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Aastaaruanne 2015 
 
 
 
Raamatukogu nimi: Assamalla 
Elanike arv: 434 
 
 
1.Põhilised tegevussuunad  
Sel aastal olid märkimisväärsed sündmused: 

 lapsed soovisid ise üritust korraldada, tuli hästi välja, lubasid edaspidigi teha. 
 kirjandusõhtu üle kuu erinevatel teemadel, jätkub uuel aastal. 
 Porkuni koolis lastele lugemas käimine ja koos meisterdamine, jätkub ka edaspidi. 
 lugejate arv suurenes ja nüüd tuleb seda hoida või suurendada. 

Kevadel muutsin lahtiolekuaegu, kahel päeval nädalas on nüüd raamatukogu avatud kella 18-ni, 
jõuavad tulla ka linnas tööl käivad inimesed.  Lugejaid on tulnud juurde ja nüüd tuleb seda arvu 
hoida. 
Muusika aastal oli näitus erinevatest muusikamängijatest koos kassettide, lintide, plaatidega, 
väljapanekud muusika raamatutest ja käis külas ka oma valla lastekapell koos juhendajaga. 
Uuel aastal jätkan ülalmainitud tegevustega ja püüan lastele rohkem üritusi, teemakohaseid 
joonistamisi/meisterdamisi teha. 
 
2. Juhtimine 

Juhtimine ja töökorraldus on endine.  

2.1 Raamatukogude tegevust reguleerivad dokumendid ja nõukogud:  
Raamatukogu tööd reguleerib „Assamalla raamatukogu põhimäärus“ ja „Tamsalu valla 
raamatukogude kasutamise eeskiri“. Nõukogu puudub. 
 
2.2 Eelarve 
 
Tabel 1 
Põhieelarve  Seisuga  

31.12.14. €  
Seisuga  
31.12.15 €  

Muutus %  

Eelarve kokku  12,664 15,957 + 26% 
Personalikulu  7,130 9,127 + 28% 
Komplekteerimiskulu 2,503 2,490 -0,51% 

sh OV-lt 2,219 1,735 -21,81% 

sh riigilt  0,284 0,755 +165,84% 

Infotehnoloogiakulu  0,698 1,441 +106,44 
 
 
 
Tabel 2 

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Summa 
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2.3 Raamatukogudevõrgu struktuur  
Kevadel muutsin lahtiolekuaegu. Kahel päeval nädalas T ja N on raamatukogu avatud 10 – 18,  
K ja R 10 – 17 ja L 10 – 14. Muutus võeti hästi vastu, sobib nii lugejatele kui ka töötajale. Suvel 
avatud E – R 10 – 17. 
 
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng 
Personali korralduses muutusi ei olnud. 
 
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest   
 
Tabel 3 
Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundi-de arv 

(koolituse pikkus) 
Koolituseks 
kulutatud 

Assamalla 6 24 0,077 
    
 
Tabel 4 

Koolituse teema Korraldaja  Osavõtjate arv 
Eduard Vilde 150 LVKRK 1 
Uuemat tõlkekirjandust lastele ja noortele LVKRK 1 
Põnevaid tegevusi lastega raamatukogus LVKRK 1 
Teraapiakoer Heku lugemiskoerana 
LVKRK-s 

LVKRK 1 

Õppereis Lõuna-Eestisse LVKRK 1 
Kultuurilooline aktiivõpe 
muuseumikeskkonna näitel 

LVKRK 1 

 
 
2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: Pole olnud. 
 
2.4.3 Erialahariduse omandamine 2015ndal aastal ei omandanud erialast haridust. 
 
2.4.4 Töötajate tunnustamine Tunnustamisi ei ole olnud. 
 
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine Raamatukogu allub Tamsalu Vallavalitsusele. 
 
2.5.1 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht 
Raamatukogu asub Assamalla külas, Tamsalu vallas, Lääne-Virumaal. Maja ehitatud ja avatud 
2001. aastal. Vajaks natuke remonti, aga hetkel plaanis ei ole. Sel aastal sai paigaldatud lisaks 
ahiküttele õhksoojuspump, nüüd maja soojem. Liikumispuudega inimestel ligipääs hea, puuduvad 
trepid. 
 
Tabel 5 
Raamatukogu nimi Vajadused Teostatud 

tööd (2015) 
Plaan (arengukavast aasta 
vms) 

    

 
Raamatukogu nimi Vajadused Teostatud 

tööd (2015) 
Plaan (arengukavast aasta 
vms) 
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2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 
Uusi lahendusi ei ole lisandunud. Vahetati välja kaks arvutit. 
 
2.7 Raamatukogude koostöö.  
Töö koordineerimine ja koostöösuhted: 
2.7.1 kohalikul Kohalikul tasandil toimub koostöö omavalitsuse, KOV ajalehega ja teiste valla 
raamatukogudega. 
2.7.2 riiklikul Koostöö puudub. 
2.7.3 rahvusvahelisel tasandil. Koostöö puudub. 
 
 
 
3. Kogud  
3.1 komplekteerimise põhimõtted (tasakaal) ja uuendused (sh e-teavikud) 
Uusi raamatuid tellides proovin arvestada lugejate soovidega. Küsitakse rohkem neid raamatuid, 
mida on eelnevalt reklaamitud meedias ja palju tahetakse ka armastus- ja põnevusromaane. Oma 
lugejaskond on jätkuvalt elulooraamatutel ja ajalooraamatutel. Täiskasvanud loevad heameelega ka 
noortele mõeldud teoseid. 
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) Juurde tuli sel aastal 155 raamatut, neist 
18 olid annetused. Kustutasin kogust 140 teost. E-raamatut ei komplekteeri. 
3.1.2 Perioodika komplekteerimine Ajakirju on ka kõigile huvigruppidele, teadus, kodu, aed, 
seltskond.  Kokku 19 nimetust, loetakse nii kohapeal kui laenutatakse koju. Kõige populaarsemad 
on naiste ajakirjad (Naisteleht, Tiiu, Eesti Naine) ja seltskonnaajakirjad (Kroonika). Ajalehti on 
tellitud 8 nimetust, enamasti loetakse neid kohapeal, aga on ka teatud inimesed, kes laenutavad 
koju. 
3.1.3 Auviste komplekteerimine Lisandus üks auvis, annetusena. 
 
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  
Teeninduskorraldus on ikka endine, lugejad saavad soovi korral ise internetis pikendada ja 
reserveerida, aga eelistatakse ikka kohapeal käia või helistatakse. Puuduvad raamatut, mida 
soovitakse tellin RVLina. 
Rahulolu uuringuid tehtud ei ole. 
 
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine  
AIP kasutuses on kaks arvutit, üks vahetati uuema vastu välja ja tõusis ka arvuti kasutamine. 
Lapsed kasutavad arvutit rohkem ja enamasti mängitakse ja külastatakse suhtlusportaale. 
Täiskasvanud käivad vähem, kui, siis ka suhtlusportaalides, pangas, loevad uudiseid. Kokku oli AIP 
kasutust 39 korral ja laste hulgas 79 korral. Endiselt on majas ka wifi leviala. 
 
4.2 Raamatukogu kasutamine  
Raamatukogu pakub kasutajatele traditsioonilist raamatute ja ajakirjade koju laenutust ja kohal 
lugemist. Veel saab internetivõrgus olevaid arvuteid kasutada, koopiaid teha, printida ja skannida. 
Ajalehtede kohal lugemine on langenud, kuna osa vanemaid inimesi, kes seda teenust kasutavad on 
aegajalt kaugemal laste ja lastelaste juures ja silmanägemine ei pidavat ka enam kõige parem olema. 
Lugejaid olen  juurde saanud ümberkaudsetest küladest ja ka mõni käib siin kellegil tihedamalt 
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külas ja on avastanud lugemishuvi. Laenutuste arvu langust mingil määral mõjutas kohal lugemise 
vähenemine, millest juba juttu oli. 
 
Tabel 7 
Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2014 

Lugejad 
2015 

Muutus 
(+-) 

Laenut-d 
2014 

Laenut-d 
2015 

Muutus 
(+-) 

Assamalla 
rmtk 

96 108 +12 4025 3680 -345 

Sh keskk       
 
Tabel 8 
Raamatu- 
kogu 

Külastused 
2014 

Külastused 
 2015 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal
külast. 
2014 

Virtuaal
külast. 
2015 

Muutus 
(+-) 

Assamalla. 
rmtk 

1831 1935 +104 0 0 0 

Sh keskk       
 
4.3 RVL teenindus  
Assamalla raamatukogust telliti 5 raamatut ja need kõik ka täitsin. Ise tellisin 36 teavikut, põhiliselt 
Tamsalu raamatukogust, aga ka Vajangult ja Lääne-Viru keskraamatukogust. Enamasti oli vajadus 
kohustusliku kirjanduse järgi, aga ka lihtsalt lugeja soovist. 
 
4.4 Laste- ja noorteteenindus  
4.4.1 Laste- ja noortekirjanduse komplekteerimine  
Laste- ja noorte raamatuid lisandus 36. Suurem osa on uuem eesti- ja tõlkekirjandus, aga uuendan 
ka nn. kohustusliku kirjanduse eksemplare, palju on vananenud ja lausa katkised. Nimekiri lisatud 
tabelina LISA 2. Laste ajakirjade vastu peaaegu, et huvi puudub, meelsamini vaatavad Imelist 
Teadust. Tellitud oli 3 ajakirja; Täheke, Hea Laps ja Minu maailm. 
4.4.2 Raamatukogu kasutamine 
Raamatukogu külastavad lapsed ja noored küllaltki tihti, aga alati mitte lugemisvarude 
täiendamiseks, vaid jutustavad niisama, joonistavad, mängivad arvutis ja aegajalt loevad ka 
üksteisele ette erinevaid jutte raamatutest. Paaril korral külastasid raamatukogu ka Porkuni Kooli 
lapsed, kellele mina omakorda käin ette lugemas ja koos meisterdamas. 
 
Tabel 9 

Rmtk Lug-d 
2014 

Lug-d 
2015 

Muutus 
(+-) 

Külast-d 
2014 

Külast-d 
2015 

Muutus 
(+-) 

Laenut 
2014 

Laenut 
2015 

Muutus 
(+/-) 

Assamalla 21 22 +1 640 522 -118 452 339  -113 
Sh keskk          

 
 
4.4.3 Lasteteenindus s.h laste lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine  
Laste lugemishuvi kahjuks ei ole tõusnud, populaarsemad on ikka nutiseadmed. Laenutatakse 
enamasti ikka nn. kohustuslikku  kirjandust, üksikud lapsed loevad ka ajaviiteks erinevaid teoseid. 
Tuntakse huvi nende raamatute vastu, mida on keegi sõpradest soovitanud. Väga raske on neis 
lugemishuvi tekitada, kui ka vanemad kodus ei loe, eeskuju puudub. 
Kuna minu läheduses ei ole ühtki lasteaeda ega kooli, tegin ettepaneku aegajalt külastada Porkuni 
Kooli, mõte meeldis ja nüüd olen kevadest saadik käinud lastele lugemas ja koos meisterdame ja 
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joonistame. Kevadel ja sügisel külastasid samad lapsed ka raamatukogu, tutvustasin neile, kuidas 
raamatukogust saab raamatut laenutada. 
 
4.4.4 Laste üritused.  
Laste üritusi oli kahjuks vähe, aga kuna nad  olid väga huvitatud ise korraldama, siis loodan, et nad 
tahavad jätkata. Loomulikult püüan ka ise häid ideid leida ja neid paari kohaliku täiskasvanuga ellu 
viia. 
 
Tabel 10 
Ürituse nimi/sisu Sihtrühm Osalejate arv 
Halloween – temaatiline pidu lapsed ja noored 13 last ja 4 täiskasvanut 
Muusika me ümber! 
Kapellilapsed koos 
juhendajaga tutvustasid ja 
mängisid erinevaid rahvapille. 

Kogupere üritus 21 

 
 
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  
Spetsiaalseid raamatukoguteenuseid ei osuta. 
Tabel 11 
 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv 
Koduteenindus    
 
Tabel 12 
 Ürituste arv Osavõtjate arv 
Teenused teistele  asutustele   
  
 
4.6 Raamatukogu kultuurikeskusena 
2015. aastal oli raamatukogus 1 näitus, 19 väljapanekut ja 5 üritust (1 mittekirjanduslik ja 1 lastele). 
Sügisel alustasime käputäie täiskasvanud lugejatega nn. kirjandusõhtuid erinevatel teemadel, 
üritame koos käia vähemalt üle kuu. Muusika-aasta puhul käis raamatukogus külas MTÜ-st Lustpill 
Sirje Luik koos kapellilastega ja väga paljude erinevate pillidega, mida said lapsed ja suured ka ise 
mängida. Samal ajal oli ka näitus „Kõlab hästi!“ erinevatest muusikamängijatest koos 
helikandjatega. Mittekirjanduslik üritus oli detsembris teemal „Kodude tuleohutus jõulude eel“, 
mida viis läbi Väike-Maarja Päästekomando pealik. Teema tõi raamatukokku ka neid inimesi, kes 
muidu ei käi, või külastavad väga harva. Veel kasutatakse raamatukogu ruume külaelanike 
koosolekuteks ja kohtumiseks valla esindajatega. Tabelisse lisasin ka ülaltoodud laste üritused 
uuesti. 
 
Tabel 13 
Raamatukogu 
nimi 

Näitused/virtuaalnäitused, 
väljapanekud 

Üritused Üritustel 
osalenute arv 

Assamalla  
„Kõlab hästi!“ näitus 
erinevatest 
muusikamängijatest 
 

„Agatha Christie 
teeõhtu“ 

6 

 Luule – see ei tule tuulest! Muusika me 21 
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ümber! Külas Sirje 
Luik MTÜ-st 
Lustpill 

 Rikkad ja kuulsad, aga 
ikkagi inimesed! 

Halloween 13 last 
4 täiskasvanut 

 Lumi on muinasjutt, hei, 
hei, lumi on libe! (L) 

Sõprus Põhjalas 9 

 Eesti Vabariik 97 Palju 
õnne, Eesti! 

Kodude tuleohutus 
jõulude eel 

12 

 Naised ja lilled   
 Muusika-aasta 2015 

Kõlab hästi!  
  

 Sära, päike! (L)   
 Nõiad, nõiad! (L)   
 Kuningad ja keisrid   
 Kodu ja aed   
 Lugeja soovitab!   
 Juurdlust toimetavad 

asjatundjad! (L) 
  

 Agatha Christie 125   
 Silmaring (L)   
 Müstiline maailm   
 Põhjamaade romaan   
 Põhjamaade kirjandus (L)   
 Imelised jõulud   
 Päkapikud piiluvad!   
 
 
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele. 
Kasutajakoolituste vastu jätkuvalt puudub huvi ja kardan, et kui kellegil see huvi tekib, jään mina  
jänni. 
 
Tabel 14 
Raamatukogu Rühmakoolit. 

arv 
Osalejate 
arv 

Individuaalkoolit. 
arv 

Osalejate arv 

 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 
         
 
 
4.8 Raamatukoguteenuse turundus  
Raamatukogul oma koduleht puudub, aga on esindatud Tamsalu valla kodulehel. Olemas on 
facebooke leht, kus jooksvalt infot uutest raamatutest, lahtiolekuaegadest, üritustest, tellitud 
perioodikast ja muud. 
 
4.9 Bibliograafia- ja infoteenindus Puudub 
 
4.9.1 Andmebaaside loomine Andmebaase ei loo. 
 
4.9.2 Infopäringud Sel aastal märgitud 5, tehakse harva ja kipun märkimast unustama. 



 7

 
4.9.3 Trükised ja veebiväljaanded  Ei ole osalenud ega koostanud. 
 
5.  2016 aasta tegevused      
2016 aastal  jätkan olemasolevaid tegemisi; kirjandusõhtud, Porkuni Kooli lastele lugemas käimine. 
Kindlasti püüan  lastele midagi rohkemat välja mõelda ja kaasata ka mõne kohaliku täiskasvanu.  
 
 
Direktor Leana Uutma 
 
LISA 1 Raamatukoguhoidjate täienduskoolituse vajadus 2016-2018 
   
Koolituse teema Koolituse eesmärk (kompetentsid) 
Ürituste ja näituste korraldamine Kogude ja teenuste tutvustus 
Kasutaja koolitus Kogude ja teenuste tutvustus 
 
 
LISA 2 Lastekirjanduse nimetused ja eksemplarid 2015 

Autor Nimetus Väljaandmise 
aasta 

Kirjastus Eksemplaride arv 

Pervik, Aino 
 

Arabella, 
mereröövli 
tütar 

2008  1 

Arakas, Ele Esmaspäevad 2015  1 
Priilinn, Ketlin Halloween 2015  1 
Kivirähk, 
Andrus 

Karneval ja 
kartulisalat 

2015  1 

Kass, Kristiina Kasper ja viis 
tarka kassi 

2015  1 

Hinrikus, Kadri Konnade mäss 2014  1 
Ots, Loone Lumise metsa 

rõõm 
2015  1 

Raud, Piret Mina, emme ja 
meie 
igasugused 
sõbrad 

2014  1 

Luts, Oskar Nukitsamees 2014  1 
Kivirähk, 
Andrus 

Oskar ja asjad 2015  1 

Raud, Eno Peep ja sõnad 2012  1 
Raud, Eno Sipsik 2009  1 
Reinaus, Reeli Suhkrust ja 

jahust 
2015  1 

Tuule, Eet Tagalaane 
valitsejad 

2015  1 

Aadma, Kadri Täht teises 
taevas 

2015  1 

Künnapas, Heli Tähtajaline elu 
1.osa 

2015  1 
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Piiper, Kristi Tõde või tegu 2015  1 
Vilep, Heiki Une-Mati uued 

udujutud 
2015  1 

Tinnuri, Urve Vanaisa 
võluhaamer 

2015  1 

Tomusk, Ilmar Volli läheb 
tööle 

2015  1 

Cast, P.C. Ahvatletud 2015  1 
Palacio, R.J Ime 2014  1 
Forman, Gayle Kuhu ta läks 2015  1 
Ness, Patrick Kui koletis 

kutsub 
2014  1 

Moran, Caitlin Kuidas luua 
tüdrukut 

2015  1 

 Maša ja Karu. 
Tegus päev 

2015  1 

Andrews, Jesse Mina, Earl ja 
surmasuus 
tüdruk 

2015  1 

Simukka, Salla Must nagu 
eebenipuu 

2015  1 

Holmström 
Degerman, Anna 

Nohik Niilusel 2015  1 

Green, John Paberlinnad 2015  1 
Sage, Angie Pimedus 2015  1 
Herzog, Annette Rõõmsaid 

pühi, kallis 
mugits! 

2015  1 

Sage, Angie Tuli 2015  1 
Simukka, Salla Valge nagu 

lumi 
2014  1 

 Õudusjuttude 
varalaegas 

2011  1 

 
 
 


