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Aastaaruanne 2014 
 

 

Raamatukogu nimi:Vergi 

Elanike arv:203 
 

 

1.Põhilised tegevussuunad 
 2014 aasta oli tavaline töö aasta,uue urramiga olin kohanenud ja kui tekkis mõni 

probleem siis keskkogu inimesed olid lahkelt abistamas. 

Raamatukogu tegeles .raamatute komplekteerimisega,raamatute arvele võtmisega 

,lagunema kippuvate teoste parandamisega ning ka kustutamisega. 

Toredamaks sündmuseks oli kohtumisõhtu Kalle ja Marina Toomeliga kes rääkisid 

oma reisimuljeid Uus-Meremaalt(osavõtjaid oli 17 inimest-see oli lausa üllatus,et 

kogunes ka kaugemate külade elanikke) 

 Piirkonna elanike arv väheneb igal aastal ja uute plaanide kohta ei oska küll midagi 

öelda. Tore on kui vald suudab raamatukogu ülal pidada,aga mind ootab ees pensio- 

näri elu.  

Raamatukogu vajaks uusi välis uksi ning ka akende vahetust. 

Spordi aastale pole tähelepanu pooratud. 

2. Juhtimine  

2.1 Raamatukogude tegevust reguleerivad dokumendid ja nõukogud: 

 

Raamatukogu põhimäärus,kasutamise eeskiri ,sisekorraeeskiri ja interneti 

kasutamis juhend on olemas.Kasutamise eeskiri on muutmise,sellega saab ühele 

poole imselt märtsi kuu jooksul. 

Raamatukogunõukogu ei ole moodustatud. 

Valla üld arengu kavas aastani 2025 on kirjas,et hoitakse töös avalikud interneti 

punktid,mis asuvad raamatukogudes. 
 

 

 

2.2 Eelarve 

Põhieelarve  Seisuga  

31.12.13. €  

Seisuga  

31.12.14 €  

Muutus %  

Eelarve kokku  13966 14.834 5.82% 

Personalikulu  6780 6674 -1.58% 

Komplekteerimiskulu 2438 3122 21.9% 

sh OV-lt 2094 2791 24.9% 

sh riigilt  0.344 0.331 -3.9% 

sh OV-lt    

sh riigilt    

Infotehnoloogiakulud  1104 1419 22.2% 

    

 

 Tabelis palun esitada ainult jooksvaid kulusid ja mitte investeeringuid.  
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Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Summa 

   

 

Programmidest pole raha taotlenud 

2.3 Struktuur  
 

Lahtioleku ajad on endised. 

    Teisipäeval ja reedel          7.00-18.00 

     Neljapäeval                       9.00-13.00 

    Laupäeval                          7.00-14.30 

    Kolmapäeval laenutuspunktis.    

2.4 . Personali juhtimine ja areng 
  

   Koosseisu muudatusi ei ole. 

2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest 2014 

 (tabel linna/maakonna raamatukogude (mitte valdade) järgi, keskkogu lõpureal enne 

kokkuvõtet) 

Raamatukogu 

nimi 

Koolituste 

arv 

Koolitustundi

de arv 

(koolituse 

pikkus) 

Raamatukogu-

hoidjate arv, kes 

osalesid 

täienduskoolitusel 

Koolitu-

seks 

kulutatud 

Vergi 1 2  15.30 

 

 

Koolituse teema Korraldaja  Osavõtjate arv 

   

. 

Mall Hiiemäe koolitus; Vaimujutud trükises ja rahvapärimuses. 

2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised (ettekanded, loengud, koolitused) 

 Avalikke esinemisi ei ole toimunud 

 

2.4.3 Erialahariduse omandamine  
Eriala haridust ei ole käinud omandamas 

2.4.4 Töötajate tunnustamine  
Seose minu 70. sünnipäevaga tunnustati mind ERÜ maaraamatukogu sektsiooni  

Tunnuskirjaga,keskkogu poolt tänu ja lilledegaja ,valla poolt kingituse ning lilledega. 

 

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine  

 

2.5.1 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht 
 

Vergi lasteaed renoveeriti raamatukogu tarbeks 2003 aasta kevadel ning 

avamine 

toimus 20 juunil 2003 aastal. 

Raamatukogu vajaks uusi aknaid ning välis uksi,millal see teoks saab-ei oska 

öelda. Majas on elektri küte ja see on kallis. 

2.6 Raamatukogu arendustegevused 
 

2014 aastal alul sai raamatukogu uue arvuti ning minu vana töö arvuti läks 

lugejate käsutusse. 
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Ka Wifi levimise parandamisega on tegeldud ,nüüd võib leviga pea aegu rahule 

jääda. 

2.7 Raamatukogude koostöö 

Töö koordineerimine ja koostöösuhted  

 Koostöö suhted on valla raamatukogude vahel-eriti Võsu raamatukoguga,kes on 

tellinud 120 eks ja mina temalt 21 eks. 

3. Kogud  
Komplekttrimisel on arvestatud kohalike lugejate huve. 

E-raamatuid ei ole tellinud 

 2014 aastal sai raamatukogu kokku 188 raamatut ja nendest 7 oli annetatud,mis 

moodustab3.7 %kogu raamatutest. 

Saadud raamatutest oli aime kirjandust 44 eks ehk 23.4 %,ilukirjandusr 144 eks.ehk  

76.6%.Vanem lugejaskond ei ole eriti huvitatud aime kirjandusest ning suvitajad 

loevad põhiliselt ilukirjandust,mida linnas olevat väga raske saada (pikad järjekorrad) 

Perioodikat loetakse palju ja selle tellimiseks kulutati 792 eurot. 

Auviseid ei ole enam tellinud,vanemaid eks on vaja juba kustutada,kuna nende  

kvaliteet on langenud. 

Kataloogid (arendused) 

 Koduloo kataloogiga tegeleb Karepa raamatukogu.Ise pole loonud. 

4. Raamatukoguteenused  

  Raamatukogust saab laenutada kirjandust koju lugemiseks ning ka koha peal 

lugeda.Saab kasutada internetti,vere rõhku mõõta ,prügi arveid maksta oodata 

posti ljoni ning aja viitmiseks vaadata televiisorit. 
 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine (AIP-i kasutamine) 

 Saab tutvuda valla otsuste ning määrustega,lugeda valla ajalehte. 

4.2 Raamatukogu kasutamine  

Raamatu-

kogu 

Lug-d 

2013 

Lug-d 

2014 

Muut

us(+-) 

Külas-

tused 

2013 

Külas-

tused 

 2014 

Muutus 

(+-) 

Virtuaa

lkülas-d 

2013 

Virtuaal-

külas-d 

2014 

Muutu

s(+-) 

Vergi 147 133 -14 3698 2680 -1018 0 0 0 

 

 

Raama- 

tukogu 

Laenut-d 

2013 

Laenut-d 

2014 

Muutus (+-

) 

 8330 7586 -744 

Kui piirkonna elanike arv väheneb ning ühtlasi ka vananeb siis on muutused 

paratamatud.Käiaks kaugemale tööle(Tallinna) ja siis jääb aega enda tarbeks 

väheseks ja lugemine jääb taha plaanile.Aga miks siis puhkuse ajal ei loeta ? 

Puhkus jääb puhkuseks-käiakse reisimas,tehakse remonti ja järgi jäänud aega 

kasutatakse lõõgastumiseks. Muidugi mitte kõik ei kasuta aega selliselt ,aga 

tööinimeste puhul väga paljud. 

 

Kuidas on korraldatud RVL ja koduteenindus vms. 

 

   RVL tellin Võsu raamatukogust,olen ise käinud raamatutel järgi ja kasutanud valla 

töötajaid kes on raamatud kohale toonud. Võsule olen saatnud valla töötajaga. 

 Koduteenindusel olen kasutanud lugejate abi (saatnud selle küla lugejaga koduteenust 

vajavale raamatuid ) .Tavaliselt teenust sooviv lugeja on ise helistanud ,et mida ta 
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soovib lugeda. On ka selliseid juhtumeid ,kus lugeja annab endale laenutatud 

raamatud edasi teenust soovijale-muidugi teavitab ka raamatukogu. 

 

E-teenuste arendus ja tutvustus.  

 

  E-teenust ei ole arendatud ja seega jäävad virtuaakülastused ära. 

4.3 Lasteteenindus:  
 

Raamatu-

kogu 

Lug-d 

2013 

Lug-d 

2014 

Muut

us  

(+-) 

Külast-d 

2013 

Külast-d  

2014 

Muutus 

(+-) 

Laenut-d 

2013 

Laenut- 

2014 

Muutus 

(+/-) 

Vergi 12 16 4 68 95 27 60 118 58 

 

  2014 aastal oli laste töö osa natuke rõõmustavam kui 2013 aastal. 

Kuna kohapealseid lapsi ei ole siis need lugejad,laenutused ja külastused on 

suviste lugejate panus.On selliseid lugejaid ,kes käivad külas vanavanematel ja 

laenutavad kohustuslikku kirjandust,sest linnas on väga raske kohustuslikku 

kirjandust kätte saada. 

4.4 Erivajadustega sihtrühmade teenused  
(Siia ei lähe arvesse need erivajadustega lugejad, kes käivad raamatukogus ja 

kasutavad tavateenuseid. Siin on mõeldud spetsiaalseid raamatukoguteenuseid 

erivajadustega ehk liikumispuudega inimestele) 

 

 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv 

Koduteenindus    

 

 On üks lugeja kellele viiakse 2korda nädalas teise lugeja poolt ajalehti ja kõik  

raamatukogusse tellitud ajalehed 

Nt ettelugemised hooldekodudes, haiglates jne. 

 Ürituste arv Osavõtjate arv 

Teenused teistele  asutustele    

 

 Ei ole tehtud 
Kui ei ole võimalik teenuseid kirjeldada olemasolevate tabelite järgi, siis võib tabelit 

muuta oma vajaduste kohaselt.  

 

 

4.5 Raamatukogu kultuurikeskusena 
Raamatukogu roll kohalikus kultuurielus - üldiseloomustus, milliseid üritusi 

korraldati (sh ka näitused), teemad, arv ja sihtrühm. Peamised koostööpartnerid.  

 

Raamatukogu 

nimi 

Näitused/virtuaalnäitused, 

väljapanekud 

Üritused Üritustel 

osalenute arv 

Vergi 4 1 17 

 

Lõimumistegevuste ja kultuurilise mitmekesisuse toetamine (MEEDE 4, 

Kultuuriministeeriumi strateegiline arengukava 2014-2017) 

Kui on selle meetme osas tegevusi ja tulemusi, palun lisada 

Siduvad tegevused 
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Nendes meetmetes tegevusi ja tulemusi ei ole. 

 

4.6 Raamatukogu koolituskeskusena 

 

 

Kasutajakoolitused arvuliselt 

 

Raamatukogu Rühmakoolit.arv Osalejate arv Individuaalkoolit. 

arv 

Osalejate arv 

 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Vergi 0 0  0 0 0 0 0 

 

Raamatukogu koolitusi ei ole teinud 

 

 

4.7 Raamatukoguteenuse turundus (tutvustamine) 
4.8  

Raamatukogul kodulehekülge ei ole ,siis valla kodulehelt saab info kätte. 

Olen kasutanud ikka tavalist rääkimis võimalust. Inimesd on tuttavad ja siis 

saab otse küsida,mis viga,et pole raamatuid lugema tulnud ja kutsuda -ole ikka 

endiselt raamatukogu kunde edasi. 

4.8 Bibliograafia- ja infotöö  

4.8.1 Andmebaaside loomine  
Karepa raamatukogu peab meie piirkonna koduloo kartoteeki,ise pole loonud 

andmebaase. 

4.8.2 Infopäringud   
  Kasutan programmi päringute registreerimisel.Päringuid 6 

 Igat telefoni numbripäringut ju ei registreeri,samuti ka bussi ajad. 

4.8.3 Trükised ja veebiväljaanded 
4.8.4  

 Ei ole koostanud 

 

Kokkuvõte 

 

2014 aasta oli tavaline töö aasta,mis ei toonud suuri tulemusi .Arvulised näitajad 

tegid vähikäiku Mureks on elanike lahkumineja noorte puudumine. 

Raamatukogu on ikka vajalik,kuna seda kasutavad nii kohalikud kui suvitajad. 

Raamatukogu sai uue arvuti ja Wifi levi on paranenud. 
 

 

 

 

 

Direktor 

Allkiri   ………………     /Nimi/   Vergi raamatukogu juhataja:Reet Kütt 

  


