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Aastaaruanne 2016 
Väike-Maarja Valla Raamatukogu Simuna Raamatukogu 

 
 

Elanike arv (01.12.2015): 874 
 
1.Põhilised tegevussuunad  
 
Raamatukogu põhisuunaks oli lugejatele kirjanduse igakülgne kättesaadavaks tegemine. 
Märkimisväärne oli õppereis Soome raamatukogudesse, kus sai näha ja kuulda kui kaugele võib 
areneda tehnoloogia kasutamine raamatukogudes. 
2017.a.on laste ja noorte kultuuriaasta, korraldada lastele ja noortele suunatud ettevõtmisi. 
Jätkata lugejatele, eriti noortele, kirjanduse populariseerimist, lugemishuvi tõstmist. 
Merekultuuri aasta tähistamiseks korraldati kaks raamatunäitust. 
 
 
2. Juhtimine  

2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:   
 Simuna raamatukogu on Väike-Maarja Valla Raamatukogu harukogu. 
 Lahtiolekuaegades muutusi ei olnud. 
 Väike-Maarja Valla Raamatukogul on nõukogu. 
 Raamatukogu teeninduspiirkonna elanikel on raamatukogu teenuseid võimalik kasutada. 

Transpordiühendus on kaugemate piirkonna külade vahel olemas. Alati mitte bussiühendus. 
Lahtiolekuajad on sobivad kuna raamatukogu on laupäeviti avatud.  

      
2.2 Eelarve 
 
Tabel 2 
Põhieelarve  Seisuga  

31.12.15. €  
Seisuga  
31.12.16 €  

Muutus %  

Eelarve kokku     
Personalikulu     
Komplekteerimiskulu 3286 3565 8,49% 

sh KOV-lt 1748 1998 14,3% 

sh riigilt  1538 1567 1,88% 

Infotehnoloogiakulu     
* Ürituste/näituste 
korraldamise kulu 

   

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

Periood Eraldatud 
summa 

Projekti üldmaksumus 

- - - - 

Projekte ei koostatud ja toetusi ei saadud. 
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2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng 
Personali koosseisus muutusi ei olnu, tööaja muudatusi ei tehtud. 
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest:  
 
Koolituse teema Korraldaja Osalejate arv 
Soome kirjandus LVKRK  
Arvo Iho. Elu ja looming LVKRK  
Virumaa rahvariided LVKRK  
Eesti, islam ja kultuurierinevused LVKRK  
Tõsimängud ja mängustamine LVKRK  
Motiveeritud raamatukoguhoidja kui kogukonna alus LVKRK  
Kunda hariduselust ja Rahvaülikoolist LVKRK  
Tsemenditööstuse ajaloost ja sõbrakaubandusest Kundas LVKRK  
Topoteek – meie võimalus ennast näidata LVKRK  
Õppereis Soome raamatukogudesse LVKRK  
Stardikoolitus „Aitan lapsi raamatute juurde“ Eesti Lastkirjanduse 

Keskus 
 

Hinnang täienduskoolitustele. 
Kõik koolitused olid asjakohased, õpetlikud ja oli  raamatukogutöös vajalikud ning andsid teavet. 
LISA 1 
 
2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:  
Ettekanne Eakate klubis „Elurõõm“ „Raamatukogust, raamatukogutööst ja raamatutest“ 
LISA 2 
 
2.4.3 Erialahariduse omandamine  
Raamatukoguhoidjal on raamatukogunduslik eriharidus. 
 
2.4.4 Töötajate tunnustamine  
                                 - 
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine.  
Muudatusi ei toimunud. Raamatukogu asub Simuna rahvamajas. Raamatukogu ruumid on 
renoveeritud, remonti ei vaja. 
 
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.  
Simuna raamatukogus ei ole tagatud juurdepääs puudega inimesele. Raamatukogu asub teisel 
korrusel. 
 
 
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 
Raamatukogus on Wifi. Lugejate käsutuses on kolm arvutit. Interneti ühendus on aeglane. 
 
3. Kogud . 
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 
E-teavikuid ei komplekteeritud.  
Kirjandust komplekteeriti vastavalt võimalustele. Komplekteerimisel arvestati lugejate soove ja 
ettepanekuid.  
Tehti võimalusel ka järelkomplekteerimist. 
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Annetuste osakaal kogude juurdekasvust oli 9,33%. 
 
 
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 
Raamatuid osteti 280, annetati 28 ja arvele võeti 20, kokku 328. 
20% soetatud raamatututest oli liigikirjandus, mis peaks suurem olema. Edaspidisel 
komplekteerimisel tuleb seda arvestada. 
 
3.1.2 Perioodika komplekteerimine 
Ajakirju käis 2016.a. raamatukogus 21, ajalehti 6. 
 
3.1.3 Auviste komplekteerimine 
Auviseid ei komplekteeritud. 
3.2 inventuurid, mahakandmised 
Inventuure ei toimunud. 
Kustutati 226 eksemplari raamatuid 
 
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused 
Raamatukogus on võimalik, printida, paljundada, skaneerida. 
 
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.  
Lugejate käsutuses on kolm arvutit. 
 
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused.  
Tabel 5 
Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2015 

Lugejad 
2016 

Muutus 
(+-) 

Raamatukogu 298 289 -9 
Raamatukogu lugejate arv väheneb kuna teeninduspiirkonna elanike arv väheneb. 
 
Raamatu- 
kogu 

Külastused 
2015 

Külastused 
2016 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal-
külast. 
2015 

Virtuaal-
külast. 
2016 

Muutus 
(+-) 

Raamatukogu 4824 5399 +575 - - - 
 
Külastuste arv on suurenenud seda just laste külastuste osas. 
Raamatu- 
kogu 

Laenut-d 
2015 

Laenut-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Päringud 
2015 

Päringud 
2016 

Muutus (+-
) 

Raamatukogu 10506 10497 -9 60 35 -25 
 
Infopäringud:  
Infopäringute arv vähenes võrreldes 2015.aastaga. Põhjuseks võib-olla ka, et ei pandud järjepidevalt 
päringuid kirja. 
 
4.3 RVL teenindus  
RVL teel telliti teistest raamatukogudest 358 eksemplari. Laenutati teistele raamatukogudele 19. 
Puuduvaid raamatuid on tellitud Tamsalu, Väike-Maarja. Laekvere, Muuga ja Lääne-Virumaa 
Keskraamatukogust. 
 
4.4 Laste- ja noorteteenindus  
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4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine  
Lapsi-lugejaid on  lugejate koguarvust 1/3, lastekirjandust komplekteeriti ka enam-vähem 1/3 
raamatukogule soetatud kirjanduse arvust. 
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 
Tabel 6 

Rmtk Lug-d 
2015 

Lug-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Külast-d 
2015 

Külast-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Laenut 
2015 

Laenut 
2016 

Muutus 
(+/-) 

Raamatu
kogu 

101 100 -1 1564 1910 +346 1367 1492  +125 

 
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine  
Lastele on eraldi riiulile välja pandud kohustuslik kirjandus. Algklassi õpilastele on peetud 
raamatukogus emakeele tunde kus on tutvustatud õpikus käsitlevat kirjaniku teisi raamatuid. 
Lugemisharjumusi on raske kujundada. Palju aitaks kaasa lapsevanemad. Kui lapsevanem tuleb 
koos lapsega raamatukokku ja ütleb, et ära seda raamatut võta, see on liiga paks, sa ei loe seda läbi. 
Või teine juhus, laps laenutab raamatu ja ütleb, ema kodus vaatab kas mul tasub seda lugeda. 
Raamat on õpetaja poolt antud soovituslik lugemine. Aga on väga häid näited, lapsevanem toob ise 
lapse raamatukokku, et panna laps raamatukogu lugejaks. Sel juhul raamatukoguhoidja on ainult 
tegelenud lugejaga, et mitte kaotada lugemisharjumust. 
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad 
üritused. LISA 4  
Põhiteemad olid lastele kirjanduse ja lastekirjanike tutvustamised. 
Läbi viidi kaks üritust-ettelugemist lasteaia vanemale rühmale kus pärast sai mängida nukkude-
raamatutegelastega. 
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused 
Vanematele liikumisraskustega lugejatele on teostatud kojukannet. 
Tabel 7 

 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv 
Koduteenindus 10 10 2 

 
Tabel 8 

Teenused teistele asutustele Ürituste arv Osavõtjate arv 
 - - 

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja 
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.  
Suulisi üritusi täiskasvanutele raamatukogu ei korraldanud. Hästi palju üritusi on korraldanud 
rahvamaja ja naisteklubi, raamatukogu on osa võtnud  ja toetanud naisteklubi ja rahvamaja üritusi. 
4.6.1 kohalikul 
Raamatunäitused/väljapanekud Üritused Üritusel osalenute arv 
22 9 93 
 
Raamatunäitused 11  
 Heljo Mänd - 90 lastele 
 Loe oma rõõmuks lastele 
 Jaan Kaplinski - 75 lastele 
 Ira Lember - 90 lastele 
 Carl Robert Jakobson -  175  
 Emakeelepäev  
 Nikolai Baturin - 80  
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 Luuletaja ja proosakirjanik Viivi Luik - 70  
 Mats Traat - 80  
 Georg Lurich - 90  
 Merest, kaladest.  
Raamatuväljapanekud Paul Keres - 100  
 August Gailit - 125  
 Õige toitumine – hea tervis ja särav välimus  
 Parimad lasteraamatud lastele 
 Nukitsa konkurss XIII  
 Tuttavad sõbrad raamatust lastele 
 Laule ja luuletusi merest  
 Jaan Rannap - 85 Lastele 
 Uno Leies - 85 lastele 
 Olivia Saar - 85 lastele 
 
 
4.6.2 riiklikul  
Ei toimunud. 
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.  
Ei toimunud. 
 
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.  
Individuaalkoolitusest osavõtjate arv oli 6.  
Peamised infootsingu kasutajad olid  lapsed kui ka täiskasvanud lugejad kuid  ka mittelugejad. 
Peamised teemad: tutvustati E-kataloogi ESTER kasutusvõimalusi, eesti. ee kasutamist, digiallkirja 
andmist, URRAMI-t. 
 
 
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded  
Väike-Maarja Valla Raamatukogul  on oma kodulehekülg valla kodulehel. 
 
4.9 Andmebaasid.  
    Andmebaase ei loodud.                    
 
5. 2017 aasta tegevused 
2017.aasta on laste ja noorte kultuuriaasta, jätkub töö lastega, suunata neid rohkem raamatute ja 
lugemise juurde. Jätkata koostööd kohalike seltsidega. 
 
Simuna raamatukoguhoidja 
Riina Tülli 
 
 
LISA 1 
Personali koolitus (siia ainult arvud) 
Raamatukogu 
nimi 

Koolituste 
arv 

Koolitustundide 
arv  
(koolituse maht ) 

Koolituskulud 
eelarves 

Koolituseks 
kulutatud 

 11 40   
LISA 2 



 6

Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused  
 
Ettekanne Eakate klubis „Elurõõm“ „Raamatukogust, raamatukogutööst ja raamatutest“  
 
LISA 3 
Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid  

Raamatukogu nimi              Teostatud tööd (2016) 
 Ei renoveeritud, remonti ei tehtud 

 
LISA 4 
 Laste-ja noorteüritused  

 Ürituse nimi Osavõtjate arv 
 Kodukohakirjanikud   10 
 Eno Raud ja lasteraamatud  7 
 Kuidas kasutada teatmeteoseid 2 
 Ellen Niidu looming 7 
 Ettelugemine „Mänguasjad ja raamatud“ 20 
 Paula ja tema lood – Aino Perviku raamatud 6 
 Ettelugemine „Kolm põrsakest“  17 
 Leelo Tungal - looming 6 
   
 Raamatunäitusi 4 
 Raamatuväljapanekuid 5 

 


