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Aastaaruanne 2017 

 

Raamatukogu nimi: Venevere 

Harukogude arv:  

 

Elanike arv (01.12.16)  184 

 
1.Põhilised tegevussuunad  

• 2017. aasta oli raamatukogu jaoks väga eriline: toimus Laekvere valla kolme raamatukogu 
ühendamine ning Veneverest sai haruraamatukogu,  haldureformi järgselt muutus  ka 
raamatukogu omanik – selleks on nüüd Vinni Vallavalitsus. 

• Raamatukogu on ürituste korraldamisel teinud koostööd Venevere Seltsimajaga  ning ühiselt 
on püütud jätta  väikest jälge piirkonna kultuuriellu.   

• 2017. oli laste- ja noortekultuuri aasta , aga vähese lastu arvu tõttu piirkonnas sellele teemale 
erilist rõhku ei pannud.  

 

2. Juhtimine  

2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud: 

•  2017. aastal toimus raamatukogu reorganiseerimine.  
31. jaanuaril võttis Laekvere Vallavolikogu vastu otsuse nr. 3 Laekvere valla 

raamatukogude tegevuse ümbekorraldamisest ning Muuga ja Venevere 

raamatukogud liideti Laekvere raamatukoguga.  

28. veebruaril kinnitas Laekvere Vallavolikogu määrusega nr. 2 „ Laekvere 

Raamatukogu põhimääruse”, mis jõustus 1. aprillist 2017. Põhimääruse järgi on 

Laekvere raamatukogu vallaraamatukogu , mille struktuuri kuuluvad 

haruraamatukogud Muugas ja Veneveres.  

• Raamatukogu lahtiolekuajad muutusid 2016.aasta lõpus ja jäid samaks sellega võrreldes-  
 Venevere haruraamatukogu on avatud esmaspäeval ja neljapäeval 9.00 -17.00  

• Raamatukogunõukogu ei ole moodustatud. 

•  Raamatukogu kvaliteedihindamist ei ole läbi viidud, see on plaanis 2018. aastal. 

• Raamatukogude arv piirkonnas on optimaalne. Pärast raamatukogude liitmist vähenes  

raamatukogude lahtiolekuaeg, aga teenus on piirkonna elanikele kättesaadav.  

 

2.2 Eelarve 

 

Põhieelarve  Seisuga  

31.12.16. €  

Seisuga  

31.12.17 €  

Muutus %  

Eelarve kokku  21,17 9,18  

Personalikulu     

Komplekteerimiskulu 3,97 4,47 11,00% 

sh KOV-lt 3,62 4,13 12,30% 

sh riigilt  0,35 0,34  

Infotehnoloogiakulu     

Täienduskoolituseks    

Üritusteks, näitusteks    

*….    

*…..    
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Tabelis kajastub Venevere haruraamatukogu üldeelarve summa võrdluses eelmise aastaga – eraldi 
harukogu eelarvest on nähtav komplekteerimis- ja majanduskulud, personalikulu arvestatakse 
Laekvere raamatukogu eelarvest ja see harukogu eelarves ei kajastu.   Seetõttu ei ole arvestanud ka  
eelarve protsendilist  muutust , sest eelarved ei ole omavahel võrreldavad.  
 
2.3 Projektid 

2.4  

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Eraldatud 

summa 

Projekti üldmaksumus 

    

 
Projekte ei ole kirjutanud.  
 
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng 
Laekvere raamatukogus töötab 2 inimest - direktor ja raamatukoguhoidja. Laekvere raamatukogu 
raamatukoguhoidja töötab kahel päeval nädalas Venevere haruraamatukogus ja kolmel päeval 
Laekvere raamatukogus.   
 
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest..  

 

Koolituse teema Korraldaja Osalejate arv 

Kuidas kasutada ruumi kui ruumi ei ole Lääne-Virumaa 

Keskraamatukogu ( 

LVKRK) 

1 

Õppereis Tallinna LVKRK 1 

Raamatukoguhoidjapäev Kadrinas LVKRK 1 

Raamatukogutöö kvaliteedi hindamise  mudel LVKRK 1 

Pildi sisse minek.raamatukunsti projekt lastele LVKRK 1 

Infoturbe teadlikkuse tõstmine   4 

Kirjandustuur LVKRK 1 

ERÜ maaraamatukogude suvelaager 

Raplamaal 

ERÜ 1 

 

Koolitused olid erialased ja teemad olid väga laialdased ja huvipakkuvad.  

 

LISA 1 

 

2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: 
Avalikke esinemisi ei toimunud.  
LISA 2 

 

2.4.4 Erialahariduse omandamine 
Erialane haridus ( kutseeksam) on  varasemalt omandatud. 
  
2.4.5 Töötajate tunnustamine 
Sel aastal töötajat ei tunnustatud.  
  



3  

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid 

ja asukoht. 
Raamatukogu haldamine toimus Laekvere Vallavolikogu poolt kehtestatud eelarve alusel.   
Venevere  raamatukogu asub Venevere Seltsimajas esimesel korrusel, ruumid on remonditud ja 
hubased.  
LISA 3 
 

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 
Liikumispuudega inimestele juurdepääs puudub. ( trepil ei ole kaldteed  ) 
 
 
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 
Sel aastal sai raamatukogu uue tööarvuti. 
 

3. Kogud  

3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 
Kogude komplekteerimine toimub Lääne- Virumaa Keskraamatukogu komplekteerimisosakonna 
kaudu ja Laekvere Vallavolikogu poolt kehtestatud eelarve alusel. Komplekteerimisel lähtume 
põhimõttest, et erinevate lugejagruppide huvid saaks rahuldatud.  
Annetuste osakaal kogude juurdekasvust on väga väike – vaid 3 teavikut saime annetustena.  
Kogude koosseisust on 69,8 % ilukirjanduslikud teosed ning ka laenutustest on 53,7 % 
ilukirjanduse laenutusi.  

KOV- i poolt eraldatavad komplekteerimissummad on olnud piisavad.  
 

3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 
Kogud täienesid 266  teaviku võrra, neist 3 olid annetused.  E-raamatuid ei ole ostnud, sest nende 
laenutamissüsteem on riiklikult välja arendamata . 
3.1.2 Perioodika komplekteerimine 
Perioodikat on tellitud 11 nimetust.  
3.1.3 Auviste komplekteerimine 
Auviseid ei ole ostnud. 
3.2 inventuurid, mahakandmised 
Inventuur on läbi viidud 2016. aastal, seega ei olnud vajadust seda 2017.  aastal teha.  
Aasta jooksul koostasin ühe kustutusakti, millega sai maha kanda 365 teavikut. Teavikute 
mahakandmine on juurdetulekust  27 % suurem.  
 

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  
Teeniduskorralduses muutuseid ei olnud. Lugejatel on jätkuvalt võimalik kasutada kohal- ja 
kojulaenutust ning AIP-i teenuseid.  
Lugejate rahulolu-uuringuid ei ole läbi viidud.  
 
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine. 
Lugejatel on võimalik kasutada  internetti erineva informatsiooni kättesaamisks. 
 

4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. 
2017. aasta oli esimene vähendatud lahtiolekupäevadega aasta ja eks see jättis jälje ka raamatukogu 
teenuste kasutamisse.  
Piirkonna elanikest 44 % on raamatukogu kasutajad, lugejate arv langes 15,6 %  .  Külastuste arv 
vähenes 15,8%  ja selle vähenemise põhjuseks on ilmselgelt raamatukogu lahtiolek vaid kahel 
päeval nädalas. Laenutuste arv on vähenenud  17,27  % ning kui arvestada, et nii lugejate kui 
külastuste arv langes, siis on ka see langus täiesti mõistetav.  
1575  - st laenutusest on 846   ehk 53,7  % ilu- ja lastekirjandust ning 729  ehk 46,3  % on muude 
liikide ja kohallaenutused.  
Raamatute ringlus on 0,1 
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Raamatu-

kogu 

Lugejad 

2016 

Lugejad 

2017 

Muutus 

(+-) 

Venevere 96 81 -15 

 

 

 

Raamatu- 

kogu 

Külastused 

2016 

Külastused 

2017 

Muutus 

(+-) 

Virtuaal-

külast. 

2016 

Virtuaal-

külast. 

2017 

Muutus 

(+-) 

Venevere 1177 
 

991 -186 - - - 

 

 

 

Raamatu- 

kogu 

Laenut-d 

2016 

Laenut-d 

2017 

Muutus 

(+-) 

Päringud* 

2016 

Päringud* 

2017 

Muutus 

(+-) 

Venevere 1904 1575 -329 12 15 3 

 

*Infopäringud.  
Toimub pidev infopäringutele vastamine, kuid nende registreerimine programmis jääb küll tihti 
märkimata ning selles osas on vaja tööd tõhustada. 
 
4.3 RVL teenindus 
 RVL teenindust kasutame vajadusel  – Veneveresse  tellisime muudest kogudest  ( Lääne- Virumaa 
Keskraamatukogust, Vinni- Pajusti , Roela, Muuga, Simuna ja Venevere raamatukogust) 49   
teavikut ning mujale ( põhiliselt Simunasse, Muuka, Veneveresse, Roelasse ja Vinni-Pajustisse)  
laenutasime 95 teavikut.  
RVL teenindust aitavad korraldada isiklikel suhetel põhinevad kontaktid - meie piirkonna 
postiljonid ja  mujal tööl käivad tuttavad.  
 

4.4 Laste- ja noorteteenindus 
Laste arv piirkonnas on väga väike , aga siiski pöörasime tähelepanu laste- ja noortekultuuriaastale.  
Koostöös Laekvere ja Muugaga viisime läbi laste suure pärlimängu  „ Suvi raamatuga”. Ürituse 
lõpetamine toimus Venevere Seltsimajas.  
 
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine 
Kogude komplekteerimisel tellin lastele põhiliselt eesti autorite uudisteoseid. 
 

4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 
2017. aastal on raamatukogu kasutajatest  vaid 8,6  lapsed. Laenutuste üldarvust on lastelaenutusi 
2,6  %  ja  külastustest  11 % laste külastusi.  
 

Rmtk Lug-d 

2016 

Lug-d 

2017 

Muutus 

(+-) 

Külast-d 

2016 

Külast-d 

2017 

Muutus 

(+-) 

Laenut 

2016 

Laenut 

2017 

Muutus 

(+/-) 

Venevere 10 7 -3 55 110 55 41 41 - 

 

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine 
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Lastel lugemishuvi tekitamiseks on väljapanekuid erinevatest raamatutest. Piirkonna lapsed õpivad 
Muuga-Laekvere Koolis ning osalevad sealsete kogude poolt korraldatud üritustel.  
 

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

üritused. 
Lasteürituste põhiteemaks on lugemise propageerimine.  
Aasta jooksul said lapsed erinevatel näitustel- väljapanekutel tutuvuda erinevate kirjanike 
loominguga. 
Suveks haarasime koostöös Laekvere ja Muuga koguga  lapsed lugemisprogrammi suur pärlimäng „ 
Suvi raamatuga” , mille lõpuüritus toimus kõigi kolme maja lugejatele ühiselt Veneveres. 
Piirkonna lapsed õpivad Muuga-Laekvere Koolis ning osalevad sealsete kogude poolt korraldatud 
üritustel – nii esindas Veneverest pärit Pärtel Oja Lääne- Virumaa Keskraamatukogus toimunud  
ettelugemispäeval „ Kõik on kõige targemad!” oma kooli.  
 LISA 4 

 

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  

Kui teenuseid ei pakuta, siis miks? 
Erivajadustega sihtrühmade teenuste järele ei ole vajadust olnud  ning tesitele asutustele 
raamatukogu teenuseid ei paku.  
 

 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv 

Koduteenindus    

 

Teenused teistele asutustele Ürituste arv Osavõtjate arv 

   

 

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

võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.  

4.6.1 kohalikul   

4.6.2 riiklikul  

4.6.3 rahvusvahelisel tasandil. 
Raamatukogu peamised koostööpartnerid on teised raamatukogud ja Venevere Seltsimaja.  
Riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil koostöö ei toimi.  
 

Üldiseloomustus, milliseid üritusi korraldati, sh ka näitused ja kellele.  
Raamatukogus toimusid mitmed erinevad näitused- väljapanekud ja üritused: 
* raamatunäitused- väljapanekud Harri Jõgisalu, Hinge Kaljundi ja Leelo Tungla  loomingu 
tutvustamiseks 
* lugejad osalesid aktiivselt Aasta tegu 2016 väljaselgitamisel 
* igakuiselt käis koos erinevaid põlvkondi ühendav nn. Jututuba , kus piirkonna inimesed said 
omavahel suhelda, meenutada vanu aegu ja arutleda hetkeolukorra üle  
* kohtumised Ülo Niisukese ja Hinge Kaljundiga nende uute raamatute tutvustamiseks 
* küpsetiste- ja kodunapsi päev, kus kultuurilist meelelahutust pakkus Simuna Priitahtlike 
Pritsimeeste näitetrupp ja kohalikud inimesed pakkusid omavalmistatud küpsetisi ja napse.  
 

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele. 
 Kasutajakoolitusi ei ole läbi viinud. 
 

4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded 
Raamatukoguteenuseid ja – üritusi  tutvustasime Laekvere valla kodulehel, ajalehes „ Laekvere 
Valla Sõnumid” ning Laekvere raamatukogu Facebooki lehel.  
Väljaandeid ei ole koostanud. 
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4.9 Andmebaasid. 
Andmebaase ei loonud. 
 

 

 

5. 2018 aasta tegevused 
2018. aasta on ilmselgelt kohanemise aasta uue vallavalitsusega. Eesmärgiks on läbi viia 
kvaliteedihindamine ning jätkata aktiivset tööd laste lugemisharjumuste kujundamisel. Suuremat 
rõhku tuleb pöörata koostööle uue valla teiste raamatukogudega.  
 

Koostajad 

 Sirje Raudmäe  

raamatukoguhoidja  

Maarika Lausvee 

Direktor 

17.01.2018 

 

LISA 1 

Koolituste arv kokku Koolitustundide arv  

(koolituse maht ) 

Koolituseks kulutatud 

8 25 0,71 

 

 

LISA 2 

 

 

 

LISA 3 

Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid  

Raamatukogu nimi              Teostatud tööd (2017) 

- - 

 

 

 

 

LISA 4 

 Laste-ja noorteüritused  

Raamatukogu nimi Ürituse nimi Osavõtjate arv 
Venevere Suur pärlimäng „ Suvi raamatuga”  

 
Jututoa jõulukohtumine- väikelaste 
jõulupidu  
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