, 
sest ventilatsioon ei vastanud nõuetele. 
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Kontaktivaba laenutus lahendas lugejate peamised lugemissoovid, kuid üsna palju tõdeti, et  
ettetellimine kataloogi põhjal ei asenda avariiulite juures ise valiku tegemist. Raamatukogu 
külastajad ootasid, et taas toimuksid publikuga  üritused, kohtumised ja huviringide 
kogunemised. Eriti vajalikuks hinnati publikuga  üritusi lastele. 

Kiiresti tuli ümber orienteeruda ja õppida kasutama uusi IT lahendusi: virtuaalüritused, 
koosolekud ja koolitused  veebis. 

2 Juhtimine    

2.1 Raamatukogude võrgu struktuur ja nõukogud:  

Ühtsesse süsteemi liideti Harku valla raamatukogud: Harku, Tabasalu, Vääna.  

Aasta teises pooles muudeti ühendatud raamatukogu nimetus „Tabasalu Raamatukogu“ selguse 
huvides „Harku valla Raamatukogud“. https://www.riigiteataja.ee/akt/408092020018. 

Ühendatud raamatukogu loomine tõi kaasa struktuurimuudatused. Kolme raamatukogu juhib 
üks direktor, kogusid juhib peavarahoidja ning tööjõuressursside parema kasutamise eesmärgil 
muudeti harukogudes ametikohtade koormust ja arvu. 

Nõukogud käisid koos Viimsis, Jüris, Kiilis. Nõukogu moodustati Harku valla raamatukogude 
juurde. 

Lahtiolekuaegade muutused olid tingitud  Covid-19 pandeemiast ja seetõttu ajutised. 

Püsivalt muudeti pärast analüüsi lahtiolekuaegu Kiili raamatukogus. Raasiku raamatukogu  
Peningi haruraamatukogu lahtiolekuaegu arutati põhjalikult  ja muudatused viiakse sisse 
2021.a. 

Kernu raamatukogu lugejaid  teenindasid  Ääsmäe raamatukogu töötajad.  

Lääne-Harju valla Lehola ja Vasalemma haruraamatukogude lugejaid teenindas 1 töötaja,  
teenus oli mõlemas raamatukogus  kättesaadav 3 päeval nädalas. Klooga haruraamatukogu oli 
avatud  3 päeval nädalas.  

2.2 Eelarve 

Tabel 2 

Põhieelarve  Seisuga  
31.12.19. €  

Seisuga  
31.12.20 €  

Muutus %  

Eelarve kokku  3 808 243 4 587 394 +20,4 
sh keskraamatukogu 449 562 473 474 +5,3 
Personalikulu  2 259 130 2 538 499 +12,4 
sh keskraamatukogu 285 873 305 484 +6,9 

Komplekteerimiskulu 610 178 648 866 +6,3 

sh KOV-lt 382 587 385 259 +0,7 

sh riigilt  227 591 263 440 +15,7 

sh keskraamatukogu 28 053 29 206 +4,1 

sh KOV-lt 14 218 13 448 -5,7 

sh riigilt 13 835 15 758 +13,9 
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Infotehnoloogiakulu  77 782 91 502 +17,6 
sh keskraamatukogu 7 133 7 966 +11,7 

Tabelis on esitatud jooksvad kulud. 

Projektid 

Tabel 3 (täielik loetelu) 

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Eraldatud 
summa 

Projekti üldmaksumus 

Harju Maakonnaraamatukogu 
Lugemisisu projekti lõpuüritus Eesti 
Kultuurkapitali Harjumaa Ekspertgrupp 

20.04-
05.07.20 

510,00 570,00 

Harju Maakonnaraamatukogu  
Suvelugemise projekti lõpuüritus  
Eesti Kultuurkapitali Harjumaa 
Ekspertgrupp 

01.07-
31.10.20 

407,00 512.00 

Viimsi Raamatukogu ajaloo albumi 
kirjastamine. Viimsi Vallavalitsus, 
kultuuriprojektide sihtfinantseerimine  
   

01.05.-
01.12.2020 

 750,00 2 200 

 Maardu Linnaraamatukogu 
Projekt Raamatukogu – 
uue sajandi teabevõimalused 
Toetaja – Maardu Linnavalitsus 
   
 
  
Projekt 
  Suve loominguline programm: 
Linn, kus ma elan. Maardu – 40! 
Toetaja – Maardu Linnavalitsus 
 
 

 
 
02.05.20- 
30.06.20 
 
01.09.20- 
31.12.20 
 
01.06.20- 
29.08.20 
 

 
 
800 EUR 
 
 
 
 
 
 
350 EUR 

 
 
975 EUR 
 
 
 
 
 
 
445 EUR 

Raasiku raamatukogu 
Suvelugemise projekt 
„Raamatumonopol“ 

Juuli-august 
2020  

 450.- raamatukogu 
eelarvest 
 

Lugemisisu programm  1.10.2019–
30.04.2020 
1.10.2020-
30.04.2021 

  

Harku raamatukogu  
Projekt – Huvihariduse ja huvitegevuse 
kava 2020 – võrgustikutöö – Harku 
seltsitoale innovaatiliste 
tehnikavahendite soetamine 
 

1.01.2020-
31.12.2020 

 
3449,95 

 
3493,00 

Viimsi raamatukogu projekti  eesmärk oli  Viimsi raamatukogu ajaloo raamatu koostamine ja 
väljaandmine. 
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Maardu Linnaraamatukogu projekti „ Raamatukogu – uue sajandi teabevõimalused“  peamiseks 
eesmärgiks oli  aidata Maardu linna elanikel vanuses  55+ omandada teadmisi ja oskusi arvuti 
ja interneti  kasutamisel: (igapäevased vajalikud  oskused  ID kaardi kasutamisel,   dokumentide 
allkirjastamine, e-riigi teenuste kasutamine, e-mail,  tekstitöötlus, küberturvalisus.  Koolitusel 
osales 75 inimest. 
Projekti „Linn, kus ma elan. Maardu – 40“ eesmärgiks oli edendada hoolivat 
suhtumist oma linna, tunda ajalugu. Noorema põlvkonna kultuuri, keelte, traditsioonide 
vastu huvi arendamine kirjanduse lugemise, arhiividokumentide uurimise, interneti 
kasutamise kaudu jne. 
Projekt  oli mõeldud nii eesti kui ka vene keeles lugevatele lastele. Projekti 
tegevused olid suunatud laste teadmiste ja loominguliste võimete arendamisele. Projekti raames 
koostati kirjalikud  loometööd koos luuletuste, fotode ja joonistustega. 
Projektis osales 42 last vanuses 7-14 aastat. 
 Lugemisisu ja Suvelugemise projektid olid suunatud lastele ja täitsid oma eesmärgi. 

2.3  Personali koosseis, juhtimine ja areng 

Anija vallaraamatukogu: alates oktoobrist 2021  vähenes  Anija haruraamatukogu 
raamatukoguhoidja töökoormus 0,75-ni,  0,25 koormusega jätkas ta töötamist   Anija mõisas.  

Anija Vallaraamatukogu direktori vabanevale ametikohale korraldatud konkurss nurjus, senine 
direktor jätkab uue konkursini 0,8 ametikoha koormusega.  

Töötaja asendamine ja ajutine koormuse vähendamine oli Jüri raamatukogus. 

Kernu raamatukogu lugejaid  teenindavad Ääsmäe raamatukogu töötajad. 

Lehola ja Vasalemma raamatukogusid  teenindab 1 töötaja mõlemas 3 päeva nädalas. 

Toimusid läbirääkimised Peningi raamatukogu raamatukoguhoidja ametikoha koondamisest 
0,55 koha võrra (jääb 0,2 kohta). 

Saku Vallaraamatukogu sai juurde 0,5 ametikohta, mis suurendas koosseisu 7,1 ametikohani. 
Lõpetati töösuhted kahe käsunduslepingu alusel töötanud töötajaga ning moodustati  
bibliograafi ametikoht, koormusega 1,0. Töötajaid kokku on 9, neist osalise tööajaga 3. 

Laulasmaa haruraamatukogu sai juurde 1,0 ametikohta. 

Harku valla raamatukogude ühendamine tõi kaasa ka struktuurimuudatuse personali hulgas. 
Kooseisu suurendati 0,5 võrra Tabasalu raamatukogus ja vähendati 0,5 võrra  Harku 
raamatukogus. Struktuurimuudatuse eesmärk on olnud kasutada olemasolevaid ressursse 
ratsionaalselt. Ühinenud raamatukogul on vaja välja töötada ühtne kogude strateegia ja seetõttu 
loodi  peavarahoidja ametikoht.  

Vallaraamatukogude ja haruraamatukogude töötajad vahetusid Sakus, Kõnnus, Neemes, Saue 
vallaraamatukogus, Riisiperes( alates 1.01.21) 

2.3.1 Ülevaade täienduskoolitusest (erialane nõustamine ja raamatukogutöötajate  

täienduskoolituse korraldamine, RaRS § 5(5) 4).  
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Kontaktkoolituste kõrval toimus enamik koolitusi  veebis. Veebikoolitused võimaldasid hoida 
kokku raha ja aega,  osavõtjate arv oli suurem. Samas on   kontaktkoolitused  vajalikud, sest 
läbi arutelude ja rühmatööde on koolituse kasutegur suurem.  

Käidi vahetamas kogemusi teistes vabariigi raamatukogudes. Sisekoolituste teemadeks olid: 
andmekaitse, graafikalaua ja digipliiatsi kasutamine, helifailide töötlemine, QR koodi ja 
disainiprogramm Canva kasutamine. TÕN-i raames toimus õlimaali õpituba.   

Näiteid koolitusteemadest: 

Juhtimine : 

 Creativity Lab:  Arendusprogramm „21. sajandi raamatukogu“     

Rahvusraamatukogu: Juhtimiskoolituse programm rahvaraamatukogude juhtidele  

Anija Mõis SA: Meeskonnakoolitus.   Näitus- ideest teostuseni 

Invicta OÜ; Esmatasandijuhi arenguprogramm: Eestvedamine ja juhtimine  

OÜ Selge Pilt: Arukas ajajuhtimine  

Andragoogika : 

ETKA Andras: seminar Kuidas täiskasvanud õpivad ja kuidas neid tõhusamalt õpetada    

ETKA Andras: Täiskasvanud õppija foorum  

ETKA Andras: Elukestva õppe edendamine koostöös raamatukogudega  

Digi-ja meediapädevus: 

Tallinna Ülikool: Vanemaealiste digimentorlus   

Tartu Linnaraamatukogu: Digiteemad rahvaraamatukogus   

Rahvusarhiiv: Digitaalne arhiveerimine  

Eesti Rahvusraamatukogu:  Meediapädevus raamatukogudele, 3 korda  

Eesti Rahvusraamatukogu: Ideest ürituseni– interaktiivne kaasamine, visuaalid ja 
sotsiaalmeedia  

Eesti Rahvusraamatukogu: Raamatukogud veebis. Sotsiaalmeedia ja veebiehitustööriistad  

Eesti Kirjandusmuuseumi aastakonverents „Digi kultuuris“  

KK Kasulik Koolitus: .MS Office PowerPointi e-kursus  

KK Kasulik Koolitus: MS Office Word, e- kursus  

KK Kasulik Koolitus : Kodulehe tegemine WordPress`i abil, e-kursus  

ERÜ: Word Pressi veebikoolitus  

AS Andmevara: KOVPT kodulehe haldamise koolitus 

Dokumendihaldus: 

Dokumendihaldusprogrammi Amphora koolitus   
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Personaliprogrammi Persona koolitus   

Tallinna Ülikool: Korrektne eesti keel asjaajamises ja dokumendihalduses   

Haridus:   

Rae valla hariduskonverents 2020 Loovuse säilitamine või välja harimine   

Erialased teemad: 

ERÜ: aasta- ja kõnekoosolek    

ERÜ:  Maaraamatukoguhoidjate seminar-laager Saaremaal  

ERÜ: Viimsi Raamatukogu. 17. üleriigiline lasteraamatukoguhoidjate päev   

ERÜ:11. Balti raamatukoguhoidjate kongress CoBal11, 2020   

ERÜ: Mõttetalgud: Raamatukogu ruum kui teenus   

ERÜ: Kutse taotlemise infopäev   

 ERÜ: Raamatukogude, muuseumide ja noortekeskuste koostööprojektid  

Tallinna KRK: Aleksander Sibulale pühendatud erialapäev   

Tallinna KRK: Interaktiivsed raamatukogutunnid ja harivad online-mängud Sinu 
raamatukogus   

Tallinna Ülikool: Kogude arendus ja haldus, infootsing ja andmekaeve.  

Eesti Rahvusraamatukogu :Teenusedisain. Avaliku ruumi ümbermõtestamine  

Eesti Rahvusraamatukogu: Veebikoosolekute läbiviimine   

Eesti Rahvusraamatukogu: Peaspetsialistide teabepäev  

Kultuuriministeeriumi nõupidamised: 5 nõupidamist  ( sh 4 virtuaalset )   

Kirjandus:  

 Eesti Rahvusraamatukogu: Jaan Kross 100   

ELK: lastekirjanduse aastakoosolek    

ELK: Laps kirjanduses  

ELK ja ETA Underi ja Tuglase kirjanduskeskus, seminar Laps kirjanduses 8. Mäng ja 
lastekirjandus   

ELK: Ilon Wiklandi kohvernäituse „pikk-pikk teekond“ esitlus (ülevaade)   

Kirjastus Rahva Raamat: Kliendipäev    

Kirjastus AVITA: Kliendipäev   

Kirjastus Koolibri: Kliendipäev  

Tartu Linnaraamatukogu: Algupärase lastekirjanduse päev   

Eesti Kirjandusmuuseum: Väliseesti kirjanduse tähtsündmused   
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Psühholoogia: 

 MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogramm: veebiseminar Kuidas end keerulisel ajal toetada   

Taimi Elenurm:  Enesejuhtimine ja hea vorm töös   

ERÜ noorteklubi talveseminar: Tööstress – kas ka raamatukogutöötajal?  

Meelerahu konverents Fotografiskas.  

Tartu Ülikool: Sotsiaalne intelligentsus  

Lasteteenindus: 

 Eesti Abi- ja Teraapiakoerte ühing: Teraapiakoeraga lugemisprogrammi läbiviimine 
raamatukogus  

ELK: Lugemisisu programmi stardikoolitus    

Muud koolitused:  

Ajakirja Director veebiseminar: Turundus 

Tuleohutuse teooria ja  praktiline koolitus   

Addenda Koolitus OÜ: 24-tunnine töötervishoiu ja tööohutusalane väljaõpe   

Addenda Koolitus OÜ: Nakkushaigused töösuhetes: poolte õigused ja kohustused ning 
seonduvad kulud töökorralduses: veebikoolitus  

Elva- Paide omavalitsuste kultuurikorraldus 2 päeva: korraldaja Keila Linnavalitsus  

Kultuurilugu: 

Rahvakultuuri Keskuse Jutukool  

Kultuurilooline ekskursioon: Anija mõisa ajalooga tutvumine  

Õppeekskursioon Kalevipoja muuseumisse. 

Kultuurireis Ahvenamaale 
Lisa 1 

2.4.2 Maakonnaraamatukogu korraldatud koolitused 
Tabel 4 

Koolituse 
aeg 

Koolituse 
teema 

Koolitaja Koolituse 
maht/kestus 

Raamatuko
guhoidjate 
arv/ KOV-
de arv 

Eelarve/Koolituseks 
kulutatud summa 

28.08.2020 Grupikooli

tus 

Kalevipoja 

Harju 

maakonna

6 t 16//2 484,00 
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muuseumi

s   

raamatuko

gu 

27.11.2020 Grupikooli

tus Anija 

mõisas  

Harju 

maakonna

raamatuko

gu 

6 t 11/1 390,00 

Grupikoolituste eesmärk: kultuurlugu  ja interaktiivsete lahenduste võimalustega tutvumine.   

Piiratud osavõtjatega grupiüritused täitsid kultuuripärandi ja rahvajutu aasta  eesmärgi. 

Valmistati ette 3 maakondlikku üritust: 

Rahvajutu aasta koolituspäev: märtsis  

Õppekäik Helsingisse Oodi raamatukogusse: aprillis  

Rahvaraamatukogude üleriigiline laager Padisel : augustis 

Üritused olid  täielikult ette valmistatud, kuid jäid seoses Covid-19 pandeemiaga  ära. 

2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:  

Raamatukogutöötajad esinevad üritustel oma teemavaldkonnas: kultuur, kirjandus, tähtpäevad.  

Ettekanded ja loengud vt.  
LISA 2 

2.4.4 Erialahariduse omandamine. Töötajate arv, kes omandavad erialaharidust, sh   
bakalaureuseõppes, kraadiõppes, kutseõppes, õppeasutuse nimetus. 

Harju Maakonnaraamatukogu:  

1 töötaja läbis ERÜ kutsekoolituse, omistati raamatukoguhoidja kutse tase 6. 

1 töötaja jätkab bakalaureuse taseme õpinguid Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate Instituudis. 

Aegviidu raamatukogu:  1 raamatukoguhoidja alustas kutseõpet Eesti Rahvusraamatukogus.  

 Jüri raamatukogu:  2 töötajat omandas erialaharidust Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate 
instituudi infoteaduste õppes: 1töötaja magistriõppes (omandas magistrikraadi) ja 1 töötaja 
bakalaureuseõppes. 

 Raasiku raamatukogu:  1 töötaja õppis  bakalaureuseõppes Tartu Ülikooli Infokorralduse 
eriala 3. kursusel. 

Aruküla raamatukogu:  1 töötaja alustas kutseõpet Eesti Rahvusraamatukogus, läbitud I 
moodul. 

Tabasalu raamatukogu: 1 töötaja alustas kutseõpet Eesti  Rahvusraamatukogus.  

 Jõelähtme vallaraamatukogu: 1 töötaja läbis kutseõppe  Eesti Rahvusraamatukogus, 
omistatud kutsekvalifikatsiooni 6. tase.  



13 
 

Lääne-Harju vallaraamatukogu: 1 töötaja  osales kutseõppes Eesti Rahvusraamatukogus, 
kutsetunnistus jäi taotlemata.  

Kuusalu raamatukogu: 1 töötaja lõpetas kutseõppe Eesti Rahvusraamatukogus, omistatud 
kutsekvalifikatsiooni 6. tase.  

 2.4.5 Töötajate tunnustamine.  

Keila Linnavalitsus: Harju Maakonnaraamatukogu teenindusosakonna juhatajat Kaja 
Hõimoja tunnustati Keila linna kultuuripreemiaga. 

Harju Maakonnaraamatukogu vanemraamatukoguhoidjat Lembi Lenki  ja peaspetsialisti  Lea 
Mäestet tunnustati Keila linna teenistusmärgiga.   

Harju Maakonnaraamatukogu lasteteeninduse peaspetsialist Varje Mägi esitati ERÜ tunnustuse 
“Aasta lasteraamatukoguhoidja“ nominendiks.  Esitaja Harju Maakonnaraamatukogu. 

Harju Maakonnaraamatukogu  lasteteeninduse peaspetsialisti Varje Mägi tunnustati Eesti 
Kultuurkapitali Harjumaa Ekspertgrupi aastapreemiaga. Esitaja Harju 
Maakonnaraamatukogu. 

Loksa Linnavalitsus: tunnustus  Loksa Linnaraamatukogu direktor Õnne Teernile hea töö eest. 

Maardu Linnavalitsus: tänukiri Maardu Linnaraamatukogu direktor Jelena Leksile   
pikaajalise kohusetundliku töö ja suure panuse eest Maardu kohaliku kogukonna ja 
teadmistepõhise ühiskonna arengusse. 

Anija vallavalitsus : Aegviidu raamatukogu direktorile  Aili Pürjemale  omistati Anija valla 
teenetemärk.  

Harku vallavalitsus:  vanemraamatukoguhoidja  Lembi Oper esitati ERÜ tunnustuse „Aasta 
maaraamatukoguhoidja 2020“ Harjumaa nominendiks. Esitaja Harju Maakonnaraamatukogu. 

Kuusalu vallavalitsus: tänukiri kauaaegsele raamatukoguhoidjale  Vaike Sillale.  

Raasiku vallavalitsus: Raasiku raamatukogu raamatukoguhoidja Aira Jõõtsile omistati  
Raasiku valla aasta kultuuritegija tiitel. 

Tänukiri Raasiku Valla Raamatukogu kollektiivile innukuse eest Raasiku Põhikooli õpikute 
kogu elektroonsele laenutusele üleviimise eest.  

Saku vallavalitsus: Kiisa haruraamatukogu töötajale anti üle 20 tööaasta täitumise puhul valla 
staažimärk.  

Saue vallavalitsus: Riisipere raamatukogu  direktorile Maie Sepale anti tänukiri pikaaegse töö 
eest Riisipere Raamatukogus. 

Turba raamatukogu  direktor  Elen Turi esitati nominendiks Saue valla Sädeinimese ja 
Loomeinimese kategoorias.  

Viimsi vallavalitsus:   Viimsi Raamatukogu direktorile  Tiiu Valmile omistati i raamatukogu 
pühendunud juhtimise eest tunnustus “Viimsi vaal“, Viimsi Ettevõtlike Daamide 
Assotsiatsioon  tunnustas Tiiu Valmi „Viimsi aasta naise„ aunimetusega ja Eesti 
Raamatukoguhoidjate Ühing tunnustuspreemiaga.   
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„Viimsi tunnustab“  raames hinnati „Aasta kultuurisündmuse korraldaja“ auhinna vääriliseks   
Viimsi Raamatukogu vanemraamatukogu hoidja  Reet Kukk. 

Viimsi raamatukogu esitati Fr. Puksoo auhinnale  Viimsi raamatukogu ajalooraamatu 
koostamise eest. Esitaja Harju Maakonnaraamatukogu. 

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine.  

AS Cleveroni raamatukapid said Kiili, Jüri, Kose, Tabasalu raamatukogud. 

 
Vt. LISA 3   

Uutesse ruumidesse kolis 3 raamatukogu ( Anija, Kernu, Laulasmaa), kapitaalremont  oli kahes  
raamatukogus (Riisipere, Alavere).  Lisaruume said 2 raamatukogu  ( Kehra, Lagedi).  Jooksvalt 
tehti hooldus- ja remonditöid mitmes  raamatukogus.   

Raamatukogude ruumiprobleemide lahendamiseks tegeleti valdades  rohkem kui varasematel 
aastatel. 

Anija vallas  taasavati Anija haruraamatukogu Anija mõisas pärast mõisahoone 
kapitaalremonti. 

Kehra raamatukogu sai lisaruumi hoidlaks.  

Alavere haruraamatukogu koliti ajutisele pinnale seoses Alavere Põhikooli hoone 
kapitaalremondiga. 

Harku vallas alustati Vääna raamatukogu ruumide  arendusega, jõuti oluliste lahendusteni ja 
kokkulepeteni ning alustati raamatukoguruumide projekteerimisega hoone esimesele korrusele. 
Harku raamatukogus  uuendati valvesignalisatsiooni süsteemi, tegeleti  ventilatsioonisüsteemi 
remondiga, mis  jätkub  2021. aastal. Tabasalu raamatukogu ruumide arenduse kohta tehti  
vallale ettepanekud, koostöö vallaametnikega lahenduste leidmiseks jätkub. 

Kose valla Kose-Uuemõisa raamatukogu hoone ja kinnistu osteti eraomandusest tagasi 
vallavalitsusele. Hoone fassaad vajab remonti. 

Kuusalu raamatukogu  Vihasoo ja  Kolga haruraamatukogud   vajavad hooldusremonti. 
Kuusalu raamatukogu asub  perearstikeskuse hoones, millel  on elektripaigalduste 
ettekirjutused, remondivajadus püsib.   

Lääne-Harju vallaraamatukogu  Laulasmaa haruraamatukogu kolis kahel korrusel 
asuvatesse  uutesse ruumidesse Laulasmaa Spordihoones.  Korrastati Klooga haruraamatukogu 
esine sissekäigu tee. Harju-Risti haruraamatukogu ruumides  tehti hooldusremont. Rummu 
haruraamatukogus uuendati  mööblit. Lehola haruraamatukogu juures  lõpetati kõnnitee ehitus. 

Kohalike elanike poolt  algatati arutelu  vallavalitsusega Vasalemma raamatukogu ruumide 
küsimustes. Raamatukogu asukoht III korrusel ei ole sobiv, vallavalitsus otsib  erinevaid 
lahendusi. 

Rae vallas Jüri raamatukogu ruumides  tehti hooldusremonti, uuendati sisustust, Peetri 
haruraamatukogusse paigaldati  videovalve.  
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Lagedi raamatukogu  laienes seni noortekeskuse kasutuses olnud ruumi  arvel.  

Saue valla Kernu raamatukogu kolis  Haiba Halduskeskusesse suuremale ja parema ligipääsuga 
pinnale. 

Saue Vallaraamatukogus jätkusid ehitus- ja remonditööd ürituste ja puhkeala laiendamiseks. 
Algasid ettevalmistused raamatukogu kõrval oleva noortekeskuse  remondiks  eesmärgiga 
ruumide ühiskasutuseks. 

Turba raamatukogus remonditi abiruume, ehitati kaldtee.   

Ääsmäe raamatukogu ruumide  arendus on seotud  Ääsmäe Põhikooli ehituse 3. etapi 
alustamisega 2021.aasta kevadel, kuhu on kavas ehitada uued kaasaegsed ruumid 
raamatukogule. 

Riisipere raamatukogu oli 2020. aastal  asenduspinnal seoses Riisipere keskusehoone 
kapitaalremondiga, tagasi uutesse ruumidesse kolitakse 2021.aasta I poolel 

Viimsi raamatukogus jätkus uute ruumide ehitusjärgsete vaegtööde lõpetamine. Telliti 
sisustust,  täiendati muusika-ja videostuudiote seadmete valikut. Ehitati välja väliterrass koos 
sisustusega. 

Prangli haruraamatukogu  ruumid ei vasta nõuetele, lahendatakse 2021. aastal. 

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 

Kõikides maakonna raamatukogudes pole liikumispuudega inimestele  otsest ligipääsu  
teenusele. Uuemates ja kapitaalremondis olevates hoonetes  probleem lahendatakse, kuid 
vanemates hoonetes puudub võimalus  vajalikuks ümberehituseks. 2020. aastal parandati 
olukorda 4-s raamatukogus.  

Harju Maakonnaraamatukogus on tagatud ligipääs liikumispuudega inimestele. 

Maardu Linnaraamatukogusse liikumispuudega inimestel ligipääs puudub. 

Loksa Linnaraamatukogus  paigaldati 2020. aastal liikumispuudega inimestele invatrepp.  

Anija vallas on kaldtee Aegviidu raamatukogul, juurdepääs on tagatud Anijal ja Kehras. 
Alavere raamatukogu juurdepääs seni puudus, lahendus võib tulla koolihoone kapitaalremondi 
käigus.  

Harku vallas  Tabasalu raamatukogul on kaldtee. Vääna raamatukogu arendusega tuuakse 
raamatukogu I korrusele ja tagatakse ligipääs.  Harku raamatukogus on tagatud üksnes osaline 
juurdepääs  raamatukogu kasutuses olevas ruumis I korrusel,  raamatukogu põhiteenindus  asub 
II korrusel, kuhu ligipääs puudub.   

Jõelähtme vallas on liikumispuudega inimestele juurdepääs võimalik Kostivere  
haruraamatukogus, olemas lift ja kaldtee. 

Loo raamatukogu asub teisel korrusel Loo Keskkooliga ühes hoones. 2020. aastal kooli 
juurdeehituse käigus ehitati kooli välisissepääsu juurde lift, mis ühendab kolme korrust ja annab 
liikumispuudega inimestele võimaluse tulla raamatukokku läbi koolihoone.  



16 
 

Jõelähtme raamatukogu asub esimesel korrusel ja on liikumispuudega lugejatele ligipääsetav. 
Kaberneeme ja Neeme raamatukogudesse ei ole võimalik sellel sihtgrupil iseseisvalt siseneda. 

Kiili raamatukogul on kaldtee  

Kose vallas on liikumispuudega inimesele täielikult tagatud juurdepääs Ardu 
haruraamatukogus. Kosel ainult osaliselt.  

Haruraamatukogudes Kose-Uuemõisas, Orus, Habajal  liikumispuudega inimesel juurdepääs 
puudub.  

Kuusalu vallas on liikumispuudega inimestele juurdepääs raamatukogusse  tagatud ainult 
Joaveskil. Kuusalu ja  Kolga haruraamatukogud asuvad II korrusel, ligipääs liikumispuudega 
inimesel puudub.  Kõnnu ja Vihasoo haruraamatukogud on I korrusel, kuid ligipääsu ei 
võimalda väike trepp ja pole kaldteed.  

Lääne-Harju vallas  Laulasmaa, Klooga, Lehola, Harju- Risti haruraamatukogudes on  tagatud 
juurdepääs liikumispuudega inimestele.  

Vasalemma haruraamatukogus puudub liikumispuudega inimesel juurdepääs, raamatukogu 
asub III korrusel. 

Padise haruraamatukogus  liikumispuudega inimesele ligipääs raamatukogusse puudub. Ei ole 
kaldteed ega käsipuid trepist tõusmiseks. 

Paldiski Linnaraamatukogus on ligipääs tagatud.  

Raasiku raamatukogus on  tagatud juurdepääs liikumispuuetega inimestele: kaldtee ja II 
korrusele pääseb liftiga kooli kaudu,  Kõik kolm haruraamatukogu (Aruküla, Peningi, Pikavere) 
asuvad II korrusel ning liikumispuuetega inimestele juurdepääs puudub. 

Rae vallas on Jüri raamatukogus ligipääs tagatud. Vaida ja Lagedi  raamatukogudes puudub 
juurdepääs hoone teisel korrusel asuvatesse raamatukogudesse. 

Saku vallaraamatukogus on juurdepääs liikumispuudega inimestele tagatud Sakus, 
haruraamatukogus Kiisal. Teeniduspunktides  Kurtnas ja Kajamaal ligipääs puudub. 

Saue vallas on  Saue vallaraamatukokku pääsemine  raskendatud,  valla haldusjuhti on  
puudusest teavitatud.  

 Kernu raamatukogu uues asukohas  teisele korrusele liikumispuudega inimene  ei pääse. 

Saue Linnraamatukogus on tagatud liikumispuudega inimestele juurdepääs I korrusele 
laenutusosakonda. 

Hüüru haruraamatukogu asub Hüüru mõisas,  mõisahoonesse pääsuks  on  kaldtee, kuid hoone 
sees edasi raamatukogu ruumi  liikumispuudega inimene ei pääse. 

Turba raamatukogus ehitati 2020. aastal  kaldtee ratastoolis külastajale.  

Riisipere  raamatukogu jaoks paigaldati  kapitaalremondis olevas Riisipere halduskeskuse 
hoones  lift  teisel korrusel asuvasse raamatukogusse pääsemiseks. 
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Viimsi  Vallaraamatukogu ruumides võib liikumispuudega inimene liikuda I korruse 
kõrgendustel asuvatele lugemisaladele kaldteedel  ning II korrusele pääseb liftiga. 

Randvere harukogusse pääseb liftiga ning uude Püünsi harukogusse õues asuva kaldtee abil.  
Prangli harukogus puudub liikumispuudega inimesele raamatukogusse juurdepääs. 

 2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas. 

Paljudes raamatukogudes  uuendati IT riistvara  ( arvutid, serverid, printerid, vöötkoodilugerid,  
kohaviidaprinterid, koopiamasinad):  Harju Maakonnaraamatukogus, Aegviidus, Jüris, Ruilas, 
Sakus, Jõelähtme  ja Kose valla raamatukogudes. Uuendati  WiFi ühendusi. Print inCity 
printimisteenus töötab Harju Maakonnaraamatukogus ja Viimsis.  

Viimsi raamatukogus jätkati RFID teaviku tuvastussüsteemile üleminekut, paigaldati turva-ja 
klienditeeninduse töökohad. Süsteemi rakendamine jääb 2021. aasta algusesse. 

Harju Maakonnaraamatukogu alustas RFID süsteemile üleminekut teavikute märgistamisega 
2020. aasta detsembris.  

  

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

 

2020.aasta komplekteerimiseelistused olid eesti autorite teosed, lastekirjandus. 

Annetuste osakaal kogude juurdekasvus oli 10,4% väiksem kui 2019. aastal.  Annetusi 
võetakse vastu  vajaduspõhiselt, raamatukogude kodulehtedel on nimekirjad raamatutest, mida 
annetusena soovitakse. 

Kogude komplekteerimisel arvestatakse lugejate eelistusi  ja kultuurilooliselt tähtsate teavikute 
olemasolu kogudes. Riigi toetuse rahast komplekteeriti RD  teavikuid summas  96609 eurot, 
mis on 30% kohustusest 22.2 % suurem. 

3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 

Komplekteeriti valdavalt trükitud raamatuid.  E-raamatu komplekteerimise ja laenutamise 
võimalus puudub, soovitati kasutada Tallinna Keskraamatukogu Ellu e-raamatu 
laenutuskeskkonda. 

 
3.1.2 Perioodika komplekteerimine 

Kultuuriajakirjandust tellisid paljud raamatukogud läbi maakonnaraamatukogu riigi toetuse 
eest. Kultuuriperioodika soetuse summa oli 8201 eurot. 

 
3.1.3 Auviste komplekteerimine 

Auviste ostmine vähenes 5 % võrreldes 2019. aastaga. Oluliselt täienes Viimsi raamatukogu 
auviste kogu, kokku 479 üksust. 
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3.2 inventuurid, mahakandmised 

Inventuurid viidi läbi Tabasalu ja Vääna raamatukogudes, kõigis Jõelähtme valla 
raamatukogudes, Kuusalu, Loksa Linnark, Lehola, Laulasmaa, Klooga, Padise, Harju- Risti, 
Rummu, Pikavere, Turba raaamtukogudes. 

Kogusid puhastati aegunud ja lagunenud kirjandusest. Kustutused suurenesid 17,1%. Kokku 
kustutati maakonnas 57487 arvestusüksust teavikuid. ( 2019. a. 49073 arvestusüksust). 

Enam  kustutati teavikuid Anija haruraamatukogus (7196 üksust), Harju 
Maakonnaraamatukogus  (4188 üksust). Kogude puhastamine oli suurem veel Saue  
vallaraamatukogus, Saue Linnaraamatukogus, Lääne-Harju vallaraamatukogus, Maardu 
Linnaraamatukogus, Kuusalu, Lagedi, Kose raamatukogudes. 
 
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  

Lugejateeninduse muutused olid seoses Covid-19-ga kõikides raamatukogudes: pikemad või 
lühemad sulgemised, kontaktivaba laenutus, piiratud juurdepääs erinevatele teenustele.  

Raamatukoguteenusega rahulolu analüüsiti mitmes raamatukogus: 

Viimsi raamatukogus  tõstis lugejate hinnangut raamatukoguteenuste osas hästi läbimõeldud 
teenindusruum ning erinevad teenuste liigid. 

Lugejate eelistused olid  individuaalkabiinides ja rühmaruumides töötamise võimalus, 
lugemisalad avariiulite vahel ja muusika-ning videostuudiote broneerimise võimalus.  
Raamatukogu oli avatud kõikidel nädalapäevadel (ka puhkepäevadel) ja tööpäeviti kuni kella 
20.00,  sellega oli loodud kõikidele lugejagruppidele juurdepääs teenusele.  

Vallaraamatukogus kasvasid lugejateeninduse näitarvud, koolide sulgemise tõttu oli langus 
lasteteeninduse näitarvudes. 

Kiili raamatukogus läbi viidud teenuse rahulolu uuringule  vastanutest hindas 
raamatukoguteenust väga heaks 85,5 %  ja heaks 14%.  Enamus vastanutest  külastas 
raamatukogu kojulaenutuse eesmärgil,  järgnes kohalkasutus ja osalemine üritustel. 

Esile tõsteti töötajate kompetentsust, professionaalsust, sõbralikkust. 

Meeldis raamatukogu asukoht, ruumide kujundus, raamatukogu teenuste kasutamise võimalus 
ka Covid-19 kriisi ajal. Raamatukogu kontaktivaba teenuse laienemist   võimaldas raamatukapi 
teenuse käivitamine. 

Rahul oldi  uuema tõlkekirjanduse ja lastekirjanduse valikuga. Heaks peeti ajaloo, 
psühholoogia, hariduse, reisikirjanduse, aianduse, kunsti, biograafiate valikut. 60% eelistas 
lugeda paberkandjal. Ajakirjandust eelistatakse lugeda paberkandjal (68%). 

Infot raamatukogus leiduva kohta küsiti enamasti raamatukogu töötaja käest, seejärel eelistati 
iseseisvalt valida või teha otsingut elektronkataloogist URRAM. 

Infot sündmuste kohta saadi kohalikust ajalehest ja sotsiaalmeediast. Enim oldi huvitatud  
näitustest, kohtumistest kirjanikega, lasteüritustest. 
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Raasiku raamatukogu lugejateenindust mõjutasid Covid-19 piirangud palju, mille tõttu olid 
valla raamatukogud lugejatele kokku 63 päeva vähem avatud kui 2019. aastal.  

 Jõelähtme valla raamatukogude lugejateenindusse tõi eriolukord uuendused kontaktivaba 
laenutuse näol. Hakati kasutama rohkem elektroonilisi kanaleid lugeja ja raamatukogu 
vahelises suhtlemises. Lugejaid teavitati erinevaid infokanaleid kasutades muudatustest 
lahtiolekuaegades ja raamatukogus kehtivatest käitumisjuhistest, intensiivsemaks muutus uute 
raamatute saabumise info edastamine  meililisti ja kodulehe vahendusel. Koostati raamatute  
nimekirju ja väga aktuaalseks sai elektronkataloogi kasutamise õpetamine. 

Kose raamatukogus oli lugejate  rahulolu küsitlus, mille tulemused kinnitasid  kasutajate 
rahulolu valla raamatukogudes pakutavate teenustega. 

Lugejate ootused olid seotud  asjatundliku  ja professionaalse teenindusega, hinnati avariiulite 
korrektsust, väljapanekute rohkust.  

Peamiste teenustena, mida raamatukogus kasutati, nimetas 97% vastanuist väljaannete koju 
laenamist, sellele järgnes näituste külastamine 41,3% , üritustel osalemine 34,6%, printimine ja 
skaneerimine 29,7%, perioodika kohapeal lugemine 25,3%, interneti kasutamine 20,4%, muid 
teenuseid kasutati vähem. 

Järjekorda pandud raamatute ooteaja pikkusega olid rahul enamik lugejatest, ooteaja pikkust ei 
pidanud oluliseks 48,7%, 2 nädalat oli nõus ootama 26,4%, 1 nädala 12,6%, 3-4 nädalat 10,8% 
ja üldse polnud valmis ootama raamatuid 1,5% vastanutest. 

98,5 % küsitlusele vastanuist olid rahul raamatute ja muude väljaannete sisulise valikuga valla 
raamatukogudes. Infokandjaid, millest tuntakse puudust, nimetati 43,7% vastanute poolt 
audioraamatuid, 13,8% soovis videosalvestisi (DVD), 10,4% helisalvestisi (CD) ja arvutimänge 
4,1%. 

Lahtiolekuaegadega oli rahul 96,6% , vaid üks inimene ei olnud üldse rahul. 

Uutest teenustest, mida soovis 42% vastanutest, oli raamatute tellimine raamatukappi. Kose 
raamatukogul on nüüd Cleveroni raamatukapp, kust saab tellitud raamatuid kätte ööpäev ringi.  

31,6% vastajatest soovis e-raamatuid laenata ja 27,5%  iseteeninduse võimalust, 14,5% 
innovatsioonilaborit, lisaks sooviti videonõustamist või Chat-teenust (seda kasutatakse ka 
praegu läbi FB Messengeri).  

Harju Maakonnraamatukogus viidi Tallinna Ülikooli Infoteaduste õppekava magistrandi 
praktika raames läbi sisekommunikatsiooni küsitlus, mis käsitles lisaks teenuste info 
kajastamist kodulehtedel, FB-s. Kasutajapoolselt hinnati teenuste infot ajakohaseks ja 
ülevaatlikuks. Sisekommunikatsioonis välja toodud probleemide lahendamist arutati 
töötajatega. Loomisel on Keila linna  hallatavate asutuste siseveeb, mis loodetavasti aitab kaasa 
siseinfo parandamisele. 

Keila linna uue arengukava loomise töögrupis osalevad ka raamatukogu töötajad. Arengukava 
jaoks toimus teenuste rahulolu küsitlus, mille  kultuuri-ja spordi fookusgrupi kokkuvõttes 



20 
 

hindasid  raamatukoguteenust väga heaks 69%, pigem heaks 30% ja üldse ei ole rahul 1% 
vastajatest.  

  

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.  

Avalik teave on raamatukogudes üldjuhul kasutajale kättesaadav. Kasutajatele on eraldi 
arvutid, enamuses on WiFi leviala. Raamatukoguhoidjad juhendavad kõiki soovijaid erinevate 
riiklike andmekogude kasutamisel. 

Avalike arvutite kasutamine pigem väheneb, kuid näiteks Maardu Linnaraamatukogus oli AIP 
arvutite kasutamine endiselt intensiivne: 2020.aastal oli  AIP külastusi 7089,  neist laste 
külastusi 3009. 

 

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

Maakonna raamatukogudes oli ringluse näitaja 1,0. Külastusi elaniku kohta 4,0. Perioodika 
laenutuste  osakaal oli 16,2 %. Lugejate ( kasutajate) arvu  suur kasv oli Viimsi 
raamatukogus, 7661 inimest. 

Tabel 5 

Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2019 

Lugejad 
2020 

Muutus (+-) 

 Harjumaa 47559 55095 +7536 

Harju MKRK 4214 4205 -9 

 

Raamatu- 

kogu 

Külastused 
2019 

Külastused 
2020 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal-
külast. 
2019 

Virtuaal-
külast. 
2020 

Muutus 
(+-) 

Harjumaa 742422 676467 -65955 548144 719972 +171828 

Harju 
MKRK 

66822 57468 -9354 13657 38848 +25191 

 

Raamatu- 

kogu 

Laenut-d 
2019 

Laenut-d 
2020 

Muutus 
(+-) 

Päringud* 
2019 

Päringud* 
2020 

Muutus 
(+-) 

Harjumaa  1272668 1189421 - 83247 35108 42042 +6934 

Harju MKRK 102817 92691 -10126 1115 765 -650 

Tabelis on kokku  koju-ja  kohalkasutuse laenutused. 
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Laenutuste arvu langus on põhiliselt  kohalkasutuse laenutuste arvel. Kõige suurem langus  oli 
Maardu Linnaraamatukogus, kus kohalkasutuse osa on suur.  

 
*Infopäringud (teatmebibliograafilise töö korraldamine, RaRS §5(5)5) Järjepidev töö 
registreerimisel. 

Raamatu-
kogu 

Virtuaalürituste arv Virtuaalüritustel 
osalejate arv 

Virtuaalürituste 
järelvaatajate arv* 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 
Harjumaa - - - - - - 
Harju 
MKRK 

- 12 - - - 31554 

*kui järelvaatamine võimaldati peale ürituse toimumist 

Raamatu-
kogu 

Virtuaalkoolituste arv Virtuaalkoolitustel 
osalejate arv 

Virtuaalkoolituste 
järelvaatajate arv* 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 
Harjumaa  - - - - - - 
Harju 
MKRK 

0 0 0 0 0 0 

*arvestust ei peetud 

Raamatu-
kogu 

Virtuaalnäituste 
arv 2019 

Virtuaalnäituste 
arv 2020 

Virtuaalnäituste 
külastajate arv 
2019 

Virtuaalnäituste 
külastajate arv 
2020 

Harjumaa - - - - 
Harju 
MKRK 

- 4 - Ei saa mõõta 

Arvestust ei peetud. Virtuaalsete näituste arvestamisel ühtne metoodika puudub. 

4.3 RVL teenindus  

RVL teenindus jätkus 2019. aasta tasemel. Raamatukogude vahelise laenutuse andmetel saadeti  
välja 19407 raamatut ja telliti raaamatukogudesse 13101 raamatut. Kogude raamatukogude 
vaheline kasutamine varasemate perioodidega võrreldes suurenes. 

4.4 Laste- ja noorteteenindus  

4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine  

Lugemisisu programmis 2019/20 ja 2020/21 hooaegades osalenud raamatukogud said    Eesti 
Lastekirjanduse Keskuselt annetusena  raamatutuid, mille abil  oli võimalik  suurendada  
keskmisele- ja vanemale koolieale mõeldud raamatute eksemplaride arvu. Kirjanduse valikul 
lähtuti kooli kirjandusõpetajate soovitustest. Sügisene raamatuvalik oli suunatud  
koolieelikutele ja nooremale lugejale. 

Lastele telliti  ajakirjad Täheke, Hea Laps, Miki-Hiir, Minegraft Ametlik ajakiri,  noortele  
ajaleht Postimees Junior.  Uuendati   mängude valikut. Ostetud mängud olid seotud eesti keele 
õppimise, kirjandusega,  olid  mõttemängud. 
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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 
(+/-) 

Harjuma
a 

15973 15865 -108 243380 186866 -56514 179929 159635  -20294 

Harju 
MKRK 

1267 1324 +57 19981 15301 -4680 11665 12876 +1211 

 

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

Laste osakaal kasutajate üldarvust oli 28,8 %,  laenutustest 14,8% ja külastustest 27,6%. 

Õpetajatele tutvustati raamatukogu võimalusi, laenutusprotsessi, lisateenuseid. 

Toimusid traditsioonilise ettelugemise võistluse „ Minu vanaisa nägi, kuidas kerkis Munamägi“  
eelvoorud  (Saku rk, Loo rk, Harju MKRK, Viimsi rk). Parim lugeja oli Loo kooli 4. kl. õpilane, 
kes sai  Harjumaa eelvoorus parima tulemuse ja sai võimalus esindada Harjumaad lõppvoorus.  

Eesti rahvajutu aasta raames loeti lastele ette rahvajutte (Harju Mkrk ,Kehra rk).   

Osaleti Nukitsa konkursi hääletusel (Saue Lrk, Harju Mkrk.,Kose rk, Vaida rk, Ääsmäe rk). 

Suvel ühineti Harju Maakonnaraamatukogu suvelugemise projektiga. (Saue Lrk, Harju Mkrk). 
Toimusid traditsioonilised suvelugemised ja suvelugemise lõpuüritused (Jüri rk, Peetri rk, 
Raasiku rk, Aruküla rk). 

Paljud raamatukogud võtsid osa ELK poolt algatatud „Lugemisisu“ programmist (Aegviidu rk, 
Saue Linnark, Harju Mkrk, Lagedi rk, Raasiku rk, Aruküla rk, Saku vallark, Saue vallark, Turba 
rk, Viimsi rk).  

Raamatukogud osalesid projektis „Raamatukogu kohvris“, mis oli mõeldud lasteaialastele 
(Aegviidu rk, Jüri rk). 

Jätkus lugemiskoera programm koostöös  EATKÜ-ga ( Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühing) 
(Harju Mkrk.). 

Raamatukogud tegid kasutajakoolitusi, et õpetada lapsi kasutama andmebaasi  Urram 
kasutajaportaali. Harju MKRK-s olid õpetused kättesaadavad  raamatukogu  lastelehel,  
vajadusel  õpetati andmebaasi  kasutamist  kohapeal. 

Toimusid ettelugemised, arendavad mängud, viktoriinid (Kehra rk, Harku rk, Vääna rk, Loo rk, 
Kostivere rk, Jüri rk, Kiili rk, Harju Mkrk). 

Osaleti Põhjamaade kirjandusnädalal (Kehra Lrk., Harku rk). 

Emakeelenädalat tähistati Kostivere rk-s ilusa käekirja võistlusega.   
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Kiili raamatukogus toimus  emakeelepäevale pühendatud ÜHETÄHEJUTUVÕISTLUS. 
Kuuendat aastat toimus suvelugemise programm „KARIKAKRAMÄNG“. 

Harju Maakonnaraamatukogus valmistas ette  Emadepäeva videotervituse, mille 
ettekandjateks olid  Keila Kooli õpilasorganisatsiooni  TORE liikmed.  

Eesti rahvajutu aasta alguses oli koostöö   Keila Kooli tütarlaste tööõpetuse õpetajaga     tikitud 
lindudega projektiga, mille tulemusena dekoreeriti  raamatukogu lastetuba. 

 Koostöös Keila Noortekeskusega toimusid mitmed  üritused: laste saviringi tööde näitus, 
ühistegevused  projektide läbiviimisel (Lugemisisu lõpuürituse videotervituse  lugemine),  
mõttetalgud koostööprojektide loomiseks. 

Raamatukogunädala ettelugemise päeval Loo raamatukogus lugesid 5.-9. klasside õpilased 
peatükke  Jaan Krossi teosest „Wikmani poisid“. 

Harku raamatukogu jätkas neljandat aastat koostööprojekti Harku lasteaiaga „Aitan lapsi 
lugema“. Toimus  projektipäev „Laste vabariik“ ettelugemiste ja töötubadega. 

Jüri raamatukogus toimus kolme asutuse koostööna Eesti Pimedate Raamatukogu täispimeda 
töötaja loengud „Nägemispuudega inimeste toimetulek ühiskonnas“. 

Maardu raamatukogu korraldas  üritusi  programmide  Eesti raamat ja  
Muinasjutupäevad  raamatukogus  raames. Projekti Linn, kus ma elan. Maardu - 40!   
 programm oli mõeldud nii eesti kui ka vene keeles lugevatele lastele.  
  
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad 
üritused. 

 Vt. LISA 4  

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  
Suurenes koduteenindust pakkuvate raamatukogude arv. 

Tabel 7 

Koduteenindus Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv 

Viimsi 618 1 42 

Anija vallark 57 1 16 

Jüri 4 1 1 

Loksa 28 1 3 

  Lagedi 3 1 3 

Ruila 7 1 2 

Raasiku valla rk-d 142 3 21 

Saku 30 3 3 
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Harku 8 1 13 

 Kose 165 1 15 

Padise 26 1        3 

Vaida 16 1 2 

 Harju- Risti 32 1 3 

 Turba 12 1 4 

Ääsmäe 30 1 12 

 

Tabel 8 

Teenused teistele asutustele Ürituste arv Osavõtjate arv 

  Raasiku rk Jüri rk-le 
lastehommiku etenduse 
korraldamine 

1 37 

 Aruküla rk Kostivere rk-le 
graafikalaua kasutamise koolitus 

1 10 

Vaida rk 

Omniva postipunkt 

Aruvalla Külaselts MTÜ  

Rae Huvikooli Vaida osakond 

 

Postiteenused 

Infootsing 

Paljundamise ja printimise 
teenus 

 

Kose valla  

Ardu, Kose-Uuemõisa harukogud 

Omniva postipunkt 

 

 

Postiteenused 

 

 

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

Raamatukogude korraldatud näituste arv langes 11,8%, ja osalejatega ürituste arv langes 
44,1%. Üritustest osavõtjate arv suurenes 82 %, seda põhiliselt virtuaalüritustel osalejate arvu 
arvel. 

4.6.1 kohalikul tasandil   

Rahvaraamatukogud on kujunenud kogukonnakeskusteks, toimuvad mitmesugused  üritused ja 
õpitoad (Jõelähtme vallark õlimaali õpituba, Viimsi rk kaitsemaskide õmblustuba, Kose-
Uuemõisa rk  raamatukottide õpituba).  
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Kogukonnakeskustena koguvad, säilitavad, süstematiseerivad ja vahendavad raamatukogud 
kodukohta puudutavat materjali. Saku vallark  täiendas Kodulooviki andmebaasi koostöös 
kohalike elanikega; Vaida rk koostas Rae valla aukodanike andmebaasi; Turba rk-s käisid koos 
kohalikud ajaloouurijad; Saue Lrk tegi koostööd Saue Kodu-uurimise Seltsinguga kodulooliste 
materjalide kogumisel, näituste ja ürituste korraldamisel; Harku rk  näitus „Harku II algkooli 
lugu“ teostus koostöös kohalike elanikega. Elanikele võimaldati  raamatukogudes eksponeerida  
oma kollektsioone, kunsti- ja käsitöid. Tähistati raamatukogude aastapäevi.  Raamatukogudes 
tegutsesid raamatuklubid, eestvedajateks  raamatukoguhoidja või keegi aktiivsetest lugejatest. 
Raamatukogudes  käisid esinemas teatrid, toimusid raamatuesitlused ja kohtumised erinevate 
elualade esindajatega. 

Raamatukogud võimaldasid elanikele oma ruumides korraldada kogukonna koosolekuid, 
arutelusid ja mõttetalguid. Toimusid  kontserdid, viidi  läbi konkursse. Kose valla 
raamatukogud osalesid Maal elamise päeval; Jüri raamatukogu osales Peetri uue pargi avamisel. 

Koostöös koolidega toimusid raamatukogutunnid, teematunnid, raamatute tutvustamised, 
meisterdamised ja joonistamised, kohtumised kirjanike ja illustraatoritega. Lastele organiseeriti 
huviringe. Lasteaialapsed olid rühmana pidevad raamatukogude külastajad. Toimusid laste  
meisterdamis- ja kunstitööde näitused.  

Kohalikul tasandil tehti koostööd ühisürituste korraldamisel seltside, kultuurikeskuste, 
sotsiaalkeskuste, muuseumide ja noortekeskustega (noorte suvine töölaager, ühisüritused), 
samuti kohaliku meediaga (näituste ja ürituste reklaam, artiklid raamatukogu tegemistest, 
raamatusoovitused).  

Raamatukogud pakkusid koduteenust elanikele, kes ei saanud ise raamatukogu külastada. 

4.6.2 riiklikul tasandil  

Koostööd tehti riiklikul tasandil: 
Eesti Rahvusraamatukoguga (raamatukogutöötajate koolitused, statistika jms), 
Eesti Hoiuraamatukoguga  
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühinguga (koolitused, koostöö ürituste korraldamisel, 
infootsinguvõistluse korraldamine) 
Muuseumidega (rändnäituste vahendamine) 
Eesti Rahvapärimuse Kooliga (koolitused) 
ETKA Andras (täiskasvanuhariduse edendamine) 
Eesti Lastekirjanduse Keskusega (koolitused, programmide vahendamine) 
Erinevate koolitusorganisatsioonidega (koolitused) 
Kirjastustega 
Kõrgkoolidega (koolitused) 
Eesti Muusikakogude Ühinguga  
 
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil  

Peamised koostööpartnerid rahvusvahelisel tasemel olid suursaatkonnad Eestis. Ameerika 
Ühendriikide Suursaatkond vahendas  näitust  „Ameerikat kujutades - Ameerika ajalugu läbi 
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kunsti“ (Viimsi rk), Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis vahendas Linda 
Bondestami näitust "Loomad, keda keegi peale meie pole näinud“ (Viimsi rk, Harju Mkrk, 
Kehra Lrk), Eesti-Jaapani Assotsiatsioon vahendas Jaapani kunstniku SHIROKI isikunäitust 
''Rütmid'' ja toimus ikebanaklubi demonstratsioonesinemine. Ungari Kultuuri Instituut 
vahendas Jacqueline Molnári isikunäitust ''Muinasjutt ja tegelikkus'' (Harju Mkrk, Viimsi rk). 

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele 

Individuaalkoolitusi oli 581 ja rühmakoolitusi 317 osalejaid 4865. Ühest rühmakoolitusest 
osavõtjate arv oli keskmiselt  15 inimest. 

Täiskasvanutele toimusid individuaalkoolitused arvutikasutamises, sotsiaalmeedia ja e-
teenuste kasutamise teemal. Tutvustati erinevaid andmebaase ja otsingute tegemist. Tähelepanu 
pöörati lugejaportaali kasutajakoolitustele. Lasteeninduses toimusid koolitused koolide ja 
lasteaedade õpetajatele. Tutvustati võimalusi teematundide läbiviimiseks ja lugemisprogrammi 
„Lugemisisu“. 

Lastele toimusid raamatukogutunnid raamatukoguga tutvumiseks ja andmebaasidest otsingute 
tegemiseks. Viidi läbi teematunde ja tutvustati kirjandust. Lasteaiarühmadele toimusid 
raamatukogutunnid mänguliselt. 

  

4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded  
 

Raamatukoguteenuse tutvustamiseks kasutatti raamatukogude ja valdade ajalehti, veebilehti, 
FB ja muid sotsiaalmeedia kanaleid. Maardus kohalikku TV kanalit. Koostati infovoldikuid ja 
järjehoidjaid lahtiolekuaegade ja teenuste tutvustamiseks. 

Viimsi raamatukogu kasutas  teenuste tutvustamiseks kõige rohkem erinevaid kanaleid: 

Raamatukogu veebisait www.viimsiraamatukogu.ee, külastusi: 154 000 postitusi:361. 

Facebook, millel on  1237 jälgijat (+160),   aasta jooksul tehti 150 postitust. Sisestati 88 üritust, 
mis on jõudnud 83,2 tuhande inimeseni.  

Instagramm, millel on 405 jälgijat, aasta jooksul tehti 215 postitust. 

YouTube, lisati  1 video,  kokku vaadati Youtube’i videosid 253 korral. 

Smaily.com, mida kasutatakse kord kuus lugejatele uudiskirjade saatmiseks, sündmustest 
teavitamiseks.  

Viimsi valla Kultuuriaken - https://kultuuriaken.viimsi.ee/et - teavitati kõikidest Viimsi 
Raamatukogus toimuvatest üritustest. 

Peamised  teemad  olid  raamatukogusündmused,  vallaraamatukogu uued ruumid ja teenused, 
raamatukogu 100. juubel (seda nii kohalikus ajalehes „Viimsi Teataja“ kui ka ajalehes „Eesti 
Päevaleht“, ERRi kultuurisaates OP).   
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Väljaannete koostamine, publitseerimine, osalemine koostamises: 

Viimsi raamatukogus koostati ja anti välja   raamat  „Viimsi Raamatukogu ajalugu“.  

2019. aastal alustati  ajalehes  „Viimsi  Teataja“  rubriigi „Raamatukoguhoidja soovitab“ 
koostamisega, milles  jagatakse lugemiselamusi, koostamine jätkus 2020. aastal. 

Viimsi Raamatukogu turundamiseks võis lugeda ka arvukaid ekskursioone raamatukogusse   
(26). Raamatukoguga tutvusid kolleegid peaaegu kõikidest maakondadest ja linnadest ning 
lisaks Riigikogu Isamaa ja Keskerakonna fraktsiooni liikmed, külas käisid ajakirjanikud 
Soomest ja paljud teised.  

Jüri raamatukogu  Peetri  ja Jüri raamatukogude  lugejatele koostati kord kuus infokirjad   
uudiste listi.  

Valmis  Rae valla raamatukogude ühine uus koduleht. Avalehel on võimalus ID-kaardi, 
Smart-ID või mobiil-ID abil siseneda Rae valla digikeskkonda Spoku ja saata raamatukogule 
lugejaks registreerimise avaldus jms. Koduleht vajab veel täiustamist. 

Kernu raamatukogu: Valmis  Kernu raamatukogu kroonika kahes osas: 1908-2005 ja 2006-
2020.  

Saku raamatukogu oli osaleja  Saku valla ajalugu  ja tänapäeva käsitleva  raamatu koostamise 
juures.  

Jõelähtme valla keskraamatukogu jätkas tihedat koostööd lasteasutuste ning koolidega,  
tutvustati uusi raamatuid ja viidi läbi erinevaid õpitubasid ja üritusi. Infot raamatukogu teenuste 
kohta sai lugeja raamatukogu kodulehelt (www.joelahtmeraamat.weebly.com), Kostivere 
aleviku kodulehelt ja Facebookist, Jõelähtme vallavalitsuse kodulehelt ja Facebookist, alevike 
teadetetahvlitelt.  

Kose raamatukogu : 2020. aasta lõpus ilmus Kose valla raamatukogude kalender, kus leidsid 
kajastust kõikide valla raamatukogude tegemised.  

Ääsmäe raamatukogu: koostati kaheköiteline  kokkuvõte „Eesti Õpiringide Seltsi Semud tööd 
ja tegemised 20 aasta jooksul“  aastate 1994-2014 kohta. 

Ääsmäe küla „Elu - Olu“ Kroonikad 1241 – 1995  ja jätkati  koduloo kartoteegi  täiendamist. 

 

4.9 Andmebaasid. (Raamatukogude tegevuseks vajalike bibliograafia-, täistekst- ja muude 
andmebaaside loomine ja pidamine, RaRS §5(5)2).  

E-kataloogi otsingute arv maakonna raamatukogudes oli 226583. Otsingute arvu sai 
andmebaasist Urram alates augustist 2020.a. 

Viimsi raamatukogus jätkati koduloo andmebaasi täiendamist , millele lisandus 2020. aastal 
571 kirjet. Kokku sisaldab koduloo andmebaas 1 733 kirjet. 
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Kehra raamatukogus täiendati  temaatilise lasteluule andmebaasi ( tähtpäevad, kooliminek, 
emakeel, aastaajad jne). 

Kose raamatukogus koostati nimekiri ``Raamatud, mis on ilmunud enne 1940 aastat Kose 
raamatukogus``. Kose raamatukogu ajalugu  täiendati  PowerPoint esitlusena,  tehti video.  Kord 
kvartalis koostati psühholoogia ja pedagoogika alaseid annoteeritud soovitusnimestikke 
lasteaia- ja kooliõpetajatele 

 Saku raamatukogu: Raamatukogu korraldas koduloolise andmebaasi Sakulugu.ee haldamist 
ja sisuloomet. Andmebaasi täiendati kaasates kohalikke elanikke.  Andmebaasi külastusi oli 
2020. aastal 2 358. Andmebaasis on 2 498 lehekülge. Juurdepääs on 203-le digiteeritud tekstile, 
albumile, kaardile, 1 456 pildile. Allalaadimisi oli 36 203. Sakulugu.ee andmebaasiga liideti 
varasem pildigalerii  1 076 fotoga.  

 Koduloolised artiklid: Jätkus kodulooliste artiklite bibliografeerimine ning linkimine 
täistekstidele DIGARis jt andmebaasides. Aruandeaastal bibliografeeriti 236 artiklit jooksvalt 
ja retrospektiivselt. Andmebaasi maht on 1 627 kirjet. Juurdepääs e-kataloogi RIKS kaudu. 

  Koduloolised dokumendid: Käsikirjad, fotod albumid digiteeriti jooksvalt ning tehti 
lugejatele kättesaadavaks eelnimetatud andmebaaside kaudu. 2020. aastal digiteeriti materjale 
vähem.  

Saue Linnaraamatukogu: Mitmeid aastaid on raamatukogul olnud  koostöö Saue Kodu- 
uurijate Seltsinguga . Toimusid koduloolised üritused, koduloo fotodel  jäädvustamise päevad. 
Koosati Saue kalender. 

Saue vallaraamatukogu:. Raamatukogudes toimuvat kajastati infostendil, veebilehel, FB-s,  
vallalehes.  

 Vaida raamatukogu : Rae valla külade ja alevike bibliograafia tõsteti  ringi endisele 
vabavaralisele raamatukogu kodulehele http://www.vaida.lib.ee/ ja kannab nüüd nime Rae 
valla kodulugu. Külastusi 673. Peeti  andmebaasi Rae valla aukodanike kohta 
http://teeneteplaat.weebly.com/.   

5. 2021. aasta tegevused 
Tuleva perioodi uued suunad  maakonna/linna raamatukogude arengus.  

1. Teenuse kättesaadavuse parandamine. Raamatukappide ostu kavandasid Harju 
Maakonnaraamatukogu, Jüri raamatukogu Peetri harukogu, Saku vallaraamatukogu ja 
Kiisa harukogu. 

2. Haldustegevuses kavandati tegevused  ruumiprobleemide lahendamiseks:  Tabasalu rk,  
Vääna rk, Jüri rk Peetri harurk, Vasalemma harurk, Saue Lrk, Turba rk,  Riisipere rk  
kolimine uutesse ruumidesse. 

3. Digipädevuse  koolitused, mille vajadus muutus  2020. aastal väga oluliseks. 
4. URRAMi arenduse vajadus, mis võimaldaks teavikute tellimised ja laenutamised 

ühendada raamatukapi teenusega. Mobiil-ID rakenduse vajadus teeninduses.  
5. Eesti raamatu osatähtsuse tõstmine.  
6. Lugemisisu ja suvelugemise programmid lasteteeninduses. 
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Koostajad Lea Mäeste, Reet Altma, Rutt Enok 

Direktor 
Rutt Enok  / allkirjastatud digitaalselt/ 
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LISA 1. Personali koolitus 

Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv  

(koolituse maht ) 

Koolituseks kulutatud 

Harju 
Maakonnaraamatuk
ogu 

30 420 1326,00   

 

Anija Valla 
Keskraamatukogu 

9 61 280,00  

Jõelähtme Valla 
Keskraamatukogu 

12 85  

Jüri Raamatukogu 23 203 245,00 

Kiili 10 33 25,00 

Kose Raamatukogu 22 202 2568,00 

Harku valla 
raamatukogud 

24 139 521,80 

Lääne-Harju Valla 
Raamatukogu 

14 565 3140,00 

Raasiku Valla 
Raamatukogu 

16 216 360,00 

Ruila Raamatukogu 2 10 157,00 

Saku 
Vallaraamatukogu 

11 68 58,00 

Saue Linna- 
raamatukogu 

2 16  

Saue 
Vallaraamatukogu 

3 16 99,00 

Viimsi Raamatukogu 2 40  

Kuusalu 
Raamatukogu 

5 35 192,60 

                 

LISA 2. Raamatukogutöötajate avalikud esinemised  
ettekanded, loengud, koolitused 

Viimsi Vallaraamatukogu direktor esines ERÜ mõttetalgutel ettekandega teemal 
„Raamatukogu ruum kui teenus“. 
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Viimsi Vallaraamatukogu turundusjuht esines ettekandega Balti raamatukoguhoidjate 11. 
kongressil „The Impact of Libraries in the Society“.   

Harku raamatukogu  töötajad tegid ettekanded  koduloolisel ja kirjanduslikul teemal 
raamatukogu üritustel.  

Harku valla raamatukogude direktor  tegi ettekanded Helsingi ülikoolis (The Helsinki 
Collegium for Advanced Studies) teemadel „ 16th Century Bookbindings of the National 
Library of Finland and 16th Century Bookbindings of the National Library of Finland.  

 

LISA 3. Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid 

Raamatukogu nimi              Teostatud tööd (2020) 

 Viimsi 
Raamatukogu 

Elektri- ja tuletõrje signalisatsioonisüsteemide renoveerimine.  

Vaheukse projekteerimine ja paigaldamine  raamatukogu ja 
Noortekeskuse vahele. 

Täiendavate (3 tk) valvekaamerate paigaldamine. 

 Kehra Lisaruumi remont ja sisustuse täiendamine. 

Jüri raamatukogu  Valgustite vahetus, põrandakatte remont, värvitööd. 

 Kernu Uute ruumide remont. 

Loksa  Trepi remont, kaldtee, abiruumi remont.  

Maardu Kabineti remont, valgustite vahetus, elektritööd,  koridoride remont 

 Kose-Uuemõisa 
raamatukogu  

 Lasteosakonna välisukse vahetus, akende remont.  

Habaja raamatukogu  Katuse parandus.  

Laulasmaa Kahel korrusel valminud uued ruumid suurusega 195m2 ja 
sisustus. 

 Harju- Risti Hooldusremont:  põrandad ja seinad. 

Klooga Raamatukogusse suunduva kõnnitee ehitus. 

 Saue 
vallaraamatukogu 

Uue ruumi remont (lagi, seinad, elektritööd, vaipkatte ja mööbli 
tellimine jms). 

Turba raamatukogu Abiruumi   remont. 

Cleveroni 
raamatukapid 

Kiili, Kose, Jüri, Tabasalu raamatukogudes. 
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LISA 4. Laste ja noorteüritused 

Raamatukogu nimi Ürituse nimi Osavõtjate a rv 
Anija valla rk-d 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teematunnid  (7) 
Raamatukogu tutvustamine  (6) 
Ettelugemised raamatukogupäevade 
raames  (5) 
Näitus „Loomad, keda keegi peale meie 
pole näinud. (2) 
Lugemisisu programm (4) 
Raamatu esitlus 
Koguperepäev (2) 
Emakeelepäev 
                                                          kokku 

97 
86 
77 
 
34 
 
61 
10 
78 
44 
487 

Saue vallark. Ettelugemine  (2) 
Nukitsa raamatunäitus 1 
Suvine lugemise väljakutse (7) 
Töötoad (2)     
                                                          kokku                                                                                                                        

14 
98 
14 
 
126 

Harku valla rk-d 
 
 

Aitan lapsi lugema (1) 
Ettelugemised  (4) 
Põhjamaade kirjandusnädal  
Aabitsapidu 
                                                          kokku 

 
 
 
 
687 

Jõelähtme valla rk-d 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kohtumine Kertu Sillastega 
Ettelugemis võistluse eelvoor 
Raamatukogutund (15) 
Ettelugemine (6) 
„Nukitsa“ üritused (4) 
Põhjamaade kirjandusnädal 
Suvelugemine (4) 
Teematunnid (3) 
Emakeelepäev 
Robootikapäev 
Näitus 
Küünlapäeva kontsert 
                                                          kokku 

24 
25 
170 
216 
82 
20 
30 
170 
11 
4 
8 
90 
850 

Kernu rk „Sipsik“  Ettelugemine 13 

Kiili rk 
 

Näitus (3) 
Emakeelepäev 
Suvelugemine (2) 
Ettelugemised (5) 
                                                          kokku 

89 
28 
24 
27 
168 

Kose valla rk-d 
 
 
 

Õhtulugemised (5) 
Lugemisisu (2) 
Suvelugemine  
Õpitoad (6) 

302 
40 
14 
47 
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Kohtumine kirjanikega H.Vilep; K.Runder 
Raamatukogutund (2) 
Ettelugemine (6) 
„Nukitsa“konkurss 
                                                         kokku  

55 
28 
154 
19 
659 

Lagedi rk 
 
 

Õpituba (2) 
Kohtumine Piret Pääriga  
Lugemisisu (7) 
                                                          kokku 

21 
192 
127 
340 

Loksa Linnark Kohtumine Heli Künnapasega  14 

Lääne-Harju valla rk-d 
 
 
 
 

Kohtumine kirjanikuga (2) 
Raamatukogu tund (6) 
Ettelugemine (5) 
Emakeelepäev 
Raamatuklubi 
                                                          kokku 

142 
94 
49 
20 
4 
309 

Maardu Linnark 
 
 
 

Loomingu konkurss 
„Linn, kus ma elan „ 
Raamatukogu tund (5) 
Näitus „Maardu 40“ 
Viktoriin (2) 
Ettelugemine (3)  
                                                          kokku 

42 
 
213 
33 
72 
119 
479 

Raasiku valla rk-d 
 
 
 
 
 
 

Ettelugemised ja raamatukogutunnid (38) 
Lugemisisu (4) 
Näitused  (11) 
Suvelugemine (2) 
Muud üritused (8) 
Kohtumine Piret Pääriga (1) 
                                                          kokku 

627 
271 
 
55 
78 
165 
1196 

Ruila rk 
 

Virtuaalne e- viktoriin 
Raamatukogu tund 
                                                          kokku 

11 
21 
32 

Saku valla rk-d 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lugemiskoer 
Kohtumine kirjanik Markus 
Saksatammega  
Ettelugemise võistlus (2) 
Pildimäng (2) 
Ettelugemine (3) 
Teematunnid (7) 
Lugemisisu programm 
                                                         kokku 

20 
43 
22 
249 
117 
91 
141 
45 
728 

Saue Linnark 
 
 
 
 
 
 

Ettelugemine (2) 
Teematund 
Luulevõistlus 
Suvelugemine 
Lugemisisu 
„Nukits“näitus raamatutest 
Ettelugemisevoor 

61 
39 
36 
29 
69 
69 
12 
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 Viktoriin 
                                                         kokku 

60 
375 

Turba rk 
 

Lugemisbingo 
Muinasjututund 
                                                          kokku 

3 
15 
18 

Vaida rk 
 

Ettelugemine; teematund  (5) 
Näitus (2) 
                                                          kokku 

64 
37 
101 

Ääsmäe rk 
 
 
 
 
 

Nukitsa XV konkurss 
Lugemishommikud 
Filmihommikud 
Raamatukogutunnid 
Ettelugemise päev 
                                                          kokku 

19 
12 
31 
14 
17 
93 

Viimsi valla rk-d 
 
 
 
 
 
 

Kohtumine kirjanikuga (5) 
R.Reinaus; H.Käit; M.Saksatamm; 
U.Nemvalts 
Ü. Kutser 
Üritused, kontserdid (6) 
Muinasjututunnid (6) 
Suvelugemine 
Ettelugemise võistlus 
Teematund (21) 
                                                          kokku 

156 
 
 
 
290 
156 
90 
15 
415 
 
1122 

Harju MKRK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Näitused (kunsti – ja muud esemelised) 10 
Raamatunäitused, väljapanekud   15 
Emakeele nädal  (4) 
Lugemiskoer  (10) 
Lugemiskoera infotund  
Ettelugemisehommikud (13) 
Kohtumine kirjanikuga  
Raamatukogu sünnipäev, teatrietendus 
„Kadunud Kuningas“ 
Suvelugemine 2020 
Suvelugemise lõpupidu 
Jõulukuu otsimismäng 
XV Nukitsa konkursi hääletus 
Raamatukogutunnid (35) 
Sh Lugemisisu (16) 
                                                         kokku 

 
 
6 
54 
37 
157 
33 
112 
 
62 
32 
88 
132 
575 
302 
1188 

Harju MKRK 
virtuaalsed üritused 

Ettelugemisehommikud (8) 
Emadepäeva videotervitus Keila Kooli  
õpilaste esituses 
Lasteteeninduse maskottide nimekonkurss 
(nimepakkumiste arv/levi) 
Lugemisisu hooaja lõpetamise 
videotervitus YouTubis 

25462 
 
2600 
 
33/5425 
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Virtuaalne fotonäitus Põhjamaade 
kirjandusnädalal hommikuhämaruse 
ettelugemistest lasteaedades (vaatamisi) 
Lugemisisu ülesanne, näitus Hea sõna puu 
Virtuaalprojekt „Suvelugemine 2020“ – 
Üle-eestiline kaart lastele toimuvatest 
lugemisprojektidest 
Virtuaalnäitus „Raamatukogu rännakud 
Keilas 
                              Kokku virtuaalkülastusi 

3444 
 
 
 
 
 
 
 
 
36931 

Virtuaalsete ürituste ja näituste osalejate ja jälgijate arv on ligikaudne. 

Statistika sõltub jälgimise ja registreerimise ajast, statistika alused  vajavad ühtlustamist. 

 LISA 5. Raamatukoguteeninduse maakondliku koordineerimise ülesannete 
täitmine 
Koostati analüüsid raamatukogude tegevusest valdade kaupa. 

Anti välja 4 infolehte maakonna raamatukogude tegevustest kogemuste vahetamise eesmärgil. 

Infolehed on avaldatud Harju Maakonnaraamatukogu kodulehel www.hcl.ee  

Piiratud osavõtjatega grupiüritused täitsid kultuuripärandi ja rahvajutu aasta  eesmärgi. 

Valmistati ette 3 maakondlikku üritust, mis Covid-19 piirangute  tõttu ära jäid. 

 Korraldati  Eesti Lastekirjanduse Keskuse algatatud maakondlikud  eelvoorud, koguti vastav 
info ja statistika, koordineeriti näituste korraldamist  (Wiklandi kohvernäitus), nõustati 
erialastes küsimustes, koordineeriti   NUKITSA konkursi läbiviimist maakonnas. 

Algselt Harjumaa laste suvelugemist kajastavast virtuaalsest kaardist arendati  kaart, milles 
kajastati täiendavalt   väljaspool Harjumaad toimuvad tegevused. 

Maakonna raamatukogusid külastati kohtadel erialase nõustamise ja üritustes osalemise 
eesmärgil 46 korda. Kohtadel külastamine oli väga vajalik. Põhitähelepanu oli raamatukogude 
kogude komplekteerimisel, korrastamisel, kasutajale kättesaadavaks tegemisel,  erialasel 
nõustamisel. Jälgiti   IKV vahendite olemasolu ja kasutamist.   

2020. aasta maakondlik koordineerimine toimus rahuldavalt ja paindlikult  arvestades  tekkinud 
olukorda. 

 


