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Aastaaruanne 2017 

 

Raamatukogu nimi: Assamalla 

 

 

Elanike arv (01.12.16): 436 

 

 

1.Põhilised tegevussuunad  

Aasta jooksul midagi uut ei toimunud, märkimisväärseid probleeme ka ei tekkinud, jätkasin 

seniste tegevustega. 

Märkimisväärsed tegevused sel aastal: 

• Teemaõhtud 

• Koostöö Porkuni koolilastega 

• Noore kunstniku näitus 

• Laste- ja noorte kultuuriaasta raames oli üks üritus sügisesel koolivaheajal ja noore kohaliku 

kunstniku näitus sügisel. 

 

2. Juhtimine  

Juhtimises ja töökorralduses muutusi ei olnud. Raamatukogus töötab üks täistööajaga töötaja. 

2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud: 

• Raamatukoguvõrgus muutusi ei toimunud. Assamalla raamatukogu oli omavalitsusele alluv 

külaraamatukogu. 

• Lahtiolekuajad on endised, T ja N 10-18, K ja R 10-17, L 10-14. Suvekuudel avatud E-R 10-

17. 

• Nõukogu puudub. 

• Kvaliteedihindamist läbi viidud ei ole ja esialgu pole ka plaanis. 

• Analüüsida teeninduspiirkonda: Jätkuvalt on Assamalla raamatukogul lugejaid väljapool 

teeninduspiirkonda, nendeks on endised Assamalla elanikud ja ka kõrvalt valdade külade 

elanikud. Raamatukogu asukoht ja lahtiolekuajad on head. Transpordiühendus oma 

piirkonnaga on puudulik, selleks, et raamatukogu külastada peab omama mingit 

sõiduvahendit, soojal aastaajal lähimatest küladest võimalik ka jalutada. Arvan, et kellel 

tahtmist ja vajadust, leiab raamatukogu üles. Raamatukogude arv kohalikus omavalitsuses 

on optimaalne. 

 

 

2.2 Eelarve 

 

Põhieelarve  Seisuga  

31.12.16. €  

Seisuga  

31.12.17 €  

Muutus %  

Eelarve kokku  13,678 17,008 +24,35 

Personalikulu  9,564 10,795 +12,87 

Komplekteerimiskulu 2,474 2,783 +12,48 

sh KOV-lt 1,699 1,979 +16,48 

sh riigilt  0,775 0,804 +3,74 

Infotehnoloogiakulu  0,724 0,718  
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 0000   

Üritusteks, näitusteks 0 0 0 

Täiendkoolitusteks 0,110 0,110  

*…..    

 

 

2.3 Projektid 

2.4  

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Eraldatud 

summa 

Projekti üldmaksumus 

 0 0 0 

Projekte ei kirjutanud. 

 

 

2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng 

Personalikoosseisus muutusi ei olnud, töötab üks täisajaga raamatukoguhoidja. 

 

2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest..  

 

Koolituse teema Korraldaja Osalejate arv 

Eesti ulmekirjandus- mis elukas see on? LVKRK 1 

Kirjastamise üldisest seisust ja Tänapäeva 

kirjastuse tegemistest. 

LVKRK 1 

Kuidas kasutada ruumi kui ruumi ei ole? LVKRK 1 

Põhjamaade kirjandus. LR 60 LVKRK 1 

Täiskasvanu kui õppija. LVKRK 1 

Ülevaade uuemast noorte kirjandusest. LVKRK 1 

Noored ja raamatukogu. LVKRK 1 

Õppereis Tallinna LVKRK 1 

Raamatukogu töö kvaliteedi hindamise 

mudel. 

LVKRK 1 

Raamatukoguhoidja päev. LVKRK, Kadrina VRK 1 

Pildi sisse minek. LVKRK 1 

Kirjandustuur. LVKRK 1 

Infoturbe teadlikkuse tõstmise koolitus TTÜ 1 

 

Täienduskoolitused meeldisid, olid mitmekülgsed ja huvitavad. 

 

LISA 1 

 

2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: Pole olnud. 

 

LISA 2 

 

2.4.4 Erialahariduse omandamine: Erialast haridust ei omandanud 2017ndal aastal. 

 

2.4.5 Töötajate tunnustamine: Pole toimunud. 
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2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid 

ja asukoht. Raamatukogu asub Assamalla külas, Lääne-Virumaal ja  2017ndal aastal veel Tamsalu 

vallas. Ruumid vajaksid värvivärskendust ja põrand uuendust, loodan, et uuel aastal tekib see 

võimalus. Selle aasta kevadel paigaldati autonoomne tulekahjusüsteem. 

LISA 3 

 

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 

Liikumispuudega inimesel juurdepääs hea. 

 

2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 

Infotehnoloogia vallas uusi lahendusi ei lisandunud. Kasutusel kaks internetiühenduses arvutit 

külastajatele ja on ka wifi kasutamise võimalus. 

 

3. Kogud  

3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 

•  Komplekteerimisel arvestan jätkuvalt lugejate soovidega, meedias reklaamituga ja 

eelarvega, jälgin ka sooduspakkumisi. Lugejad soovivad enamasti ikka uusi äsja ilmunud 

raamatuid.  Uuendan ka võimalusel laste kirjanduse soovituslikku kogu. Palju loetakse eesti- 

ja tõlke ilukirjandust, ajalooliseid ja poliitilisi teoseid. Küllaltki suur huvi oli sel aastal ka 

kunsti ja käsitöö raamatutel. Raamatutest kogus kõige rohkem laenutusi Tohvri „Irdabielu“, 

palju loeti kriminaalromaane, eriti skandinaavia sarju. Ajakirjade lugejaid on ka suhteliselt 

palju. Kõige populaarsemad ajakirjad on Naisteleht, Kroonika, Eesti Naine, Kodukiri.  

Suurim lugejagrupp on töötavad inimesed, järgnevad pensionärid ja kodused. Lastest on 

kõige rohkem laenutusi põhikooli õpilaste hulgas. 

•  Juurde tuli annetustena 28 raamatut ja 2 ajakirja. 

• Riigi ja KOV poolt eraldatavad  komplekteerimissummad on  piisavad. 

 

3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat): Raamatuid tuli juurde ostudena 142 ja 

annetustena 28. E-raamatut ei komplekteeri. 

3.1.2 Perioodika komplekteerimine 

Ajakirju oli 11 ostu ja 2 annetust, ajalehti oli ostetud 4 ja annetusi 2. 

3.1.3 Auviste komplekteerimine 

Auviseid tuli juurde 1 annetus, ise neid ei osta. 

3.2 Inventuurid, mahakandmised: Viimane inventuur oli 2014 aastal, aga on plaanis uuel aastal  

teha, kuna on tulemas raamatukogude liitmine. Mahakandmiste arv oli küllaltki suur 705, lihtsalt on 

palju vanu, katkiseid ja aegunud raamatuid. 

 

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused 

Lugejad laenutavad raamatuid, ajakirju. Kohapeal loetakse ajalehti. Kõigil on võimalus soovi korral 

ise internetis pikendada ja reserveerida, aga seda ei kasutata. Puuduolevad teavikud tellin RVLina 

või annan lugeja soovil teada millistes kogudes antud raamatut on. 

Rahulolu uuringuid tehtud ei ole. 

 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.  

Kasutuses on kaks arvutit, vajadusel ka wifi. Kokku kasutati AIP-i 55 korral, neist 49 lapsed. 

Kasutus väheneb, sest enamustel kodus arvutid või nutitelefonid.  

 

4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused.  

Raamatukogu kasutatakse ikka traditsioonilisel moel. Laenutatakse raamatuid ja ajakirju koju, 

loetakse ka kohapeal. Vajadusel tehakse koopiaid, skaneeritakse või prinditakse vajalikke 
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dokumente vms. Vähenenud on arvutikasutus. Üritustel käivad ikka enamjaolt püsikülastajad. Uusi 

lugejaid tuli kohalikul tasandil paar inimest juurde, sest mõned tühjalt seisnud korterid leidsid 

elanikud. Kahjuks ei ole nad väga aktiivsed lugejad, aga võimalusel ikka külastavad raamatukogu. 

 

 

Raamatu-

kogu 

Lugejad 

2016 

Lugejad 

2017 

Muutus 

(+-) 

Assamalla 98 100 +2 

 

 

Raamatu- 

kogu 

Külastused 

2016 

Külastused 

2017 

Muutus 

(+-) 

Virtuaal-

külast. 

2016 

Virtuaal-

külast. 

2017 

Muutus 

(+-) 

Assamalla 1799 1837 +38 0 0 0 

 

 

 

Raamatu- 

kogu 

Laenut-d 

2016 

Laenut-d 

2017 

Muutus 

(+-) 

Päringud* 

2016 

Päringud* 

2017 

Muutus 

(+-) 

Assamalla 3593 3559 -34 10 0 -10 

Laenutused: on lisatud ka kohalkasutus-54. 

 

*Infopäringud. Järjepidev töö registreerimisel puudub. 

 

4.3 RVL teenindus: Raamatud, mida kogus ei ole, aga lugejad soovivad tellin Tamsalust, 

Vajangult või Lääne-Viru Keskraamatukogust. Assamalla kogust telliti RVLiga 2017 aastal 15 

raamatut ja sisse tuli 18 teavikut. 

 

4.4 Laste- ja noorteteenindus  

4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine  

Juurde tuli 22 raamatut, neist 12 olid eesti kirjandus. Ajakirjadest oli Täheke. Üritan natuke kõigile 

vanusegruppidele midagi uut võtta. Laste laenutused on tõusnud, mis teeb ainult rõõmu, loodan, et 

tõus jätkub. 

 

4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 

 

Rmtk Lug-d 

2016 

Lug-d 

2017 

Muutus 

(+-) 

Külast-d 

2016 

Külast-d 

2017 

Muutus 

(+-) 

Laenut 

2016 

Laenut 

2017 

Muutus 

(+/-) 

Assamalla 20 22 +2 460 372 -68 345 392  +47 

 

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine.  

Laste lugemisharjumused on jätkuvalt leiged. Sain vähemalt niipalju, et mõned lapsevanemaid  

kellel on koolis käivad lapsed registreerisid nad lugejaks. Lapsi lugema meelitada on raske, aga kui 

satub vanem raamatukogusse mingil põhjusel, siis ma ikka soovitan pere noorimatele lugemist 

võtta, üldiselt nad ikka laenutavad midagi. Loodan, et mõnel mudilasel tekib äkki suurem huvi kui 

on koju mõni raamat toodud. 

Kohalikud noored veedavad ka aegajalt oma vaba aega raamatukogus. Suhtlevad omavahel, 

kuulavad nutiseadmest muusikat, loevad raamatuid ja vahel mängivad ka lauamänge. 
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4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad 

üritused. LISA 4 

Laste- ja noorteüritusi oli sel aastal  raamatukogus kahjuks ainult üks. Sügisesel koolivaheajal oli 

nukuteater „Naeris“ ja nahkhiirte meisterdamine. Osavõtt oli leige. Raamatukogupäevade raames 

oli näitusel kohaliku noore tööd, kes õpib Tartu Kunstikoolis kujundusgraafikat. 

Porkuni koolis käisin kevadel, meisterdasime ajaraamatut. Vastu visiidil käisid nemad advendiajal, 

tutvusime advendi- ja jõulukommetega, iga laps joonistas pildi ja vaatasid huviga erinevaid 

raamatuid. 

 

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  

Ei paku teenuseid erivajadustega sihtrühmadele, siiani pole vajadust ja soovi olnud. 

 

 

 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv 

Koduteenindus 0 0 0 

 

 

 

Teenused teistele asutustele Ürituste arv Osavõtjate arv 

 0  

 

 

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja 

võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.  

4.6.1 kohalikul   

Koostöö toimub kohaliku omavalitsusega ja teiste valla raamatukogudega. Assamalla raamatukogu 

on küla ja vallavalitsust ühendav punkt, siin tehakse küla elu puudutavaid kokkusaamisi ja 

koosolekuid. Raamatukogu ruume kasutasid  koosolekuteks ka külarahvas, sest oli aktuaalne 

korteriühistuteloomine. 

4.6.2 riiklikul  

4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.  

 

Üldiseloomustus, milliseid üritusi korraldati, sh ka näitused ja kellele.  

Suvel viis kohalik väliseestlane läbi individuaalset inglise keele suhtlusõpet, pani kohalikku lehte 

kuulutuse ja leppis minuga eelnevalt kokku, et kas on võimalik seda teha raamatukogus.  

Igal aastal on võimalik siin täita ka aasta teo sedeleid. 

Jätkuvad kokkusaamised Porkuni koolilastega. Mina külastan neid koolis ja nemad tulevad 

raamatukogusse, meisterdame, joonistame ja tutvume raamatutega. 

Sel aastal olid teemaõhtud emakeele päevast kus kirjutasime etteütlust ja Tammsaarest, tutvusime 

elulooga ja loominguga, lugesime katkendeid romaanist „Tõde ja Õigus“. . Sügisel käis 

raamatukogus külas monumendiuurija Heiki Koov, kes rääkis huvitavamatest ausammastest, 

kividest ja sellest kuidas ta üldse sellise huvini jõudis. 

Näitusel olid kohaliku kunstiõpilase tööd, kes õpib Tartu Kunstikoolis kujundusgraafikat. 

Raamatuväljapanekuid oli 12, neist 6 lastele. Mõned neist: Astrid Lindgren 110, Soome Vabariik 

100, Kevadekuulutajad, Eesti näitlejad. 

 

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele. 

Kasutajakoolitusi pole teinud, kas inimesed ei oska neid küsida või mina pakkuda või lihtsalt 

puudub huvi nende vastu. 
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4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded  

Infot raamatukogu tegemiste, lahtioleku aegade, uute raamatute kohta leiab 

www.facebook.com/assamallark. Oma koduleht puudub, aga oli välja toodud kohaliku omavalitsuse 

lehel. 

 

4.9 Andmebaasid. Puuduvad. 

 

5. 2018 aasta tegevused 

Tuleval aastal jätkan seniste tegevustega, olen avatud uutele. Tulemas on kodulooline 

raamatuesitlus. Lootus on, et ka ruumid saavad äkki värskendust. Uuel aastal ootab ees ka 

haldusreformi tulemusel liitumine Tapa Linna Raamatukoguga. 

 

 

 

Direktor/raamatukoguhoidja  

Leana Uutma 

23.01.2018 

 

 

 

LISA 1 

Koolituste arv kokku Koolitustundide arv  

(koolituse maht ) 

Koolituseks kulutatud 

13 37 0.020 

  

 

 

LISA 2 

Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused  

 

LISA 3 

Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid  

Raamatukogu nimi              Teostatud tööd (2017) 

Assamalla Tulekahjusignalisatsiooni paigaldus. 

 

LISA 4 

 Laste-ja noorteüritused  

Raamatukogu nimi Ürituse nimi Osavõtjate arv 

Assamalla Nukuetendus „Naeris“ 7 

 

http://www.facebook.com/assamallark

