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2020. aasta on kuulutatud digikultuuri teema-aastaks, mis tutvustab Eesti riiklikku 

kultuuripärandit ning selle säilitamise ja edendamise uusi võimalusi läbi tänapäevaste ja 

tulevikuliste tehniliste lahenduste. 

Mida digikultuuri all üldse mõista ning mis on teema-aasta eesmärgid, selgitas projektijuht 

Martin Aadamsoo: „Peaaegu kogu kultuur, mis tänapäeval luuakse, levitatakse ja kasutatakse, 

on ühel või teisel moel digitaalne. Me vaatamegi digikultuuri kui seda osa kultuurist, mida 

tehakse või tarbitakse nutikate digitaalsete seadmete abil. Ja kui me selle aasta eesmärkide üle 

mõtlesime, siis üks suur läbiv eesmärk on muuta kultuur üheks osaks e-eesti eduloost. 

Digikultuur annab võimaluse rohkematele inimestele kultuuri levitada ja samas neid ka läbi 

olemasoleva inspireerida.“ 
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Korduvad küsimused autoriõiguste kohta 

 
 

 

Kuidas need 15 küsimust koostati? 

Küsimused koostasid tarbijakaitse eest vastutavad ametnikud. 27 ELi liikmesriigi 

autoriõiguste eksperdid vastasid neile küsimustele iga riigi õigustiku kontekstis. Seda tööd 

koordineerib Euroopa Vaatluskeskus oma töögruppide kaudu. 

* These questions are also available in English. 

Töötav link: Korduma kippuvatele küsimustele autoriõiguste kohta leiad vastuse Euroopa 

Liidu Intellektuaalomandi Ameti veebilehelt.  

 

Mööduv eriolukord tekitas vajaduse kiiresti ümber orienteeruda ja pakkuda lugejaile 

teistsuguseid võimalusi info kättesaamiseks. 

Raamatukoguorganisatsioonid tuletavad meelde, et tehtud salvestused ja muud digiväljundid 

tuleb üle vaadata ja autoriõigusi riivata võivad videod maha võtta. 

Eriolukorra ajal laekus ERÜsse ka teisi autoriõigusi puudutavaid küsimusi. 

Palusin Eesti Rahvusraamatukogu autoriõiguste juhtival spetsialistil Henrik Uustalol 

küsimustele vastata. 

Henrik on lahkelt nõus ka enda teadmisi meie kõigiga jagama. Temalt võib küsida ka 

lisainfot. 

RRi lehel on ka autoriõigust põhjalikumalt käsitletud, info leiab siit: 

https://www.nlib.ee/et/autorioiguse-info 

 

1. Kas videotes tohib lugeda ette teoseid, mis on autoriõigusega kaitstud? 

Tulenevalt autoriõiguse seaduse § 13 lõikest 1 punkt 7 on teose avalik esitamine, kas elavas 

või tehniliselt vahendatud ettekandes, üks autori varalistest õigustest. Seega tuleb 

autoriõigusega kaitstud teoste ette lugemiseks küsida autoriõiguste omajalt selleks luba.  

https://www.euipo.europa.eu/ohimportal/et/web/observatory/about-us
https://www.euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/faqs-on-copyright-et
https://www.euipo.europa.eu/ohimportal/et/web/observatory/faqs-on-copyright-et?TSPD_101_R0=085d22110bab2000f31f8f645a2be5f833108e45fe683437e42771cdf76cfa8f19544c1d84e24adb084302e2d31430001c8f1a125c%20bdb4e986a11d383931b2175b81ef90a0f96f2941aa32abe17ed6c0a23c0546e48c7c8629b12d87a364589c#15
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.nlib.ee%2Fet%2Fautorioiguse-info%3Ffbclid%3DIwAR0Wi9S-yJ3L8vv7BYZmD0FLyzc-sIJrSbyJT4xE_Brz6ODpcV2Ro5nnZP0&h=AT1Go_vthxL1X0Q5rYxenKhVRWEQaZu1bvvPbHCox8SLMJE-UqWrQXjYMscI4BPuART3ch-HqLbNCi6EaQxV7tz80TeXWHUWzIJIrhAkBCc_HpdDjc_BGW5pra0xhEsVtSxv&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3ihdBVhRUZvavHLi87w4R87-I58WyZ0v6AqYJqey6LTi0-LbxpOTauiLZXR_3QxqzrwonU97p7L3bsPm-PcN-aDb1tJyL3X1GMmhZhN5i7lSVtQuHCt3sjljiSb7VnP33e0Yxhx07xXPiBLmRa89q7EYW0MOOILzn60G1q4qHZbSnBy9byBtkV0WTMT54AyfLG1_T04Y0VEOW8CIHSqeQsXlbA5A
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Küll aga on kehtivas õiguses sätestatud kogude tutvustamise erand, mille alusel võib 

raamatkogu oma kogusse kuuluvat teost kasutada autori nõusolekuta ja autoritasu maksmiseta 

motiveeritud mahus kogu tutvustamise eesmärgil. 

Motiveeritud mahuks kogu tutvustamise eesmärgil võib pidada ilukirjanduslikest tekstides 

üksikute lehekülgede ette lugemist. Seega on keelatud ilma autori nõusolekuta lugeda ette 

teosed suuremas mahus, kui paar lehekülge. Sõltuvalt teose mahust, võib motiveeritud maht 

olla ka väiksem. 

Juhul, kui autoriõiguse omajalt ei ole teose esitamiseks luba küsitud ning esitus ei vasta 

kogude tutvustamise eesmärgil vaba kasutamise nõuetele, siis on autoriõiguse omajal 

autoriõiguse seaduse § 817lõike 1 punktist 1 tulenevalt õigus nõuda õiguste objekti 

õigusvastase kasutamisega tekitatud varalise ja mittevaralise kahju hüvitamist. 

Raamatukogud peaksid seega üle vaatama kas nende sotsiaalmeedia kanalitel on materjale, 

mida kasutatakse nende poolt õigusvastaselt ning lõpetama selliste teoste õigusvastane 

kasutamine. 

 

2. Millal võib teosest teha digitaalse koopia? 

Autori nõusolekuta on koopiate tegemine mäluasutuse poolt füüsilise isiku tellimuse alusel 

lubatud ainult isiklikeks vajadusteks ning õppe- või teaduslikel eesmärkidel. 

Koopiate tegemise lubatavusel ei eristata kas koopia on digitaalses vormis või paberkandjal. 

Kopeerimine võib toimuda vaid mõistlikus mahus. Mõistlikku mahtu tuleb hinnata igal juhul 

eraldi arvestades õiguste omajate seaduslike huvidega. 

Mõistlik maht võiks olla näiteks üksikud artiklid või leheküljed ajakirjadest või üksikud 

peatükid raamatust. 

Üldjuhul ei toimu tervest teosest koopia tegemine mõistlikus mahus. 

Näiteks võiks teosest suuremas mahus koopia teha, kui koopiat kasutatakse teaduslikel 

eesmärkidel ning teos ei ole pikemat aega olnud müügivõrgus. Sel juhul võivad ühiskondlikud 

huvid kaaluda üle õiguste omajate huvid. 

 

3. Kuidas saada aru, millist muusikat (pala) tohib YouTubes taustaks kasutada?  

On olnud juhuseid, kus YouTube lõpetab nt live, kuna kasutatakse autoriõiguse all olevat 

muusikat? 

Autoriõigusega kaitstud teoseid võib kasutada, kui autoriõiguse omajalt on selleks luba 

saadud. Kasutada võib ka selliseid teoseid, mille autoriõiguse kaitse tähtaeg on lõppenud või 

selliseid teoseid, mis on õiguste omajate poolt kasutamist lubava litsentsiga kasutamiseks 

antud. Samuti võib kasutada teoseid, kui õiguste omajatega on litsents sõlmitud. Kuna 

Youtube’i algoritmid kontrollivad automaatselt otseülekannetes sisalduvat kolmandate 

osapoolte audio kasutamist, siis võib isegi litsentsi alusel kasutatav audioteos põhjustada 

otseülekande lõpetamise. Selleks, et kasutada autoriõigusega kaitstud teoseid on võimalik 

õiguste omajal läbi content ID teatud kanalitele kasutamine lubada. 

Juhul, kui autoriõiguse omajalt ei ole teose esitamiseks luba küsitud ning esitus ei vasta 

kogude tutvustamise eesmärgil vaba kasutamise nõuetele, siis on autoriõiguse omajal 

autoriõiguse seaduse § 817 lõike 1 punktist 1 tulenevalt õigus nõuda õiguste objekti 

õigusvastase kasutamisega tekitatud varalise ja mittevaralise kahju hüvitamist. 

 

Vahendas Tuuliki Tõiste 
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KUIDAS TURVALISELT KAUGELT ÕPPIDA JA TÖÖTADA 

Ajal, kui koroonaviiruse leviku piiramiseks on koolid suletud ja õpilased kodutööl 

ning tööandjad suunanud võimalikult palju töötajaid kaugtööle, võib tekkida 

kiusatus vaadata mööda elementaarsetest küberturvalisuse soovitustest, sest 

elukorraldus on hetkel niigi keerukas. Mida rohkem me interneti abil (õppe)tööd 

teeme, seda enam on vaja hoolitseda selle eest, et seadmed ja süsteemid oleksid 

töökorras ning andmed võõraste eest kaitstud. 

Nii nagu me ühiskonnana oleme järjest paremini saanud aru käte pesemise 

olulisusest, tuleks sarnaselt suhtuda ka küberhügieeni. Ettevaatlikkus e-kirjadega, 

uuendatud tarkvara ja viirusetõrjega seadmed, pikad paroolid ja mitmefaktoriline 

autentimine ning korrapärane varundus aitavad sul kodust arvutiga tööd tehes 

vähem muretseda. Lisaks ei maksa nende põhimõtete jälgimine sulle peaaegu 

midagi, küberhügieenist mitte kinnipidamine võib aga rahakotile üpris kulukaks 

osutuda. 

E-kirjad on pahavara leviku, andmete õngitsuse ja arvepettuste esimene rinne 

On vähe inimesi, keda COVID-19 viirusega seotud info hetkel ei huvitaks. Seda 

huvi kasutavad ära ka pahavara levitajad – nii saadetakse üle maailma laiali kirju, 

kus on manuses mõni dokument või juures link, mis justkui annaks kirja saajale uut 

informatsiooni viiruse leviku kohta. Samuti teame, et peibutisena kasutatakse ka 

viiruse leviku kaarti. Taolised kirjad nakatavad sinu arvuti pahavaraga, mis võib 

varastada sinu paroole ja muid andmeid. 

Samamoodi kasutatakse ära kaugtöö trendi. Kaugtöö jaoks on vaja sul tihtipeale 

liituda kesksete teenuste, failijaotusplatvormide ja suhtlusvõrkudega. Kui sulle 

laekub kiri, mis kutsub sind klikkima järjekordsel lingil, kuhu gruppi on sind jälle 

lisatud, siis tee kindlaks, et see on ikkagi sinu tööandja poolt kokku lepitud grupp 

või teenus. 

Töömeilide puhul tuleb kahtlemata meeles pidada, et küberkuritegevuses on üsna 

levinud arvepettused ja tegevjuhi petuskeemid. Kui ülemus (kellest sa oled hetkel 

ehk sotsiaalselt eraldatud) palub sul teha ettevõtte arvelt ülekande mingisugusele 

täiesti ootamatule pangakontole, siis küsi mõne teise kokkulepitud suhtluskanali 

kaudu üle, kas ta on selles kindel. Kui äripartner võõras riigis palub teenuste eest 

makse saata uuele pangakontole, siis kinnita ka temaga telefonitsi või mõnd muud 

suhtluskanalit kasutades muutus üle. 

Tarkvara, püsivara ja viirusetõrje uuendamine 

Kui sina või su kooliealine laps kasutab kodus arvutit (tänapäeval on kodudes 

kapist välja kougitud, tolmust puhtaks pühitud ja kasutusele võetud ka vanemad 

arvutid), siis tuleks kindlaks teha, et arvutil või seadmel oleks kasutusel võimalikult 
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värske tarkvara. Tõsi, tarkvara uuendamine võib võtta aega, nõuda taaskäivitamisi 

ja alguses tööd natuke segada, kuid see on ülioluline. Näiteks võib aegunud 

tarkvara tõttu nakatuda sinu arvuti ainuüksi vale netilehekülge külastades. 

Kui oskad otsida üles ka oma nutika teleri, oma ruuteri ja oma internetti ühendatud 

beebikaamera seaded, siis ka nende tarkvara tuleks perioodiliselt uuendada. Kõike 

seda selleks, et sinu kodus asuvate seadmete kaudu ei rünnataks kedagi teist., sest 

sa ju ei tahaks olla viiruse edasikandja. 

Samamoodi on oluline üle vaadata, kas su seadmete viirusetõrje on saanud end 

uuendada. Viirusetõrje ei kaitse kunagi kõigi ohtude eest – pahavara loojad on alati 

sammu võrra viirusetõrjeprogrammidest ees. Kuid kui pahavara on juba mitu tiiru 

maailmale peale teinud, siis tunnevad ka viirusetõrjeprogrammid need ära ja 

takistavad neid enne, kui need jõuavad sinu või su lähedaste arvuti nakatada. 

Kindlasti uuri, kas su lähedastel on ka arvutites operatsioonisüsteemide ja 

viirusetõrje viimased versioonid. Windowsi operatsioonisüsteemil tähendab see 

näiteks Windows Defenderi definitsioonide uuendamist. 

Pikad paroolid ja mitmefaktoriline autentimine 

Kaugtöö ja kaugõppe puhul tuleb pidevalt kuskile sisse logida ja paroole sisestada. 

See võib tekitada kiusatuse kasutada ühtainust (ja võimalikult lihtsat) parooli igal 

pool. Piltilikult öeldes minnakse sellega tööle, kooli, poodi, sotsiaalmeediasse, 

jututubadesse, mängukoobastesse. Kui aga kuskilt peaks üks parool lekkima (ja 

paroolid aeg-ajalt lekivad, seda me teame), siis katsetavad häkkerid juba lekkinud 

paroolide ja kasutajanimedega, kas nendega saab sisse ka teistesse kohtadesse. 

Üks võimalus kasutada erinevates kohtades eri paroole nii, et sa ei pea ise pikki 

paroole meeles pidama, on uurida paroolihaldurite võimalusi. Neid on mitu, neid 

saab kasutada tasuta (nt LastPass, Keepass, 1Password) ja nii on sul vaja meeles 

pidada vaid ühte pikka parooli oma paroolihalduri jaoks. 

Kuna aga kodune töö, meiliaadressid ja kõiksugu kontod on praegu töö, õppimise 

ja suhtlemise jaoks üliolulised, siis üks väga tähtis abimees oma kontode 

kindlustamiseks on mitmefaktoriline autentimine. See tähendab, et kui keegi 

isegi sinu parooli kätte saab (näiteks õngitsuse, pahavara või varem lekkinud 

paroolide kaudu), ei saa ta sinu meilikontole sisse ilma sinu telefonis oleva koodita. 

Ei, sul ei tule iga kord oma koodi sisestada, kui sa Gmaili tahad sisse saada. Aga 

kui keegi soovib kuskilt kaugelt või uuest seadmest sinu meilikontole ligi saada, 

puudub neil see võimalus. 

Tee see mitmefaktoriline autentimine ära nüüd, kui sul on aega seda katsetada, ja 

õpeta sõpradele ka! 
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Korrapärane varundamine 

Praegusel ebatavalisel ajal on veel üks hea viis, kuidas oma töö ja õppimise osas 

ärevust vähendada ̶ varundamine. Keegi ei taha tehtud tööd uuesti teha. Kuid me 

teame, et seadmed ütlevad aeg-ajalt üles või veelgi hullem – nakatuvad pahavaraga, 

mis ei lase enam andmetele ligi. Koolilastel võib olla esialgu tore öelda, et nad ei 

saanud kodutööd esitada, kui arvuti ei töötanud, kuid lõpuks peavad ka nemad selle 

töö ikkagi uuesti tegema. Oma tehtud tööde kaotamine lunavara küsimise või 

ootamatult üles öelnud seadme tõttu on üha levinum probleem. 

Varundamiseks on olemas hulk kommertspilvelahendusi (Google Drive, Microsoft 

Onedrive, Amazon Drive, Dropbox), mis automaatselt interneti kaudu sinu 

dokumente varundavad. Sinu ülesanne on salvestada oma failid vaid õigele kettale 

ja kui seadmega midagi juhtub, siis otsida teisest seadmest oma dokumendid uuesti 

üles. 

Soovitame kasutada ka välist kõvaketast või mälupulka, et varundada enda kõige 

olulisemaid andmeid. Suuremamahuliste andmete puhul võib aidata see ühelt poolt 

kiiremini oma andmeid taastada, teisalt on suurte andmete hoidmine 

pilvelahendustes võrreldes väliste andmekandjatega ka kallim. Uuri ka oma 

tööandjalt, milliste varunduslahendustega ta nõus on – kas näiteks oma 

töödokumenti tohib üldse Google Drive’is hoida või on ettevõtte poliitika 

teistsugune. 

Turvalised suhtluskanalid 

Praeguseks oled sa juba kindlasti oma kolleegide ja lähedastega kokku leppinud, 

milliste suhtluskanalite kaudu te edaspidi suhtlete. Samamoodi on näiteks ka sinu 

lapsed oma õpetajate ja sõpradega kokku leppinud, millistes kanalites nemad 

suhtlevad. Alati on hea nende suhtluskanalite kohta lisainfot uurida ja selgitada 

välja, millised on mugavuse kõrval ka sõnumisaladuse mõistes kõige turvalisemad 

– juhuks kui pead näiteks äripartneritega ärisaladustest rääkima. Samas hoia silm 

peal ka sellel, millised suhtluskanalid sinu lapse tervisele ja heaolule kõige 

ohutumad on. 

Viiruse levikuga seotud eriolukord on maailma tabanud erilisel ajal – isegi vaid 

kümmekond aastat tagasi ei oleks me niivõrd valmis olnud kodukontoritest tööd 

tegema, faile jagama, videokonverentse pidama ja digiteeritud õpikutest koolitööd 

jätkama, tellides samal ajal digiplatvormide kaudu kulleritelt süüa ja esmatarbeid. 

Kuigi kõigil läheb esialgu põhiline aur selle peale, et (õppe)töö üldse tehtud saaks, 

siis ülaltoodud küberturvalisuse soovitused aitavad kaasa sellele, et need 

tegevused ei katkeks pahavara, arvepettuse või internetipangast varastatud raha 

tõttu. Äreval ajal on seda meelerahu kõigil vaja. 

Lauri Tankler RIA analüüsi ja poliitika osakonna juhtivanalüütik 
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 ERIOLUKORD IIRIMAA RAAMATUKOGUDES 

21. aprill 2020 

Soovitused raamatukogudes füüsilise materjali käitlemiseks seoses COVID-19-ga 

Järgmised soovitused on Terviseministeeriumi peaarsti asetäitja Alan Smithi poolt 

üle vaadatud. 

Tema soovitused on mõeldud raamatute ja muude füüsiliste raamatukogu 

materjalide (nt CD-d, DVD-d) käsitlemisEKS COVID-19 perioodil. 

Soovitused koostas Raamatukogude Arendus(amet) , Kohaliku Omavalitsuse 

Korraldusasutus (LGMA) kooskõlas olemasolevate rahvusvaheliste parimate 

tavadega raamatute ja muude füüsiliste raamatukogu materjalide käitlemise kohta 

COVID-19 perioodil. Täiendavat tagasisidet on kogutud maakonna 

raamatukoguhoidjatelt, kes töötavad praegusel ajal füüsiliste materjalidega, 

konsulteeriti Maaelu ja Kogukonna Arengu Osakonnaga (DRCD) ning uuriti 

olemasolevate juhisete toimimist Euroopa, Põhja-Ameerika, Aasia ja Austraalia 

raamatukogudes. Kahjuks pole juhiseid selle kohta, kui kaua on COVID-19 

aktiivne pindadel (papp, paber või plastik) , kuid hetkel olemasolev 

informatsiooniga on arvestatud, et tagada võimalikult turvaline keskkond 

raamatukogus. 

Maakondade ja linnade raamatukoguhoidjatel soovitatakse olla äärmiselt ettevaatlik 

ja kaaluda väga hoolikalt, kasutades oma praktikat avaliku teenuse kättesaadavaks 

tegemisel COVID-19 perioodil.(1) 

Olemasolevad töökoha juhised 

Nõuanded Töötervishoiu ja Tööohutuse ametilt: 

• Tuleb rakendada sobivat füüsilist distantseerimist (inimeste vaheline kaugus 

vähemalt 2 meetrit). 

• Igaüks, kellel on palavik või köha, peaks koju jääma, sõltumata reisimise või 

lähikontaktide ajaloost. 

Lisateavet tingimuste kohta, kus liikumist tuleks piirata, leiate järgmistest juhistest. 

Raamatukogu füüsiliste materjalide käsitlemine: 

Töötajate ja raamatukogu kasutajate turvalisuse tagamiseks käitlevad töötajad kõiki 

füüsilisi materjale füüsilise distantseerimise juhiseid järgides. Pärast materjalide 

käsitsemist tuleb käsi Töötervishoiu ja tööohutuse direktiivi juhendi kohaselt 20 

sekundit pesta. 
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Füüsilise materjali jaoks soovitatav karantiiniperiood raamatukogus: 

1. COVID-19 viirusega nakatumise ohus oleva füüsilise laenutusmaterjali 

(raamatud, DVD-d jms) soovitatav karantiiniperiood on 72 tundi. Selle aja jooksul 

tuleks materjalid paigutada kastidesse, pitseerida ja tähistada kuupäevaga ning 

võimaluse korral hoida neid eraldi kohas. 

2. Raamatukogu materjalid, mida ei ole pärast raamatukogude sulgemist 12.märtsil 

2020 kasutatud on laenutamiseks valmis, kuna neile ei laiene 72-tunnine 

karantiiniperiood 

3. Raamatukogu materjalid, mis tagastati enne raamatukogude sulgemist 12. märtsil 

2020 ja mida ei ole kasutatud , on laenutamiseks valmis, kuna neile ei laiene 72-

tunnine karantiiniperiood. 

4. Pärast raamatukogude sulgemist 12. märtsil 2020 või kui raamatukogu töötajad 

on pärast seda kuupäeva materjale kasutanud, võib materjal saastumisohus olla. 

Riskihindamisel peaksid töötajad arvestama: 

5. Millal raamat tagastati? 

6. Millal seda viimati käsitleti?. 

Kui töötajad saavad kinnitada, et ese on olnud eraldatud (karantiini pandud või 

käitlemata) 72 tundi või kauem, siis võib seda uuesti käitlusse lubada. 

Raamatukogu materjalide kättetoimetamise teenus: 

Võimaluse korral saavad kohalikud omavalitsused alustada või jätkata piiratud 

teenuse pakkumist kogukonna liikmetele füüsiliste eksemplaride 

kättetoimetamiseks. Kättetoimetamisteenus on ette nähtud lugemismaterjalidele 

juurdepääsu saamiseks sel ajal kõige enam abi vajavatele elanikkonna liikmetele, 

sealhulgas eakatele ja isoleeritutele. 

Teenust vajavaid kogukonna liikmeid saab tuvastada kohaliku omavalitsuse 

olemasolevatest materjalidest või töötades koos teiste asjakohaste partneritega 

kogukonnas. 

Mis tahes pakutud teenust tuleks osutada vastavalt järgmistele juhistele: 

Füüsilise materjali ettevalmistamine levitamiseks 

• Laenutamiseks mõeldud füüsiline materjal peab vastama 72-tunnisele karantiini 

perioodile, olenemata sellest, kas see on valitud raamatukogu kogude hulgast või 

tagastatud eksemplaride seast. 
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• Laenutamiseks mõeldud eksemplaride käsitsemisel tuleb olla ettevaatlik .Need 

tuleks pakkida kindlalt selleks eraldatud kohta raamatukogus. 

• Iga lugeja tarned tuleks pakendada eraldi , et vältida ristsaastumise ohtu teel. 

• Mis tahes viisil füüsilise materjali kättetoimetamise ettevalmistamisel tuleb hoida 

asjakohast füüsilist distantsi (inimeste vaheline kaugus vähemalt 2 meetrit). 

Füüsilise materjali kättetoimetamine 

• Raamatukogu materjalide pakendeid tohib väljastada ainult raamatukogu töötajad 

või muud volitatud töötajad (partnerorganisatsioonide töötajad / volitatud 

vabatahtlikud). (vt https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/protect-

yourself.html). üksused. 

• Raamatukogu materjalide kättetoimetamisel tuleb järgida viiruse leviku eest 

kaitsmiseks sobivaid füüsilisi distantseerimismeetmeid ja muid Töötervishoiu ja 

tööohutuse direktiivi soovitusi.https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/protect-

yourself.html 

Füüsiliste materjali tagastamine: 

Igasugustele füüsilistele esemetele, mis tagastati pärast raamatukogude sulgemist 

(nt postkasti või tarneteenuse osana) kehtib 72-tunnine karantiin. Eksemplarid peab 

paigutama kastidesse, mis on suletud ja märgistatud ja need peab panema eraldi 

alasse 

tagastamise päeval 72-tunniseks karantiiniperioodiks. Pärast materjalide käsitlemist 

tuleb käsi pesta 20 sekundit vastavalt Töötervishoiu ja tööohutuse direktiivi 

juhenditele. 

See protseduur hõlmab kõiki eksemplare, mis on tagastatud eriolukorra algusest 

kuni tavapärase teeninduse taastamiseni. 

Raamatukogude arendus(amet), LGMA, pakub linna- ja 

maakonnaraamatukoguhoidjatele mudeleid erinevate materjalide 

kättetoimetamisteenuste jaoks, mida saab rakendada kohalikul tasandil, kui 

ressursid seda võimaldavad. 

Tervishoiuministeeriumi üldised juhised (avaldatud 26. märtsil 2020): 

• Pese käsi sageli seebi ja veega või kasuta alkoholipõhiseid geele, isegi kui käed 

pole nähtavalt määrdunud. 
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• Rakendage head hügieeni, see tähendab köha ja aevastamise korral katke suu ja 

nina painutatud küünarnuki või taskurätikuga - visake kasutatud taskurätikud kohe 

suletud prügikasti ja puhastage käed alkoholipõhise vahendiga või seebi ja veega. 

• Jätkake füüsilist distantseerumist, st jätke vähemalt 2 meetrit vahet teie ja teiste 

inimeste vahele, eriti köha, aevastamise ja palaviku käes kannatavate inimeste 

korral. 

• Vältige silmade, nina ja suu puudutamist - kui puutute saastunud kätega silmi, 

nina või suud, võite iseennast viirusega nakatada. 

• Kui teil on palavik või köha, peaksite koju jääma sõltumata reiside- või 

lähikontaktide ajaloost. 

• Kui olete naasnud mõnest muust riigist, peaksite oma liikumist 14 päevaks 

piirama. 

• Kõik viiruskahtlusega isikud ja nende leibkonna liikmed(st testi või testi tulemusi 

ootavad inimesed) peaksid liikumist piirama, kuniks nad saavad negatiivse 

testitulemuse või 14 päeva peale viiruskahtluse tekkimist. 

• Vältida tuleks siseruumidesse tehtavaid külastusi ja visiite. 

Loe lisaks: https://www.gov.ie/en/publication/472f64-covid-19-coronavirus-

guidance-and-advice/#protect-yourself 

Tõlge: Reet Altma                                                    Harju Maakonnaraamatukogu 
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HARJU MAAKONARAAMATUKOGU (Keila raamatukogu) 100 

AASTAT TAGASI JA 2020 ERIOLUKORRAS 

 
26. APRILL-  100 aastat tagasi, kirjutas ajaleht "Tallinna Teataja" Keila raamatukogust järgnevat: 

Keila raamatukogu loomine. 

Keila rahvahariduse seltsil on kihelkonna maksuta raamatukogu lugemisetoaga üleval pidada. 

Kogus on praegu juba üle 800 isesugu sisulise raamatu. Uute ja paremate raamatute 

muretsemiseks on veel suuri summasid vaja, sellepärast paneb selts Jaanipäeval, 24. juunil Keila 

alevis raamatukogu täiendamiseks näitemüügi toime ja palub seda igapidi toetada.  

 

 

Keila Vabatahtliku Tuletõrje 

Seltsi pritsumajas asus Keila 

Rahvahariduse Seltsi 

raamatukogu 

                   

Kontaktivaba laeunutus alates 16. 03.2020                                        Bingomäng Keila ja uus turismikaart          

 

Harju Maakonnaraamatukogu 
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NÄITUS „PÕLATUD PALITUD“ 

HARJU MAAKONNARAAMATUKOGUS 

  

 

 

    

 

     Alates märtsist oli  raamatukogu Galeriis näitus 

mantlitest, mis erinevate detailidega huvitavaks 

tuunitud, kõik käsitööna kaunistatud. Näituse autoriks 

on Keila Sotsiaalkeskuse ringi Ulmus Glamura 

juhendaja Tiiu Jalakas. Mantlid on enamuses soetatud 

taaskasutuspoodidest, samuti tikkimiseks kasutatud 

niidid-lõngad. Mantleid oli näitusel 15. 

Eriolukorraga seoses jäi näitus raamatukogu 

Galeriisse ka veel  maikuus. Kuna raamatukogu oli 

lugejatele suletud, siis nihkusid mantlid suure akna 

lähedale, nii et möödajalutajad said neid väljastpoolt 

imetleda. 

 

 

 

                                                 Harju Maakonnaraamatukogu 
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                       LUGEMISVÕIMALUSED E-RAAMATUKOGUDES 

 

 
  

Tallinna Keskraamatukogu e-raamatukogud on avatud kõigile Eesti elanikele. 

Üleriigilise eriolukorraga seoses avas Tallinna Keskraamatukogu 18. märtsil oma e-

raamatukogud kõigile Eesti elanikele. E-raamatukogusid saavad kasutada ka need, kes elavad 

välismaal või on sinna viiruse tõttu lõksu jäänud. 

Kuna nõudlus on kasvanud, siis hangib Tallinna Keskraamatukogu e-raamatute litsentse 

jooksvalt juurde tavalisest suuremal hulgal. E-raamatute hankimist on lubanud erakorraliselt 

toetada nii Tallinna Linnavalitsus kui Kultuuriministeerium. 

Kõik kohalikud omavalitsused, kelle elanikele on Tallinna linn e-raamatute lugemise 

võimaluse avanud, on oodatud e-raamatute ostmist toetama. Annetusi on oodatud tegema ka 

kõik lugejad, kes soovivad, et e-raamatukogudes oleks laiem valik raamatuid. Annetuse saab 

mugavalt teha Tallinna linna e-teeninduse keskkonnas. Infot annetuse tegemise kohta saab 

Keskraamatukogu veebilehelt https://keskraamatukogu.ee/toeta-ellut/ . Raamatukogule 

annetajad toetavad ühtlasi Eesti kirjastajaid, kelle väljaantud eestikeelseid e-raamatuid 

ELLUsse ostetakse. 

https://keskraamatukogu.ee/toeta-ellut/?fbclid=IwAR1Lp3m8NqTFq5vlvK8xcl5l1W9mp-0cOv_x63pu9M0KyQpgT_qrHPYKBfc
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E-raamatukogust ELLU leiab lugeja kaasaegseid eestikeelseid e-raamatuid nii kodumaiste kui 

ka välisautorite sulest. E-raamatuid on võimalik lugeda nii tavalise arvuti kui ka nutiseadme 

(tahvelarvuti, nutitelefon) abil. ELLU on kohandatud vaegnägijatele. 

E-raamatukogu OverDrive sisaldab inglis- ja venekeelseid e-raamatuid ning audioraamatuid. 

Raamatuid saab lugeda või kuulata arvutis ning erinevates nutiseadmetes kas veebilehitseja 

või äpi kaudu, samuti laadida e-lugeritesse. 

E-raamatukogust RBdigital saab laenata ja lugeda e-ajakirju inglise, vene ja hiina keeles. 

Valikus on käsitöö- ja kodukujundus-, samuti hobidega (fotograafia, tehnika jms) seotud 

ajakirju. Lugeda saab näiteks ajakirju Newsweek, All About History, Backpacker, Health & 

Fitness, Lonely Planet Traveller. Laste- ja noorteajakirjade valikus on näiteks e-ajakirjad 

Minecraft World Magazine, How It Works ja Storytime. Artiklitest saab teha väljatrükke. 

Korraga laenatud e-ajakirjade arv ega nende kontol hoidmise aeg ei ole piiratud. E-ajakirju 

saab lugeda nii veebilehitsejas kui seadmesse installeeritud RBdigitali rakenduses. 

E-raamatukogude kasutamiseks registreeri ennast Tallinna Keskraamatukogu lugejaks siin. E-

raamatukogudesse OverDrive ja ELLU on sisselogimisel kasutajatunnusteks isikukood ja 

Minu ESTERi salasõna. RBdigitali kasutajakonto saavad luua keskraamatukogu lugejad 

isikukoodi alusel. Rohkem infot e-raamatukogude kohta leiab Tallinna 

Keskraamatukogu veebilehelt. Soovitame vaadata ka lugemissoovitusi Tallinna 

Keskraamatukogu kirjandusblogidest. 

E-raamatukogud on alati avatud ja viivisevabad. Laena raamat ja muuda oma päev põnevaks. 

Head avastamist! 

Kasulikke linke, kust saab veel tasuta e-raamatuid 

Eestikeelsed e-raamatud ja muu kodumaine sisu: 

 DIGAR - Eesti Rahvusraamatukogu digiarhiiv 

 Tallinna Keskraamatukogu e-raamatukogu ELLU 

 Tartu Linnaraamatukogu e-raamatud 

 Apollo e-raamatud 

 Krisostomus 

 Digiraamat 

 Raamatukoi 

 Eesti Kirjandusmuuseumi digikogu 

 Grafo haruldased trükised 

 Tartu Ülikooli D-Space 

 Tallinna Tehnikaülikooli digikogu 

 Tallinna Keskraamatukogu e-ajakirjade e-raamatukogu 
 

Ingliskeelsed e-raamatud: 

 Tallinna Keskraamatukogu ingliskeelne e-raamatukogu 

 RBdigital 

 Project Gutenberg 

 Amazon 

 Rakuten Kobo 

 Barnes & Noble 

 Free eBooks 

https://keskraamatukogu.ee/lugejaks-registreerimine/
https://keskraamatukogu.ee/
https://lugemiselamused.keskraamatukogu.ee/
https://www.digar.ee/arhiiv
https://keskraamatukogu.ee/kojulaenutus-2-2/e-raamatukogu-ellu/
https://www.luts.ee/index.php/e-raamatud
https://www.apollo.ee/e-raamatud/tasuta-e-raamatud
https://www.kriso.ee/cgi-bin/shop/freeebooks.html
http://www.digiraamat.ee/index/index/tab/free
http://raamatukoi.digiraamat.ee/catalog/tab/free
http://kreutzwald.kirmus.ee/et/lisamaterjalid/ajatelje_materjalid?table=Books
http://www2.kirmus.ee/grafo/
https://dspace.ut.ee/
https://digi.lib.ttu.ee/
https://keskraamatukogu.ee/kojulaenutus-2-2/rbdigital/
https://keskraamatukogu.overdrive.com/
http://tallinn.rbdigitalglobal.com/
http://www.gutenberg.org/
https://www.amazon.com/s?rh=n%3A133140011%2Cn%3A%21133141011%2Cn%3A154606011&s=price&qid=1380017271&ref=sr_st
https://www.kobo.com/ee/en/p/free-ebooks
https://www.barnesandnoble.com/b/free-ebooks/
https://free-ebooks.com/
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UUS TEENUS ERIOLUKORRA AJAL  

MAARDU LINNA RAAMATUKOGUS 

Pandeemia tingimustes (aprill – mai) käivitati Maardu Linna Raamatukogus uus teenus 

elanikele: Infoabi telefon. Teenus hakkas kohe hästi tööle ja leidis rohket kasutamist. 

Peamised küsimused, millega infoabi telefonile pöörduti, olid seotud raamatukogu 

töökorraldusega – kuidas laenutada, lahtiolekuajad, pikendamised, viivised, tunti huvi 

uudiskirjanduse vastu. Sooviti saada ajalehtede artiklite lühiülevaateid. Küsiti nõu IT-alalt. 

Palju oli küsimusi seoses pandeemiaga. Sooviti infot, kust saab soetada maske ja 

desinfitseerimisvahendeid. 

Elulised küsimused puudutasid transporditeenust ja otsiti erinevate elualade ja teenuste  

telefoninumbreid. Raamatukogu on olnud ajast-aega ka igapäevase suhtlemise koht, ka 

eriolukorra ajal soovisid inimesed suhtlemist kasvõi igapäevastel teemadel. 

                                  

                                      Maardu Linna Raamatukogu 

 

 

MAARDU LINNA RAAMATUKOGU KUTSUB HUVILISI 
OSALEMA TASUTA ÕPPEPROJEKTIS “RAAMATUKOGU - 

UUE SAJANDI TEABEVÕIMALUSED” 
 

Kultuuriministeeriumi poolt  on 2020 aasta  välja kuulutatud Digikultuuriaastaks. Aasta 

väljakuulutatud teema raames Maardu Linna Raamatukogu koostöös Maardu 

Linnavalitsusega pakub võimalust  osaleda tasuta õppeprojektis "Raamatukogu - uue sajandi 

teabevõimalused". 

Projekti eesmärk on aidata Maardu linna elanikel 55+ omandada vajalikud  teadmised ja 

oskused, mis on vajalikud tööks arvutis ja Internetis. Projekt  on koolituskursus, mis aitab 

tutvuda tänapäevases elus kasutamiseks vajalike kaasaegsete infotehnoloogiatega. 

Koolituskava teemade hulka kuuluvad: töö Windowsi failisüsteemiga, Microsoft Wordi 

tekstiredaktoriga, Interneti tundmine, teabe otsimine ja säilitamine, ID-kaardi abil 

dokumentide allkirjastamine ja kasutamine riigiportaalides. Samuti õpivad projektis osalejad 

registreerima oma isiklikku postkasti ja kirjutama e-kirju. Räägime küberturvalisusest. 

Projekti toimumise algusaeg lükkus eriolukorra tõttu augustisse ja õpe kestab aasta lõpuni. 

Kui leidub soovijaid, toimub õpe läbi mitme aasta. Õppimine toimub kolm korda nädalas. 

Rühmad koosnevad 6-st inimesest.  Projekti osalemiseks on vaja kehtiv ID-kaart paroolidega. 

Registreerimine toimub lugemissaalis raamatukogu tööajal T-L: kl 11.00-17.00, 

Orumetsa 8 

                                                                                                   Maardu Linna Raamatukogu 
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ETTELUGEMISHOMMIKUD 

HARJU MAAKONNARAAMATUKOGUS 

Alates märtsikuust kutsusime lastele ette lugema Keilaga seotud inimesi. Algselt plaanitud 

ning väljakuulutatud „isade erist„ ehk siis ettelugemishommikud isade eestvedamisel 

raamatukogu lastetoas kasvas olude sunnil hoopis internetiavarustes ringlevaks ettevõtmiseks.  

Kui esimese lugemise tegi Ahti Noor Keila 

Koolist naistepäeva eel raamatukogu 

lastetoas, siis järgmised ettelugemised olid 

hoopis uues kuues ning toimumiskohaks 

„sinu-minu-meie-teie kodu“. Ettelugemised 

raamatukogu sõprade abil meie FB lehel ning  

lastelehel www.keilalasteleht.ee  said alguse 

laupäeviti alates 21. märtsist ning kestsid 

kuni 09. maini.  Ring sai täis ning viimase 

ettelugemise  päeva enne emadepäeva tegi 

taas inimene Keila Koolist - sedakorda  kooli direktor Mait Tõitoja. Nende kahe lugeja vahele 

mahtus aga ära veel palju toredaid ja andekaid lugejaid: Aare Lepiksaar Keila 

Noortekeskusest,   vabakutseline näitleja ja luuletaja Veljo Reinik, Tallinna Laste 

Turvakeskuse juhataja Priit Siig, lugemiskoera perenaine Marelle Papli, kirjastaja ja kirjanik 

Tiina Laanem ning Keila linna pressiesindaja Valdur Vacht. 

 

Ettelugemised interneti vahendusel tõid 

kaasa ka rohkelt lisatööd. Selleks, et 

ettelugemised vaatajateni jõuaksid, tuli see 

ju lugejal endal üles filmida ning saata 

postitamise jaoks minule. Üleslaadimisest 

ning kauni tekstilise kuue loomisest 

rääkimata.  

 

http://www.keilalasteleht.ee/
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Teine päris paras proovikivi oli 

nõusolekute päringute tegemine 

autoriõigustega teoste esitamiseks. Kuigi 

jah, raamatukogudele on antud avalike 

esinemiste jaoks paar grammi rohkem 

õigusi, kui teistele, siis seadusega lubatud 

mõistliku piiri järgimisel oleks ilma loata 

saanud ju mõnel juhul ainult pool jutust 

lugeda. Sestap saigi julgus kokku võetud 

ning pärast esimesi rahvaluulega algust 

tehtud uuemad raamatud välja otsitud. 

Seejärel läks lahti põnev ja veidi 

ärevusttekitav nõusolekute päringute saatmine kirjanikele ja kirjastustele. Hea meel oli 

tõdeda, et nõusolekud tulid asjaosalistelt kiiresti. Vastamise „kiiruserekord“ läks sedapuhku 

kirjanik Andrus Kivirähkile, kelle nõusolek „Luban lahkesti“ saabus 15 minutit pärast päringu 

teele saatmist.  

 

 

 

 

 

 

 

Hästi võtsid ettelugemised vastu ka meie lugejad ning raamatukogu lehe jälgijad. Lastetoa 

ettelugemistest lastele said osa nüüd ka need, kes täiskasvanuna lastetoa uksest ju sisse ei 

astu. Sedapuhku aga oli vanusest olenemata võimalus vaadata-kuulata kõigil. Seda enam, et 

ettelugejateks olid ju „meie omad inimesed“ ning võimalus näha enda tuttavat või kolleegi 
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uues rollis oli huvipakkuv. Saime positiivset tagasisidet nii postituste kommentaaridena, 

postituste jagamiste näol ning eks postituste vaatamise ning vaatajaskonna ulatuse arv ise oli 

tegijatele kiituseks. Raamatukogu FB lehe jälgijate kasvust rääkimata.  

Kui aprillikuu lõpus hakkas 

sotsmeedia kanalites 

ettelugemiste postitusi tekkima 

rohkem kui seeni pärast vihma, 

siis tuli teadmine, et paras aeg 

on emadepäeva eel sellele 

ettevõtmisele joon alla tõmmata. 

Õigel ajal lõpetamine pole 

vähetähtis ka raamatukogu töös.   Emadepäeva eelsel laupäeval luges kevade viimase jutu 

kooli direktor, pühapäeval aga panid ilusa ja armsa punkti Keila Kooli noorteorganisatsiooni 

TORE laste luuletuse „Ema“ ettekanne.  

 

Uskumatult armas oli juba see, kuidas 

ideest haarasid kinni laste juhendaja ning 

koolilapsed ise. Kirjastuse abiga jõudsime 

kenasti ka luuletajani. Digiaastale kohaselt 

said laste saadetud luuleridade klipid 

kokku monteeritud ning imekena tervitus 

emadele saigi laste ning raamatukogu 

ühistööna ilmale toodud.  

 

 

 

 Kuulmiseni-vaatamiseni-lugemiseni! 

Varje Mägi             Harju Maakonnaraamatukogu 
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VIIMSI RAAMATUKOGU ERIOLUKORRA TINGIMUSTES 

Juba märtsikuu alguses, kui koroonakriis alles jõudis Eestisse, olid Viimsi 

raamatukogus desinfitseerimisained külastajatele nii esimesel kui teisel korrusel 

olemas. Kuna külastajaid oli palju, siis oli parem kasutusele võtta 

ettevaatusabinõud. Veel 12. märtsil toimus lastele õpituba ühe Põhjamaade tuntuma 

lasteraamatu illustraatori Linda Bondestamiga, kelle näitus „Loomad, keda keegi 

peale meie pole näinud“ on tänaseni lasteala seinal. Keegi ei aimanud, et see jääb 

pikaks ajaks viimaseks ettevõtmiseks. 

Edasised sündmused arenesid kiiresti; 12. märtsil kuulutati riigis välja eriolukord 

ning 13. märtsil andis Viimsi vallavalitsus välja korralduse sulgeda külastajatele 

valla kõik haridus- ja kultuuriasutused. Teavitasime sellest otsusest koheselt 

kõikvõimalike kanalite kaudu raamatukogu külastajaid, et raamatukogu on suletud 

kuni eriolukorra lõppemiseni. 

Vahepalaks, mis toimus raamatukogus 13. märtsil. Mäletame ju kõik, et eriolukorra 

väljakuulutamine tekitas paraja paanika; rahvas ostis kauplustest kokku kuivaineid 

ja muud - nii joodavat kui söödavat. Kuna Viimsi raamatukogu asub 

kaubanduskeskuses, siis tavapilt oli alljärgnev: Rimist kärutäis produkte, apteegist 

ravimeid ja siis üle fuajee raamatukogusse kõige tipuks raamatud kogu perele. 13. 

märtsi õhtul kella 20.00 olime laenutanud 2 436 raamatut. 

Alates 16. märtsist tegime tegemata jäänud sisetöid, mida me raamatukogu kiire 

kolimise ja avamise ajal ei jõudnud ette võtta (raamatute suunamine hoidlatest 

avariiulitele, artiklite bibliografeerimine koduloobibliograafiasse, raamatukogu 

100. sünnipäevaks väljaantava albumi lõpetamine ja palju muud). Tegelikult 

tundsime igatsust lugejate järele ja eks nemadki meie järele (koputasid aknale või 

helistasid/kirjutasid). Kui muidu oli soovitus kodus püsida, siis toidu järgi käidi ju 

Rimis ikka ja need, kes viimasel raamatukogu lahtiolekupäeval raamatukogusse ei 

jõudnud, igatsesid lugemisvara järele. Selleks et laenutama hakata, võtsin ühendust 

Terviseametiga. Kuigi kirjalik vastus saabus neilt 23. märtsil, oli meil juba varem 

otsus küps; alustame kontaktivaba laenutust 23. märtsist. Enne seda hankisin 

kaitsemaske, desoaineid, ühekordseid kindaid, kilekotte jm vajalikku. Kõige 

keerukam oli kaitsemaskide leidmine, kuid usaldusväärsed allikad garanteerisid 

nende olemasolu. Desoainet oli vaja selleks, et nii tagastatud raamatud kui ka 

laenutatavad raamatud puhastada desoainega. Muuseas Terviseamet andis mulle 

teada, et kui desoainega raamatuid puhastada, siis karantiinis tuleb hoida neid 48 

tundi. 

Nii alustas vallaraamatukogu kontaktivaba laenutusega 23. märtsist ja teeb seda 

vallavalitsuse korralduse kohaselt kuni 30. juunini. Raamatuid saab ette tellida 

telefoni teel, e-postiga või raamatukogu programmi RIKSWEB kaudu. Ettetellitud 

raamatud pakime ja varustame reserveeringunumbriga, millest teavitame lugejat 

telefoni teel või kirjalikult. Reserveeringunumbriga, desoainega puhastatud ja 
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pakitud raamatud saavad lugejad kätte raamatukogu sissepääsu juures asuvatelt 

kärudelt. Juurdepääs raamatutele on E - R kell 11 - 18.(25. maist alates kell 10 – 

18). Tagastamisele kuuluvad raamatud võib panna ainult tagastuskasti, need 

desinfitseeritakse ja hoitakse karantiinis enne, kui riiulitele pannakse. Kõik töötajad 

on varustatud kaitsemaskide ja ühekordsete kinnastega (teadmiseks, et 5 töötajat 

käivad Viimsisse ühistranspordiga). 

 

Harukogud (Prangli, Püünsi ja Randvere) esialgu kontaktivaba laenutusega ei 

ühinenud. 20. aprillil alustas Prangli ja mais ka Püünsi raamatukogu teatud 

päevadel laenutamisega. 

Ajavahemikus 23. märtsist kuni 29. maini oleme kontaktivabalt laenutanud 14779 

teavikut ja „pakkinud“ üle 4 000 erineva suurusega raamatupaki. Laenutuste arv on 

tõusujoones ja inimesed, kes sooviksid lugejaks registreerida, ka neid on juurde 

tulnud (nimetatud ajavahemikus 60 uut lugejat). Kahjuks polnud RIKS-s võimalust 

veebikeskkonnas lugejaks registreerida, kuid Meelis Lilbok ei vajanuid pikalt 

veenmist, et seda moodulit on vaja kiiresti arendada ja nii on tänaseks RIKS-le 

oluline lisaväärtus loodud. Selleks, et veebikeskkonnas lugejaks registreerida, on 

inimesel vaja Eesti isikukoodi ja isikut tõendavat dokumenti ja oledki raamatukogu 

lugeja. Kui poleks olnud eriolukorda, siis ehk poleks veebis lugejaks 

registreerimise vajadus ka nii teravalt esile kerkinud. Midagi ka head selles 

keerulises olukorras, milles me oleme! 

Lisaks kontaktivabale laenutusele osutame 

printimise ja koopiate tegemise teenust, vastame 

päringutele, aktiveerisime koduteenindust (ostsime 

raamatukogule jalgratta, et kõigi eakate raamatute 

soovid kiiresti täita), tutvustame uusi raamatuid 

Facebookis, Instagrammis, raamatukogu 

koduleheküljel ja raamatukogu fuajeepoolsel üsna 

pika klaasseina ääres. 
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Virtuaalses keskkonnas oleme olnud enam aktiivsed jagamaks teavet nii 

koduleheküljel http://www.viimsiraamatukogu.ee/ ,Facebook-s 

http://www.facebook.com/pages/Viimsi-aamatukogu/338823169511990, 

YouTube-s http://www.youtube.com/channel/UCevhwkjs5lEzS2wtq8W8egg, 

Blogis http://viimsiraamat.wordpress.com/, Instagrammis 

https://www.instagram.com/viimsiraamatukogu/, smaily.com kui ka 

visitViimsi.com 

Laenutamise kõrval on olnud raamatukogu asukohaks Viimsi ViVa Virtuaalklubile, mis on 

Facebook Live striimitelevisioon, mida näeb Facebooki otseülekandena igal neljapäeval alates 

9. aprillist kell 20.00 – 21.00. Iganädalane kriisiaja eluolu kajastav ringvaade annab ülevaate 

Viimsi valla elanikest, ettevõtjatest, põletavatest nädalaprobleemidest ja lahendustest, kust ei 

puudu ka meelelahutuslikud vahepalad ja muusika Viimsi artistidelt. Virtuaalklubi produtsent 

on tuntud muusik ja festivalikorraldaja, Viimsi vallavalitsuse kultuuriosakonna juhataja Villu 

Veski. Viimsi raamatukogu ei ole sel puhul olnud mitte ainult ruumide ja seadmete kasutusele 

andja, vaid saate rubriigis „Viimsi raamatukogu soovitab“ jaganud lugemisenõuandeid.  

 

Kokkuvõttes on möödunud kuud olnud äraarvamatult keerulised kõigile meile. Me oleme nn 

kontaktivabalaenutuse käigus otsinud ja leidnud lahendusi, et inimestel oleks ikka olemas hea 

kaaslane - raamat. Viimsi raamatukogu on küll olnud uhke oma suurte ruumide üle, kuid 

kontaktivaba laenutuse ajal oleme mõistnud, mis tähendab 2 200 m² ja kahele korrusele 

paigutatud riiulitelt ettetellitud raamatute otsimine ja tagasipanemine. Olen tohutult tänulik ja 

hindan oma häid kolleege, kes on seda tähtsat tööd teinud. 

Tiiu Valm                      Viimsi Raamatukogu 
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AASTA ESIMENE POOL JÜRI RAAMATUKOGUS 

Sündmused lastele 

Jaanuari muinasjututunnis esines lasteteater Rõõmurull etendusega „Nõiatüdruk Mirell läheb 

kooli“.  

 

Foto: Lasteteater Rõõmulill 

Veebruaris käis Raasiku Valla Raamatukogu näitering lapsi rõõmustamas etendusega 

„Kadunud ja leitud“. Peale etendust meisterdati paberist kommiümbriseid.  

  
Fotod: T. Jaamul 

Sündmused täiskasvanutele 

Jaanuaris esitas Jüri Gümnaasiumi kooliteater Vaba Valik Ave Alavainu tekstidele seatud 

etenduse "Suurt saladust varjab su süda…".  
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Fotod: A. Erik 

Eriolukord 

Jüri raamatukogule tuli teade Rae valla raamatukogude sulgemisest seoses COVID-19 

levikuga 12. märtsi õhtul ning 13. märtsist kuni 29. märtsini oli raamatukogu suletud. Jätkusid 

vaid need tööd, mida oli võimalik teha kaugtöö kaudu: raamatute tellimine ja töötlemine, 

kirjadele vastamine, dokumendihaldusega seotud tegevused. Ära jäid kõik edasisteks kuudeks 

planeeritud üritused.  

Alates 30. märtsist alustasime kontaktivaba laenutusega. Raamatukogu uksed olid 

külastajatele suletud, kuid raamatutellimusi sai esitada e-posti, telefoni ja veebikanalite kaudu. 

Esmaspäevast reedeni teatud kellaaegadel said lugejad enda tellitud raamatutel järel käia. 

Raamatupakid asetasime raamatukogu ukse juurde, halva ilma korral fuajeesse. Raamatute 

tagastamine toimus tagastuskasti kaudu.  

 
Pildikesi eriolukorra ajal töötamisest. Fotod: A. Erik ja T. Jaamul. 

Alles 18. maist saime uksed lugejatele avada. Et raamatukogu külastamine oleks kõigile 

ohutu, toimisime  Kultuuriministeeriumi poolt kirja pandud COVID-19 perioodil 

raamatukogutöö korraldamise juhiste järgi.  
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Rae Sõnumite maikuu numbris ilmus Jüri raamatukogu direktori Ülle Siska artikkel 

eriolukorrast pealkirjaga „Ühel esmaspäeva hommikul saime lugejatele valmis panna ligi 100 

raamatupakki“ (lk 19; veebilink: 

https://www.rae.ee/documents/823250/26320680/RaeSonumid_2020_mai_veeb.pdf/565de76

6-7b10-4c0f-93aa-490d84ad0826 ). 

Suvelugemine lastele ja noortele 

1. juunist alustasime lastele ja noortele mõeldud suvelugemismänguga, mis kestab 31. 

augustini. Selleks, et mängus osaleda, tuleb raamatukoguhoidjalt küsida suvelugemisvoldik ja 

tutvuda mängu reeglitega. Voldik sisaldab 9 erineva teemaga märkeruutu. Läbi tuleb lugeda 

vähemalt 6 raamatut ning paigutada need sobiva teema alla. Ühe raamatu lugemise eest saab 

voldiku märkeruutu kirja ühe templi. Samuti on vaja kirja panna loetud raamatute 

sisututvustused. Täita võib ka mitu voldikut. Iga voldik, mis on saanud vähemalt 6 templit ja 

täidetud nõuetekohaselt, osaleb auhindade loosimises. Septembri alguses toimub lõpuüritus, 

kus loosime auhindu ning täname suvelugemises osalejaid. 

 

Lastesaali raamatukoguhoidjad panid kirja ka mõned lugemissoovitused teemade läbimiseks. 

Foto: A. Erik 

 

Ilusat suve kõigile! 

Anneli Erik          Jüri Raamatukogu 

https://www.rae.ee/documents/823250/26320680/RaeSonumid_2020_mai_veeb.pdf/565de766-7b10-4c0f-93aa-490d84ad0826
https://www.rae.ee/documents/823250/26320680/RaeSonumid_2020_mai_veeb.pdf/565de766-7b10-4c0f-93aa-490d84ad0826
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Suvi ukselinki surub 

ja meid ajab välja, 

sest et noor ja tihe muru 

maa seest tuleb välja, 

sest et muresid on vähem, 

palju rohkem aega, 

ja et valgeid pilvi läheb  

üle linnataeva 

                Viivi Luik 

 

ÕNNITLUSED SÜNNIPÄEVALASTELE! 
 

 

 

 

 

Aitäh kõigile, kes infolehe valmimisele kaasa aitasid! 

Koostaja: Lea Mäeste 


