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Aastaaruanne 2017
Viru-Nigula raamatukogu
Harukogude arv: 0
Elanike arv 1312

1.Põhilised tegevussuunad
.Tähtis on lugejate järjepidevus. See tähendab lastest tulevaste lugejate kasvatamist, mis ongi olnud
aasta eesmärgiks. Seega on põhitähelepanu suunatud lastetööle, lastes lugemisharjumuse
kasvatamisele ning suunamisele hariva kirjanduse juurde. Selleks korraldati üritusi, võistlusi ja
viktoriine. Nende ürituste kaudu on võimalik suurendada laste ja noorte teadlikkust raamatukogust
kui vaba aja veetmise kohast. Kõik raamatukogu tegevused aitavad kaasa lugemisharjumuse
tekkimisele. Nii mõnestki lasteüritusest said osa ka õpetajad, mistõttu loodan ka kontakti
paranemisele kooliga. Tööd saatis edu, kuna lapslugejate arv kasvas. Lugejatest on 39% lapsed.
Kõik üritused on mõjutanud kohalikku kultuurielu. Aasta lõpust alates on eksponeeritud ilus
rändnäitus „Arhitektuur paberil ja paberist“. Piisavalt korraldati just harivaid üritusi ja seda eriti
lastele. On panustatud lugejate mugavusele ja vabale juurdepääsule infole ning avalikele eteenustele, inimeste mitmekülgse arengu toetamisele. Tähtis oli raamatukogu kasutamine
ajaviitmiskohana. Võimalus on panna kokku puslesid ja mängida malet ning muid lauamänge.
Nõustamine ja koolitamine ning abistamine infotarbimisoskuste arendamiseks.

2. Juhtimine
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:
Senini ei ole muutusi raamatukogude võrgus ega lahtiolekuaegades toimunud, kuid need muutused
kindlasti toimuvad seoses ühinenud valdadega. Raamatukogu nõukogu moodustatud ei ole.
Piirkonna elanikel peaks olema nii raamatukogu asukoha kui ka lahtiolekuaegade tõttu raamatukogu
võimalik kasutada.
Seni ei ole raamatukoguteenuste kvaliteedi hindamist teostatud. See saab ilmselt teoks siis, kui
muud muudatused on paika loksunud ja on teada, mismoodi raamatukogu ühendvallas jätkab.
Tuleb kohaneda uue töökorraldusega. Loota on, et transpordiühendus paraneb veelgi, mistõttu saab
võimalikuks ka Kunda ja Aseri raamatukogu kättesaadavus meie inimestele.

2.2 Eelarve
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu
Täienduskoolituseks

Seisuga
31.12.16. €
24580
12631
6573
4222
2351
998

Seisuga
31.12.17 €
25875
15632
6194
3773
2421
1539
44

Muutus %
9,5
8,1
-9,4
-8,9
9,7
6,4
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Üritusteks, näitusteks
*….
*…..

197

2.3 Projektid
2.4
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

517

38

Eraldatud
Projekti üldmaksumus
summa
Projekte ei ole kirjutatud, kuna ei ole vajatud nii suuri summasid. Seega ei ole ka toetusi saadud.
On saadud hakkama valla poolt eraldatuga.
Periood

2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Muudatusi ei ole. Koosseisus endiselt 2 inimest 1,5 kohaga – koristaja ja juhataja. 0,5
raamatukoguhoidja koha taastamine ei ole seni toetust leidnud.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest..
Koolituse teema
Kuidas kasutada ruumi, kui ruumi ei ole
Põhjamaade kirjandus
Täiskasvanu kui õppija
Õppereis Tallinna
Õppereis Tartusse (Noora, Tervishoiu Kõrgkool )
Raamatukogutöö kvaliteedi hindamise mudel
Raamatukoguhoidja päev
Pildi sisse minek. Raamatukunsti projekt lastele.
Kirjandustuur

Korraldaja
Kaie Holm
Anu Saluäär
J.S
Liigand-Juhkam
ETK
Andras
Lääne-Virumaa KRK
Lääne-Virumaa KRK
T. Kriisa, K.õunapuu-Seidelberg
E.Heide, J.Reisner, L.Pakosta,
H.Pärdi
Reet Tomband
A.Ilves. S.Urgas, V. Afanasjev,
P.Jaaks

Osalejate arv
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Täiendkoolitused olid väga vajalikud ja harivad. Eriti inspireeris Kaie Holmi koolitus.
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2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:
Ainult koolitused ja esinemised oma raamatukogus.
2.4.4
Erialahariduse omandamine.
Ei ole enam omandamisel. Omandatud kutsekvalifikatsiooni IV aste.
2.4.5 Töötajate tunnustamine
Ei ole tunnustatud.
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid
ja asukoht.
Raamatukogu ruumid ja asukoht vastavad igati vastavaks tegevuseks. Remondivajadus puudus.
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Liikumispuudega inimesed saavad terrassile pääsemiseks kasutada kaldteed. 2-astmelisel trepil
paremaks liiklemiseks paigaldati käsipuu.
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2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Wi-Fi paigaldati enne inventuuri ja see levib raamatukogu ruumides. Juurde midagi ostetud ei ole.
Ei ole toimunud ka arendustegevust. Infoloogiline baas ei ole kuigi hea, kuna arvutid on vanad.
3. Kogud
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
Komplekteerimisel on prioriteet õppekava toetav ja muu hariv kirjandus. Tellitakse raamatuid, mille
vastu on eelnevalt rohkem huvi tuntud. Tellitakse elulooraamatuid, minu-sarja raamatuid. Ka
käsitöö- raamatute vastu on lugejatel suur huvi. E-teavikuid tellitud ei ole. Ka auviste tellimine jäi
tahaplaanile, kuna eelarve ei võimaldanud ja millestki pidi ju loobuma. Täiskasvanute raamatutest
olid laenutuste edetabelis esimestel kohtadel Wiggs,S. Ookean meie vahel, Ernits, M. Armastus ja
kurjus ja Neggers, C. Kevad Samblamäel. Eesti kirjandust küsitakse enam. Neil on oma
lugejaskond, kes loeb väliskirjandust väga harva. Lasteraamatutest olid esikohtadel kohustusliku
kirjanduse raamatud. Neile järgnesid LasseMaia detektiivibüroo raamatud.Populaarsed on Ilmar
Tomuski ja Mika Keräneni raamatud. Ajakirjadest loeti enam Naistelehte, Kroonikat,
Maakodu,Imelist Ajalugu ja National Geographicut. Edetabel ei ole muidugi objektiivne, kuna
arvesse on võetud tervet aruandeaastat ja aasta lõpupoole saabunud raamatutel ei ole võimalustki nii
palju laenutusi koguda. Aasta lõpupoole ilmunud raamatutest võib populaarsena nimetada A. Jõe
raamatut „Viimane laev.“ Kõige suurem kasutajate sihtrühm oli nagu varasematelgi aastatel
töötajad, kellele järgnevad põhikooli õpilased ja pensionärid. Hõlve oli 29%.
Annetuste osakaal kogude juurdekasvust oli 1,8 %. Raamatuid osteti 391 ja annetustena saadi 7.
Komplekteerimissummad ei olnud piisavad, kuna esimese poolaasta raha sai hoolimata pingutustest
otsa juba aprilli lõpus. Aasta lõpus saadi juurde 300 eurot inventari ostude arvelt. Perioodika raha
jäi küll järele, kuid seda tekitasid maksmata arved, mis kandusid kahjuks uude aastasse. Seda
põhjustas valdade ühinemisel muudatused arvete esitamisel.

3.1.1 Raamatute komplekteerimine
Raamatuid osteti 391 eksemplari ja annetusena saadi 7 eksemplari.
3.1.2Perioodika komplekteerimine
Perioodikast osteti 15 aastakäiku ajakirju ja 11 aastakäiku ajalehti.
3.1.3 Auviste komplekteerimine.
Auviseid osteti juurde vaid 2.
3.2 inventuurid, mahakandmised
Viimane inventuur toimus maikuus. Tänuväärt oli komplekteerimisosakonna abi. Siis puhastati
fond mittevajalikust kirjandusest. Kui aastas osteti juurde 391 uut eksemplari raamatuid ja auviseid,
siis maha kanti 1248 eksemplari teavikuid, millest 1196 olid raamatud ja 49 auvised. Ilu- ja
lastekirjandust oli nende hulgas 915 eksemplari. Kogude regulaarne uuendamine tagab kogude
kvaliteedi. Tahan, et kogudest kustutamise protsess oleks sama pidev kui uute raamatute hankimine.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Lugejate rahulolu-uuringuid tehtud ei ole. Raamatukoguteenused on kõik endiseks jäänud.
Lugejapiletina saab kasutada ka ID-kaarti. Lugejad, kes soovivad, kasutavad paroolikaarte, millega
nad saavad ise kaks korda teavikuid pikendada ja end teavikute saamiseks järjekorda panna ning
teavikuid broneerida. Võlglastele on kehtestatud viivised.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
Infole ja e-teenustele on vaba juurdepääs. Avaliku teabe kättesaamiseks kasutatakse raamatukogu
arvuteid harva, sest kodudes on palju arvuteid, samuti koolis ja rahvamajas. Raamatukogus on kaks
arvutit lugejate tarbeks. Need ei ole küll kõige uuemad ja võimekamad. Raamatukogu arvuteid
kasutatakse ka siis, kui on abi tarvis. Näiteks bussipileti ostmiseks. Raamatukogu lugejaarvutid on
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varustatud ID-kaardi lugejatega. Arvuti kasutamise on tasuta. Tasuline teenus on printimine ja
koopiate tegemine. Arvuti kasutamisel ollakse vajadusel abiks nõustamise ja koolitamisega.
Arvutikasutajate sihtrühmaks on pensionärid ja suvitajad.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte.

Raamatukogu
Viru-Nigula

Lugejad
2016
202

Lugejad
2017
224

Muutus
(+-)
12

Raamatukogu

Külastused
2016

Külastused
2017

Muutus
(+-)

Viru-Nigula

4460

4342

-118

Raamatukogu
Viru-Nigula

Laenut-d
2016
9206

Laenut-d
2017
7708

Muutus
(+-)
-1498

Virtuaalkülast.
2016
0

Päringud*
2016
74

Virtuaalkülast.
2017
0

Muutus
(+-)

Päringud*
2017
50

Muutus
(+-)
-24

0

Muutused on kõik näha tabelites. Lugejate arv suurenes võrreldes eelneva aastaga 12 inimese võrra.
Ka lapsi oli rohkem. Külastusi jäi 118 võrra vähemaks ning laenutusi 1498 võrra vähemaks.
Raamatukogu oli lugejatele avatud 186 päeval. Üks tagasimineku põhjus oli kindlasti see, et
raamatukogus ei olnud, võrreldes varasemaga , puhkuse ajal asendajat. Infopäringuid oli erinevatel
teemadel 50.

4.3 RVL teenindus RVL-i kasutamist ei vajatud. Tihti peetakse paljuks raamatute saatekulusid.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
Laste abistamiseks on kohustuslik kirjandus pandud klasside kaupa eraldi riiulile, et lastel oleks
seda lihtsam leida. Laste arvelt tuleb palju kohallaenutusi, kuna lapsed ei soovi kõiki raamatuid koju
kaasa võtta. Lehitsevad kohapeal. Õpetajatega on kontaktid normaalsed ja võimaldavad koostööd.
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Komplekteerimine aitas kindlasti laste lugemusele kaasa. Vähemat lastele praegu populaarsed
raamatud on püütud tellida. Kokku telliti 70 laste- ja noorteraamatut. See kajastub ka laenutuste
edetabelis. Ajakirjadest oli tellitud Hea Laps.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Rmtk
ViruNigula

Lug-d Lug-d Muutus
2016
2017
(+-)
65
71
6

Külast-d
2016
1644

Külast-d
2017
1696

Muutus
(+-)
52

Laenut
2016
1087

Laenut
2017
1182

Muutus
(+/-)
95

Tabelist nähtub, et laste lugemisharjumised on paranenud, kuna kõik näitajad on plusspoolel.
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
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Kuna lastetööle oli pandud eriline rõhk, rõõmustab väike edasiminek. Laste ja noorte
lugemisharjumuse kujundamine oli aasta põhiliseks eesmärgiks. Selleks korraldati mitmeid
lugemise juurde juhatavaid üritusi: võistlusi, mänge, ka liikumismänge,viktoriine. Töötab
lugemisring. Laste lugemus on suurenenud. On hakatud laenutama ka muud peale kohustusliku
kirjanduse. Raamatukogul on lasteaiaga head kontaktid, mistõttu saab lugemise juurde juhatamist
alustada juba päris pisikestega. Lasteaialapsed tulevad kogu rühmaga koos oma õpetajatega.
Vaadatakse raamatuid, kuulatakse ettelugemist. Lasteaiaõpetajad valivad koos lastega omale
lasteaeda lugemiseks viidavad raamatud ja filmid vaatamiseks. Koos tuuakse need ka tagasi.
Seetõttu on lastele kooliealiseks saanutena raamatukogu juba tuttav koht. Vajalikuks on peetud
algklasside õpilastele viisaka käitumise õpetamist erinevates kohtades ja situatsioonides.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad
üritused. LISA 4
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused.

Koduteenindus

Kordade arv
0

Teenuste arv
0

Kasutajate arv
0

Koduteenust osutavad sotsiaaltöötajad, kes toimetavad laenutatud raamatud vajajateni.
Spetsiaalseid raamatukoguteenuseid vajatud ei ole.
Teenused teistele asutustele
Ürituste arv
0
0
Piirkonnas puuduvad teenuseid vajavad asutused.

Osavõtjate arv
0

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
4.6.1 kohalikul tasandil kogutakse ja prinditakse tekste piirkonda puudutavatel teemadel ja
piirkonnaga seotud isikutest. Abistatakse õpilasi koduloo-teemaliste referaatide koostamisel.
Koostööd tehakse valla muuseumiga. Ürituste ning lugemissoovituste kaudu püütakse toetada
inimeste mitmekülgset arengut ja elukestvat õpet. Üritustel osales 116 inimest. Üritusi oli kokku 16,
näitusi ja väljapanekuid 9, nende hulgas üks rändnäitus. Koostööpartneriteks on kool, lasteaed,
rahvamaja ja haridusselts. Vallasisest tööd toetas vallavalitsus. Täiskasvanutele pakkus suurt huvi
kohtumine kohaliku rännumehega, kes käis jalgsi läbi nelja riigi. Vaba aja veetmiseks on eelkõige
huvitav ja hariv kirjandus, muusika ja filmid. On panustatud külastajate mugavusele ning
ajaveetmise võimalustele male, kabe ja puslede seltsis.
4.6.2 riiklikul . Rändnäitus Tartu paberimuuseumilt.
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil. Koostöö puudub.
Üldiseloomustus, milliseid üritusi korraldati, sh ka näitused ja kellele. Ekstra erineva keele- ja
kultuuritaustaga inimestele üritusi ei korraldatud, kuid lasteüritustel käivad ka venekeelsest
keskkonnast pärit lapsed. Võistlustel ja viktoriinidel on esinenud ka eriarvamusi ja arusaamu.
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Infootsingu koolitusi on tehtud jätkuvalt nii lastele kui ka vanemaealistele täiskasvanutele. Õpetatud
on URRAM-i otsingut, bussipiletite ostmist, pangatehingute tegemist ja tuludeklaratsiooni täitmist
ning muud jooksvalt vajalikku. On antud nõuandeid orhideede hooldamisel jm. Õpetatud on
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teatmeteoste kasutamist, vajalike blankettide otsimist ja täitmist, bussiaegade leidmist jm. Lastele
viisakust.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Väljandeid koostanud ega koostamisel osalenud ei ole.
Raamatukogu tutvustamise põhiliseks kanaliks oli kohalik ajaleht. Ka valla koduleht. Ürituste
reklaamimine nõuab rohkem isiklikku pöördumist telefoni ja meili teel ning külastajatega
suhtlemist. Edasistest plaanidest on vaja lugejatega eelnevalt rääkida ja seejärel kutsuda üritusele.
4.9 Andmebaasid.
Uusi andmekogusid loodud ei ole Kasutada saab e-kataloogi ja koduloo kartoteeki.
5. 2018 aasta tegevused
Seoses valdade ühinemisega on muudatused suured. Seda on raske ette ennustada millised, sest
kõik on alles algusjärgus ja uusi korraldusi palju ei ole olnud. Teada on niipalju, et kolme
raamatukogu jääb juhtima üks juhataja, kes omakorda allub haridusjuhile. Lahtine on praegu
edasine töökorraldus (kes komplekteerib, kes toob ja töötleb raamatud ja palju muud).
Sihiks jääb ka edaspidi õpetlike ja harivate ürituste korraldamine ning ka meelelahutuse
pakkumine.Tuleb pakkuda elukestva õppe võimalusi ning toetada lugejate mitmekülgset arengut.
Püüan kaasata koostööks kooli huvijuhti ja teisi õpetajaid, kuna kooli nõudmised lastetööks on
suured. Jätkan nõustamist ja koolitamist infotarbimisoskuste arendamiseks. Hoian raamatukogu
kasutajasõbralikuna.
Koostaja Hiie Kivilo
Raamatukogu juhataja.
Kuupäev 18.jaanuar 2018
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LISA 1
Koolituste arv kokku
9

Koolitustundide arv
(koolituse maht )
28

Koolituseks kulutatud
43,7 eurot

LISA 2
Väljaspool raamatukogu ei ole avalikke esinemisi olnud.
LISA 3
Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Raamatukogu nimi
Teostatud tööd (2017)
Viru-Nigula
Välistrepile käsipuu paigaldamine.
raamatukogu
LISA 4
Laste-ja noorteüritused
Raamatukogu nimi
Viru-Nigula raamatukogu

Viru-Nigula raamatukogu
Viru-Nigula raamatukogu
Viru-Nigula raamatukogu
Viru-Nigula raamatukogu

Viru-Nigula raamatukogu
Viru-Nigula raamatukogu
Viru-Nigula raamatukogu
Viru-Nigula raamatukogu
Viru-Nigula raamatukogu
Viru-Nigula raamatukogu
Viru-Nigula raamatukogu

Ürituse nimi
Osavõtjate arv
Jaak Juske raamaatu „Eesti 4
kuningad, rüütlid ja printsessid
ettelugemine, arutelu ja viktoriin
„Minu Eesti“
Viisakas laps+naistepäeva kaartide 4
valmistamine
Rahvakalendri tähtpäevad+ ristsõna
tähtpäevadest + osavusmängud
Puslede pusimise võistlus + piltide
värvimine
Kevadlilled. Luuletused, kevadlillede joonistamine
Rummo,V.M “Maailmarändur
nööp” ettelugemine, arutelu
Vanasõnad + õppemäng vanasõnade
doomino
Kooliminejate suvepäev raamatukogus.
Ettelugemise võistlus. Raamat “Agu
Sihvka annab aru” Rannap
Anekdoot. Anekdootide jutustamine
ja lugemine. Pusled + mängud.
Mardipäev. Kombed + joonistamine
Bib. Ülevaade LasseMaia detektiivibüroo sarjast. Kadrisandi maski

6
8
6

5
4
12
14
6
6

8
valmistamine
7
________________________________________________________________________________
Viru-Nigula raamatukogu
Paberikunsti töötuba.
23
Viru-Nigula raamatukogu
Jõulusalmide luuletamine
4
Peale selle oli lastele 4 raamatunäitust.

