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Tabel 1 

Omavalitsus Piirkonna 

elanike arv 

(01.12.17) 

Raamatukogusid 

kokku 

Neist 

harukogusid  

Teeninduspunktide 

arv 

Viru-Nigula vald 5981 3 2 1 

 

1. Põhilised tegevussuunad  

 

01. septembrist 2018 on Viru-Nigula vallas üks raamatukogu: Viru-Nigula valla raamatukogu 

haruraamatukogudega Aseris ja Viru-Nigulas. 

Haldusreformi käigus  raamatukogude liitmine üheks Viru-Nigula valla raamatukoguks  toimus 

selleks, et pakkuda oma praegustele ja tulevastele lugejatele paremat teenindust. Paranes 

juurdepääs informatsioonile, kolme raamatukogu vahel on võimalik suure nõudlusega 

raamatuid lihtsamalt vahetada, toimub rohkem nii täiskasvanutele kui lastele mõeldud 

kirjandusüritusi, enam elukestvat õpet toetavaid koolitusi ning lastele huvitegevust. Koostasime 

ühiselt raamatukogudele uue Viru-Nigula valla raamatukogude kasutamise eeskirja ja tasuliste 

teenuste hinnakirja. Kogude korrastamise eesmärgiks (raamatute paigutussiltide välja 

vahetamine) oli  jõuda uudsemate lahendusteni raamatukogutöös ja teeninduses. 

Üheks tähtsamaks Viru-Nigula valla sündmuseks 2018.aastal oli Viru-Nigula Raamatukogu 

110. juubeli tähistamine. Juubeli läbiviimisele aitasid kaasa Vasta kool, Viru-Nigula 

Haridusselts ja kohalik kirjanik ning luuletaja Hillar Vimberg. Oma õnnitlused ja head soovid 

edastasid Viru-Nigula vallavanem Einar Vallbaum, Lääne-Virumaa Keskraamatukogu, Viru-

Nigula Haridusselts jpt. Osavõtt sellest sündmusest  oli väga suur.  

2018.aastal sai läbi  viidud rahvaraamatukoguteenuse kvaliteedihindamine, mille osa 

moodustas lugejateküsitlus. Kvaliteedihindamise tulemusel selgus ka, et Kunda 

Linnaraamatukogus ei ole  raamatukoguhoidjatel konkurentsivõimeline palk ning  raamatukodu 

arvutid on vanemad kui 5 aastat, mille tulemusel ei saanud me kvaliteedihindamise tabelisse 

ühtegi punkti juurde lisada. Hea on tõdeda, et Viru-Nigula valla raamatukogu on suutnud astuda 

pika sammu edasi. Viru-Nigula valla raamatukogud said ”Uus algus” projekti raames tasuta 10 

arvutit, mis aitas parendada tehnilist varustatust, tagada moodne ja vajaliku võimsusega 

arvutipark. Raamatukogu töötajaid on hinnatud ja väärtustatud. Raamatukogus töötavatel 

spetsialistidel on kutsekvalifikatsioon, erialane haridus või ettevalmistus raamatukogus 

töötamiseks. Ettevalmistus tagab oskused pakkuda teenust eri vanuseastmetele  ja 

ühiskonnagruppidele nii eesti kui vene keeles.  

 

 

2. Juhtimine  

2.1 Raamatukogude võrgu struktuur ja nõukogud:  

 

• Alates 01.09.2018.a Viru-Nigula valla raamatukogu, haruraamatukogud Aseri 

raamatukogu ja Viru-Nigula raamatukogu. 
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• Viru-Nigula valla raamatukogu põhimäärus 

• Viru-Nigula valla raamatukogu kasutamise eeskiri 

• Viru-Nigula valla raamatukogu tasuliste teenuste hinnakiri 

• Viru-Nigula valla raamatukogu nõukogu koosseisu kuuluvad Janek Puusepp- 

Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni esindaja, vallavalitsuse esindaja Priidu 

Vilmer ning lugejate esindajana Mare Roov. 

• Nõukogu toetusel taotlesime palgafondi suurendamist, mida võimaldati. 

Raamatukogutöötaja töötasu peab olema konkurentsivõimeline, mis tagaks vajadusel 

uute töötajate leidmise. Koostöös nõukogu ning Viru-Nigula valla haridus ja 

kultuurivaldkonna juhi Merike Trummiga koostasime Viru-Nigula valla 

raamatukogule vajaliku dokumentatsiooni. 

• Ühinenud raamatukogude teeninduspiirkonna elanikel on võimalik raamatukogu 

teenuseid kasutada. Raamatukogud asuvad hästiligipääsetavas kohas, lahtiolekuajad 

on elanikkonnale sobilikud, tagatud on valla sisene transpordiühendus eri piirkondade 

vahel. Viru-Nigula valla elanikel on võimalus kasutada raamatukogude poolt 

pakutavat tasuta koduteenindust. 

 

2.2 Eelarve 

Tabel 2 

Põhieelarve  Seisuga  

31.12.17. €  

Seisuga  

31.12.18 €  

Muutus %  

Eelarve kokku  53.795 112.412 +2,08 % 

Personalikulu  36.930 75.457 +2,04 % 

Komplekteerimiskulu 12.525 24.587 +1,96 % 

sh KOV-lt 6.743 13.346 +1,97 % 

sh riigilt  5.782 11.241 +1,94 % 

Infotehnoloogiakulu  0.617 1.568 +2,5 % 

Üritusteks/näitusteks 0.313 0.521 +1,6 % 

 

Tabelis on võrdlus  Kunda Linnaraamatukogu 2017. aasta andmete ja Viru-Nigula valla 

raamatukogu 2018.aasta andmete vahel. 

2.3 Projektid 

Ei olnud. 

 

2.4 Personali koosseis, juhtimine ja areng 

Seoses Viru-Nigula valla raamatukogude ümberkorraldamisega, koondati  Kunda 

Linnaraamatukogu infotöötaja 0,5 kohta  ja Viru-Nigula raamatukogu koristaja 0,5 kohta. 

Lahkus ka Viru-Nigula Raamatukogu pikaajaline töötaja Hiie Kivilo. Viru-Nigula 

vallavalitsuse korraldusega kinnitati  raamatukogude uus struktuur: Viru-Nigula valla 

raamatukogu (Kundas) ja kaks haruraamatukogu Aseri Raamatukogu ja Viru-Nigula 

Raamatukogu. Viru-Nigula valla raamatukogu juhib direktor Leili Eiskop. Raamatukogu 
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personali koosseisu kuulub 5 raamatukoguhoidjat. Aseri Raamatukogus töötavad kaks 

raamatukoguhoidjat: Heili Nõmmets ja Marget Karnetova. Viru-Nigula Raamatukogus töötab 

endine valla raamatukogu raamatukoguhoidja Mervi Lilleoja. Viru-Nigula Valla raamatukogus 

töötavad Livia Aaloe ja konkursi korras valituks osutunud Heli Uueni.  

Muutusid Viru-Nigula Raamatukogu lahtiolekuajad. Raamatukogu on külastajatele avatud 

T,K,R 9.00 – 17.00 ja N 10.00 – 19.00. Vastavalt graafikule teenindab Viru-Nigula 

raamatukoguhoidja laupäeviti valla keskraamatukogus lugejaid. Aseri Raamatukogu 

raamatukoguhoidja Heili Nõmmets asendab Viru-Nigula Raamatukogu töötajat koolitustel, 

haiguspäevadel ja korralisel puhkusel viibimise ajal. 

 

2.4.1 Ülevaade. Omapoolne hinnang. 

Teema Korraldaja Osalejate arv 

Erialased täienduskoolitused   

Turunduse ja kommunikatsiooni 

võimalused raamatukogus 

LVKRK 2 

Raamatukogu - sotsiaal-haridusliku töö 

keskus 

LVKRK 1 

Hõimurahvaste keel ja kirjandus LVKRK 3 

Õppereis Ida-Virumaale LVKRK 1 

Õppereis Aserisse LVKRK 3 

Isikuandmete kaitse raamatukogus ERR 1 

Täiskasvanuhariduse edendamine ja 

õppimisvõimaluste avardamine 

ANDRAS 1 

Sotsiaalmeedia kasutamine 

raamatukogutöös 

Tallinna Ülikool 1 

E-kodaniku juhendaja koolitus LVKRK 2 

Muud koolitused   

Eesti Raamatukoguhoidjate XI 

kongress 

ERÜ 1 

Töötervishoid ja ohutus Koolitusveeb OÜ 1 

Tuleohutusalane koolitus Täienduskeskus OÜ 4 

Lääne-Virumaa Keskraamatukogu korraldatud väikese osalustasuga, huvitavad ja erialaselt 

arendavad koolitused on enesetäiendamisel suureks abiks. (vt Lisa 1) 

2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused. 

Leili Eiskop, Viru-Nigula Raamatukogu 110: Viru-Nigula raamatukogu ajalugu, kutsutud 

külalised, raamatukogu lugejad, Viru-Nigula raamatukogus, 29.oktoobril 2018. 

Raamatukogu direktor viis läbi Keelekohvikut venekeelt emakeelena kasutatavatele inimestele 

ja lasteoskonna raamatukoguhoidja koolitas lasteaed Kelluke õpetajaid lastekirjanduse vallas. 

Täiskasvanute osakonna raamatukoguhoidja viis läbi NutiAkadeemia koolitust. (vt Lisa 2 ) 

2.4.3 Erialahariduse omandamine. 

 Mervi Lilleoja lõpetas Tartu Ülikoolis infokorralduse eriala (rakenduslik kõrgharidus). 

2.4.5 Töötajate tunnustamine 
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ANDRAS tunnustas Euroopa Sotsiaalfondi projekti ”Täiskasvanuhariduse edendamine ja 

õppimisvõimaluste avardamine” raames  parimaid. Mervi Lilleoja nomineeriti Lääne-Virumaa 

aasta õppijaks. 

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. 

Viru-Nigula valla raamatukogu on Viru-Nigula valla hallatav asutus. Viru-Nigula valla 

raamatukogu asub lasteaed „Kelluke” hoone korpuses A, mis on kahekorruseline silikaathoone. 

Kahes rühmaruumis teisel korrusel asuvad lasteaia lapsed. Kahte rühmaruumi esimesel korrusel 

on ehitatud Viru-Nigula valla raamatukogu  kasutajaile teenindussaal, laoruum ja töötuba. 

Teisel korrusel ühes rühmaruumis asub raamatukogu juhataja kabinet. Raamatukogul on eraldi 

sissekäik, tagavaraväljapääs esimesel korrusel ning oma valvesignalisatsioon. 

Renoveerimistöödega  alustatakse 2019.aastal. 

Viru-Nigula raamatukogu hoone kuulub Viru-Nigula vallale. See valmis 1982. aastal ja võeti 

taaskasutusele 2010. aastal. Raamatukogu asub kahekorruselise hoone ühes tiivas esimesel 

korrusel. Majas tegutsevad veel Viru-Nigula Haridusselts, Viru-Nigula noortetuba, 

pikapäevarühm, juuksur, lillepood ja massaažituba. Raamatukogu ruumid ja asukoht sobivad 

igati vastavaks tegevuseks. Remondivajadus 2018. aastal puudus. 

Aseri raamatukogu asub lugejatele hästi ligipääsetavas kohas. Raamatukogu ruumid asuvad 

kahel korrusel. 2018.a. ei tehtud remonditöid. Vajalik oleks koridori seinte ja väliskoridori lae 

remont (vt LISA 3). 

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele 

 

Viru-Nigula valla raamatukogus ja Aseri raamatukogus on tagatud juurdepääs liikumispuudega 

inimestele.  Viru-Nigula raamatukogus saavad liikumispuudega inimesed kasutada terassile 

pääsemiseks kaldteed.  

2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 

Vaata Maailma, Tieto Estonia ja Swedbank Eesti seisavad nutika Eesti eest. Nende sooviks on, 

et võimalikult paljud inimesed saaksid arendada oma digioskuseid ning kasutada erinevaid riigi 

ja ettevõtete poolt loodud e-lahendusi. 

Seepärast  liitusid nad projektiga „Uus algus“, mille raames jagati huviringidele, 

raamatukogudele või kogukonnakeskustesse Swedbankis kasutusel olnud töökorras äriklassi 

arvuteid (ilma monitori, hiire ja klaviatuurita), millel on vastupidavust olla abiks digioskuste 

arendamisel. Tieto Estonia panustas omalt poolt, et arvutid oleksid töökorras. 

Viru-Nigula valla raamatukogud said ”Uus algus” projekti raames tasuta 10 arvutit. Viru-

Nigula valla raamatukogu 5 arvutid, Aseri raamatukogu 3 arvutit, Viru-Nigula raamatukogu 2 

arvutit. Uutele arvutitele paigaldati veel parema kiiruse tagamiseks SSD kettad. 

Raamatukogudes on Wifi leviala ning operatsioonisüsteemina kasutatakse Windows 10. 

Arendasime ka Viru-Nigula valla raamatukogu kodulehte muutsime kujundust, täiendasime 

informatsiooni ning paigutasime Aseri ja Viru-Nigula raamatukogude lingid kuhu edaspidi 

sisestame vajaliku teabe. Suureks abiks  kodulehe ümbertegemisel oli Viru-Nigula valla it-

spetsialist Alexey Demin. Koostöös valmis kaasaegse kujundusega ning ajakohast infot 
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vahendav koduleht. Alates oktoobrikuust on Viru-Nigula raamatukogul ka oma Facebooki 

lehekülg. 

 

3. Kogud komplekteerimine ja töötlemine 

3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 

Peale valla raamatukogude ühinemist toimub komplekteerimine Viru-Nigula valla 

raamatukogude komplekteerimispõhimõtete ning rahvaraamatukogude töökorralduse juhendit 

järgides.  Kirjanduse komplekteerimine toimub valikuliselt ning prioriteediks on eesti autorite 

ilukirjandus ning tõlkekirjandusest väärtkirjandus, samuti laste- ja noortekirjandus. 

Teadmiskirjandusest on eelistatud tarbekirjandusest laiemale lugejaskonnale huvipakkuvad 

teavikuid.   

 

3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 

Teavikute komplekteerimiseks Viru-Nigula valla raamatukogus kulutati 2018.aastal kokku 

20.762 eurot: omavalitsuselt 9.521 eurot ja riigilt 11.241 eurot. Annetatud teavikuid oli kokku  

55 eksemplari. Teavikute juurdetulek kokku: 2082 eksemplari. 2018.aasta lõpus oli Viru-

Nigula valla raamatukogus kokku: 76 816 eksemplari teavikuid. E-raamatuid Viru-Nigula valla 

raamatukogus ei komplekteerita.  Viru-Nigula vallas on hõlve  22,8 % ja ringlus 0,64. Teavikuid 

ühe elaniku kohta on 12,8, külastusi ühe elaniku kohta on 5,2 ja laenamissagedus on 40,8.  

 

3.1.2 Perioodika komplekteerimine 

Perioodika komplekteerimisel on põhimõtteks, et kättesaadav oleks Eestis ilmuv perioodika, 

v.a. väheväärtusliku sisuga väljaanded. Võõrkeelset kirjandust ja perioodikat komplekteeritakse 

vastavalt võimalustele. 

 

3.1.3 Auviste komplekteerimine 

Auviseid ei komplekteerita. 

 

 

3.2 inventuurid, mahakandmised 

Viru-Nigula valla raamatukogus teostati teavikute mahakandmist kokku: 2976 eksemplari. 

 

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused 

Viru-Nigula vallas  kehtib uus Viru-Nigula valla raamatukogu tasuliste teenuste hinnakiri ja 

Viru-Nigula valla raamatukogu kasutamise eeskiri. 

• id-kaart kasutusel lugejapiletina  
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• reserveerimist võimaldatakse lugeja.ee portaali kaudu 

• pikendamisel kasutatakse lugejaportaali, e-maili, telefoni 

• võimalus tagastada teavikuid kord kuus viivisevabalt 

• võimalus koopiaid teha, printida, skannida, andmekandjale salvestada. 

• võimalus kasutada koduteenindust 

 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine. 

• juurdepääs Viru-Nigula valla veebilehele 

• juurdepääs Viru-Nigula valla raamatukogu veebilehele ja blogile 

• raamatukogus on olemas ajalehed ja ajakirjad 

 

4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte. 

Tabel 3 

Raamatukogu Lugejad 2017 Lugejad 2018 Muutus (+-) 

Kunda Linnaraamatukogu 849 742 - 107 

Aseri raamatukogu 466 404 -62 

V-N raamatukogu 219 219 0 

V-N valla raamatukogu 

KOKKU 

1534 1365 -169 

 

Raamatu- 

kogu 

Külastused 

2017 

Külastused 

2018 

Muutus 

(+-) 

Virtuaal-

külast. 

2017 

Virtuaal-

külast. 

2018 

Muutus 

(+-) 

Kunda Lrk 20690 20899 + 209 4125 7483 + 3358 

Aseri rk 5198 6346 -1148 0 0 0 

V-N rk 4082 3561 -521 0 0 0 

 V-N valla rk 

KOKKU 

29970 30806 +1460 4125 7483 + 3358 

 

Raamatu- 

kogu 

Laenut-d 

2017 

Laenut-d 

2018 

Muutus 

(+-) 

Päringud** 

2017 

Päringud** 

2018 

Muutus 

(+-) 

 Kunda Lrk 26824 23054 -3770 605 942 +337 
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Aseri rk 14051 20792 +6741 20 77 +57 

V-N rk 5669 5176 -493 50 135 +85 

V-N valla rk 

KOKKU 

46544 49022 +2478 675 1154 +479 

 

Eriti märgatav muutus  paremuse poole, on toimunud Aseri Raamatukogu laenutustega.  Viru-

Nigula valla raamatukogu kasutamiseeskiri kehtestas lugejateteeninduses raamatute 

tagastamistähtajaks 21 päeva, endise kolme kuu asemel. Samuti avaldab mõju viivise 

kehtestamine, mis paneb lugejad oma kasutuses olevaid teavikuid pikendama. Kokkuvõttes 

tõstiski see kõik laenutuste arvu. 

Eriti aktiivset Viru-Nigula valla raamatukogu kodulehe kasutamist näitab virtuaalkülastuste 

arvu tõus. Raamatukogud pakuvad lisaks füüsilistele  teenustele  ja asjakohasele infole ka 

veebipõhiseid teenuseid: laenutuste pikendamist, päringutele vastamist.  

 

Infopäringud  

Raamatukogud pakuvad erinevaid infoteenuseid, jagavad informatsiooni teavikute leidumise 

kohta kogudes, aitavad täpsustada andmeid ja fakte, abistavad ning konsulteerivad  info 

otsingul. Raamatukogule on päringuid võimalik esitada läbi erinevate kanalite.  Viru-Nigula 

valla raamatukogus registreeritakse infopäringuid  jooksvalt,  942  päringut aastas. Jagades  

päringute kogusumma raamatukogu lahtioldud päevade arvuga saame keskmiselt 3- 4 päringut 

päevas. Aseri Raamatukogus oli 77 infopäringut, Viru-Nigula Raamatukogus 135. 

 

 

4.3 RVL teenindus 

Raamatukogudevaheline laenutus toimib edukalt lähiümbruse raamatukogude vahel. Viru-

Nigula valla raamatukogu annab raamatuid RVL-i vahendusel põhiliselt Lääne-Virumaa 

keskraamatukogule ning Viru-Nigula  Raamatukogule. Ise tellime põhiliselt Lääne-Virumaa 

keskraamatukogust. 2018.aastal tellisime Lääne-Virumaa keskraamatukogust 158 eksemplari 

teavikuid ning andsime välja 118 eksemplari.  Viru-Nigula Raamatukogu tellis valla 

raamatukogult 22 eksemplari ja välja andis 4 eksemplari. Aseri Raamatukogul 2018.a RVL 

teenindust ei olnud. 

4.4 Laste- ja noorteteenindus  

Laste laenutamise sagedust ja arvu mõjutavad kohustusliku kirjanduse nimekirjad ning 

raamatukogu poolt läbi viidavad üritused ning tegevused, mille kaasabil lapsi lugema 

suunatakse.  

 

4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine 

Viru-Nigula valla raamatukogu tellis 2018.aastal eesti keelset laste ja noortekirjandust 199 

eksemplari. Venekeelset  lastekirjandust Viru-Nigula valla raamatukogus ei tellitud, kuna 
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Kunda linnas õpivad kõik lapsed varakult eesti keele selgeks ja  edaspidi loevad eestikeelset 

kirjandust. Venekeelset lastekirjandust on laenutatud Viru-Nigula valla raamatukogus aastas 

100 eksemplari. Aseri Raamatukogus telliti laste ja noortekirjandust 57 eksemplari., nendest 

kolmandik olid vene keeles. Viru-Nigula Raamatukogus telliti laste ja noortekirjandust 72 

eksemplari. Vene keelset raamatut ei tellita. Muukeelsete raamatute vastu on huvi väga väike 

ja neid praktiliselt ei tellita, kui siis saabuvad annetustena. 

 

4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 

Tabel 4 

Raamatu-

kogu 

Lug-

d 

2017 

Lug-

d 

2018 

Muutus 

(+-)* 

Külast-

d 2017 

Külast-

d 2018 

Muutus 

(+-) 

Laenut 

2017 

Laenut 

2018 

Muutus 

(+/-) 

Kunda 

Lrk 

239 221 -18 9066 7407 -1659 2545 1988  -557 

Aseri rk 61 62 +1 564 790 +226 1043 1445 +402 

V-N rk 68 71 +3 1605 1287 -318 1182 837 -345 

V-N valla 

rk 

KOKKU 

368 354 -14 11235 9484 -1751 4770 4270 -500 

Tabelist on näha et, Aseri Raamatukogu lugejad, laenutused ja külastused on tõusnud. 

Põhjuseks on  teavikute tagastamistähtaja lühendamine ning tagastamistähtaja pikendamine. 

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

Viru-Nigula valla raamatukogu prioriteediks on olnud lastega tegelemine. Erinevate  tegevuste 

abil suuname lapsi lugema, et nad jõuaksid põneva raamatumaailmani. 

 

4.4.4 Laste- ja noorteüritused 

Laste ja noorte aastal oleme jätkanud  eelnevatel aastatel  käivitatud  lapsi arendavaid  projekte, 

kuhu oli kaasatud  lasteaed Kelluke. Järjepidevatest üritustest toimus üks kord kuus 

koolieelikutele Jututuba, mis on saanud Viru-Nigula valla raamatukogu ja Kunda lasteaed 

Kelluke koostööprojekti „Kooliminev laps lugejaks“ ühisosaks. Lapsed said kuulda huvitavaid 

ja õpetlikke lugusid erinevatelt autoritelt ja kohaneda raamatukogu kui keskkonnaga ning seal 

pakutavaga. Jututoas on  saanud traditsiooniks pakkuda käelist tegevust. Lasteaia pidulikul 

lõpetamisüritusel said lapsed flaieri, mis on ühtlasi kutseks raamatukogusse ning infot andev 

materjal lapsevanemale. 

Koolivaheaja üritused olid  pühendatud Eesti Vabariik 100. juubeli tähistamisele. Koostasime  

lastele lahendamiseks erinevaid viktoriine ja ristsõnu. Tuli teha erinevaid otsinguid, kasutades 

raamatukogu kodulehekülge ja laste blogi  ning orienteeruda raamatukogus, et leida 

küsimustele õigeid vastuseid. Mängisime ja sõime kommi, nii nagu sünnipäevale kohane. 
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Suure suvise koolivaheaja eel mängisid Kunda Ühisgümnaasiumi lapsed orienteerumismängu, 

kus  liiguti  Kunda linnas  ühest punktist teise. Üks punkt asus raamatukogus, kus lapsi ootas 

ees lahendamist vajav ülesanne.   

Suvekuudel sai taas hoo sisse „Pärlimäng“ ehk suur raamatute lugemise võistlus. Iga raamatu 

eest, mis läbi loetud, sai laps pärli. Pärlikogumine lõppes suve viimastel päevadel 

traditsiooniliselt tordi söömise ja ehete valmistamisega. Seda mängu oleme Kunda linna lastega 

koos mänginud juba 11 aastat. Meie ainulaadse mängu vastu on huvi tundnud ka teised 

raamatukogud.  

Septembris korraldas Maanteeamet koostöös raamatukogudega liiklusnädala, et pöörata 

tähelepanu ohutule liiklemisele. Viru-Nigula valla raamatukogu liitus projektiga, et pakkuda 

oma väikestele lugejatele liiklusteadmisi ja lahendada koos viktoriini. Kõik osalejad said ohtralt 

liiklusohutusega seotuid meeneid. 

Ettelugemispäeval said lugusid kuulata lasteaialapsed ja koolivaheaja üritustest osa võtvad 

lapsed. Ettelugemisele tuli Tiia Selli raamat „Pelle parim päev”.  Peale selle said Kunda lapsed 

koolivaheaja jooksul osa võtta toredatest tegevustest, arendada käelist võimekust ning 

joonistada ja värvida.    

Põhjamaade raamatukogunädalal hommikuhämaruses süütasime küünlad, lapsed seadsid end 

vaipadele istuma ja kuulasid  soome muinasjuttu ”Põhjamaade muinasjuttude kuldraamatust”  

Arutasime ka seda, kus need Põhjamaad asuvad ja kas Eesti on ka üks Põhjamaa. Lapsed said 

ka värvida trollipilti. 

Aasta viimasel kuul oli raamatukogus jälle palju tegemist. Lasteaia kahel rühmal oli palju 

rõõmu kohvritäiest põnevatest raamatutest, kui raamatukoguhoidja, kes oli maskeerunud 

päkapikuks,  neile külla läks. Krõllide ja  Siilide rühmad said vaadata  ja oma käega katsuda 

laulvaid, sumisevaid, põrisevaid raamatuid.  

Viru-Nigula valla raamatukogus koostasime kirjandusnimestikke erinevas vanuses lastele, 

soovitamaks neile aimekirjandust ja ilukirjandust. Püsiv väljapanek nimega „Lugeja soovitab”, 

kus vahelduvad raamatud vastavalt sellele, kui populaarseks need Kunda laste ja noorte seas 

osutuvad. Populaarsed sarjad olid  2018.aastal Lasse Maia detektiivibüroo, Ilmar Tomuski 

„Kriminaalsed lood“, Cassandra Clare raamatud,  John Greeni ”Süü on tähtedel” triloogia, Sally 

Greeni ”Poolpaha” triloogia. Markus Saksatamme ja Andrus Kivirähki raamatud., eesti 

kirjanikest veel Reeli Reinhausi ja Ketlin Priilinna raamatud. Venekeelt emakeelena 

kasutatavatele lastele on pidev väljapanek: eesti kirjanikult lastele. 

Eesti rahvaraamatukogud avasid meie riigi sünnipäeva puhul oma näitusepinnad kohalikele 

noortele ehk siis üle eesti toimusid raamatukogudes noorte näitused. Noored kunstnikud said 

võimaluse oma töid avalikkusele näidata, tehes sellega sadade näituste näol oma kingituse 

Eestile. EV100 projekti käigus „Kunst Raamatukokku” andsime kevade ja sügisel võimaluse 

eksponeerida Kunda kunstistuudio VaNadi Art kunstnikel oma kunstitöid. Rakverest pärit noor 

kunstnik Kertu-Laura Kütt eksponeeris oma esimesel näitusel graafilisi töid. 

Viru-Nigula Raamatukogus oli põhiteemadeks uue raamatukoguhoidja ja raamatukogu 

tutvustamine, raamatukogu 110 juubel. Suuremad üritused olid kahtlemata projektipäev ja 

raamatukoguringi jõulupidu. Projektipäev viidi läbi koostöös kooliga. Kahe päeva jooksul 

käisid raamatukogust läbi enamik Vasta kooli lastest. Lapsed veetsid siin 2-4 tundi. Läbiviidud 
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tegevused olid planeeritud vastavalt laste vanusele. Algklassidega mängisime erinevaid mänge 

ja meisterdasime ise koomikseid. Põhikooliealised lapsed said lahendada raamatukogu-ja 

raamatuteteemalist viktoriini ja samuti teha ise koomikseid. Kõige vanemale grupile õpetasin 

infootsingut ja programmi Hot Potatoes kasutamist. Selle päeva järgselt suurenes 

raamatukoguringis käivate laste arv ja nii mõnigi noor hakkas taas raamatukogu lugejaks ning 

laenutas raamatu. (vt LISA 4)  

 

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  

Tabel 5 

 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv  

Koduteenindus 12 12 6 

 

2018.aastal toimus koduteenindus Aseri Raamatukogu vahendusel. Koduteenindust  kasutasid 

Rannul elavad inimesed, kuna sealne raamatukogu suleti ja osa raamatukogust liideti Aseri 

Raamatukoguga. 

 

Tabel 6 

Teenused teistele asutustele Ürituste arv Osavõtjate arv 

Kunda Hooldekodu 9 81 

 

Eakatele suunatud tegevused toimuvad Kunda Hooldekeskuses, kus Viru-Nigula valla 

raamatukogul on teeninduspunkt. Kord kuus,  mõnikord ka tihedamini, tutvustati ja loeti ette 

raamatuid (olenevalt hooldekodus elavate inimeste tervisest ja hulgast). Raamatukogu külas 

käiku oodatakse väga, see on nagu arutelukohviku kokkusaamine.  Kohvilaua ääres kuulatakse 

lugusid ja arutletakse. Ette loetakse lihtsaid, meeleolu tõstvaid jutte: muinasjutte, naljajutte, 

anekdoote jne.  

 

 

 

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

võimalusi pakkuv kultuurikeskkond 

Kunda Linnaraamatukogu toetab elukestva õppimise ideed ning igal aastal viiakse 

Täiskasvanud õppija nädala (TÕN) raames läbi mõni täiskasvanuõpet toetav üritus. 2018.aastal 

koolitasime   lasteaed „Kelluke“ lasteaiaõpetajaid, tutvustades ilmunud pedagoogilist- ja 

väikelaste kirjandust. Samuti tegime individuaalkoolitust raamatukogu klientidele, kes vajasid 

abi  infootsingul, pangateenuste kasutamisel või soovisid juhatust lugeja.ee portaali käsitlemisel 

2018.aastal jätkasime Kunda Linnaraamatukogus Keelekohviku läbiviimist. Keelekohviku 

tund pakub osalejatele võimalust praktiseerida ja rakendada oma eesti keele seniseid teadmisi 



 

12 

 

ning harjutada eesti keeles rääkimist, kõnest arusaamist ja kasvatada julgust, et eesti keeles 

suhelda. Keelekohvikus kasutame igapäevaeluks vajalikke teemasid: näiteks enesetutvustus, 

oma perekonna, töö ja hobide kirjeldamine, tähtpäevade ning sündmuste tutvustamine, samuti 

erinevad olmeküsimused. 

Aasta alguses külastasid meid taas Sankt-Peterburgist pärit abielupaar Ludmila Iljunina ja 

Adamson Siverski ning pakkusid  elamust täis muusikat ja luulet. Ljudmila Iljunina  tutvustas 

oma kirjutatud raamatuid pühast maast, kuldsest ringist, ja Kuremaa kloostrist. Üritus oli 

venekeelne. 

Kindral Ants Laaneots loeng ja  raamat „Vene-Gruusia sõda” tutvustamine, tõi  palju külastajaid 

Viru-Nigula valla raamatukokku. Hetkeolukord Eestis ja meie naaber riikides pakkus huvi just 

meessoost  külastajatele. 

Emakeelepäeva raames pakkus meie lugejatele huvitavat diskussiooni Aserist pärit ajakirjanik 

ja luuletaja Sulev Oll oma viimase teosega ”Virumaa viguriga lood”. 

Võtsime osa Tartu Linnaraamatukogu algatatud projektist „JutuPeatus” ehk 100 eesti 

ilukirjandusteost avalikus ruumis. Projekti raames paigaldati Viru-Nigula valla kirjaniku Juri 

Parijõgi jutupaik Kundasse. Jüri Parijõe looming on tihedalt seotud Siberi küla ja Kunda  

linnaga. Oma jutustuses „Tsemendivabrik” kirjutab Parijõgi oma lapsepõlve kodupaigast. 

Valitud katkendis kirjeldab autor Salumäelt avanevat vaadet tehase põletusahjule. 

Huvitavat programmi  pakkusime Kunda elanikele ka Raamatukogupäevade raames.  Kirjanik 

Urve Tinnuri tutvustas 2018.aastal ilmunud teoseid „Kaks ööd mahajäetud majas”, „Kui põld 

oleks järv”  ja luges veel ilmumata luulet. Traditsiooniks on saanud Raamatukogupäevade 

üritus „Vaat, kes täna laenutab!“. Tuntud inimene  Viru-Nigula valla raamatukogus oli valla 

haridus ja kultuuri valdkonna juht Merike Trumm, kes tutvus raamatukoguhoidja tööga. 

Oktoobri viimasel nädalal tähistasime Viru-Nigula Raamatukogu 110. juubelit. Juubeli 

läbiviimisele aitasid kaasa Vasta kool, Viru-Nigula Haridusselts ja kohalik kirjanik ning 

luuletaja Hillar Vimberg. Oma õnnitlused ja head soovid edastasid Viru-Nigula vallavanem 

Einar Vallbaum, Lääne-Virumaa Keskraamatukogu, Viru-Nigula Haridusselts jpt. Kuigi 

juubeli tähistamine oli kutsetega üritus, oli osavõtt sellest sündmusest väga suur. Oli mitmeid 

üllatuskülalisi. Eriti hea meel oli kohaletulnud lugejate üle ja samuti pakkus rõõmu tõsiasi, et 

vaatamata kutse puudumisele pidasid juubelile tulemist oluliseks ka koolinoored, kellega 

mõned päevad enne seda oli läbi viidud üritus. 

Aseri raamatukogus toimunud üritustest tooks eile Ott Peneki koostatud „Aseri kroonika“ 

raamatu esitlust, filmiõhtut „Ma pole turist, ma elan siin“ ning huvitavaid  reisimuljeid 

Ameerikast koos pillimängu H, Vimbergi esitluses. Alates novembrist hakkas tegutsema 

„Keelekohvik“ vene keelt kõnelevatele elanikele eesti keele õppimiseks. 

Novembris esitles riigikoguliige Marko Pomerants  oma raamatut „Minu ministeeriumid”, kus 

ta räägib neljast valitsusest ja kolmest ministeeriumist, kus ta on töötanud. Huvitava ja 

humoorika vestluse käigus selgus nii mõndagi. 
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2018. aastal  ilmus juba uus Viru-Nigula valla leht ”Viru-Nigula valla Teataja”, mis on   

kakskeelne (eesti- ja vene keeles). Meie poolt esitatud teated, reklaam ja artiklid jõuavad ka 

venekeelse elanikkonnani.  

Eestikeelseid väljapanekuid oli erinevatel teemadel: Salapärane astronoomia, Minu maailm, 

Ajalooline romaan, Minu laps, Kui põnev võib olla ajalugu jne. Venekeelseid väljapanekuid oli 

kokku 8. 

Suurt huvi pakkus  kirjanik Jüri Parijõgi elulugu kajastav  näitus „Mäng ja tõsielu”, millele oli 

Aivi Parijõgi poolt kaasa lisatud fotoalbum.  Head vastukaja pälvis ka  fotonäitus „Looduspildid 

Haapsalust”. 

Kohalikku pärandit ja kultuuri jäädvustav fotonäitus „Meenutusi kuumast suvest Viru-Nigulas” 

on pakkunud kohalikele elanikele palju huvi, kõneainet ja äratundmisrõõmu.  

Aseri raamatukogus pakkusid külastajatele rohkem huvi „Autorinukkude näitus“  (G.Orgma), 

küünalde ja laternate näitus ning käsitsi valmistatud väga vanadest kaartidest näitus. 

Oleme oma tegevusega toetanud lõimimisprotsesse Viru-Nigula vallas  ning mitmekesistanud 

kohalikku kultuurielu.  

 

4.6.1 Koostöö kohalikul tasandil   

Viru-Nigula valla raamatukogu on koostööd  teinud peamiselt kohalikul tasandil lastead 

”Kelluke” kollektiiviga, Kunda Hooldekoduga ja KÜG. Maakonna tasandil on endiselt heaks 

koostööpartneriks Lääne-Virumaa keskraamatukogu. Viru-Nigula raamatukogu teeb kohalikul 

tasandil koostööd Vasta kooli ja Viru-Nigula Haridusseltsiga.  

 

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele. 

Vaata Maailma SA ja Kunda Linnaraamatukogu sõlmisid lepingu mille eesmärk oli 

eestimaalaste digipädevuse arendamine läbi erinevate ürituste, koolituste, nõustamiste, 

kasvatades võimalust kasutada erinevaid riigi ja ettevõtete poolt loodud e-lahendusi ning 

seeläbi tõsta oma elukvaliteeti. NutiAkadeemia projektis tegevuste läbiviimiseks andis Vaata 

Maailm AS raamatukogule tahvelarvuti Lenovo 10 ”TB-x103F” ja nõustamiste läbiviimiseks 

koolitusmaterjali, soovituslikud nõustamise teemad ning reklaammaterjalid. Nutinõustamine  

sai alguse märtsikuus ja lõppes novembris. Enamus abivajajatest olid keskealised ja vanemad 

inimesed.  
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4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded 

• URRAMi vahendusel 

• Flaierid, infovoldikud 

• Soovitusnimestikud, „Lugeja soovitab!“ riiul 

• Viivisevaba periood  

• Kakskeelne reklaam, fotod, artiklid ajalehes “Viru-Nigula valla Teataja” 

• Viru-Nigula valla raamatukogu veebileht ja  lastele mõeldud blogi 

• Viru-Nigula Raamatukogu Facebooki- lehekülg. 

• Koolitused/muusika ja kohtumisõhtud kirjanikega 

• „Kooliminev laps lugejaks!“ koostööprojekt Kunda lasteaiaga 

• Väliteeninduspunkt ja hooldekodus ettelugemine 

• koduteenindus 

Lilleoja, Mervi. Viru-Nigula raamatukogu 110 //Viru-Nigula valla Teataja, (2018) november, 

lk. 5. 

 

4.9 Andmebaasid. 

Kodulehe vahendusel on juurdepääs Urrami e-kataloogi. Samuti on raamatukogu kodulehel 

lingikogu, mida jooksvalt täiendatakse. 

 

5. 2019. aasta tegevused 

1. Lugejate küsitluse läbiviimine Aseri ja Viru-Nigula Raamatukogus 

2. Sisehindamise läbiviimine Aseri ja Viru-Nigula Raamatukogus 

3.Viru-Nigula valla raamatukogu arengukava koostamine 

 

 

Leili Eiskop 

Viru-Nigula valla raamatukogu direktor 

 

Allkiri   ………………      
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LISA 1. Personali koolitus 

Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv  

(koolituse maht ) 

Koolituseks kulutatud 

Viru-Nigula valla rk 12 140 364.00 

 

LISA 2. Raamatukogutöötajate avalikud esinemised 
 

Leili Eiskop, Viru-Nigula raamatukogu 110: Viru-Nigula raamatukogu ajalugu, kutsutud 

külalised, raamatukogu lugejad, Viru-Nigula raamatukogus, 29.oktoobril 2018. 

Leili Eiskop viis läbi Keelekohvikut venekeelt emakeelena kasutatavatele inimestele.  

Lasteoskonna raamatukoguhoidja koolitas lasteaed Kelluke õpetajaid lastekirjanduse vallas. 

Täiskasvanute osakonna raamatukoguhoidja viis läbi NutiAkadeemia koolitust. 

LISA 3. Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid 

Raamatukogu nimi              Teostatud tööd (2018) 

Viru-Nigula valla rk Renoveerimisega alustatakse 2019.aastal. 

LISA 4. Laste ja noorteüritused (valik olulisematest) 

Raamatukogu nimi Ürituse nimi Osavõtjate arv 

Jututuba/kooliminev laps lugejaks Eelkooliealised lapsed 125 

Pärlimäng Põhikool 35 

Emakeelepäev Eelkooliealised lapsed 24 

Ettelugemispäev Eelkooliealised lapsed 25 

Koolivaheajaüritused Põhikool 100 

Raamatukogutunnid Põhikool 76 

Päkapikk raamatukohvriga Eelkooliealised lapsed 30 

Kohtumine kirjanikuga Eelkooliealised lapsed 28 

Põhjamaade kirjanduse  nädal Eelkooliealised lapsed 44 

Orienteerumismäng Põhikool 30 

Raamatukoguring Põhikool 51 

Tabelis on ära toodud Viru-Nigula valla raamatukogu, Aseri Raamatukogu ja Viru-Nigula 

Raamatukogu korduvad laste ja noorteüritused. 

t 


