
 

 

Aastaaruanne 2017 

 

Raamatukogu nimi   VERGI RAAMATUKOGU 

 

Elanike arv  204 

 

 

1.Põhilised tegevussuunad 

 

   2017.aasta oli minule esimene täispikk tööaasta Vergi raamatukogu juhatajana. Pidin endale 

selgeks tegema, mida igapäevatöös paremini teha, millised on lugejate eelistused, mida muuta, 

kuidas tekitada piirkonna elanikes suuremat huvi raamatukogu vastu, milliseid lisateenuseid 

pakkuda. 

2017.a. I kvartalis kulus palju aega ja energiat raamatukogu ruumide vabastamiseks vanast ja 

kasutust mööblist ja erinevatest seadmetest, mahakantud ajakirjade aastakäikudest, lihtsalt sodist. 

Palju kulunud, kasutamiseks kõlbmatuid ja sisult aegunud raamatuid tuli maha kanda. 

Paljud inimesed käisid raamatukogus mitte ainult raamatuid laenutamas. Aasta algusest tegutsenud 

Asahi võimlemises osales iga nädal keskmiselt 6-10 (suvel isegi 10-13) inimest. Korraldatud 

üritustel osales umbes 70-80 inimest. Üritusi võiks rohkemgi korraldada, kui oleks raha esinejatele 

transpordikulude või esinemistasude maksmiseks.  Palju abi vajavad eakad inimesed oma igapäeva 

toimetustega (näiteks õpetan mobiiltelefoni, arvutit kasutama)toime tulemiseks. Aitasin neid 

vajaliku info saamisel, kirjade , avalduste koostamisel ametiasutustele jne. Palju küsiti 

maksumuudatuste kohta. 

Raamatukogu osales ka külaseltsi ürituste korraldamisel kaluritepäeval, jaani- ja jõuluüritustel. 

2017.a. oluline ülesanne oli laste tagasitoomine raamatukokku, just neile ürituste korraldamine. 

Eelmisel aastal oli meie raamatukogus lastele 2 mängude päeva ja 2 korda ettelugemise päev. 

Hetkel on ümberkaudsetes külades  lapsed vanuses 3 – 10 aastat ja sellest lähtuvalt olen ka tellinud 

uut kirjandust just selles eas lugejatele.  

2017.a. oli meie raamatukogus üleval Võsu kooli laste koostatud näitus „Raamatuotsa luule“, mida 

vaatas umbes kolmkümmend inimest. E.Tamme ja K.Rannamaa kunsti ja fotonäitust vaatas kokku 

umbes 50 inimest. Osa sellest näitusest on veel praegugi vaatamiseks raamatukogus väljas. 

Tegin koostöö ettepaneku ka ainsale meie piirkonna Võsu koolile, et tutvustada lastele 

raamatukogu, pakkusin kasutamiskõlblike mahakantud raamatuid väljapanemiseks kooli ruumides, 

et lapsed saaksid neid lugeda või endale võtta. Loodan, et see plaan teostub sellel aastal. 

 

2. Juhtimine  

2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud: 

Ainsaks muutuseks oli Vihula ja Haljala valla ühnemisel muutumine Haljala valla raamatukoguks. 

Vallavalitsus asub endiselt Võsul. Reorganiseerimine ootab meid ees 2018.aasta jooksul. 

Lahtuoleku ajad jäid samaks. Raamatukogu on avatud teiseipäeval ja neljapäeval kell 9 – 17 ja 

laupäeval 9 – 13.  Lugejad on juba harjunud sellega, et töötan ainult kolmel päeval nädalas. 

Raamatukoguteenuste kvaliteedi hindamist ei ole jõudnud  veel teha, aga plaanin seda teha 2018.a. I 

kvartalis. Kuna töötan nädalas ainult 20 tundi ja sellest ajast osalen ka  toimuvatel koolitustel ja 

üritustel, siis loomulikult ei suuda täis mahus kogu korrastada, hallata, uusi teavikuid tellida, ruume 

koristada ja lugejaid teenindada nii hästi kui tahaks. Kogu ja teenindatav piirkond on sama, mis oli 

täiskohaga töötaja puhul. 

Piirkonna inimesed raamatukogu  ühistranspordiga külastada ei saa, sest selline bussiühendus 

puudub. See on võimalik vaid autoga, jalgrattaga või jala. Teeninduspunkt võiks olla Koolimäel, 

aga kuni minu tööaeg on ainult 20 t nädalas, siis pole see ajaliselt võimalik. 
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2.2 Eelarve 

 

Põhieelarve  Seisuga  

31.12.16 €  

Seisuga  

31.12.17 €  

Muutus %  

Eelarve kokku  17,12 11,94 30,00% 

Personalikulu  8,49 4,58 46,00% 

Komplekteerimiskulu 2,49 2,03 18,50% 

sh KOV-lt                       2,14 1,66 22,50% 

sh riigilt  0,36 0,38 5,30% 

Infotehnoloogiakulu  0,75 0,94 20,20% 

Täienduskoolituseks 0 19  

Üritusteks, näitusteks    

*….    

*…..    

 

 

2.3 Projektid 

2.4  

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Eraldatud 

summa 

Projekti üldmaksumus 

Projekte ei olnud  0  

Projekte ei kirjutanud, sest puudub vastav oskus ja kogemus, õppimiseks ei jätku lihtsalt aega. 

 

 

 

 

2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng 

Raamatukogus töötab endiselt 1 inimene poole kohaga. 

 

 

 

2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest..  

 
Koolituse teema Korraldaja Osalejate arv 

Eesti ulmekirjandus LVKRK 1 

Kirjastamise üldisest seisust ja Tänapäeva kirjastuse 

tegemistest 

LVKRK 1 

Kuidas kasutada ruumi kui ruumi ei ole LVKRK 1 

Põhjamaade kirjandus LVKRK1 1 

Ülevaade uuemast noortekirjandusest                 LVKRK                                   1 

Noored ja raamatukogu                                       LVKRK                                   1 

Õppereis Tallinna raamatukogudesse                  LVKRK                                  1 

Sissejuhatus biblioteraapiasse.                            LVKRK                                   1 

Infoturbe teadlikkuse tõstmise koolitus              TTU                                         1 

Raamatukogu töö kvaliteedi hindamine             LVKRK                                    1 

Maksuvaba tulu arvestamisest. Aruande 

koostamisest                                                       LVKRK                                                                                                           
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2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:  2017.a. Ei esineneud. 

 

 

2.4.4 Erialahariduse omandamine  Ei õppinud. 

2.4.5 Töötajate tunnustamine Vergi raamatukogu juhataja oli esitatud Lääne-

Viru maakonnas 2017.a. raamatukoguhoidja nominendiks. 

 

2.5.Raamatukogu haldusjuhtumine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid 

ja asukoht. Raamatukogu allus Vihula vallavalitsusele ja asub endiselt Vergi küla keskel kunagises 

lasteaia majas. Hoones osa ruume on raamatukogu kasutuses, aga osa ruume on tühjad. Edaspidi 

oleks mõttekas need väikesed ruumid vaheseinte lammutamisega muuta üheks suureks ruumiks, 

mida saaks kasutada küla ühistegevusteks(võimlemiseks, ringide tevuseks, kohvikklubiks jne.). 

Vald on aidanud raamatukogu vanast mööblist, makulatuurist ja sodist puhastamisel ja 

äravedamisel. Sellel aastal vahetati vana katkine ja soojustamata välisuks uue soojustatud ukse 

vastu. Vana jalgrataste hoidja asendati uuega. 
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2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele. Ratastoolis on juurdepääas raamatukogule võimalik 

kõrvalise abiga, sest ukse ees on 3 trepiastet. 

 

 

2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas  IT baas on korralik. 2017.a. 

vahetati printer välja uue printer-skanneri vastu, sest selle järele oli vajadus, eriti suvel. Arvuti 

kasutajaid on viimasel ajal vähe, sest kõigil on juba oma arvutid ja interneti ühendus kergesti 

kättesaadav. Valla IT töötaja on kohe aitamas, kui esineb probleeme arvutitega. Kahjuks on WI-FI 

ainult Vergis ja tormiste, tuuliste ilmadega vajab sageli restarti, mida saab teha ainult siis, kui 

raamatukogu on avatud. 

 

 

3. Kogud  

3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) Teavikud tellime 

vastavalt valla eelarvele ja arvestades lugejate eelistusi. Töötajad, pensionärid ja lapsed 

loevad kõige rohkem iluirjandust. Üliõpilased loevad meie raamatukogus ajakirju 

rohkem kui ilukirjandust.  2017.a. alguses oli raamatukogus 7712 raamatut,osteti juurde 

153 raamatut, annatusena saadi 25 raamatut(14%), maha kanti 760 raamatut(10%). 

Fondi seis  01.01.2018.a. oli 7130 raamatut. 

Enim lenutatud raamatud olid Stedmani“Valgus ookeanide vahel“, Lepmaa „Saladus sinu sees“, 

Raua „Kus ma olen ja ...“. Lasteraamatutest loeti kõige rohkem Simoni „Henry“ sarja raamatuid. 

Enam ei loeta muinasjutu raamatuid vaid rohkem huvi tuntake looduse, loomade, tehnika ja 

avastustega seotud raamatute vastu. 

Riigi ja KOVi poolt eraldatud summad väikese maaraamtukogu jaoks on minu arvates piisavad. 

Parem võiks olla raamatukogudevaheline koostöö teavikute vahetamisel. Praegu on nende saamine 

ja tagastamine erinevatest raamatukogudest problemaatiline. 
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3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)Raamatkogus oli 2917.a. alguses  7712 

raamatut, juurde osteti 153 ja annetati 25 raamatut. E-raamatuid meie raamatukogus ei ole. 

3.1.2 Perioodika komplekteerimine Ajakirju oli 2017.aastaks tellitud 16 nimetust.Kõige rohkem 

loeti Naistelehte, Eesti Naist, Pere ja Kodu. 

3.1.3 Auviste komplekteerimine Neid ei ole. 

3.2 inventuurid, mahakandmised  2017.aastal inventuuri ei tehtud. Kavas on teha 2018.a. 

Jooksul. 2017.a. Jooksul kandsin maha 760 raamatut(10%), käesoleval aastal tuleb 

samuti maha kanda raamatuid, mis on oma väärtuse kaotanud või mida pole aastaid 

keegi lugenud. Eelmisel aastal kandsin maha põhiliselt katkised ja kaasaja mõttes 

väärtusetud raamatud. 

 

 

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused 2017.a. Muudatusi teeninduses ei toimunud. 

Lugejauuring on kavas teha 2018.a. I kvartalis. 

 

 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine. Lugeja arvuti on olemas ja töökorras, kuid seda  

enam eriti ei kasutata, sest kõigil on olemas oma arvutid. Kasutatakse ainult suvel, kui puhkajad 

peavad internetti kasutama. 

 

4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused.  

Lugejatest on  töötajaid 41%, pensionäre 29%, lapsi 12% ja 18% ülejäänud lugejad.Pensionärid on 

laenutanud 433, töötajad 636 ja lapsed 100 raamatut. Ajalehti ja ajkirju loevad kõige enam 

pensionärid. Kohapeal kasutajad on samuti pensionärid, kes käivad raamatukogus ajalehti 

lugemas.Külastuste arvu suurendas raamatukogus toimunud üritustel  ja võimlemisgrupis osalenute 

tõttu. 

 

Raamatu-

kogu 

Lugejad 

2016 

Lugejad 

2017 

Muutus 

(+-) 

 93 90 -3 

 

 

Raamatu- 

kogu 

Külastused 

2016 

Külastused 

2017 

Muutus 

(+-) 

Virtuaal-

külast. 

2016 

Virtuaal-

külast. 

2017 

Muutus 

(+-) 

 2096 1996 -100 0 0 0 

 

 

Raamatu- 

kogu 

Laenut-d 

2016 

Laenut-d 

2017 

Muutus 

(+-) 

Päringud* 

2016 

Päringud* 

2017 

Muutus 

(+-) 

 5205 3142 -2063 - 40 40 

 

 

*Infopäringud.  

Infopäringud oli pensionide, e-teenuste, maksumuudatuste, asutuste asukohtade, bussiliikluse, 

asutuste lahtioleku aegade jne. kohta.  

4.3 RVL teenindus. RVLi korraldada on keeruline, sest raamatute kohaletoimetamine on transpordi 

puudumisel raske. Inimesed pigem loevad neid raamatuid, mis kohapeal on ja mujalt raamatuid 

tellida ei soovigi. Kui soovivad, siis olen neile ka tellinud ja oma autoga järel käinud. 

4.4 Laste- ja noorteteenindus  



 

4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine  

Juurde ostsin lastele vanuses 6-10 a. mõeldud   uudiskirjandust. Väiksematele lastele on piisavalt 

vanu korralikke raamatuid, mida laenutada. Üle 10aastaseid lugejaid meie piirkonnas ei ole ja neile 

mõeldud raamatuid ma sellel aastal ei tellinud. 

 

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 

(+/-) 

 6 11 5 135 196 61 254 160 -94 

 

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

huvi tekitamiseks olen teinud kaks ettelugemise päeva, korraldanud laste jõuluraamatute 

väljapaneku. Kaks korda oli laste mängude päev, aga mängimas käivad nad vahel ka teistel 

päevadel. 

 

4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad 

üritused. Laste ettelugemise päevadel luges iga osaleja mingi lõigu temale meeldivast raamatust.  

Mängude päeval tõid lapsed ka kodust lauamänge kaasa ja jätsid paar mängu ka raamatukogule. 
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4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused. Erivajadusega on üks ratastooli inimene Altja külas, 

kellel viiakse ajalehti koju lugemiseks. 

 

 

 

 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv 

Koduteenindus 50 50 1 in. 

 

 

Teenused teistele asutustele Ürituste arv Osavõtjate arv 

 0 0 

 

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

võimalusi pakkuv kultuurikeskkond. Vaba aja sisutamisena on raamatukogus võimlemisering. 

Kohtumisõhtud ja ettelugemised on ka aidanud külaelu elavdada. 

4.6.1 kohalikul  Raamatukogu osaleb igal aastal kauritepäeva korraldamisel koostöös külaseltsiga 

4.6.2 riiklikul  

4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.  

 

Üldiseloomustus, milliseid üritusi korraldati, sh ka näitused ja kellele. Märtsi kuus esitasid 

E.Tamm ja I.Parts valimiku M.Reisiku armastuskirjadest, rääkisid tema elust.Tegid väikese 

kontserdi. Kohal oli 16 inimest. 

Mais oli külas näitleja A.Ots, kes esitas luulet emadest ja kevadest, luges J.Tuuliku naljalugusid. 

Kuulajaid oli 17 inimest. 

Oktoobris olid ettelugemispäevad lastele(6 in) ja täiskasvanutele (7 in.), ristsõnade lahendamisest 

võttis osa 7 inimest. 

Juulist kuni septembri oli üleval E.Tamme ja K.Rannamaa joonistuste ja fotode näitus, oktoobris oli 

Võsu kooli laste koostatud näitus”Raamatuotsa luule”. 
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4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele. Ei ole koolitanud. 

 

4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded . 

 

4.9 Andmebaasid. 

 

5. 2018 aasta tegevused 2018.a. Lõpetan kogu korrastamise. Viin läbi lugejate rahulolu 

uuringu. Sisustan lastetoa lastepärasemaks, kui selleks muidugi vald raha annab. 

Raamatukogu katus vajab remonti.  

Kavas on edasi tegutseda lastega, et nad tuleksid rohkem raamatukokku. Plaanis on ka kohtumisi 

huvitavate inimestega. Edasi tegutseb võimlemisring ja laupäeviti saksa keele vestlusring algajatele. 

Ees seisab Vergi raamatukogu muutumine Haljala raamatukogu haruraamatukoguks. 

 

 Aruande koostas 

Vergi raamatukogu juhataja 

Ülle Tamm 

 

25.jaanuaril 2018.a. 
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Koolituste arv kokku Koolitustundide arv  

(koolituse maht ) 

Koolituseks kulutatud 

10 31 19 eurot 
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Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused  

 

LISA 3 

Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid  

Raamatukogu nimi              Teostatud tööd (2017) 

Vergi RK        821 eurot(välisukse ja rattahoidja vahetus) 
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 Laste-ja noorteüritused  

Raamatukogu nimi Ürituse nimi Osavõtjate arv 

Vergi RK 

Vergi RK 

Ettelugemise päev 

mängude päev 2x 

 

 

6 last 

14 last 

 


