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Aastaaruanne 2016 
Vihula Raamatukogu 
Elanike arv 490 
 
 
1.Põhilised tegevussuunad  
Kasutajakoolitusi korraldasin raamatukogus seekord veidi teistmoodi kui varasematel aastatel. Kuna 
inimestel on erinevad arvutikasutamise oskused ja teadmised, siis tegelesin iga lugejaga 
personaalselt. Kõigepealt selgitasin välja, milliseid teadmisi tal oleks vaja täiendada ja koostasin 
teema kohta ülevaate ja praktilised ülesanded. See oli väga mahukas töö, sest tuli ettevalmistada 7 
teema materjal ja  läbiviimiseks kulus ka tunduvalt rohkem aega. Suured tänusõnad neile, kes 
valmistasid veebiseminari DIGAR – Eesti ajalugu, kirjandus ja kultuur digiarhiivis ja Portaal 
DIGARi Eesti ajalehed.  Lihtne ja mugav oma lugejatele tutvustada, sellised veebiseminare võiks 
rohkem olla, mida raamatukogutöötajad saaksid lugejatele tutvustada. 
Lugejatele soetati rohkem raamatuid, lastekirjanduse tellimisele pöörati rohkem tähelepanu. 
Rohkem osteti väikelaste raamatuid. Lugejate arv veidi suurenes, kuid laste arv vähenes. Aga 
kokkuvõttes oli laenutusi ja külastusi rohkem kui eelmisel aastal. 
Ürituste korraldamine lasteaialastele on väga hästi sujunud, vahel on keeruline sobivat päeva ja 
kellaaega leida, kuid oleme alati leidnud lahenduse. Sellel aastal käis üritustel rohkem lapsi. 
Merekultuuri aasta puhul olid ettevalmistatud ürituste läbivaks teemaks veekogud, veeloomad ja 
taimed, kus lapsed said uusi teadmisi. Et edendada laste lugemisharjumusi ja raamatukogu 
kasutamist on järgmisel aastal planeeritud laste lugemisprogramm “Aitan lapsi raamatute juurde“. 
Nende ürituste korraldamisel soovin kaasata laste tegutsemissoovi, et nad saaksid ise  midagi oma 
kätega valmistada ja sellest rõõmu tunda. Merekultuuri aasta puhul olid väljapandud raamatute 
näitused. Mereteemalised luuletused ja mereteemalised illustratsioonid. Kuna aega alati napib, olid 
täiskasvanud ja lapsed abis näituse kujundamisel. Otsiti raamatukogust raamatuid, kus oli mere või 
veekogu pilte, hiljem kujundasime koos toreda näituse. 
Vihula Vallavolikogu määrusega nr 49 kinnitati Vihula valla arengukava aastateks 2017-2020. 
Elukeskkonna turvalisuse suurendamine. Naabrivalve propageerimine, info- ja 
kommunikatsioonivõimaluste kättesaadavaks tegemine, noorte tegevusvõimaluste 
mitmekesistamine ja kasvatustöö arendamine võimaldavad suurendada elanike üldist turvalisust ja 
piirkonna atraktiivsust elamise ja puhkamise kohana. Johtuvalt riikliku päästeteenuse 
likvideerimisega piirkonnas on vaja enam pühenduda ennetustegevuse propageerimisele. 
Sotsiaalteenuste väljaarendamine ja kvaliteedi tõstmine 
Avahoolduse väljaarendamine ja päevakeskuse funktsiooni lisamine olemasolevatele 
raamatukogudele ja rahvamajadele võimaldab suurendada eakate heaolu. Kolmanda sektori arengu 
toetamine ja kaasamine sotsiaalteenuste osutamisse võimaldab pikemas perspektiivis 
valdkonnasisese konkurentsi tekkimist ja sotsiaalteenuste kvaliteedi tõusu. Aktiivne tegelemine 
tööturust kõrvale jäänud elanikkonna gruppidega, nende tööalase konkurentsivõime tõstmine läbi 
täiend- ja ümberõppe ning ühiste ürituste, võimaldab perspektiivis suurendada inimeste võimet 
iseseisvalt hakkama saada ja vähendada omavalitsuse sotsiaalkulutusi. Perearstiteenuse kvaliteedi ja 
kättesaadavuse parandamiseks on vajalik luua perearstide vastuvõtutingimused suuremate külade 
keskustes. 
Haridusvõimaluste mitmekesistamine ja hariduse kvaliteedi tõstmine. Hariduse kvaliteedi 
tõstmiseks ja haridusvõimaluste paindlikumaks muutmiseks on oluline ühtse hariduskava 
koostamine. Õpetaja töö tähtsustamine ja õpetajate täiendhariduse toetamine võimaldab tõsta vallas 
pakutava hariduse kvaliteeti ja tõsta koolide konkurentsivõimet. Alus- ja põhihariduse omandamise 
kvaliteedi tõstmiseks on samuti vajalik kaasajastada koolides õpikeskkond ning rajada Võsu 
välispordikompleks. Huvihariduse mitmekesistamine Võsu Rannaklubi ja valla raamatukogude 
(rahvamajade) baasil ning eraalgatuslike koolide/huviringide toetamine loob paremad tingimused 



 

 

2

noorte arenguks ja kooliväliseks tegevuseks. MTÜ-de kaasamine huvitegevuse organiseerimiseks. 
Esmatasandi keskustevõrgu väljaarendamine. Külaelanike ühiste ürituste korraldamise, küla 
üldkasutatavate rajatiste väljaarendamise ja külaliikumisealase koolituse toetamine võimaldab 
aktiviseerida külaliikumist, tõsta külaelanike identiteeti ning aidata kaasa esmatasandi keskuste 
väljaarenemisele. Esmatasandi keskuste üldkasutatavates hoonetes interneti püsiühendusega 
arvutitega varustamine, teabetubade rajamine ja raamatukogude muutmine kaasaegseteks info- ja 
teabekeskusteks aitab kaasa kohalike elanike infoühiskonna hüvedest osasaamisele ja vähendab 
sotsiaalset tõrjutust ning suurendab piirkonna atraktiivsust elu- ja töökeskkonnana. Arengukavas on 
põgusalt puudutatud  raamatukogude tuleviku väljavaateid Vihula vallas. Kindlasti on vaja valla 
raamatukogudele eraldi arengukava, mis aitaks olemaolevaid probleeme lahendada ja tulevikus 
raamatukogude tööd paremini korraldada. 
Vihula Vallavolikgu määrusega nr 50 kinnitati Vihula valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020. 
Raamatukogudele ei ole planeeritud investeeringuid. 
 

2. Juhtimine  

2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:   

Raamatukogu struktuuris ja lahtiolekuaegades muutuseid ei toimunud. Tõenäoliselt on vaja 
raamatukogude struktuuris midagi muuta, kuid mida ja millal, selgub alles peale valdade ühinemist.  
Vihula raamatukogu teeninduspiirkonnas on teeninduspunkt Sagadis. Selle kandi inimesed ei pääse 
tõesti Vihula raamatukogusse, kuna puuduvad ühistranspordi võimalused. Teisele poole 
teeninduspiirkonda jäävate külade inimestele organiseerin raamatud kojuteenindusena. Sinna ei 
plaani teeninduspunkti, sest selleks on siis vaja teeninduspinda või ruumi, kus teenust osutada. Sealt 
ei liigu samuti ühistransporti, millega inimesed saaksid sõita Vihulasse ja hiljem ka tagasi. Paljude 
vanemate inimeste probleemiks on, kuidas pääseda raamatukogusse. Vihula vallas peaksid jääma 
olemasolevad raamatukogud alles, sest vahemaad raamatukogude vahel on üsna suured. Kui 
sulgeda raamatukogu, siis tuleb mõelda kuidas raamatukoguteenust pakkuda inimestele, kes seda 
vajavad. 
 
2.2 Eelarve 
Tabel 2 
Põhieelarve  Seisuga  

31.12.15. €  
Seisuga  
31.12.16 €  

Muutus %  

Eelarve kokku  13,115 13,008 -0,8 
Personalikulu  7,619 7,382 -3,1 
Komplekteerimiskulu 2,840 3,019 +6,3 

sh KOV-lt 1,994 2,140 +7,3 

sh riigilt  0,846 0,879 +3,9 

Infotehnoloogiakulud 0,640 0,630 -1,6 
Ürituste/näituste 
korraldamise kulu 

0 0 0 

Kohaliku omavalitsuse eelarve raamatukogule vähenes 0,5%. Eelarve täitmine 96,64%, millest 
3,36% jäi täitmata. Eelarve maht oleks sama kui eelmisel aastal, kui oleks eelarvet kasutanud 
täismahus. Eelarvest 60,5% (62,1%) personalikulu, 17,5% (15,5%) komplekteerimiskulu, 5,2% 
(5,2%) infotehnoloogiakulu, 15,4% (15,9%) majandamiskulu ja 1,4% ( 0,6%) koolituskulu. 
Personalikulu vähenes, kuna töötajale maksti  8 puhkusepäeva 2015 aastal. Kulud suurenesid  
komplekteerimisele ja koolitusele, mis olid eelarvesse planeeritud. 
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RVL, koduteeninduse ja teeninduspunkti korraldamisel kasutab raamatukogu töötaja isiklikku 
sõiduvahendit. Sõitudeks kuluv kütus kompenseeritakse eelarvest. Kütusekulu kohaliku 
omavalitsuse eelarvest raamatukogule 415 eurot. 
 
 
2.3 Projektid 
Tabel 3  
Projektid, toetused (Kellelt saadud?) 
 

Periood Eraldatud 
summa 

Projekti üldmaksumus 

0 0 0 0 

Toetusprogrammidest ei ole raha saadud. 
 
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng 
Raamatukogus töötab üks inimene, kelle kohustus on arendada enda teadmisi ja oskusi, et 
raamatukogu  teenindus ja teenused oleksid kasutajatele kättesaadavad ja kvaliteetsed. 
 
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest:  
 
Koolituse teema Korraldaja Osalejate arv 
Soome kirjandus LVKRK 1 
Arvo Iho. Elu ja looming LVKRK 1 
Virumaa rahvariided LVKRK 1 
Eesti, islam ja 
kultuurierinevused 

LVKRK 1 

IKT vahendid ja võimalused LVKRK 1 
Motiveeritud 
raamatukoguhoidja kui 
kogukonna alus 

LVKRK 1 

Kunda hariduselust ja 
Rahvaülikoolist 

LVKRK 1 

Tsemenditööstuse ajaloost ja 
sõbrakaubandusest Kundas 

LVKRK 1 

Topoteek – meie võimalus 
ennast näidata 

LVKRK 1 

Õppereis Soome 
raamatukogudesse 

LVKRK 1 

Aitan lapsi raamatute juurde Eesti Lastekirjanduse Keskus 1 
Osalus ja kaasamine 
mäluasutustes 

LVKRK 1 

Raamatukogutöö tulemuste 
hindamine ja statistika 

LVKRK 1 

„Tõest ja õigusest“ nii ja naa LVKRK 1 
LISA 1 
 
2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised 
Avalikke esinemisi ei olnud.  LISA 2  
 
2.4.3 Erialahariduse omandamine  
Erialast haridust ei omandanud. 
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2.4.4 Töötajate tunnustamine 
Tunnustamisi sel aastal ei olnud. 
 
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid 
ja asukoht.  
Raamatukoguruum ja asukoht on endised. Töökohustuste hulka kuuluvad aastaajast sõltuvad 
heakorratööd, koristamine, kütmine, küttematerjali tellimine ja ladustamine. Asukoha viita ei ole 
suurema ristmiku juures. Ruum vajab remonti. Aknde, uste, valgustuse, küttesüsteemi, välistrepi ja 
sisustuse uuendamine. Remondiplaane valla arengukavas ei ole. LISA 3 
 
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 
Liikumispuudega inimene vajab raamatukogusse sisenemiseks abi. Kohalik omavalitsus on teadlik 
raamatukogu trepi olukorrast, see vajab uuendamist. Olukorda ei ole muudetud liikumispuudega 
inimestele paremaks.  
 
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 
Riistvara on uuendatud 3 aasta jooksul, uued arvutid töötajale kui ka kasutajatele, arvutitesse 
paigaldatud Windows 10, soetatud uus printer, mis ühidub op. süsteemiga. Interneti ühendus hea ja 
kasutada saab ka WI-FI levi. IT teenust osutab raamatukogule Visioline Infra OÜ, kelle poolt 
osutatud teenus on alati kiire ja kvaliteetne.  
 
 
3. Kogud  
3.1 Komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)  
Annetused moodustavad tervest kogust 7,7%. Annetusi saadud sel aastal 52 raamatut rohkem kui 
eelmisel aastal.  Väga suur osa annetusi saadud Rakvere Keskraamatukogust ning enamus nendest 
ilu- ja  lastekirjandus. Laadiliselt 63 raamatut ja üks jätkväljaanne. Kokku 64 raamatut, millest 
laste- ja ilukirjandus 82,2% ja liigikirjandus 17,2%.  Sel aastal moodustavad annetatused soetatud 
teavikutest 34,4%, millest ostetud moodustavad 65,6%. Tõenäoliselt on võimalik kogusi uuendada 
ka annetustega mingil määral.  
Uute raamatute kohta hangin infot kirjastuste  Rahva Raamat ja Apollo veebilehtedelt. Enamasti 
tellin  Rahva Raamatu nimestikest.  Raamatute tellimused sisestan Urramisse.   
Komplekteerimisosakond tegeleb raamatute ostmistega, mille tulemusel on võimalik saada 
raamatud ka hea hinnaga.  Jooksvalt tegelen  järelkomplekteerimisega. Mõned raamatud ostan ka 
ise otse kirjastusest  Apollost või Rahva Raamatust. Sel aastal ostetud 2 raamatut.  
Kõige enam tähelepanu pööran  eesti kirjandusele. Tellimisel arvestan oma lugejaskonna nõudluste 
ja soovidega, aga ka piirkonda jäävate õppeasutustega.   Liigikirjanduse kogu on täiendatud  kõige 
enam  ühiskonna ja psühholoogia raamatutega. E-teavikuid ei ole soetatud. 
 
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 
Raamatute juurdetulek elanike kohta  2014 - 0,37  2015 – 0,39, 2016 – 0,5. 2016 aastal soetatud 
raamatutest moodustab ilu- ja lastekirjandus 73% ja liigikirjandus 27%. Võrreldes eelmise aastaga 
on ilukirjanduse osakaal soetatud raamatutest suurenenud. Liigikirjandust on soetatud 12 raamatut 
rohkem kui eelmisel aastal. Ilu- ja lastekirjandust on soetatud 44 raamatut rohkem kui eelmisel 
aastal. Ilu- ja lastekirjandust soetatud 178 eksemplari ja  liigikirjandust 66 eksemplari. Riiklikust 
dotatsioonist ostetud  11 raamatut  soovituslikust nimekirjast.  
2016 aastal on raamatuid ostetud 180 eksemplari ja annetusena saadud 64 eksemplari. Võrreldes 
2015 aastaga on ostetud 4 raamatut rohkem ja annetusi on  42 eksemplari rohkem saadud.  Laadide 
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järgi osteti 177 raamatut, 2 jätkväljaannet ja üks trükitud nooditeavik. Annetatud raamatute laadide 
järgi soetati 63 raamatut ja üks jätkväljaanne. 
Võõrkeelset kirjandust on ostetud üks, kuna piirkonnas ei ole nõudlust võõrkeelsele kirjandusele, 
siis soetatakse seda ka vähe kogusse. 
Kogu 2015. aasta lõpus raamatud 9673, auvised 26, elektroonilisi teavikud 9 ja muud teavikud 12. 
Kogu 2016 aasta lõpus raamatud 9240, auvised 26, elektroonilisi teavikud 9 ja muud teavikud 18. 
2016. aastal kustutati  kogust 260 teavikut rohkem kui eelmisel aastal.   
 
3.1.2 Perioodika komplekteerimine 
Perioodikat tellin kaks korda aastas. Kohaliku omavalitsuse rahadest tellin ajakirjad ja ajalehed 
aasta lõpus. Kultuuriperioodika tellin jooksval aastal riigi dotatsioonist. Tellimisel olen arvestanud 
kõigi vanusegruppidega, et neile pakkuda meelepärast lugemist. Lisaks ostetutud ajalehtedele ja 
ajakirjadele on lugejatel võimalik lugeda: Hea Kodanik, Puutepunktid, Pääste Elu, Pluss, Eurokratt, 
Maailmavaade,  Tennis, Liikumine ja Sport, Jooksja ja  Velo, Kesknädal, Sotsiaaldemokraat, 
Keskkonnaharidusleht ja Vihula Valla Leht. Ajakirju telliti üks nimetus vähem ja ajalehti telliti üks 
nimetus rohkem. Perioodikat kutsutati 13 nimetust. 
 
3.1.3 Auviste komplekteerimine 
Auviseid ei ole soetatud. Auviseid on raamatukogus kokku 35 ja muid teavikuid 18. Sel aastal 
ostetud 6 lauamängu. 
 
3.2 Inventuurid, mahakandmised 
Inventuuri ei ole korraldatud. Inventuuri läbiviimine on vajalik, kuna ei ole väga ammu tehtud. Sel 
aastal oli raamatute mahakadmisi rohkem kui eelmisel aastal. 
Kokku kustutati 677 eksemplari raamatuid, millest 1 vene keeles ja 3 inglise keeles. 
 
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  
Lugejateenindus ja raamatukoguteenused on endised. Muutuseid ei ole teeninduskorralduses ega ka 
teenustes. 
 
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.   
AIP arvutit kasutatakse vähe, põhiliselt suvisel ajal ning väljatrükkide tegemiseks.  

 
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. 
 
Tabel 5 
Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2015 

Lugejad 
2016 

Muutus 
(+-) 

Vihula 147 149 +2 
 
Raamatu- 
kogu 

Külastused 
2015 

Külastused 
2016 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal-
külast. 
2015 

Virtuaal-
külast. 
2016 

Muutus 
(+-) 

Vihula 2956 3078 +122 0 0 0 
 
 
Raamatu- 
kogu 

Laenut-d 
2015 

Laenut-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Päringud 
2015 

Päringud 
2016 

Muutus 
(+-) 

Raamatukogu 7724 8432 +708 20 26 +6 
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Rõõmu valmistab, et lugejate arv ei ole vähenenud. Loodan, et tulevikus see arv ikkagi veidi tõuseb, 
sest raamatukogu piirkonnas elanikke 490, kellest 30,4% kasutavad raamatukoguteenuseid. Laste 
arv vähenes 5 lapse võrra. Kuid arvestades sinna hulka ka lasteaialapsed, kes raamatukogu 
kasutavad, kuid ei ole registreeritud lugejaks, siis raamatukogu jaoks ei ole oluliselt laste arv 
muutunud. Lugejatest 17,4% on lapsed. Pensionäride arv on suurenenud, aga töötajate arv 
vähenenud. Juurde on tulnud üliõpilasi, kes on üsna aktiivsed raamatukogu kasutajad. 1.01. 2016 
aasta seisuga on vallas tööealisi 62,8%, pensionäre 25,6%, kuni 6 aastaseid lapsi 4,5% ja 7-18 
aastaseid lapsi 7,1%. Piirkonniti kindlasti see veidi küll erineb, kuid tõenäoliselt hakkab 
pensionäride arv  lähi aastatel suurenema. 
Külastused elaniku kohta 6,3, mis veidi suurenes eelmise aastaga võrreldes, kuid see võiks siiski 
veidi suurem olla. Külastuste intensiivsus 20,6, mis jällegi veidi suurenes. Aktiivsemad laenutajad 
on pensionärid ja üliõpilased, järelikult on nad ka tihemini külastanud  raamatukogu. Laste 
külastused moodustavad 24,9% külastustest. Laste külastuste arv vähenes 4 külastuse võrra. 
Raamatukogu pakub lastele üritusi, tänu sellele on suudetud  laste külastused hoida samal tasemel. 
Suurenesid kojulaenutus kui ka kohallaenutus. Laenutuste sagedus 56,6, laste laenutuste sagedus 
20,3. Need näitajad on ka suuremad kui eelmisel aastal. Laste laenutused moodutavad laenutusest 
6,3%. Lastele laenutati 196 teavikut rohkem kui eelmisel aastal. Ajakirjade laenutused vähenesid 
oluliselt, 1192 laenutust vähem kui eelmisel aastal. Lugejad on hakanud eelistama ilukirjandust, sest 
nende laenutuste arv on kasvanud 1378 võrra. 
Liigiliselt laenutati  filosoofia-psühholoogia 317 (205), ühiskonnateadused 259 (125), meditsiin 
(tervis) 229 (139),  kodu-kokaraamatud 167 (60), kunst (käsitöö, aed) 85 (118), põllumajandus-
aiandus 73 (46), kirjandusteadus (elulood) 73 (20), ajalugu73 (58),   üldteadused 62 (51),  
loodusteadused 28 (17), usuteadus 23 (19)  ja tehnika 13 (49).  Liigikirjandust on laenutati 479 
korral rohkem kui eelmisel aastal. 
Auviseid laenutati 7 korral ja muid teavikuid 49 korral. Lauamängude laenutus on olnud aktiivsem.  
Kõige populaarsemad ajakirjad on: Naisteleht, National Geographic, Muusika, Pere ja Kodu, 
Tehnikamaailm, Eesti Naine, Maakodu ja Kodu & Ehitus. Kõige populaarsemad raamatud on: 
Muuli, K. Vilja teine elu, Pets, H. Meelespead, Puht, K.-L. Võidetud tüdruk, Ernits, M. Meeleheite 
sündroom, Riley, L. Kasvuhoonelill. 
Üliõpilaste edetabeli ajakirjad: Pere ja Kodu, Naistelehe Nipiraamat ja Eesti Naine 
Üliõpilaste edetabeli raamatud: Siimon, M Kaubandus, Roth, P. Ameerika pastoraal, Lagercrantz, 
D. See, mis ei tapa, Hyland, T. Langenud inglid. 
Töötajate edetabeli ajakirjad: Naisteleht, National Geographic, Muusika, Tehnikamaailm ja 
Maakodu. 
Töötajate edetabeli raamatud: Mothander, C. Parunid, eestlased ja enamlased, Muuli, K. Vilja teine 
elu, Krauss, N. Suur koda, Lipson, K. Jäätisemüüja, Golemam, D. Headuse väel, Enders, G. Võluv 
soolestik. 
Põhikooliõplaste edetabel: Green, J. Süü on tähtedel, Künnapas, H. Tristan, Hommik-Mrabte, K. 
Minu Maroko, ehk Maailma teistpidi vaatamise õpik, Lambert, S. Kaspar on kadekops ja Suitso, M. 
Hobusehullud. 
Pensionäride edetabeli ajakirjad: Eesti Naine, Tiiu ja Maakodu. 
Pensionäride edetabeli raamatud: Lall, T. Ära armasta mind enam, Ernits, M. Meeleheite sündroom, 
Hofberg, A. Sõpruses ja surmas, Grauberg, J. Ratastel kullakene, Vaher, H. Ajutine elu. 
Gümnaasiumi õpilaste edetabel: Värva, M. Meie ravimtaimed, Mandre, K. Koduapteek, Paju, A. 
Kui taimed räägiksid, Salinger, J. D. Kuristik rukkis. 
Koolieelikute edetabel: Mänd, H. Karu-aabits, Lember, I. Pikk Isa, Seero, T. Jürimari perelood, 
Tomusk, I. Ajarändurid 1, Kuus, V. Kips–kõps külla, Saluste, M. Kõik tööd on head, Donaldson, J. 
Grühvli poeg, Vilep, H. Jõks matemaatikamaal, Pervik, A. Tähenärija ja Kriksadull. 



 

 

7

Algklasside õpilaste edetabel: Käo, H. Väike kahvatu kummitus ja teised lood, Laas, H. Hanel oli 
auto, Sillaots, M. Luguvana kana kolmest tütrest, Raud, E. Pliiatsilugu, Kitzberg, A. Pannkook, 
Rand, H. Esimene A klass ja tarkusepäev, Jakobson, A. Konn, Toomet, T. Kõige paremad asjad. 
 
Infopäringud 
Infopäringute teemad on väga erinevatest valdkondadest. Kirjanikud, kunstnikud, lauljad, 
ajaloolised sündmused, Rakvere linna ajalugu, kihelkonnad Eestis, Euroopa Liit, Vihula kool, 
putukad, regionaalpoliitika,  Vihula mõisa ajalugu ja tänapäev, isadepäeva luuletused, emadepäeva 
luuletused, jõulusalmid, linnud, koduloomad, Eesti Vabariik, ostjate mitmekesisuste mõjud  
kaupluses, suhtlemine klienditeeninduses, majanduspoliitika, sotsiaalse värbamise võimalikkusest 
kaubandusettevõttes, putukad, marjad, seened, mets, ohud internetis jne.   Kõige rohkem esitavad 
päringuid õpilased, üliõpilased ja õpetajad. Õpilastele on vaja teemade kohta infot otsida nii 
raamatutest, ajakirjadest kui ka ajalehtedest. Vajalike artiklite välja printimine ja vajalike raamatute 
hankimine lugejatele.  
 
4.3 RVL teenindus  
RVL teeninduse korraldamisel on raamatukogu võtnud kohustuse vajalike teavikute kohale ja tagasi 
toimetamise, see võimaldab lugejatel  kiiremini teavikud kätte saada.   Korraldan RVL raamatute 
liikumist 2-3 korda kuus, enne või peale teenindusaega. RVL teenuseid olen kasutanud Lääne-
Virumaa Keskraamatukogust, Haljala Vallaraamatukogust, Kadrina Vallaraamatukogust, Viru-
Nigula raamatukogust, Võsu raamatukogust, Võsupere raamatukogust, Karepa raamatukogust ja  
Vergi raamatukogust. 
Tellitud teistelt 2014 – 66, 2015 -181, 2016 – 323, neist saadud 321 
Saadud tellimusi   2014 – 212, 2015 -159, 2016 – 147,neist täidetud 145 
 
4.4 Laste- ja noorteteenindus  
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine  
Väliskirjandust ostetud 10 raamatut, millest 2 raamatut noortele. Eesti kirjandust ostetud 24 
raamatut, millest 7 raamatut noortele. Annetusena saadud väliskirjandust 17 raamatut, millest 1 
raamat noortele. Annetusena saadud eesti kirjandust 3 raamatut. Noortekirjandust soetatud 10 
raamatut ja lastekirjandust 44 raamatut.  
Lastele ja noortele soetati rohkem raamatuid, kindlasti mõjutas ka annetusena saadud raamatud, 
kuid ka sel moel on võimalik rikastada raamatukogu lastekirjandusega. Lastekirjanduse tellimisele 
pöörati tähelepanu, et kõikidel vanusegruppidel oleks võimalik midagi uut ja huvitavat lugeda.  
Raamatukogusse  osteti sel aastal  rohkem väikelastele mõeldud raamatuid. 
 
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 
Tabel 6 

Rmtk. Lug-d 
2015 

Lug-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Külast-d 
2015 

Külast-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Laenut 
2015 

Laenut 
2016 

Muutus 
(+/-) 

Vihula 31 26 -5 771 767 -4 332 528  +196 
Laste arv vähenes 5 lapse võrra. Kuid arvestades sinna hulka ka lasteaialapsed, kes raamatukogu 
kasutavad, kuid ei ole registreeritud lugejaks, siis raamatukogu jaoks ei ole oluliselt laste arv  
muutunud.  
Laste külastused moodustavad 24,9% külastustest. Laste külastuste arv vähenes 4 külastuse võrra. 
Raamatukogu pakub lastele üritusi, tänu sellele on suudetud  laste külastused hoida samal tasemel. 
Laste laenutuste sagedus 20,3. Need näitajad on ka suuremad kui eelmisel aastal. Laste laenutused 
moodutavad laenutustest 6,3%. Lastele laenutati 196 teavikut rohkem kui eelmisel aastal. 
 
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine   
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Raamatukogu korraldab lastele üritusi, mille käigus lapsed saavad kogeda raamatukogus olemist ja 
tutvuda raamatutega. Koostöö lasteaiakasvatajatega on väga oluline, sest nemad suunavad 
lasteaialaste tegelusi, millest nad osa saavad võtta. 
 
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad 
üritused.  
Lasteaialastele korraldadatkse regulaarselt üritusi, põhikooliõpilased osalesid kasutajakoolitusel. 
LISA 4  
 
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused 
Liikumispuudega inimestele osutab raamatukogu koduteenust. Kui raamatud läbiloetud, helistab 
lugeja raamatukogusse ja lepime kokku millal järgmsed raamatud temani toimetan. 
Tabel 7 

 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv 
Koduteenindus 24 24 3 

 
 
Tabel 8 

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.  
Lastele korraldatud üritustel  tegelustes voltimine, joonistamine, lõikame, rebimine, liimimine, 
värvimine, mille tulemusel valmib laste poolt valmistatud pildid või esemed. 
 
4.6.1 kohalikul   
Vihula Vallavalitsuse poolt saadud informatsiooni edastamine kohalikele inimestele. Inimeste 
taotluste ja avalduste saatmine vallavalitsusse. Näiteks toimetulekutoetuste, ravimitoetuste,  
talihoolduse teostamise ja  prügiveo vabastamise taotlused.   Teeninduspunkti töö korraldamine. 
Sagadi mõis  võimaldab oma ruumide kasutamist. Aktiivseim koostöö on kohaliku lasteaiaga, 
lastele korraldadatse järjepidevalt huvitavaid ja arendavaid üritusi. Vihula valla raamatukogude   
raamatute vahetus, raamatukogude tegevust reguleerivate dokumentide korrastamine ja koostamine.  
 
4.6.2 riiklikul  
Lääne-Virumaa Keskraamatukogu poolt korraldatud komplekteerimine, metoodiline juhendamine, 
täiendkoolitused. Osalen Lääne-Virumaa Keskraamatukogu poolt korraldatud seminaridel ja 
koolitustel ning kasutan RVL teenust. Külas käisid Kaili Õunapuu-Seidelberg, Lea Lehtmets ja  Iivi 
Kask Lääne-Virumaa Keskraamatukogust. 
 
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.  
Rahvusvahelisel tasandil koostöö puudus. 
 
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.  
Kasutajakoolitusi korraldasin 2 pensionärile, 2 töötajale ja 3 õpilasele. Koolituse läbiviimine   oli 
teistmoodi kui varasematel aastatel. Kuna inimestel on erinevad arvutikasutamise oskused ja 
teadmised, siis tegelesin iga inimesega personaalselt. Kõigepealt selgitasin välja, milliseid teadmisi 
tal oleks vaja täiendada ja koostasin teema kohta ülevaate ja praktilised ülesanded. See oli väga 
mahukas töö, sest tuli ettevalmistada 7 teema materjal ja  läbiviimiseks kulus tunduvalt rohkem  



 

 

9

aega kui varasematel aastatel. Kõige paremini õnnestusid siis, kui tegelesime peale raamatukogu 
teenindusaega, kus oli võimalik mõlemal pühenduda antud teemale. Koolitused toimusid 7 korral. 
Teemad: ITK põhimõisted, e-mail, e-kiri, avalduse saatmine, digiallkiri, e-teenused – mõisted, 
aadressid, pank- e-teenused, pangalingid, arvete maksmine, elektronpost - saatmine, otsimootor, 
portaal - mõisted, aadressid, vabavara - mõisted ja kasutamine, hea töökeskkond, infoteenused 
veebis, turvalisus ja paroolid.   
 
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded  
Raamatukogus toimuvaid üritusi ja teenuseid reklaamitakse  kohalikus ajalehes ja teadetetahvlil. 
Ürituste puhul on eraldi reklaamleht laenutatud raamatute vahel. Kõige paremini reageeritakse kui 
teade saata lugeja meilile või programmi URRAM kaudu. KOVi veebilehel on üleval andmed 
raamatukogu kohta. 
 
4.9 Andmebaasid.  
Andmebaase ei ole loodud. 
 
5. 2017 aasta tegevused 
Lugejate rühmade järgi on kõige aktiivsemad raamatukogu kasutajad lasteaialapsed ja pensionärid.   
Nendele lugejate rühmadele pööratakse raamatukogu poolt kõige enam tähelepanu. Lastele 
korraldatakse üritusi. Edendada jätkuvalt laste lugemisharjumusi ja raamatukogu kasutamist. 
Järgmisel aastal planeeritud laste lugemisprogramm “Aitan lapsi raamatute juurde“. Vanematele 
inimestele korraldatakse koduteenindust, sest tihti ei pääse nad raamatukogusse transpordi 
puudumise või libeda tee tõttu.   
Muutused ühiskonnas mõjutavad igat raamatukogu. Raamatukoguteenused muutuvad 
tänapäevasemaks, kus pakutava info kättesaadavuse kiirus ja mugavus on väga olulised kliendile. 
Kliendid väärtustavad üha rohkem aega ning ei ole enam nõus seda mõttetult kulutama. 
Raamatukogu vajalikkus kogukonnas on oluline, kuid kas raamatukogu vastab ka lugejate ootustele. 
Muutuste tegemiseks jäävad raamatukogu töötaja käed lühikeseks. On vaja selgelt sõnastada 
milliste tegevuste ja ülesannete täitmise eest vastutab riik ja millised kohustused on kohalikul 
omavalitsusel. Seni kuni raamatukogu eelarve koostatakse arengut mitte silmas pidades, ei muutu 
ka  raamatukogu võimalused. 
 
Juhataja 
Tiina Tälli 
 
 
 
LISA 1 
Personali koolitus  
Raamatukogu 
nimi 

Koolituste 
arv 

Koolitustundide 
arv  
(koolituse maht ) 

Koolituskulud 
eelarves 

Koolituseks 
kulutatud 

Vihula 14 44 210 174 
 
LISA 2  
Kasutajakoolituste ja lasteürituste läbiviimiseks valmistatud esitlused ja ettekandmine.  
 
LISA 3 
Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid  

Raamatukogu nimi              Teostatud tööd (2016) 



 

 

10

Vihula 0 

 
LISA 4 
 Laste-ja noorteüritused  

Raamatukogu nimi Ürituse nimi Osavõtjate arv 
Vihula Mets. Puud ja põõsad 14 
 Mets. Seened ja marjad 10 
 Mets. Metsloomad 8 
 Putukad 7 
 Linnud 11 
 Veekogud 11 
 Veeloomad 10 
 Veetaimed 11 
 Suur ja väike 8 
 Üks, palju, mitu 12 
 All ja peal 12 
 Sees ja kõrval 12 
 Kujundid ja värvid 12 
 Saluste, M.  Kõik tööd on head 12 

 


