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Aastaaruanne 2016    
Raamatukogu nimi: Triigi Raamatukogu 
Elanike arv (01.12.2015): 427 
 
1.Põhilised tegevussuunad tsündmust, tegevust.. 

 Mis sel aastal oli uut ja eriliselt märkimisväärset.  
Tähtsündmuseks oli reis Soome raamatukogudesse. Tõeliselt avatud ja meeldivad vaba aja veetmise 
paigad, mõnusad istumiskohad, kättesaadavad nii ratastooliinimestele kui vaegkuulajatele, erinevad 
töötoad. Raamaturiiuleid ja raamatuid tundus kohati vähe olevat. Avarad ruumid ja seega 
ümberpaigutamise võimalusi küllaga. Soome lugeja jaoks on laenutus- ja tagastusautomaadid, 
kodust võib reserveerida teaviku, raamatukogust saab selle kätte spetsiaalselt riiulilt. Saab 
korraldada üritusi, raamatukogu annab ruumid ja tehnikavahendid. Hubased kööginurgad. On kõik 
võimalused inimese arenemiseks ja tema silmaringi avardamiseks. Raha polekski nagu probleem. 
Meil mängib raha väga suurt rolli. Mängud, lastele pusled ja mänguasjad, televiisor – aga unistada 
ikka võib. 

 Meeldejääv oli tutvumine Kunda linna ja tema ajalooga, tsemenditootmise ja 
raamatukoguga. Giidi kodutöö oli tehtud põhjalikult ja hästi esitatud. 

 Merekultuuriaasta raames valmistati ette raamatunäitus „Näoga mere poole“. Meile 
eestlastele on merel kanda suur roll. Meri on ju osa meie  kultuurist, tööst, toidulauast, 
traditsioonidest ja isegi haridusest. Meri tähendab oskust temaga koos elada koos 
populaarsete lauludega merest ja meremeestest. Meri tähendab meile ka puhkust ja vaba aja 
veetmist. 

 Suurim probleem on elanikkonna vananemine ja vähenemine ning sellega seoses külastuste, 
laenutuste ja lugejate  arvu vähenemine. Tulevik on veebipõhine nõustamisteenus. Erinevad 
arengukavad näevad ette rahvaraamatukogude  riikliku rahastamise suurendamist ja aluste 
väljatöötamist kultuuripärandi säilitamiseks ja propageerimiseks. 

2.Juhtimine 

2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:   
Eelnevate küsimuste osas muutusi pole toimunud. 
 Analüüs teeninduspiirkonna kohta:   

Raamatukogu asukoht on tegutsemise ajal asunud kogu aeg Triigi külas. Lahtioleku ajad sobivad, 
transpordiühendus on Triigi ja Aviapea küla vahel kord päevas, Pudiverega ühendus puudub. Kõik 
oleneb oma transpordist. Liigub õpilaste buss, elanikke ei teeninda. Elanike arv väheneb aastatega. 
Raamatukogu töötab poole kohaga. Ongi nagu laenutuspunkt. 
2.2 Eelarve 
Tabel 2 
Põhieelarve  Seisuga  

31.12.15. €  
Seisuga  
31.12.16 €  

Muutus %  

Eelarve kokku     
Personalikulu     
Komplekteerimiskulu 2,48 2,86 13,29% 
sh KOV-lt 1,73 2,09 17,22% 
sh riigilt  0,75 0,77 2,60% 
Infotehnoloogiakulu     
* Ürituste/näituste 
korraldamise kulu 
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2.3 Projektid 
Tabel 3 (täielik loetelu) 
Projektid, toetused (Kellelt saadud?) 
Projekti nimi 

Periood Eraldatud 
summa 

Projekti üldmaksumus 

- - -  

 Projekte pole koostatud 
 
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng 
Muudatusi pole toimunud 
 
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest:  
 
Koolituse teema Korraldaja Osalejate arv 

Virumaa rahvariided 
Eesti, islam ja kultuurierinevus 
Tõsimängud ja mängustamine 
Motiveeritud r/k hoidja kui 
kogukonna alus 
Tsemenditööstuse ajaloost ja 
sõbrakaubandusest Kundas 
Topoteek – meie võimalus end 
näidata 
Õppereis Soome r/ kogudesse 

KRK 
KRK 
KRK 
 
KRK 
 
KRK 
 
KRK 
KRK 

1 
1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
 

 
       Eriti huvitav oli tutvuda Virumaa rahvariiete arengulooga, hästi oli ettevalmistanud lektor  
tutvustades Kunda ajalugu ning muidugi õppereis Soome raamatukogudesse. 
            Erialasel koolitusel osaleti 30 tundi. 
 
LISA 1 
 
2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused. 
LISA 2 
           Ei ole esinetud 
2.4.3 Erialahariduse omandamine   
           Muutusi ei ole 
2.4.4 Töötajate tunnustamine  
         Aruandeaastal ei ole tunnustatud 
 

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid 
ja asukoht.  

Haldusjuhtimisel muudatusi ei ole. Raamatukogu asub 1980-ndatel aastatel ehitatud endises Triigi 
Lasteaed-Algkooli ruumides. Hoone ei kuulu enam vallale ja raamatukogu asub üüripinnal. 2003.a. 
toimus ruumides sanremont. Oleks vaja küll, eriti vajaksid välja vahetamist aknad. Vald ei tee ja 
vallalt seda nõuda ka ei saa. Vähem kulukaid probleeme on vald lahendanud. Raamatukogu jaoks 
piirkonnas sobivaid ruume ei ole. Piirkonna elanike arv väheneb ja võib olla toob lahenduse praegu 
toimuv haldusreform. 
 
LISA 3 
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2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.  
 Liikumispuudega inimestele  raamatukogusse juurdepääs pole tagatud, ka mitte osaline juurdepääs. 
Kaks trepiastet, millest ratastool üles ei saa. Talvel on soovi korral raskustega liikuvale lugejale 
raamatuid viinud raamatukoguhoidja. 
 
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 
Arendustegevus infotehnoloogia valdkonnas:  interneti ja Wi-Fi levik, tarkvarad , muutusi pole, 
Üldine hinnang raamatukogu infotehnoloogilisele baasile: rohkem ikka vananenud. 
3.Kogud 
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 
Raamatufondi täiendatakse heatasemelise eesti ilu- ja aimekirjanduse ning tõlkekirjanduse 
paremikuga. Arvestatakse kõikide lugejatega. Põhiline lugejate kontingent on pensionärid. 
Lastekirjanduse komplekteerimisel arvestatakse, et oleks huvilugemist ning õpikut toetavat 
aimekirjandust. Põhiline on tutvustada raamatute maailma mitmekesisust. Annetuste osas täienes 
fond 10 teavikuga summas 54.-eurot. 

3.1 .1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 
                 Komplekteerimiskulud olid kokku 2015.- eurot, kusjuures riigilt 766.- eurot, saadi juurde    
 171 teavikut, 10 teavikut saadi annetustena summas 54.-eurot. E-teavikuid ei ole 
 komplekteeritud. 
3.1.2 Perioodika komplekteerimine 
 Ajalehti telliti 3 nimetust ja ajakirju 10 nimetust kokku  780€ eest. 
3.1.3 Auviste komplekteerimine 
Auviseid ei komplekteeritud. 
3.2 Inventuurid, mahakandmised 
 Fondist kustutati 123 teavikut ja 44 komplekti ajakirju. 
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused 
Pakutakse kojulaenutust, kohallugemist, interneti teenust, RVL -teenust. R/kogus on võimalik  teha 
koopiaid ja paljundada. Lugejate rahulolu uuringuid pole tehtud. 
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.   
             AIP-i kasutamine ei ole  aktiivne, sest kodudes on olemas uuemad seadmed ning 
kaasaegsemad „nutividinad“. Kasutati 152 korda. Avalik teave interneti ja infolehe näol olemas. 
Valla  veebilehel on raamatukogu leitav ja loetav. AIP-i kasutamine  väheneb, inimeste isiklikud 
võimalused on kasvanud ning raamatukogu riist- ja tarkvara jääb sellele alla. 
 
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte. 
Tabel 5 
Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2015 

Lugejad 
2016 

Muutus 
(+-) 

Triigi 118 111 -7 

 
Raamatu- 
kogu 

Külastused 
2015 

Külastused 
2016 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal-
külast. 
2015 

Virtuaal-
külast. 
2016 

Muutus 
(+-) 

Triigi 1736 1588 -148 0 0  

 
Raamatu- 
kogu 

Laenut-d 
2015 

Laenut-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Päringud 
2015 

Päringud 
2016 

Muutus 
(+-) 

Triigi 
 

4233 4012 -221 24 20 -4 
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Laenutuste, külastuste ja lugejate arv on vähenenud. Elanikkond väheneb, vananeb ja ka tervislikud 
põhjused (nägemine muutub viletsamaks). Külas tööd ei ole ja noored käivad kaugemal tööl. 
Lugemine ei ole pop. Tihedat konkurentsi pakub televiisor, internet, kaubanduskeskused. Külades 
on ka transpordiprobleem. Lugeja kohta tuli aastas 36 laenutust ja külastusi 14. Aasta jooksul 
korraldati 11 raamatunäitust ja 6 väljapanekut, kirjanduslik pärastlõuna Debora Vaarandiga. 
Osalejaid oli 8. Ettelugemine V-Maarja lasteaias 16 lapsele. 
 
Infopäringud: Järjepidev töö registreerimisel. Registreeriti 20 päringut. Inimeste oskused ja 
teadmised vastuste leidmiseks on paranenud ning päringuid esitatakse vähem. 
 
4.3 RVL teenindus  
Tellimusi esitati 30 ja tellimused täideti. RVL – kasutasid oma valla raamatukogud. 
 
4.4 Laste- ja noorteteenindus  
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-d 

2015 
Lug-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Külast-d 
2015 

Külast-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Laenut 
2015 

Laenut 
2016 

Muutus 
(+/-) 

Triigi 21 16 -5 222 180 -42 218 164 -54 

Lastefond täienes 19 teavikuga. Osa raamatuid võib liigitada nii täiskasvanutele kui ka põhikooli 
vanemale astmele. Näiteks K.Priilinn, M.Karu, R. Reinaus ja ka teiste kirjanike teosed. Kindlasti 
aitab uudiskirjanduse tellimine paremale lugejateenindusele kaasa. Piirid tellimisele seab raha 
olemasolu. Lastele on õpetatud kuidas lugejaportaali kaudu vaadata, milliseid raamatuid on 
raamatukogus ja kuidas soovitud raamatuid leida ning millises raamatukogus see on saadaval. On 
RVL -i teel tellimise võimalus. Suur tähtsus on suulisel suhtlemisel ja helistamisel. Arvan, et maal 
on see tähtis. Raamatukogul on võimalik veebi abil teostada otsinguid, reserveerida, tähtaega 
pikendada. 
 
4.4.3.Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine.  
 
Laste lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine saab alguse juba kodust. Kui lapsevanemad ei 
külasta raamatukogusid, ei loe raamatuid ise, siis ei tunne legemise vastu huvi ka laps. Istugu parem 
internetis või viitku aega televiisorit vaadates. Tänuväärset tööd teevad lasteaiad, kus paljud lapsed 
tutvuvad raamatumaailmaga. Olen teinud ettelugemisi V-Maarja lasteaias, osa lapsi kuulab suure 
huviga ja vestleb pärast lugemist innukalt kaasa. Osal tuleb alles kohaneda ja harjuda. Kes tutvub 
raamatuga noores eas, see armastab raamatut ka vanemas eas ning leiab ikka aega lugemiseks. 
Kurb, et Triigis lasteaed kinni pandi. Eelkooliealised külastasid r/ kogu ja suur rõõm oli neile 
tutvustada uusi raamatuid. Lapsed käivad koolis V-Maarjas, nende päevad kujunevad pikaks: 
huviringid, spordiüritused, V-Maarjas on kolm raamatukogu, mida külastada. Nii jääb kohalik 
raamatukogu tahaplaanile. 
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad 
üritused. LISA 4  
 
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  
Erivajadustega sihtrühmi piirkonnas pole. 
 
Tabel 7 
 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv 



5 
 

Koduteenindus - - - 

 
Tabel 8 
Teenused teistele asutustele Ürituste arv Osavõtjate arv 

- - - 

Haiglatele ja hooldekodudele teenust ei paku. 
 
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja 
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond. 
 
4.6.1 Kohalikul  tasandil on koos r/ kogudega korraldatud üritusi. V-Maarja lasteaia ja 
muuseumiga sujub koostöö. 

4.6.2 riiklikul tasandil koostööd pole toimunud 

4.6.3 rahvusvahelisel tasandil koostööd pole toimunud. 

 
 
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.  
Kasutaja- ja infootsingukoolitust on pakutud põhiliselt noortele (lastele), tihtilugu toimuvad need 
töö käigus ning jäävad registreerimata. 
 
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded  
Teenuseid tutvustatakse valla veebilehes, ürituste kohta info vallalehes, teadete tahvlil, telefonitsi 
või suusõnaliselt. Väljaandeid pole koostatud.  
 
 
4.9 Andmebaasid. Kas ja milliseid andmekogusid pakutakse lugejaile kodulehe vahendusel?  E-
kataloog. 
Ei ole 
 
5. 2017 aasta tegevused 
A 2017 on laste-ja noorte kultuuriaasta. Ootame ära haldusreformi. Usun, see paneb nii mitmedki 
asjad paika ja lahendab palju probleeme. Siis selgub ka raamatukogu edasised tegemised. 
 
 
Direktor/juhataja 
Allkiri   Tiit Grünthal      
 
 
 
LISA 1 
Personali koolitus (siia ainult arvud) 
Raamatukogu 
nimi 

Koolituste 
arv 

Koolitustundide 
arv  
(koolituse maht ) 

Koolituskulud 
eelarves 

Koolituseks 
kulutatud 

Triigi         8 30 tundi   

Koolituskulud on V-Maarja Valla raamatukogu eelarves ühine 
LISA 2 
Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused  
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   Avalikke esinemisi ja loenguid pole. 
LISA 3 
Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid  
Raamatukogu nimi              Teostatud tööd (2016) 

      -         - 

 
LISA 4 
 Laste-ja noorteüritused  
Raamatukogu nimi Ürituse nimi Osavõtjate arv 

Triigi R/n H.Mänd 90 
R/n I.Lember 90 
R/n O.Saar  85 
R/N Lastekirjanduse 
raamatujuubelid  
R/vp U.Leies  85 
Ettelugemine V-Maarja lasteaias 
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