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● Sissejuhatus
Tabel 1
Valla
keskraamatu
kogu

Elanike
KOVarv
de arv
(01.12.19) maako
nnas

Tori
valla 11861
raamatukogu

Üldkasutatav
ate
raamatukogu
de arv

Harukogu
de arv

Teenindus
punktide
arv

1
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1

Kokku

Üldkasutatavate raamatukogude arv:
Palju põhjustas segadust statistilise aruande esitamisel see, et valla keskkogu palutakse lugeda
üheks harukoguks vallas. Käesolevas tekstilises aruandes on selgelt öeldud, et tuleb eraldi
märkida munitsipaalraamatukogu, mis on kantud riigi ja kohaliku omavalitsuste asutuste
registrisse + eraldi numbrina haruraamatukogude arv ja teeninduspunktide arv, need mis on
põhimääruses fikseeritud.
Tori valla raamatukogul on kuus haruraamatukogu ja üks välisteeninduspunkt. Nii on
fikseeritud ka põhimääruses.

1. Põhilised tegevussuunad
2020. aasta oli esimene täis tööaasta Tori valla raamatukogu nime all. Tänaseks võib julgelt
väita, et haruraamatukogude ühinemistest ja nende töökorralduses toimunud muudatustest on
võitnud nii raamatukogude kasutajad kui töötajad.
Püstitatud eesmärgid (2019. aasta aruandes) said täidetud, küll aga jäi 2020. aasta
tööplaanidesse planeeritu suuresti täitmata.
Tori valla raamatukogu oma arengukava ei koostanud. Seoses ebastabiilse poliitilise
olukorraga, kus üks valla piirkond (Tammiste) soovis ühineda teise omavalitsusega (Pärnuga),
on mõttekas hakata koostama arengukava pärast 2021. aasta KOV valimisi ehk siis aastal
2022.
● Sindi haruraamatukogu kolis uude, raamatukogu tarbeks renoveeritud majja.
● Sauga haruraamatukogu ruumide remont. Hoidlariiulite asendamine avariiulitega.
● Tori Põhikooli raamatukogu ja Tori haruraamatukogu ühendamine.
● Kõikides haruraamatukogudes viisime mai-juuni läbi rahvaraamatukoguteenuse
kvaliteedihindamise.
● Are uues bussiterminalis seati raamatukogu toel sisse „Rändaja raamatukogu” riiul,
mida edaspidi korrastab ja täiendab Are haruraamatukogu töötaja.
● Kampaania „Vanapaber pole praht“ läbiviimine koostöös Sauga avatud noortekeskuse
ja OÜ Paikrega.
● 2020. aasta oli Suigu haruraamatukogu 110. sünnipäeva-aasta.
Tori valla arengukavasse on sisse kirjutatud haruraamatukogu loomine Tammistesse
külakeskuse osana. Valmimise aeg 2023.
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Raamatukogu tegevused digikultuuriaastal:
● Are Kooli õpilastele algasid veebipõhised mälumängu sarjad
● Interaktiivsete mängude loomine Sindi haruraamatukogu Facebooki lehe jälgijatele
● Tori valla raamatukogu rentis 13 uut arvutit töötajatele ja külastajale
Seoses Sauga haruraamatukogus toimunud ümberkorraldustega suurenes külastuste ja
laenutuste arv. Paranes kogu kättesaadavus lugejatele. Vananenud teavikute kustutamisega
vähenes tunduvalt seisva kogu eksemplaride arv. Kokku kustutati Sauga haruraamatukogus
üle kaheksa tuhande eksemplari.
Toris toimunud raamatukogude ühendamisel tekkis selge ülevaade olemasolevast laste-ja
noortekirjandusest ning suurenes märgatavalt laenutuste arv. Fondide liitmine ja
raamatukoguruumide ümberpaigutus aitas kaasa raamatukogu kasutajasõbralikuks
muutmisele.
Koostöö Pärnu Keskraamatukoguga on hea. Osaleme nende poolt korraldatavatel koolitustel,
saame asjalikku abi programmi Urrami tehniliste probleemide ja raamatukogunduslike
küsimuste korral. Jätkuvalt on hea koostöö RVL laenutamise osas.
Väga vajalikud olid Pärnu Keskraamatukogu poolt eriolukorras korraldatud veebikoosolekud
vallaraamatukogude direktoritele 13. aprillil ja 4. mail.
1.1

Koroonaviiruse mõju

1.1.1 Esimene laine
● Esimese laine ajal olid Tori valla raamatukogu harukogud ja Tammiste
välisteeninduspunkt 16.-30. märtsini külastajatele suletud. Raamatukoguhoidjad oli
kaugtööl ehk siis suhtlesid lugejatega, vastasid infopäringutele ning pikendasid
teavikute kasutamise tähtaegu veebi kaudu.
● Sindi haruraamatukogu kolis märtsis ja aprillis uude majja.
● Alates 31. märtsist algas haruraamatukogudes raamatute laenutamine kontaktivabalt
raamatukogu lahtiolekuaegadel. Laenutati telefoni teel, e-posti või raamatukogu
programmi URRAM (lugeja.ee) kaudu ettetellitud ja reserveeritud raamatuid.
Raamatute väljastamine toimus kontaktivabalt selleks ettenähtud kohas.
Raamatukoguhoidjad on leidlik rahvas.
Raamatud pakiti kilekotti, millele kirjutati lugeja nimi. Enne eriolukorra lõppemist
raamatuid tagasi tooma ei pidanud, isegi mitte siis, kui tagastustähtaeg oli saabunud.
Raamatuid sai tagastada tagastuskasti. (Tagastuskastid puuduvad Suigu ja Tori
haruraamatukogudel). Ohutuse tagamiseks jäid tagastuskasti toodud raamatud veel
kolmeks päevaks n-ö karantiini, vältimaks nende kiiret jõudmist uue lugejani.
Päringutele vastati telefoni ja e-posti teel. AIP-i teenust kasutada ei saanud.
● Tori haruraamatukogu oli nädala sees perioodil 16. märts kuni 18. mai suletud, kuna
asub kooli ruumides. Avatud oli laupäeviti kontaktivabaks laenutuseks.
Raamatukoguhoidjal võimaldati URRAM programmi ligipääs koduarvutisse, et
vastata meilidele, koostada tellimusi ning teha muud kaugtööd. Samuti käis Tori
raamatukoguhoidja abiks Sindis kolimis- ja korrastustöödel.
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● 18. maist avati kõikide haruraamatukogude uksed taas külastajatele, kuid järgima pidi
Kultuuriministeeriumi poolt kehtestatud ohutusnõudeid.
● Tammiste välisteeninduspunkt, mis asub Tammiste lasteaias, oli suletud 19. märts –
03. september.
Milliste uute teenuste pakkumine jätkub ka peale hädaolukorda?
● Kõikides haruraamatukogudes jätkub kontaktivaba teenuse pakkumine.
● Raamatukogu vahendab Facebooki kaudu teiste raamatukogude virtuaalettelugemisi ja
teisi huvitavaid e-teenuseid.
Milliseid olemasolevaid teenuseid hakati pakkuma uusi lahendusi ja tehnoloogilisi
vahendeid kasutades? Milliseid uusi teenuseid hakati pakkuma?
● Are haruraamatukogu seadis vaatamiseks kontaktivaba aknanäituse volbriööst ja
nõidadest.
Kas ja millises ulatuses tehti raamatukogude eelarvetes kärpeid?
● Tori valla raamatukogul tuli oma eelarvet kärpida 10% ulatuses. Lisaks sellele: 2019.
aasta eelarvesse olid sisse kirjutatud ka kulud töötajate terviseedendamisele (60 eurot
kvartalis üks töötaja), kuid need võeti üle valla kõikidel töötajatel seoses koroonaga
ära.
Kas eri- ja hädaolukorras kehtestati raamatukogudes maski ja/või visiiri kandmise
kohustus töötajatele? Kas eri- ja hädaolukorras kehtestati raamatukogudes maski
kandmise kohustus kasutajatele?
● Eriolukorras kehtestati raamatukogudes maski või visiiri kandmise kohustus
töötajatele ning ka kontaktivaba teenuse kasutajatele.
● Haruraamatukogudes üksi töötavatele raamatukoguhoidjatele kevadise eriolukorra
ajal, mil raamatukogu külastajatele suletud oli, maski kandmise kohustust ei
kehtestatud, küll aga kasutas ta kaitsekindaid ja desovahendeid raamatute
laenutamisel-tagastamisel.
● Direktori ülesandeks oli isikukaitse- ja desovahendite hankimine, töötajate ja
külastajate teavitustöö.
● Oluliseks kujunes ka juhendite tõlkimise tellimine vene keelde, sest näiteks Sindi
haruraamatukogus on 25% lugejatest venekeelse emakeelega.
Milliseid ümberkorraldusi tehti raamatukogude ruumides ja töökorralduses? Kas ja
kuidas korraldati raamatukoguhoidjate kaugtöö?
Kuna eriolukord langes kokku Sindi haruraamatukogu kolimisega, siis said töötajad (5
inimest) ennast kahe maja vahel hajutada. Raamatukogu sisseseadmisel uues majas hajutati
töötajad erinevatesse ruumidesse.
Vt punkt 1.1.1
1.1.2 Teine laine
Milliste olemasolevate teenuste pakkumist jätkati hädaolukorras? Milliseid
olemasolevaid teenuseid hakati pakkuma uusi lahendusi ja tehnoloogilisi vahendeid
kasutades? Millised füüsilised raamatukoguteenused muutusid kontaktivabaks?
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Milliseid uusi teenuseid hakati pakkuma? Milliste uute teenuste pakkumine jätkub ka
peale hädaolukorda?
Teise laine ajal pakuti järgmisi teenuseid:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Teavikute kohapeal kasutamine
Kojulaenutus
Raamatukogudevaheline laenutus ehk RVL
Personaalne lugemisnõustamine
Personaalne infonõustamine, päringutele vastamine
Personaalne arvutikoolitus eelneval kokkuleppel (arvuti kasutamise algõpe)
Vallakodanike abistamine vallavalitsusele esitatavate taotluste ja avalduste
koostamisel
Näitused
Koduteenindus
Avaliku internetipunkti (AIP) kasutamine, wifi
Tasulised teenused

Olid olemas kogemused esimesest lainest. Seega tundus kõik veidi lihtsam uuesti sisse viia.
Jätkusid ka teematunnid lastele, kus õpetaja tõi oma rühma või klassi raamatukokku.
Kirjandusüritusi täiskasvanutele ei korraldatud.
Kuidas muutusid raamatukogude füüsilise ruumi lahtiolekuajad ja teenuse
kättesaadavuse ajad hädaolukorra ajal? (Teenuse kättesaadavus aeg – aeg, mille jooksul
mh raamatukoguhoidja vastab telefonile/e-kirjadele, kasutaja saab kasutada
iseteenindusvõimalusi, tagastuskaste, e-kanaleid, osa võtta virtuaalüritustest ja –
koolitustest, kasutada arvutit jne) Kui palju raamatukogusid suleti täielikult
hädaolukorra ajal (ühtegi teenust ei pakutud)?
Kõik haruraamatukogud olid lahti harjumuspäraselt.
Tammiste välisteeninduspunkt, mis asub Tammiste lasteaias oli suletud 19. märts – 03.
september. Suletud taas alates 26. november. Raamatute pikendamine telefoni ja e-maili teel.
Palju kasutati tagastuskasti Urgel. Lasteaia lapsed külastasid koos vanematega Urge
raamatukogu.
Detsembris suleti koroonaviiruse leviku tõttu töötajate seas terve Are Huvikeskus, Are
haruraamatukogu ning kõik majas asuvad asutused kümneks päevaks. Raamatukoguhoidja
tegi sel ajal kaugtööd, vastas päringutele ning pikendas teavikute tähtaegu e-kirja teel, suhtles
lugejatega Facebooki kaudu, valmistas ette veebimälumänge ja raamatukogutunde, koostas
raamatukogu kroonikat ning tutvus uute raamatutega.
AIP arvutite kasutusaeg lühendati 30 minutile.
Kas ja millises ulatuses tehti raamatukogude eelarvetes kärpeid?
Teise laine ajal raamatukogu eelarves kärpeid ei tehtud, küll aga ei maksud üle valla
töötajatele jõulupreemiaid.
Kas hädaolukorras kehtestati raamatukogudes maski ja/või visiiri kandmise kohustus
töötajatele? Kas hädaolukorras kehtestati raamatukogudes maski kandmise kohustus
kasutajatele?
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● Eriolukorras kehtestati raamatukogudes maski või visiiri kandmise kohustus
töötajatele.
● Üle 12aastane külastaja pidi raamatukogusse sisenedes kandma maski või katma nina
ja suu.
Milliseid ümberkorraldusi tehti raamatukogude ruumides ja töökorralduses? Kas ja
kuidas korraldati raamatukoguhoidjate kaugtöö?
Tori haruraamatukogus tuli seada füüsiline piir kooli poolt sisenejate ja kogukonna elanike
eraldamiseks, sest koolitöötajad ja üle 12. a. lapsed ei kandnud maski.
Sindi haruraamatukogu töötajatel (4 töötajat) võimaldati teha kaugtööd ja käidi tööl
vahetustega. Kaugtööna oli võimalus koostada interaktiivseid mänge, vormistada
raamatukogu kroonikat ja täiendada raamatukogu kodulehte.
Tammiste välisteeninduspunkti töötaja käis tööl Sauga haruraamatukogus (fondi
korrastamine).
Ühe töötajaga haruraamatukogudes kaugtöövõimalus puudus.
Millised olid eri- ja hädaolukorrast tulenevad suurimad väljakutsed?
Haruraamatukogude töötajate arvates oli kõige suurem väljakutse eriolukorra ajal see, et ei
saanud lugejatega vahetult suhelda.
Sauga haruraamatukogus, mis asub noortekeskusega ühes majas, oli keeruline selgitada
lastele, et ajutiselt ei ole kogunemised lubatud ja et üle 12aastased peavad kandma maski.
Sama probleem tõstatus ka Tori haruraamatukogus, mis asub Tori Põhikooli ruumides. Seal
oli probleemiks see, et kooli personal ei kandnud raamatukokku sisenedes maski.
Milliseid võimalusi eri- ja hädaolukord pakkusid raamatukoguteenuse arendamiseks?
● Are kooli traditsiooniline mälumäng toimus alates 2020. aasta sügisest veebis.
Millised olid eri- ja hädaolukorra suurimad õppetunnid?
Õppetunnid pole lõppenud... Kogesime, et
●
●
●
●
●

2
2.1

digioskusi on vajaka nii raamatukogude töötajatel kui ka külastajatel
raamatukoguprogramm Urram ei võimalda pakkuda kõiki vajalikke teenuseid
raamatukogud on inimestele vajalikud kogukonnakeskused
oodatakse traditsiooniliste ettevõtmiste toimumist
päris palju koosolekuid ja seminare saab läbi viia veebis. See on tegelikult nii aja kui
ka raha kokkuhoid. Info jagamiseks ei pea alati kuskile füüsiliselt kohale sõitma.

Juhtimine
Raamatukogude võrgu struktuur ja nõukogud:

Tori valla raamatukogul on kuus haruraamatukogu ja üks välisteeninduspunkt.
● Tori Vallavalitsuse korraldusega nr 45, 23. jaanuar 2020 kinnitati Tori valla
raamatukogu nõukogu koosseis kolmeks aastaks järgmiselt:
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1.Kaja Vaabel Sindi piirkonna esindaja;
2. Margot Peedimaa Tori piirkonna esindaja;
3. Pille Kuusik Are piirkonna esindaja;
4. Piia Salundi Sauga piirkonna esindaja;
5. Sirje Juss Suigu piirkonna esindaja;
6. Age Sipelgas Urge piirkonna esindaja;
7. Jana Malõh vallavalitsuse esindaja.
Nõukogu sai koroonapiirangute tõttu pidada ainult ühe koosoleku.
29. oktoobril toimunud koosolekule oli kutsutud Tori Valla raamatukogu senistest tegemistest
ja 2021. aasta eelarvest aru andma raamatukogu direktor Ene Michelis.
2.2

Eelarve

Tabel 2
Põhieelarve

Seisuga
31.12.19. €
179 902

Seisuga
31.12.20 €
178 400

Muutus %

Eelarve kokku
-0,85%
sh keskraamatukogu
Personalikulu
133 192
127 942
-3,94%
sh keskraamatukogu
Komplekteerimiskulu 41 923
45 000
+7,34%
sh KOV-lt
19 573
19 650
+0,39%
sh riigilt
22 350
25 350
+13,42%
sh keskraamatukogu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu
4 787
5 458
+14%
sh keskraamatukogu
*Invensteeringuna
99 107
soovin eraldi ära
märkida
(Sindi
haruraamatukogu
ehitus)
* Võite välja tuua erinevaid KOVi kulusid (koduteenus, RVL, koolitused)
Tabelis palun esitada ainult jooksvaid kulusid ja mitte investeeringuid.
2.3

Projektid

Tabel 3 (täielik loetelu)
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

Periood

Koguperemäng “Sindi Silmaring”
ERÜ projekt „Raamatukogudmuuseumid-noored“
Noored raamatukogudesse - koduse
lugemispesa kujundamine Tori
haruraamatukogus
(HTM/Tori vallavalitsus)

1.06.2020–
1.11.2020
2020

Eraldatud
summa
1000 eurot

Projekti üldmaksumus
1457 eurot

1514 eurot

2500 eurot
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Emakeelepäev Are haruraamatukogus
13. märts
120 eurot
150 eurot
(HTM/Tori vallavalitsus)
Näitusesüsteemide hankimine Sindi
2020
310 eurot
350 eurot
haruraamatukogule
(HTM/Tori vallavalitsus)
Tori valla raamatukogu „Suvine
juuni146 eurot
150 eurot
august
lugemisbingo“ läbiviimine lastele
(HTM/Tori vallavalitsus)
Noored raamatukogudesse - koduse
oktoober
840 eurot
1500 eurot
lugemispesa kujundamine Sauga
haruraamatukogus (HTM/Tori
vallavalitsus)
I Tori valla raamatukogu
oktoober
200 eurot
500 eurot
lasteraamatupäev (piirkondlikud
ettevõtmised)
(HTM/Tori vallavalitsus)
Haridusministeeriumi poolt Tori vallale eraldatud huvihariduse ja -tegevuse arendamiseks
ning erinevate innovaatiliste noorsootöö tegevuste elluviimiseks mõeldud vahendite
projektirahadest said 2020. aastal osa kõik Tori valla raamatukogu harukogud.
See oli väga oluline toetus, sest raamatukogu enda eelarvest ei oleks piisanud nende tegevuste
läbiviimiseks ning raamatukogu arenguks.
ERÜ projektile on oodata ka jätkuprojekti kogu Tori valda hõlmava koguperemängu
loomiseks.
Direktori ülesandeks oli projektitaotluse esitamine ja aruandlus.
2.4 Personali koosseis, juhtimine ja areng
Tori valla raamatukogu haruraamatukogude töötajatele toimusid koosolekud iga kord enne
Pärnu Keskraamatukogu poolt korraldatud seminaripäeva algust. Tunni aja jooksul said kõik
kolleegidega suhelda ja oma muredest-rõõmudest rääkida.
25. septembril toimus Tori haruraamatukogus kõigi valla raamatukogutöötajate ühine
õpipäev, kus räägiti töökorraldustest, valmistati paberitöötoas kinkekarp ning külastati Tori
muuseumi, rahvamaja ja põrgut.
Koroona ajal sai sisse viidud traditsioon - igal reedel saatis raamatukogu direktor kõikidele
töötajatele meili „Kiri kolleegidele“. Seal jagas direktor infot, täpsustas tööülesandeid, kutsus
kolleege kaasa mõtlema erinevatel teemadel.
22. detsembril toimus esimene koosolek veebis „Virtuaalne viibutus jõuludeks“.
● Toimus muudatus Tori valla raamatukogu struktuuris. Kui siiani teenindas Urge
haruraamatukogus ja Tammiste välisteeninduspunktis 0,5 koormusega Sindi
haruraamatukogu töötaja, siis alates 1. augustist sai temast Urge haruraamatukogu
raamatukoguhoidja. Vastavalt töölepingu muudatusele kadus vajadus ametisõitude
kompenseerimiseks.
● Suvekuudel oli Sindi haruraamatukogus Töötukassa projekti „Tööturuteenuste
osutamine töövõimereformi sihtrühmale“ raames tööl praktikant. Kuna tal oli
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raamatukogunduslik kõrgharidus ja sulandus kollektiivi väga hästi, avaldas ta soovi
tööle jääda. Alates 1. septembrist jagasime ühe ametikoha kaheks 0,5 koormusega
raamatukoguhoidja töökohaks.
● Sindi haruraamatukogu raamatukoguhoidja Reelika Kullerkan (0,5 koormusega)
lõpetas aastal 2020 Tartu Ülikooli infokorralduse rakendusõppe eriala ning jätkas
alates 1. septembrist tööd täiskohaga.
● Tori valla raamatukogu direktor asendas haruraamatukogude töötajaid (Sauga, Suigu)
haiguslehtede ning kutsekoolitusel osalemise (Tori) ajal.
● Suvekuudeks kinnitati vallavalitsuse poolt raamatukogu direktori ettepanekul kõikidel
haruraamatukogude tööajaks E – R, L – suletud.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
Lisa 1
▪

2.4.2 Maakonnaraamatukogu korraldatud koolitused

Tabel 4
Koolituse
aeg

Koolituse
teema

31.01.2020 Õigus
meie
kirjanduse
s

Koolitaja

Koolituse
maht/kestus

Raamatuko Eelarve/Koolituseks
guhoidjate kulutatud summa
arv/ KOVde arv

Ülli

3

Are
Sauga
Sindi 4
Suigu
Tori
Urge
Ene
Are

Kastepõld

28.02.2020 ERÜ
kõnekooso
lek
„Klassikal
ine
lugemine
ja
digimaail
m“
30.10.2020 Kuidas
meie
lugejaid
paremini
mõista

2

Sindi 3
Tori
Suigu
Ene
M.

2

Arnover

Sauga
Sindi 3
Suigu
Tori
Urge

27.11.2020 Kuidas
K. Jalak, 4
täiskasvan
ANDRAS
ud õpivad

Are

12
ja kuidas
neid
tõhusamalt
õpetada

Sindi 3
Suigu
Ene
Kokku valla
eelarvest 270 eurot

2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused.
Enamus raamatukoguhoidjate avalikke esinemisi on seotud uudiskirjanduse tutvustamisega
koolides ja lasteaedades, samuti ettekanded oma haruraamatukogude tutvustamisest.
LISA 2
2.4.4 Erialahariduse omandamine.
Tori haruraamatukoguhoidja Maarika Nõmm asus omandama kutset. Koroonaga seoses
läbitud 2020. aasta lõpuks ainult esimene moodul.
2.4.5 Töötajate tunnustamine. Näiteks KOV-i tunnustus, parim maaraamatukoguhoidja,
kultuuriministeeriumi tänukiri vms. Spetsiifilised auhinnad, valdkonna auhinnad.
● Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu tänukiri
Aasta lasteraamatukoguhoidja nominent 2020 – Rita Raudsepp Tori valla
raamatukogu Sindi haruraamatukogu.
● Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu tänukiri
Aasta maaraamatukoguhoidja nominent 2020 – Ene Michelis Tori valla raamatukogu
● Tori valla tänukiri seoses 70.a sünnipäeva ja 25.a tööjuubeli puhul. Pärnu
Keskraamatukogu tänas lillega - Anne Pusse Urge haruraamatukogu
raamatukoguhoidja
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine.
Tori valla raamatukogu neli harukogu asuvad teistele valla allasutusele kuuluvates ruumides.
● Are haruraamatukogu asub Are Huvikeskuses. Ruumi on tööks piisavalt, lisaks saab
kasutada vastavalt vajadusele erinevate sündmuste jaoks Are Huvikeskuses asuvat
väikest ja suurt saali ning teisi ruume. Kuna raamatukogu üks ruumidest renoveeriti
16 aastat tagasi, siis on tekkinud remondivajadus. Taotlus on lisatud 2021. aasta
eelarvesse.
● Sauga haruraamatukogu asub ühes majas Sauga Avatud Noortekeskusega. ANK-i
kollektiiviga ühine puhketuba. Kasutada saab vajadusel kõike ruume (saali, õppeklassi
jne).
● 2020 kolis Sindi haruraamatukogu spetsiaalselt raamatukogu jaoks kohandatud
ruumidesse. Raamatukogu sai endale linnaruumis parema asukoha. Maja on
ühekorruseline, mis meeldib eriti eakatele ja noortele emadele.
Peale maja üleandmist on tekkinud seintesse praod, mis tuleks likvideerida.
Laenutusosakonnas tuleb parandada valgustingimusi.
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● Suigu haruraamatukogu asub Suigu seltsimajas. Remondivajadus puudub. Kuni 2020.
aasta lõpuni oli raamatukoguhoidja ka 0,3 koormusega Suigu seltsimaja juhataja.
● Tori haruraamatukogu asub Tori põhikooli ruumides, mis remonditi aastal 2020
põhjalikult. Värviti seinad, remonditi välistrepp, vahetati elektrijuhtmed ja osa
mööblist.
● Urge haruraamatukogu asub vanas kaupluse hoones. Köetav elektriga.
(õhksoojuspumbad ja radiaatorid) 2020. aastal vahetati elektrikilp, tehti mõõdistus.
Päästeameti poolt läbiviidud reidil tehtud ettekirjutused täideti koheselt: Vahetati ustel
lukusüdamed, korrastati dokumentatsioon ning paigaldati mõned märgised.
Raamatukogu kööki paigaldati uus veepump.
● Tammiste välisteeninduspunkt asub Tammiste lasteaia ühes väikeses kabinetis. Tori
valla arengukavasse on sisse kirjutatud haruraamatukogu loomine Tammistesse
külakeskuse osana. Valmimise aeg 2023.
LISA 3
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Raamatukogu
nimi

Tagatud juurdepääs Teostatud tööd (2020)
või osaline
juurdepääs?

Are

Juurdepääs tagatud

Sauga

Juurdepääs tagatud

Sindi

Juurdepääs tagatud

Suigu

Osaline juurdepääs
tagatud

Tori

Juurdepääs puudub

Urge

Juurdepääs puudub

Uue maja valmimisega lisandus juurdepääs

Tammiste
Juurdepääs tagatud
välisteeninduspunk
t
Vajadusel kasutatakse koduteenindust ja raamatukoguhoidjate sõnul keegi teenindamata ei jää.

2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Arvutipark aastal 2020 uuendatud ja vahetati välja vanemad kui 5.a arvutid. Kõik uued
arvutid võeti renti. Kokku rendil 13 arvutit. Kuumaksega 240 eurot kuus.
● Urge ja Suigu haruraamatukogud viidi üle optilisele kaablile.
● Wifi seadmed said uuendatud ja on nüüd tsentraalselt hallatavad.
● Vallal on oma IT-spetsialist, kes haldab kogu süsteemi.
●
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● Sindi haruraamatukogule paigaldati välised turvakaamerad.
Kahetsusega peab märkima seda, et seoses koroonaga anti lootust raamatukogudele IT
vahendite ostmise toetamiseks EV Kultuuriministeeriumi poolt. Koostasin ka õigeaegselt
vastava taotluse, kuid see jäi vastuseta.

3. Kogud komplekteerimine ja töötlemine
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
Tori valla raamatukogu komplekteerimise põhimõtted on endiselt koostamisel. Siiani on
aluseks „Pärnu Keskraamatukogu komplekteerimise põhimõtted“. Harukogude vahel käib
hinnalisemate ja teatmeraamatute komplekteerimisel koostöö. Kõik harukogud tellivad
raamatud Pärnu Keskraamatukogu kaudu. Kohale toimetab raamatud raamatukogu direktor 2
korda kuus.
E-teavikuid ostetud pole, sest puudub kasutajate poolne huvi.
Kuna toimus Tori Põhikooli raamatukogu ja Tori rahvaraamatukogu ühendamine, siis andis
kool raamatukogule annetusena üle ligi 3500 raamatut.
Toimus Tori valla raamatukogude vaheline raamatute ümberjaotamine. Sindi
haruraamatukogu sai annetusena Sauga haruraamatukogust vanemad aastakäigud Loomingu
Raamatukogusid.
Nende ümberkorraldustega seoses on 2020. aastal Tori valla raamatukogu annetuste osakaal
kogude juurdekasvust väga suur - 46%.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
Komplekteerimine toimub vastavalt piirkondade lugejate soovidele ja nõudlusele. Kõige
rohkem soovitakse ilu- ja lastekirjandust. Palju küsitakse neid raamatuid, millest on meedias
juttu olnud. Raamatukaupluste müügiedetabelitel on samuti suur roll. Lasteraamatute ostmisel
peetakse silmas ka „Hea lasteraamatu“ ning teiste konkursside tunnustuse saanud raamatuid.
Suureks abiks on olnud komplekteerimisel „Lugemisisu” programmiga liitunutele annetusena
saadud lasteraamatud (Are, Sauga, Sindi, Suigu, Tori).
Kokku osteti Tori valla raamatukogusse 2997 eksemplari raamatuid summas 39 226 eurot.
Tori valla raamatukokku soetatud raamatu keskmine hind oli 13.10 €.
Sindi haruraamatukogusse komplekteeriti 141 venekeelset ilukirjanduslikku raamatut.
Lugeja eelistas paberkandjal raamatut, e-raamatute vastu oli huvi väga väike.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Kokku telliti Tori valla raamatukogusse perioodikat summas 5574 eurot.
Ajakirjanduse tellimine 2020. aastal:
Are: ajakirju 16 ja ajalehti 2 nimetust
Sauga: ajakirju 7 ja ajalehti 4 nimetust
Sindi: ajakirju 17 ja ajalehti 7 nimetust
Suigu: ajakirju 10 ja ajalehti 5 nimetust
Tori: ajakirju 9 ja ajalehti 5 nimetust
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Urge: ajakirju 13 ja ajalehti 3 nimetust
Suigus perioodika loetavus väheneb, Urgel seevastu moodustab perioodika väljaannete
laenutus suure osa laenutuste üldarvust.

3.1.3 Auviste komplekteerimine
2020. aastal Tori valla raamatukogu haruraamatukogusse saabunud annetusena seitse auvist.
3.2 inventuurid, mahakandmised
Kõikides haruraamatukogudes läbi viidud rahvaraamatukoguteenuse kvaliteedihindamine
näitas, milline on kogude liikuvus. Vastavalt sellele tegime ka fondi korrastustöid.
Kõige suuremad fondi korrastused toimusid Sindis (seoses kolimisega), Saugas (seoses
fondiriiulite asendamisega avariiulitega), Toris (seoses kooli- ja rahvaraamatukogu
ühendamisega). Kokku kanti maha 18 964 eksemplari raamatuid.
Mahakantud raamatud annetati üle valla toimunud vanapaberikampaaniasse „Vanapaber pole
praht“.
Inventuur viidi läbi Sindi haruraamatukogus (seoses raamatukogu kolimisega).
Toris aitasime programmis RIKS läbi viia inventuuri kooli raamatukogus. Seda seoses koolija rahvaraamatukogu ühendamise protsessiga. Töötades RIKS programmiga sain aimu, et
selles programmis on rohkem võimalusi raamatukogu statistika tegemiseks ning on
sõbralikum ka lugejaportaali kasutajale.

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
● Lugejaid teenindatakse kõikides harukogudes isikut tõendava dokumendi alusel. IDkaardiga lugejaks registreerimine on tasuta. Alla 18-aastasele alaealisele annab
laenutamise õiguse lapsevanema või seadusliku esindaja kirjalik nõusolek. Lugejaks
registreerimisel täidetakse registreerimiskaart, mille vormi on kinnitanud Tori Valla
Volikogu raamatukogu kasutuseeskirjade lisana.
● Kontaktivaba laenutus on jätkuvalt üks paljudest raamatukogu teenustest.
● Vallavalitsuse poolt on kinnitatud tasuliste teenuste hinnakiri. Tasulised teenused:
printimine, paljundamine, skaneerimine, lamineerimine, raamatukogu ruumide rent.
● Raamatukogude vaheline laenutus – RVL
● Koduteenindus
● Käsitöö õpiring (Sindi haruraamatukogus)
● Kohviautomaadi kasutamise võimalus (Sindi haruraamatukogus)
● Personaalne lugemisnõustamine
● Sauga haruraamatukogus loodi võimalus näituste eksponeerimiseks, hangiti ja
paigaldati riputussüsteem.
● Tori haruraamatukogus loodi võimalus näituste eksponeerimiseks, hangiti ja paigaldati
riputussüsteem.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
Kokku on külastajate kasutuses 10 AIP-i arvutit.
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AIP-i kasutatakse kuid vähem, kui mõned aastad tagasi, sest kodudes on arvutid ja
nutiseadmed olemas. Rohkem kasutatakse raamatukogu avalikku wifi võrku oma sülearvutite
ja nutiseadmetega. Raamatukogu arvutite kasutamine elavneb tuludeklaratsioonide täitmise
perioodil, vanemaealised soovivad abi pangatehingute tegemisel.
Raamatukogutöötajad aitavad soovijatele üles leida volikogu ja vallavalitsuse materjale täites
seega Tori valla teenuskeskuse ülesannet. Vastav koolitus viidi läbi raamatukoguhoidjatele
2019. aasta lõpus.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte.
Tori valla raamatukogu haruraamatukogude ja välisteeninduspunkti külastuste arv on
vähenenud 110 külastuse võrra ja lugejate arv 4 võrra.
Põhjused:
●
●
●
●

Eriolukord
Sindi haruraamatukogu kolimine (raamatukogu suletud teatud perioodil)
Ürituste mittetoimumine
Tammiste välisteeninduspunkti pikaajaline sulgemine

Kõikide statistliste näitajate kasv toimus Sauga ja Tori haruraamatukogudes. Saugas tingis
selle koostöö tugevnemine kohaliku kooli. Avatud noortekeskuse ja lasteaiaga, liitumine
„Lugemisisu” programmiga. Samuti oli oluliseks fondi avamine (fondiriiulite asendamine
avariiulitega).
Tori haruraamatukogu ühendamine kooliraamatukoguga täi kaasa lapslugejate arvu tõusu ja
laenutuste arv kasvu.
Aasta aastalt suureneb ka virtuaalkülastuste arv. Lugejad on teadlikumad kust leida infot meie
raamatukogus leiduva kirjanduse kohta ja jälgivad ka teavet raamatukogus toimuva kohta
sotsiaalmeediast ning kodulehelt.
Tori valla raamatukogude kasutuseeskirjaga kaotati viivise võtmine hilinenud tagastuse puhul.
See ei toiminud enamuses ühinenud haruraamatukogudes juba enne. Võib väita, et võlgnike
arv ei ole suurenenud ning raamatud tagastatakse õigeaegselt või siis vabanduste saatel
hilinemise korral.
Laenutuste arvu tõstsid lisaks eriolukorrast tingitud lugemishuvi tõusule ja ka atraktiivsed nn
pop-up-raamatunäitused, kust sai ka raamatuid kohe laenata.
Kontaktivaba laenutuse puhul telliti raamatuid korraga rohkem.
Päringutele vastamine on järjest enam raamatukoguhoidjate igapäevatöö osa.
Tabel 5
Raamatukogu

Lugejad
2019

Tori
valla 2255
raamatukogu

Lugejad
2020

Muutus (+-)

2251

-4
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Raamatukogu

Külastused
2019

Tori
valla 30912
raamatukogu

Raamatukogu

Laenut-d
2019

Tori
valla 49775
raamatukogu

Külastused
2020

Muutus
(+-)

Virtuaalkülast.
2019

Virtuaalkülast.
2020

Muutus
(+-)

30802

-110

1813

2468

+655

Laenut-d
2020

Muutus
(+-)

Päringud*
2019

Päringud*
2020

Muutus
(+-)

57414

+7639

1659

1772

+113

4.3 RVL teenindus
Tori valla raamatukogu üks põhimõtteid on - raamatud liikuma! Seda eelkõige valla piires,
kuid RVL teenust tehti ka teiste Pärnumaa raamatukogudega. Kõige kaugem oli näiteks
Kõrveküla raamatukogust tellitud RVL teavik.
RVL teenuse kasutamine on suurenenud (nii sisse kui välja) ligi kolme kordselt.
Enamus oli RVL oli ilukirjandus, aga lisaks telliti ka teabekirjandust ja võõrkeelseid
teavikuid. Raamatute liikumist vahendas üldjuhul Tori valla raamatukogu direktor. Kaugemalt
tellimisel kasutati pakiautomaadi teenust.

RVL sisse
2019
797

o

RVL sisse
2020
2003

Muutus
+1206

RVL välja
2019
572

RVL välja
2020
1665

Muutus
+1093

4.4 Laste- ja noorteteenindus

Suur osa raamatukoguhoidjate igapäevatöös on töö lastega.
Sindi haruraamatukogus tegelevad laste- ja noorteteenindusega Rita Raudsepp ja Reelika
Kullerkan. Raamatukogu juhataja Rita Raudsepp on ühtlasi ka ERÜ lasteteeninduse
toimkonna juhatuse liige ja tänu sellele kursis lastetööga terves vabariigis. Rita abistab
vajadusel kolleege teistes haruraamatukogudes seoses lasteürituse korraldamise ja kirjanduse
komplekteerimisega.
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Eesmärgiks oli tellida kõik auhinnatud ja konkurssidel tunnustuse saanud raamatud. Abiks
olid Eesti Lastekirjanduse Keskuse soovitused. Tehti tihedat koostööd koolide ja
lasteaedadega, arvestati emakeele- ja lasteaiaõpetajate soovidega.
Eraldi statistikas ei saa lastekirjanduse komplekteerimist välja kahjuks tuua.
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4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 6
Rmtk

Lugd
2019

Tori valla 826
raamatukogu

Lugd
2020

Muutus
(+-)

Külast-d Külast-d
2019
2020

Muutus
(+-)

Laenut
2019

Laenut
2020

Muutus
(+/-)

978

+152

12046

-71

8378

10675

+2297

11975

Lapsed moodustavad ligi 56% Tori valla raamatukogu lugejate arvust. Kuni 16-aastaste
lugejate hulk suurenes 152 lugeja võrra. Külastuste arv küll veidi vähenes, kuid laenutuste arv
kasvas suuresti. Seda statistilist muutust põhjustas kindlasti Tori kooliraamatukogu ja
rahvaraamatukogu liitmine. Eelmisel aastal oli Toris lasteteenindus minimaalne.
Samuti püüame haruraamatukogudes käivatel lapsevanematel vormistada oma laps lugejaks ja
laenutada lasteraamatud lapse nimele. See on vajalik selleks, et laps saaks võimaluse osaleda
tubli lugejana Tori valla raamatukogu poolt kord aastas organiseeritaval lasteraamatupäeval.
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus, s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine.
Sisuline hinnang, võrdlus, analüüs.
Raamatukogud on saanud kohaks, kuhu tullakse aega veetma, mängima ja sõpradega
kohtuma. Kahjuks 2020. aastal takistas koroonaviirus raamatukogus ajaveetmist ja sündmuste
korraldamist.
Aasta 2020 statistika näitab, et näiteks Sindi haruraamatukogus on laste ja noorte laenutused
ning külastused vähenenud. Seda on kindlasti tinginud vahepealne raamatukogu kinni olemine
seoses Covid-19 viirusega ja raamatukogu kolimisega uutesse ruumidesse.
Tori vallast liitus „Lugemisisu“ programmiga 5 raamatukogu, mille käigus täienes
raamatukogudes laste lugemisvara annetatud raamatuga. Ares läbisid 2020. aasta kevadeks
programmi edukalt 11 last.
Sauga haruraamatukogus on laste- ja noorteteeninduses märgata suurenenud külastatavuse ja
laenutamise tõusu ning seda kindlasti tänu koostööle kooli ja lasteaia õpetajatega ning samas
majas asuva noortekeskusega.
Pärast „Lugemisisu“ teematunde lapsed laenutavad aktiivsemalt raamatuid. Koostöö kohalike
haridusasutuste õpetajatega on aastast-aastasse paremaks muutumas.
Põhikooli vanema astme osas jääb kahjuks lugemine tunduvalt vähemaks. Õpetaja osaleb alati
uuema noortekirjanduse tutvustamise tundides ning annab õpilastele soovituslikuks
lugemiseks laiema valikuga uudiskirjandust. Samas peab märkima, et noortekirjanduse
tutvustamise tunde ootavad noored väga, kuulavad ja vaatavad huviga ning esitavad asjalikke
küsimusi. Peale seda laenutavad ka rohkem huvipakkuvaid raamatuid. Noortele on tähtsamad
sõprade soovitatud raamatud.
Tänu koostööle Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühinguga oli Tori valla raamatukogu
haruraamatukogusid külastavatel lastel jätkuvalt võimalik lugemiskoerale ette lugeda.
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Ettelugemised toimusid kaks korda kuus Sindi haruraamatukogus. Lugemiskoer Norbert ja
tema juht Lea Küünal, kellest sai alates 1. septembrist 2020 Sindi haruraamatukogu
raamatukoguhoidja, on laste ja nende vanemate seas väga hinnatud.

4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad
üritused. LISA 4
● Käivitus Tori valla raamatukogu ühine lugemismäng „Suvine lugemisbingo“
● Toimus I Tori valla raamatukogu lasteraamatupäev. Kokku tänasime üle valla 53 last
vanuses 4 kuni 12 aastat, kes raamatukoguprogrammi Urram järgi laenutasid 2019.
aastal raamatukogudest kõige enam. Kevadise eriolukorra tõttu ei olnud võimalust
kahjuks lapsi pidulikule koosviibimisele kutsuda, küll aga ei jäänud väikesed lugejad
tänamata. Oktoobrikuus, kui üle Eesti peeti raamatukogupäevi, said lapsed kokku
piirkonniti. Are, Sauga, Sindi, Suigu ja Urge raamatukogudes ootas raamatusõpradest
poisse ja tüdrukuid, mõnes kohas ka nende pereliikmeid, ees magus üllatus ning ulatati
tänutäheks kinkeraamat. Sindi lapsed haarasid kinni raamatukoguhoidjate poolt
pakutud võimalusest joonistada 10. meetrisele paberile oma pilt sügisest.
● 2020. aastal oli Are lastel rõõm kohtuda kirjanik Contraga.
● Jätkati ka „Lugemisisu“ tundidega.
● Are haruraamatukoguhoidja töötab ka kooliraamatukoguhoidjana. Haruraamatukogu
teenindab lugejad koolimajas K ja R 11.00 – 14.00, teistel aegadel Are Huvikeskuses.
Seoses tööga Are Põhikoolis on suurepärane võimalus lasteüritusi korraldada, kuid
2020. aastal jäid mitmed plaanitud sündmused koroonaviiruse tõttu ära.
● Suigus sai iga laps, kes lasteaia lõpetas, lõpupeol Lugemisisu logoga tänukirja,
järjehoidja ning Suigu piirkonna ajaloost pajatava raamatu „Suigu piirkonna lood ja
legendid.” Lasteaia lastele ja nende peredele on see raamat tore lugemine, sest sealt
saab lugeda ka sellest, miks Suigu lasteaia majas kummitab.
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
2020. aastal oli vallas 19 koduteeninduse kasutajat. Kaks inimest soovisid koduteenindust
peale operatsiooni. Mõnele inimesele viis raamatukoguhoidja eriolukorra ajal raamatudajakirjad välisukse taha või postkasti, sest eakamad inimesed ei soovinud kodust välja minna.
Tavaliselt kasutavad erivajadustega inimesed siiski laste, sõprade või naabrite abi.
Toris ja Sindis viib hooldustöötaja teavikuid neile, kes koos koduhooldusega soovivad ka
muid teenuseid.
Sindi haruraamatukogus oli teenusena ka printimistöö – eakale inimesel viidi koju kätte
lennupilet tema lapselapse palvel.
Tabel 7

Koduteenindus

Kordade arv

Teenuste arv

Kasutajate arv

142

142
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4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond
4.6.1 kohalikul tasandil
Koostööpartnerid 2020. aastal:
Are
● Are Põhikooli õpetajad, kellega koostöös toimusid raamatukogutunnid, viktoriinid ja
teised kirjanduslikud üritused ja kes lapsi raamatukokku tõid ja lastel tundidest
puududa lubasid.
● Are Huvikeskuse juht ning noortekeskuse töötajad olid abiks nende ürituste
ettevalmistamisel, mis toimusid huvikeskuse ruumides.
● Tori valla raamatukogu töötajad, kellega saab tööasju arutada ja kellega heas koostöös
toimib RVL.
● Eakate klubi „Pääsusilmad“, kes mõnikord kutsuvad raamatukoguhoidjat esinema ning
on usinad raamatukogu külastajad.
Sauga
● Sauga haruraamatukogul võimalus erinevate ettevõtmiste tarbeks koostöö Sauga
Avatud Noortekeskusega, kus mitmed suuremad ruumid erinevate tegevuste
elluviimiseks.
● Võimalus kaasata tegevustesse Sauga Põhikooli õpilased. Samas on probleemiks kooli
väga kauge asukoht raamatukogust.
● Jänesselja lasteaed asub raamatukogule lähedal ning õpetajad on huvitatud koostööst
raamatukoguga.
Sindi
● Koostööd tehakse Sindi muuseumiga ja Sindi avatud noortekeskusega, kellega loodi
ühine kohalikku kultuuri tutvustav koguperemäng „Sindi Silmaring“.
● Hea koostöö on Sindi gümnaasiumi ja lasteaia õpetajatega.
● Suuremate ettevõtmiste korraldamiseks saab kasutada Sindi seltsimaja saali.
Suigu
● Suigu haruraamatukogu on ainus ja kõige vanem pidevalt töötav kultuuriasutus Suigu
piirkonnas. Peamine koostööpartner, kellega koos täiskasvanute üritusi sai korraldatud
on eakate klubi Tuluke.
● Lasteürituste korraldamisel on koostööpartneriks Are Kooli Suigu lasteaed.
● Noorteüritusi tehakse Are Avatud Noortekeskuse alla kuuluva Suigu Noortetoa juhi ja
noortega.
● Kultuuritöö võimaluste laiendamiseks tegutseb jätkuvalt MTÜ Suigu piirkonna külade
kultuuriselts.
Tori
● Peamine koostööpartner on Tori Põhikool.
● Koostöö on kuid oleks vaja veelgi tulevikus arendada rohkem Tori Rahvamaja ja
muuseumiga.
Urge
● Urge haruraamatukogu on kohaks, kus Tori vallavalitsus saab kasutada ruume
piirkonna elanikega kohtumiseks
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Raamatukogud ja raamatukoguhoidjad on ka kohaliku kultuuripärandi säilitajad ja
vabaajakeskused:
Are:
● Raamatukoguhoidja koostas slaidikava Pärivere sovhoosi ajaloost Pärivere
mälestuskivi avamise sündmusele ning aitas kaasa raamatu „Pärivere lood“
ilmumisele.
● Eakate klubis „Pääsusilmad“ toimus ettelugemispäev.
● Are uues bussiterminalis seati raamatukogu toel sisse „Rändaja raamatukogu“ riiul,
millel edaspidi hoiab silma peal, korrastab ja täiendab Are raamatukogu töötaja.
● Eesti raamatu päeval sai iga laenutaja kaasa toreda eesti kirjaniku raamatu.
● Raamatukogus toimus pimekohting raamatuga.
Näitused:
Mait Rebase näitus „Portreed kuulsatest inimestest“, Are Kooli õpilaste joonistuste näitus
„Aasta loom - nahkhiir“, aknanäitus „Volbriöö – suur nõiduse ja maagia püha“, Ott Rõngase
fotonäitus „Meie inimesed“, näitus „Are hariduselu 191 aastat“.
Raamatute väljapanekud:

„Palju õnne, Eesti!“
„Jaan Kross-100“
„Ott Arder 70“
„Jüri ja Ülo Tuulik 80“
„155 aastat Eduard Vilde sünnist“
„60 aastat Heiki Vilepi sünnist“
„Kristiina Kass 50“
„Püsi aias!“
„Aasta 2020 tegijad looduses“
„Purki ja pudelisse“
„Andrus Kivirähk 50“
„Vanavanemate päev“
„Kooli? Kooli! Lahe“
„Agatha Christie - 130“
„Rahvajutt on vahva jutt“
„Isa tõstab õhku mind, olen tema naerulind…“,
„Põhjamaade krimikirjandus“
„Jõulud!“
„Pimekohting jõulusalmiga“.
Sauga:
● Jätkus kohaliku piirkondliku Mälumängu hooaeg.
● Kord kuus toimusid kirjandushuviliste klubi „Luule“ kokkusaamised, kus
raamatukoguhoidja esines erinevate teemadega ning tutvustas uusi raamatuid.
Raamatute väljapanekud:
„Ilon Wikland- Elu pildid“
„Oleks mul sõber“
„Head emadepäeva!“
„Palju õnne Kristiina Kass!“
„Ira Lemberil on sünnipäev!“
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„Andrus Kivirähk 50“
„Usupuhastuspüha-Halloween!“
„Ilusat isadepäeva!“
Näitused:
Marko Šorini fotonäitus "Sindi läbi telefonikaamera"
Sindi:
● Suursündmuseks Sindi haruraamatukogu pidulik avamine 1. septembril.
● 21.10 Koguperemäng „Sindi Silmaring” esitlus.
Näitused:
11.01 Rita Altmets „Korrastades pööningut“, taaskasutusnäitus
18.05 Tiina Ojaste „Muutused“, maalinäitus
17.07 Marko Šorin „Sindi läbi fotokaamera”, fotonäituse pidulik avamine
09.10 Maie Tamme juubelinäitus, näituse pidulik avamine
07.12 ARS Kunstistuudio talvemaalid, maalinäitus
Raamatute väljapanekud:
15.01 Eesti raamatupoodide teabekirjanduse menukid
29.01 Fred Jüssi- 85
03.02 Ilon Wikland – 90
05.02 2019. aasta kauneimad Eesti raamatud
13.02 Eesti sarjades(erinevad raamatusarjad Eestist)
04.03 „Ülistades naisi“
14.05 Aiandusraamatute väljapanek
01.06 Lastekaitsepäev
15.06 Suvi
10.07 Indrek Hargla 50
17.08 Andrus Kivirähk 50
08.09 Vanavanemate raamatunäitus
05.10 Eesti kirjanduse kuu
26.10 Õuduskirjandus halloweeni eel
28.11 “Jõulud tulevad”
Suigu
● Oktoobris tähistati Suigu haruraamatukogu 110. sünnipäeva. Esinema olid kutsutud
kaks Suiguga seotud inimest. Enda tööst raamatute kujundajana ja sellest, kuidas ta
raamatuteni jõudis, rääkis Murru küla juurtega graafik ja raamatute kujundaja Kadi
Kuremaa. Teine esineja oli Eesti Looduse toimetaja Juhan Javoiš, kes rääkis enda
vanaisast, Tartu Ülikooli professorist ja eesti antropoloogia rajajast Juhan Aulist, kelle
lapsepõlv möödus Suigu külas.
● Seltsimajas tegutseb kord nädalas joogatreening, mis tegutseb raamatukoguhoidja
ettevõtmisel, on elujõuline ja ei näita väsimuse märke.

Näitused:
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Mait Rebase koomiksite näitus
Muinsuskaitsepäevade puhuks oli tutvumiseks välja pandud materjalid Suigu piirkonna
koolidest ja koolmeistritest
Ants Borkveli võtmete kogu „Võtmetähtsusega näitus“
Raamatute väljapanekud:
Jaan Kross 100
Ilon Wikland 90
Lauri Vahtre 60
Heiki Vilep 60
Jaak Joala 70
Siima Škop 100
Andrus Kivirähk 50
5. oktoober on õpetajate päev
Robert Louis Stevenson 150
Neil Gaiman 60
Imeline jõuluaeg
Tori:
Fotonäitused:
Marko Šorin "Sindi läbi telefonikaamera"
Helen Parmen "Loodus meie ümber“
Raamatute väljapanekud
Aadu Hint 110
Kunsti sünnipäev
„Tori kool 145”
Anton Tšehhov 160
90 aastat Ilon Wiklandi sünnist
100 aastat Jaan Krossi sünnist
Eesti Vabariik 102
155 aastat kirjanik Eduard Vilde sünnist
Rahvusvaheline naistepäev. Kuulsad naiskirjanikud
Arthur Conan Doyle sünniaastapäev
Vanavanemate päev
„Tori hariduselu on talletatud uurimistöödesse
„Agatha Christie
„Muusikapäev”
„Oktoober-Eesti kirjanduse kuu”
„Kõigi pühakute õhtu-Halloween”
Isadepäev
Urge:
Raamatukogus toimus kohaliku KÜ koosolek, millest võttis osa 18 liiget.
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Näitused:
Noppeid Taali kooli ajaloost
Keraamikanäitus „Mul on savi!” autor Aet Tammik
Raamatute väljapanekud:
Urge haruraamatukogu TOP 10
„Palju õnne! Fred Jüssi 85“
„Sõber tunneb sõpra silmist”
„Eesti Vabariigi aastapäev“
„Linaliugu, pikka kiudu...”
Ed. Vilde 155
Rahvusvaheline naistepäev
Iko Maran 105
Andres Ehin 80
Tiit Made 80
Georg Ots 100
Lauri Vahtre 60
Naljakuu APRILL
60 aastat ajakirja „Täheke”
Marju Lauristin 80
Mart Laar 60
Jaak Joala 70
„Hullutavad hoidised. Tegutse targalt!“
Eesti kirjanduse kuu. Eelista eestimaist!
Voldemar Panso 100 Meenutustes...
„Raamat – parim abimees jõuludeks“
4.6.2 riiklikul tasandil
Sindi haruraamatukogu juhataja Rita Raudsepp on ERÜ lasteteeninduse toimkonna juhatuse
liige.
Huvi Tori valla raamatukogu toimimise vastu on tuntud Tartu- ja Viljandimaal, kuid
kohtumised lükkusid seoses koroonaga uude aastasse.
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Millised on peamised sihtrühmad ja millised on peamised teemad? Tagasiside, mis
muutunud?
Täiskasvanud õppija nädala raames toimus igas haruraamatukogus vähemalt üks
koolitus. Koolituste sihtrühmaks on täiskasvanu, kes soovib omandada uusi teadmisi.
●
●
●
●
●

Arvutiabi algajatele (Are, Sindi)
Raamatukoguprogrammi URRAM kasutajakoolitus (Sauga, Sindi, Are)
Riina Goode paberitöötuba Sindi haruraamatukogus
„Inglise aiad“. Muljeid, kogemusi, fotosid. Lektor Erika Jeret
Kaks korvipunumise töötuba Margus Rebase juhendamisel (Suigu)
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● Taali vabatahtliku päästja Kaire Partsi loeng erinevatest suitsu- ja vinguanduritest
(Suigu)
Individuaalkoolitused toimusid vastavalt inimeste soovidele ja vajadustele, näiteks
pangatoimingute tegemine, ID-kaart, digiallkiri, tuludeklaratsioonide täitmine, e-PRIA-s
aruannete esitamine ja toetuste taotlemine ja sotsiaalmeedia kasutamine. Individuaalkoolituse
sihtrühmaks olid eakamad inimesed. Eakate õpetamine on aeganõudev ja korraga on võimalik
olla ainult ühe inimese päralt.
Rühmakoolitusi toimus kooliõpilastele – teemaks oli URRAM-i ja lugeja.ee kasutamine.
Sauga haruraamatukogus on noored raamatukogu teenuse kasutajad huvitatud, kuidas
URRAMis ise teavikuid enda nimele reserveerida, tähtaegu pikendada jne. Siinkohal ongi
probleemiks lugejaportaali sisselogimine, mis on võimalik alates detsembrikuust vaid idkaardiga või kasutajanimega.

4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Tori valla raamatukogu igal harukogul on oma Facebooki lehekülg.
Veebis kajastas Tori valla raamatukogu tegemisi kohalik kirjamees Urmas Saard
https://kylauudis.ee/category/parnumaa/.
Are haruraamatukogul on blogi aadressil www.areraamatukogu.wordpress.com.
Sindi haruraamatukogu teeb igapäevaseid postitusi raamatukogu Facebooki lehel (559
jälgijat), jagavad kirjandusega seotud viiteid. Sindi harukogul olemas on ka Instagrami konto
(167 jälgijat).
Tori Valla Raamatukogu kodulehekülg www.torivallaraamatukogu.ee.
URRAMi lugejaportaalis on võimalik tutvuda iga haruraamatukogu uudiskirjandusega.
Valla kodulehekülg ja ajaleht Tori Valla Teataja raamatukoguürituste reklaamimiseks ja
kajastamiseks. Raamatukogu tegevusi kajastavad ka koostööpartnerite kodulehed ja FB lehed
(näiteks Are Kooli koduleht).
Sindi haruraamatukogu tegemiste vastu on huvi tundnud ka ajaleht „Pärnu Postimees“, kus on
ilmunud artiklid raamatukogu kolimisest, raamatukogu avamisest uutes ruumides, laenutuste
TOPi kohta ning artikkel projektikonkursi „Raamatukogud- muuseumid-noored“ tulemusel
valminud koguperemäng „Sindi Silmaring“ kohta.
Uude majja kolimisega sai Sindi haruraamatukogu endale ka suure valgustatud infostendi,
kus on üleval info ürituste, näituste ja muu Tori vallas toimuva kohta.
Sindi haruraamatukogu avamist kajastas ka Eesti Televisioon saates „Terevisioon“.
4.9 Andmebaasid. (Raamatukogude tegevuseks vajalike bibliograafia-, täistekst- ja muude
andmebaaside loomine ja pidamine, RaRS §5(5)2). Kas ja milliseid andmekogusid pakutakse
lugejaile kodulehe vahendusel? E-kataloog.
Kodulehe vahendusel pakutakse lugejaile viiteid Are topoteegile.
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Kodulehel olemas e-kataloog, mis seotud URRAMi programmiga.

5. 2021. aasta tegevused
Tuleva perioodi uued suunad teie maakonna/linna raamatukogude arengus, mida muudate,
milliseid toetavaid tegevusi vajate, keda kaasate. Ettepanekud muudatusteks ja tulevane
tegevus.
● Tori valla raamatukogu kasutajate rahulolu-uuringu läbiviimine – kaasata Pärnu
Keskraamatukogu arendusjuht Krista Visas.
● Tori uues bussiterminalis seada koostöös Tori Rahvamajaga sisse „Rändaja
raamatukogu” riiul, mida edaspidi korrastab ja täiendab Tori raamatukogu töötaja.
● Ülevallalise Tori valla mälumängu käivitamine.
● Käivitada uus teenus - raamatute laenutus Omiva pakiautomaadi kaudu Sauga ja Sindi
haruraamatukogudes (seal vastavad pakiautomaadid olemas).
● Luua oma lugejatele interaktiivseid kirjandusmänge ja viia osad raamatukogutunnid
lastele veebipõhisteks.
● Sindi haruraamatukogus hakkab koos käima Raamatuklubi ja ürituste sari „Huvitavate
kohtumiste õhtu“.
● Sindi haruraamatukogul on kavas suveperioodil mõnedeks üritusteks võtta kasutusele
raamatukogu hooviala.
● Suigu haruraamatukogus vajab põhjalikku korrastamist lastekirjanduse fond ning
raamatukogu arhiiv. Selleks vajab raamatukoguhoidja kolleegide ja spetsialistide abi.
● Raamatute tagastuskastide paigaldamine Tori ja Suigu haruraamatukogude välisuste
juurde.

Ettepanekud, mida oleks vaja lahendada koostöös teiste raamatukogudega:
● Vajalik on raamatukoguprogrammi Urrami edasiarendus ja kaasajastamine: võimalus
sisselogimine lugejaportaali mobiil-id ja smart-id kasutades, lugejaks vormistamine
veebis jne
● Statistilise aruande vormi ja andmete kaasajastamine
Koostaja
Ene Michelis
Tori valla raamatukogu direktor
/allkirjastatud digitaalselt/

27

● LISA 1. Personali koolitus
Raamatukogu nimi

Koolituse
aeg

Koolituse teema

Koolitus-tundide
arv

Koolituseks
kulutatud

Tori
valla 30.ja 31.
raamatukogu jaanuar
direktor
20.ja 21.
veebruar

Koolitusprogrammi
"21. 64 akadeemilist
sajandi
raamatukogu
2 tundi
moodulit Creativity Lab ja
Eesti
Raamatukoguhoidjate
Ühing

230 eurot

Tori
valla 19. 02
raamatukogu
direktor

Isikuandmete kaitse koolitus.
Margus Kingisepp, Legimus
koolituskeskus,

4 tundi

30 eurot

Tori
valla 11. 03
raamatukogu
direktor

"Kultuurisündmuse
korraldamine" ,Inge Ojakäär

5 tundi

5 eurot

Tori
valla 20.10
raamatukogu
direktor

Raamatukogupäevade avamine 4 tundi

veebis

Tori Valla 30.10
raamatukogu
direktor

Osalemine XX
maaraamatukoguhoidja
päeval Mustla rahvamajas

Tori
valla 06.11
raamatukogu
direktor

Aleksander
Sibulale 4,5 tundi
pühendatud erialapäev

Tori
valla 04.11
raamatukogu
direktor

„Kultuurisündmuse
korraldamine- ideest
teostuseni“ Anneliis Kõiv

Pärnu Aianduse- ja Mesinduse
Seltsi maja koostöös Eesti
Rahvakultuuri Keskusega

4 tundi

veebis

5 tundi

Pärnu Aianduse- ja Mesinduse
Seltsi maja koostöös Eesti
Rahvakultuuri Keskusega
Tori
valla 3. 12
raamatukogu
direktor

Teenusedisaini konverents
2020: avaliku ruumi disain
inimkeskseks
Eesti Rahvusraamatukogu

4 tundi

veebis
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Tori
valla 08.12
raamatukogu
direktor

“Raamatukogud- muuseumid- 4 tundi
noored” kokkuvõttev seminar

veebis

Are

Eesti Lastekirjanduse Keskuse 2 tundi
„Lugemisisu” stardikoolitus

(veebis)

23. ja 26.11 Tallinna
Keskraamatukogu 6 tundi
poolt
korraldatud
„Interaktiivsed
raamatukogutunnid ja harivad
online-mängud
Sinu
raamatukogus“

(veebis)

01.10

Tori

oktoober

Raamatukoguhoidja
kutsekoolituse I moodul

104 akadeemilist 220 eurot
tundi, neist 44
tundi
lähiõpet/õppekäik
e ja 60 tundi
iseseisvat tööd.

Sauga

01.10

Eesti Lastekirjanduse Keskuse 2 tundi
„Lugemisisu” stardikoolitus

(veebis)

06.02

Ilon Wiklandi kohvernäituse
“Pikk-pikk teekond” esitlus Rita

3 tundi

62 eurot

07.02

ERÜ juhatuse laiendatud
koosolek - Rita

3 tundi

10.02

ERÜ Noorteklubi
4 tundi
Talveseminar: "Tööstress –
kas ka raamatukogutöötajal?" Marie Pärkma

30 eurot

18.02

“Ideest ürituseni –
interaktiivne kaasamine,
visuaalid ja sotsiaalmeedia“ Marie Pärkma

6,5 tundi

78 eurot

03.03

„Raamatukogud online sotsiaalmeedia haldamine ja
veebiehitustööriistad“ - Marie
Pärkma

6,5 tundi

78 eurot

05.03

ERÜ lasteteeninduse
toimkonna koosolek - Rita

2,5 tundi

Sindi
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05.03

ELK aastakoosolek - Rita

3 tundi

15.0928.10

Kodulehe koolitus-Reelika

~15 tundi

16.09

ELK üleriigiline
lasteraamatukoguhoidjate päev
-Rita

25.09

Tori valla raamatukogu
raamatukoguhoidjate
õppepäev Toris

5 tundi

01.10.

Lugemisisu Tallinna
stardikoolitus -Rita

6 tundi

02.10

Lugemisisu Tartu
stardikoosolek zoom
kohtumine-Rita

6 tundi

20.10

Raamatukogupäevade
avamine. Mälumäng- Rita

4 tundi

22.10

Veebikoolitus Laps
6 tundi
kirjanduses 8: Mäng
lastekirjanduses - Rita, Reelika

06.11

Veebikoolitus Aleksander
Sibulale pühendatud
erialapäev - Reelika, Rita

4,5 tundi

04.11

Rita Tori koolis juhendamas
Lugemisisu raames Tori
õpetajaid

1 tund

12.11

Rita Tori koolis läbi viimas
Lugemisisu tunde

5 tundi

23.11

Veebikoolitus”Interaktiivsed
raamatukogutunnid ja harivad
online -mängud Sinu
raamatukogus - Reelika, Rita

5,5 tundi

26.11

Veebikoolitus “Interaktiivsed
raamatukogutunnid ja harivad
online-mängud Sinu
raamatukogus-Reelika, Rita

5,5 tundi

27.11

Veebikoolitus “Elukestev õpe
ja täiskasvanud õppija”

4 tundi

20 eurot

30
08.12

Veebikoolitus
“Raamatukogud- muuseumidnoored” kokkuvõttev seminar

4 tundi

LISA 2. Raamatukogutöötajate avalikud esinemised
ettekanded, loengud, koolitused
Tori valla raamatukogu direktor:
● 23. jaanuar - Ettekanne Tori Valla Volikogu istungil. Tori valla raamatukogu
kasutuseeskirjade kinnitamine.
● 26. veebruar Ettekanne Tori Põhikooli hoolekogu koosolekul. Teemaks Tori Põhikooli
raamatukogu ja Tori haruraamatukogu ühinemine.
● Tori valla beebipäevadel (jaanuar, august, september)
● Ettekanne Tori valla kultuurikomisjoni koosolekul Tori valla raamatukogu tööst
10.märts
● 29.oktoober - Ettekanne Tori Valla Raamatukogu nõukogu ees raamatukogu tööst
Are haruraamatukogu raamatukoguhoidja:
● Raamatu „Pärivere lood“ esitlusel raamatu tutvustamine Are Huvikeskuses.
● Jaanuari, veebruari ja märtsikuu mälumängude läbiviimine Are Koolis.
● Are laste lugemiskonverentsi„Vanapagan, Reinuvader Rebane ja teised vahvad
tegelased“ läbiviimine Are Huvikeskuses.
● Uuema noortekirjanduse tutvustamine Are Koolis.
● Raamatukogutundide läbiviimine Are Koolis.
Sauga haruraamatukogu raamatukoguhoidja:
● „Lugemisisu“ programmi raamatu teekonna tunnid 1. ja 2. klasside õpilastele Sauga
Põhikoolis.
Sindi haruraamatukogu juhataja:
● 07.02.2020 ERÜ juhatuse laiendatud koosolek. Rita Raudsepp andis ülevaate ERÜ
lasteteeninduse toimkonna 2019. aasta tööst ja 2020. aasta plaanidest.
● 28.02.2020 ERÜ aastakoosolek. Rita Raudsepp andis ülevaate ERÜ lasteteeninduse
toimkonna 2019. aasta tööst ja 2020. aasta plaanidest.
● 05.03.2020 ERÜ lasteteeninduse toimkonna koosolek. Rita Raudsepp juhatas
toimkonna juhina koosolekut.
● 16.09.2020 Üleriigiline lasteraamatukoguhoidjate päev Viimsis. Rita Raudsepp tegi
2019. aasta aruannete põhjal ettekande lastetööst Eesti raamatukogudes.
● 08.12.2020 Veebikoolitus Projektikonkursi „Raamatukogu-muuseumid-noored“
kokkuvõttev seminar. Rita Raudsepp tegi kokkuvõtte projektikonkursi tulemusest
koguperemängust Sindi Silmaring.
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● LISA 3. Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Raamatukogu nimi

Teostatud tööd (2020)

Sindi

Uue raamatukogu ehituse lõpetamine. Raamatukogu hoonet

haruraamatukogu

ümbritseva aia osalised renoveerimistööd.

Sauga

Raamatukogus toimus hoidlariiulite asendamine uute avariiulitega.
Sellega seoses vahetati ühes ruumis põrandakate. Raamatukogu
ühe osa seintele telliti kunstniku poolt lastepärased maalingud.
Paigaldati siinid näituste korraldamiseks.

haruraamatukogu

Tori
haruraamatukogu

Raamatukogu seinte värvimine, laste lugemispesa loomine.
Raamatukogu trepi kapitaalremont.

Urge

Päästeameti ettekirjutuste täitmine, elektrisüsteemide ümberehitus.

haruraamatukogu

LISA 4. Laste ja noorteüritused
Raamatukogu
nimi

Ürituse nimi

Osavõtjate arv

Are

1.-4. klassi lastele toimusid „Lugemisisu“ 124
tunnid
"Raamatu
teekond"
ja
illustratsioonitunnid

Are

Ettevalmistus
Pärnus
toimuvaks 11
KIVIrähkimänguks. Are Koolis toimus
eelnevalt viktoriin, kus selgus võistkonna
koosseis. (Kahjuks jäi Pärnu KIVIrähki
mäng ära).

Are

Ettevalmistus kohtumiseks kirjanik
Contraga. 1., 2. 7. 8. ja 9. klassile toimusid
jututunnid Contra elust ja loomingust.

67

Are

11. märtsil emakeelepäeva tähistamine ja
kohtumine kirjanik Contraga.

145

Are

Jaanuaris, veebruaris ja märtsis toimusid
Are Kooli mälumängud (kokku 6 mängu).

360

Are

Ajakirja Täheke sünnipäeva tähistamine
Are haruraamatukogus
meisterdamistunniga.

10

32
Are

Tori valla raamatukogu Suvine
lugemisbingo“

9

Are

Are Kooli 1. klassi raamatukogu
esmakülastus, raamatukoguga ja
kasutamise reeglitega tutvumine.

20

Are

5. klassi raamatukogutund
teatmekirjandusest.

13

Are

5., 6. 7. ja 9. klassile uuema
noortekirjanduse tutvustused

40

Are

Ettelugemispäev Are haruaamatukogus.

4

Are

Are laste eesti rahvajutu aastale
pühendatud lugemiskonverents
„Vanapagan, Reinuvader Rebane ja teised
vahvad tegelased“ Are Huvikeskuses.
Ettelugemisvõistlus. Rahvalike tantsude ja
mängude õppimine.

79

Are

Põhjamaade kirjanduse nädala „Põhjala
maailmas“ jutuhommik 6. klassile.

16

Are

Jututunnid Astrid Lindgreni elust ja
loomingust 2. ja 3. klassile.

33

Are

I Tori valla lasteraamatukogupäeva
piirkondlik tänupäev

17

Are

Digikultuuriaastale pühendatud Are Kooli
veebipõhine mälumängusari 1.-9. klassile
(kokku 4 mängu).

275

Ares lasteüritustest osavõtjaid kokku:

1223

Raamatukogu
nimi

Ürituse nimi

Osavõtjate arv

Sauga

Lauamängude päev 6 korda aastas
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Sauga

„Lugemisisu“ projekt – 8 tundi Jänesselja 217
lasteaia ja Sauga Põhikooli lastele

Sauga

3D pliiatsite töötoad 2 korda aastas

Sauga

I Tori valla lasteraamatukogupäeva 6
piirkondlik tänupäev

10

33
Sauga

Ajakirja Täheke sünnipäeva tähistamine 4
Are
haruraamatukogus
meisterdamistunniga.

Sauga

Tori
valla
lugemisbingo“

raamatukogu

Suvine 4

Saugas lasteüritustest osavõtjaid kokku:

272

Raamatukogu
nimi

Ürituse nimi

Sindi

Lugemisisu programmi” Raamatu teekond” 122
tunnid

Sindi

Laste lugemisklubi „Lugemistuhin“
jaanuar-märts

33

Sindi

Ilon Wiklandi kohvernäitus „Pikk-pikk
teekond“

179

Sindi

I Tori valla lasteraamatupäev piirkondlik
üritus

20

Sindi

Ettelugemispäevad eesti rahvajuttude
ainetel

93

Sindi

Lugemisisu programmi tutvustamine
2020/2021 hooaeg

197

Sindi

Lugemiskoerte programm „Lugemine
käppa

41

Sindi

3D pliiatsite töötuba

5

Sindi

Filmitund lastele

9

Sindi

Lauamängud lauale

7

Sindis lasteüritustest osavõtjaid kokku: 706

Osavõtjate arv

34
Suigu
Raamatukogu Ürituse nimi
nimi

Osavõtjate arv

Suigu

3D pliiatsite töötuba Suigu Noortetoa lastele

9

Suigu

Lugemisisu Suigu lasteaia Lepatriinu rühma
lastele

33

Suigu

Unejutt Suigu lasteaia Päikesekildude rühmale

10

Suigu

Ettelugemispäev Suigu lasteaias

44

Suigu

Meisterdamine „Tähekese” käsitöölehtedest Suigu 4
Noortetoa lastele

Suigus lasteüritustest osavõtjaid kokku: 100

Raamatukogu Ürituse nimi
nimi

Osavõtjate arv

Tori

Soovituslike raamatute tutvustus põhikooli
õpilastele – 9 korda aastas

129

Tori

Esimene klass tutvumas raamatukoguga

19

Tori

Lugemisisu projekti tutvustamine lastele

92

Toris lasteüritustest osavõtjaid kokku: 240

