
1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RAAMATUKOGU  

2019. AASTA TEGEVUSE ARUANNE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019 



2 
 
 
 
 

Aastaaruanne 2019 
Viru-Nigula valla raamatukogu 

Tabel 1 

 

1. Põhilised tegevussuunad 

Viidi läbi lugejate rahulolu-uuring Aseri ja Viru-Nigula raamatukogudes, mille tulemusel oli 
võimalik teostada Viru-Nigula valla raamatukogu teenuse kvaliteedihindamine. Eesmärgiks 
oli võetud ka arengukava koostamine, kuid see lükkus 2020. aastasse. Põhjuseks oli Viru-
Nigula valla haridusvaldkonna arengukava tegemistest osavõtmine. 

Viru-Nigula Raamatukogul oli 2019. aasta  tegutsemisrohke aasta. Sai täidetud eelmisel aastal 
seatud eesmärgid: luua sidemed Viru-Nigula lasteaiaga ja süvendada koostööd Vasta kooliga. 
Lastele suunatud üritusi oli aasta jooksul rohkesti. Lisaks veel täiskasvanutele korraldatud 
üritused millest võetakse meeleldi osa. Põhitöö kõrvalt aitas Mervi Lilleoja kohalikku 
koduloouurijat Heili Tarjanit Viru Instituudile kirja panna Viru-Nigula kandi keele-lugusid ja 
tegemisi. Kogumikuga on võimalik tutvuda Viru-Instituudi kodulehel.  

2019.aastal avati Aseri Raamatukogus AS Eesti Posti postipunkt. Aseri Raamatukogu 
raamatukoguhoidjad läbisid postipunkti teenindaja koolituse, et pakkuda kogukonnale 
vajaliku teenust. Jätkasime Aseri Raamatukogus Keelekohviku läbiviimist. Keelekohviku 
tund pakub osalejatele võimalust praktiseerida ja rakendada oma eesti keele seniseid teadmisi 
ning harjutada eesti keeles rääkimist. Aseri Raamatukogu koostööpartneriteks  kujunenes 
sellel aastal ka Viru-Nigula valla lasteaed Kelluke.  

2. Juhtimine  

2.1 Raamatukogude võrgu struktuur ja nõukogud:  
 

 Alates 01.09.2018.a Viru-Nigula valla raamatukogu, mille haruraamatukogudeks 
Aseri Raamatukogu ja Viru-Nigula Raamatukogu. 

 Ühinenud raamatukogude teeninduspiirkonna elanikel on võimalik raamatukogu 
teenuseid kasutada. Raamatukogud asuvad hästi ligipääsetavas kohas, lahtiolekuajad 
on elanikkonnale sobilikud, tagatud on vallasisene transpordiühendus eri piirkondade 
vahel. Viru-Nigula valla elanikel on võimalus kasutada raamatukogude poolt 
pakutavat tasuta koduteenindust. 

 Viru-Nigula valla raamatukogudes võib raamatu laenutada ühest raamatukogust ja 
tagastada teise. 

Omavalitsus Piirkonna 
elanike arv 
(01.12.18) 

Raamatukogusid 
kokku 

Neist 
harukogusid  

Teeninduspunktide arv 

Viru-Nigula vald 5944 3 2 1 
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 Läbi on viidud Viru-Nigula valla raamatukogu teenuse kvaliteedihindamine. 
 2018.aastast on Viru-Nigula valla raamatukogul kinnitatud põhimäärus, 

kasutuseeskiri, andmekaitsetingimused ja komplekteerimispõhimõtted. 
 Viru-Nigula valla raamatukogu nõukogu koosseisu kuuluvad Janek Puusepp – 

Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni esindaja, Priidu Vilmer – Vallavalitsuse 
esindaja ning lugejate esindajana Mare Roov. 

 Nõukogu esimees Janek Puusepp võttis osa Raamatukogupäevad 2019 tegevustest, 
teenindades raamatukogu külastajaid ning viis läbi kohtumisõhtu kirjanik Eha 
Veemiga. 

 Haridus ja kultuurivaldkonna juhi Merike Trummi eestvedamisel ja nõukogu toetusel  
taotlesime palgafondi suurendamist, mis kajastub 2020. aasta eelarves.   
Raamatukogutöötaja töötasu peab olema konkurentsivõimeline, mis tagaks vajadusel 
uute töötajate leidmise. 

 

2.2 Eelarve 

Tabel 2 

Põhieelarve  Seisuga  
31.12.18. €  

Seisuga  
31.12.19 €  

Muutus %  

Eelarve kokku  112.412 125.530 +12% 
Personalikulu  75.457 88.733 +16% 
Komplekteerimiskulu 24.587 23.848 - 0,5% 
sh KOV-lt 13.346 12.668 - 1% 
sh riigilt  11.241 11.180 - 0,1% 
Infotehnoloogiakulu  1.568 1.500 - 5% 
Üritusteks/näitusteks 0.521 0.169 -300% 
Täienduskoolitus 0.364 0.198 -50% 
*    

2019.aastal suurenes eelarve raamatukoguhoidjate töötasu arvel. 

2.3 Projektid 

Ei olnud  

2.4 Personali koosseis, juhtimine ja areng 

2018.aastal Haldusreformi käigus  raamatukogude liitmine üheks Viru-Nigula valla 
raamatukoguks muutis töökorraldust.  Muutusid Viru-Nigula Raamatukogu lahtiolekuajad. 
Raamatukogu on külastajatele avatud T, K, R 9.00-17.00 ja N 10.00-19.00. Vastavalt 
graafikule teenindab Viru-Nigula raamatukoguhoidja laupäeviti valla keskraamatukogus 
lugejaid. Aseri Raamatukogu raamatukoguhoidja asendab Viru-Nigula Raamatukogu töötajat 
koolitustel, haiguspäevadel ja korralisel puhkusel viibimise ajal. Asendamine on vajalik 
selleks, et raamatukogud oleks alati avatud.  

Viru-Nigula valla raamatukogus töötab 5 raamatukoguhoidjat ja direktor. 

2019.aasta 05.veebruaril avati Aseri Raamatukogus AS Eesti Posti postipunkt. Postipunkt on 
avatud T, K, N 10.00- 4.00 ja N, R, L 12.00-16.00. Aseri Raamatukogu raamatukoguhoidjad 
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läbisid postipunkti teenindaja koolituse, et pakkuda kogukonnale vajaliku teenust. Kuna 
esimestel kuudel olid raamatukoguhoidjate oskused veel ebapiisavad kiireks tegutsemiseks, 
tõi see kaasa palju probleeme ja klientide rahulolematust. Hiljem paigaldati Aseri alevikku 
postiautomaat, mille tulemusel suvekuudel  hakkas olukord stabiliseeruma. Postiteenust 
osutatakse raamatukogu tööga samal ajal, mis tõi kaasa raamatukogu lugejate vähenemise.  
 

2.4.1 Ülevaade. (personali koolitus) 
 

Teema Korraldaja Osalejate arv 
Erialased täienduskoolitused   
Juhtimiskoolituse programm... Eesti 

Rahvusraamatukogu 
1 

LVKRK korraldatud koolitused LVKRK  
Hispaania ja Ladina-Ameerika 
kirjandus 

LVKR 1 

Laste lugemismängud. LVKR 2 
Projektide kirjutamine LVKR 2 
Elukestva õppe edendamine ETK Andras, LVKR 1 
Õppereis Kiisa rk-sse ja A.Pärdi 
keskusesse 

LVKR 2 

Seminar Väike-Maarja vallas LVKR 1 
Rahvusraamatukogu andmebaasidest ja 
uutest arengutest 

LVKR 1 

Tänapäeva uutest raamatutest LVKR 1 
Digikultuuri aastast, Ülevaade reisist 
Dublini raamatukogusse. 
Ravimine ravimtaimeraamatuga 

LVKR 1 

Muud koolitused   
Täiskasvanuhariduse maakondlik 
koostööseminar 

ETK Andras 1 

(vt LISA1) 

03. märtsil toimunud seminaril laste lugemismängud, andis lastetöö ülevaate Uhtna 
raamatukogu. See oli väga inspireeriv ning tänu sellele said ka Viru-Nigula lapsed keksida 
tähesillal ja mängida raamatubingot. Oluline oli ka Leelo Tamme läbiviidud Digarisse 
märksõnade lisamise koolitus. Väga heal tasemel on ka kõik Andrase läbiviidud koolitused. 
Eesti Rahvusraamatukogu korraldatud kolmepäevane juhtimiskoolituse programm 
raamatukogu juhtidele,  suurepäraste koolitajatega (Anu Virovere, Piia Berting, Jaana S. 
Liigand-Juhkam) pakkus ülevaadet erinevatest juhtimisstiilidest ja tutvustas millised 
takistused on muutuste elluviimisel meeskonna töös. 

2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused. 

2019. aastal toimusid  rühmakoolitused eakatele kõikides Viru-Nigula valla raamatukogudes, 
milles sai selgitatud küpsiste põhimõtteid, paroolidehaldust ja küberturvalisust üldiselt. Viru-
Nigula valla lasteaed Kelluke lasteaia õpetajatele toimus erialase- ja lastekirjanduse 
tutvustamine nii Kunda linnas kui ka Viru-Nigula alevis. Neid koolitusi viisid läbi 
raamatukoguhoidjad Mervi Lilleoja, Heli Uueni ja Livia Aaloe. 
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Keelekohvikut  Aseri Raamatukogus venekeelt emakeelena kasutatavatele inimestele viivad 
läbi raamatukoguhoidjad Marget Karnetova, Heili Nõmmets ja asendustöötajana raamatukogu 
direktor Leili Eiskop (vt LISA 2). 

2.4.3 Erialahariduse omandamine.  

Õppijaid ei ole. 

2.4.5 Töötajate tunnustamine. 

27.05.2019 – Tänukiri Mervi Lilleojale raamatukoguringi läbiviimise eest.  

07.06.2019 – Vasta kooli tänukiri Viru-Nigula Raamatukogule ja Mervi Lilleojale Vasta kooli 
abistamise ja meeldiva koostöö eest.  

12.12.2019 – Viru-Nigula lasteaed Kelluke tänukiri Viru-Nigula valla raamatukogu 
kollektiivile kõige parema koostöö eest sellel aastal Viru-Nigula vallas. 

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. 

Viru-Nigula valla raamatukogu on Viru-Nigula valla hallatav asutus. Viru-Nigula valla 
raamatukogu asub lasteaed „Kelluke” hoone korpuses A, mis on kahekorruseline 
silikaathoone. Kahes rühmaruumis teisel korrusel asuvad lasteaia lapsed. Kahte rühmaruumi 
esimesel korrusel on ehitatud Viru-Nigula valla raamatukogu  kasutajatele teenindussaal, 
laoruum ja töötuba. Teisel korrusel ühes endises rühmaruumis asub raamatukogu juhataja 
kabinet. Raamatukogul on eraldi sissekäik, tagavaraväljapääs esimesel korrusel ning o oma 
valvesignalisatsioon.   

Eelnevalt planeeritud renoveerimistöid ei tule. Vajalik oleks teostada elektritöid. 

Viru-Nigula raamatukogu hoone kuulub Viru-Nigula vallale. See valmis 1982. aastal ja võeti 
taas kasutusele 2010. aastal. Raamatukogu asub kahekorruselise hoone ühes tiivas esimesel 
korrusel. Majas tegutsevad veel Viru-Nigula Haridusselts, Viru-Nigula noortetuba, 
pikapäevarühm, juuksur, lillepood ja massaažituba. Raamatukogu ruumid ja asukoht sobivad 
igati vastavaks tegevuseks. Remondivajadus 2019. aastal puudus. 

Aseri raamatukogu asub lugejatele hästi ligipääsetavas kohas. Raamatukogu ruumid asuvad 
kahel korrusel. 2019.a. ei tehtud remonditöid. Vajalik oleks väliskoridori seinte ja lae remont 
(vt LISA 3). 

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 

Viru-Nigula valla raamatukogus ja Aseri Raamatukogus on tagatud juurdepääs 
liikumispuudega inimestele. Viru-Nigula Raamatukogus liikumispuudega inimesed saavad 
kasutada terassile pääsemiseks kaldteed. Kahe astmelisel trepil paremaks liikumiseks on 
paigaldatud kaldtee.  

2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 

Viru-Nigula valla raamatukogud said eelmisel aastal ”Uus algus” projekti raames tasuta 10 
arvutit. Viru-Nigula valla raamatukogu 5 arvutit, Aseri Raamatukogu 3 arvutit, Viru-Nigula 
Raamatukogu 2 arvutit. Uutele arvutitele paigaldati veel parema kiiruse tagamiseks SSD 
kettad.  
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2019.aastal paigaldasime Aseri Raamatukogusse uue printeri ja lugejate paremaks 
teenindamiseks tšekiprinteri, teavikute tagastamistähtaja väljaprintimiseks. Raamatukogudes 
on Wifi leviala ning operatsioonisüsteemina kasutatakse Windows 10. 

Arendasime ka Viru-Nigula valla raamatukogu kodulehte: muutsime kujundust, täiendasime 
informatsiooni ning paigutasime Aseri Raamatukogu ja Viru-Nigula Raamatukogude lingid, 
kuhu edaspidi sisestame vajaliku teabe. Valmis kaasaegse kujundusega ning ajakohast infot 
vahendav koduleht. 

2019.aastal on võimalik kodulehe vahendusel jälgida Viru-Nigula valla haridus- ja 
kultuurivaldkonna ürituste kalendrit. 

Alates 2019.aasta oktoobrikuust on Viru-Nigula Raamatukogul ka oma Facebooki- lehekülg. 

 

3. Kogud komplekteerimine ja töötlemine 
 

3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 

 
Peale valla raamatukogude ühinemist toimub komplekteerimine Viru-Nigula valla 
raamatukogude komplekteerimispõhimõtet ning rahvaraamatukogude töökorralduse juhendit 
järgides. Kirjanduse komplekteerimine toimub valikuliselt ning prioriteediks on eesti autorite 
ilukirjandus ning tõlkekirjandusest väärtkirjandus, samuti laste- ja noortekirjandus. 
Teadmiskirjandusest on eelistatud tarbekirjandusest laiemale lugejaskonnale huvipakkuvad 
teavikuid. 

 
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 
 
Teavikute komplekteerimiseks Viru-Nigula valla raamatukogus kulutati 2019.aastal kokku 
20.701 eurot: omavalitsuselt 9.521 eurot ja riigilt 11.180 eurot. Annetatud teavikuid oli kokku  
135 eksemplari. Teavikute juurdetulek kokku: 1983 eksemplari. Annetuste osakaal kogude 
kasvust on 7,3%. 2019.aasta lõpus oli Viru-Nigula valla raamatukogus kokku:75294 
eksemplari teavikuid.. E-raamatuid Viru-Nigula valla raamatukogus ei komplekteerita.  

 teavikuid ühe elaniku kohta 12,7  
 külastusi ühe elaniku kohta 9,5  
 laenamissagedus on 39,8  
 hõlve 22,4 
 ringlus 0,63. 

 
3.1.2 Perioodika komplekteerimine 
 
Perioodika komplekteerimisel on põhimõtteks, et kättesaadav oleks Eestis ilmuv perioodika, 
v.a. väheväärtusliku sisuga väljaanded. Võõrkeelset perioodikat komplekteeritakse Aseri 
raamatukogus ja Viru-Nigula valla raamatukogus vastavalt võimalustele. Perioodikat 
komplekteeriti Viru-Nigula valla raamatukogus kokku 3.147euro ulatuses. 
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3.1.3Auvistekomplekteerimine 
 
Auviseid komplekteeriti 2019.aastal 3 eksemplari. 
 

3.2 Inventuurid, mahakandmised 

Viru-Nigula valla raamatukogus kustutati 3560 eksemplari. 

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused 

Viru-Nigula vallas  kehtib alates 2018.aastast uus Viru-Nigula valla raamatukogu tasuliste 
teenuste hinnakiri ja Viru-Nigula valla raamatukogu kasutamise eeskiri. Haldusreform 
võimaldas ühtlustada Viru-Nigula valla raamatukogude lugejateeninduse ja 
raamatukoguteenuse kasutamist. Tõusis tasuliste teenuste hind, hakkas kehtima 
laenutustähtaja ületanud teavikute viivis, tagastamistähtaeg on 21 päeva. 

 id-kaart kasutusel lugejapiletina  

 reserveerimist võimaldatakse lugeja.ee portaali kaudu 

 pikendamisel kasutatakse lugejaportaali, e-maili, telefoni 

 võimalus tagastada teavikuid kord kuus viivisevabalt 

 võimalus koopiaid teha, printida, skannida, andmekandjale salvestada. 

 võimalus kasutada koduteenindust 

 võimalus laenutada teavikuid ühest raamatukogust ja tagastada teise. 

 

Lugejate rahulolu-uuring: Viidi läbi lugejate rahulolu-uuring Aseri raamatukogus ja Viru-
Nigula Raamatukogus: 

 lugejad on rahul raamatukogu asukohaga, lahtiolekuaegadega; 

 raamatukogu klienditeenindust peeti heaks, kvaliteetseks ja sõbralikuks; 

 koolituste, üritustega  ja näitustega jäädi rahule, kuid arvati, et neid võiks rohkem olla; 

 rahul oldi nii kirjanduse valikuga kui teavikute paigutusega raamatukogus ning 
raamatukogu tasuliste teenustega; 

 soovitakse rohkem valikuid, ajakirju nii eesti- kui vene keeles; 

 on olemas piisav arv lugejatele mõeldud arvuteid; 

 koduteenindust, lugejaportaali Urram ja RVL teenust kasutatakse vähe;  

 tunti vajadust raamatute tagastuskasti järele; 



8 
 
 

  lugejaid  häirib postipunktitöö: vähe ruumi ja mõnikord ebapiisav tähelepanu 
lugejatele; 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.  

2018.aastal saime uued lugejaarvutid, seega on nende seisukord hea. Viru-Nigula valla 
raamatukogu 5 arvutid, Aseri Raamatukogu 3 arvutit, Viru-Nigula Raamatukogu 2 arvutit.  

 juurdepääs Viru-Nigula valla veebilehele 

 juurdepääs Viru-Nigula valla raamatukogu veebilehele ja blogile 

 raamatukogus on olemas ajalehed ja ajakirjad 

Viru-Nigula valla raamatukogus kasutati lugejaarvuteid  2018.aastal 2537 korral, siis 
2019.aastal kasutajaid 4147. 

Aseri Raamatukogus võrreldes eelmise aastaga, on arvutite kasutamine vähenenud. 
2018.aastal kasutati 1007 korral ja 2019.aastal 950 korral.  

Viru-Nigula Raamatukogus kasutati 2018. aastal arvuteid 148 korral, siis 2019. aastal on see 
number 782.  

4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused.  

Tabel 3 

Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2018 

Lugejad 
2019 

Muutus (+-) 

Kunda Linna 
rk 

742 771 +29 

Aseri rk 404 331 -73 

V-N rk 219 227 +8 

V-N valla rk 

KOKKU 

1365 1329 -36 

 

Raamatu- 

kogu 

Külastused 
2018 

Külastused 
2019 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal-
külast. 
2018 

Virtuaal-
külast. 
2019 

Muutus 
(+-) 

Kunda Linna 
rk 

20899 19352 -1547 7483 7068 -415 

Aseri rk 6346 8071 +1725    

V-N rk 3561 4718 +1157    

V-N valla rk 

KOKKU 

30806 32141 +1335-    
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Raamatu- 

kogu 

Laenut-d 
2018 

Laenut-d 
2019 

Muutus 
(+-) 

Päringud 
2018 

Päringud 
2019 

Muutus 
(+-) 

Kunda Linna 
rk 

23054 22005 -1049 942 1016 +74 

Aseri rk 20792 18630 -2162 77 52 -25 

V-N rk 5176 6536 +1360 135 46 -89 

V-N valla rk 

KOKKU 

49022 47171 -1851 1154 1114 -40 

 

Viru-Nigula valla raamatukogu kõik näitajad: lugejad, laenutused, päringud, 
virtuaalkülastused on vähenenud, välja arvatud külastused. Külastajate arvu suurenemine on 
tingitud Aseri Raamatukogu külastatavuse suure tõusuga, seda AS Eesti Posti postipunkti 
teenuste kasutajate arvel. Ka Viru-Nigula Raamatukogu aitab külastuste arvu tõusule kaasa. 
 
Infopäringud. 

Raamatukogud pakuvad erinevaid infoteenuseid, jagavad informatsiooni teavikute leidumise 
kohta kogudes, aitavad täpsustada andmeid ja fakte, abistavad ning konsulteerivad info 
otsingul. Raamatukogule on päringuid võimalik esitada läbi erinevate kanalite. Viru-Nigula 
valla raamatukogus registreeritakse infopäringuid  jooksvalt, 1114 päringut aastas. Jagades 
päringute kogusumma raamatukogu lahtioldud päevade arvuga saame keskmiselt 3-4 päringut 
päevas. Aseri Raamatukogus oli 52 infopäringut, Viru-Nigula Raamatukogus 46. 

4.3 RVL teenindus 

Raamatukogudevaheline laenutus toimib edukalt lähiümbruse raamatukogude vahel. Viru-
Nigula valla raamatukogu annab raamatuid RVL-i vahendusel Lääne-Virumaa 
keskraamatukogule ning Viru-Nigula Raamatukogule. Ise tellime põhiliselt Lääne-Virumaa 
keskraamatukogust. 2019.aastal tellisime Lääne-Virumaa keskraamatukogust 296 eksemplari 
teavikuid ning andsime välja 313 eksemplari. Viru-Nigula Raamatukogu tellis 228 eksemplari 
ja välja andis 5 eksemplari. Aseri Raamatukogu tellis 11 eksemplari teavikuid ja välja andis 5 
eksemplari. Võrreldes eelmise aastaga on RVL-i osakaal lugejate teeninduses suurenenud, 
2018.aastal oli RVL sisse158, ja RVL välja 118. 

4.4 Laste- ja noorteteenindus  

4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine 

Viru-Nigula valla raamatukogu tellis 2019.aastal eestikeelset laste ja noortekirjandust 212 
eksemplari. Venekeelset lastekirjandust Viru-Nigula valla raamatukogus ei tellitud, kuna ka 
vene rahvusest lapsed eelistavad keeleoskuse omandamiseks pigem eestikeelset kirjandust. 
Venekeelset lastekirjandust on laenutatud Viru-Nigula valla raamatukogus aastas 75 
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eksemplari. Aseri Raamatukogus telliti laste ja noortekirjandust 28 eksemplari, nendest 
kolmandik olid vene keeles. Viru-Nigula Raamatukogus telliti laste ja noortekirjandust 72 
eksemplari. Vene keelset raamatut ei tellita. Muukeelsete raamatute vastu on huvi väga väike 
ja neid praktiliselt ei tellita, kui siis saabuvad annetustena. 
 

4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 

Tabel 4 

Raamatukog
u 

Lug
-d 
201
8 

Lug
-d 
201
9 

Muutu
s (+-) 

Külast
-d 
2018 

Külast
-d 
2019 

Muutu
s (+-) 

Laenu
t 2018 

Laenu
t 2019 

Muutu
s (+/-) 

Kunda rk 221 242 +21 7407 8121 +714 1988 1560  -428 

Aseri rk 62 46 -16 790 460 -330 1445 821 -624 

V-N rk 68 86 +18 1287 2611 +1324 837 995 +158 

V-N valla rk 

KOKKU 

354 374 +23 9484 11192 +1708 4270 3376 -894 

Nagu tabelist võib näha, on kõik laste- ja noortega seotud arvnäitajad kasvanud, välja arvatud 
laenutatud teavikute hulk. Kuna tabelis AIP-i kasutamist ei ole näidatud siis järgnev tabel 
näitab, kui palju on kasvanud laste poolt lugejaarvutite kasutamine. 

Laste avaliku internetipunkti külastused 

 2018 2019 

Viru-Nigula valla 
raamatukogu 

1824 3763 

Aseri Raamatukogu 102 187 

Viru-Nigula Raamatukogu 75 759 

 

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

Laste laenutamise sagedust ja arvu mõjutavad kohustusliku kirjanduse nimekirjad ning 
raamatukogu poolt läbi viidavad üritused ning tegevused, mille kaasabil lapsi lugema 
suunatakse.  

4.4.4 Laste- ja noorteüritused:  

Viru-Nigula Raamatukogu raamatukoguringide põhiteemadeks on tähtpäevad ja traditsioonid. 
Lisaks vahele mõni lõbus mängupäev. Aasta üheks põnevamaks raamatukoguringiks võib 
pidada illustraator Sirly Oderi külaskäiku. Sirly on Viru-Nigulast pärit ja tuli meeleldi 
rääkima lastele oma põnevast tööst raamatuillustraatorina ja lapsepõlvest Viru-Nigulas. Tal 
olid kaasas raamatute illustratsioonid ja kavandid, lapsed said jälgida, kuidas sünnib üks pilt 
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raamatusse. Väike pilk õnnestus heita ka tööjärgus olevatele illustratsioonidele raamatule „Eia 
jõulud Tondikakul”. 

2019. aastal käis raamatukoguhoidja kahel korral Vasta koolis ette lugemas. Ettelugemine 
toimus kooli saalis, kuhu olid kogunenud kõik algklasside lapsed. Oli paras väljakutse teha 
ettelugemine kuuldavaks ja paeluvaks nii suurele hulgale korraga, kuid tuleb tunnistada, et 
näiteks Põhjamaade Kirjanduse Nädalal Pipi ettelugemise ajal oli saal hiirvaikne ja väikestel 
kuulajatel oli tõepoolest põnev kuulata lugu Pipi esimesest koolipäevast. 

Koostööd lasteaiaga tähistasime lasteaia sünnipäeval laste kunstitööde kevadnäitusega, mida 
sai raamatukogus kuu aja jooksul vaatamas käia. Näituse vastu oli suur huvi ja edaspidi 
loodame teha sellest traditsiooni. Eesti keele aastat tähistasime lasteaias liisusalmide 
lugemisega, lapsed said kuulata kuidas mängitakse sõnade ja rütmidega ja isegi kaasa lüüa. 
Nii mõnedki vanemad sõnad olid lastele võõrad ja vajasid lahtiseletamist. Samuti sai 
raamatukoguringis läbiviidud erinevaid tähe- ja sõnamänge.  

Maanteeamet korraldas koostöös raamatukogudega liiklusnädala, et pöörata tähelepanu 
ohutule liiklemisele. Kõik Viru-Nigula valla raamatukogud liitusid projektiga, et pakkuda 
oma väikestele lugejatele liiklusteadmisi ja lahendada koos viktoriini. Kõik osalejad said 
ohtralt liiklusohutusega seotuid meeneid. 28.septembril toimus üle-eestiline maaelu väärtustav 
algatus ”Maal elamise päev”. Tegemist oli külastussündmusega, mille fookuses oli 
elukeskkond maal, vaba aja veetmise võimalustega ning pakutava elukohaga. Kõik Viru-
Nigula valla asutused võtsid sellest algatusest osa, pakkudes omalt poolt erinevaid tegevusi. 
Viru-Nigula valla raamatukogus oli avatud töötuba lastele. Tartu Linnaraamatukogu laste ja 
noorteosakonna kutsel liitusime üle-eestilise lugemisprogrammiga ”Lugemisisu”. 
Lugemisprogrammi eesmärk on innustada 5-10 aastaseid lapsi raamatukoguga sõbraks saama, 
pakkudes loetud raamatute juurde mängulist tegevust. Lugemisprogrammi tegevused jätkuvad 
Viru-Nigula valla raamatukogus ja Viru- Nigula Raamatukogus ka 2020.aastal. 

Viru-Nigula valla raamatukogus toimusid ka sellel aastal traditsiooniks saanud tegevused 
lastele: emakeeleaastale pühendatud koolivaheajaüritused, jututuba lasteaialastele, suvekuudel 
pärlimäng. Lugesime ette ettelugemispäeval ja tähistasime Põhjamaade raamatukogu nädalat. 
Väljapanekuid ja näitusi oli erinevatel teemadel: „Loeme emakeeles“, , „Edgar Valter- 90“, 
„Ilmar Tomusk-55“, „Nutivaba lõbu“, „Lase lapsel laulda“, „Muinasjuttude võlumaailmas“. 

Kuna Viru-Nigula lasteaed „Kelluke“ võttis vastu külalisi Moldova Vabariigist, siis tutvustas 
Aseri Raamatukogu raamatukogutundides lastele, selle maa kaunist loodust ja kultuuri. Ka 
esimese klassi lapsed külastasid raamatukogu, et tutvuda raamatukogutööga ja meisterdada 
lõngast järjehoidjaid. Päkapikkude meisterdamise töötuba pakkus huvi erinevas vanuses 
lastele. Kui tööd valmis said, jäeti need näitusele ka teistele raamatukogukülastajatele 
vaatamiseks. 

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused 

2019.aastal toimus koduteenindus Aseri Raamatukogu ja Viru-Nigula valla raamatukogu 
vahendusel. Koduteenindust kasutasid Aseri Raamatukogu teeninduspiikonnas Rannul elavad 
inimesed, kuna sealne raamatukogu suleti. Kundas toimub lugejate teenindus linna piires. 
Viru-Nigula Raamatukogu piikonnas koduteenindust ei ole. 
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Tabel 5 

 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv  

Koduteenindus 19 29 14 

 

Tabel 6 

Teenused teistele asutustele Ürituste arv Osavõtjate arv 

Kunda Hooldekodu 7 63 

 

Eakatele suunatud tegevused toimuvad Kunda Hooldekeskuses, kus Viru-Nigula valla 
raamatukogul on teeninduspunkt. Kord kuus, mõnikord ka tihedamini, tutvustati ja loeti ette 
raamatuid (olenevalt hooldekodus elavate inimeste tervisest ja hulgast). Raamatukogu 
külaskäiku oodatakse väga, see on nagu arutelukohviku kokkusaamine. Kohvilaua ääres 
kuulatakse lugusid ja arutletakse. Ette loetakse lihtsaid, meeleolu tõstvaid jutte: muinasjutte, 
naljajutte, anekdoote. Võtsime kasutusele ka eakatele mõeldud töövihiku ”Särts”. 
Raamatukoguhoidjaga koos on lahendatud erinevaid ülesandeid ja meenutatud minevikku. 

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

Viru-Nigula valla raamatukogud: 

 üritusi 113 
 üritustel osalejaid 1520  
 näituseid ja väljapanekuid 48. 

Viru-Nigula valla raamatukogu toetab elukestva õppimise ideed ning igal aastal viiakse 
Täiskasvanud õppija nädala (TÕN) raames läbi mõni täiskasvanuõpet toetav üritus. 
2019.aastal koolitasime lasteaed „Kelluke“ lasteaiaõpetajaid, tutvustades ilmunud 
pedagoogilist- ja väikelaste kirjandust. Samuti tegime individuaalkoolitust raamatukogu 
klientidele, kes vajasid abi infootsingul, pangateenuste kasutamisel või soovisid juhatust 
lugeja.ee portaali käsitlemisel. 

Viru-Nigula Raamatukogus püütakse ürituste ning lugemissoovituste kaudu toetada inimeste 
mitmekülgset arengut ja elukestvat õpet. Täiskasvanute seas olid populaarseimad üritused 
Merily Porovarti luuleõhtu ja kohtumine kirjanik Anneli Lambiga. Kohaliku elanikkonna seas 
tekitas suurt huvi juba teist aastat järjest Nigulapäeval avatud fotonäitus „Aastaring Viru-
Nigulas”. Seekordsel näituse avamisel mängisid meeleolumuusikat Kunda Muusikakooli 
kitarri eriala õpilased.  

Maanteeamet korraldas koostöös raamatukogudega liiklusnädala, et pöörata tähelepanu 
ohutule liiklemisele. Kuna kõik Viru-Nigula valla raamatukogud liitusid projektiga, said ka 
täiskasvanud lahendada liiklusviktoriini.  
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Huvitavat programmi pakkusime Kunda linna elanikele ka Raamatukogupäevade raames. 
Kirjanik Eha Veem tutvustas oma ilmunud teoseid „Leskede klubi: Postkast 4”, „Leskede 
klubi: Armulauamõrv” ja „Leskede klubi: Natali”. Traditsiooniks on saanud 
Raamatukogupäevade üritus „Vaat, kes täna laenutab!“. Tuntud inimene Viru-Nigula valla 
raamatukogus oli raamatukogu nõukogu esimees Janek Puusepp, kes tutvus 
raamatukoguhoidja tööga.  

Läbi viidi ilu- ja tervisealaseid koolitusi nii lastele kui täiskasvanutele. Külastajatele 
huvipakkuvaid  väljapanekuid „Tunne iseennast”, „Laevad, mehed ja meri”, „Merle Karusoo 
75 ja Olev Ruitlane 50”, „Isamaa tagatuba”. Uudistati Kundas tegutseva vene kunstistuudio 
„Vanadi Art“  mereteemalist näitust, suvekuudel oli võimalik vaadata  ajaloolist näitust 
Kunda kujunemisest sadamalinnaks.  

Aseri Raamatukogu aitab kohaliku kultuurielu kujundamisele kaasa korraldades erinevaid 
näituseid ja üritusi. Toimus päkapikkude meisterdamise töötuba ja suur näitus erinevatest 
päkapikkudest. Palju huvi tekitas elanikkonnale näitus „Teemanttikand“, „Lilled kaartidel“, 
„Heegeldatud mänguasjad“. 2019.aastal jätkasime Aseri Raamatukogus Keelekohviku 
läbiviimist. Keelekohviku tund pakub osalejatele võimalust praktiseerida ja rakendada oma 
eesti keele seniseid teadmisi ning harjutada eesti keeles rääkimist, kõnest arusaamist ja 
kasvatada julgust, et eesti keeles suhelda. Keelekohvikus harjutame igapäevaelus ette tulevaid 
situatsioone: näiteks enesetutvustamist, oma perekonna, töö ja hobide kirjeldamist, 
tähtpäevade ning sündmuste tutvustamist, samuti erinevate olmeküsimustega seotut. 
Populaarseim üritus oli kohtumine Samuel Golumbiga, loeng kogumisest „Harrastus või 
haigus“.   

4.6.1 kohalikul tasandil 

Viru-Nigula inimesed tunnevad huvi siinse piirkonna ja naabermaakondade koduloo vastu. 
Samuti pakuvad huvi rahvapärimused- ja traditsioonid. Koostööd tehakse Viru-Nigula 
Koduloomuuseumiga, Viru-Nigula Rahvamajaga, Vasta kooliga, Viru-Nigula valla lasteaed 
„Kelluke“ kollektiiviga. 

Viru-Nigula valla raamatukogu on koostööd teinud peamiselt kohalikul tasandil lasteaed 
”Kelluke” kollektiiviga ning Kunda Hooldekoduga. Maakonna tasandil on heaks 
koostööpartneriks Lääne-Virumaa keskraamatukogu.  

Aseri Raamatukogu tegi 2019.aastal kõige rohkem koostööd  Viru-Nigula valla lasteaed 
„Kelluke“ kollektiiviga. 

4.6.2 riiklikul tasandil 

Kasutades ära Tartu Ülikoolis sõlmitud kontakte, toimub Viru-Nigula Raamatukogul 
Tõstamaa raamatukogu ja Lustivere raamatukoguga tihe kogemuste ja ideede vahetus. Kuna 
tegemist on samuti külaraamatukogudega, on kahtlemata otstarbekas teada, kuidas talitatakse 
teiste maakondade väikestes raamatukogudes.  

Koostöö toimusTartu Linnaraamatukoguga „Lugemisisu” programmi raames. 
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4.6.3 rahvusvahelisel tasandil 

Koostöö rahvusvahelisel tasandil puudus. 

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele. 

2019. aastal toimusid rühmakoolitused eakatele kõikides Viru-Nigula valla raamatukogudes, 
milles sai selgitatud küpsiste põhimõtteid, paroolide haldust ja küberturvalisust üldiselt. Viru-
Nigula valla lasteaed „Kelluke“ lasteaiaõpetajatele toimus erialase- ja lastekirjanduse 
tutvustamine nii Kunda linnas kui ka Viru-Nigula alevis.  

Individuaalnõustamised on suunatud lugeja.ee ja erinevate e-teenuste kasutamiseks. 
Igapäevase töö kõrvalt jagab raamatukoguhoidja regulaarselt näpunäiteid ja nõuandeid nii 
infootsinguks, turvaliseks interneti kasutamiseks kui ka tutvustab netiketti.  

4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded 

 URRAMi vahendusel 

 Flaierid, infovoldikud 

 Soovitusnimestikud, „Lugeja soovitab!“ riiul 

 Viivisevaba periood  

 Kakskeelne reklaam, fotod, artiklid ajalehes “Viru-Nigula valla Teataja” 

 Viru-Nigula valla raamatukogu veebileht ja lastele mõeldud blogi 

 Viru-Nigula rk Facebooki- lehekülg. 

 Koolitused/muusika ja kohtumisõhtud kirjanikega 

 „Kooliminev laps lugejaks!“ koostööprojekt Kunda lasteaiaga 

 Viru-Nigula rk raamatukoguring 

 Väliteeninduspunkt ja hooldekodus ettelugemine 

 Koduteenindus 

 Aseri Raamatukogu keelekohvik 

Artiklid Viru-Nigula valla Teatajas: 

 „Rõõmsad esmaspäevad Viru-Nigula raamatukogus” - Mervi Lilleoja, jaanuar 2019, lk 5. 

 „Raamatukogubingo Viru-Nigula raamatukogus” - Mervi Lilleoja, aprill 2019, lk 6. 

 „Rahuloluküsitlused raamatukogudes”, Mervi Lilleoja, aprill 2019, lk.  

 „Viru-Nigula raamatukogu tegus aasta” - Mervi Lilleoja, juuni 2019, lk 4. 

 „Raamatukogupäevad 2019” - Leili Eiskop, oktoober 2019, lk 3. 

 „Viru-Nigula valla raamatukogus on ühinemisjärgselt toimunud nii mõndagi” - Leili Eiskop, 
september 2019, lk 4. 
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 „Keelekohvik Aseri raamatukogus” – Heili Nõmmets, oktoober 2019, lk 4. 

”Aseri raamatukogu päkapiku meisterdamise õpituba” - Heili Nõmmets, november 2019, lk 8. 

 

4.9 Andmebaasid.  

 Kodulehe vahendusel on juurdepääs Urrami-e-kataloogile. 

5. 2020. aasta tegevused 

1. Viru-Nigula valla raamatukogu arengukava koostamine 

2. Raamatukoguteenuse parendamine 

3. Kogude korrastamine 

Leili Eiskop 

Viru-Nigula valla raamatukogu direktor 

21.01.2020.a 
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LISA 1. Personali koolitus 

Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv  

(koolituse maht ) 

Koolituseks kulutatud 

Viru-Nigula valla 
raamatukogu 

9 73 198.00 

 

LISA 2. Raamatukogutöötajate avalikud esinemised 

 Erialase- ja lastekirjanduse tutvustus õpetajatele Viru-Nigula valla lasteaias „Kelluke“  

  IT-vaatlik projekti raames läbi viidud koolitus Viru-Nigula valla raamatukodus ja 
Viru-Nigula raamatukogus 

 Keelekohviku läbiviimine Aseri Raamatukogus 

LISA 3. Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid 

Raamatukogu nimi Teostatud tööd (2019) 

Viru-Nigula valla 

raamatukogu 

Puuduvad. 

 

LISA 4. Laste-ja noorteüritused(valik olulisematest)  

Raamatukogu nimi Ürituse nimi Osavõtjate arv 

Viru-Nigula valla 
raamatukogu 

  

 Jututuba/kooliminev laps lugejaks 125 

 Pärlimäng 40 

 Emakeelepäev 24 

 Ettelugemispäev 26 

 Koolivaheajaüritused 130 

 Raamatukogutunnid 136 

 Päkapikk raamatukohvriga 17 

 Põhjamaade raamatukogunädal 45 

 Raamatukoguring 110  
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