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Aastaaruanne 2014 

 

 

Raamatukogu nimi: Väike – Maarja Valla Triigi raamatukogu 

Elanike arv: 448 

 

 

1.Põhilised tegevussuunad 

   Probleemid on URRAM 3 versiooniga, esineb vigu, ebatäpsusi. Neid puutakse 

parandada, aga aasta lõpu andmedki ei olnud päris täpsed. 

Raamatukogu tegevused spordiaastal. Ei olnud, sest võimla on kohe r/ kogu kõrval. 

   Põhieesmärgiks oli lugejate ja laenutuste arvu suurendamine. Tähelepanu 

veebipõhise teeninduse propageerimisele. 

   Teretulnud on Kultuuriministeeriumi poolt rahvaraamatukogude riikliku 

rahastamise suurendamine, uute aluste väljatöötamine. 

   Aastal 2015 täitub 60 aastat Triigi r/ k tegemistest. Sellele tuleks mõelda. 

 

2. Juhtimine  

2.1 Raamatukogude tegevust reguleerivad dokumendid ja nõukogud:  

   Uuendati Valla Raamatukogude põhimäärust ja kasutamise eeskirja ning teeninduse 

korraldust. R/k töös juhindutakse KO otsustest ja korraldustest. Valla arengukavas 

põõratakse raamatukogudele üldiselt vähe tähelepanu. 

 

2.2 Eelarve 

Põhieelarve  Seisuga  

31.12.13. €  

Seisuga  

31.12.14 €  

Muutus %  

Eelarve kokku     

Personalikulu     

Komplekteerimiskulu      2,402                                 2,136 -0,266  

sh OV-lt      1,676      1.405  

sh riigilt        0,726      0,731  

sh OV-lt    

sh riigilt    

Infotehnoloogiakulud  Need kulud on 

eelarves ühised. 

 

      

 

Projekte ei ole esitatud. 

 

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Summa 

   

 

2.3 Struktuur  

Raamatukogu tegevuses muudatusi ei ole: on avatud 3 päeva nädalas s.o. E,K – kell 

10.00 – 17.00 ja R – kell 10.00 – 16.00, seega 20 tõõtundi.Piirkond on väike ja 

elanikud on rahul, et raamatukogu on olemas. 
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2.4 . Personali juhtimine ja areng 

 Muudatusi ei ole toimunud 

 

2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest 2014 

  

Raamatukogu 

nimi 

Koolituste 

arv 

Koolitustundi

de arv 

(koolituse 

pikkus) 

Raamatukogu-

hoidjate arv, kes 

osalesid 

täienduskoolitusel 

Koolitu-

seks 

kulutatud 

Triigi r/k 5 10 1  

  Tänuväärne on Rakvere Keskraamatukogu panus koolituste organiseerimisel   

Rakveres, sest osalemine kaugemal sõltub transpordist ja on veel muidki põhjusi. 

 

Koolituse teema Korraldaja  Osavõtjate arv 

   

Palun siin näidata vaid koolitused, millel osalemise kohta saadakse vastav tõend või 

tunnistus, fikseeritakse see koolitus koolitusankeedil vms. Kindlasti ärge märkige siia 

osalemist nn infopäevadel, kus arutate oma sisekorralduslikke asju, programmiga 

seotud probleeme. Hinnang maakonnaraamatukogu tegevusele täienduskoolituste 

korraldamisel. 

 

2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised (ettekanded, loengud, koolitused) 

Ei ole esinenud 

 

2.4.3 Erialahariduse omandamine  
Omandatud raamatukogulik kõrgharidus, täiendavalt omandatud kutsekvalifikatsiooni 

IV aste. 

2.4.4 Töötajate tunnustamine,  

Tunnuskiri ERÜ maaraamatukogude sektsioonilt kauaaegse ja tänuväärse töö eest 

raamatukogunduses. 

 

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine  

 

2.5.1 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht 
Raamatukogu asub 1980-ndatel aastatel ehitatud Triigi Lasteaed – Algkooli hoones. 

San. remont teostati 2003.a., kui raamatukogu ruumidesse kolis. Kimbutama hakkab 

ruumi puudus, aknad vajaksid vahetamist. Kuna hoonel on uus omanik, asub r/k nii-

öelda rendi pinnal. Vallal ei ole kohustust remonti teha.Valla kiituseks peab ütlema, et 

võimaluse piires mured lahendatakse. R/k jaoks piirkonnas uusi ruume leida on pea 

võimatu. Aruande aastal paigaldati vihmavee äravoolu juhtimiseks renn, sest lume 

sulamisel tilgub see trepile, ning trepp muutub väga libedaks. R/k külastajad on 

tänulikud. Juurdepääs liikumispuudega inimestele r/ kogusse puudub. Piirkonnas on 

üks selline lugeja, teda varustavad raamatutega sugulased. Aitab ka 

raamatukoguhoidja, kui ta helistab ja teenust palub. 

2.6 Raamatukogu arendustegevused 

Aeglane internet, vanad arvutid (eriti lugeja arvuti), wifi levik olemas. Printer olemas, 

saab teha koopiaid. Suurematest projektidest pole mõtet rääkida. 
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2.7 Raamatukogude koostöö. 

    Koostöösuhted toimuvad kohalikul tasandil. Raamatukogud on koos organiseerinud 

luuleõhtuid. Ettelugemised viin läbi Väike –Maarja Lasteaias (piirkonnas puudub nii 

kool kui lasteaed). Luuleõhtuid on korraldatud V-M Naisseltsis. Pooliku tööaja tõttu 

tuleb teha valikuid tähtsa ja vähem tähtsa vahel ja alati pole valikud õiged. 

3. Kogud  
3.1 Komplekteerimise põhimõtted  

      3.1.1 Eesmärgiks on täiendada raamatufondi heatasemelise eesti ilu- ja 

aimekirjandusega ning tõlkekirjanduse paremikuga, arvestades kõiki lugejagruppe. 

Raha olemasolu korral kasutatakse järelkomplekteerimist. Komplekteerimise kulud 

kokku olid 2,136. KO-lt 1,405 ja riigilt 0,731. Lastekirjanduse komplekteerimisel 

arvestatakse, et lapsed eelkoolieast kuni põhikooli lõpuni leiaksid huvilugemist ning 

õpikut toetavat aimekirjandust. Eesmärgiks on tutvustada raamatumaailma 

mitmekesisust. Komplekteeritakse Rakvere Keskkogu kaudu. Aruande aasta lõpul oli 

fondis 6947 teavikut, elaniku kohta 15,6 teavikut. Ilu- ja lastekirjandust on 4827 eks., 

mis moodustab fondist 69,2 %. 2014.a. lisandus uusi teavikuid 167. E-raamatuid pole 

komplekteeritud, pole nõudlust. Raamat kallineb, aga majanduslikud võimalused 

vähenevad. Raamatuid kiletatakse, et pikendada nende kasutamist. Vöötkoode, kilet ja 

muud parandusmaterjali tellitakse vastavalt vajadusele. 

3.1.2 Perioodikat tellitakse eelarves ettenähtud summale, mis oli 0,505 eurot. 

Raamatukogus saab lugeda 3 ajalehte ja 7 ajakirja. Aasta jooksul kustutati 77 ja 

aastalõpuks arvel 37. 

3.1.3 Auviseid arvel 28, aasta jooksul ei tellitud. 

 

4. Raamatukoguteenused  

   Raamatukogus pakutakse kojulaenutuse, kohalkasutuse ja interneti teenust. 

Kohapeal on võimalik teha koopiaid, paljundada, kasutada RVL-i, lugeda valla 

infolehte. (Kasutatakse vähe, kui teost pole siis öeldakse, et lähen V-Maarjasse ja sealt 

saan.) Raamatu kättesaamisega on raskusi, sest postiasutus on V-Maarjas. Valla 

veebilehel on raamatukogu leitav. Lugejate rahulolu uuringuid pole tehtud. 

Kurdetakse uudiskirjanduse vähesuse üle. Lugejate soovid ikka rahuldatakse. 

 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine (AIP-i kasutamine) 

   AIP-i kasutus on minimaalne, sest lugeja arvuti vana. Kodudes on uuemad ja 

paremad arvutid. Sellel teemal on räägitud, aga lahendust pole leitud. Avalik teave 

interneti ja infolehe näol olemas. 

4.2 Raamatukogu kasutamine  

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(+-) 

Triigi r/k 137 130 -7 1673 1820 +147 - - - 

 

Laenutuste osas  palun  kirjutage kokku kõik laenutused, ka kohalkasutuse 

laenutused  

Raama- 

tukogu 

Laenut-d 

2013 

Laenut-d 

2014 

Muutus 

(+-) 

Triigi r/k 4390 4414 +24 

Suurenenud on nii külastuste kui ka laenutuste arv, arvud vastavalt 147 ja 24. Rolli 

mängib siin ilmselt suhtlemisvajadus. Kohapeale on alles jäänud raamatukogu ja 

kauplus, astudki raamatukogu uksest sisse ja lahkudes võtad kaasa ka raamatu või 
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ajakirja. Ajakirjade laenutuste arv on samuti kasvanud. Peab märkima, et Elukiri pole 

enam nii populaarne kui varem. Nooremad elanikud piirkonnas käivad kaugemal tööl, 

raamatuid loetakse vähem või üldse mitte. Kasutatakse V-Maarja r/kogu enne koju 

sõitmist. Lugemisele pakub tihedat konkurentsi televisioon, teatrid ja 

kaubanduskeskused. Esineb juhtumeid, kus küla üks inimene viib mitmele inimesele 

raamatuid, või ühte raamatut loeb mitu inimest külas. Talvisel ajal on külades 

liikumine piiratud. Raamatukoguhoidjal on mõtekas RVL-i teel laenutada sobilikud 

raamatud ja kohapeal saavad lugejad neid lugeda. Toimiks ka RVL-i teenus. 

. 

4.3 Lasteteenindus:  
Komplekteerimine p.3.1 

Miinused mis mõjutavad lasteteenindust: 

 Piirkonnas puuduvad nii kool kui lasteaed, 

 Lähem kool asub V-Maarjas, sinna minnakse ja tullakse bussiga ja koolipäevad 

pikad, 

 V-Maarjas kolm raamatukogu, kaks neist koolis. Laps saab oma raamatu sealt, 

 Puuduvat kohustuslikku kirjandust laenutavad kohapealt laste vanemad, 

 Pingeline õppetöö ja huvitegevus, võimla, 

 Ei meelita internet, sest kodus on tihti parem interneti tarkvara 

 Laste arvu vähenemine. 

 

Raamatu-

kogu 

Lug-d 

2013 

Lug-d 

2014 

Muut

us  

(+-) 

Külast-d 

2013 

Külast-d  

2014 

Muutus 

(+-) 

Laenut-d 

2013 

Laenut- 

2014 

Muutus 

(+/-) 

Triigi r/k 28 22 -6 165 288 + 123 191 248   

 

Muutus  + 57 

 

Arvulised näitajad laenutuste ja külastuste osas on suurenenud vastavalt +57 ja +123. 

Korraldatud 1 r/näitus ja 2 ettelugemist V-Maarja Lasteaias, osalejaid oli 31. 

 Näituste korraldamise pinda on vähe ja korraldatavad näitused on mõeldud kõigile. 

 

4.4 Erivajadustega sihtrühmade teenused  

On 1 liikumispuudega inimene, kes on suur lugeja. Talle viib raamatuid sugulane. Kui 

tal tekib soov saada raamatuid, helistab ta raamatukogusse ja viin talle soovitud 

raamatud koju. Arvestust pole peetud, aga rohkem kui kord. 

 

 

 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv 

Koduteenindus    

 

 

Nt ettelugemised hooldekodudes, haiglates jne. 

 Ürituste arv Osavõtjate arv 

Teenused teistele  asutustele    

Ettelugemisi hooldekodus ja haiglas pole olnud 

 

 

4.5 Raamatukogu kultuurikeskusena 
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Raamatukogu 

nimi 

Näitused/virtuaalnäitused, 

väljapanekud 

Üritused Üritustel 

osalenute arv 

Triigi r/k 8 3 39 

 

Raamatukogu on ainus allesjäänud koht külas peale kaupluse. Klubi hävis tulekahjus 

ja postiasutus son suletud. Seega ainus koht, kus aega veeta ja suhelda. Elu külas on 

muutnud inimesed passiivseks, murelikuks ning kodudest on neid raske välja saada. 

Näiteks võib tuua valla aastapäeva peo, mis toimus võimlas. Kohalikke inimesi võis 

kahe käe sõrmedel üles lugeda. Elanikkond moodustub eestlastest, vähemusrahvusi ei 

ole. Korraldati 11 üritust. Õnnestunum oli teemaõhtu. Üks teemadest oli Laulan oma –

eesti laulu. Anna Haava 150. Teiseks oli „Käes on november – sügistormide, 

küünaldega akendel, esimese lume ja raamatutega. Oli selline jutu ja luule põimik. 

Osavõtjaid oli 9. Kohvilaua taga inimesed avanesid, võtsid osa ja kuidagi avanesid 

ning avaldasid oma mõtteid.  

 

4.6 Raamatukogu koolituskeskusena 

 

Kasutajakoolitused arvuliselt ei olnud. 

 

Raamatukogu Rühmakoolit.arv Osalejate arv Individuaalkoolit. 

arv 

Osalejate arv 

 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

     3  3  

 

Individuaalselt osutan abi,kui soovitakse. Eakad ei kujuta ette, milliseid võimalusi 

arvuti pakub, aga nad lihtsalt kardavad arvutit. Seda arusaama on raske murda. Eks 

meedias liigub ka „hirmujutte“. Tuleb selgitada valitsevate ohtude eest ja ka õpetada 

ennast kaitsma. 

 

4.7 Raamatukoguteenuse turundus (tutvustamine) 

Teenuseid tutvustatakse valla infolehes ja valla veebilehes. On vahetatud mõtteid, et 

raamatukogud peaksid olema kaasatud turumajanduses. Kas see on õige suund? 

Pakkuda postiteenuseid, aidata levitada teatri- ja kontserdipileteid, integreerida 

kodulehtedel e-raamatute poode. Kas see aitab kirjandust ja lugemist propageerida. 

Arvan, et see tähendab loobuda teatud väärtustest raamatukogudes. Saan ehk valesti 

aru? 

4.8 Bibliograafia- ja infotöö  

4.8.1 Andmebaaside loomine  
Koduloo andmebaas V-Maarja raamatukogus 

4.8.2 Infopäringud   
Registreeriti 40 infopärigut. Valdab osa puudutab isikuandmeid, ajalugu ja 

terviseprobleeme. Inimeste oskused leida vastuseid infootsingutele on paranenud. 

 

.8.3 Trükised ja veebiväljaanded  
 

Ei ole koostatud 

Kokkuvõte 
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Raamatukogu on ainuke kultuuriasutus külas ja koht kus käia aega veetmas, suhelda, 

lugeda ajalehti ja ajakirju. Tutntakse puudust televiisorist. Mida pole seda pole. 

Lugemisharjumuste kujundamiseks ja hoidmiseks peab raamat olema võimalikult 

kättesaadav. Inimesed eelistavad suhtlemisel vaadata silma ning elava inimesega 

vestelda. Öeldakse, et tehnikavidinad ei ole minu jaoks. Mulle endale meeldib ka  

käes hoida paberraamatut ja mitte mingit digiversiooni. E-raamat ja paberraamat 

muidugi ei välista teineteist. Ehk muutub midagi arusaamades kui rohkem 

väärtustatakse raamatukogu hoidjate tööd. Jääbki üle koolitada iseennast, et oleks 

jõudu vastu pidada ja et tekiks ikka uusi mõtteid raamatukogu tööd teha. 

 

 

 

 

Direktor 

Allkiri   ………………     /Nimi/    Tiiu Grünthal 


