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Aastaaruanne 2016
Viru-Nigula raamatukogu
Elanike arv 1311

1.Põhilised tegevussuunad
Põhitähelepanu oli suunatud lastetööle, laste lugemisharjumuse kasvatamisele ning suunamisele
hariva kirjanduse juurde.Neist tulevaste lugejate kasvatamisele. Selleks korraldati palju üritusi ja
võistlusi. Loodan, et paranes kontakt ja koostöö kooliga, kuna nii mõnestki lasteüritusest said osa ka
õpetajad. Kõik üritused on mõjutanud kohalikku kultuurielu. Merekultuuri aastal oli eksponeeritud
suur näitus, mis oli üleval terve aasta. Seda uuendati aegajalt. Piisavalt korraldati just harivaid
üritusi. Laste teenindamisel oli märkimisväärne edu. Palju on kajastatud raamatukogu tegevust
kohalikus ajalehes. On panustatud lugejatele mugavuste loomisele ja vaba juurdepääsu
võimaldamine infole, avalikele e-teenustele, inimeste mitmekülgse arengu toetamisele. Nõustamine
ja koolitamine infotarbimisoskuste arendamiseks.

2. Juhtimine
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:
Muutusi raamatukogude võrgus ega lahtiolekuaegades toimunud ei ole. Raamatukogu nõukogu
moodustatud ei ole.
Teeninduspiirkonna elanikel peaks olema nii raamatukogu asukoha kui ka lahtiolekuaegade tõttu
võimalik raamatukogu kasutamine. Arvan, et 1311 elaniku kohta on ühest raamatukogust vähe, kuid
valdade ühendamise tõttu toimuvad kindlasti ettenägematud muutused nii transpordi kui palju muu
osas, mida ei ole praegu võimalik prognoosida.

2.2 Eelarve
Tabel 2
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu
*
Ürituste/näituste
korraldamise kulu
*

Seisuga
31.12.15. €
25654
11799
6238
4000
2238
1155

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

Seisuga
31.12.16 €
24580
12631
6573
4222
2351
998
197

Periood
-

Muutus %
-9,6
9,3
9,5
9,5
9,6
-8,6

Eraldatud
summa
-

Projekti üldmaksumus
-
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Projekte ei ole kirjutatud ja toetusi ei ole saadud.
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Vahetus koristaja terviseprobleemide tõttu.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest:
Korraldaja
Koolituse teema

Osalejate arv

Soome kirjandus

Anne Laine

1

Arvo Iho elu ja looming

Arvo Iho

1

Motiveeritud raamatukoguhoidja Jaanus Kangur
kui kogukonna alus

1

Tsemenditööstuse ajaloost
sõbrakaubandusest Kundas

1

Õppereis
raamatukogudesse

Soome

ITK vahendid ja võimalused
Osalus
ja
mäluasutustes

ja Uno Trumm

1
Henn Sarv

kaasamine Krista Lepik, Agnes Aljas

1
1

Koolitused olid väga huvitavad ja rikastavad. Eriti õppereisid ning Jaanus Kanguri ja Arvo Iho
korraldusel koolitused.

LISA 1
2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:
Väljaspool raamatukogu ei ole suuremaid esinemisi olnud, vaid väikesed sõnavõtud laste
lusikapeol, kooli lõpuaktusel jm.
2.4.3
Erialahariduse omandamine.
Õppijaid ei ole.
2.4.4 Töötajate tunnustamine .
Tämukiri Vasta Koolilt meeldiva koostöö eest
Tänukiri Lääne-Virumaa KRK direktorilt kultuuri ja lugemist väärtustava tegevuse eest.
Tänukiri Viru-Nigula vallalt valla 25-a. juubeli puhul kohusetundliku ja pikaaegse tehtud töö eest.
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu
ruumid ja asukoht.
2016.aastal remonti ei tehtud ja puudub ka vajadus. Raamatukogu asukoht on sobiv.
LISA 3
2.5.1
Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Liikumispuudega inimesed saavad kasutada kaldteed terrassile pääsemiseks.

2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Oste ei ole ja arendustegevust toimunud ei ole.
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3. Kogud
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
Komplekteerimise põhimõtted on jäänud samaks. Prioriteet on õppekava toetav kirjandus. Palju on
tellitud minu-sarja, elulooraamatuid ja käsitööraamatuid, kuna nende vastu on suurt huvi üles
näidatud. E-teavikuid tellitud ei ole. Annetuste osakaal teavikute juurdekasvust 4,5%, s.o 10
teavikut. Tellitu on valdavas osas lugejate poolt kasutust leidnud. Kõige suurem kasutajate sihtrühm
on töötajad, kellele järgnevad põhikooli õpilased ja pensionärid.
3.1.1
Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
Raamatuid on ostetud 403 ning annetusena saadud 10 eksemplari.
3.1.2
Perioodika komplekteerimine
Perioodikast osteti 30 aastakäiku ajakirju ja 10 aastakäiku ajalehti.
3.1.3
Auviste komplekteerimine
Auviseid osteti 5.
3.2 inventuurid, mahakandmised
Inventuuri tehtud ei ole. Kustutatud on aasta jooksul 600 eksemplari, millest 264 on raamatud, 46
ajakirjad ja 287 auvised ning 3 elektroonilised teavikud.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Lugejate rahulolu-uuringuid tehtud ei ole. Raamatukoguteenused on kõik endiseks jäänud.
Lugejapiletina saab kasutada ka ID-kaarti. Lugejad, kes soovivad, kasutavad paroolikaarte, millega
nad saavad ise kaks korda teavikuid pikendada ja end teavikute saamiseks järjekorda panna.
Võlglastele on kehtestatud viivised.

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
Infole ja e-teenustele on vaba juurdepääs. Avaliku teabe kättesaamiseks kasutatakse raamatukogu
arvuteid harva, sest kodudes on palju arvuteid, samuti koolis ja rahvamajas. Raamatukogus on kaks
arvutit lugejate tarbeks.Need on varustatud ID-kaardi lugejatega. Arvuti kasutamine on tasuta.
Tasuline teenus on printimine ja koopiate tegemine. Arvuti kasutamisel ollakse vajadusel abiks
nõustamise ja koolitamisega. Arvutikasutajate põhiliseks sihtrühmaks on pensionärid ja suvitajad.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused.
Tabel 5
Raamatukogu
Viru-Nigula

Lugejad
2015
214

Lugejad
2016
202

Muutus
(+-)
-12

Raamatukogu

Külastused
2015

Külastused
2016

Muutus
(+-)

Viru-Nigula

4884

4460

-424

Raamatukogu
Viru-Nigula

Laenut-d
2015
10193

Laenut-d
2016
9206

Muutus
(+-)
-987

Virtuaalkülast.
2015
0

Päringud
2015
68

Virtuaalkülast.
2016
0

Päringud
2016
74

Muutus
(+-)
0

Muutus
(+-)
6

Lugejate arv jäi 12 võrra väiksemaks ja laenutusi 987 võrra vähemaks. Ka külastusi oli 424 võrra
vähem. Raamatukogu oli lugejatele avatud 199 päeval. Viimane osa puhkusest toimus ilma
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asendajata. Kindlasti on see tagasimineku põhjustaja. Kohalkäijate arvu vähendab kindlasti eteenuse kasutamine teaviku leidumuse kindlakstegemisel ja reserveerimisel.
Infopäringud
Infopäringud registreeritakse jooksvalt URRAM-is. Päringuid oli 68 väga erinevatel teemadel.
4.3 RVL teenindus
RVL-i kasutamine suurenes.11 tellimust saadi teistelt raamatukogudelt ja 2 tellimust esitasime ise.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
Laste abistamiseks on kohustuslik kirjandus pandud klasside kaupa eraldi riiulile.Laste arvelt tuleb
palju kohallaenutusi, kuna lapsed ei soovi tihti raamatut koju viia, vaid eelistavad kohapeal vaadata.
Õpetajatega on kontaktid normaalsed ja võimaldavad koostööd.
4.4.1
Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine.
Juurde osteti 70 raamatut. 28 neist olid eesti autorite teosed. Laste ajakirju telliti 2 aastakäiku - „Hea
Laps“ ja „Täheke“. Eriti huvituti LasseMaia detektiivibüroo lugudest. Ka Keräneni teoseid loeti
huviga. Ajakirjadest kahjuks lapsed lugu ei pea. Kõige tähtsam lugemisvara oli kohustuslik
kirjandus. Peale Marko Kalduri ja Tähekiire külaskäiku oli populaarne ka „Valge Tähekiire
seiklused“.

Rmtk
ViruNigula

4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 6
Lug-d Lug-d Muutus Külast-d Külast-d
2015
2016
(+-)
2015
2016
70
65
-5
1820
1644

Muutus
(+-)
-176

Laenut
2015
1137

Laenut
2016
1087

Muutus
(+/-)
-50

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
Laste ja noorte lugemisharjumuse kujundamine oli aasta põhiliseks eesmärgiks. Selleks korraldati
mitmeid lugemise juurde juhatavaid üritusi: võistlusi, mänge, viktoriine. Töötab lugemisring. Laste
lugemus on suurenenud. On hakatud laenutama ka muud peale kohustusliku kirjanduse. Lasteaiaga
on raamatukogul head kontaktid, mistõttu saab lugemise juurde juhatamist alustada juba päris
pisikestega. Lasteaialapsed tulevad kogu rühmaga koos oma õpetajatega. Vaadatakse raamatuid,
kuulatakse ettelugemist. Enim huvi pakkusid ilusad jõuluraamatud, mida sai näituseriiulit võtta ja
ise uudistada. Lasteaiaõpetajad valivad koos lastega raamatuid ja filme, mida lasteaias lugeda ja
vaadata. Töö lastega nõuab suurt pühendumist.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad
üritused. LISA 4
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Vajadusel viivad raamatuid koju sotsiaaltöötajad.
Tabel 7
Koduteenindus

Kordade arv
0

Teenuste arv
0

Tabel 8
Teenused teistele asutustele
Ürituste arv
0
0
Vallas puuduvad teenuseid vajavad asutused.

Kasutajate arv
0

Osavõtjate arv
0
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4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
4.6.1 kohalikul tasandil on olemas koduloo kartoteek. Kogutakse ka prinditud tekste piirkonda
puudutavatel teemadel ja piirkonnaga seotud isikutest Koostööd tehakse valla muuseumiga. Ürituste
kaudu püütakse toetada inimeste mitmekülgset arengut ja elukestvat õpet. Üritustel osales 187
inimest. Üritusi oli kokku 18, näitusi 4 ja väljapanekuid 5. Koostööpartneriteks on kool ja lasteaed
ning haridusselts ja rahvamaja. Vallasisest koostööd toetab vallavalitsus. Täiskasvanutele toimus
kolm raamatuarutelu. Toimus ka õhtu, kus räägiti memuaaridest ja nende kirjutamisest. Katkendid
memuaaridest olid väga humoorikad. Vaba aja veetmiseks on eelkõige huvitav ja hariv kirjandus,
muusika ja filmid. On panustatud külastajate mugavusele ning ajaveetmise võimalustele male, kabe
ja puslede seltsis.
4.6.2 riiklikul tasandil kellegagi koostööd ei toimu.
4.6.3
rahvusvahelisel tasandil koostöö puudub.
Täiskasvanutele oli terve aasta väljas näitus „Meri on, meri jääb“, mida aasta jooksul uuendati,
kokku 63 raamatut. Sõbrapäevaks eksponeeriti näitus „Sõprusest sünnivad laulud“, kus oli nii
tsitaate, laule kui ka luuletusi, Kokku 38 raamatut. „Nali naljaks“ oli naljakuu, aprilli väljapanek,
kus oli 38 naljaraamatut nii karrikatuurides kui tekstis. Heljo Männi 90. juubelisünnipäeva puhul sai
vaadata näitust 41 raamatuga. Ellen Niitu mälestati väljapanekuga „Hüvasti, Ellen Niit“ - 21
raamatut. „Metsa seenele“ väljapanekul oli 19 seeneraamatut.
Laste näitused, väljapanekud on lisas 4.
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Infootsingu koolitusi on tehtud jooksvalt nii lastele kui ka täiskasvanutele. Õpetatud on URRAM-i
otsingut, bussipiletite ostmist, pangatehingute tegemist ja tuludeklaratsiooni täitmist ning muud
jooksvalt vajalikku.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Väljaandeid ei ole koostanud ega sellel osalenud.
Raamatukogu tutvustamise põhiliseks kanaliks on kohalik ajaleht. Ka valla kohuleht. Ürituste
reklaamimine nõuab tihti isiklikku pöördumist telefoni ja meili teel. Ürituste reklaamimiseks on
teadetetahvel.

4.9 Andmebaasid.
Uusi andmebaase loodud ei ole. Kasutada saab E-kataloogi ja kodulookartoteeki.
5. 2017 aasta tegevused
Tuleb jätkata laste lugemise juurde suunamist. Püüan kaasata koostööks rohkem kooli huvijuhti ja
õpetajaid, kuna kooli nõudmised lastetööks on suured. Jätkan nõustamist ja koolitamist
infotarbimisoskuste arendamiseks. Püüan muuta raamatukogu kasutajasõbralikumaks. Sihiks jääb
elukestva õppe võimaluste pakkumine, inimeste mitmekülgse arengu toetamine. Kavatsen
korraldada õpetlikke ja arendavaid üritusi.

Direktor/juhataja
Allkiri …Hiie Kivilo……………
19. jaanuar 2017

LISA 1
Personali koolitus .
Raamatukogu
Koolituste

/Nimi/

Koolitustundide

Koolituskulud

Koolituseks

6
nimi

arv

Viru-Nigula

7

arv
(koolituse maht )
39

eelarves

kulutatud

200

107,3

LISA 2
Ei ole.
LISA 3
Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Raamatukogu nimi
Teostatud tööd (2016)
Viru-Nigula
Ei ole
LISA 4
Laste-ja noorteüritused
Raamatukogu nimi
Viru-Nigula

Näitused, väljapanekud

Ürituse nimi
Küünlapäev ja küünlad
Illustartsioon raamatus
Sõnavara
rikastamine
emakeelepäeval
URRAM-i kasutamine otsinguks
ja õppemäng+ võistlus
A.Kivirähk „Oskar ja asjad“
ettelugemine+ nuputamine ja
värvimine
Kooliminejate suvepäev koos
Pipiga
M.Kaldur „Valge Tähekiire
seiklused“
ettelugemine
ja
arutelu
Külas kirjanik Marko Kaldur
koos Tähekiirega
Eesti linnud + värvimine
Ettelugemise võistlus 4. klassile
„Puulane
ja
Tohtlane“
jutustamine + käeline tegevus
Jõulukaartide meisterdamine
Kristiina Kõrve raamatu „Ella
kinaverpunasest verest sündinu“
esitlus
Jõuluraamatute tutvustamine +
salmide lugemine lasteaia lastele
Jõulud
Memme ja taadi laulud
Emalaulud

Osavõtjate arv
4
7
4
4
4

18 last + 11 vanemat
4

30 last + 3 õpetajat
4
14 last + 2 õpetajat
5 last
9
3 last + 9 täiskasvanut

19 last + 3 täiskasvanut
70 raamatut
21 raamatut
32 raamatut

