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Aastaaruanne 2015 
 
 
Viru-Jaagupi Rahvaraamatukogu 
Elanike arv: 871 
 
 
 
1.Põhilised tegevussuunad  
Põhitegevuseks on raamatute ja ajakirjade laenutamine. 
Raamatukogu osales taas aktiivselt Vilde kirjanduspreemia väljaandmisel: 

1.osales zürii töös 

2.osales preemia kätteandmise üritusel omaseatud kirjandusliku monoloogiga publikule 

3.tutvustas ja soovitas preemia nominendikirjas olevaid raamatuid ka lugejaskonnale 

4.tutvustas Vilde preemia saanud raamatut  ja nominente eakate klubi üritusel 

Raamatukogu korraldas ja viis läbi mälestusmiitingu kuntsnikud-vennad Kristjan ja Paul Raud 150 

ja pani välja ka näituse nende poolt illustreeritud raamatutest(Kalevipoeg jt)ja muuseumis olevatest 

materjalidest.Väga meeldejääv oli eakate klubi ja alevi lugejate ühisreis Mulgimaale:korraldajaks ja 

giidiks raamatukogu töötaja. 

Raamatukogu osaleb aktiivselt kohaliku mittetulundusühingu töös, mis on loodud kaasa aitamaks 

valla kultuuriürituste läbiviimiseks.Ka jagatakse raamatukogus teatri ja ürituste pileteid ja kutseid ja 

edastatakse sellekohast infot.Seega on raamatukogu,mis asub vanas ajaloolises majas kujunenud 

omamoodi külakeskuseks. 

Toredad on olnud ka lasteüritused raamatukogus, mille väljapakkumisel ja organiseerimisel nad ise 

mõnikord kaasa löövad. 

2. Juhtimine  

2.1 Raamatukogude tegevust reguleerivad dokumendid ja nõukogud:                
Nõukogu ei toimi,plaanis on uue nõukogu moodustamine kuna üks nõukogu liige on nüüdseks 
surnud,läbirääkimised töös osalemiseks käivad.Raamatukogu juhindub oma tegevuses  
rahvaraamatukogu seadusest ja töökorralduse juhendist,tööülesanded on eraldi kirjas 
töölepingus.Olemas on AIP kasutamise eeskiri. 
2.2 Eelarve 
Tabel 1 
Põhieelarve  Seisuga  

31.12.14. €  
Seisuga  
31.12.15 €  

Muutus %  

Eelarve kokku  11296 11250 -0.4 % 
Personalikulu  7913 7989 +0.9 % 
Komplekteerimiskulu 2618 2981 +13.8% 

sh OV-lt 1166 1466 +25.7% 

sh riigilt  1452 1515 +4.3 % 
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Infotehnoloogiakulu  240 280 +16.6% 
 
 
Tabel 2 

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Summa 

Projekte ja toetusi selle aastal ei taotletud - - 

2.3 Raamatukogudevõrgu struktuur  
Raamatukogu teenindab põhiliselt Viru-Jaagupi alevi elanikke,ümberkaudsetest küladest käib 
lugejaid vähem.Siiski on aruande aasta jooksul raamatukogule lisandunud neid lugejaid,kes elavad 
ka valla teistes piirkondades.Laenutama tullakse sel juhul neid raamatuid,mida ei jätku valla kooli 
raamatukogus ja mis kuuluvad kohustusliku lugemisvara hulka,samuti on menuraamatute järjekord 
lühem kui valla keskuse  raamatukogus.Lugejaid on ka nende seas ,kes käivad suviti siinsetes 
maakodudes puhkamas ja kelle ainuke aeg lugemiseks on just puhkuse aeg. 
Kohalikud koolilapsed laenutavad enamasti kooli lugemisvara Viru-Jaagupi raamatukogust, kuna 
kohustusliku kirjanduse eksemplare on mitu ja on säilitatud selles osas ka päris vanad väljaanded. 
Täiskasvanud elanike hulgas laenutatakse palju  aktiivsemalt sügis-talvisel perioodil kui aiatööd on 
lõppenud. 
Raamatukogu on avatud esmaspäevast neljapäevani,iga kuu esimesel esmaspäeval töötab 
pikendatud tööajaga. 
 
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng. 
 
Raamatukogul on üks töötaja,kes täidab kõik tööülesanded k.a.raamatukoguruumide koristamine. 
Tema tööülesannete juurde kuuluvad ka lisaks raamatukogule kohaliku muuseumi varade 
korrashoid ja ruumide koristamine ning lisaks veerand kohta kultuuritööd: kohalike 
isetegvusringide töö kordineerimine ja vajadusel ürituste korraldamine, samuti vajadusel  kohalike 
elanike probleemide registreerimine ja edastamine vallavalitsusele ning kodanike abistamine 
avalduste täitmisel.Ühtlasi on raamatukogutöötaja kohaliku mittetulundusühingu eestvedaja, mille 
kaudu kirjutatakse igal aastal mõni projekt kohaliku kultuurielu või vallas toimuva kirjandusürituse 
läbiviimisele kaasaaitamiseks. 
Raamatukogu asub suures vallas ja raamatukoguhoidja peab ennast regulaarselt kurssi viima 
kõikide oluliste kohaliku elu sündmustega  ja ka vallavalitsusest tulevate  korraldustega kuna väga 
tihti tullakse esmast infot küsima just raamatukogust. 
 
 
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest  (erialane nõustamine ja raamatukogutöötajate 
täienduskoolituse korraldamine) 
 
Tabel 3 
Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundi-de arv 

(koolituse pikkus) 
Koolituseks 
kulutatud 

    
    
 
Tabel 4 

Koolituse teema Korraldaja  Osavõtjate arv 
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2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:  
Avalikke esinemisi ei olnud.. 
 
2.4.3 Erialahariduse omandamine  
- 
2.4.4 Töötajate tunnustamine  
- 
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine  
 
2.5.1 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht 
 
Raamatukogu asub Viru-Jaagupi vanas koolimajas.Praegustesse ruumidesse kolmandal korrusel  
kolis 2006.a.Lifti ei ole,seega valmistab vanemale generatsioonile raamatukogus käik raskusi. 
Remonti ei vaja.Ruume köetakse elektriga.Raamatukogu asukoht on väga hea:asub kaupluse 
vastas.Seetõttu ühildavad täiskasvanud raamatukoguskäigu poeskäiguga.Korrus allpool asuvad 
noortemaja ruumid ja lapsed viibivad  tihtipeale aega parajaks tehes kuni noortemaja õhtul avatakse. 
Korrus allpool käib  koos ka seenioride klubi,kellega raamatukogu teeb aktiivset koostööd(vt.p.4.6.) 
Tabel 5 
Raamatukogu nimi Vajadused Teostatud tööd 

(2015) 
Plaan (arengukavast aasta  

    

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

(2015) 
Plaan (arengukavast aasta 
vms) 

V.Jaagupis ei ole    

Viru-Jaagupi raamatukogu asub kolmandal korrusel,maja ise kuulub ajaloomälestiste 
nimekirja.Trepid on kõrgete astmetega.Liikumispuudega isikutele on lugemissoovi korral saadetud 
raamatud ära teiste lugejatega(naabrid,sõbrad)Selliseid lugejaid on praegu 3. 
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 
Arendustegevused  infoteholoogia valdkonnas puuduvad.. 
2.7 Raamatukogude koostöö.  
Töö koordineerimine ja koostöösuhted: 
 Viru-Jaagupi asub väikeses maa-alevis ja koostööpartnerid on : 
Viru-Jaagupi Noortemaja 
Viru-Jaagupi Muuseum 
Piirkondlik eakate klubi „Elutark“ 
Kulina lasteaed 
Koostööd teeb raamatukogu Vinni-Pajusti raamatukoguga(RVL,info)ja alati saab head nõu Lääne-
Virumaa keskraamatukogust.Ühtlasi on sealt ka lai valik RVL jaoks. 
 
3. Kogud 
3.1 komplekteerimise põhimõtted (tasakaal) ja uuendused (sh e-teavikud) 
 
Kogude komplekteerimisel tuleb arvestada eelkõige rahaliste vahenditega mis on eraldatud kogude 
soetamiseks kohaliku omavalitsuse ja riigi poolt.Raamatud on tunduvalt kallinenud,aga raha ei ole 
nende eraldamiseks juurde tulnud.Annetatakse lugejate poolt erinevaid ajakirju,kuid raamatuid on 
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annetatud üksikuid..Soovitakse tuua nõukogudeaegset kirjandust,aga sellel ei ole enam 
lugejaid..Raamatute ja ajakirjade tellimise peab hoidma selliselt tasakaalus,et oleks lugemist igale 
lugejagrupile.Siiski armastatakse kõige rohkem kerget kirjandust nii kodu-kui ka välismaiseid  
kergeltloetavaid armastusromaane ja kriminulle.Oma kindel koht on siiski ka ajaloolistel 
romaanidel,reisiraamatutest on endiselt väga populaarsed „Minu..“ sarja raamatud,sest maainimeste 
sissetulekud ei luba reaalsees elus reisida.Tellitud on ka väärtsarju(näit „Põhjamaade romaan“ , 
„Moodne aeg“ „Punane raamat“.kuid nende raamatute vastu on maal huvi väga väike.,Laste huvi 
lugemise vastu on vähenenud,alati kui on mõni laste üritus,tuleb seda alustada uue lasteraamatu 
tutvustamisega,siis jaksavad huvi tunda ja mõned laenutavad siis ka  uusi raamatuid.Põhiline on 
ikka kooli kohustuslik lugemisvara.Alles on hoitud ka kohustusliku kirjavara päris vanad 
eksemplarid,et kiire vajaduse korral saab laenutada mitu last. 
Sellel aastal tehti ära suur raamatute mahakandmine,mis vormistati valla komisjoni poolse 
aktiga.Põhjuseks see,et statistilises aruandes jooksev eksemplaride arv ei vastanud Urramis ehk 
tegelikult raamatukogus olemasolevatele eksemplaride arvule.Raamatukogu varasem personal ei  
olnud lihtsalt statistilises aruandes maha võtnud   ühest majast teise kolimisel(2006 ja ka 
varem)aegunud,purunenud, hävitatud jne.teavikuid vaid uued pealetulevad lihtsalt liideti 
algjäägile.Nüüd on statistilise aruandes see viga parandatud ja vastab reaalsele olukorrale( näit.8952 
raamatut). 
 
3.1.1.Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 
Raamatutele kulutatav summa on suurenenud riigi poolt 58 euro võtta,vallale on tehtud ettepanek 
summat suurendada.Tellitud on võimaluse korral ka alati eesti autorite loomingut,aga arvestama 
peab sellega et oleks lugemist kõigile..Meestele saab tellida metsavenna sarja ja 
dok.sõjaraamatuid,popularteaduslikku kirjandust.Naised loevad väga hoolega Petrone Minu 
reisiraamatuid,ajaloolisi armastusromaane,naistekaid.Natuke saab kulutada ka koduloolistele 
raamatutele ja Eesti loodust ja vaatamisväärsusi tutvustavatele raamatutele,seda enam et igal aastal 
korraldab raamatukogu mingisse eesti piirkonda lugejatele ühepäevase bussiekskursiooni ja 
sihtkohad pakuvad välja lugejad ise loetud info põhjal.Raamatute tellimine käib Rakvere 
keskraamatukogu kaudu ja sellealane koostöö on väga hea.2015.a. Sai raamatukogu juurde 173 
eksemplari raamatuid. 
3.1.2.Perioodika komplekteerimine. 
Perioodikast on tellitud eelkõige seda, mis huvitab maainimest-ajakirjade poole pealt 
“Maakodu““Kodutohter“  
„Eesti Naine“ „Eesti Loodus“ „Kodukiri“,aianduslisad ,ajalehtedest oli tellitud 
„Päevaleht“ „Postimees“ koos kõikide lisadega ,kohalik maakonnaleht, „Maaleht“.Käib ka „Sirp“ ja 
„Keel ja Kirjandus“ kuid nendel  puudub maa-alevikus  lugejaskond.Ülejäänuid lehti laenutatakse 
väga aktiivselt koduseks lugemiseks,vähem loetakse kohapeal.Eriti populaarsed on kojulaenutusel 
päevalehtede lisad,“Eesti Ekspress“,“Maaleht“ja päevalehtede lisaväljaanded. 
Raamatukogule annetatakse püsivalt  järgmiseid ajakirju ja ajalehti: 
„Imelin Teadus“, „Imeline Ajalugu“, „Kroonika“ „Naisteleht““Hello“ „Eesti Ekspress“.Kõiki 
annetatud ajakirju ja lehti laenutatakse aktiivselt. 
3.1.3 Auviste komplekteerimine 
Auvised tulevad raamatukokku annetustena,eraldi tellimiseks raha ei jätku,samuti pole nendele ka 
laenutajate poolset huvi. 
 
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  
Muudatusi teeninduskorralduses ja teenustes võrreldes eelmise aastaga ei ole. 
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine AIP-i kasutamine. 
Raamatukogus asuvat arvutit kasutavad lugejad arvete maksmiseks,tuludeklaratsiooni 
täitmiseks,lennupiletitte väljaprintimiseks, info otsimiseks ja meilide lugemiseks.Enamasti vanem 
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generatsioon,sest kooliõpilastel on enamikel nutitelefonid ja raamatukogus kasutavad nad 
väljaprintimis- ja koopia tegemise teenust. 
Raamatukogu töötaja töökohustuste hulka kuulub ka vajadusel trükkida välja ja aidata kohalikul 
elanikul  täita valla koduleheküljel olevaid sotsiaalteenuste jms,blankette., samuti vajadusel 
registreerida kohalike elanike  sotsiaalsed probleemid ja edastada need vallavalitsusele,mis asub 8 
km eemal,samuti saab aidata vanemaid inimesi info otsimisel ja õpetada näiteks arvete maksmist 
interrneti teel 
 
4.2.Raamatukogu kasutamine 
 
Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2014 

Lugejad 
2015 

Muutus 
(+-) 

Laenut-d 
2014 

Laenut-d 
2015 

Muutus 
(+-) 

Linna/maak. 
rmtk 

99 
 

107 8 3343 4095 752 

Sh keskk       
 
Tabel 8 
Raamatu- 
kogu 

Külastuse
d 2014 

Külastuse
d 
 2015 

Muutu
s (+-) 

Virtuaalkülast
. 2014 

Virtuaalkülast
. 2015 

Muutu
s (+-) 

Viru-Jaagupi  
maaraamatuk.
. 

2090 2490 +400 0 0 0 

Sh keskk       
Laenutuste arv kasvas suuremaltjaolt just ajalehe laenutajate arvelt.Loetakse ise läbi ja laenatakse 
ka naabriperele ning tuuakse siis tagasi.Samuti kasvas laenutuste arv uute annetatud ajakirjade näol 
s.o.Naisteleht,Hello,Kroonika.Imeline Ajalugu, Imeline Teadus Koos täiskasvanutega on hakanud 
käima raamatukogus ka 3-5 aastased lapsed,keda meelitab sisse seatud nukumaja koos juurdekäiva 
atribuutikaga.Mängunurgas  lehitsetakse ka sinna tememaga haakuvaid  pildiraamatuid. 
Külastuste arv suurenes lehelaenutajate,noortemaja noorte raamatukogu külastuste arvelt.Samuti 
üritustest osavõtjate külastuste ja infot vajavate külastajate tõttu.Samuti kasutavad sooja  
raamatukogu lugemissaali koosoleku pidamise kohana kunagised siin majas õppinud inimesed,kui 
organiseerivad mõne järjekordne klassikokkutuleku või muid üritusi.Vanemad,kes kasutavad 
väikeste lastega ka  talvel raamatukogu õuel asuvat mänguväljakut,tulevad enne kojuminekut tihti 
peale raamatukokku sooja ja juttu puhuma.Olles peale kaupluse ainuke päeval avatud ühiskondlik 
hoone selles maa-alevis, saavad siin inimesed vahetada uudiseid või jätta mõnikord ka 
edasiandmiseks vajalikke asju,seda enam et korrus allpool käivad koos Kehala klubi 
isetegevusringid ja seenioride klubi. 
Ajalehtede laenutused,mittelaenutajate(info,teabeabi jne) külastused registreeritakse kirjalikult. 
Kindlasti oleks külastusi ja laenutusi rohkem, kui raamatukogu ei asuks kolmandal korrusel. 
4.3 RVL teenindus  
Raamatukogu laenutab juurde raamatuid RVL teenuse näol Lääne-Virumaa 
Keskraamatukogust( 119 laenutust) ja laenutab ise teistele valla raamatukogudele tellimuse korral. 
Juurde on laenutatud enamasti ilukirjandust. 
4.4 Laste- ja noorteteenindus  
4.4.1 Laste- ja noortekirjanduse komplekteerimine LISA 2 Laste-ja noortekirjanduse nimetused 
ja eksemplarid 2015 
4.2.Raamatukogu kasutamine. 
abel 9 

Rmtk Lug-d Lug-d Muutus Külast- Külast- Muutus Laenut Laenut Muutus 
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2014 2015 (+-) d 2014 d 2015 (+-) 2014 2015 (+/-) 
Linna/maak. 
rmtk 

30 33 3 255 315 60 299 290 -9 

Sh keskk          
 
 
4.4.3 Lasteteenindus s.h laste lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine   
Laste lugemisharjumust on raamatukogul võimalik suunata minu arvates ainult raamatukogus 
toimuvate ürituste kaudu.Kõik alltoodud üritused on seotud mõne raamatukogus oleva 
raamatuga.Enamasti siis on need olnud uued,äsjatellitud raamatud.Kõik ikka selleks et laste huvi 
äratada.Osadel üritustel(mälumäng,vanasõnad tegid lapsed kodus ka eeltööd ning mõtlesid ise 
küsimusi ja tegevusi välja.Ette oli antud,et ainult raamatute põhjal.Üritustel on võimalik praegu 
meelitada siiski ainult eelkooli või nooremat kooliiga,kes soovivad veel üksteisega seltskonnas 
võistelda,suhelda silmast silma jne.Niipea kui nad jõuavad keskmisesse kooliikka,unustatakse 
raamatud(v.a.kohustuslik,mille kohta küsitakse ka et kas enam õhemat ei oleks anda!!!!)ja elatakse 
ainult selleks ajaks juba vanemate poolt muretsetud nutitelefonis või mängukonsooli taga 
arvutis.Kui varem laenutati väikeleastele pildiraamatuid,siis nüüd on kuulda vanemate käest ,et 
lapsehoidja on nutitelefon.Virtuaalse maailma mõju on näha selgelt ka lastega suhtlemisel,neil 
puudub SÕNAVARA ja aina vähemaks jääb sotsiaalset oskust kaasinimesega lävida.Küll aga tuleb 
noorem kooliiga endiselt kooli referaatide infot otsima raamatukogu teatmeteostest.Info leidmisel  
teatmeteosest tuleb neid kindlasti abistada ja suunata, kuna iseseisvalt nad seda enamasti teha ei 
suuda. 
4.4.4 Laste üritused. Tabel 10 
Ürituse nimi/sisu Sihtrühm Osalejate arv 
Omakootud mälumäng 
Emadepäeva üritus 
Näomaalingud raamatust 
Vanasõnade mängud 
Mõistatuste kuldvara 

Noorem kooliiga 
Eelkool ja noorem kooliiga 
Eelkool ja noorem kooliiga 
Noorem kooliiga 
Noorem kooliiga 

6 
8 
8 
8 
9 

Kõik üritused olid seotud raamatukogus olevate raamatutega,et meelitada laps lugema.Emadepäeval 
valmistas igaüks emale kaelaehte raamatuõpetuse järgi,vanasõnad ja mõistatused tulid 
selleteemalisest suurest kuldraamatust,kusjuures otsiti vastuseid ka muudest 
raamatutest,näomaalingute tegemine tuleb päevakorda igal aastal uuesti,sest sellekohane raamat 
annab palju teemat,omakootud mälumängus valmisasid kaks tüdrukut ise küsimused ette ja uurisid 
kirjandust,raamatukogu aitas üritust korraldada ja pani välja auhinnad.Lapsed ootavad üritustel alati 
võistlusmomenti,et oleks ka väiksed auhinnad ja ürituse lõpul saaks mängida sõnamänge või 
füüsilisi võistlusmänge.Neid valivad lapsed ise välja annetatud raamatust „Mängupidu“.Palju nalja 
tekitas raamat,millest prooviti mängida vanaemade aegseid virumaa lastemänge.Lastele on 
tutvustatud raamatute otsimise võimalust Urramis,näidatud kataloogimissüsteemi,koos nendega 
korrastatud kohustusliku koolikirjanduse riiuleid jne.Eelkooliealised käivad vaatamas nukumaja ja 
selle elanikke,samuti on nad nukunurga jaoks kodunt ära annetanud tegelasi.Muretsetud on 
nukunurka liiklusvaibad ja väiksed autod,sinna juurde kuuluvad lehitsemiseks poistele 
autoraamatud ja tüdrukutele erinevad nukuraamatud.Vahetevahel tuuakse kaasa sõpru üritusele,kes 
küll ei ole lugejad kuid võtavad üritustest agaralt osa ja siiski sirvivad mängunurgas 
pildiraamatuid.Lasteaialapsed käivad kord aastas raamatukoguga tutvumas.Eraldi saab lastele 
näidata ka päris vanu lasteraamatuid 50-ndate lõpust alates,nendest oli tehtud ka väikene 
näitus,mida vaadati äratundmisrõõmus koos vanavanematega.Ürituste infot levitatakse noortemaja 
kaudu.Laste seas on laenutus endiselt madal,enamasti kooli kirjavara,populaarne on ajakiri „Minu 
Maailm“.Otsitakse infot referaatide kirjutamiseks ,seda just nooremate kooliealiste hulgast,vanemad 
kasutavad selleks puhuks ainult internetti.Laste seas on kasutajate arv suurenenud,kuna osad kes 
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käivad üritustel või internetis ja mängunurgas,ei laenuta.Raamatukokku sai muretsetud vanasõnade 
ja mõistatuste lotomäng,millega noorem kooliiga armastab vahel mängida. 
Kokkuvõttes võib siiski öelda,et huvitava lasteürituse tegemiseks kulub päris palju energiat,osa 
sellest selleks et lapsed ühel ja samal ajal raamatukokku kokku saada ja tekitada laste hea 
omavaheline suhtlusatmosfäär. 
 
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  
Koduteenindust ei ole,kuna siiani on liikumispuudega inimestele ja haigetele raamatud ja ajalehed 
kohale toimetanud nende sõbrad ja naabrid. 
Tabel 11 
 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv 
Koduteenindus - - - 
 
Tabel 12 
 Ürituste arv Osavõtjate arv 
Teenused teistele  asutustele Emakeele päeva 

läbiviimine seenioride 
klubile 

30 

 
 
4.6 Raamatukogu kultuurikeskusena 
 
Tabel 13 
Raamatukogu 
nimi 

Näitused/virtuaalnäitused, 
väljapanekud 

Üritused Üritustel 
osalenute arv 

V-Jaagupi Vildekirjanduspreemia 
nominendid 
Vanaemade lasteraamatud 
Raamatukogutädi 
lemmikraamatud 
Pildinäitus 
raamatukogulugejate reisist 
Mulgimaale 
Hitler ja II MS õudused 
Lugejate lemmikud 
Loeme uuesti vana klassikat 

Emakeele päev 
Kunstnikud 
P.K,Raud 
mälestusüritus  
Traditsiooniline 
lugejareis-seekord 
Mulgimaa 
Eelpool loetletud 
lasteüritusi oli 5 
Osalemine Vilde 
kirjanduspreemia 
züriis,org. kirjanik 
T.Vindiga 
kohtumisüritust 

200 

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

arv 
Osalejate 
arv 

Individuaalkoolit. 
arv 

Osalejate arv 

V-Jaagupi 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 
 0 0 0 0 1 1 1 1 
Üksikud inimesed vajavad abi tuludeklaratsiooni või maksete tegemise õppimiseks. 
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4.8 Raamatukoguteenuse turundus  
Raamatukogu lahtiolekuajad ja kasutuseeskirjad on valla koduleheküljel kirjas. 
 
4.9 Bibliograafia- ja infoteenindus  
4.9.1.Andmebaaside loomine. 
Andmebaase loodud ei ole. 
 
4.9.2 Infopäringud  
Infopäringud tulevad raamatukogule põhiliselt vanemaealiste kodanike ja koolilaste poolt. 
Vanemad inimesed soovivad saada teavet näiteks vallavalitsuse töötajate vastuvõtuaegade 
kohta,sotsiaalsfääriga seotud määruste,seaduste jne.kohta,samuti tuludeklaratsiooni täitmise või 
internetisaitidega(kust millist infot leida)kohta. 
Ka Urramist saab lugejatele vajalikku infot otsida teistes raamatukogudes leiduvate teavikute kohta 
Koolilapsi saab aidata teema-ja faktiotsingul erinevatest internetiportaalidest ja teatmeteostest. 
4.9.3 Trükised ja veebiväljaanded   
Trükiseid ja veebiväljaandeid koostatud ei ole 
5.2016 a tegevused. 
 
 2016.a.on plaanis teha rohkem koostööd kohaliku noortemajaga ja kaasata raamatukogu ürituste 
läbiviimiseks rohkem seeniorklubi liikmeid,kuna neil on vaba aega ja huvi sotsiaalselt suhelda. 
Ümberkujundamisele ja täiendamisele tuleb raamatukogunurk kõige nooremale lugejale.Materjal 
selleks on soetatud. 
Käesoleval aastal on raamatukogu suur juubel 100,mida on plaanis tähistada jooksvalt erinevate 
raamatukoguüritustega läbi aasta.Juubeli raames on plaanis panna kirja raamatukogu ajaloo 
viimased kakskümmend aastat(varasem ajalugu jäädvustatud),samuti panna üles 
juubelinäitus(koostöös kohaliku muuseumi ja endiste raamatukogu töötajatega) 
  
 
 
Direktor  Ülle Rajamart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LISA 1 Raamatukoguhoidjate täienduskoolituse vajadus 2016-2018 
   
Koolituse teema Koolituse eesmärk (kompetentsid) 
Suhtlus-ja  psühholoogiaalaseid    
koolitusi(suhtl,laste ja teisnelistega)) 

Osata paremini suhelda ja suunata lapsi ja noori 
raamatukogus ja raamatukoguüritustel 

 
 
 
LISA 2 Lastekirjanduse nimetused ja eksemplarid 2015 
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Autor Nimetus Väljaandmise 
aasta 

Kirjastus Eksemplaride arv 

1.Toomet Tiia 
2. 
 
 
 
3.Tomusk, I 
 
4.Tomusk I 
5.Saar, O. 
6.Juske, J. 
 
 
7.Kivirähk, A. 
 
8.DisneY 
 
 
9.Doka, P. 
 
10.Preussler O 
11.Ots,L 
 
12.Vilep, H. 
13.Kivirähk,A. 
14.Mazetti,K 

Maagilise väega 
nukud 
Vendade 
Grimmide 
muinasjutud 
Volli läheb tööle 
Nuustik 
Hilpharakas 
Eesti 
kuningad,rüütlija 
printsessid 
Karneval ja 
kartulisalat 
Lumekuninganna 
ja igavene talv 
Lilla 
kuningatütar 
Väike nõid 
Lumise metsa 
rõõm 
Villiam 
Oskar ja asjad 
Viikingid ja 
vampiirid 

2015 
 
2015 
 
 
2015 
 
2015 
2015 
2015 
 
 
2015 
 
2015 
 
 
2015 
 
2015 
2015 
 
2015 
2015 
2015 

OÜ Hea Luga 
 
Kakaduu 
 
 
Tänapäev 
 
 
Koolibri 
Randvelt 
 
 
Varrak 
 
Egmont 
Estonia 
 
Varrak 
 
Tänapäev 
RMK 
 
A-Disain OÜ 
Varrak 
 
Tänapäev 
 

1 
 
1 
 
 
1 
 
1 
1 
1 
 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
1 
1 
 
1 
1 
1 

 
 
 


