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Aastaaruanne 2014 
 
 

Raamatukogu nimi:Viru-Kabala raamatukogu 

Elanike arv: 311 

 

 

1.Põhilised tegevussuunad  
Viru-Kabala raamatukogu asub Lääne- Virumaal, Rägavere vallas. Raamatukogus 

töötab üks tööline. Raamatukogus asub AIP (avalik interneti punkt), lugejate 

kasutuses on üks arvuti. Wifi olemasolu. Kohapeal on võimalik paljundada, printida ja 

skanneerida. Põhiliseks tegevussuunaks on lugejate teenendamine.Lisaks raamatutele 

laenutame ka ajakirju, ajalehti loetakse kohapeal. 

Raamatukogu kasutab ka maanaiste selts „Kena“. 

Alates oktoobrist toimub esmaspäeviti ka sotsiaaltöötaja vastuvõtt. 

 

2. Juhtimine  

2.1 Raamatukogude tegevust reguleerivad dokumendid ja nõukogud: 

Raamatukogu juhindub Rägavere valla volikogu poolt kinnitatud põhimäärusest ja 

kasutamise eeskirjast. Põhimäärus  ja kasutamise eeskiri on kinnitatud 2008 a. 

Kasutamise eeskiri sisaldab ka AIP-i sisekorraeeskirju. Põhimäärus ja kasutusjuhend 

on välja töötatud juhindudes UNESCO rahvaraamatukogu manifesti ka 

Rahvaraamatukogu seadusest. Raamatukogu juhataja tööjuhend koostatud Rägavere 

vallas 17.02.2006. Samuti on välja töötatud sisekorraeeskirjad Viru- Kabala 

raamatukogule.  

Nõukogu raamatukogul puudub. 

Raamatukogu tegevus on kajastatud Rägavere Valla arengukavas. 

 

2.2 Eelarve 

Põhieelarve  Seisuga  

31.12.13. €  

Seisuga  

31.12.14 €  

Muutus %  

Eelarve kokku  9547,00 9075,00 4,9% 

Personalikulu  4112,00 4840,00 15,0% 

Komplekteerimiskulu 1674,00 677,90 59,5% 

sh OV-lt 1200,00 169,90 85,8% 

sh riigilt  474,00 508,00 6,7% 

Infotehnoloogaiakulud 620,00 570,00 8,1% 

    

      

   

 

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Summa 

   

Projektid ja muud toetused puuduvad. 
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2.3 Struktuur  

Raamatukogu on avatud kolmel päeval nädalas. 

Esmaspäev     13.00-18.00 

Teisipäev       09.00-14.00 

Kolmapäev    09.00-15.00 

 

Tesipäeva hommik on mõeldud vallamajas tööga seotud paberimajanduse 

kordaajamiseks ja Rakvere Keskraamatukogust venekeelse kirjanduse toomiseks. 

Suvel on raamatukogu suletud terve puhkuse aja. 

 

2.4 . Personali juhtimine ja areng 

 Muutuseid võrreldes eelmise aastaga toiminud ei ole. 

Raamatukogu juhataja töökoormus 0,5 kohta ja lisaks koristamine 0.25 kohta. 

01.01.2015 Viru-Kabala raamatukogu suletakse, raamatukogu juhataja töökoht 

koondatakse. 

 Esialgu jääb raamatukogu avatuks esmaspäeviti kell 14.00-16.00 Lugejaid teenendab 

Ulvi raamatukogu direktor Tea Runovski. 

Samuti toimub sotsiaaltöötaja vastuvõtt ühel päeval nädalas. 

 

 

 

2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest  
  

Raamatukogu 

nimi 

Koolituste 

arv 

Koolitustundi

de arv 

(koolituse 

pikkus) 

Raamatukogu-

hoidjate arv, kes 

osalesid 

täienduskoolitusel 

Koolitu-

seks 

kulutatud 

Viru-Kabala 

raamatukogu 

1 3 1 3,00 

 

 

Koolituse teema Korraldaja  Osavõtjate arv 

„Paberi  ja trükikunsti ajaloost, raamatute 

säilitamisest ja restaureerimisest“ 

 1 

 

 

2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised  
Raamatukogutöötajal avalikud esinemised puuduvad. 

 

 

2.4.3 Erialahariduse omandamine  
Hetkel raamatukogutöötaja ei õpi kuskil. 

 

 

2.4.4 Töötajate tunnustamine 

Puudub. 

 

 

 

 



 3 

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine  

 

2.5.1 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht 
Raamatukogu asub Rägavere vallas, Viru-Kabala külas, eramajas. Üldpinda on 56 

ruutmeetrit. Raamatukogu on Rägavere valla allasutus. 

Sellel aastal sai  raamatukogule ehitatud uus välistrepp. 

 

2.6 Raamatukogu arendustegevused 

Raamatukogus asub AIP (avalik interneti punkt). Lugejate käsutuses on 1 arvuti ja 

töötajal üks arvuti. Wifi ühendus alates 2007 aastast. Kohapeal on võimalik 

paljundada, printida ja skanneerida. Olemas on ID-kaardi kasutamise võimalus. 

Peamiseks tegevussuunaks on lugejate teenendamine. 

 

 

2.7 Raamatukogude koostöö 

 

Töö koordineerimine ja koostöösuhted  

Kõik esmatarvilik on raamatukogule Rägavere valla poolt tagatud. Koostööd teeme ka 

Ulvi raamatukoguga. Raamatute komplekteerimine käib Rakvere Keskraamatukogu 

kaudu. 

 

3. Kogud  
Raamatufondi komplekteerimine toimub läbi maakonna keskraamatukogu. 

Komplekteerida püüan raamatuid nii, et iga lugeja endale midagi meelepärast leiaks. 

Eelistus eesti kirjanike teostel.  

2014 a. on teavikuid juurde tulnud 64 eksemplari, neist 5 teavikut juurde tulnud 

annetusena.  Ajakirju käib raamatukogus 16 erinevat nimetust, lisaks 2 ajalehte. 

 

Seoses raamatukogu sulgemisega sai aasta lõpus tehtud  ka inventuur.  

 Maha kanti 95 teavikut ja 4 auvist. Lisaks sai maha kantud veel 229 teavikut, mis olid 

ostetud 5 aasta jooksul riigirahade eest. Need taevikud läksid kõik Ulvi 

raamatukogusse. Ülejäänud teavikud kannab aastalõpu seisuga maha Urram. 

 

 

4. Raamatukoguteenused  

Raamatukogu pakub kohal- ja kojulaenutuse teenust nii raamatute kui ajakirjade näol, 

ajalehti loetakse kohapeal. Interneti kasutamise võimalus, olemas Wifi ühendus. 

Võimalik printida, paljundada ja samuti skanneerida. ID-kaardi kasutamise võimalus. 
 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine  
Raamatukogul olemas oma koduleht, samuti on raamatukogu leitav ka Rägavere valla 

kodulehel.Valmistatud on ka väikesed infovoldikud , kus kõik vajalik info kirjas. 

Raamatukogus on saadaval ka vallavolikogu otsused ja määrused. Lugejate käsutuses 

on üks arvuti. Wifi olemasolu. 

 

4.2 Raamatukogu kasutamine  
Raamatukogu on külas ainuke kooskäimise koht. 

Kuigi sellel aastal puudus vallapoolne toetus raamatute ostmiseks ja uudiskirjandust 

sai mõnevõrra vähem osta, jäid külastused ja laenutused siiski plussi, võrreldes 
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eelmise aastaga.Külastusi oli 68 rohkem ja laenutuste arv jäi samaks. Ka lugejate arv 

oli sellel aastal suurem võrreldes eelmise aastaga, lugejaid 15 võrra rohkem.  

Raamatukogus on üks vene keelse kirjanduse lugeja, kelle jaoks toon vene keelseid 

raamatuid Rakvere Keskraamatukogust. 

 

  

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(+-) 

 37 52 +15 823 891 +68  711  

 

 

Raama- 

tukogu 

Laenut-d 

2013 

Laenut-d 

2014 

Muutus 

(+-) 

Viru-Kabala 

raamatukogu 

1967 1967 0 

 

 

4.3 Lasteteenindus:  
Raamatukogus on lastenurk, televiisori vaatamise võimalusega, samuti kodukino, 

mida väikelapsed saavad kasutada multifilmide vaatamiseks. Mängitakse laumänge, 

meisterdatakse, värvitakse pilte või  joonistatakse. 

2014 a. on lapsi raamatukogus kuus. Noored on enamasti juba põhikooli lõpetanud ja 

läinud edasi õppima kaugemale koolidesse ja seetõttu on ka raamatukogu kasutamine 

laste poolt väga väheseks jäänud. Aga siiski võrreldes eelmise aastaga on külastusi 

laste poolt 18 võrra rohkem ja ka laenutusi on 36 võrra rohkem.  

 Kuna tänapäeval on juba pea igas kodus olemas arvuti, on ka AIPi kasutamine väga 

väheseks jäänud. 

 

 

Raamatu-

kogu 

Lug-d 

2013 

Lug-d 

2014 

Muut

us  

(+-) 

Külast-d 

2013 

Külast-d  

2014 

Muutus 

(+-) 

Laenut-d 

2013 

Laenut- 

2014 

Muutus 

(+/-) 

Viru-Kabala 

raamatukog

u 

5 6 +1 99 117 +18 99 135   

+36 

 

 

4.4 Erivajadustega sihtrühmade teenused 

 

 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv 

Koduteenindus    

Koduteenindust raamatukogus ei toimu. 

 

 Ürituste arv Osavõtjate arv 

Teenused teistele  asutustele    

Teenused puuduvad. 
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4.5 Raamatukogu kultuurikeskusena 

Raamatukogus käib koos maanaiste selts „Kena“. Koos tähistatakse tähtpäevi, 

sünnipäevi ja ka jõule. 

 

Raamatukogu 

nimi 

Näitused/virtuaalnäitused, 

väljapanekud 

Üritused Üritustel 

osalenute arv 

Viru-Kabala 

raamatukogu 

Näitused  2 

Väjapanekud  5 

1 6 

 

Üritusi oli eelmisel aastal üks. Aprillis lugesime lastega kevadpühadest, värvisime 

munadepühadest pilte ja värvisime mune. Lapsi oli kokku kuus. 

Näituseid oli  kaks.  

Detsembris oli raamatukogus näitus vanaaegsetest jõulukaartidest. 

Septembris oli näitus erinevatest seeneliikidest Eestis. 

 

Uute raamatute väljapanek oli raamatukogus aastaringselt. 

Väljapanekuid oli aasta jooksul veelgi. 

Veebruar-„Vana aja raamat“ 

Mai- „Huvitavad ideed aia kujundamiseks“ 

Juuni-„Meisterdame ise kotte“ 

September- „Hõrgutavad road seentest“ 

November/detsember- „Kaunistame kodu pühadeks“ 

 

 

 

4.6 Raamatukogu koolituskeskusena 

 

Kasutajakoolitused puuduvad. 

Raamatukogu Rühmakoolit.arv Osalejate arv Individuaalkoolit. 

arv 

Osalejate arv 

 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Viru-Kabala 

raamatukogu 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

4.7 Raamatukoguteenuse turundus (tutvustamine) 

Raamatukogul on oma koduleht, kust saab vajamineva info kõige kiiremini kätte. 

http://virukabala1.onepagefree.com  

Raamatukogu leiab ka Rägavere valla kodulehelt. Samuti kajastatakse raamatukogu 

tegemisi ka kohalikus Rägavere Valla Lehes. 

 

4.8 Bibliograafia- ja infotöö  

4.8.1 Andmebaaside loomine  
Raamatukogul on olemas oma koduleht: http://virukabala1.onepagefree.com  

 

4.8.2 Infopäringud  

2014.a oli infopäringuid 13                                           

 

4.8.3 Trükised ja veebiväljaanded 

Raamatukogu tegemised kajastuvad kohalikus vallalehes 

http://virukabala1.onepagefree.com/
http://virukabala1.onepagefree.com/
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Kokkuvõte 

Raamatukogu on selles külas ainuke ametiasutus. Sellel aastal oli raamatukogus 

lugejaid 52. Võrreldes eelmise aastaga 15 võrra rohkem. Raamatukogu on küll väike, 

aga oma kindel lugejaskond on raamatukogul siiski olemas. Külastused ja laenutused  

jäid sellel aastal kõik plussi. Lapsi on raamatukogus 6, ka nemad olid sellel aastal 

tublid, külastusi 18 võrra rohkem ja ka laenutusi 36 võrra rohkem võrreldes eelmise 

aastaga. 

Alates oktoobrist toimub raamatukogus   sotsiaaltöötaja vastuvõtt. 

Uuest aastast kahjuks raamatukogu suletakse. 

Esialgu saab raamatukogus laenutada esmaspäeviti. 

 Toimub ka sotsiaaltöötaja vastuvõtt ühel päeval nädalas. 

 

 

 

 

 

Direktor Anneli Lukk 

Allkiri   ………………     /Nimi/     


