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Sissejuhatus 

Roela raamatukogu aastaruanne 2020 

Tabel 1 

Omavalitsus Elanike 
arv 
(01.12.1
9) 

Teenindus
punktide 
arv 

Vinni vald 783 0 

 

. 

1. Põhilised tegevussuunad  

Roela raamatukogu tähistas 120. juubelit. Korraldasime ajaloopäeva mille raames esitati laste 
poolt vanavanemate lugusid nende nooruspõlvest. Esines ajaloolane Uno Trumm kes andis 
ülevaate Roela raamatukogu ajaloost. Tunnustasime pikaajalisi raamatukogu töötajaid. 

Sellel aastal parandasime raamatukogu turvalisust, paigaldasime signalisatsiooni süsteemi. 
Klientide ohutuse tagamiseks remonditi sissepääsu varikatus ja trepi käsipuud. 

Muutsime mugavamaks külastajatele avasaali lugemisvõimalused, asendades vanad lauad 
uuega. 

1.1 Koroonaviiruse mõju 

1.1.1 Esimene laine 
(Märtsist suveni, sh üleminekuperiood eriolukorra lõppedes) 

Milliste olemasolevate teenuste pakkumist jätkati eri- ja hädaolukorras?  

Raamatute laenutamine, päringutele vastamine 

Milliseid olemasolevaid teenuseid hakati pakkuma uusi lahendusi ja tehnoloogilisi 
vahendeid kasutades?  

Raamatute tagastust hõlbustas uus paigaldatud raamatute tagastuskast 

Millised füüsilised raamatukoguteenused muutusid kontaktivabaks?  

Laenutamine 

Milliseid uusi teenuseid hakati pakkuma?  

Raamatute tagastamine raamatukasti. 

Milliste uute teenuste pakkumine jätkub ka peale hädaolukorda? 

Raamatute tagastamine raamatukasti. 

Kuidas muutusid raamatukogude füüsilise ruumi lahtiolekuajad ja teenuse kättesaadavuse 
ajad eri- ja hädaolukorra ajal? (Teenuse kättesaadavus aeg – aeg, mille jooksul mh 
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raamatukoguhoidja vastab telefonile/e-kirjadele, kasutaja saab kasutada 
iseteenindusvõimalusi, tagastuskaste, e-kanaleid, osa võtta virtuaalüritustest ja –koolitustest, 
kasutada arvutit jne) 

Roela raamatukogu oli avatud kella 10.00-14.00 

Kui palju raamatukogusid suleti täielikult eri- ja/või hädaolukorra ajal (ühtegi teenust ei 
pakutud)? 

Raamatukogu jäi avatuks 

Kas ja kuidas uuendati raamatukogu taristut (uue tehnika, raamatukappide jms 
soetamine)? 

Ei uuendatud 

Kas ja millises ulatuses tehti raamatukogude eelarvetes kärpeid? 

Ei tehtud kärpeid 

Kas eri- ja hädaolukorras kehtestati raamatukogudes maski ja/või visiiri kandmise 
kohustus töötajatele?  

Jah 

Kas eri- ja hädaolukorras kehtestati raamatukogudes maski kandmise kohustus 
kasutajatele? 

Jah 

Milliseid ümberkorraldusi tehti raamatukogude ruumides ja töökorralduses? Kas ja kuidas 
korraldati raamatukoguhoidjate kaugtöö? 

Raamatute laenutamine toimus kontaktivabalt raamatukogu esikus. 

Kas ja kuidas valmistuti viiruse teiseks laineks? 

Muretseti juurde maske ja desifintseerimisvahendeid 

1.1.2 Teine laine 
(alates septembrist) 

Milliste olemasolevate teenuste pakkumist jätkati hädaolukorras?  

Kõikide teenuste pakkumist 

Milliseid olemasolevaid teenuseid hakati pakkuma uusi lahendusi ja tehnoloogilisi 
vahendeid kasutades?  

Hakati rohkem kasutama võimalust raamatuid ette tellida  e-meili ja telefoni teel 

Millised füüsilised raamatukoguteenused muutusid kontaktivabaks?  

Ei muutunud 

Milliseid uusi teenuseid hakati pakkuma?  

Uusi teenuseid ei lisandunud 
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Milliste uute teenuste pakkumine jätkub ka peale hädaolukorda? 

- 

Kuidas muutusid raamatukogude füüsilise ruumi lahtiolekuajad ja teenuse kättesaadavuse 
ajad hädaolukorra ajal? (Teenuse kättesaadavus aeg – aeg, mille jooksul mh 
raamatukoguhoidja vastab telefonile/e-kirjadele, kasutaja saab kasutada 
iseteenindusvõimalusi, tagastuskaste, e-kanaleid, osa võtta virtuaalüritustest ja –
koolitustest, kasutada arvutit jne) 

Raamatukogu töötab tavapärastel aegadel. 

Kui palju raamatukogusid suleti täielikult hädaolukorra ajal (ühtegi teenust ei pakutud)? 

Ei suletud 

Kas ja kuidas uuendati raamatukogu taristut (uue tehnika, raamatukappide jms 
soetamine)? 

Ei soetatud 

Kas ja millises ulatuses tehti raamatukogude eelarvetes kärpeid? 

Ei tehtud 

Kas hädaolukorras kehtestati raamatukogudes maski ja/või visiiri kandmise kohustus 
töötajatele?  

Jah 

Kas hädaolukorras kehtestati raamatukogudes maski kandmise kohustus kasutajatele? 

Jah 

Milliseid ümberkorraldusi tehti raamatukogude ruumides ja töökorralduses? Kas ja kuidas 
korraldati raamatukoguhoidjate kaugtöö? 

Ümberkorraldusi ei tehtud, kaugtööd ei toimunud 

Millised olid eri- ja hädaolukorrast tulenevad suurimad väljakutsed? 

Erilisi väljakutseid ei olnud 

Milliseid võimalusi eri- ja hädaolukord pakkusid raamatukoguteenuse arendamiseks? 

Propageerisin lugeja portaali URRAM kasutamist ja sai paigaldatud raamatute 
tagastuskast. 

Millised olid eri- ja hädaolukorra suurimad õppetunnid? 

Sügisel teise laine tulekuga ei kehtestatud kontaktivaba laenutuse nõuet. Kliendi erisoovil 
seda tehti. Distantsi hoidmise ja maskikandmise kohustus on nii töötajal kui ka 
külastajatel. Käte desinfitseerimise võimalus on kõigil külastajatel.  
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2. Juhtimine  

2.1 Raamatukogude võrgu struktuur ja nõukogud:  
 

 Muutusi raamatukogu võrgus ja lahtiolekuaegades ei olnud. 
 Raamatukogu on avatud iga tööpäev. E,K,N. 8.00-16.00, T 8.00-18.00, R 8.00-14.00. 
 Kvaliteethindamist ei ole läbi viidud. Plaanis on see teha lähiajal. 
 Nõukogu liikmetega puutume kokku tööalaselt väga tihti ja eraldi raamatukogu 

tarbeks koosolekuid ei korralda. 
 Roela raamatukogu sai uue põhimääruse ja kasutuseeskirjad. 
 Teeninduspunkti vajadust ei ole Roela piirkonna osas, olulisem on korraldada 

teenindus eakatele otse koju. Oleme selle taganud mitmel viisil, lähtuvalt 
konkreetsetest inimesest ja olukorrast. 

 Teeninduspiirkonnas on 10 küla. Raamatukogu asub kooli, lasteaia ja osavallaga ühes 
majas, mis on väga mugav lastele ja külastajateke. 

 

 

2.2 Eelarve 

Tabel 2 

Põhieelarve  Seisuga  
31.12.18. €  

Seisuga  
31.12.19 €  

Muutus %  

Eelarve kokku  21.817 19.481 - 10.7 
Personalikulu  12.237 12.234 0 
Komplekteerimiskulu 5.708 6.907 + 21.0 
sh KOV-lt 3.029 4.020 + 32.7 
sh riigilt  1.462 1.677 + 14.7 
Infotehnoloogiakulu  1.785 0.34 - 81.0 
Koolituskulu 0.111 0.35 + 215.3 
Näitused/üritused 0.234 0.34 + 45.3 
*    

 

2.3 Projektid 

Tabel 3 (täielik loetelu) 

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Eraldatud 
summa 

Projekti üldmaksumus 

    
 

Projekte ei koostatud ja toetusi ei saadud 

2.4 Personali koosseis, juhtimine ja areng 

2020.muutusi ei olnud. 

2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest. Omapoolne hinnang.  



8 
 

Teema Korraldaja Tundide arv Osalejate arv 
Erialased 
täienduskoolitused 
(väljaspool LVKRK-d) 

.   

Maaraamatukogude 
suveseminar Saaremaal 

ERÜ, Saaremaa KRK  1 

LVKRK korraldatud 
koolitused 

LVKRK   

Rahvajutu aasta 
Rahvakultuuri keskus ja rk-
de koostöövõimalused. 
Robootika võimalused 
raamatukogus. Kohtumine 
kirjanikega: Tiit Aleksejev 
ja Piret Raud. 

LVKRK 6 1 

Hea teeninduse põhitõed ja 
väljakutsed 

LVKRK 6 1 

Kuidas täiskasvanud 
õpivad ja kuidas neid 
tõhusamalt õpetada 

LVKR,ETKA-ga 
Andras 

4 1 

Muud koolitused    
    

Kõik koolitused olid huvitavad ja silmaringi avardavad. Väga huvitav koolitus oli: Hea 
teeninduse põhitõed ja väljakutsed. Huvitav ja hariv koolitus oli ka iga-aastane ERÜ poolt 
korraldatud maaraamatukogude suveseminar Saaremaal. 

LISA 1 

2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised 

Raamatukogu juubeli üritusel esinesin ettekandega raamatukogu raamatust, mis rändas mööda 
Eestit 70 aastat ja lõpuks jõudis Roela raamatukogusse tagasi. 

 
LISA 2 

2.4.3 Erialahariduse omandamine.  

 Kutseeksam on varasemalt omandatud  
 

2.4.4 Töötajate tunnustamine.  

 MTÜ Roela Kodukant tunnustas raamatukogu tehtud töö eest tänukirja ja meenega. 

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. 
LISA 3 

Roela Raamatukogu asub 1997.aastast Roela Põhikooli ruumides. Raamatukogus on 
piisavaltruumi fondile ja lugemiskohtadele. Raamatukogusse paigaldati uus signalisatsiooni 
süsteem. Remonditi varikatus ja trepikäsipuud. Endiselt vajab remonti trepp. 

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 
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Juurdepääs liikumispuudega inimestel puudub. 

2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 

Raamatukogu sai uue printeri. Uuendamist vajab lugejate arvuti. 

3. Kogud komplekteerimine ja töötlemine 
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 

 
Kogude komplekteerimine toimub Lääne-Virumaa keskraamatukogu 
komplekteerimisosakonna kaudu ja Vinni Vallavolikogu poolt kehtestatud eelarve 
alusel. 
Komplekteerin esmajärjekorras Eesti autorite teoseid, laste –ja noorsookirjandust ja 
väärtuslike teatmeteoseid. Komplekteerimisel lähtun põhimõttest, et erinevate 
lugejagruppide 
huvid saaks rahuldatud. Põhivajaduste kindlakstegemisel on abiks igapäevane 
suhtlemine lugejaga. 

  Kogu raamatukogu edetabelis domineerib Eesti ilukirjandus 
Urve Tinnur „Õed“ 
Andrus Kivirähk „Sinine sarvedega loom“ 
Siiri Laidla „Lavastaja“ 
Eia Uus „Tüdrukune“ 
 
  
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 
 Uusi raamatuid tuli juurde 444 neis 11 tuli annetusena. Ilu-ja lastekirjandust saabus 
350 eksemplari ja 98 saabus aimekirjandust. 
E-raamatuid pole komplekteerinud. 
 
 
3.1.2 Perioodika komplekteerimine 
Perioodikat osteti 1210 € eest. 8,nimetust ajalehti ja 16 nimetust ajakirju. 
Perioodika laenutuste edetabel 2020 
Kroonika-116 
Eesti Naine- 36 
Maakodu-35 
Eesti Ajalugu-34 
Järgnevad Tervis Puss, Imeline Ajalugu, Käsitöö 
 
 
3.1.3 Auviste komplekteerimine 
Ei komplekteeri 
 

3.2 inventuurid, mahakandmised 
Inventuur on läbi viidud 2017.aastal, seega ei olnud vajadust seda 2020.aastal teha. 
Aasta jooksu koostasin ühe kustutusakti, millega sa maha kantud 346 eksemplari 
teavikuid. 

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenuse 
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Teeninduskorralduses muudatusi ei olnud. peale raamatute saab laenutada soovi korral 
kaasa ajakirju ja ajalehti. Roela  raamatukogus saab teha koopiaid, printida, skaneerida ja 
kasutada ID-kaarti. Roela raamatukogu on avatud 5.päeva nädalas. Kvaliteedihindamist ei ole 
läbi viidud. Plaanis on see teha lähiajal. 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.  

AIP-i arvutit kasutati 8 korda, sellest lapsed 59 korda. Põhiliselt kasutatakse lugejaarvutit 
maksude maksmisel ja e-posti saatmisel. Lapsed käivad arvutis tegemas oma koolitöid ja 
mängimas. Raamatukogul on ka oma Facebooki leht, mille kaudu jagan lugejatele 
informatsiooni raamatukogu ürituste kohta. 

4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte, analüüs. 

Tabel 4 

Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2019 

Lugejad 
2020 

Muutus (+-) 

Roela 206 199 - 7 

 

Raamatu- 

kogu 

Külastused 
2019 

Külastused 
2020 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal-
külast. 
2019 

Virtuaal-
külast. 
2020 

Muutus 
(+-) 

Roela 4326 2375 -1951 0 0 0 

 

Raamatu- 

kogu 

Laenut-d 
2019 

Laenut-d 
2020 

Muutus 
(+-) 

Päringud 
2019 

Päringud 
2020 

Muutus 
(+-) 

Roela 4818 4707 -111 61 22 -39 

 

Kas külastuste hulka on arvestatud tagastuskasti külastused? 

Jah 
 

Raamatu-
kogu 

Virtuaalürituste arv Virtuaalüritustel 
osalejate arv 

Virtuaalürituste 
järelvaatajate arv* 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 
Roela 0 0 0 0 0 0 

 

Raamatu-
kogu 

Virtuaalkoolituste arv Virtuaalkoolitustel 
osalejate arv 

Virtuaalkoolituste 
järelvaatajate arv* 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 
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Roela 0 0 0 0 0 0 
 

Raamatu-
kogu 

Virtuaalnäituste 
arv 2019 

Virtuaalnäituste 
arv 2020 

Virtuaalnäituste 
külastajate arv 
2019 

Virtuaalnäituste 
külastajate arv 
2020 

Roela 0 0 0 0 
 
 
Infopäringud.  

Infopäringuid registreeritud 22,peamiselt fakti ja teemapäringud. 

4.3 RVL teenindus  

RVL toimus Lääne-Virumaa Keskraamatukogu ja valla siseste raamatukogude vahel. RVL 
laenutused sisse-109, RVL laenutused välja-39. 

RVL teenust aitavad korraldada meie postiljon ja haldusjuht. 

4.4 Laste- ja noorteteenindus  

4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine  
 

Roela raamatukogu lasteosakond täienes 2020.aastal 109 eksemplariga. Arvan, et lastele ja 
noortele on raamatuid piisavalt. Vanemate astme õpilased loevad ka täiskasvanukirjandust. 

Laste-ja noortekirjanduse edetabel: 

Silvi Väljal-Jussikese seitse sõpra 

Luke Allnutt-Taevas kuulub meile 

F.R.Kreutzvald-Reinuvader Rebane 

Eliis Grigor- Teibitud suu: tüdruk, kes lõpetas söömise 

Agnes Kolga-Jagatud saladused 

Lisaks raamatutele saab tellida lastele kultuuriajakirja „Hea Laps“ ja „Täheke“ 

4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 
Tabel 5 

Rmtk Lug-d 
2019 

Lug-d 
2020 

Muutus 
(+-) 

Külast-d 
2019 

Külast-d 
2020 

Muutus 
(+-) 

Laenut 
2019 

Laenut 
2020 

Muutus 
(+/-) 

Linna/ma
ak. rmtk 

89 80 -9 2663 971 -1692 1097 803  -294 

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus, s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine.  

Piirangute tõttu ei olnud võimalik lastel külastada raamatukogu. Laste raamatute laenutamiste 
protsent langes, .kuna lapsed vajavad rohkem otsest kontakti ja soovitusi. Eelnevalt on olnud 
võimalus lastel ise koosviibimistel raamatut tutvustada, mis innustab ka teisi lugema. 
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4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad 
üritused. LISA 4  

Aasta alguses sai korraldatud lastele kolm üritust. 

Lasteaia noorem rühm käis raamatukogus vaatamas multifilmi „Operaator Kõps kiviriigis“ 

Lasteaia vanemrühm vaatas multifilmi „Suur maalritöö“ 

Emakeelepäeva tähistamine. Kirjanik Kristjan Jaak Peterson ja tema loomingu tutvustus. 

Teise laine ajal on jookvalt toimunud lugemistunnid lasteaias. 

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  
Erivajadustega sihtrühmade teenuste järele ei ole vajadust olnud ning teistele asutustele 
raamatukogu teenuseid ei paku. 

Tabel 6 

 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv 

Koduteenindus 0 0 0 

 

Tabel 7 

Teenused teistele asutustele Ürituste arv Osavõtjate arv 

0 0 0 

 

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja 
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.  

Raamatukogu peamisteks koostööpartneriteks on Roela MTÜ Kodukant, Roela Rahvamaja, 
Vinni valla raamatukogud. Pikaajaline koostöö on kooli ja lasteaiaga. Üritustes tooks välja: 

Roela raamatukogu 120 sünnipäev 

Avasime pingi Roela kauaaegsele raamatukogu juhatajale Valve Nõlvakule. 

Raamatunäituseid oli kolm 

Aadu Hint-110 

Jaan Kross-100 

Eduard Vilde-155 

4.6.1 kohalikul tasandil   

Roela raamatukogu teeb koostööd kohaliku kogukonna seltsiga „Kodukant“ ja Roela 
Rahvamaja. 

4.6.2 riiklikul tasandil - 
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4.6.3 rahvusvahelisel tasandil - 
 
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele. 
Rühmakoolitus oli algklasside õpilastele mis tutvustas raamatukogu tööd. 
 
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded 

Raamatukogu teenuseid tutvustame peamiselt Facebooki lehel ja Vinni valla kodulehel. 

4.9 Andmebaasid. Kas ja milliseid andmekogusid pakutakse lugejaile kodulehe vahendusel?  
E-kataloog. 

Puuduvad 

5. 2021. aasta tegevused 

Jätkata koostööd kooli, lasteaia, Roela Rahvamaja ja seltsiga, Jätkuvad väljakujunenud 
üritused ja ettelugemised. Kevadel ja sügisel jätkuvad raamatukogu tunnid. 

Plaanis on soetada uus lugejaarvuti ja remonti vajab sissepääsutrepp. 

Loodan,et uuest aastast taastub võimalus ürituste  ja laste koosviibimiste korraldamiseks. 

 

Koostajad....Sirje Raudmäe.... 

Direktor 

20.01.2021 
Allkiri   ………………     /Nimi/ 
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LISA 1. Personali koolitus 

Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv  

(koolituse maht ) 

Koolituseks kulutatud 

Roela 5 14 0,35 

Liitke kokku ühe raamatukogu koolitusel osalejate tundide arv. Näiteks, kui ühest 
raamatukogust osales 5 inimest, siis on koolituste arv 5 ja tunnid tuleb korrutada osalejate  
arvuga.  

 

LISA 2. Raamatukogutöötajate avalikud esinemised 
ettekanded, loengud, koolitused (teema, kellele, kus). Ei lähe arvesse raamatukogutunnid. 

LISA 3. Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid 

Raamatukogu nimi              Teostatud tööd (2020) 

Roela 0 

 

LISA 4. Laste ja noorteüritused (valik olulisematest) 

Raamatukogu nimi Ürituse nimi Osavõtjate arv 

Roela Multifilmi „Operaator Kõps 
kiviriigis „vaatamine 

15 

Roela Multifilmi „Suur maalritöö“ 
vaatamine 

12 

Roela Emakeelepäeva tähistamine K.J. 
Petersoni elu ja tema looming 

25 

 


