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Aastaaruanne 2015 
 
Ulvi raamatukogu 
Elanike arv: 866 
 
1.Põhilised tegevussuunad  
Ulvi raamatukogu asub Rägavere valla keskuses vanas Ulvi mõisamajas ja teenindab Rägavere 

valla elanikke. Raamatukogu komplekteerib, rekomplekteerib ja laenutab raamatuid. Raamatukogu 

asub AIP (avalik interneti punkt). Lugejate käsutuses on kaks arvutit ja töötajal üks lauaarvuti ja 

sülearvuti. Raamatukogus on wifi ühendus.  

Alates 2015. aastast on Ulvi raamatukogu ainuke Rägavere vallas olev raamatukogu. Kuna samas 

vallas olev Viru-Kabala raamatuogu suleti, siis käib Ulvi raamatukogu töötaja igal esmaspäeval 

paar tundi Viru-Kabalas raamatuid laenutamas.  

Valitsusliidu kultuuripoliitika eesmärk on tagada eesti rahvuse, keele ja kultuuri kestmine läbi 

aegade. Sellest tulenevalt komplekteerib Ulvi raamatukogu eelisjärjekorras eesti keelseid ja eesti 

autorite teoseid. Samuti on eelistatud auhinnatud teosed. 

Raamatukogu korraldas 19 erinevat näitust ja väljapanekut. Näiteks Ed. Vilde 150. 

sünniaastapäevale oli püsiväljapanek, mis tutvustas kirjaniku elu ja loomingut. Seoses muusika-

aastaga oli ka kaks näitust: „Muusika aasta 2015“ ja „Kas alati musta pori näkku? Eesti 

popppmuusika läbi aja“.  

Suuremaid üritusi toimus kahel korral: märtsis ja oktoobris. Märtsi üritus oli seotud teatrikuu ja 

emakeele päevaga, oktoobri üritus raamatukogu päevade ja Ulvi raamatukogu sünnipäeva ning 

muusika-aastaga. Märtsis toimus kohtumine Urmas Lennuki ja Ilme Postiga ning oktoobris Margus 

Grosnõiga. Muusikalisi vahepalu pakkusid Rakvere Muusikakooli puhkpilli eriala lapsed Artjom 

Roditšenko juhendamisel. 

Ulvi raamatukogu teeb tihedat koostööd Põlula Kooli, Ulvi lasteaia ning - Hooldekoduga. Üritustel 

osalejatest olid aktiivsed klubi „Ajakangas“ liikmed.  

Töötaja käis 2015. aastal hooldekodus raamatuid ette lugemas üheksateistkümnel korral. Lasteaeda 

külastas seitsmel korral: tutvustas erinevaid lastejutte sh põhjamaade raaamatukogunädala raames 

ka põhjamaade kirjandust. Lasteaia lapsed viibisid raamatukogus kolmel korral. 

2016. aastal jätkub koostöö Põlula Kooli, Ulvi lasteaia kui ka - Hooldekoduga. Uuel tegevusaastal 

jätkub ka kahe suurema ürituse traditsioon, kuhu kutsutakse tuntud inimesi. Samuti toimuvad 

kevadel ja sügisel raamatukogutunnid ning raamatututvustused. Seoses merekultuuriaastaga 

korraldatakse erinevaid näitusi ja veebruaris tähistame koos lastega Heljo Männi 90-t juubelit.  

 

2. Juhtimine  

Raamatukogus töötab üks töötaja - raamatukogu direktor, kes saab koristamise eest lisatasu 0,25 

palgamäära ulatuses 

 
2.1 Raamatukogude tegevust reguleerivad dokumendid ja nõukogud:  
Ulvi ja Viru-Kabala raamatukogu põhimäärusesse on sisseviidud Rahvaraamatukogu seaduses 

tehtud muudatused, mis jõustusid 1.05.2007. a. Raamatukogu tegevus on kajastatud Rägavere valla 

arengukavas.  

Ulvi raamatukogul on sisekorraeeskiri, Ulvi AIP kasutamisjuhend. 



 2

Raamatukogu töös juhindutakse rahvaraamatukogu seadusest, rahvaraamatukogu töökorralduse 

juhendist, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, avaliku teabe seadusest, isikuandmete kaitse 

seadusest, interneti kasutamise juhendist, Ifla Interneti manifest, UNESCO rahvaraamatukogude 

manifest 

 
2.2 Eelarve 
Tabel 1 
Põhieelarve  Seisuga  

31.12.14. €  
Seisuga  
31.12.15 €  

Muutus %  

Eelarve kokku  20,483 21,262 +   3,7  
Personalikulu  10,318 11,390 +   9,4 
Komplekteerimiskulu 4,445 5,507 + 19,3 

sh OV-lt 3,500 4,000 + 12,5 

sh riigilt  0,945 1,507 + 37,3 

Infotehnoloogiakulu  0,680 0,320 -  53 
 
- Projektidega raha ei taotletud 
Tabel 2 

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Summa 

- - - 

 
2.3 Raamatukogudevõrgu struktuur  
 
Ulvi raamatukogu struktuur jäi samaks.  
 
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng 
Ulvi raamatukogus on personal jäänud samaks (1) - raamatukogu direktor. Lahtioleku ajad aga 

muutusid. Rägavere vallas suleti Viru-Kabala raamatukogu ning seoses sellega käib Ulvi 

raamatukogu töötaja igal esmaspäeval kell 14.00-16.00 sealsetes ruumides raamatuid laenutamas. 

Viru-Kabalas on aga lugejaid vähe ja kaks tundi nädalas on seal täiesti piisav. Kuna enamus inimesi 

käib erinevatel põhjustel Ulvis siis edaspidi pole sellel kahel tunnilgi suuremat vajadust. Jälgides 

sealseid lugejaid, võib öelda, et paarile inimesele võiks edaspidi viia raamatud otse koju ja seda siis 

kolmapäeviti.  

Ulvi raamatukogu lahtioleku ajad 

Esmaspäev 9.00-13.30 Ulvis ja 14.00-16.00 Viru-Kabalas 

Teisipäev 9.00-18.00; Kolmapäev 13.00-18.00 (hommik on mõeldud sisetöödeks ja L-Virumaa 

keskraamatukogust venekeelse kirjanduse ja uute raamatute toomiseks; Neljapäev 9.00-18.00; 

Reede 9.00-16.00 
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2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest   
 
Tabel 3 
Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundi-de arv 

(koolituse pikkus) 
Koolituseks 
kulutatud 

Ulvi raamatukogu 7 29 122 euri 
 
Tabel 4 

Koolituse teema Korraldaja  Osavõtjate arv 
Eduard Vilde 150 LVKRK 1 
Uuemat tõlkekirjandust lastele ja noortele LVKRK 1 
Põnevaid tegevusi lastega raamatukogus LVKRK 1 
Teraapiakoer Heku lugemiskoerana 
LVRK-s 

LVKRK 1 

Õppereis Lõuna-Eestisse LVKRK 1 
Kultuurilooline aktiivõpe 
muuseumikeskkonna näitel 

LVKRK 1 

Kultuuriloolised andmebaasid LVKRK 1 
 
Lisaks tabelisolevatele koolituste läbis raamatukogu töötaja veel kaks koolitust: 

a) Avaliku teabe päev. Korraldaja Andmekaitse Inspektsioon 
b) Töölepingud ja töösuhted. Korraldaja Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate 

Assotsiatsioon 
2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:  

a) Rraamatukogutunnid toimusid kolmel korral: kahel korral lasteaia vanemale rühmale, 
ühel korral 1.-4. klassidele 

b) Põlula Kooli kodutütardele FIMO meisterdamiskoolitus 
 
2.4.3 Erialahariduse omandamine  
Töötajal eriharidus omandatud 2012. aastal  
 
2.4.4 Töötajate tunnustamine  
- Põhjamaade raamatukogunädala tänukiri 

- Põlula Kooli Ulvi lasteia tänukiri tehtud koostöö eest 

 
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine  
2.5.1 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht 
Alates veebruarist 2012 asub raamatukogu Ulvi külas, Ulvi mõisa majas (Rägavere Valla Rahva 

Maja), kus on ka kaldtee liikumispuuetega inimestele. Seoses kolimisega lahenes ruumipuudus. 

Raamatukogu käsutuses on 127,5 m² kasuliku põrandapinda. Raamatukogu töötajal on omaette 

kabinet. Võimalus kasutada kööki ja suurt saali. Suuremad üritused ja kohtumised toimuvadki 

suures saalis. Ruumid on valged, soojad. Hetkel renoveerimiseks vajadus puudub. 

 
Tabel 5 
Raamatukogu nimi Vajadused Teostatud 

tööd (2015) 
Plaan  
(arengukavast aasta vms) 

 - - - 
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Millistes raamatukogudes ei ole tagatud juurdepääs liikumispuudega inimesele? 
Tabel 6 
Raamatukogu nimi Vajadused Teostatud 

tööd (2015) 
Plaan  
(arengukavast aasta vms) 

    

- Liikumispuudega inimesel on ligipääs raamatukogule-majal on kaldtrepp 
 
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 
Raamatukogus on külastajate käsutuses kaks arvutit, mõlemal interneti ühendus.  

- Raamatukogul on koduleht aadressil http://ulvilibrary.onepagefree.com/ toimub pidev 
täiendamine. 

- Ulvi raamatukogul on facebooki lehekülg http://www.facebook.com/pages/Ulvi-
raamatukogu/116009401845499. Toimub pidev päevakajaliste uudiste lisamine. 

- Rägavere valla kodulehel http://www.ragaverevv.ee/index.php?go=vallaasutused, on Ulvi 
raamatukogu samuti leitav.  

- Registreeritud lugejal on lugejapilet, millel on raamatukogu lahtioleku ajad ja lugeja number 
mida kasutan ka vöötkoodina. Järk-järgult toimub üleminek ID kaardiga laenutamisele, lastel 
õpilaspilet.  

- ID-kaardi kasutamise võimalus on kahes lugeja arvutis, kui ka töötaja arvutis. 
- Raamatute tähtaega pikendatakse ka e-maili vahendusel, kui ka telefoni teel. Samuti 

kasutatakse raamatute pikendamisel ka facebooki. Lugejatele, kellel võimalik kasutada 
Internetti, on antud paroolid. Raamatukogu pakub enamikke kaasaegseid lugejateenuseid. 
Noorem lugejaskond kasutab neid teenuseid väga aktiivselt. Raamatute reserveerimisvõimalus 
on lugejal olemas. 

 
2.7 Raamatukogude koostöö.  
Töö koordineerimine ja koostöösuhted: 
2.7.1 kohalikul  

Ulvi raamatukogu teeb väga tihedat koostööd Põlula Kooli, Ulvi lasteaia ja - Hooldekoduga. 

Töötaja käis 2015. aastal hooldekodus raamatuid ette lugemas üheksateistkümnel korral. Ulvi 

hooldekodu elanike lugemisvõimaluste eest hoolitseb nii Ulvi raamatukogu töötaja kui ka 

hooldekodu töötaja. Hooldekodus on kaks vaegnägijat ja neile toob raamatukogu töötaja CD plaate-

audioraamatuid Lääne-Virumaa Keskraamatukogust. 

Ulvi lasteaeda külastas seitmel korral: tutvustas erinevaid lastejutte. Lasteaia lapsed viibisid 

raamatukogus kolmel korral. Eriti meeldejääv oli põhjamaade raamatukogunädala raames 

küünlavalgel raamatute ette lugemine ja kadripäeva tähistamine. Teist aastat järjest on raamatukogu 

töötaja Ulvi lasteaia perel külas ka siis, kui kevadel toimub lasteaia lõpetamine.  

Tihe koostöö on ka kohaliku vallavalitsusega. Ulvi raamatukogu direktor on alates oktoobrist 2013 

Rägavere vallavolikogu kultuurikomisjoni liige ja oli 2015. aastal valimiskomisjoni esimees. 

Tihe raamatukogude vaheline raamatute laenutus toimub Venevere- Muuga - ja Sõmeru 

raamatukoguga ning Lääne-Virumaa Keskraamatukoguga. Viimasest on ülekaalus venekeelne 

kirjandus 

2.7.2 riiklikul – ei ole 
2.7.3 rahvusvahelisel tasandil. – ei ole 
 
3. Kogud  
3.1 komplekteerimise põhimõtted (tasakaal) ja uuendused (sh e-teavikud) 
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3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)  

- 611 raamatut 

– annetusi ei olnud 

Võimaluse piires tuleb arvestada erinevate lugejagruppide soovidega. Komplekteerimisel eelistus 

on Eesti kirjanikel ja Eestit puudutavatel teavikutel ning auhinnatud teostel. Lastekirjanduse osas 

eelistused on üldjoontes samad, lisaks tuleb tellida ka koolis olevat kohustulikku kirjandust.  

E-teavikuid raamatukogus ei laenutata ega komplekteerita. Küll aga on raamatukogu kodulehel 

üleval lingid, kus saab lugeda tasuta e-raamatuid 

 
3.1.2 Perioodika komplekteerimine 
Raamatukogusse telliti 2015. aastal 16 nimetust ajakirju ja 4 ajalehte. Enimloetutest ajakirjadest oli 

Imeline Ajalugu ja Elukiri. 

Ajakirju saab koju laenutada, ajalehti aga lugeda raamatukogus 
 
3.1.3 Auviste komplekteerimine 
Ei komplekteeritud 
 
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  
Ulvi raamatukogu on avatud viis korda nädalas. Esmaspäeviti käib raamatukogu töötaja raamatuid 

laenutamas endises Viru-Kabala raamatukogu ruumides siis on Ulvi raamatukogu avatud 9.00-

13.30 ja Viru-Kabalas 14.00-16.00 

 
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine AIP-i kasutamine. 
Raamatukogus on külastajate käsutuses kaks arvutit, mõlemal interneti ühendus. Raamatukogus on 

võimalik lugeda ajalehti: Virumaa Teataja, Maaleht, Eesti Postimees, Kuulutaja. Iga kvartal ilmub 

ajaleht Rägavere Valla Leht ning Sõmeru vallast saame ajalehte Sõmeru Sõnumid. Rägavere 

vallavolikogu otsused ja määrused on kättesaadavad Rägavere valla Interneti lehel.  

AIP-i kasutati 784. korral. Lapsed kasutasid arvuteid 197. korral. Arvutite kasutamine on 

vähenenud. Arvan, et põhjuseks on erinevate nutiseadmete olemasolu, eriti just koolinoortel. 

Koolilapsed kasutasid AIP-i arvuteid tavaliselt koolitööde tegemiseks.  

 

4.2 Raamatukogu kasutamine  
Tabel 7 
Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2014 

Lugejad 
2015 

Muutus 
(+-) 

Laenut-d 
2014 

Laenut-d 
2015 

Muutus 
(+-) 

Ulvi 
raamatukogu 

202 204 + 2 6588 7599 + 1011 

 
Tabel 8 
Raamatu- 
kogu 

Külastused 
2014 

Külastused 
 2015 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal
külast. 
2014 

Virtuaal
külast. 
2015 

Muutus 
(+-) 

Ulvi 
raamatukogu 

6555 6131 - 424 5395 5230 - 165 

Viru-Kabala raamatukogu sulgemisega oluliselt lugejaid juurde ei tulnud. V-Kabala lugejad olid ka 
Ulvis lugejad ning seepärast jäigi lugejate arv tavapärasele tasemele. Need aga kes loevad, need 
loevad palju. Hüppeliselt kasvas kohalkasutajate arv. Loetakse palju ajakirju ja ajalehti. Külastuste 
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langus on tingitud sellest, et langes ka AIP-i külastuste arv. Lastel ja noortel on isiklikud 
nutiseadmed. 
 
4.3 RVL teenindus  
RVL – venekeelseid raamatuid Lääne-Virumaa Keskraamatukogust;  
Tihe RVL on Muuga-, Venevere ja Sõmeru raamatukoguga 
RVL välja-2 ja RVL sisse 452 
 
4.4 Laste- ja noorteteenindus  
4.4.1 Laste- ja noortekirjanduse komplekteerimine LISA 2 Laste-ja noortekirjanduse nimetused 
ja eksemplarid 2015 
4.4.2 Raamatukogu kasutamine 
Tabel 9 

Rmtk Lug-d 
2014 

Lug-d 
2015 

Muutus 
(+-) 

Külast-d 
2014 

Külast-d 
2015 

Muutus 
(+-) 

Laenut 
2014 

Laenut 
2015 

Muutus 
(+/-) 

Ulvi 
raamatu-
kogu 

53 52 -1 3232 2879 -353 757 616  -141 

 
4.4.3 Lasteteenindus s.h laste lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine  
Olulisi muutusi lugejate osas ei ole. Küll aga on vähenenud külastused ja laenutused. Külastuste 

arvu vähenemine on seotud sellega, et lapsed ja noored kasutavad oma nutiseadmeid ja 

raamatukogu arvuteid niiaktiivselt enam ei kasuta. 

 
4.4.4 Laste üritused. Tabel 10 
Ürituse nimi/sisu Sihtrühm Osalejate arv 
9-13veebr Sõbrapäeva nädal 
kaartide, kinkide 
meisterdamine, ettelugemised 

1-9 kl 38 

9.märts Lasteaia lastele-Raamat, minu 
sõber-raamatukogu tund  

21 

20-28 oktoober raamatukogu 
nädal 

- Muinasjutupäev 
algklassidele 

- Raamatukogu tund 
lasteaia vanemale 
rühmale 

- 1.-4. klassi 
raamatukogu tunnid 

4 
 
20 
 
 
20 

Põhjamaade raamatukogu 
nädal 

Küünlavalgel ettelugemine 28 

23.november Kadripäev raamatukogus 20 
22.detsember Meisterdamispäev-jõulud 6 
Ulvi raamatukogu teeb tihedat koostööd Ulvi lasteaia ja  Põlula Kooliga.  

Lastele korraldati seitse näitust ja väljapanekut. Näituste ja välapanekute teemadeks olid: O. Lutsu 

„Nukitsamees“ 65; Lasteajakiri „Täheke“ 55; A. Lindgreni „Pipi Pikksukk“ 70; A. Lindgreni „ 

Väikevend ja Karlsson katuselt“ 60; Mina loeksin neid raamatuid!; Põhjamaakirjanike 

lasteraamatud; Jõululuuletused ja -jutud 
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Töötaja käis 2015. aastal lasteaias seitsmel korral: tutvustas ja luges ette erinevaid laste- ja 

muinasjutte. Põhjamaade raamatukogunädalal tutvustas põhjamaade kirjandust. Viimane üritus 

toimus, ilmestamaks meie pimedat aega, küünla valgel. Lasteaia lapsed viibisid raamatukogus 

kolmel korral. Kahel korral toimus raamatukogu tund, ettelugemine ning kohtumise lõpetas Ulvi 

klubi saalis erinevate laulumänge mängimisega. Koos lasteaiaga tähistasime ka kadripäeva. 

Meisterdamis- käsitööpäevad toimusid veebruaris (sõbrapäev) ja detsembris (jõulud), kus 

valmistasime lastega erinevaid jõulukaarte ja kinke 

Raamatukogutunnid toimusid kolmel korral. Kevadine raamatukogu tund toimus kogu lasteaia 

lasteperele. Raamatukogunädalal toimusid raamatukogutunnid 1. - 4. klassile ja Ulvi lasteaia 

vanemale rühmale. Väikesed lapsed tulevad alati üritusele kaasa ja osalevad rõõmuga. Kõige 

keerulisem on raamatukokku meelitada noori (teismelisi). 

Lapsed viibivad raamatukogus ka siis kui üritusi ei toimu. Raamatukogus on lastenurk, kus on 

võimalik mängida lauamänge, joonistada, värvida. Samuti on võimalik vaadata televiisorit ja DVD-

sid. Annetusena on raamatukokku kogunenud ka hulgaliselt mänguasju, millega väiksemad 

külastajad väga aktiivselt ka mängivad. 

Lastenurgas on ka akvaarium, kus elab laste lemmikuks saanud kollakõrv ilukilpkonn Kilbi ja 

kalad. 

 
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  
Tabel 12 
 Ürituste arv Osavõtjate arv 
Teenused teistele asutustele  
Ulvi Hooldekodus ettelugemine   

 
19 

 
19 x 10 

Hooldekodu vaegnägijatele audioraamatute (CD) toomine 3 korral (RVL-i arvestuses) 
 
4.6 Raamatukogu kultuurikeskusena 
.  
Tabel 13 
Raamatukogu 
nimi 

Näitused/virtuaalnäitused, 
väljapanekud 

Üritused Üritustel 
osalenute arv 

Ulvi raamatukogu 19 11 177 
 
Ulvi raamatukogu teeb tihedat koostööd Põlula Kooli, Ulvi lasteaia ja - Hooldekoduga. Suurematel 

üritustel on abiks ja osavõtjate poolest alati aktiivsed klubi “Ajakangas” liikmed. Traditsiooniks on 

kujunenud kaks suuremat üritust aastas. Nii oli ka 2015. aastal, kus suuremaid üritusi toimus kahel 

korral: märtsis ja oktoobris. Märtsi üritus oli seotud teatrikuu ja emakeele päevaga, oktoobri üritus 

raamatukogu päevade ja Ulvi raamatukogu sünnipäeva ning ka muusika-aastaga. Märtsis toimus 

kohtumine Urmas Lennuki ja Ilme Postiga ning oktoobris Margus Grosnõiga. Muusikalisi vahepalu 

pakkusid Rakvere Muusikakooli puhkpilli eriala lapsed Artjom Roditšenko juhendamisel. 

Raamatukogu korraldas 19 erinevat näitust ja väljapanekut, neist lastele seitse. Laste näituste ja 

välapanekute teemadeks olid: O. Lutsu „Nukitsamees“ 65; Lasteajakiri „Täheke“ 55; A. Lindgreni 

„Pipi Pikksukk“ 70; A. Lindgreni „ Väikevend ja Karlsson katuselt“ 60; Mina loeksin neid 

raamatuid!; Põhjamaakirjanike lasteraamatud; Jõululuuletused ja –jutud. Täiskasvanutele toimus 

näiteks Ed. Vilde 150. sünniaastapäevale ja see oli läbi aasta üleval.  Seoses muusika-aastaga oli 

kaks näitust: „Muusika aasta 2015“ ja „Kas alati musta pori näkku? Eesti popppmuusika läbi aja“.  
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Veel toimunud näitusi/väljapanekuid: Uuno Loobi elu ja laulud; Seenevana targutab; Kuningad 

ja…mitte ainult; Saeaasta, seakatk. Metsanotsud ja nende elu-olu; Lapsed on meie külalised.  

2015. aastal käis töötaja hooldekodus raamatuid ette lugemas üheksateistkümnel korral. Lasteaeda 

külastas seitsmel korral: tutvustas erinevaid lastejutte sh põhjamaade raaamatukogunädala raames 

ka põhjamaade kirjandust. Lasteaia lapsed viibisid raamatukogus kolmel korral.. Kevadine 

raamatukogu tund toimus kogu lasteaia lasteperele. Raamatukogunädalal toimusid 

raamatukogutunnid 1. - 4. klassile ja Ulvi lasteaia vanemale rühmale.  

 
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele. 
 
Kasutajakoolitused arvuliselt 
Tabel 14 
Raamatukogu Rühmakoolit. 

arv 
Osalejate 
arv 

Individuaalkoolit. 
arv 

Osalejate arv 

 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 
Ulvi 
raamatukogu 

3 3 40 61 6 6 6 6 

 
Rühmakoolituste sihtrühmaks on lasteaia- ja koolilapsed. Peamisteks teemadeks on raamatukogu ja 

selle kasutamine. 

Vanemad inimesed soovivad rohkem arvutiskasutus ja Internetis toimetulekuks individuaalkoolitust 

- liiklustestide tegemine, töötukassa kodulehe kasutamine ja pangatoimingute teostamine.  

Vanemad inimesed pelgavad endiselt ja üksikud kasutavad arvutit edasi. Nende kartused on 

enamjaolt ühesugused- arvuti hiir tundub olema sõnakuulmatu ning kardetakse valele kohale 

„klikkamist“ ning sellest tulenevaid tagajärgi.  

Kirjalikku tagasisidet ei ole aga suuline on positiivne.  

Lasteaialapsed ja algklasside lapsed tulevad peale koolitust palju julgemini raamatukokku.  

 
4.8 Raamatukoguteenuse turundus  
4.9 Bibliograafia- ja infoteenindus  
Raamatukogul on koduleht aadressil http://ulvilibrary.onepagefree.com/ ning toimub pidev 

täiendamine. Kodulehel on üleval: raamatukogust kättesaadav ajakirjandus ja võimalusel ka lingid 

internetis lugemiseks, tasuta e-raamatud, kohaliku valda tutvustav lingikogu-infoallikad. Kasutaja 

arvutites on otsetee kodulehele. 

Ulvi raamatukogul on facebooki lehekülg http://www.facebook.com/pages/Ulvi-

raamatukogu/116009401845499. Toimub pidev päevakajaliste uudiste lisamine.  

Rägavere valla kodulehel http://www.ragaverevv.ee/index.php?go=vallaasutused, on Ulvi 

raamatukogu samuti leitav.  

Registreeritud lugejal on lugejapilet, millel on raamatukogu lahtioleku ajad ja lugeja number. 

ID-kaardi kasutamise võimalus on mõlemas lugeja arvutis, kui ka töötaja arvutis. 

Raamatute tähtaega pikendatakse ka e-maili vahendusel, kui ka telefoni teel ning facebokki 

vahendusel. Raamatukogu pakub enamikke kaasaegseid lugejateenuseid. Noorem lugejaskond 

kasutab neid teenuseid väga aktiivselt. 
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4.9.1 Andmebaaside loomine Koduloo ja muud omaloodud andmebaasid, tehnilised arengud, 
veebipõhised teenused.  
- Omaloodud andmebaase ei ole 
4.9.2 Infopäringud (teatmebibliograafilise töö korraldamine) Järjepidev töö registreerimisel, 
mõned iseloomulikud näited. 
Ingopäringuid-153.  
Tuntakse huvi erinevate asutuste lahtioleku aegade kohta, Eesti Posti teenustest, seadusandlusest. 
4.9.3 Trükised ja veebiväljaanded  

Ulvi raamatukogu töötaja on Rägavere Valla Lehe kokkupanija-toimetaja. 

Samuti on Rägavere valla internetilehe ja facebooki lehe ning raamatukogu internetilehe ja 

facebooki lehe administraator 

 
5. 2016 aasta tegevused      
2016. aastal jätkub koostöö Põlula Kooli, Ulvi lasteaia kui ka - Hooldekoduga. Uuel tegevusaastal 

jätkub ka kahe suurema ürituse traditsioon, kuhu kutsutakse tuntud inimesi. Samuti toimuvad 

kevadel ja sügisel raamatukogutunnid ning raamatututvustused. Seoses merekultuuriaastaga 

korraldatakse erinevaid näitusi ja veebruaris tähistame koos lastega Heljo Männi 90-t juubelit.  

 
Direktor Tea Runovski 
 

 
LISA 1 Raamatukoguhoidjate täienduskoolituse vajadus 2016-2018 
   
Koolituse teema Koolituse eesmärk (kompetentsid) 
Auhinnatud teoste tutvustus Kursisolek kirjandusega 
Nutiseadmetega töötamine Enesetäiendamine ja tööks vajalik oskus 
 
 
LISA 2 Lastekirjanduse nimetused ja eksemplarid 2015 
 

Jrk Autor Pealkiri Aasta Saamisviis Saabunud 

1 
Bertholet, 
Claire 

10 lugu. Haldjad ja nõiad 
/  

2015 ostmine  29.10.2015 

2 Cast, P. C. 
Ahvatletud. Öö Koja 
kuues raamat /  

2015  ostmine  29.09.2015 

3 Landy, Derek 

Detektiiv Luuker 
Leebesurm : nägudeta 
jumalad : [põrgulikult 
põnev bestseller] /  

2015  ostmine  02.12.2015 

4 Cass, Kiera 
Eliit : [Valiku triloogia. 
Teine raamat] /  

2015  ostmine  10.04.2015 

5 Parvela, Timo Ella ja rokkstaar /  2015  ostmine  26.11.2015 

6 
Niven, 
Jennifer 

Elu helged paigad /  c2015  ostmine  02.12.2015 

7 
Tolstoi, 
Aleksei 

Hiigelsuur naeris /  2013  ostmine  11.11.2015 

8 Johansson, Härra Viigikübar ja 2015  ostmine  21.10.2015 
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Annelis Thoufve loss /  

9 
 

Imeline jõulumaailm /  2015 ostmine  03.12.2015 

10 
Renoult, 
Armelle 

Jänes Joonatanist saab 
suur vend /  

2015  ostmine  14.05.2015 

11 Lindell, Unni 
Jõuluvana elab omas 
mullis /  

2015  ostmine  21.12.2015 

12 
Bornstädt, 
Matthias von 

Kartmatu teadushiir Nero 
: miks rakett lendab, laev 
ujub ja auto sõidab? /  

2015 ostmine  29.10.2015 

13 Kate, Lauren Kirg : [romaan] /  2015 ostmine  25.03.2015 

14 
Widmark, 
Martin 

Kirikumõistatus /  c2015  ostmine  21.10.2015 

15 
Renoult, 
Armelle 

Koprapoisi kummaline 
kingitus /  

2015 ostmine  21.12.2015 

16 Forman, Gayle Kuhu ta läks /  2015  ostmine  21.10.2015 

17 
Holm, Jennifer 
L 

Kuldkala number 14 /  2015  ostmine  21.09.2015 

18 
Widmark, 
Martin 

Kullamõistatus /  c2015  ostmine  21.10.2015 

19 
Widmark, 
Martin 

Loomapoemõistatus /  2015  ostmine  13.05.2015 

20 
Fitzgerald, 
Sarah Moore 

Lootuse õunakook /  2015 ostmine  12.08.2015 

21 
Walt Disney 
Company 

Lumekuninganna ja 
igavene talv : Anna ja 
Elsa talvelõpupidu : 
[kaks uut lugu] /  

2015 ostmine  04.03.2015 

22 
 

Lumememme jõulud : 4 
imelist heli! /  

c2015  ostmine  19.11.2015 

23 Ross, Tony Ma ei taha, ei taha! /  2015  ostmine  18.09.2015 

24 Ross, Tony Ma tahan, ma tahan! /  2015  ostmine  18.09.2015 

25 
Pantermüller, 
Alice 

Minu Lotta-elu : pungil 
täis küülikuid /  

2015  ostmine  18.09.2015 

26 Galán, Ana 
Mondrago - iseäralik 
draakon. 1, Suur 
katsumus /  

2015  ostmine  22.05.2015 

27 Galán, Ana 

Mondrago - iseäralik 
draakon. 2, Rääkiv 
raamat ja kõnelevad puud 
/  

2015  ostmine  22.05.2015 

28 Galán, Ana 
Mondrago - iseäralik 
draakon. 3, Ahvileivapuu 
/  

2015  ostmine  10.06.2015 

29 Galán, Ana 
Mondrago - iseäralik 
draakon. 4, Metsviinapuu 
/  

2015  ostmine  17.12.2015 
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30 Galán, Ana 
Mondrago - iseäralik 
draakon. 5, Kastanipuu /  

2015  ostmine  17.12.2015 

31 Hytönen, Ville Mutukamaa lood /  2015  ostmine  21.12.2015 

32 
Widmark, 
Martin 

Nelly Rapp ja 
frankensteinlane /  

2015  ostmine  02.12.2015 

33 
Nordqvist, 
Sven 

Pettsoni jõuluvanamasin / 2015  ostmine  19.11.2015 

34 Cass, Kiera 
Printsess : [Valiku 
triloogia. Kolmas 
raamat]/  

2015  ostmine  03.08.2015 

35 Todd, Anna Pärast /  2015 ostmine  08.12.2015 

36 Gray, Jennifer 

Pööningukass Atticus 
eksleb uduses rabas : 
[kass-detektiivist tagasi 
juurte juurde!] /  

2015  ostmine  26.11.2015 

37 Gray, Jennifer 

Pööningukass Atticus 
õpib joonistama : [kass-
detektiivist kuulsaks 
kunstnikuks!] /  

2015  ostmine  16.04.2015 

38 
Widmark, 
Martin 

Raamatukogumõistatus /  2015  ostmine  13.05.2015 

39 
Daywalt, 
Drew 

Rasvakriitide mäss /  2015  ostmine  05.06.2015 

40 
Parmentier-
Blancard, 
Catherine 

Rebane ja kolm muna /  2015  ostmine  03.08.2015 

41 
Mulligan, 
Andy 

Ribblestrop : elu ongi 
ohtlik /  

2015  ostmine  02.12.2015 

42 Giani, Silvia Supervana seiklused /  2015  ostmine  26.11.2015 

43 Noël, Alyson Sünge leek /  2015  ostmine  29.09.2015 

44 Green, S. E Tapja sinu sees /  c2015 ostmine  26.11.2015 

45 
Riggs, 
Ransom 

Tontide linn. Teine 
raamat miss Peregrine'i 
ebatavalistest lastest /  

2015  ostmine  21.10.2015 

46 Portes, Andrea Valge varese anatoomia /  2015  ostmine  22.05.2015 

47 
Preussler, 
Otfried 

Väike nõid /  [2015]  ostmine  18.11.2015 

48 Yancey, Rick 
Ääretu meri : 
[ulmepõnevik] /  

2015  ostmine  06.05.2015 

49 Kinney, Jeff 
Ühe äpardi päevik : viies 
ratas /  

c2015  ostmine  13.05.2015 

 


