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Aastaaruanne 2016 
Raamatukogu nimi: Ulvi raamatukogu 
Rägavere vald, L-Virumaa 
Elanike arv (01.12.2015): 835 
 
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.  

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 28 erinevat näitust ja väljapanekut. Läbi aasta oli üleval väljapanek 

erinavatest mereteemalistest raamatutest. Mereteemalistesi näitustesi oli kaks: Siniste põldude orjad 

ehk meri Eesti kirjanduses ja Elu meres 

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

osalejatest olid aktiivsemad klubi „Ajakangas“ liikmed.  

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

emakeele päevaga, oktoobri- raamatukogu päevadega. Selle aasta märtsis oli kohtumine Imre 

Õunapuuga ja oktoobris koos Lääne-Virumaa raamatukogutöötajate ning kultuuriminister Indrek 

Saarega tähistasime raamatukoguhoidjate päeva. Viimane üritus oli mõeldud nii raamatukogu 

töötajatele kui ka kogukonnale. Meeleoluka etteaste tegid Marin Mägi-Efert ja Põlula kooli lapsed. 

Neljandal detsembril oli raamatukogus 2015/16 aastal sündinud lapsed koos vanematega. Anti kätte 

raamatud „Pisike puu“. Abiks olid Põlula kodutütred, kes lugesid ette naljalugusid ja aitasid 

vanematel lapsi hoida.  

Töötaja käis 2016. aastal hooldekodus raamatuid ette lugemas 21-l korral. Lasteaeda külastas kuuel 

korral: tutvustas erinevaid lastejutte. Põhjamaade raamatukogunädala raames külastas töötaja Põlula 

kooli 1-4 klassi ja luges ette raamatut ning tutvustas põhjamaade kirjandust. Raamatukogus 

raamatukogutunnid toimusid lasteaia lastele kolmel korral, ühel neist mereteemaline ja Põlula kooli 

1-4 klassile ühel korral. 

Enne sõbrapäeva ja enne jõule on traditsiooniks kujunenud käsitöönädalad lastele. Valmistame 

erinevaid kaarte ja kinke.  

2017. aastal jätkub koostöö Põlula Kooli, Ulvi lasteaia kui ka - Hooldekoduga. Uuel tegevusaastal 

jätkub ka kahe suurema ürituse traditsioon, kuhu kutsutakse tuntud inimesi. Sügisel tähistab 

raamatukogu oma 70-t juubelit. Sestap tuleb ka oktoober ürituste poolest mõnevõrra tihedam. 

Samuti toimuvad kevadel ja sügisel raamatukogutunnid ning raamatututvustused. Seoses laste- ja 

noortekultuuri aastaga püüab ka raamatukogu enam tähelepanu sihtrühmale pöörata.  

Jätkuvad üle nädala ettelugemised Ulvi hooldekodus ja kord kuus Põlula Kooli Ulvi lasteaias.  

Alates 2017. aastast raamatukogu töötaja enam Viru-Kabalas raamatuid ei laenuta. Samas 

piirkonnas elavale vene kirjanduse lugejale viib töötaja raamatud koju. 

2. Juhtimine  

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

palgamäära ulatuses 
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2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:   
Ulvi ja Viru-Kabala raamatukogu põhimäärusesse on sisse viidud Rahvaraamatukogu seaduses 

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

arengukavas.  

Ulvi raamatukogul on sisekorraeeskiri, Ulvi AIP kasutamisjuhend. 

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 
Raamatukogu avatud: esmaspäev 9.00-13.30 Ulvis ja 14.00-16.00 Viru-Kabalas, 
teisipäev 9.00-18.00, kolmapäev 13.00-18.00, neljapäev 9.00-18.00, reede 9.00-16.00 
2.2 Eelarve 
 
Tabel 2 
Põhieelarve  Seisuga  

31.12.15. €  
Seisuga  
31.12.16 €  

Muutus %  

Eelarve kokku  21,262 23,831 + 10,8 % 
Personalikulu  11,390 12,639 + 10% 
Komplekteerimiskulu 5,507 5,419 - 1,6% 

sh KOV-lt 4,000 3,922 - 1,9% 

sh riigilt  1,507 1,497 - 1% 

Infotehnoloogiakulu  0,320 1,720 + 81% 
* Ürituste/näituste 
korraldamise kulu 

0,200 0,250 + 20% 

*    
 
2.3 Projektid 
Projektidega raha ei taotletud 
 
Tabel 3 (täielik loetelu) 
Projektid, toetused (Kellelt saadud?) 
Projekti nimi 

Periood Eraldatud 
summa 

Projekti üldmaksumus 

- - - - 

 
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng 
Ulvi raamatukogus on personal jäänud samaks (1) - raamatukogu direktor.  
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2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest:  
 
Koolituse teema Korraldaja Osalejate arv 

Virumaa rahvariided Lääne-Virumaa 
Keskraamatukogu 

1 

Eesti, islam ja 
kultuurierinevused 

Lääne-Virumaa 
Keskraamatukogu 

1 

Tõsimängud ja 
mängustamine 

Lääne-Virumaa 
Keskraamatukogu 

1 

Kunda hariduselust 
Rahvaülikoolist 

Lääne-Virumaa 
Keskraamatukogu 

1 

Tsemenditööstuse ajaloost 
ja sõbrakaubandusest 
Kundas 

Lääne-Virumaa 
Keskraamatukogu 

1 

Topoteek-meie võimalus 
ennast näidata 

Lääne-Virumaa 
Keskraamatukogu 

1 

Aitan lapsi raamatute 
juurde 

Eesti Lastekirjanduse Keskus 1 

Osalus ja kaasamine 
mäluasutustes 

Tartu Ülikool 
ühiskonnateaduste istituut 

1 

 
Lisaks osales töötaja 4. veebruaril Eesti Kultuuriseltside Ühenduse koolitusel "Kodukoha 
kultuurilugu ja seltsid” 
Kõik koolitused olid asjakohased ja huvitavad. Esile tõstaks koolitust Tõsimängud ja 
mängustamine, sest oli hoogne ning sai ka ise väga aktiivselt osaleda. 
LISA 1 
 
2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused. 
 
- Emakeelne kooliharidus väljaspool Eestit - emakeelepäeval 
- Lääne-Virumaa raamatukoguhoidjate päeva juhtimine 
LISA 2 
 
2.4.3 Erialahariduse omandamine  
 
Töötajal eriharidus omandatud 2012. aastal  
 
2.4.4 Töötajate tunnustamine  
- Ulvi lasteaia tänukiri 
 
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. 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. 

 
LISA 3 
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2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 
Liikumispuudega inimesel on ligipääs raamatukogule-majal on kaldtrepp 
 
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 
Raamatukogus on külastajate käsutuses kaks arvutit, mõlemal interneti ühendus ning.Lugejatel on 
võimalik ka kasutada tasuta Wi-Fi-t.  Pajundamisvõimalus: scanner, printer 
Töötaja sai omale uue tööarvuti. Väikese raamatukogu ja kogukonna kohta on see täiesti piisav. 

- 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. 

 
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine) 
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 
3.1.2 Perioodika komplekteerimine 
3.1.3 Auviste komplekteerimine 
3.2 inventuurid, mahakandmised 
- 544 raamatut neist 395 ilu ja lastekirjandus 

– 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 

Ajakirjandusest osteti 26 nimetust ja maha kanti 16. Raamatutest kanti maha 1154 tükki. 
Inventuuri planeeritakse 2017 aasta lõppu 
 
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  
- muudatusi ja rahuloli uuringut ei olnud 
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.  
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Lapsed kasutasid AIP-i 334-l korral, täiskasvanud 524-l korral. Lapsed kasutavad viimasel ajal 
isiklikke nutiseadmeid, põhiliselt nutitelefone 
 
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte. 
 
Tabel 5 
Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2015 

Lugejad 
2016 

Muutus 
(+-) 

Raamatukogu 204 188 - 16 
 
Raamatu- 
kogu 

Külastused 
2015 

Külastused 
2016 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal-
külast. 
2015 

Virtuaal-
külast. 
2016 

Muutus 
(+-) 

Raamatukogu 6131 5360 - 771 5230 23712 + 19253 
 
 
Raamatu- 
kogu 

Laenut-d 
2015 

Laenut-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Päringud 
2015 

Päringud 
2016 

Muutus 
(+-) 

Raamatukogu 7599 7457 - 142 153 229 + 76 
 
Elanikkond maal väheneb ja see annab tunda ka lugejaskonna vähenemises. Küll aga võib öelda, et 
need, kes loevad, loevad palju. Loetakse palju ajakirju ja ajalehti. Külastuste langus on tingitud 
sellest, et langes ka AIP-i külastuste arv. Lastel ja noortel on isiklikud nutiseadmed. 
 
Infopäringud: 229 
Enim küsitakse asutuste aegu ja telefoninumbreid ning kirjanduse kokkuvõtteid, veebis leitavaid 
raamatuid, käsitöö õpetusi, seadusandlust. 
 
4.3 RVL teenindus  
Saadud tellimusi 17 
Tellitud teistelt 578 
Suurema osa RVL-ga telliud raamatutest on Lääne-Virumaa Keskraamatukogust vene keelne 
kirjandus. 
 
4.4 Laste- ja noorteteenindus  
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine  
Analüüs, kuipalju sai juurde väljaandeid, kas see aitas teenindusele kaasa?  
Lasteraamatud telliti 145. Vaadates all olevat tabelit, tuleb tõdeda, et tellimisest oli kasu. Enim 
loetakse A. Kivirähi raamatuid ja M.Widmarki sarja Lasse Maia detektiivibüroo raamatuid. 
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 
Tabel 6 

Rmtk Lug-d 
2015 

Lug-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Külast-d 
2015 

Külast-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Laenut 
2015 

Laenut 
2016 

Muutus 
(+/-) 

Raamatu
kogu 

52 52 - 2879 2381 - 498 616 910  + 294 

 
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine  
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad 
üritused. LISA 4  
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Töötaja käis 2016. aastal lasteaias kuuel korral: tutvustas ja luges ette erinevaid laste- ja 

muinasjutte. Põhjamaade raamatukogunädalal tutvustas põhjamaade kirjandust Põlula Koolis 1-4 

klassile. Viimane üritus toimus, ilmestamaks meie pimedat aega, küünla valgel. Lasteaia lapsed 

viibisid raamatukogus kolmel korral. Kahel korral toimusid raamatukogu tunnid ettelugemise ja 

mängimisega. Koos lasteaiaga tähistasime mardipäeva.  

Raamatukogunädalal toimusid raamatukogutunnid 1. - 4. klassile. 

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

valmistasime lastega erinevaid jõulukaarte ja kinke 

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 Kilbu ja 

kalad. 

Detsembris olid väikelaste vanemad koos oma väikeste lastega raamatukogus ja anti kätte 2015/16 
aastal sündinutele raamatu „Pisike puu“. Üritusel olid ka Põlula kodutütred, kes lugesid ette 
naljalugusid ja aitasid vanematel lapsi hoida. Nii said ka vanemad rahulikult teelauas istuda. 
 
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  
 
Tabel 7 

 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv 
Koduteenindus - - - 

 
Tabel 8 

Teenused teistele asutustele Ürituste arv Osavõtjate arv 
Ulvi Hooldekodu 21 10 

 
Ulvi Hooldekodus toimuvad ettelugemised. Igal lugemiskorral on kaks päevakohast luuletust ja 
ilukirjanduslik lugu. Tavaliselt kestab ettelugemine 40-45 minutit. 
 
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja 
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.  
4.6.1 kohalikul   
4.6.2 riiklikul Ei ole 
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil. Ei ole 
Raamatukogu korraldas 28 erinevat näitust ja väljapanekut. Läbi aasta oli üleval väljapanek 

erinavatest mereteemalistest raamatutest. Mereteemalistesi näitustesi oli kaks: Siniste põldude orjad 

ehk meri Eesti kirjanduses ja Elu meres. Väljapanekutel tutvustati 2016. aasta juubilare kui ka aasta 

lindu, - looma. 

Ulvi raamatukogu teeb koostööd L-Virumaa Keskraamatukogu, Põlula Kooli, Ulvi lasteaia ning - 

Hooldekoduga. Üritustel osalejatest olid aktiivsemad klubi „Ajakangas“ liikmed.  

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

emakeele päevaga, oktoobri- raamatukogu päevadega. Selle aasta märtsis oli kohtumine Imre 
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Õunapuuga ja oktoobris koos Lääne-Virumaa raamatukogutöötajate ning kultuuriminister Indrek 

Saarega tähistasime raamatukoguhoidjate päeva. Viimane üritus oli mõeldud nii raamatukogu 

töötajatele kui ka kogukonnale. Meeleoluka etteaste tegid Marin Mägi-Efert ja Põlula kooli lapsed. 

Neljandal detsembril oli raamatukogus 2015/16 aastal sündinud lapsed koos vanematega. Anti kätte 

raamatud „Pisike puu“. Abiks olid Põlula kodutütred, kes lugesid ette naljalugusid ja aitasid 

vanematel lapsi hoida. Nii said ka vanemad teelauas istuda. 

Töötaja käis 2016. aastal hooldekodus raamatuid ette lugemas 21-l korral. Lasteaeda külastas kuuel 

korral: tutvustas erinevaid lastejutte. Põhjamaade raamatukogunädala raames külastas töötaja Põlula 

kooli 1-4 klassi ja luges ette raamatut ning tutvustas põhjamaade kirjandust. Raamatukogus 

raamatukogutunnid toimusid lasteaia lastele kolmel korral, ühel neist mereteemaline ning Põlula 

kooli 1-4 klassile ühel korral. 

Enne sõbrapäeva ja enne jõule on traditsiooniks kujunenud käsitöönädalad lastele. Valmisti 

erinevaid kaarte ja kinke.  

 
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.  
Rühmakoolituste sihtrühmaks on koolilapsed ja eakad arvuti kasutajad. Peamisteks teemadeks on 

raamatukogu- ja programmi URRAM 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.  

Algklasside,eriti esimese klassi lapsed, tulevad peale koolitust palju julgemini raamatukokku.  

 
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded  

- 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 
Samuti on võimalik kajastada raamatukogu tegevust valla lehes. Raamatukogu töötaja on kohaliku 
valla lehe toimetaja 
4.9 Andmebaasid.  
Raamatukogu kodulehel on leitav: Rägavere vallast-tutvustus, ajalugu, laulusõnad, noodid, 
näidendid, E-raamatud, käsitöö ja lastele (joonistamine ja laste tegeluslehed) 
5. 2017 aasta tegevused 
2017. aastal jätkub koostöö Põlula Kooli, Ulvi lasteaia kui ka - Hooldekoduga. Uuel tegevusaastal 
jätkub ka kahe suurema ürituse traditsioon, kuhu kutsutakse tuntud inimesi. Oktoobris peab 
raamatukogu oma sünnipäeva ja seetõttu on planeeritud sünnipeva nädal tegelusrohke.  
Samuti toimuvad kevadel ja sügisel raamatukogutunnid ning raamatututvustused.  
 
Direktor/juhataja 
Allkiri   ………………     /Nimi/ 
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LISA 1 
Personali koolitus (siia ainult arvud) 
Raamatukogu 
nimi 

Koolituste 
arv 

Koolitustundide 
arv  
(koolituse maht ) 

Koolituskulud 
eelarves 

Koolituseks 
kulutatud 

Ulvi 
raamatukogu 

8 23 100.-  20.- 

 
LISA 2 
Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused  
 
LISA 3 
Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid  

Raamatukogu nimi              Teostatud tööd (2016) 
Ulvi raamatukogu Ei toimunud 

 
LISA 4 
 Laste-ja noorteüritused  

Raamatukogu nimi Ürituse nimi Osavõtjate arv 
Ulvi raamatukogu Valmistume sõbrapäevaks 10 
 Aastalinnupäev 4 
 Kõige väiksem lugeja koos 

vanematega raamatukogus 
10 last, 12 täisk 

 Valmistume jõuludeks 15 
 Mardipäev 20 last, 4 tk 

 


