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Aastaaruanne 2016
Raamatukogu nimi: Assamalla
Elanike arv (01.12.2015):432

1.Põhilised tegevussuunad
Selle aasta märkimisväärsed tegevused olid:


teemaõhtud täiskasvanutele.



lapsed korraldasid ürituse.



koostöö jätkumine Porkuni koolilastega.



raamatuesitlus Kullenga Maanaiste Seltsist.

Aasta jooksul tuli kokkuvõttes üritusi rohkem ja lisandus ka üks rühmakoolitus, kus tutvustasin
oma raamatukogu ja teenuseid. Probleemiks on ikka lugejate vähesus ja eriti laste seas ja seda
lahendada on üsna keeruline.
Merekultuuriaasta raames oli kaks meisterdamist, üks raamatukogus kohapeal kohalikele lastele ja
teine Porkuni koolis.
2. Juhtimine
Juhtimises ja töökorralduses muutusi ei olnud. Raamatukogus töötab üks täisajaga töötaja.
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud
 Muutusi raamatukoguvõrgus ei toimunud.
 Lahtiolekuajad on endised, T ja N 10 – 18, K ja R 10 – 17 ja L 10 – 14. Suvel E – R 10 – 17.
 Nõukogu puudub.


Analüüs teeninduspiirkonna kohta: Assamalla raamatukogul on palju lugejaid ka väljapool
teeninduspiirkonda (Rakvere, Väike-Maarja vald, Rakvere vald). Enamasti on nad endised
elanikud ja on oma raamatukogule truuks jäänud. Minu arvates, kes ikka raamatukogu
külastada tahab leiab omale selleks sobiva aja ja võimaluse kohale tulla. Raamatukogude arv
kohalikus omavalitsuses on optimaalne, kui Assamallas raamatukogu puuduks, siis teised
valla kogud sellega omale lugejaid ilmselt ei võidaks.

2.2 Eelarve
Tabel 2
Põhieelarve

Seisuga
31.12.15. €
Eelarve kokku
15,957
Personalikulu
9,127
Komplekteerimiskulu 2,490
sh KOV-lt
1,735
sh riigilt
0,755
Infotehnoloogiakulu
1,441
*
Ürituste/näituste 0
korraldamise kulu
*
0

Seisuga
31.12.16 €
13,678
9,564
2,474
1,699
0,775
0,724
0
0

Muutus %
-14,28
+4,78
-0,64
-2,07
+2,64
-49,75
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* Võite välja tuua erinevaid KOVi kulusid (koduteenus, RVL, koolitused)

2.3 Projektid
Tabel 3 (täielik loetelu)
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)
Projekti nimi

Periood
0

Eraldatud
summa
0

Projekti üldmaksumus
0

2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Personali koosseisus muutusi ei olnud.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest:
Koolituse teema
Korraldaja
Osalejate arv
Soome kirjandus
LVKRK
1
Arvo Iho. Elu ja looming
LVKRK
1
Tõsimängud ja mängustamine
LVKRK
1
Kunda
hariduselust
ja LVKRK
1
Rahvaülikoolist
Tsemenditööstuse ajaloost ja LVKRK
1
sõbrakaubandusest Kundas
Topoteek- meie võimalus LVKRK
1
ennast näidata
Raamatukogutöö
tulemuste LVKRK
1
hindamine ja statistika
Tõest ja õigusest
LVKRK
1
Töökeskkond
Tamsalu Vallavalitsus
1
Osalus
ja
kaasamine LVKRK
1
mäluasutustes
IKT vahendid ja võimalused
LVKRK
1
Täiendkoolitused olid huvitavad, mitmekesised ja sai teadmisi juurde, mulle meeldis.
LISA 1
2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: Pole olnud.
LISA 2
2.4.3 Erialahariduse omandamine: 2016ndal aastal ei omandanud erialast haridust.
2.4.4 Töötajate tunnustamine: Pole toimunud.
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid
ja asukoht. Raamatukogu asub Assamalla külas, Tamsalu vallas, Lääne-Virumaal ja allub Tamsalu
Vallavalitsusele. Ruumid vajaksid kerget remonti, seinad värvivärskendust ja puitpõrand lakkimist,
aga hetkeseisuga ei ole plaanis. Uuel aastal paigaldatakse autonoomne tulekahjusüsteem.
LISA 3
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2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Juurdepääs hea, puuduvad trepid.
2.5 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Uusi lahendusi ei ole toimunud. Endiselt on kasutuses kaks internetiarvutit ja on ka wifi kasutamise
võimalus. Üldine hinnang infotehnoloogilisele baasile on hea.
3. Kogud
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
Tellimisel arvestan lugejate soovidega, eelarvega, meedias reklaamituga. Põhirõhk on eesti- ja
tõlke ilukirjandusel, vähesel määral tellin ka liigikirjandust (loodus, tervis, esoteerika, ajalugu,
kokandus). Populaarsemad on jätkuvalt ajaviite ja lemberomaanid. Oma lugejaskond on kindlalt
krimi- ja põnevusraamatutel. Meestele sobivad metsavendade ja muidu ajaloolised lood. Ulmesõpru
on väga vähe. Eluloo ja noorteromaanidel on ka nõudlust. Kasutan ka järel komplekteerimist.
Annetusi lisandub suhteliselt vähe, sel aastal 8 raamatut.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
Juurde tuli sel aastal 141 raamatut, neist 8 annetusena. Komplekteerimine toimub Lääne-Viru
Keskraamatukogu kaudu. E-raamatut ei komplekteeri, puudub huvi.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Ajakirjandust oli sel aastal tellitud natuke vähem, majanduslikel põhjustel. Komplekteeritud olid
ikka naiste ajakirjad, kodu ja tervise teemalised väljaanded , ajalugu ja aiandus, puudus tehnika.
Kultuuriajakirju ei olnud ja ega keegi neist puudust ka ei tundnud. Lastele on Täheke. Ajalehtedest
suuremad päevalehed, maaleht ja maakonnaleht. Lehelugejaid ikka mõned veel on, kes igapäevaselt
või üle päeviti lugemas käivad.
3.1.3 Auviste komplekteerimine
Ei komplekteeri.
3.2 inventuurid, mahakandmised
Maha kandsin 189 katkist või aegunud teavikut.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Teeninduskorraldus on endine. Puuduvad teavikud tellin RVLina mujalt.
Rahulolu uuringuid teinud ei ole.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine. AIP-i kasutamine.
AIP kasutuses on kaks arvutit. Kokku kasutati aasta jooksul 126 korral, neist 101 on laste kasutus.
Mängitakse mänge, käiakse suhtlusportaalides. Endiselt on majas ka wifi.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused.
Kahjuks on langenud nii lugejate arv, laenutuste ja ka külastuste arv. Assamalla lugeja kasutab
raamatukogu ikka traditsiooniliselt raamatute ja ajakirjade koju laenutuseks või kohal lugemiseks.
Üritustele uusi inimesi on väga raske meelitada, kes on harjunud raamatukogu külastama ja lugema,
see tuleb. Ei tulda ka kahjuks külaelu puudutavatele koosolekutele, leitakse erinevaid vabandusi ja
pärast kurdetakse, et neist ei hoolita ja ei tunta huvi.
Aegajalt tullakse ka koopiaid tegema ja skaneerima. Arvutit kasutavad rohkem ikka lapsed
mängimiseks.
Tihti pean aitama vanainimesi mobiiltelefoni kasutamise juures, numbreid salvestama, sõnumeid
avama jms. Erinevat infot netist otsima (küttepuude tellimine) ja õpetama pangamakseid tegema.
Nad on pärast väga tänulikud ja on peaaegu alati kohal kui raamatukogus midagi toimub.
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Tabel 5
RaamatuLugejad
kogu
2015
Raamatukogu 108

Lugejad
2016
98

Muutus
(+-)
-10

Raamatukogu

Külastused
2015

Külastused
2016

Muutus
(+-)

Raamatukogu

1935

1799

-136

RaamatuLaenut-d
kogu
2015
Raamatukogu 3680

Laenut-d
2016
3593

Muutus
(+-)
-87

Virtuaalkülast.
2015
0

Päringud
2015
5

Virtuaalkülast.
2016
0

Päringud
2016
10

Muutus
(+-)
0

Muutus
(+-)
+5

Infopäringud
Päringuid oli 10.
4.3 RVL teenindus
Raamatuid mida Assamallas ei ole, tellin Tamsalust, Vajangult või Lääne-Viru Keskraamatukogust.
Sel aastal oli 34 teavikut tellitud mujalt ja Assamallast välja läks 6 raamatut.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Juurde tuli 24 raamatut, neist 15 olid eesti kirjandus. Üritan kõigile vanusegruppidele midagi uut
ikka tellida, noorte raamatuid loevad ka täiskasvanud hea meelega. Üllatavalt on laste laenutused
tõusnud, seejuures on külastused ja huvi lugemise ja raamatukogu vastu minu arust veelgi rohkem
langenud. Ajakirjadest olen jätkanud Tähekese tellimist, kuigi huvi selle vastu peaaegu puudub.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 6
Rmtk
Lug-d Lug-d Muutus Külast-d Külast-d
2015
2016
(+-)
2015
2016
20
-2
522
460
Raamatu 22
kogu

Muutus
(+-)
-62

Laenut
2015
339

Laenut
2016
345

Muutus
(+/-)
+6

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
Jätkuvalt olen arvamusel, et raamatukogul üksi on raske lapsi lugema meelitada kui kodust ei tule
impulsi ega toetust. On olnud juhus kui eelkooliealine laps tahaks raamatut koju viia, aga ta ei ole
lugejaks tehtud ja soovitusele koos emaga tagasi tulla ei ole reageeritud, vanematest kumbki ei ole
raamatukogu kasutajad.
Seega käivad lapsed raamatukogus lihtsalt raamatuid vaatamas, vahest ka loevad kõva häälega
üksteisele ette. Hea meelega joonistatakse ja mängitakse arvutis.
Teismelised on kohati täitsa ära kadunud, kes enne natukenegi ajaviiteks luges on ilmselgelt uued
huvid leidnud. Tullakse ainult kooli soovituslike teoseid võtma.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad
üritused. LISA 4
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Suuremad laste üritused olid nukuteater jänku Jutsist koos lihavõttejäneste meisterdamise ja
näomaalingutega ning suvelõpu pidu laste enda algatusel. Kavas olid viktoriin ja tubased- ja
õuemängud.
Aasta jooksul oli mitu joonistamis/meisterdamis päeva sh. emadepäeva kaardid, mereaasta kalad.
Koolivaheajal on võimalik mängida lauamänge.
Jätkub koostöö Porkuni kooliga. Kord käin mina seal lugemas ja erinevat käelist tegevust pakkumas
(sõbrapäeva kaardid, mereaasta kalad), järgmine kord tulevad nemad raamatukogusse,
meeldejäävaim oli kadripäev. Tulid kostümeeritud kadrid, kes laulsid ja soovisid erinevat õnne
(lambaõnne, seaõnne jne).
Korra külastas raamatukogu ka Lasila kooli 5.klass. Tutvustasin raamatukogu ja selle teenuseid ja
lapsed otsisid riiulitelt erinevaid raamatuid, mida me õpetajaga välja pakkusime.
Näitusel oli Heljo Männi looming „Pihutab, pihutab tuhklund.“
Väljapanekuid oli kokku 7.
„Lumemöll“
„Konnasadu“
„Kõlagu ilus emakeel“
„Raamatust ekraanile“
„Tere kool“
„Kiisu saab kiita ja kutsu saab pai“
„Jõulude ootel“
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Spetsiaalseid teenuseid erivajadustega sihtrühmadele ei paku.
Tabel 7
Koduteenindus
Tabel 8
Teenused teistele asutustele

Kordade arv
0

Teenuste arv
0

Ürituste arv
0

Kasutajate arv
0

Osavõtjate arv
0

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
4.6.1 kohalikul
Koostöö toimub kohaliku omavalitsusega, KOV ajalehega ja teiste valla raamatukogudega.
Omavalitsus korraldab raamatukogu ruumides külakoosolekuid, neid sel aastal oli päris mitu seoses
haldusreformiga. Selliseid kogunemisi peaks tegema rohkem, et külaelanikud ei tunneks, et neid on
vallavalitsuse poolt unustatud.
Valla ajalehte üritan ikka raamatukogu tegemistest artikli kirjutada, sel aastal oli 2 jutukest
poolaasta sündmustest.
Jätkub koostöö Porkuni Kooliga, kus käin lastele lugemas ja koos meisterdamas ja nemad omakorda
külastavad jälle raamatukogu, meeldejäävaim sel aastal oli kadripäev.
Aasta esimesel poolel toimus raamatukogus paberpunutiste koolitus, mida viis läbi koolitaja VäikeMaarjast. Algatus tuli ühe kunstihuvilisest pensionäri poolt, kes organiseeris huvitatud inimesed ja
kutsus koolitaja siia. Võimalik, et uuel aastal jätkub paberpunutiste koolitus, sest erinevaid
tehnikaid ja ideid jätkub. Sügisel oli võimalus koolituse tulemusi kõigil huvilistel näha, sest
raamatukogupäevade raames oli neist korvikestest ja iluvidinatest näitus.
Näitusele oli pandud ka kodu-uurimistöö „Kullenga küla ja külaelanike saatus II maailmasõja ajal“.
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Koostaja oli Kullenga küla tüdruk, kes tegi selle gümnaasiumis õppimise ajal ja sai tunnustust nii
Vabariigi Presidendilt kui ka erinevatelt ajaloolastelt.
Raamatukogus esitles oma raamatut „Kullenga Maanaiste Seltsist“ Viivi Griffel, kes on väga kaua
ja suure huviga meie kandi külade ja inimeste ajalugu uurinud.
Mõned korrad aastas toimusid ka meie teemaõhtud, kus enamus seltskond on juba välja kujunenud
ja üritame ikka aegajalt kokku saada. Sel aastal olid meie õhtud pühendatud Oskar Lutsule,
lemmikloomadele ja Ameerikale.
Väljapanekuid oli täiskasvanutele 7, mõned näited:
„Naised raamatukaanel“
„Rasvatihane- aasta lind“
„Suvi südames“
4.6.2 riiklikul
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Suve algul külastas raamatukogu Lasila kooli 5 klass. Tutvustasin neile raamatukogu ruume ja
teenuseid. Andsime koos õpetajaga lastele ülesandeks leida riiulitest erinevaid raamatuid, see
meeldis neile ja mindi lausa hasarti, et kes ennem leiab.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Raamatukogul puudub oma koduleht, aga on esindatud valla kodulehel. Põhiline koht on
Facebooki leht, kust saab infot lahtiolekuaegadest, uudiskirjandusest ja üritustest.
4.9 Andmebaasid. Ei ole.
5. 2017 aasta tegevused
Uuel aastal proovin jätkata seniseid tegevusi ja olen uutele ideedele avatud.

Direktor/juhataja
Leana Uutma

LISA 1
Personali koolitus (siia ainult arvud)
Raamatukogu
Koolituste
Koolitustundide
nimi
arv
arv
(koolituse maht )
11
56
Assamalla
LISA 2
Pole olnud.
LISA 3
Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Raamatukogu nimi
Teostatud tööd (2016)
0
0

Koolituskulud
eelarves

Koolituseks
kulutatud

0,110

0,151
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LISA 4
Laste-ja noorteüritused
Raamatukogu nimi
Assamalla

Ürituse nimi
Sõbrapäev Porkunis
Kevadine
pärastlõuna
nukuteatriga
Emadepäeva meisterdamine
Suvelõpu pidu
Mereaasta Porkunis
Kadripäev
Mereaasta meisterdamine

Osavõtjate arv
7
21
2
15
7
10
4

