
 

Aastaaruanne 2016 
 
Lääne-Virumaa 
Venevere raamatukogu 
elanike arv 190 
 
 
 
 
1.Põhilised tegevussuunad. 
Raamatukogu põhisuunaks oli 2016.a. lugejate teenindamine,nende soovide täitmine ja puuduva 
kirjanduse muretsemine. 
2016. a. suurematest tegevustest oli raamatukogus inventuur-puudu jäi 45 raamatut. 
Sellel aastal sa lõpuks Venevere raamatukogus tehtud remont.Vahetati aknad,remonditi WC ja 
ehitati uus trepp. 
2017.aastal plaanis tähistada Venevere raamatukogu 97.sünnipäeva. 
 
 
2.Juhtimine 
 
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud: 
Raamatukogul on kinnitatud kõik tegevust reguleerivad dokumendid. Raamatukogu nõukogu kokku 
kutsutud ei ole. 
 
  
2.2 Eelarve 
 

Põhieelarve Seisuga 31.12.2015 Seisuga 31.12.2016 Muutus   % 

Eelarve kokku 12,79 21,174 39,6 % 

Personalikulu 8,28 7,94 -4,1 % 

Komplekteerimiskulu 2,95 3,39 13 % 

sh.OV-lt 2,61 3,049 14,4 % 

sh.riigilt 0,34 0,35 2,8 % 

Infotehnoloogiakulu 0,27 0,32 15,6 % 

Ürituste/näituste 
korraldamise kulu 

0,79 0,156 49,5 % 

    

 
2.3 Projektid 
 

Projektid,toetused Periood Eraladatud summa Projekti 
üldmaksumus 

- - - - 

 
2.3 Raamatukogudevõrgu struktuur. 



 

Raamatukogu struktuur jäi eelnevate aastatega võrreldes samaks.Valla korraldusega on 
lahtiolekuajad muutunud alates detsembrist.Raamatukogu on avatud esmaspäeval ja neljapäeval 
11.00-16.00. 
 
2.4 Personali koosseis,juhtimine ja areng. 
Personali koosseis jäi samaks.  
 
 
2.4.1 Ülevaade täiendkoolitusest 
 

Koolituse teema Korraldaja Osalejate arv 

Virumaa rahvariided LVKRK 1 

Eesti,islam ja 
kultuurierinevused 

LVKRK 1 

 
2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised 
2016. aastal ei esinenud juhataja ühegi ettekande ega loenguga.  
 
2.4.3 Erialahariduse omandamine 
Ei omandanud 
 
2.4.4 Töötajate tunnustamine 
Tunnustamisi ei olnud. 
 
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine 
Olukord muutusteta,,asukoht Venevere vanas koolimajas.Tänu remondile võib ruumidega rahule 
jääda. 
 
 
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimestele. 
Kahjuks puudub juurdepääs liikumispuudega inimestel raamatukogusse. 
 
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 
Raamatukogus on külastajate käsutuses 3 arvutit ning interneti kasutajaid on põhiliselt 1-2 inimest 
päevas.Ühenduse ja levikuga on kõik korras. Venevere raamatukogu sai detsembris uue tööarvuti, 
sest vanas esines tehnilisi probleeme, nüüd on meil tarkvara Windows 10. 
 
3.Kogud  
Komplekteerimise põhimõtted on jäänud samaks.Uusi raamatuid tellides proovin arvestada lugejate 
sooviga.Küsitakse rohken neid raamatuid,mida on eelnevalt reklaamitud.Enim loetud on Eesti 
kirjandus ja elulood. 
Juurde tuli 287 raamatut,neist 9 olid annetused,e-raamatuid ei tellitud 
2016.aastal saabus raamatukogusse 10 nimetust ajakirju ja 4 nimetust ajalehti 
Auviseid 2016 aastal ei tellinud. 
Aasta jooksul sai tehtud 2 kustutusakti,mille käigus kustutati 631 eksemplari raamatuid. 
2016.aastal sai raamatukogus tehtud inventuur. 
 
4.Lugejateenindus ja raamatukoguteenused 



 

Uusi teenuseid ei ole lisandunud-raamatukogu pakub endiselt koju-ja kohallaenutamise ning 
interneti kasutamise võimalust.Alates detsembrist on raamatukogu avatud kaks päeva  nädalas- 
esmaspäeval ja neljapäeval.Teisipäeval,kolmapäeval ja reedel on juhataja tööl Laekvere 
raamatukogus.Lugejate rahulolu uuringuid ei ole läbi viidud. 
 
4.1 Avaliku kättesaadavaks tegemine AIP-ikasutamine 
Kuna raamatukogu sai aasta lõpus uue arvuti,siis on külastajatel  võimalik kasutada kolme 
lauaarvutit,on olemas printimise ja koopia tegemise võimalus.Raamatukogus on tasuta WI-FI 
leviala.Eelmine aasta kasutati AIP-i 214 korda. 
 
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused 
Raamatukogu kasutamine on viimastel aastatel aina vähenenud-nii nagu ka piirkonna 
elanikearv. .Elanikkond vananeb ja noored lahkuvad.Kindlasti mõjutab raamatukogu kasutamist ka 
see,et paljud piirkonna elanikud käivad kaugemal tööl ja raamatukogu külastamiseks pole neil aega 
või viitsimist. 
 
 

Raamatukogu Lugejaid 2015 Lugejaid 2016 Muutus (+ -) 

Venevere 110 96 -14 

 

Raamatukogu Külastused 
2015 

Külastused 
2016 

Muutus (+ 
-) 

Virtuaal- 
külastus 
2015 

Virtuaal- 
külastus 
2016 

Muutus(+ -) 

Venevere 1422 1177 -245 0 0 0 

 

Raamatukogu Laenut-d 
2015 

Laenut-d 
2016 

Muutus(+ -) Päringud 
2015 

Päringud 
2016 

Muutus (+ -
) 

Venevere 2094 1904 -190 19 12 -7 

 
Tegelen infopäringute vastamisega,aga registeerimist pole teinud. 
 
4.3 RVL 
RVL toimib hästi,raamatuid on võimalik kiiresti kätte saada-oma valla raamatukogude piires saame 
raamatuid vahetada õpilasliini bussijuhtide abil.Olen tellinud raamatuid Avinurme,Roela ja Lääne-
Virumaa Keskraamatukogust. 
 
4.4 Laste-ja noorteteenindus 
Laste kirjandus olen püüdnud tellida nii palju kui vajalikuks pean igale maitsele ja eale.Kahjuks on 
laste raamatukogu kasutamine negatiivne.Vajamine kirjanduse saavad lapsed laenutada oma kooli 
lähedastest raamatukogudest Muugast või Avinurmest.Lastekirjandust saabus raamatukogusse 64 
ekemplari raamatuid. 
 

Rmtk Lug-d 
2015 

Lug-d 
2016 

Muutus 
(+ -) 

Külast-d 
2015 

Külast-d 
2016 

Muutus 
(+ -) 

Laenut 
2015 

Laenut 
2016 

Muutus 
(+ -) 

Venevere 7 10 3 68 55 -13 74 41 -33 

 
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused 



 

Erivajadustega sihtrühmadele teenuseid ei osuta.  
 

 Kordade arv Teenuste arv Kasutajate arv 

Koduteenindus 0 0 0 

 
 

Teenused teistele asutustele Ürituste arv Osavõtjate arv 

0 0 0 

 
 
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav,elukestvat õpet toetav ja vabaaja 
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond. 
Korra kuus käib koos Venevere raamatukogu „Jututuba”.Külas on meil käinud Hinge 
Kaljund,Marina Vau (füsioterapeut),Simuna kirikuõpetaja.Oktoobris osalesin Muuga raamatukogu 
sünnipäeval.Novembris pidasime „Jututoa”viiendat  sünnipäeva.Detsembris toimus traditsiooniline 
„Jututoa” jõulupidu. 
Koostööd sai teha Venevere Seltsimajaga,Venevere Kultuuri-ja Haridusseltiga ja Muuga 
raamatukoguga. 
Väljapanekuid üks-Hoidised oma aiast 
Näitused üks-Seened meie metsades 
 
 
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele 
Raamatukogu pakub arvutikasutajatele vajadusel individuaalset abi. 
 
 
4.8 Raamatukogu turundus ja väljaanded 
Raamatukogu tegemisi ole kajastanud ajalehes „Laekvere Valla Sõnumid” 
 
4.9 Andmebaasid 
Andmebaase ei ole loonud 
 
5.2017 aasta tegevused 
2017.aastal tähistame raamatukogu 97.tegevusaastat.Väga oluliseks kujuneb suvel Venevere kooli 
sünnipäev ning raamatukogu teeb selle ürituse korraldamisel koostööd Venevere Seltsimaja ja 
Venevere Kultuuri-ja Haridusseltsiga. 
 
Sirje Raudmäe Venevere raamatukogu juhataja  
 
LISA 1 
Personali koolitus 
 

Raamatukogu Koolituste arv Koolitustundide 
arv (koolituse 
maht) 

Koolituskulud 
eelarves 

Koolituseks 
kulunud 

Venevere 2 3 0,60 0.064 

 
 



 

LISA 2 
Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:ettekanded,loengud,koolitused 
Avalike esinemisi ei olnud. 
 

Raamatukogu nimi Teostatud tööd (2016) 

Venevere Vahetati aknad 
Remonditi WC 
Ehitati uus trepp 

LISA 4 
Laste-ja noorteüritused 
 

Raamatukogu nimi Ürituse nimi Osavõtjate arv 

Venevere A.Kivirähk ja tema raamatud 4 

  Raamatu 
„Tere,Kakula”ettelugemine 

5 

 


