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Aastaaruanne 2017 

 

Aseri Raamatukogu  

 

Elanike arv   1613 

 

1.Põhilised tegevussuunad 

• 2017.aastal oli põhiliseks eesmärgiks raamatufondi korrastamine, kustutati 1223 eksemplari 

teavikuid. Jätkuvalt toimib 1 kord kuus koduteenindus eakatele. Palju kasutatakse 

raamatukogutöötaja kaasabil e-teenuseid. Näiteks täidetakse tulu- ja tervisedeklaratsioone, 

kalastuslubade ja erinevate taotluste vormistamine, bussipiletite trükkimine, abi 

pangaülekannete tegemisel  jne. On suurenenud raamatukogu külastuste ja laenutuste arv. 

Suur huvi on uute näituste vastu, kuigi raamatukogus on  ruumikitsikus. 

• Laste- ja noortekultuuri aastal toimus mitmeid raamatututvustusi ja näitusi noortele. Eesti 

filmiklassika tutvustamine ja vaatamine. Näitus „ Nostalgilised mänguasjad“  tekitas laste 

hulgas palju elevust. 

• Liitumise ettevalmistamine Kunda ja Viru-Nigula raamatukoguga. Ühise kasutamiseeskirja 

ja hinnakirja läbitöötamine. 

 

2. Juhtimine  

2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:   

• Muudatusi raamatukoguvõrgus 2017.aastal ei olnud. 

• Raamatukogus ei ole loodud nõukogu. 

• Plaanime sellel aastal viia läbi raamatukoguteenuste kvaliteedihindamise. 

• Aseri raamatukogu teeninduspiirkonnas on enamus küladest ilma transpordiühenduseta, 

kasutatakse oma transporti. Raamatukogu kasutajatelt küsides lahtiolekuajad sobivad. 

 

2.2 Eelarve 

 

Põhieelarve  Seisuga  

31.12.16. €  

Seisuga  

31.12.17 €  

Muutus %  

Eelarve kokku  27.55 32.52 18.04 

Personalikulu  17.19 20.73 20.59 

Komplekteerimiskulu 5.42 5.46 0.74 

sh KOV-lt 2.5 2.5 - 

sh riigilt  2.92 2.96 1.37 

Infotehnoloogiakulu  1.00 1.00 - 

Täienduskoolituseks 0,15 0,13 - 13.3 

Üritusteks,näitusteks 0.05 0.05 - 

Isikliku sõiduauto 

kasutamise kulud. 

Koduteenuse 

osutamiseks, 

koolitustel käimiseks 

 

0.23 

 

0.23 

0 

 

 

2.3 Projektid 
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2.4  

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Eraldatud 

summa 

Projekti üldmaksumus 

    

Projekte ei ole kirjutanud, kuna puuduvad oskused. 

 

2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng 

Muudatusi personali koosseisus ja tööajas ei olnud. 

 

2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest..  

 

Koolituse teema Korraldaja Osalejate arv 

 08.02 Veebi-ja turundustekstide koostamine TTÜ Virumaa Kolledž, 

Kaire Viil 

            1 

 14.03 Raamatukogud 2017 ERÜ tegevusest ja 

visioonidokumendist“21saj.raamatukogu. 

 

 

 

Laste ja noorte kultuuriaastast. 

Lugemisprogrammist“Aitan lapsi raamatute 

juurde“ 

 

 

 

Kohtumine Margit Kilumetsaga 

Ülle Talihärm,  

Kultuuriministeeriumi 

raamatukogunõunik ning 

Katre Riisalu,ERÜ 

esinaine 

Laste ja noorte 

kultuuriaasta projektijuht 

Marju Kask,Eesti 

Lastekirjanduse Keskuse 

arendusjuht Anneli 

Kengsepp 

            1 

11.04 Ringkäik Kohtla-Järve 

Keskraamatukogu lasteosakonnas ja samas 

majas asuvas uues teatme-ja lugemissaali 

osakonnas. 

Ringkäik Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa  

Kolledžis. 

Töötuba: toiduainete analüüsid, nitraatide ja 

C-vitamiini sisaldus köögiviljades. 

 

Jõhvi Keskraamatukogu 

           

            1 

05.05 Ringkäik Eesti Rahva Muuseumis. 

Lähte Ühisraamatukogu külastamine. 

Jõhvi Keskraamatukogu             1 

01.-     Suveseminar Mäetaguse rahvamajas. 

02.06  1.päeval: Haldusreformist ja Mäetaguse 

valla kogemusest kultuuriasutuste ühise 

juhtimise alla viimisel. 

Koolitus „Kuidas ja mida saame muuta 

teeninduses, et olla loov ja eriline?“ 

Tauno Võhmar, Mäetaguse 

vallavanem 

 

 

Aeternum Koolitus ja 

Konsultatsioonid 

 

            1 

Ekskursioon Mäetaguse mõisas ja mõisapargis Heldi Aia  

2.päeval: Koolitus „Tervislik toitumine 

töökohal“ 

Kätrin Karu, Tervise 

Arengu Instituut 

 

Kohtumine kohaliku poetessi 

Virve Osilaga 
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05.10 Suhtlus eri religioonide esindajatega Roland Karo, Tartu 

Ülikooli usuteaduse lektor 

            1 

08.11 Autoriõigusest Ivi Smitt, Eesti 

Rahvusraamatukogu 

parlamendiinfo keskus 

 

            1 

          Kirjanike tuur Vahur Afanasjev, Silvia 

Urgas,Piret Jaaks, Aapo 

Ilves 

 

07.12 Aastalõpu seminar Sillamäe Linna 

Keskraamatukogus. Ekskursioon Sillamäel, 

kultuurikeskuses ja muuseumis. 

Jõhvi Keskraamatukogu  

             2 

 

Iga koolitus on olnud kasulik ja vajalik. 

 

LISA 1 

 

2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:  

Raamatukogutöötajate poolt ei olnud avalikke esinemisi. 

 

2.4.4 Erialahariduse omandamine  

2017.aastal õppijaid ei olnud.                  

 

2.4.5 Töötajate tunnustamine  

Tänukiri „ Aasta maaraamatukoguhoidja 2017 „ 

 Aukiri Jõhvi Keskraamatukogu poolt panuse eest Ida-Virumaa raamatukogunduse arendamisel. 

 

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

Aseri raamatukogu asub lugejatele hästi ligipääsetavas kohas. Raamatukogu ruumid on kahel 

korrusel, puudub suurem pind ürituste korraldamiseks ja näituste ülespanekuks. 

2017.aastal ei tehtud remonttöid. Vajalik oleks koridori seinte ja väliskoridori lae remont. 

 

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 

Liikumispuudega inimestele on tagatud juurdepääs ainult I korrusele, II korrusele juurdepääs 

puudub. 

 

2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 
Raamatukogus on olemas viis arvutit, neist kaks on töötajate arvutid ja kolm raamatukogu 

kasutajatele. Üks lugejate poolt kasutatav arvuti vajaks ümbervahetamist, kuna on amortiseerunud 

.Raamatukogus on olemas Wi-Fi- -levi. On võimalik teha koopiaid ja olemas skaneerimisvõimalus. 

  

3. Kogud  

3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 

• Raamatukogu arvestab teavikute komplekteerimisel lugejate nõudlust ja vajadust. Praegu e-

teavikutele nõudlus puudub. 

•  Enim laenutatakse ilukirjandust  - 7223 eksemplari vene keeles ja eesti keeles 5992 . 

Liigilisest kirjandusest on enim laenutatud liike 1, 3, 61, 64, 7 ja 9.  Koju laenutatakse 

ajalehti ja ajakirju, enam Eesti Ekspressi, Maalehte  ja  МК-Эстониа. Suur nõudlus on 

kõikidele ajakirjadele mida on võimalus olnud osta.  Ringlus teavikutele on 0,4 ja hõlve 28.9 

%  
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Võrreldes eelmiste aastatega on lapsed rohkem lugema hakanud ja ka täiskasvanute 

laenutused on suurenenud. 

• Eelmisel aastal saadi annetusena 5 eksemplari, see on 0,84 % kogude juurdekasvust. 

• Komplekteerimissummad ei ole piisavad, kuna tuleb osta nii eesti- kui vene keelset 

kirjandust. Samuti tuleb arvestada iga-aastaselt tõusvate raamatuhindadega.   

 

3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 

2017.aastal saadi juurde 591 eksemplari uusi raamatuid, sellest vene keeles 247 eksemplari. 

Ilukirjandust oli 494 eksemplari, liigist kirjandust 97 eksemplari. Liigilist kirjandust tellime 

vastavalt vajadusele ja võimalustele. Enim telliti liike 1, 3, 5, 7 ja 9. 

E-raamatuid ei ole tellitud. 

 

3.1.2 Perioodika komplekteerimine  

Perioodikat komplekteerime vastavalt võimalustele nii eesti- kui vene keeles. Ajalehti on 7 nimetust 

ja ajakirju 14 nimetust. 

 

3.1.3 Auviste komplekteerimine 

2017.aastal auviseid ei olnud. 

 

3.2 inventuurid, mahakandmised  

Viimane inventuur oli 2014.aastal. Seoses  üleminekuga teise maakonda tuleb uus inventuur  

2018.aastal. 

Uusi teavikuid saabus 591 ja kustutati 1223 eksemplari. . 

 

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  

Muudatusi teeninduskorralduses ei olnud, jätkuvalt toimib koduteenindus. 

 Raamatukogu e-teenused on: 

- Tulu-ja tervisedeklaratsioonide täitmine 
- Kalastuslubade ja erinevate taotluste vormistamine 
- Bussipiletite trükkimine 
- Abi CV koostamisel 
- Eakatele abi pangaülekannete tegemisel jne.  

            

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine. 

Võrreldes eelmise aastaga on täiskasvanud kasutanud lugejaarvuteid rohkem, laste puhul on 

kasutatavus aga langenud.  

       Täiskasvanud       2016.a.      2017.a.         Lapsed         2016.a.        2017.a. 

                                      820           1052                                   417             193 

Raamatukogus on kolm lugejaarvutit, nendest üks vajaks ümbervahetamist, kuna on 

amortiseerunud. 

 

4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused.  

 

 

Raamatu-

kogu 

Lugejad 

2016 

Lugejad 

2017 

Muutus 

(+-) 

Aseri      453      466   +  13 

 

 

Raamatu- Külastused Külastused Muutus Virtuaal- Virtuaal- Muutus 
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kogu 2016 2017 (+-) külast. 

2016 

külast. 

2017 

(+-) 

Aseri     4265    5198   + 933       0      0       0 

 

 

 

Raamatu- 

kogu 

Laenut-d 

2016 

Laenut-d 

2017 

Muutus 

(+-) 

Päringud* 

2016 

Päringud* 

2017 

Muutus 

(+-) 

Aseri   10603   14051  + 3448       27         20 -  7 

 

Raamatukogu kasutatavus on suurenenud seoses mitmesuguste teenuste osutamisega elanikkonnale. 

*Infopäringud. Järjepidev töö registreerimisel.  

 

4.3 RVL teenindus  

RVL laenutust oli kaks. Olen kasutanud oma transporti. 

4.4 Laste- ja noorteteenindus  

4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine  

Saadi juurde 78 laste- ja noorsooraamatut. Noortele meeldib lugeda eesti kirjanike teoseid 

(R.Reinaus, K.Reimus jne.) ja ka fantaasiakirjandust. Nooremaid lugejaid huvitavad 

tegevusraamatud. 

 

4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 

 

Rmtk Lug-d 

2016 

Lug-d 

2017 

Muutus 

(+-) 

Külast-d 

2016 

Külast-d 

2017 

Muutus 

(+-) 

Laenut 

2016 

Laenut 

2017 

Muutus 

(+/-) 

Aseri   55    61   +  6    324     564  + 240   443   1043   + 600 

 

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine. 

On juurde tulnud lapsi, kellele meeldib külastada raamatukogu ja laenutada raamatuid, mängitakse 

lauamänge ja veedetakse aega koolibussi oodates. Loetakse eriti uuemat noorsookirjandust. 

Lasteajakirjadest on tellitud ajakiri Täheke. 

 

4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad 

üritused. LISA 4 

 

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  

Kui teenuseid ei pakuta, siis miks? 

 

 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv 

Koduteenindus         12          12               6 

 

 

Teenused teistele asutustele Ürituste arv Osavõtjate arv 

        ei ole                -             - 

 

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja 

võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.  

 

4.6.1 kohalikul   
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Raamatukogu aitab kaasa oma tegevusega kujundada kohalikku kultuurielu. Igapäevaselt kohalike 

elanike nõustamine ja abiosutamine, aitame täita erinevaid taotlusi ja avaldusi jne. Suur huvi on 

uute näituste ja väljapanekute osas, mis on alati oodatud. 

 

4.6.2 riiklikul  

4.6.3 rahvusvahelisel tasandil. 

 

Üldiseloomustus, milliseid üritusi korraldati, sh ka näitused ja kellele.  

Kuulasime reisimuljeid Prantsusmaalt.                            eesti keeles 

Luuleõhtu kitarrimängu saatel.                                         vene keeles 

Eesti filmiklassika tutvustamine ja vaatamine                  lastele   

Aastaringselt  raamatututvustused ja näitused lastele 

Ettelugemised väikelastele                       

Näitus „Nostalgilised mänguasjad“ 

           Kohaliku käsitööringi näitus 

           Õpilaste kunstiringi näitus 

           „Energiakerad“ paberist 

           „Vanad postkaardid lilledest“ 

           „Jõulud kauniks“ 

           „Tervitus uude aastasse“ 

           „Sõbrapäeva näitus“ 

           „ Kevadpühad“ 

           „ Aed uueks“ 

            

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele. 

Sihtrühmadeks on peamiselt õpilased, kuidas kasutada raamatukogu. 

Individuaalkoolitused eakatele arvuti kasutamisel. 

 

4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded  

Raamatukoguteenused on KOV veebilehel. 

Info ja üritustest teavitamine – teadetetahvlil, välikuulutused, telefoni teel. 

Osalesin raamatu „Aseri ajalugu“ koostamisel. 

 

4.9 Andmebaasid.  

Kodulehe vahendusel andmekogusi ei pakuta, kuna praegu puudub raamatukogul oma koduleht. 

 

5. 2018 aasta tegevused 

Viia läbi inventuur. 

Kõikidele inventarinumbriga teavikutele panna vöötkoodid. 

Raamatufondi korrastamine. 

 

 

Koostaja  Heili Nõmmets 

 

Direktor/raamatukoguhoidja 

Kuupäev  18.01.2018.a. 

 

 

 

LISA 1 
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Koolituste arv kokku Koolitustundide arv  

(koolituse maht ) 

Koolituseks kulutatud 

           8             45,5                    - 

 

Koolitused oli tasuta. 

LISA 2 

Raamatukogutöötajate poolt ei olnud avalikke esinemisi. 

 

LISA 3 

Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid  

Raamatukogu nimi              Teostatud tööd (2017) 

Aseri   Ei tehtud remonditöid 

 

LISA 4 

 Laste-ja noorteüritused  

Raamatukogu nimi Ürituse nimi Osavõtjate arv 

Aseri Aastaringselt toimusid 

raamatututvustused ja näitused 

parimatest lasteraamatutest 

 

 Eesti filmiklassika tutvustamine 

ja vaatamine 

            37 

 Näitus „Nostalgilised 

mänguasjad“ 

            29 

 Ettelugemised väikelastele  

 


