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Sissejuhatus 

Tabel 1 

Raamatukogu

/ valla nimi  

Elanike 

arv 

(01.12.20) 

Üldkasutatavate 

raamatukogude 

arv  

Haru

kogu

de 

arv 

Teenindus

punktide 

arv 

Kokku 

Harku vald 15614 1 2 0 3 

 

 

1. Põhilised tegevussuunad  

Aastal 2021 üheks oluliseks märksõnaks on sündmused. Aasta teisel poolel, pärast kontaktivaba 

laenutamise perioodi, alustati aktiivse kultuuriprogrammi kavandamise ja selle läbiviimisega. 

Kolmes raamatukogus toimus rohkelt näitusi, väljapanekuid, vestlusõhtuid ning töötubasid. 

Märgilisemateks olid Ilon Wiklandi kohvernäitus, millest võttis osa üle 260 lapse, Anne Lindti 

maalinäitus, Made Balbati digigraafika näitus, vestlusõhtud Igor Volkega ning Helgi Sallo ja 

Anne Veesaarega, jt. Kohalik kogukond on võtnud sündmused väga hästi vastu, sündmustel 

osales palju inimesi, mis näitab, et raamatukogul on tugev potentsiaal täita kohaliku kogukonna 

kultuurikeskuse rolli. 

Hoogustusid raamatukogukoolitused Harku valla koolide õpilastele ja lasteaedadele. Lastele 

tutvustati lugemisprogramme nagu nt Lugemisisu. Tabasalu raamatukogus parendati 

lasteosakonna interjööri, uuendus võimaldab suuremal lastehulgal osaleda töötubades. 

Võrreldes 2020. aasta II poolaastaga suurenes laste külastatavus raamatukogus oluliselt, 

aastalõikes aga on arv väiksem. 

Seoses kultuuripärandi teemaga toimus Muinsuskaitsepäevad 2021 ”Peidus pärand” raames 

Harku raamatukogus avatud arutelu Harku mõisa piirdemüür mitmest vaatenurgast ning sellega 

kaasnes ka näitus. Harku valla avatud külade nädala raames toimusid kolmes raamatukogus 

raamatulaadad, samuti toimusid aasta lõpus raamatu- ning jõululaadad.  

Online-kanalite kasutamine raamatukogu turunduses on olnud väga edukas. Kodulehte on 

kasutanud rohkem kui 12 000 külastajat, niisamuti on olnud edukad FB ja Instagram´i 

postitused. Suurima kasutajaskonna moodustavad naised (93%), suurim vanusegrupp on 35-44 

(38%). Jätkunud on üleminek veebipõhistele infosüsteemidele dokumendihalduses, 

personalitöös jm. 
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Üks olulisemaid projekte aastal 2021 on olnud Vääna raamatukogu arendus. Aasta jooksul 

toimunud  läbirääkimiste tulemusena valmis Vääna tall-tõllakuuri arhitektuurne projekt. Selle 

projekti järgi kolitakse Vääna raamatukogu tall-tõllakuuri I korrusele, mis täidaks ühe olulise 

nõude – ligipääsu eakatele ja puudega inimestele. Samuti avardab arendus oluliselt 

raamatukogu võimalusi toimida kaasaegse ja atraktiivse kogukonnakeskusena. Projekti 

ehitushange korraldati novembris, kuid see tühistati aasta lõpus. Projekt seiskus. Raamatukogu 

nõukogu tegi vallavalitsusele ettepaneku jätkata projekti teostamist etapiviisiliselt, kasutades 

projekti jaoks eraldatud olemasolevaid rahalisi vahendeid. 

Aastal 2021 osteti Tabasalu ja Harku raamatukogudesse Cleveroni pakiautomaadid, nn 

elektroonilised raamatukapid. Tabasalusse paigaldati automaat veebruarikuus ja seda on 

kasutanud enam kui 1500 lugejat ning selle vahendusel on laenutatud ca 7500 raamatut. Harku 

raamatukogusse paigaldati automaat detsembrikuus. 

Harku valla Raamatukogud on seoses uuenduste ja atraktiivsete sündmustega kohalikus 

kogukonnas oluliselt nähtavamad. Tabasalu raamatukogus on olnud rekordarv mitmesuguseid 

sündmusi erinevatele sihtrühmadele – lastele ja täiskasvanutele – see on aidanud raamatukogul 

olla rohkem nähtav. Kaasa on aidanud ka online-turundus. Raamatukogu teeb aktiivset 

selgitustööd selles osas, et lisaks teavikute laenutamise teenusele on raamatukogul ka kultuuri- 

ja  kogukonnakeskuse roll.  

 

1.1 Koroonaviiruse mõju 

TEENUS 

Raamatukogudes oli kontaktivaba laenutamine aasta algusest kuni 08.02.2021, siis avati Vääna 

raamatukogu lugejatele. Harku ja Tabasalu raamatukogud jätkasid kontaktivaba laentusega. 

Viiruse leviku laiendes, olid alates 11.03. taas kõik kolm raamatukogu kontaktivabal laenutusel. 

Alates 03.05. avati lugejatele Harku ja Vääna raamatukogud ning 24.05 ka Tabasalu 

raamatukogu. Raamatukogude lugemissaalid jäid avatuks aasta lõpuni. 

Kontaktivaba laenutusteenust pakkusid kõik kolm raamatukogu, sh oli Tabasalu raamatukogul 

võimalus pakkuda lisaks ka pakiautomaadi teenust. See õigustas end väga nii seoses 

pandeemiaga kui paindliku teenusena laiemalt. Kohalik kogukond kasutab seda võimalust 

aktiivselt. 

Raamatukogus järgiti viiruse tõkestamise meetmeid (kaitsemaskide kandmine, käte 

desifintseerimisjaamad jmt). Lugejaid teavitati nii füüsiliste plakatite kui online-kanalite 

vahendusel. Sündmuste korraldamisel järgiti samu meetmeid, kontrolliti 

vaktsineerimistõendeid jmt.  

Kontaktivaba laenutuse periood pärssis raamatukogu külastamise võimalust ning seetõttu 

vähenes külastuste arv. Samuti tõi see endaga kaasa teatud ebakindluse sündmuste korraldamise 

osas. 
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TARISTU 

Harku valla Raamatukogud said võimaluse osta kaks pakiautomaati, mis paigaldati Tabasalu ja 

Harku raamatukogudesse.  

Kahes raamatukogus on ventilatsioon vananenud. Harku raamatukogus on aasta jooksul 

toimunud mitu korda ventilatsioonitorude amortisatsiooni tõttu veeavarii. Tabasalu 

raamatukogus tehti CO2 mõõtmised. Mõõtmistulemused näitasid, et Tabasalu raamatukogus on 

kõrgendatud viiruse leviku oht. Vääna raamatukogus puudub ventilatsioonisüsteem. 

EELARVE 

Raamatukogu eelarves ei tehtud kärpeid. 

TÖÖKORRALDUS 

Põhilised muudatused tehti pandeemia esimese ja teise laine ajal, aastal 2021 ei olnud enam 

olulisi muudatusi. Toimus kontaktivaba laenutus ja maikuust alates taastus normaalne töörütm. 

Oluline oli ka lugejate teavitamine ja toetamine, suurenes päringutele vastamine. 

PARIMAD UUED PRAKTIKAD 

Pandeemia algus tõi kaasa uued töövormid, sh kontaktivaba laenutuse ja kaugtöö. Esimeste 

lainete ajal toimus kontaktivaba laenutamine väljaspool lugemissaali, kuid 

raamatukoguhoones. Tekkis vajadus pakiautomaatide ja sülearvutite järele. Aastal 2021 osteti 

pakiautomaadid ja alustati üleminekut sülearvutitele.  

 

2 Juhtimine  

2.1 Raamatukogude võrgu struktuur ja nõukogud 

Seoses kohalike omavalitsuste valimiste tulemustega muutus Harku valla Raamatukogude 

nõukogu koosseis 

Tabasalu raamatukogus liideti kaks osalise tööajaga ametikohta üheks ametikohaks. Seoses 

sellega on raamatukogus kolm täiskohaga raamatukoguhoidjat.  

Võttes arvesse Harku valla elanike arvu (<16 000), võiks rahvaraamatukogude 

kvaliteedimudeli järgi olla raamatukogus 16 raamatukoguhoidjat. Aastal 2021 on koos direktori 

ja peavarahoidjaga kokku 7 töötajat.  

Mitmete raamatukoguteenuste, sh atraktiivsete sündmuste korraldamiseks on vajalik 

märkimisväärselt suuremad eelarvelised vahendid kui seni. Oluline on suurendada teavikute 

arvu. Kuna rahaliste vahendite nappus on olnud aastatepikkune probleem, siis on oluline eelarve 

suurendamine. 

Raamatukogude ruumid vajavad renoveerimist ja uut sisekujundust ning 

ventilatsioonisüsteemide uuendamist. IT-lahendused vajavad kaasajastamist ja AIP arvu olulist 

suurendamist.  

Kuid vaatamata nappidele ressurssidele ja pandeemiale on raamatukogu teenuste pakkumine 

olnud aastal 2021 hea. 
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2.2 Eelarve 

Tabel 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Projektid 

Tabel 3  

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Eraldatud 

summa 

Projekti üldmaksumus 

Projekt – Huvihariduse ja huvitegevuse 

kava 2021 – võrgustikutöö – Tabasalu 

raamatukogule töötubade toolide 

soetamine 

 

1.01.2021-

31.12.2021 

1773,00 2100,00 

Projekt võimaldab lahendada töötubade ja ka teiste raamatukogus korraldatavate sündmuste 

puhul toolide vajaduse.  

 

2.4 Personali koosseis, juhtimine ja areng 

Tabasalu raamatukogus liideti kaks osalise tööajaga ametikohta üheks täisajaga ametikohaks. 

Töökorralduse ja järjepidevuse seisukohast on täiskohaga töötajal suurem side tööülesanntega 

ning valdkonnaga. Oluline on ka töötajate haridustase, mis vastaks raamatukogu 

arengukavale. 

 

2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest 

Harku valla Raamatukogude töötajad on osalenud 20 koolitusel, 127 tunni ulatuses, osalejaid 

kokku kõigil koolitusel oli 27. Töötajad on osalenud koolitustel, mis olid seotud laste- ja 

noortega ning lugemisoskuse arendamisega, terviseteemadega raamatukoguhoidjatele, 

isikuandmete kaitsega, infokirja oskuse arendamisega ning raamatukogu kui mäluastusega: 

• Lastekirjanduse aastakoosolek 

• Emakeelepäeva konverents "Eesti keele elujõust" 

Põhieelarve  Seisuga  

31.12.20. €  

Seisuga  

31.12.21 €  

Muutus %  

Eelarve kokku  297 610 321 374 +8% 

sh keskraamatukogu    

Personalikulu  164 107 181 440 +10,6% 

sh keskraamatukogu 49 078 57 257 +17% 

Komplekteerimiskulu 56 434 63 098 +11,8% 

sh KOV-lt 32 470 37 495 +6,6% 

sh riigilt  23 964 25 603 +6,8% 

sh keskraamatukogu 24 334 25 891 +7,8% 

Infotehnoloogiakulu  13 410 
10 509 

-21, 6 % 

sh keskraamatukogu    
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• XXIII mäluasutuste talveseminar „Aasta viirusega – mida me õppisime?“ 

• Erasmus + projekti ”Pedagoogide töösüsteem laste lugemisoskuse arendamiseks” 

lõpukonverents ”Lugemisoskuse arendamise teel” 

• IFLA Laste- ja noortesektsiooni koosolek 

• Terviseteemadega seotud e teenuste koolitus raamatukoguhoidjatele 

• Isikuandmete kaitse seadus, algajatele 

• isikuandmete kaitse seadus, edasijõudnutele 

• Piirkondlik seminar raamatukoguhoidjatele Tallin/Harju 

• Säilitusalane seminar 2021 "Raamatu teekond: loogeldes loojangu poole" 

• Infokirjaoskus meditsiinis 

• Virtuaalne infopäev ll: korralda üritus Muinsuskaitsepäevadel 

• Valla keskraamatukogu juhtide praktika Tallinna Keskraamatukogus 2021. 

• Rahvusraamatukogu infoseminar: üleriigiliste arendusprojektide seis ja praktiline 

info 

• Terviseteemadega seotud e- teenuste koolitus raamatukoguhoidjatele 

• Laps kirjanduses 9. Laps ja keskkond 

• Microsoft Teamsi koolitus - virtuaalne platvorm meeskonnatööks 

• MS Excel – esimesed sammud  

• E-raamatukogude koolitus 

• Lugemisisu stardikoolitus 

 

Lisa 1 

2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised 

Kultuuripärandiga seotud tegevused Harku raamatukogus – loeng ja tutvustus avalikkusele 

Harku mõisa piirdemüür mitmest vaatenurgast. Tabasalu raamatukogus arutelu ja tutvustus 

Tuleviku raamatukogu. 

LISA 2 

2.4.3 Erialahariduse omandamine 

Aastal 2021 ei omandanud Harku valla Raamatukogude töötajatest keegi erialaharidust. 

2.4.4 Töötajate tunnustamine 

Aastal 2021 ei olnud Harku valla Raamatukogude töötajatele tunnustusi. 

 

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine  

Oluline projekt aastal 2021 oli Vääna raamatukogu arendus. Projekti arhitektuurne lahendus oli 

valmis juulikuus, hange korraldati novembrikuus ja see tühistati detsembris.  

Hetkel toimib osa Vääna haruraamatukogust avatud trepihallis, mis on pideva müra ja teavikute 

kadumise riskifaktori tõttu raamatukogu tegevuseks üsna sobimatu. Teine ruum on uksega 

suletav, ruumis on aknad ning on võimalus lugejaid teenindada, kuid üheks probleemiks on 

lugeja arvutikohtade vähesus (1 koht). Samuti puuduvad Vääna haruraamatukogus näituse- 
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ja lasteala ning töötaja tööruum, sh ka tuleohutuse nõuetele vastav köögiruum. Haridus- ja 

publikuprogrammide läbiviimine on kirjeldatud alal raskendatud.  

 

Raamatukogus puudub ventilatsioon. Raamatukogu on raskesti ligipääsetav eakatele ja 

puudega inimestele.  
 

Arendus võimaldaks lahendada valupunkte, teenindada suuremat hulka lugejaid ja 

atraktiivse ning funktsionaalse ruumilahenduse korral võimaldaks pakkuda paljudele 

huvitavaid kultuurisündmusi ning programme.  

 

Tabasalu ja Harku raamatukogudes on amortiseerunud ventilatsioonisüsteemid, mis vajavad 

uuendamist. Seoses pandeemiaga viidi läbi CO2 mõõtmised Tabasalu raamatukogus, millest 

selgus, et raamatukogus on suurenenud viiruse leviku risk. 

Harku raamatukogus on raskendatud ligipääs eakatele ja puudega inimestele. On tehtud 

ettepanekuid olukorra lahendamiseks. Tabasalu raamatukogus on vaja teostada ruumide 

remonti, uuendada mööblit ja IT-vahendeid. Rahaliste vahendite nappuse tõttu ei olnud see 

aastal 2021 võimalik. 

 

LISA 3 

2.6 Juurdepääs liikumispuudega inimesele 

Seoses Vääna raamatukogu arendusega oleks olnud võimalik lahendada eakatele ja 

liikumispuudega  inimestele paremad võimalused raamatukogu kasutamiseks. Harku 

raamatukogus on tagatud üksnes osaline juurdepääs, vallale on tehtud ettepanek olukorra 

parandamiseks. Tabasalu raamatukogus on juurdepääs tagatud.  

Aastal 2021 ei ole teostatud töid liikumispuudega inimestele juurdepääsu tagamiseks. 

 

2.7 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 

Uusi arendustegevusi infotehnoloogia valdkonnas ei ole toimunud. 

 

3. Kogud komplekteerimine ja töötlemine 

3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 

Harku valla raamatukogude ühinemine on toonud kaasa ühtsed põhimõtted, säilitades eesmärgi 

komplekteerida igasse kogusse sihtgruppide vajadusi ja eripära arvestav mitmekülgne valik 

pidevalt uuenevat kirjandust. Raamatukogud valivad ja tellivad põhiliselt 

maakonnaraamatukogu kaudu oma teavikud ise.  

Vääna raamatukogu 19 113 ja Harku 19 049 teavikuga on peaaaegu võrdse suurusega kogud, 

Tabasalu keskkoguna neist poole suurem: 44 759 teavikut. Harkul on piirkonna ajaloolist 

eripära arvestades suurem venekeelse kirjanduse kogu, mida on vähendatud lugejanõudlust 

arvestades. Vääna kogu on kujunenud paikkonna arengutele, kooli ja õpilaste 

lugemisvajadustele vastates. Tabasalu raamatukogu keskkoguna on kõige mitmekülgsema 

valikuga.  
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Kõik kogud on traditsioonilised, põhiosas raamatutest koosnevad. Liigiliselt koostiselt 

mitmekülgsed, laadiliselt on kogu põhiosa trükitud raamat. Arengukavast tulenevalt on 

hetkekavas suurendada võõrkeelse kirjanduse kogu. E-teavikuid kogus ei ole. 

2021. aastal oli kogude juurdekasv +4425 eksemplari, millest 50,1 % ehk 2215 eksemplari 

Tabasalu, 28,2 % ehk 1250 eksemplari Harku ja 21,7 % ehk 960 eksemplari Vääna. 

Komplekteerimismahtude erinevust Vääna ja Harku vahel tasandati, kavas on need 

võrdsustada, arvestades kogude kasutatavust ja plaanis olevaid arenguid Vääna raamatukogus. 

Annetuste osakaal kogude juurdekasvust kokku 5,5% ehk 244 eks, millest põhiosa trükitud 

raamat. Võrreldes 2020. aastaga kasvas annetuste hulk 65%, enim Tabasalu raamatukogus. 

 

3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 

2021. täiendati kogusid 4255 raamatuga, millest Tabasalu 50,4%, Harku 28 %, Vääna 21,6%. 

Ilukirjanduse osakaal hangitud raamatutest Tabasalus 65%, Harkus 73%, Väänas 79%.  

Võõrkeelset raamatut telliti 3 korda rohkem võrreldes 2020. aastaga, sh 117  ingliskeelset ja 

100 eksemplari venekeelset kirjandust, kokku 5,1% hangitud raamatutest. 

Olemasoleva võõrkeelse raamatu keeleline jaotus koguti: 

ingliskeelsest kirjandusest: Tabasalus 59%,  Harkus 35%, Väänas 6%; 

venekeelsest kirjandusest: Tabasalus 37,1%, Harkus 62,7%, Väänas 0,2%. 

Teisi keeli: saksa, prantsuse, soome jm kokku 2% kogu võõrkeelsest kirjandusest. 

 

Riigi poolt eraldatud teavikute toetusest komplekteeriti RD teavikuid summas 11 238,63 eur, 

mis on 43,9%.  

 

 

3.1.2 Perioodika komplekteerimine 

Kultuuriajakirjandust telliti maakonnaraamatukogu kaudu riigi toetuse eest summas 869,28 eur. 

Põhiosa perioodika rahastusest tuleb kohalikult omavalitsuselt. Raamatukogud on perioodikaga 

suhteliselt hästi varustatud, 2021. aasta perioodika nimetuste hulk: Tabasalu 65, Harku 61, 

Vääna 45 erinevat nimetust. Päevalehtedega koos on soetatud ka digiõigused, mis annavad 

lugejatele kohapealse lugemisvõimaluse kõigis raamatukogudes. Värsket perioodikat 

eelistatakse siiani kohapeal lugeda siiski paberkandjal. 

 

3.1.3 Auviste komplekteerimine 

Auviste kogu ei ole oluliselt suurendatud, lisandus 3 auvist Harkule, 1 elektrooniline teavik 

Tabasallu. 

 

3.2 Inventuurid, mahakandmised 

Kustutati kokku 1487 eksemplari erilaadilisi teavikuid, neist 1264 raamatut, 223 eksemplari 

perioodikat. 

Kustutati 276 eksemplari võrra rohkem kui 2020. aastal, enim Tabasalus (884), kus kustutati 

topelteksemplaarsuses, aegunud ja lagunenud teavikuid, kustutatavast 2/3 ilukirjandus, 1/3 
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teadmiskirjandus. Väänas (190)  ja Harkus (413) kustutati võrdselt nii ilu- kui ka 

teadmiskirjandust.  

 

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  

Lugejate paremaks teenindamiseks hangiti nn elektroonilised raamatukapid Tabasalu ja Harku 

raamatukogudesse. Infosüsteemi Urram kaudu on võimalik tellida teavikuid elektroonilisse 

raamatukappi. 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine  

4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused 

Tabel 4 

Raamatu-

kogu 

Lugejad 

2020 

Lugejad 

2021 

Muutus (+-) 

Valla rk-d 

kokku 

3458 3673 + 6,2 

Sh valla 

keskrk 

2417 2528 + 4,6 

    

 

Raamatu- 

kogu 

Külastused 

2020 

Külastused 

2021 

Muutus 

(+-) 

Virtuaal-

külast. 

2020 

Virtuaal-

külast. 

2021 

Muutus 

(+-) 

Valla rk-d 

kokku 

51 082 56 967 

 

+ 11,5% 2626 12 249 +366,5% 

Sh valla 

keskrk 

38 459 42 785 + 11,2%    

 

Raamatu- 

kogu 

Laenut-d 

2020 

Laenut-d 

2021 

Muutus 

(+-) 

Päringud* 

2020 

Päringud* 

2021 

Muutus 

(+-) 

Valla rk-d 

kokku 

80 958 79 018  

 

-2,4% 342 1462 +327% 

Sh valla 

keskrk 

54 301 50 582 -6,8% 231 1300 +462,8% 
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Raamatu-

kogu 

Virtuaalürituste arv Virtuaalüritustel 

osalejate arv 

Virtuaalürituste 

järelvaatajate arv* 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Valla rk-d 

kokku 

0 0 0 0 0 0 

Sh valla 

keskrk 

0 0 0 0 0 0 

 

Raamatu-

kogu 

Virtuaalkoolituste 

arv 

Virtuaalkoolitustel 

osalejate arv 

 Virtuaalkoolituste 

järelvaatajate arv* 

2020 2021 2020 2021  2020 2021 

Valla rk-d 

kokku 

0 0 0 0  0 0 

Sh valla 

keskrk 

0 0 0 0  0 0 

 

Raamatu-

kogu 

Virtuaalnäituste 

arv 2020 

Virtuaalnäituste 

arv 2021 

Virtuaalnäituste 

külastajate arv 

2020 

Virtuaalnäituste 

külastajate arv 

2021 

Valla rk-d 

kokku 

0 1 0 334 

Sh valla 

keskrk 

    

 

 

4.3 RVL teenindus  

Harku valla Raamatukogudest saadeti välja 215 ja telliti 153 teavikut. 

 

4.4 Laste- ja noorteteenindus  

4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine  

Laste ja noortekirjanduse komplekteerimisel on teist aastat jätkunud suund koolikirjanduse 

eksemplaarsuse suurendamisele, et paremini vastata laste lugemisvajadustele. Hangitud on 

lisaeksemplare nii ostude kui ka annetuste teel. 

Harkul ja Väänal kui väikeste kogudega raamatukogudel ei ole eraldi lasteosakonda ja arvestust 

peetakse tervikkogu põhiselt. Lastekirjanduse komplekteerimine mõlemas kogus on heal 

tasemel, arvestatakse Väänas kooli- ja Harkus lasteaiaealiste suurema külastatavuse ja 

nõudlusega.   

Tabasalus täienes kogu 406 laste- ja noorteraamatu võrra, see on 95 raamatu võrra vähem kui 

aastal 2020.  

Aastal 2021 oli tellitud perioodikat lastele Väänas 6, Tabasalus 5, Harkus 2 nimetust. 
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4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 

Tabel 5 

Rmtk Lug-d 

2020 

Lug-d 

2021 

Muutus 

(+-) 

Külast-d 

2020 

Külast-d 

2021 

Muutus 

(+-) 

Laenut 

2020 

Laenut 

2021 

Muutus 

(+/-) 

Valla rk-d 

kokku 

886 953 +7,6% 9824 10 363 +5,5% 7684 7428  -3,3% 

Sh valla 

keskrk 

594 640 +7,7% 6464 6287 -2,7% 4191 4160 -0,7% 

 

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

Raamatukogudes on käivitunud mitmed lugemisprogrammid lastele, sh Lugemisisu. Samuti on 

hoogustunud raamatukogukoolitused õpilastele ja lastaaialastele. Tabasalu raamatukogus on 

koolitustel käinud klassid Tabasalu, Muraste ja Vääna-Jõesuu koolidest. Lugemisharjumuse 

kujundamiseks on tehtud koostööd Harku, Muraste, Tabasalu jt lasteaedadega. Oluline 

sündmus, mis populariseeris kirjandust ja lugemist oli Ilon Wiklandi kohvernäitus. Tabasalu 

raamatukogus on toimunud sündmusi lastele võrreldes varasemate aastatega märkimisväärselt 

suuremas mahus. Sellele aitas kaasa lasteala uuendamine – uued riiulid, mööbel jmt. 

Vääna raamatukogus on jätkunud koostöö mõisakooli ja lasteaiaga. Toimunud on 

traditsiooniliselt aabitsapidu ja ettelugemised. Vääna raamatukogus jätkusid iganädalased 

lasteaialaste raamatukogu külastused.  

Harku raamatukogus on jätkunud koostööprojekt Harku lasteaiaga Aitan lapsi lugema ja 

lugemisprogramm Meie väike raamatukogu. Raamatukogu lugemistunde läbi viies arvestatakse 

lasteaia õppekavaga.  

Kolmes raamatukogus toimusid tegevused Põhjamaade raamatunädala raames. 

 

4.4.4 Laste- ja noorteüritused 

Vt punkti 4.4.3 

LISA 4  

 

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  

 

Tabel 6 

 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv 

Koduteenindus 24 1 24 
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Tabel 7 

Teenused teistele asutustele Ürituste arv Osavõtjate arv 

0 0 0 

 

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

võimalusi pakkuv kultuurikeskkond  

4.6.1 kohalikul tasandil  

Raamatukogul on välja kujunenud kandev roll kohalikus kultuurielus ja vaatamata 

pandeemiale, mis küll tegi takistusi, oli võimalik jätkata traditsiooniks kujunenud ja lugejate 

poolt oodatud eripalgelisi üritusi: 

• Ajapildid Harkust – alevik enne ja nüüd. Harku vald 30  

• Helgi Sallo raamatuesitlus Tabasalu raamatukogus  

• Põhjamaa kirjanduse nädal  

• Igor Volke ja anomaalsed keskkonnanähtused  

• Ilon Wiklandi kohvernäitus  

• Anne Lindti maalinäitus ehk kaks kala 

• Rahvusvaheline eakate päev  

• Muinsuskaitsepäev Peidus pärand Harkus   

• Avatud külade päevad Harkus, Väänas, Tabasalus   

• Segarühma Tammed ja Toomed fotonäitus   

• Keila kooli fotonäitus See hetk...   

• Aabitsapidu 

• Ettelugemispäevad lasteaialastele 

• Neljandate klasside üleriigilisel ettelugemise võistlused Ega mets tühi ole  

• Raamatukogukoolitused õpilastele ja lasteaialastele 

• Lugemistunnid Aitan lapsi lugema 

• Lugemisprogramm Meie väike raamatukogu 

• Vääna Veenuste kohvitunnid 

• Jõululaat Tabasalu raamatukogus  

• Jõulukuu raamatulaadad Harkus ja Väänas  

• Jõulupärgade meisterdamise töötuba  

• Jõulukohv eakatele 

 

4.6.2 riiklikul tasandil  

Harku raamatukogus toimus Muinsuskaitsepäevad 2021 Peidus pärand raames avatud 

aruteluruum Harku mõisa piirdemüür mitmest vaatenurgast ja kogukonnanäituse Müür 

seltsitoa seinal avamine. 

4.6.3 rahvusvahelisel tasandil  

Rahvusvahelisel  tasandil ei toimunud aastal 2021 teiste mäluasutustega koostööd. 
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4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele 

Koolituste osas pakume raamatukogu kasutajatele individuaalkoolitust, kohalikele lasteaia- ja 

koolilastele rühmakoolitusi. Individuaalkoolituste temaatika: e-riigi teenuste keskkond, ID-

kaardi kasutamine, failihaldus, internetiotsingud.  

Raamatukogud on osutanud veebi kasutamise osas abi ja toetust eakatele. Samuti on juhendatud 

täiskasvanuid kasutama raamatukogu. Lastele on toimunud raamatukogukoolitused. 

4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded  

Raamatukogu teenuste ja sündmuste peamisteks turundus- ja kommunikatsioonikanaliteks on 

koduleht, Facebook ja Instagram. Samuti valla koduleht, Facebook ja vallaleht. Paberkandjal 

reklaami jagatakse vallaasutustele jt. Raamatukogu teeb koostööd valla turundus- ja 

kommunikatsiooniosakonnaga.  

Valmis sai raamatukogusid tutvustav videoklipp Kolme raamatukogu lugu  

https://libharku.ee/ajalugu  

4.9 Andmebaasid  

Raamatukogu vahendab oma kogusid lugejatele e-kataloogi URRAM kaudu. 

Raamatukogu kodulehele on koondatud mäluasutuste andmebaasid, et lugejad, sh õpilased, 

saaksid ühest kohast kogu vajamineva teabe. 

 

 

5. 2022. aasta tegevused 

Käesolev aasta on Raamatukogude Aasta. See annab teatud suunad – aasta on jaotatud nelja 

teema vahel, milleks on raamatukogud kui kirjanduse ja kultuurikeskused, raamatukogud kui 

kogukonnakeskused, raamatukogu ratastel ja tuleviku raamatukogu.  

Sündmused  

Nendest teemadest lähtuvad ka raamatukogus korraldatavad sündmused aastal 2022. Külla 

kutsutakse kirjanikke ja raamatute illustraatoreid, pakutakse vestlusõhtuid, näitusi ning 

töötubasid nii täiskasvanutele kui lastele. Vestleme raamatute autoritega mh ka ühiskondlikel 

teemadel. Kutsume külastama raamatukogusid, teeme raamatukogus ekskursioone ja alustame 

pimedatel sügisõhtutel kinoklubiga, kus vaatame ajaloolist filmiklassikat. 

 

Harku raamatukogus on 2022. aastal plaanis kogukondliku tegevuse arendamine: 

koostööüritused Harku külaseltsiga, nt keelekohvik, noortetoa tegevused raamatukogu 

seltsitoas jm. Vääna raamatukogus jätkatakse tööd laste ja eakatega: ettelugemistunnid 

lasteaialastele ja mõisakooli õpilastele ning tegevused Vääna Veenuste klubis. 

Tabasalu raamatukogus on tulemas aastaprogrammi raames mitmeid näitusi ja nendega 

kaasnevaid vestlusi ning töötubasid. Sündmuste korraldamisel tehakse koostööd teiste 

kultuuriinstitutsioonidega nii vallas kui üle-eestiliselt. 

 

 

https://libharku.ee/ajalugu
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Kogud 

Kõigis kogudes:  

• jätkata võõrkeelse kirjanduse suuremat komplekteerimist  

• ruumikitsikuse lahendamiseks ja lugejanõudlusele vastava ja pidevalt uueneva kogu 

kujundamiseks tuleb tegeleda aegunud ja kulunud teavikute kustutamisega 

Tabasalu raamatukogus 

• kogude korrastamine: uute kohaviitade kleepimine (ca 44000) teavikule  

• järkjärguline liigieraldajate välja vahetamine 

• osta juurde uusi riiuleid 

Vääna raamatukogus 

• korrastada kogu 

• osta juurde uusi riiuleid 

 

Taristu 

Lähtuvalt arengukavast on vajalik jätkata Vääna raamatukogu arendust Vääna tall-tõllakuuris 

ja alustada Tabasalu raamatukogu arenduse visiooniga.  

Täiendada Tabasalu raamatukogu lugemissaali  mööblit. Harku raamatukogu vajab ligipääsu 

eakatele ja puudega inimestele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

LISA 1. Personali koolitus 

Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv  

(koolituse maht ) 

Koolituseks kulutatud 

Harku valla 

Raamatukogu 

20 127 420,00 

 

LISA 2. Raamatukogutöötajate avalikud esinemised 

Tiiu Kask, Harku raamatukogu – loeng ja tutvustus avalikkusele Harku mõisa piirdemüür 

mitmest vaatenurgast.  

Liia Rebane, Tabasalu raamatukogus arutelu ja tutvustus Tuleviku raamatukogu. 

 

LISA 3. Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid 

Raamatukogu nimi              Teostatud tööd (2021) 

Vääna raamatukogu 

arendus 

 Valmis arhitektuurne projekt 

 Riigihange korraldati novembrikuus, mis tühistati detsembris 

 

LISA 4. Laste ja noorteüritused 

Raamatukogu nimi Ürituse nimi Osavõtjate arv 

Tabasalu raamatukogu Ilon Wiklandi kohvernäitus 262 

Tabasalu raamatukogu Raamatukogukoolitused 

õpilastele ja lasteaialastele 

180 

Tabasalu raamatukogu 

Harku raamatukogu 

Vääna raamatukogu 

Põhjamaa kirjanduse nädal  

 

63 

Tabasalu raamatukogu Keila kooli fotonäitus See hetk...   146 

Vääna raamatukogu Aabitsapidu 

 

18 

Vääna raamatukogu Ettelugemispäevad lasteaialastele 

 

51 
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Vääna raamatukogu Iganädalased lasteaialaste 

raamatukogu külastused  

 

840 

Vääna raamatukogu Neljandate klasside üleriigilisel 

ettelugemise võistlused Ega mets 

tühi ole  

 

1 

Vääna raamatukogu Suvelugemine  11 

Harku raamatukogu Lugemistunnid Aitan lapsi 

lugema 

 

184 

Harku raamatukogu Lugemisprogramm Meie väike 

raamatukogu 

 

52 

Harku raamatukogu Jõulupärgade meisterdamise 

töötuba  

 

14 

 Lugemisisu programm 28 

Kokku  1850 

 

 

 

Harku valla Raamatukogud  

Direktor 

Allkirjastatud digitaalselt    /Liia Rebane/ 

 


