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Aastaaruanne 2018 

Roela rahvaraamatukogu 

Tabel 1 

Omavalitsus Piirkonna 
elanike arv 
(01.12.17) 

Teeninduspunktide 
arv 

Vinni vald 768 0 

 

Üldkasutatavate raamatukogude arv:  1 

1.Põhilised tegevussuunad 

2018.aasta jätkas raamatukogu oma tavapärast tööd komplekteerimise ja laenutamise 
osas.Mais lahkus töölt kauaaegne juhataja Tiina Alavere ja see tõi kaasa uue töötaja ja 
muutused lahtiolekuaegades. 
 

2. Juhtimine  

2.1 Raamatukogu arendus ja nõukogu 
Raamatukogu struktuuris muutusi ei toimunud. 
Raamatukogu on avatud iga tööpäev.E,K,N.8.00-16.00,T 8.00-18.00,R 8.00-14.00 
Kvaliteedi hindamist raamatukogus läbi ei viidud.Hetkel plaanis ei ole. 
Nõukogu liikmetega puutume kokku tööalaselt kokku väga sageli ja eraldi raamatukogu 
tarbeks koosolekuid ei korralda. 
Teeninduspunkti vajadust ei ole. 
Teeninduspiirkonnas on 10 küla.Raamatukogu asub kooli,lasteaia ja osavallaga ühes 
majas,mis on väga mugav lastele ja külastajatele. 
 

2.2 Eelarve 

Tabel 2 

Põhieelarve  Seisuga  
31.12.17. €  

Seisuga  
31.12.18 €  

Muutus %  

Eelarve kokku  16.039 15.197 -5.2 
Personalikulu  10.897 10.126 -7.07 
Komplekteerimiskulu 4.186 4.602 9.9 

sh KOV-lt 2.723 3.159 16,0 

sh riigilt  1.463 1.443 -1.3 

Infotehnoloogiakulu  0.956 0.260 -72,8 
Üritusteks/näitusteks 0.487 0.048 -90.1 
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2.3 Projektid 

Tabel 3 (täielik loetelu) 

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Eraldatud 
summa 

Projekti üldmaksumus 

    

Projekte ei koostatud ja toetusi ei saadud 

2.4 Personali koosseis, juhtimine ja areng 
1.september on raamatukogus üks täiskohaga ametikoht.Raamatukogu on avatud E,N,R 8.00-
16.00,T 8.00-16.00,R 8.00-14.00 

2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest. Omapoolne hinnang. 
 

Teema Korraldaja Osalejate arv 

Erialased täienduskoolitused   

   

LVKRK korraldatud koolitused   

Õppereis Aserisse LVKRK 1 

Hõimurahvaste keel ja kirjandus LVKRK 1 

Sotsiaalmeedia kasutamine 
raamatukogutöös 

LVKRK 1 

Muud koolitused   

Hakkame santima Eesti 
Folkloorinõukoguja 
Rahvakultuuri keskus 

1 

Digipädev raamatukogu BCS Koolitus 1 

Juhataja osales eelmises raamatukogus töötamise ajal ERÜ poolt korraldatud 
Maaraamatukoguhoidjate suvelaagris Valgamaal.Kõik koolitused olid huvitavad ja silmaringi 
laiendavad.Väga huvitav oli õppereis Aserisse.teadsin,et Aseris on tellisetehas,aga selle 
ajaloost ei teadnud ma midagi.Huvitav oli ka Hõimurahvaste keel ja kirjandus.Muudest 
koolitustest meeldis mulle väga koolitus Hakkame santima.Mardi-ja Kadripäeva kombestiku 
kohta sain ma palju huvitavat materjali,mida sain naksutad oma ürituse läbi viimisel. 

2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:  
Mardi-ja Kadripäeva kommete tutvustus raamatukogus. 
LISA 2 

2.4.3 Erialahariduse omandamine.  
Erialane haridus (kutseeksam on varasemalt omandatud). 
 

2.4.5 Töötajate tunnustamine         
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Sel aastal töötajaid ei tunnustatud 
 
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine.  
Roela raamatukogu asub 1997.aastast Roela Põhikooli ruumides.Raamatukogus on piisavalt 
ruumi fondile ja lugemiskohtadele.Remonditöid ei teostatud.Ruumid vajaksid värskendust ja 
uuenduskuuri.Vajadus remontida välistrepp ja välja vahetada välisuks.Samuti uued valgustid 
kahte fondiruumi. 
LISA 3 
 
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 
Juurdepääs liikumispuudega inimestele puudub. 
 
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas. 
2018.aastal infotehnoloogia valdkonnas arendustegevusi ei toimunud,ning uut tehnikat ei 
soetatud.Praegune infotehnoloogia baas vastab nõuetele:lugejate kasutada on üks arvuti,on 
olemas internetiühendus ja Wifi leviala.Raamatukogus on printimise,skännimise ja 
paljundamise võimalus. 
 

3. Kogud komplekteerimine ja töötlemine 
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 
Kogude komplekteerimine toimub Lääne-Virumaa Keskraamatukogu 
komplekteerimisosakonna kaudu ja Vinni Vallavolikogu poolt kehtestatud eelarve 
alusel.Komplekteerimisel lähtun põhimõttest,et erinevate lugejagruppide huvid saaks 
rahuldatud.Põhivajaduste kindlaks tegemisel on abiks igapäevane suhtlemine lugejaga.. 
Täiskasvanud lugesid eelkõige ajakirju.Edetabeli esimesed on Kroonika,Eesti Naine,Imeline 
Ajalugu,Tervis Pluss. 
Eesti kirjanike enim laenutatud raamatud on E.Tohvri „Sõbrad ja hallkirju koerake“,millele 
järgnevad U.Tinnur „Kui põld oleks järv“T.Sugasepp““Kaks kaotatud armastust“ja 
V.Afanasjev „Serafima ja Bogdan“ 
Väliskirjanike edetabeli eesotsas on S.,Wiggins Ookean meie vahel“,J.M.Ilves „Nukumaja“ 
Laste enim laenutatud raamatud on E.Grigor Teibitud suu:tüdruk kes lõpetas söömise“.K Kass 
„Õpetaja kusti kummitab“ja Käru-Kaarel“ 
Valikuliselt komplekteerin ka liigikirjanduse raamatuid,eelistatud on 
psühholoogia,sõjaajalugu,tervishoid,käsitöö. 
 
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 
Komplekteerin ainult trükitud raamatuid 
 
3.1.2 Perioodika komplekteerimine 
Ajakirju kokku 16.nimetust,ajalehti 8 
 
3.1.3 Auviste komplekteerimine 
Ei ole ostnud 
 
3.2 inventuurid, mahakandmised 
Inventuur on läbi viidud 2017.aastal,seega ei olnud vajadust 2018.aastal seda teha.Maha ei 
kantud ühtegi raamatut. 
 
 

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  
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Teeninduskorralduses muutusi ei olnud.Jätkuvalt on lugejatel võimalik kasutada kohal-ja 
kojulaenutust ning AIP-i teenuseid. 
Lugejate rahulolu-uuringuid ei ole läbi viidud. 
 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.  
Lugejatel on võimalik kasutada ühte interneti-ühendusega arvutit. 
Raamatukogul on ka oma Facebooki leht. 
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte. 

Tabel 4 

Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2017 

Lugejad 
2018 

Muutus (+-) 

Roela 234 228 -6 

 

Raamatu- 

kogu 

Külastused 
2017 

Külastused 
2018 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal-
külast. 
2017 

Virtuaal-
külast. 
2018 

Muutus 
(+-) 

Roela 5667 4757 -910 0 0 0 

 

 

Raamatu- 

kogu 

Laenut-d 
2017 

Laenut-d 
2018 

Muutus 
(+-) 

Päringud** 
2017 

Päringud** 
2018 

Muutus 
(+-) 

Roela 8706 4975 -3731 29 7 -22 

Vähenenud on kõik näitajad ja eriti laenutuste arv.Miks külastuste ja laenutuste arvud 
vähenenud on jään vastuse võlgu.Täiskohaga olen Roela raamatukogus tööl alates septembrist 
ja suvel oli raamatukogu osalise ajaga lahti. 
 
**Infopäringud  
Infopäringute arv vähenes võrreldes 2017.aastaga .Põhjuseks võib olla ka,et ei pandud 
järjepidevalt päringuid kirja. 
Teemad mille kohta tehti päringuid oli teemakohalised luuletused,kirjandust Eesti ajaloo 
kohta 
 
 
4.3 RVL teenindus  
RVL teeninduse kaudu tuli sisse 206 raamatut.Suurem osa Muugast,Lääne-Virumaa 
Keskraamatukogust,Laekverest,Vinni-Pajustist. 
Välja laenutasime 15.raamatut. 
RVL teenindust aitavad korraldada meie piirkonna postiljon ja haldusjuht. 
 
4.4 Laste- ja noorteteenindus  
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4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine  
Laste-ja noortekirjanduse raamatuid ostsime 72 eks. 
Laste-ja noortekirjanduses komplekteerimisel esimeseks valikuks on eesti kirjanike 
teosed.Uuemad lasteraamatud on väga olulised,et lapsi lugema meelitada. 
Lisaks raamatutele saab tellida lastele kultuuriajakirju Hea Laps ja Täheke 
 

4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 
Tabel 5 

Raamatu
kogu 

Lug-d 
2017 

Lug-d 
2018 

Muutus 
(+-)* 

Külast-d 
2017 

Külast-d 
2018 

Muutus 
(+-) 

Laenut 
2017 

Laenut 
2018 

Muutus 
(+/-) 

Roela 80 82 +2 2101 2197 +96 580 812  +232 

 

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus, s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine.  
Laste arvud on kõik tõusnud.Kooli ja lasteaiaga ühise katuse all asumine on üks mõjuv tegur. 
Samuti laste motiveerimine ja tutvustamine aitab selleks kaasa.Jätkame lastega tööd. 
 
4.4.4 Laste- ja noorteüritused:  
Laste üritusi toimus nii väiksematele kui suurematele- 

 Augustis avasime Nukitsamehe suveraamatukogu.Kohal oli Nukitsamees kes 
korraldas lastele lõbusaid mänge.Nukitsamehe suveraamatukogu valmis annetuste 
kogutud rahaga.Majja lähevad suvel raamatukogus maha kantud 
raamatud.Suveraamatukogu kasutuseeskirjad lähevad samuti majja üles.Mängumaja 
asub otse raamatukogu akende all ja seda saab kasutada lugemistundideks vabas õhus. 

 Raamatukogus toimuvad korra kuus ettelugemishommikud lasteaialastele. 
 Vinni valla raamatukogu töötajad panid pead kokku ja organiseerisid BINGO mängu 

ja ühisekskursiooni Peipsi äärde. 
 Roela koolipere meenutas septembris raamatukogus Imbi Välgemäed-Roela lähedalt 

Tammiku külast pärit andekat näitlejat ja sõnakunstimeistrit tema 95.sünnipäeva 
puhul.Kuulasime tema esituses laste õhtujutte 

 Raamatukogupäeva üritused-ettelugemispäev „Minu lemmikraamat“ milleks osutusid 
„Tere Volli“ ja „Natuke napakad lood“;kohtumine vallavanemaga, 

 Novembris veetsime lastega öö raamatukogus.Lugesime õudusjutte ja ja vaatasime 
õudusfilme. 

 Detsembris toimus kohtumine kirjanik Sulev Olliga 
 

LISA 4  

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  
Erivajadustega sihtrühmade teenuste järele ei ole vajadust olnud ning teistele asutustele 
raamatukogu teenuseid ei paku. 

Tabel 6 

 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv  

Koduteenindus    
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Tabel 7 

Teenused teistele asutustele Ürituste arv Osavõtjate arv 

   

 

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja 
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond  
4.6.1 kohalikul tasandil   
4.6.2 riiklikul tasandil  
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil  
Raamatukogu peamiseks koostööpartneriks on MTÜ Roela Kodukant,Roela Rahvamaja, 
Vinni valla raamatukogud.Pikaajaline koostöö on kooli ja lasteaiaga .Viis korda nädalas on 
kooli individuaalõppetund raamatukogus.Neist kaks tundi korraldab iganädalaselt 
raamatukogu töötaja. 

 Suuremateks üritusteks võib pidada puude istutamist mis toimus EV100 raames,kus 
osaleda said kõik soovijad.Puude istutamise plaani aitas teha kooli loodusainete 
õpetaja.Hiljem valmis istutamisest kaart,mis läheb ülesse platsi serva. 

 Ajalookonverents on traditsiooniline üritus,mis on välja kasvanud kooli ajaloopäevast 
ja toimub viimastel aastatel Rahvamajas. 

 
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele. 
Enamasti vajavad õpetamist eakamad inimesed,peamiselt igapäevaste panga vms.toimingute 
juures. 
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded  
Raamatukoguteenuseid tutvustame peamiselt raamatukogu Facebooki lehel ja Vinni valla 
kodulehel. 

4.9 Andmebaasid 
Puuduvad 
 

5. 2019. aasta tegevused 
Uuel aastal jätkub koostöö nii kooli,lasteaia kui ka MTÜ Roela Kodukandiga.Jätkuvad 
väljakujunenud üritused ja ettelugemised. 
Plaan on lõpule viia Nukitsamehe suveraamatukogu. 
 
Koostaja Sirje Raudmäe 
 
Direktor 
23.01.2019 
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LISA 1. Personali koolitus 

Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv  

(koolituse maht ) 

Koolituseks kulutatud 

Roela 6 31 30.5 

 

 

LISA 2. Raamatukogutöötajate avalikud esinemised 
Mardi-j kadripäeva kommete tutvustus raamatukogus. 

LISA 3. Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid 

Raamatukogu nimi              Teostatud tööd (2018) 

Roela 0 

 

LISA 4. Laste ja noorteüritused (valik olulisematest) 

Raamatukogu nimi Ürituse nimi Osavõtjate arv 

Roela Nukitsamehe suvemaja avamine 120 

Roela Imbi Valgemäe 95 50 

Roela Kohtumine kirjanik Sulev Olliga 50 

 
 

 

 


