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Aastaaruanne 2014 

 

 

 

Raamatukogu nimi: Assamalla Raamatukogu 

Elanike arv: 174 

 

 

1.Põhilised tegevussuunad 

Sel aastal olid märkimisväärsed sündmused: kutsekoolituse lõpetamine ja tunnistuse 

saamine, raamatukogule facebooki lehe tegemine, raamatute inventuur, koostöö 

lasteaiaõpetajaga ja veel paari täiskasvanuga lasteürituste korraldamises. 

Uuel aastal püüan koostööd säilitada ja leida uusi ideid nii ürituste korraldamiseks, 

kui ka lugejate arvu suurendamiseks. 

 

 

2. Juhtimine  

Juhtimises ja töökorralduses muutusi ei olnud. 

2.1 Raamatukogude tegevust reguleerivad dokumendid ja nõukogud:  

Raamatukogu lähtub oma töös „Assamalla raamatukogu põhimäärusest“ ja „Tamsalu 

valla raamatukogude kasutamise eeskirjast“. Raamatukogus on väljas ka AIP 

kasutusjuhend, mis põhineb avaliku teabe seadusele. 

 

 

2.2 Eelarve 

Põhieelarve  Seisuga  

31.12.13. €  

Seisuga  

31.12.14 €  

Muutus %  

Eelarve kokku  11,541 12,664 9,73% 

Personalikulu  5,819 7,130 22,53% 

Komplekteerimiskulu 2,451 2,503 2,12% 

sh OV-lt 1,669 2,219 32,95% 

sh riigilt  0,782 0,284 63,68% 

Infotehnoloogiakulud  0,671 0,698 4,02% 

   

 

 Tabelis palun esitada ainult jooksvaid kulusid ja mitte investeeringuid.  

 

 

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Summa 

   

 

 

2.3 Struktuur  

Struktuurimuutuseid ei ole olnud. Lahtiolekuajad on samad ja inimesed on nendega 

harjunud ja rahul. Raamatukogu avatud suvel E-R 10-17 ja muul ajal T-R 10-17 ja L 

10-16. 
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2.4 . Personali juhtimine ja areng 

Personali korralduses muudatusi ei olnud. 

  

 

2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest 2014 

  

Raamatukogu 

nimi 

Koolituste 

arv 

Koolitustundi

de arv 

(koolituse 

pikkus) 

Raamatukogu-

hoidjate arv, kes 

osalesid 

täienduskoolitusel 

Koolitu-

seks 

kulutatud 

Assamalla 2 1 1 0,385 

 

 

Koolituse teema Korraldaja  Osavõtjate arv 

Vaimujutud 

Looduse väega talvele vastu 

Lääne-Virumaa 

Keskraamatukogu 

1 

   

 

Enamus koolituseks kulunud summa on kutsekoolituse 3 moodulit, ühe mooduli hind 

110.- 

 

2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised (ettekanded, loengud, koolitused) 

Avalikke esinemisi ei ole olnud. 

 

2.4.3 Erialahariduse omandamine  
Kevadel lõpetasin kutseõppe, mida korraldas Eesti Rahvusraamatukogu. Kutseõpe 

koosnes 5 moodulist ja algas 2013 sügisel. 

 

2.4.4 Töötajate tunnustamine  
Tunnustamist ei ole olnud. 

 

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine  

Raamatukogu allub Tamsalu Vallavalitsusele. 

 

2.5.1 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht 

Raamatukogu asub, Lääne-Virumaal, Tamsalu vallas, Assamalla külas. Maja avatud 

2001. aastal, kergeid väsimuse märke on näha, aga remonti plaanis ei ole. 

Liikumispuudega inimesel on juurdepääs hea, kuna puuduvad trepid. 

 

2.6 Raamatukogu arendustegevused 

Infotehnoloogia valdkonnas uusi lahendusi ei olnud ja uut riistvara ei ostetud. 

 

2.7 Raamatukogude koostöö 

Koostöö toimub kohaliku omavalitsuse ja KOV ajalehega, ilmunus kaks artiklit. 

Ise alustasin koostööd tuttava lasteaiaõpetajaga ja paari kohaliku täiskasvanuga, kes 

aitasid lastele üritusi läbi viia., tulemused olid väga head. 

 

 

3. Kogud  
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3.1 Komplekteerimisel arvestan, et kõigile huvilistele oleks midagi. Suurem osa on 

eesti ja tõlke ilukirjandus, aga üsna hästi laenutatakse ka elulugusid, tõsielulisi ja 

ajaloolisi teoseid. Juurde tuli 169 raamatut, neist 13 olid annetused ja 1 lauamäng.  

 

3.1.1  E-raamatuid ei komplekteerinud. 

3.1.2  Perioodikat on ka erinevaid, on teadust, tehnikat, aiandust, naisteajakirju, 

loodust, lasteajakirju jne. Kõik leiavad meelepärast lugemist. 

3.1.3  Auviseid ei komplekteerinud. 

 

Kataloogid (arendused) 

 

4. Raamatukoguteenused  

Kõigil lugejatel, kellel on soov, saavad internetis laenutähtaega pikendada ja 

raamatuid reserveerida, saades selleks vastavad paroolid, aga selle teenuse vastu on 

väga nõrk huvi või puudub üldse. 

Rahulolu uuringuid ei ole tehtud, aga tundub, et ollakse raamatukoguga rahul, nurinat 

ei ole kuulda olnud. 

 

 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine (AIP-i kasutamine) 

AIP kasutuses on kaks internetiühenduses olevat arvutit. Saab kasutada ka wifi 

teenuseid. Internetipunkt on avatud raamatukoguga samal ajal. 

 

4.2 Raamatukogu kasutamine  
Raamatukogu pakub oma kasutajatele raamatute ja ajakirjade kojulaenutust, 

kohallugemist, internetivõrgus olevate arvutite kasutust. Saab printida, skannida ja 

koopiaid teha. Lugejate ja laenutuste arv on langenud minu arust põhjusel, et 

nutiseadmed tungivad peale. Lastel ja ka täiskasvanutel on märksa väiksem huvi 

lugeda, oma vabaaeg veedetakse meelsamini internetis (nutitelefonis) ja televiisori 

ees. 

 

 

Raamatu-

kogu 

Lug-d 

2013 

Lug-d 

2014 

Muut

us(+-) 

Külas-

tused 

2013 

Külas-

tused 

 2014 

Muutus 

(+-) 

Virtuaa

lkülas-d 

2013 

Virtuaal-

külas-d 

2014 

Muut

us(+-) 

Assamalla 137 96 -41 1791 1831 +40 0 0 0 

 

 

 

Raama- 

tukogu 

Laenut-d 

2013 

Laenut-d 

2014 

Muutus 

(+-) 

Assamalla 4567 4025 -542 

    

 

 

 RVL laenutusi läks välja 5 ja sisse tuli 19.  

Kohalkasutusi oli 321. 
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4.3 Lasteteenindus:  
Laste huvi lugemise vastu on jätkuvalt leige. Tuttav lasteaiaõpetaja korraldas 

kevadisel vaheajal muinasjutuürituse „Muinasjutunurgake“, kus etendas nukkude ja 

muude mänguasjadega Pöial- Liisit. Kuulati ja vaadati suure huviga, sest pärast oli 

viktoriin ja sai ka joonistada, seda mida just nähti. Kevadel külastasid raamatukogu ka 

Porkuni Kooli lapsed, oldi väljasõidul talumajapidamistes ja seal nähtud linde ja 

loomi vaadati pärast raamatutest üle. 

Sügisesel koolivaheajal koos raamatukogupäevadega tegime koos paari kohaliku 

inimesega meisterdamispäeva „Meistrimehed oleme“. Meisterdati päris suure hoolega 

isadele kaarte. Oli võimalus lasta teha ka näomaalinguid. Osalesid ka täiskasvanud. 

Edgar Valteri sünniaastapäeva puhul lugesid lapsed üksteisele „Pokulugusid“ ja 

joonistasid ka mõned pokud. 

Lapsed veedavad hea meelega oma vaba aega raamatukogus ka lihtsalt jutustades, 

joonistades või poppide heegelkummidega tegeledes. 

Lasteüritusi oli 3, sh. joonistamised, näitusi 1 ja väljapanekuid 6. 

Üritused: 

 „Muinasjutunurgake“ 

 „Meistrimehed oleme“ 

 „Pokulood“ 

Näitused: 

 Eesti lasteraamat 

Väljapanekud: 

 H.C. Anderseni muinasjutud 

 „Igal rahval oma lugu“ – erinevate maade muinasjutud. 

 Loomajutud 

 Hea lasteraamat 2010-2013 

 „Tarkus tarviline vara, õpi hoolega“ – erinevad aimeraamatud. 

 „Tuuleveski, luuleveski“ – lastele mõeldud luuletused. 

 „Jõuluvana, kui sa tuled…“ – jõululuuletused ja jutud. 

 

Raamatu-

kogu 

Lug-d 

2013 

Lug-d 

2014 

Muut

us  

(+-) 

Külast-d 

2013 

Külast-d  

2014 

Muutus 

(+-) 

Laenut-d 

2013 

Laenut- 

2014 

Muutus 

(+/-) 

Assamalla 26 21 -5 342 640 +298 589 452   

 

 

4.4 Erivajadustega sihtrühmade teenused  

 

Spetsiaalseid raamatukoguteenuseid erivajadustega inimestele ei paku. 

 

 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv 

Koduteenindus 0 0 0 

 

 

Nt ettelugemised hooldekodudes, haiglates jne. 

 Ürituste arv Osavõtjate arv 

Teenused teistele  asutustele  0 0 
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4.5 Raamatukogu kultuurikeskusena 

2014 aastal oli raamatukogus 5 üritust. Lasteüritustest oli pikem jutt lasteteeninduse 

all (punkt 4.3).  

Sel aastal oli  võimalus lähemalt kuulata meie raamatukogu ajaloost. Proua Viivi 

rääkis väga huvitavalt ja samal ajal uuriti ka endise töötaja kogutud materjale ja pilte, 

mis kõik albumisse pandud. 

Kevadel olid üleval Rakvere „Nabaratooriumi“  kõhutantsukleidid. Huvi oli üllatavalt 

suur, käidi vaatamas ka kaugemalt ja pildistati. 

Raamatukogupäevade ajal oli kohaliku käsitöömeistri Sirje omaloomingu näitus 

„Isetegemise rõõm“. Kõik esemed olid valmistatud valdavalt looduslikest 

materjalidest – puidujäägid, kivid, käbid, teokarbid, sekka ka pärleid ja ilukive. Väljas 

olid karbid, vaasid, küünlaalused. Läbivaks teemaks oli öökull. 

Väljapanekuid uuendan kas iga kuu või üle kuu. Need on temaatilised ja 

pealkirjadega. 

Näitused: 

 „Nabaratooriumi kõhutantsukleidid“ 

 „Eesti Naine 90“ 

 „Assamalla Raamatukogu ajalugu“  

 „Isetegemise rõõm“ 

Väljapanekud: 

 „Aitame ennast“ – psühholoogiaalased raamatud. 

 „Taliolümpia läbi aegade“ 

 „Kunstniku elu“ – T. Vint 

 „Märts on teatrikuu“ – näitlejate elulood. 

 „Naerdes läbi elu“ – anekdoodid ja naljaraamatud. 

 „Kevad südames“ – mõeldes aiapidajatele. 

 „Suvi kutsub rändama … miks mitte raamatutesse“ – reisiraamatud. 

 „Kui lugeja ei tunne kirjanikku, on selles süüdi kirjanik, mitte lugeja“ (Ilja Ilf) 

– tsitaadiraamatud. 

 „Suveõhtuteks hõrgutisi“ – valik salati, tordi ja koogiraamatuid. 

 „Imeline Eestimaa loodus“ 

 „Sipelgast vaalani“ – loomajutud täiskasvanutele. 

 „Põhjamaade romaan“ 

 „Jõulude ootel“ – toit ja kaunistamine. 

Üritused: 

 „Assamalla Raamatukogu ajalugu“ 

 

 

 

Raamatukogu 

nimi 

Näitused/virtuaalnäitused, 

väljapanekud 

Üritused Üritustel 

osalenute arv 

Assamalla Näitused 5 

Väljapanekud 20 

Üritused 4 45 

 

 

 

4.6 Raamatukogu koolituskeskusena 
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Kasutajakoolitusi ei ole olnud. 

 

Raamatukogu Rühmakoolit.arv Osalejate arv Individuaalkoolit. 

arv 

Osalejate arv 

 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

4.7 Raamatukoguteenuse turundus (tutvustamine) 

Oma koduleht puudub, aga raamatukogu on esindatud Tamsalu valla kodulehel. 

Raamatukogul on oma facebooki leht, kus leiab infot lahtiolekuaegadest, uutest 

raamatutest, tellitud perioodikast ja muud huvitavat pildimaterjali.  

 

4.8 Bibliograafia- ja infotöö  

4.8.1 Andmebaaside loomine 

Andmebaase pole loodud. 

 

4.8.2 Infopäringud  

Infopäringuid oli 13, iseloomulikku ei oska välja tuua ja tihtipeale unustan üles 

märkida. 

 

4.8.3 Trükised ja veebiväljaanded 

Ei ole osalenud ega koostanud. 

 

Kokkuvõte 

 

Sel aastal lõpetasin kutsekoolituse. Tegin raamatukogule facebooki lehe. Koostöö 

lasteaiaõpetajaga ja paari kohalikuga sujus hästi, loodan jätku.  

Lugejaid on vähemaks jäänud, seega tuleb teha tõhusamat reklaami. Kohalikus 

kultuurielus on arenguruumi veel palju. 

 

 

 

Direktor 

Leana Uutma   


