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Aastaaruanne 2016

Lääne-Virumaa
Haljala Vallaraamatukogu
Aaspere Haruraamatukogu
Elanike arv 463

1.Põhilised tegevussuunad
Raamatukogu põhitegevuseks on teavikute komplekteerimine, säilitamine ja lugejatele
kättesaadavaks tegemine.
Kuigi aastal 2015 on näitajad jälle vähenenud, on raamatukogu maale ikka vajalik.
Teeninduspiirkonnas elanike arv on vähenenud 12 inimese võrra.
Üritusi on väga raske teha,sest inimesi nendest osa võtmas ei ole.Elanikkond on vananenud.
Lapsi käib vähe ja laenutavad põhiliselt kohutuslikku kirjandust.

Haljala valla arengukava 2015-2030
Statistilistest näitajatest mängib kõige tähtsamat rolli Haljala valla arengus rahvastiku arv.
Haljala valla elanike arv on alates 2000. aastast olnud langustrendis, hetkeseisuga pole võimalik
ka prognoosida trendi katkemist lähima 15 aasta jooksul. 2030. aastaks langeb Haljala valla
elanike arv ca 2250 inimesele. Haljala valla elanike arv on tihedalt seotud iibe ja rändesaldoga,
viimaste aastate jooksul on mõlemad protsessid jäänud miinuspoolele. Seetõttu on oodata
Haljala valla elanike vananemist. Antud protsessidest tulenevalt on viimase kümne aasta jooksul
enamike Haljala külade ja alevike rahvaarv vähenenud.
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:
Raamatukogu tegevust juhivad Haljala Vallaraamatukogu kasutamise eeskiri,põhimäärus ja
töökorralduse reeglid.
Vallaraamatukogu nõukogus on 3 liiget.
Raamatukogu tegevus on kajastatud valla arengukavas.
Muutused on toimunud raamatukogu lahtiolekuaegades.
E- 11.00-19.00
T;N- 9.00-11.00
K;R- 9.00-17.00 töötasin Haljala Vallaraamatukogus,
haruraamatukogu suletud.

nendel

2.2 Eelarve
Tabel 2
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu

Seisuga
31.12.15. €

Seisuga
31.12.16 €

Muutus %

päevadel

oli

Aaspere
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Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu
*
Ürituste/näituste
korraldamise kulu
*
Tabeli täidab Maiga Parksepp Haljala Vallaraamatukogust.
2.3 Projektid
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)
Projekti nimi
0

Periood
0

Eraldatud
summa
0

Projekti üldmaksumus
0

2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Personali koosseis endine.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest:
Koolituse teema
Raamatukogutöö tulemuste
hindamine ja statistika.

Korraldaja
LVKRK

Osalejate arv
1

„Tõest ja õigusest“ nii ja naa.

LVKRK

1

2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised
Avalikke esinemisi ei olnud.
2.4.3 Erialahariduse omandamine
Ei käinud koolis.
2.4.4 Töötajate tunnustamine
Ei ole tunnustatud.
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid
ja asukoht.
On koostatud Haljala Vallaraamatukogu ühine eelarve ja jälgitud eelarve täitmist.
Raamatukogu asub alates 2007 aastast MTÜ Aaspere Külakoja ruumides.Ruumid on enam vähem
rahuldavas korras. Akna kõrvalt koorub värvi. akna tihendid lasevad suure vihmaga vett läbi.
Ruumis on õhksoojuspump, mis hoiab teatud temperatuuri ja sellest on suur abi.

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
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On küll olemas kaldtee, aga takistuseks on uksepakud ja talvel langeb katuselt lumi kaldteele.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
AIP-i sai uue lugeja arvuti.
3. Kogud
Kogu komplekteerimisel arvestan maapiirkonna lugejate
komplekteerimine toimub läbi maakonna keskraamatukogu.

soovidega.

Raamatufondi

3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused
3.1.1 Raamatu komplekteerimine
Raamatuid osteti 202 , millest annetatud raamatuid 7 . E-raamatuid ei ole tellinud.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Ajalehti osteti 4 ja ajakirju 8
3.1.3 Auviste komplekteerimine
Auviseid ei saadud
3.2 inventuurid, mahakandmised
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
KOV veebilehel on teave raamatukogu kohta. Haljala Vallaraamatukogul on koduleht ja facebooki
konto, kus jagatakse infot ka Aaspere haruraamatukogu kohta. Üritusi saab veel kajastada kohalikus
vallalehes,stendil Aaspere keskuses ja korter majade ustel.
Tasulise teenustena pakutakse raamatukogus printimist ja koopiate tegemist.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
Raamatukogus on võimalik kasutada 1 arvutit.on olemas skaneerimise, printimise ja koopiate
tegemise võimalus.
AIP-i kasutatakse vähem, sest inimesed on omale arvutid ja interneti koju muretsenud.Täiskasvanud
kes koolis käivad, saavad käia raamatukogus kooli materjali printimas.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused
Tabel 5
RaamatuLugejad
kogu
2015
Raamatukogu 110

Lugejad
2016
78

Muutus
(+-)
-32

Raamatukogu

Külastused
2015

Külastused
2016

Muutus
(+-)

Raamatukogu

1117

892

-225

Raamatukogu

Laenut-d
2015

Laenut-d
2016

Muutus
(+-)

Virtuaalkülast.
2015
0

Päringud
2015

Virtuaalkülast.
2016
0

Päringud
2016

Muutus
(+-)
0

Muutus
(+-)

4
Raamatukogu 2937
1716
-1221
4
4
0
Aaspere raamatukogu külastavad pensionärid, keda iga aastaga jääb vähemaks.Probleemiks on ka
nägemise halvenemine.Noorematel on elu tempo kiire ja raamatukokku ei jõua. Näitajad vähenenud
ka tänu sellele, et raamatukogu on avatud nädalas kolmel päeval, kahel päeval töötan Haljala
Vallaraamatukogus.
Infopäringud
Infopäringuid on registreeritud ainult 4 korral. Olen unustanud programmi sisestada.
4.3 RVL teenindus
RVL toimib valla siseselt hästi,sest saan raamatud ise Haljlasse viia ja sealt tuua, kui Haljalas tööl
olen.Kui keegi ei jõua ise raamatukokku, siis võtan toon raamatu koju kaasa ja ta saab sealt kätte.

4.4 Laste- ja noorteteenindus
Lastetöö ei toimi. Kuna piirkonnas puudub kool ja lasteaed.Lastele üritusi teha on pea võimatu.Kui
lapsed Haljala koolist koju jõuavad, siis nad Aaspere raamatukokku enam ei tule.Käivad kooli
raamatukogus või Haljala Vallaraamatukogus.
Raamatukogu töötajana osalen Haljala Kooli korraldataval laste kirjandi võistluse hindamisel.
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Analüüs, kuipalju sai juurde väljaandeid, kas see aitas teenindusele kaasa?
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 6
Rmtk
Lug- Lug- Muutus Külastd
d
(+-)
d 2015
2015 2016
13
-5
198
Raamatukogu 18

Külastd 2016

Muutus
(+-)

Laenut
2015

Laenut
2016

Muutus
(+/-)

140

-58

280

191

-89

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
Lastetöö ei toimi. Kuna piirkonnas puudub kool ja lasteaed.Lastele üritusi teha on pea võimatu.Kui
lapsed Haljala koolist koju jõuavad, siis nad Aaspere raamatukokku enam ei tule.Käivad kooli
raamatukogus või Haljala Vallaraamatukogus.
Raamatukogu töötajana osalen Haljala Kooli korraldataval laste kirjandi võistluse hindamisel.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad
üritused.
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Ei ole spetsiaalseid raamatukoguteenuseid pakkunud.

Koduteenindus

Kordade arv
0

Teenuste arv
0

Kasutajate arv
0
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Teenused teistele asutustele

Ürituste arv
0

Osavõtjate arv
0

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
4.6.1 kohalikul
Koostööd teeme kohalikul tasandil.Võtame võimalusel osa Haljala Vallaraamatukogu
kirjandusringi üritustest.Vahetame kirjandust ja kui on küsimusi helistame üksteisele ja küsime
nõu.Raamatuid toimetan ise ühest kogust teise.
4.6.2 riiklikul
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.
Raamatukogul on tähtis roll kohalikus kultuurielus. Raamatukogu asub MTÜ Aaspere
Külakoja ruumides ja Aasperes teisi kokkusaamise kohti ei ole.
Raamatukogu töötajal tuleb teha ka Külakoja tegemisi. Koristamine, kütmine, üritused jne.
Raamatukogus oli väljapanek laste joonistustest
Seinal väljapanek Juta Järve heegeldused alustel.
Üritusi oli 7, kus osales kokku 114 inimest.
Vastlapäev
Luule- ja lauluõhtu (Emale kingituse valmistamine koos Tiiu Tagametsaga ja laulmine koos Ruhti
Tasujaga.
Kodukandi ajalugu
Ettelugemispäev
Pannkoogiõhtu
Hingedepäeva tähistamine(koos merelauludega, külalised Viivi Voorand, Pille Kalda,Tarmo
Toomla.)
Mänguline aastalõpu koosviibimine

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Ei ole teinud kasutaja ja infootsingu koolitusi.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Vestlen lugejatega ja soovitan neile.Uued raamatud on eraldi välja pandud.Lugejad on uutest
raamatutest teadlikud ka ajakirjade tutvustustest.
4.9 Andmebaasid. Kas ja milliseid andmekogusid pakutakse lugejaile kodulehe vahendusel? Ekataloog.
5. 2017 aasta tegevused
Ei tööta 2017.a. raamatukogus .Tuleb uus töötaja. Ehk on temal uusi ideid mida rakendada.

Raamatukoguhoidja

Inga Toomejõe
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LISA 1
Personali koolitus (siia ainult arvud)
Raamatukogu
Koolituste
Koolitustundide
nimi
arv
arv
(koolituse maht )
4
Aaspere
2

Koolituskulud
eelarves

Koolituseks
kulutatud

LISA 2
Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused
LISA 3
Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Raamatukogu nimi
Teostatud tööd (2016)
Aaspere
LISA 4
Laste-ja noorteüritused
Raamatukogu nimi
Aaspere

Ürituse nimi
-

Osavõtjate arv
-

