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Aastaaruanne 2014

Lääne-Virumaa
Haljala Vallaraamatukogu
Aaspere Haruraamatukogu
Elanike arv 494
1.Põhilised tegevussuunad
Raamatukogu põhitegevus on teavikute komplekteerimine, säilitamine ja lugejatele
kättesaadavaks tegemine, et tagada elanikele vaba juurdepääs informatsioonile,
teadmistele ning kultuurile, toetades elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.
Kuigi aastal 2014 on näitajad vähenenud , oli aasta töine ja raamatukogu maal vajalik.
Teeninduspiirkonnas elanike arv on vähenenud 22 inimese võrra.
Välja on kujunenud aastast aastasse traditsioonilised üritused, millest on osa võtma
hakanud vähem inimesi.
Elanikkond on vananenud.
Lapsed laenutavad põhilislt kohutuslikku kirjandust.
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogude tegevust reguleerivad dokumendid ja nõukogud
Raamatukogu tegevust reguleerivad dokumendid on olemas. AIP-i kasutamise
eeskirjad olemas.
Haljala Vallaraamatukogul olemas raamatukogu nõukogu.
Haljala Valla arengukavas:
Haljala valla raamatukogud on innovaatilised
2010.a. Otsustas volikogu ühendada Haljala, Aaspere ja Varangu raamatukogud
Haljala Vallaraamatukoguks, esindustega Aasperes, Essus ja Varangul.
Haljala valla aregukava 2013-2020
Aaspere haruraamatukogu asub Aaspere Külakojas, olles piirkonna elanikele soodsas
asukohas.Kirjanduse valik ja hulk on lugejatele piisav. On AIP ja WiFi. Külakoja
ruume saab kasutada ürituste korraldamisel. Materiaalne olukord on rahuldav.
Tegevuskava
Tagada kirjanduse liikumine valla raamatukogude vahel.Muuta raamatukogud
kasulikuks ja meeldivaks ajaveetmise ja elukestva õppimise kohaks. Vajalik on
infotehnoloogilise taristu pidev täiendamine ning raamatukoguhoidjate pidev erialaneja tasemekoolitus, et väärtustada nende tööd ühiskonna silmis ja tõsta
konkurentsivõimet.
2.2 Eelarve
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu

Seisuga
31.12.13. €

Seisuga
31.12.14 €

Muutus %

2
Komplekteerimiskulu
sh OV-lt
sh riigilt
sh OV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulud
Tabeli täidab Maiga Parksepp Haljala Vallaraamatukogust.

Projektid, toetused (Kellelt saadud?)
0

Periood
0

Summa
0

2.3 Struktuur
Muutused on toimunud raamatukogu lahtioleku kohta. Aaspere raamatukogu on
avatud E,T, N kell 9.00-17.00-ni. K ja R töötan Haljala Vallaraamatukogus. Seega
kaks päeva nädalas on Aaspere raamatukogu suletud.
2.4 . Personali juhtimine ja areng
Haljala Vallaraamatukogul on uus juhataja Maiga Parksepp, kes töötab ka Haljala
Gümnaasiumi raamatukogus.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest 2014
Raamatukogu
nimi

Koolituste
arv

Aaspere Haruraamatukogu

5

Koolitustundi
de arv
(koolituse
pikkus)
16

Koolituse teema
Elutuba ehk kujundusnippe raamatukogus
Uuemaid tõlkeid Hispaania kirjandusest
Õppereis Läti raamatukogudesse
Paberei ja trükikunsti ajaloost,raamatute
säilitamisest ja restaureerimisest
Vaimujutud trükises ja rahvapärimuses

Korraldaja
LVKRK
LVKRK
LVKRK
LVKRK

Osavõtjate arv
1
1
1
1

LVKRK

1

2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised
Ei olnud esinemisi.

RaamatukoguKoolituhoidjate arv, kes seks
osalesid
kulutatud
täienduskoolitusel
1

3

2.4.3 Erialahariduse omandamine
Ei omanda eriharidust.
2.4.4 Töötajate tunnustamine

Ei ole tunnustatud.
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine
On koostatud Haljala Vallaraamatukoguga ühine eelarve ja jälgitud eelarve täitmist.
2.5.1 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht
Raamatukogu asub alates 2007 aastast MTÜ Aaspere Külakoda ruumides. Ruumid on
üldiselt heas korras, akna kõrvalt koorub värvi ja oleks vaja väikest remonti.
Ruumid on küllaltki jahedad, ahi ei soojusta tervet ruumi. Raamatukogu on suletud
kahel päeval nädalas, kui ma Haljalas töötan ja ka laupäeval ja pühapäeval on suletud,
siis esmaspäeva hommikul näitab raamatukogu kraad 5 kraadi sooja.
Raamatukogul on olemas kald tee, mis talvel on katuselt langenud lund täis.

2.6 Raamatukogu arendustegevused
Uusi riistvarasid ei soetatud, kõik endine.
2.7 Raamatukogude koostöö
Töö koordineerimine ja koostöösuhted
Koostööd teeme kohalikul tasandil. Võtame võimalusel osa Haljala Vallaraamatukogu
üritustest ja vastupidi.Vahetame kirjandust ja küsimuste puhul helistame üksteisele ja
küsime nõu. Raamatuid ühest kogust teise toimetan ise.
3. Kogud
Kogu komplekteerimisel arvestan maapiirkonna lugesjaskonna eripäraga ning lugejate
soovidega.Raamatufondi komplekteerimine toimub läbi maakonna keskraamatukogu.
E-teavikuid ei ole tellinud.
Perioodika tellimisel arvestan lugejate huvidega ja ka rahaliste võimalustega.Auviseid
ei ole tellinud.
Uued raamatud kiletati ja parandati vanu raamatuid.
4. Raamatukoguteenused
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Raamatukogul veebilehte ei ole. KOV veebilehel on teave raamatukogu kohta.Haljala
Vallaraamatukogul on facebooki konto, kus jagatakse infot ka Aaspere
haruraamatukogu kohta. Üritusi kajastan kohalikus vallalehes, stendil kohalikus
kaupluses ja korter majade ustel.
Tasulise teenustena pakutakse raamatukogus printimist ja koopiate tegemist.
Rahulolu-uuringuid ei ole teinud.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine
Raamatukogus on ajalehed, vallaleht, lugejatele 2 arvutit,valla määrused ja otsused.
AIP-i kasutatakse vähem, aga mõningad lugejad ikka kasutavad ja vahel lapsed
käivad mängimas. Paljudel on koju arvuti muretsetud ja raamatukogus käiakse arvutis
harva. Koolis käijad täiskasvanud käivad kooli materjale printimas.
4.2 Raamatukogu kasutamine
Raamatukogu

Lug-d
2013

Lug-d
2014

Muut
us(+-)

193

235

42

Raamatukogu

Laenut-d
2013
4500

Külastused
2013
1712

Laenut-d
2014
3377

Külastused
2014
1294

Muutus
(+-)
-418

Virtuaa
lkülas-d
2013
0

Virtuaalkülas-d
2014
0

Muutu
s(+-)
0

Muutus (+)
-1123

Aaspere raamatukogu külastavad pensionärid, keda iga aastaga jääb vähemaks.
Osad pensionärid on meie hulgast lahkunud, on ka pensionäre, kes tahaks väga
lugeda, aga silmad on viletsaks jäänud ja ei saa enam lugeda, ega raamatuid
laenutada.Nooremad inimesed tihti raamatukokku ei satu.Numbrid on vähenenud ka
tänu sellele, et kahel päeval töötan Haljala Vallaraamatukogus, siis on Aaspere
raamatukogu suletud.
RVL toimib valla siseselt hästi, kuna käin kahel päeval tööl Haljalas siis saan ise
raamatuid sinna viia ja sealt tuua.
Kui keegi palub mõnda raamatut, kuna ta ise ei jõua raamatukokku, siis võtan need
raamatud koju.
4.3 Lasteteenindus
Lastetöö ei toimi.Kuna piirkonnas puudub kool ja lasteaed. Lastele üritusi teha on
võimatu. Kui lapsed koolist ja huviala ringidest koju jõuavad, siis raamatukokku nad
enam ei tule. Pigem käivad Haljalas kooliraamatukogus. Kui on vaja kohustuslikku
kirjandust lugeda, kes oma lõbuks loevad, neid on väga vähe.
Raamatukogu töötajana osalen Haljala Gümnaasiumi korraldataval laste kirjandite
hindamisel.
Raamatukogu

Lug-d
2013

Lug-d
2014

68

40

Muut
us
(+-)
-28

Külast-d
2013

Külast-d
2014

Muutus
(+-)

Laenut-d
2013

448

266

-182

562

Laenu
t2014
381

Muutus
(+/-)

5

4.4 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Kordade arv
0

Koduteenindus

Teenuste arv
0

Nt ettelugemised hooldekodudes, haiglates jne.
Ürituste arv
Teenused teistele asutustele
0

Kasutajate arv
0
Osavõtjate arv
0

4.5 Raamatukogu kultuurikeskusena
Raamatukogul on tähtis roll kohalikus kultuurielus.Raamatukogu asub MTÜ Aaspere
Külakoda ruumides ja Aasperes teisi kokkusaamise kohti ei ole.
Raamatukogu töötajal tuleb teha ka Kükoja töid ja tegemisi. Koristamine, kütmine,
üritused, niitmine jne.
Raamatukogus oli üks väljapanek, Heino Praosti fotodest, kus kujutatud
viljapeksumasinad,vanad masinad jne.
Näitusi oli üks laste joonistustest.
Veebruaris toimus üritus Pannkoogipäev, kus küpsetasime kooke ja mängisime
seltskonnamänge.
Märtsis toimus Vastlapäev, sõime hernesuppi ja kukleid , rääkisime vastlapäeva
tavadest, keerutasime kaasavõetud vurre. Liugu lasta ei saanud, kuna lund ei olnud.
Aprillis toimus üritus Kõik meisterdama, meisterdasime kodustest vahenditest
kaunistusi.
Juunis oli Jaanipäev, koos lugejate, kohalike elanike ja ümberkaudse rahvaga.
Novembri viimasel päeval oli üritus Esimese advendi kohvilaud ja kuusepuul tulede
süütamine.
Detsembris oli üritus Aasta viimane koosviibimine lugejatega. Kus sõime verivorsti,
laulsime jõulu- ja talvelaule ja rääkisime möödunud aastast.
Näitused/virtuaalnäitused, Üritused
väljapanekud
1+1
6

Raamatukogu
nimi

Üritustel
osalenute arv
83

4.6 Raamatukogu koolituskeskusena
Raamatukogu Rühmakoolit.arv

0

Osalejate arv

Individuaalkoolit. Osalejate arv
arv
2013
2014 2013 2014
2013
2014 2013
2014
0
0
0
0
0
0
0

4.7 Raamatukoguteenuse turundus
Olen lugejatega vestelnud ja soovitanud. Uued raamatud on eraldi välja pandud.
4.8 Bibliograafia- ja infotöö
4.8.1 Andmebaaside loomine

6

Ei ole andmebaase loonud. Kodulooga tegeles Haljala Vallaraamatukogu juhataja.
4.8.2 Infopäringu
Infopäringuid on registreeritud ainult 16 korral. Olen unustanud märkida.Laste
päringud on põhilislt koolitööga seotud.
4.8.3 Trükised ja veebiväljaanded
Ei ole trükiseid ja veebiväljaandeid koostanud.
Kokkuvõte
Aasta jooksul muutus see, et augusti kuust hakkasin kahel päeval tööl käima Haljala
Vallaraamatukogus. Raamatukogu suurimaks probleemiks on elanikkonna
vähenemine. Kõik arvud on vähenenud, üheks põhjuseks on ka see,et kahel päeval on
raamatukogu suletud. Lugejad on vananenud, silmad haiged ja ei saa lugeda.
Maal on väga raske üritusi teha ja inimesi kodust välja meelitada. Küll ei sobi
kellaaeg või ei ole ilm sobiv.
Need, kes on käinud raamatukogus ja üritustel on rahul ja arvavad, et maal ilma
raamatukoguta ei saa.
Loodan, et ka nooremad inimesd hakkavad raamatukogu külastama ja rohkem
lugema.

Raamatukoguhoidja

Inga Toomejõe

