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1. Äksi Raamatukogu 2016. aasta aruanne 
 
 

Elanike arv teeninduspiirkonnas  845 
Lugejate arv 174 
Külastuste arv 2459 
Arvutikasutajate arv 5 
Laenutuste(koos kohalkasutustega) arv 4934 
E-teavikute laenutuste arv 0 
Teavikute arv 11921 
Raamatuürituste arv kokku 27 / 693 osalejat 

 
 
1.Põhilised tegevussuunad 
 
    Aastat 2016 võib Äksi Raamatukogus pidada üsna heaks tööaastaks. 

    Positiivse poole peale tuleks nimetada mitmeid raamatukogu poolt piirkonna elanikele 

korraldatud huvitavaid üritusi ja raamatukogu juures kohalike elanike soovil tegutsemist 

jätkanud naiste käsitöötunde ja tervisevõimlemist. 

    Mõningast leevendust sai seni pidevalt kriitiline olnud ruumiprobleem. Seda võimaldas 

olemasolevatele riiulitele juurde lisatud 18 laudit. Lisaks jätkus raamatufondi põhjalik 

korrastamine ning ümberpaigutamine. 

    Samuti tuleks mainida raamatukogus (ja Jääaja Keskuses) valitsenud äärmiselt positiivset 

õhkkonda, mis soodustas töötamist ning ühistegevust.  

Edukaks kujunesid kevadine muuseumiöö, naiste käsitööringi tegevus ning novembris 

toimunud Äksi Raamatukogu 30. tegevusaasta tähistamine. 

 

    Raamatukogu positsioon omavalitsuses on hea.  

Raamatukogu on igati toetanud valda tema tegevustes ning vald raamatukogu. 

 

    Negatiivseks tuleb pidada eelkõige statistiliste näitajate vähenemist. Kahjuks on hetkel 

periood, kus inimesed loevad eelnevast vähem ning eriti on seda märgata laste puhul. 

Negatiivne on ka raamatukogutöötaja töötasustamine, mis jääb endiselt tunduvalt alla 

kõrgharidusega kultuuritöötajatele riigi poolt kehtestatud palgast.  

 

    2017. aastaks planeeritakse:  

• korraldada mitmeid erinevaid üritusi  

• jätkata dekomplekteerimist  

• parandada lugejateenindust individuaalse lähenemise läbi 

• teostada raamatukogu põhiruumi sanitaarremont 

 
Raamatukogu tegevused merekultuuri aastal. 

    Merekultuuriaastaga seoses korraldati: 

• lastele 1 mereteemalisi juturaamatuid tutvustav väljapanek.  
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2.  Juhtimine  

2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud   
    Äksi Raamatukogus ei toimunud nimemuutust ega reorganiseerimist. 
    Endiseks jäid ka lahtiolekuajad.  
    Tartu valla raamatukogude ühine nõukogu ei ole tööle rakendunud. 
Raamatukogu on nädalas lugejatele avatud 38 tundi, mida on veidi liiga palju. Puudub 
näiteks aeg, et minna linna vahetama printeri tahmakassetti või tutvuma uute raamatutega..   
 
2.2 Eelarve 
Tabel 2 

Põhieelarve Seisuga  

31.12.15. € 
Seisuga  

31.12.16 € 
Muutus  % 

Eelarve täitmine kokku 16,069 20,619 + 28,32% 
Personalikulu 10,189 13,830 + 35,73% 

Komplekteerimiskulu 4,455 3,972 - 10,84% 
sh KOV-lt 2,710 2,285 - 15,68% 

sh riigilt 1,482 1,615 +  8,97% 

Infotehnoloogiakulu 0,432 1,027 + 137,73% 
 
2.3 Projektid 
Tabel 3 
Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Summa 

0 0 0 

    2016.aastal Äksi Raamatukogus ühtegi projektipõhist tegevust ei toimunud. 
 
2.4 . Personali juhtimine ja areng 
Äksi Raamatukogu personalikorralduses muudatusi ei olnud. 

 
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest 2016 
Tabel 4 

Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv 
(koolituse maht) 

Koolituseks 
kulutatud 

Äksi Raamatukogu 1 6 180,00 

 
Tabel 5 

Koolituse teema Korraldaja  Osavõtjate 
arv 

Pagulane, põgenik, immigrant- kes on kes Tartu Ülikool / Kõrveküla 
raamatukogu 

1 

Rahvaraamatukogude suveseminar-laager 
Põlvas 

Eesti Rahvusraamatukogu 1 

 
2.4.2 Maakonnaraamatukogu osa koolituse korraldamisel.  
    Maakonnaraamatukogu poolt korraldatud koolitused olid 2016. aastal enamasti väga 

huvitavad ning kasulikud. On tore, et selline koolitusvõimalus on ikka veel olemas.  
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Kahjuks jääb täiesti arusaamatuks, miks peaks maakonna koolituste üldtabeli siin aruandes 
uuesti raamatukogude kaupa lahti kirjutama. Kroonika tarbeks võib selle üldtabeli ju niisama 
aruandele lisada  
 

    2017 võiks koolituspäevade teemadeks olla:  

• mitut liiki erialakirjanduse tutvustamine (teha pidevalt raamatukogude töötajate 
poolt ) 

• erinevate ürituste korraldamise metoodika 

• pidev lastekirjanduse tutvustamine  

• laste lugemishuvi tõstmise viise arutav ümarlaud 

• mälutreening 

• kiirlugemine 
 
Tabel 6  
Kõrveküla raamatukogu poolt korraldatud koolituspäevadel osalemine 
 

Raamatukogu Kuupäev  Üldteemad Osalejate arv 

Äksi 
Raamatukogu 

30.03. 
Andrase teabepäev 

1 

 12.-13.05 Koolitussõit ja tervisepäev Harjumaal 1 

 7.09 Infotehnoloogia ja Mektory Tallinn 1 

 9.11 Kirjanike tuur ja erialased teemad 1 
 7.12 Tartu Maakonnaraamatukogu 65 1 

 
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised  
    Äksi Raamatukogu direktor esines 2 ettekandega raamatukogu teemaõhtul “Euroopa Liit ja 
Brüssel” ja „Soomepoistest kirjanikud” raamatukogu juubeli tähistamisel. 
 
 2.4.4 Erialahariduse omandamine  
Raamatukogu töötaja kvalifikatsioon on normaalsel tasemel. Eriharidust ei omandata. 
 
2.4.5 Töötajate tunnustamine  
Äksi Raamatukogu direktor pälvis: 

• KOV tunnustus seoses 2016 “Teeme ära!” kampaania läbiviimisega Äksis 

• KOV tunnustus seoses pikaajalise eduka töö eest  

• Tartu maavanema tunnustus 
 

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine  
 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht 
    Äksi Raamatukogu peamiseks valukohaks on juba pikka aega olnud suur ruumipuudus ning 
arenguvõimaluse täielik puudumine.  
2016 leidis ruumiprobleem lühiajalise leevenduse olemasolevatele riiulitele 18 uue laudi 
lisamise näol. 
Raamatukogus on tekkinud ka vajadus sanitaarremondi ning uute toolide järele.  

 
Tabel 7 
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Raamatukogu 
nimi 

Vajadused Teostatud tööd 
(2016) 

Plaan (arengukavast aasta vms) 

Äksi 
Raamatukogu 

Suuremad ruumid Lisatud laudid Põhiruumi sanitaarremont 2017 

 
2.5.1  Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 
Raamatukogus on juurdepääs liikumispuudega inimestele tagatud. 
 
Tabel 8 

Raamatukogu nimi Vajadused Teostatud tööd 
(2016) 

Plaan (arengukavast aasta vms) 

Äksi Raamatukogu Soomepoiste 

muuseumi lift 
-   Lifti ei tule 

 
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia vallas 
    2016 osteti raamatukogule uus töötajaarvuti ning monitor.  
Tänu Elioni kiirele netiühendusele (valguskaabel) interneti osas probleeme ei ole.  
Mingi uue või erilise tarkvara järele hetkel vajadus puudub. Hoones on olemas ka wifi levik.  
 
 
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine,  
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 
Komplekteerimise põhimõtteks on küll mitmekülgsus ja optimaalsus, kuid vähese raha ja 
suure ruumipuuduse juures on seda üsna keeruline teha.  

- annetuste osakaal kogude juurdekasvust oli minimaalne  
- kogude seoseid lugejate sihtrühmadega pole seni uuritud  
- 2016 jätkus mittevajalike teavikute dekomplekterimine 

 
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 
    Eelkõige tellitakse paberkandjal ilukirjandust (ja noorsookirjandust).  
Et lugejad pole e-teavikute vastu huvi tundnud, siis pole neid ka ostetud.  
 
3.1.2 Perioodika komplekteerimine 
   Perioodikat telliti 2016. aastal 18 nimetust: 2 ajalehte ja 16 ajakirja: 

• Postimees ja Kroonika 

• Eesti Loodus, Horisont, National Geographic Eesti, Imeline Teadus, Tuna, Tiiu, Elukiri, 
Eesti Naine, Maakodu, Kodutohter, Kodu & Aed, Anne & Stiil, Bead & Button, Bead 
Style, 60+, Burda 

 
3.1.3 Auviste komplekteerimine 
    Auviseid raha ja lugejatepoolse huvi puudumisel ei komplekteerita. 

 
3.2 inventuurid, mahakandmised 
    2016 kanti maha 389 mittevajalikku teavikut. Inventuuri ei toimunud. 
 
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  
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   Äksi Raamatukogu poolt pakutavate teenuste ja teeninduskorralduse osas ei toonud aasta 

2016 midagi uut. Raamatukogus on olemas printimise ning koopiate tegemise võimalus. 

Põhjalikku lugejate rahulolu-uuringuit ei ole tehtud. 

Vähesel määral toimib ka lugejaile raamatute kojuviimisteenus. 

 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine  

   Raamatukogus võimaldatakse kõigile kodanikele avaliku teabega tutvumist nii paberkandjal 

(Tartu valla otsused) kui interneti (AIP) teel.  

   Lugejate käsutuses on 1 internetiarvuti.  

Vajadusel juhendatakse lugejaid vajaliku teabe kättesaamiseks.  

Kasutajakoolitus toimub avalike andmebaaside, erinevate riigiasutuste kättesaadavuse ja 

arvutikasutamise osas individuaalselt ning vastavalt lugejate vajadustele. 

4.2 Raamatukogu kasutamine  
    2016 puudus Äksi Raamatukogus raamatukoguväline, vähemusrahvuste, puuetega inimeste 

teenindus, sest selleks ei avaldatud lugejate poolt soovi.  

    Mitmed lugejad kasutavad raamatute laenutamisel koduteenindust. Põhjuseks pole mitte 
lugeja halb tervislik seisund vaid raamatukogupoolne vastutulek lugejate palvetele. Teenust 
teostab raamatukoguhoidja isikliku transpordiga oma vabast ajast.  
    Võrreldes eelmise aastaga on langenud lugejate, laenutuste arv ja külastuste arv. 
Raamatuid laenutatakse ja loetakse endisest üha vähem. 
Lugejate endi poolt on nimetatud mittelugemise põhjustena: 

- Prillid on nõrgaks jäänud, aga pole raha uusi osta 
- On tekkinud uusi ja aeganõudvaid huvisid 
- Liiga palju tööd/õppimist päeval – õhtul jääd raamatu taha magama 

    Tõusnud on päringute ja virtuaalkülastuste näitajad. 

 
Tabel 9 

Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2015 

Lugejad 
2016 

Muutus 
(+-) 

Äksi 
Raamatukog
u 

188 174 -14 

 

Raamatu- 
kogu 

Külastused 
2015 

Külastused 
2016 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal-
külast. 
2015 

Virtuaal-
külast. 
2016 

Muutus 
(+-) 

Äksi 
Raamatukog
u 

2676 2459 - 217 5166 9710 + 4544 

 

Raamatu- 
kogu 

Laenut-d 
2015 

Laenut-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Päringud* 
2015 

Päringud* 
2016 

Muutus 
(+-) 

Äksi 
Raamatukog
u 

5583 4934 - 649 29 33 + 4 

 
4.3 RVL teenindus  
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    Raamatukogus toimib RVL vastavalt vajadusele. Kahjuks on teistelt raamatukogudelt 

keeruline laenutada lugejate poolt kiiresti vajatavaid raamatuid, sest nende kättesaamiseks 

puudub transport. Valla piires tuleb transpordi osas lootma jääda Tartu vallabussi juhi ning 

nende lugejate heatahtlikkusele, kes kasutavad mitut valla raamatukogu. 

Koduteenindus toimub raamatukogutöötaja isikliku transpordiga. 

 
4.4 Laste- ja noorteteenindus 
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine 
    Laste-ja noortekirjandust komplekteeriti 2016 kokku 60 eksemplari ja nimetust (19 eesti 

autoritelt ja 41 välismaa autoritelt).  

 
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 
Tabel 10 

Rmtk Lug-d 
2015 

Lug-d 
2016 

Muut
us(+-) 

Külast-d 
2015 

Külast-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Laenut 
2015 

Laenut 
2016 

Muutus 
(+/-) 

Äksi 
Raamatuk
ogu 

28 24 - 4 329 286 - 43 328 214  - 114 

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine  
    Laste lugemishuvi väheneb pidevalt, üha harvem külastatakse ka raamatukogu.  

    Kuna lugemishuvi kõige võimsamaks tekitajaks oli, on ja jääb just lugemist soosiv kodu, siis 

tuleks rohkem tähelepanu pöörata mitte laste vaid hoopis noorte lapsevanemate kasvatamisele. 

Neile tuleks korraldada lugemise kasulikkust selgitavaid loenguid jms. 

Hea oleks keskkogul jätkata lastekirjanduse tutvustamisi, mis aitavad leida lastele meeldivaid 

raamatuid. Laste lugemishuvi tõstmiseks tasuks kaaluda näiteks algklassides kohustusliku 

kirjanduse asendamist soovituslike või koguni kindla arvu vabalt !!! valitud raamatutega. 

    Lastekogu komplekteerimine on olnud raske, sest puudus vaba ruumi uute raamatute jaoks. 

2016 sai lisatud paar uut laudit riiulitele, mis võimaldas paremat ligipääsu raamatutele. 

 
4.4.4 Laste- ja noorteüritused 
    Kuna raamatukogu lähedal puuduvad lasteasutused, ei toimu siin raamatukogutunde. 
Koos teiste Tartu valla raamatukogudega korraldati 1.aprillil XV Tartumaa lasteraamatupäev. 
 
Tabel 11 

Raamatukogu  Ürituse nimi Osavõtjate arv 

Äksi Raamatukogu XV Tartumaa lasteraamatupäev 80 

 
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  
    Spetsiaalseteks raamatukoguteenusteks Äksi Raamatukogus erivajadustega lugejate poolt 
2016. aastal soovi ei avaldatud. 
 
Tabel 12 

Koduteenindus Kordade arv  Teenuste(laenutuste) 
arv 

Kasutajate arv 

Äksi Raamatukogu ? ? 5-6 

    Koduteenindust pole Äksi Raamatukogu eraldi arvestanud ja üles märkinud, kuna 

raamatukogutöötaja teeb seda lihtsalt vastutulekust lugejatele, mitte nende lugejate halva 

tervise tõttu. Arvatavasti tuleb seda ühes kalendrikuus ette keskmiselt 2-3 korda. 
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Tabel 13 

Teenused teistele  asutustele Ürituste arv Osavõtjate arv 

Äksi Raamatukogu 0 0 

Äksi Raamatukogu teeninduspiirkonnas ei asu haiglaid, hooldekodusid, lasteaedu, koole ega 
muid taolisi asutusi, kellel oleks võimalik midagi korraldada.  
 
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja 
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.  
4.6.1 kohalikul tasandil koostööpartneriteks on: 

- Tartu vald, Jääaja keskus, kohalik turismifirma Flakker OÜ 

Raamatukogu on heades suhetes Tartu vallaga. Raamatukogus saab tutvuda valla arengu-

kavade, volikogu otsuste ja teiste valda puudutavate materjalidega, siin korraldatakse 

vallajuhtide kokkusaamisi elanikkonnaga jne. Koostööna vallaga korraldati kevadel “Teeme 

ära” raames küla koristuspäev. 

Raamatukoguga ühes hoonetekompleksis asuva Jääaja Keskusega toimub pidev ja tihe koostöö 

nii ürituste korraldamisel kui ruumide kasutamisel. 

4.6.2 riiklikul tasandil on koostööpartneriks  

- Soomepoiste Pärimusühing 

4.6.3 rahvusvahelisel tasandil koostööpartnerid puuduvad.  

    Äksi Raamatukogu on aastakümneid töötanud piirkonna kultuurikeskusena, pidevalt 

korraldatakse mitmesuguseid üritusi ning ettevõtmisi piirkonna elanikele. Nende ürituste 

peamiseks sihtrühmaks on pensionärid.  

    2016. aastal toimus näiteks mitmeid naiste käsitööõhtuid, kus õpiti mitmeid uusi tehnikaid 

ning tuletati meelde vanu.  

    Väga meeldejäävateks kujunesid kontserdid, õnnestunuim neist oli Äksi Raamatukogu 

30.sünnipäeva raames aset leidnud kontsertkava soomepoistest kirjanike loomingu teemal. 

Kõik kontserdid said teoks tänu koostööle Äksi Raamatukogu alluvuses tegutseva Äksi 

segakooriga. 

    Huvitavaks kujunesid ka käsitöölaat, ekskursioon Jussi nõmmele, kohtumisõhtu kirjanik 

Ilmar Särjega ning teemaõhtud Brüsselist, Sitsiiliast ja Gruusiast, palverännust Santiago de 

Compostelasse. 

    Raamatukogus tegutses: segakoor, Äksi kiriku piiblitund, käsitööring ja tervisevõimlemine. 

 
Tabel 14 
 

Raamatukogu Suuremate ürituste (ka näitused) loetelu Üritustel  
osalenute arv 

Äksi Raamatukogu Emadepäeva kontsert  40 

 Jõulukontsert 70 
 Äksi Raamatukogu juubelikava  60 

 XV Tartumaa lasteraamatupäev  80 

 Teemaõhtu  “New Yorgi põnevad muuseumid”  10 
 Teemaõhtu  “Brüssel ja EL”  9 

 Teemaõhtu  “Reisid Venemaast Koreani”  12 
 Teemaõhtu  “Dubai ja Kuveit”  5 

 Teemaõhtu “Sitsiilia ja Gruusia”  14 
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 Teemaõhtu  “Palveränd Santiago de Compostela”  10 
 Muuseumiöö “Meenutusi lahkumistest üle mere” 200 

 Äksi Hobikoja kadripäeva käsitöölaat  60 

 Äksi Hobikoja jõulupidu  6 

 Võimlejate jõulupidu  8 

 Kohtumisõhtu – Ilmar Särg   12 
 Ekskursioon - Jussi nõmm ja järved 30 

 Käsitöölõuna - Klaasi sulatamine –  2 korda 7 
 Käsitöölõuna - Klaasi lõikamine nööriga  4 

 Käsitöölõuna - Klaasimaal  8 

 Käsitöölõuna - Rahataskud  8 
 Käsitöölõuna - Papist riputised  6 

 Käsitöölõuna - Plastpudelitest ehted  10 
 Käsitöölõuna - Pitsiga kaunistatud küünlaümbris  5 

 Käsitöölõuna - Geelküünlad – 2 korda 14 

 Käsitöölõuna - Cernitist ehted  5 
 Näitus - “Susi ja tema tegemised” - loodusfotod  

 Näitus – „Käed”  –  fotod kätest  
   

Kokku Üritusi 27            näitusi 2 693 

 
4.7  Raamatukogu koolituskeskusena kasutajale 
   Lugejaarvuti kasutamine väheneb Äksi Raamatukogus pidevalt, kuna üha rohkem omatakse 
isiklikke arvuteid ning nutiseadmeid. 
    Peamiseks sihtrühmaks arvutikoolitustel olid kesk-ja vanemaelalised arvutikasutajad.  
Põhiteemadeks olid:  

• internetipanga kasutamine, e-mailide haldamine, internetiotsingud, avalduste täitmine 

internetis, erinevate brauserite kasutamine.  

   Erilisi muutusi selles valdkonnas pole. Enamik raamatukogu kasutajatest, kes arvutit eriti 

kasutada ei oska, pole endiselt huvitatud oma oskuste suurendamisest.  

   Kasuks tuleks pidavalt riigi korraldatavad just vanemaealistele mõeldud.arvutikursused  

 
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded 
    Raamatukogu poolt pakutavate teenuste tutvustamine on olnud keskmine. oma kodulehte 
Äksi Raamatukogul pole, erinevat infot jagatakse Facebookis ja Tartu valla raamatukogude 
blogis ja kohalikus vallalehes. Võrreldes 2015. aastaga uusi infokanaleid kasutusele ei võetud.  
   Kasutajad on enamasti rahul info levikuga Tartu valla raamatukogude blogis ja Facebookis.  
 
4.9 Andmebaasid.  
    Seoses igat liiki internetipõhiste andmebaaside pideva kasvuga puudub eriline vajadus 
kartoteeke ja andmebaase ise koostada. Äksi Raamatukogu fond on laenutusprogrammi 
URRAM andmebaasis ja lugejatele kättesaadav. 
    Raamatukogul puuduvad ostetud andmebaasid. 
 
 
5. Kokkuvõte ja 2017.aasta tegevused 
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    Aastat 2016 võib Äksi Raamatukogus pidada üsna heaks tööaastaks.  

    Suuri probleeme küll ei lahenenud, kuid õnneks ei tulnud ka uusi juurde. Pikka aega kestnud 

ruumipuuudus leidis mõningase leevenduse lisalaudide näol. Jätkus raamatufondi korrastamine 

ning dekomplekteerimine.  

    Negatiivseks tuleks pidada piirkonna elanike lugemise pidevat vähenemist.  

    Raamatukogu juhataja lisakohustuseks oli ka 2016 Soomepoiste muuseumi haldamine. 

 

    Äksi Raamatukogu tegevus jääb arvatavasti suures osas muutumatuks ka 2017.aastal.  

Jätkub koostöö Jääaja Keskuse ja Tartu vallaga. 

Põhiülesandeks on raamatukogu normaalse funksioneerimise tagamine ning raamatukogu 

jätkamine kohaliku kultuurikeskusena.  

    Äksi Raamatukogu seab jätkuvalt oma ülesandeks lisaks põhitegevusele ka aktiivset 

kultuurilist tegevust: kohalike elanike vaba aja sisustamist, samuti piirkonna turisminduse 

arendamist ning elanikkonna kodutunde süvendamist läbi ühistegevuse. 

    Erilist tähelepanu pööratakse ka 2017. aastal pensionäridele. Raamatukogu üheks sihiks on 

ja jääb piirkonna vanemaealiste klubilise ning käelise tegevuse arendamine.  

Raamatukogu püüab pöörata rohkem tähelepanu ka laste kaasamisele seltsiellu, püüdes seeläbi 

nende hugemishuvi suurendada.  

 
 
Koostajate nimed: 
 
Direktor 
/Anita Priks/                                                                               25.01.2017 
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2. Alatskivi-Kokora  raamatukogu  2016. aasta aruanne 
 

 

Elanike arv teeninduspiirkonnas 01.12. 2015 1185 

Lugejate arv 471 

Külastuste arv 10637 

Arvutikasutajate arv 510 

Laenutuste(koos kohalkasutustega) arv 18862 

E-teavikute laenutuste arv  

Teavikute arv 32942 

Raamatuürituste arv kokku 54 

 

1.Põhilised tegevussuunad 

 

1.Pakkusime jätkuvalt inimestele võimalust nii vaba aja veetmiseks, meelelahutuseks kui 

enesetäiendamiseks erinevate tegevuste kaudu. 

Trükiste laenutamine, tegevuslikud õpitoad, kirjandusüritused erinevatele vanusegruppidele, 

näitused 

 

2.Laste kaasamine lugemisprojektidesse ja õppeprotsessi integreerivatesse tegevustesse. 
 

3. Info jagamine ja levitamine sihtgrupile, kes ei kasuta arvutit ega nutiseadmeid. Kaasaegse 

tarkvara tutvustamine ja abistamine selle kasutamisel. 
 

4.Raamatukogu kui mäluasutuse ja  kogukonnakeskuse kommunikatsioon piirkonnas, sidusus 

teiste tegevusvaldkondadega, enesearendamine 

 

Uudseks võib  raamatukogus pidada erinevate õpitubade toimumist. Varem pole me 

käsitööalast tegavust eriti praktiseerinud. Iga koolitusega  kaasnes vastava teema raamatunäitus 

ja tutvustus.Koolitajad olid enamsti leitud piirkonna lugejate hulgast. 

Üle poole aasta viisime läbi laste lugemisprojekti, mis nõudis pühendumist ja erinevaid uusi 

tegevusi ka meie töös. 

Oleme küll võrdselt aktiivsed teiste valla kultuuriasutustega ,kuid positsioon omavalitsuses 

peaks peegelduma ka  meie töö hindamises  materiaalselt - selles on aga meie koht tagareas... 
 

 

  
Raamatukogu tegevused merekultuuri aastal. 
 

Merekultuuriaasta lisandus meie tegevustesse teisel poolaastal.  Osalesime edukalt 

maakondlikul ettelugemisvõistlusel, millele eelnes koolivõistlus temaatilise žüriiga. . 

Kalavõrkudega kaunistatud näitus oli omanäoline ja põnev.  

Aasta lõpus osales juhataja merekultuuriaastale pühendatud näidendis, mis kanti ette suurel 

aastalõpupeol. Selle suvist algupärandit, kus on ka väga vaimukas haldusreformi käsitlus, saab 

vaadata koos muusikaliste vahepaladega aadressil 

https://www.youtube.com/watch?v=yE2zqGJX9YQ,kus mina ei osalenud. 

Suulisi üritusi 3, näitusi 3.   

2.  Juhtimine  

https://www.youtube.com/watch?v=yE2zqGJX9YQ
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Kasulik juhtimistegevuse korraldamiseks oli Tallinnas toimunud praktika. 

Teeninduskokkulepe, motivatsiooniküsitlus ja arenguvestlused on need, mis tuleks läbi viia 

juhul, kui vallas puudub vastav spetsialist ja huvi. 

2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud   

Olulisi muudatusi ei toimunud ja Kokora reorganiseerimise laenutuspunktiks  lükkas 

vallavanem edasi haldusreformijärgsesse aega. Kavas oli suurendada 2017 Nina koormust ja 

vähendada  Kokora oma. Aruande valmimise ajal on valla poolt vastavad suunised siiski veel 

ellu viimata. 

Kokora lahtiolekuajad muutuvad jooksvalt seoses töötaja graafikuga hooldekodutööl. Info iga 

kuu algul meil olemas, kohal samuti. Puudu kodulehel FB-s 

 

2.2 Eelarve 

Tabel 2 

Põhieelarve Seisuga  

31.12.15. € 

Seisuga  

31.12.16 € 

Muutus % 

Eelarve täitmine kokku 29,7 30,2 1,68 

Personalikulu 18,7 19,0 1,604 

Komplekteerimiskulu 6,5 7,6 17 

sh KOV-lt 4,2 5,1 21 

sh riigilt 2,08 2,04 1,9 

Infotehnoloogiakulu 0,4 0,3 2,5 

*Koolitused 0,0 0,5 100 

*Ürituste korraldamine 0,3 0,6  

.  

2.3 Projektid 

Tabel 3 

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Summa 

Tartumaa Kultuurkapital ,, Lugedes lossi,, 05.-11.2016 250,00 

Projekti maksumus kokku  650,00 

Suvel pole ammu raamatukogus nii palju lapsi nähtud, lapsevanemad olid tänulikud, et aitasime 

ka neid innustamaks lapsi lugema, kasvõi präänikuga . Kokkuvõttes läks kõik korda , kuigi ei 

tekitanud ilmselt huvi jätkata lugemist ilma projektita. 
 

2.4 . Personali juhtimine ja areng 

Muudatused Kokora ja Nina osas võivad toimuda veebruaris 2017 väikese  koormuste 

muudatusena. 

Vajalik läbi viia arenguvestlused, osaleda koolitustel. Motivatsiooniküsimused. 
 

 2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest 2016 

 Tabel 4 

Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv 

(koolituse maht) 

Koolituseks 

kulutatud 

Alatskivi ja Nina 

kokku 

3 22+10+6 201.00 

    

 

Tabel 5 

Koolituse teema Korraldaja  Osavõtjate 
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arv 

Lastetöö kogemused Tapa rmk näitel, Põlva 

Tallinna Tervishoiumuuseum, koolitus 

muuseumide ja rmk koostööst, 5.05. 

AVITA e-õpikute koolitus Tallinnas 

Lastetööpäev Viljandis 

ANDRASE koolitus Viljandis,11.11 

Praktika Tallinna keskraamatukogus 3-7.10 

Aita laps raamatu juurde, Lutsus,eelprojekt 

AVITA ja Koolibri õppepäevad Tartus 

30.03 Lutsus ??- koolitus 

Lutsu algupärase lastekirjanduse päev 14.04 

Maaraamatukogude suveseminar 8-10.06  

Paabeli raamatukogu 8.12 

Õppekäik Brüsselisse, märts 

Virtuaalkoolitus  Digar,17.10-tõendita 

 

Põlva keskrmk 

? 

 

AVITA 

ERÜ,laste 

ANDRAS 

Tallinna keskrmk 

ELK 

õpikukirjastused 

 

Lutsu raamatukogu ja ERÜ 

ERÜ, Viljandi mv 

tõendita, KL 

Maavalitsus 

Rahvusrmk,tõendita 

A.Toome 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.Annast 

A.Annast 

Toome 

Toome 

2.4.2 Maakonnaraamatukogu osa koolituse korraldamisel.  

Maakonnakoolitused vajalikud ja kasulikud. Mugav osaleda. Sellel aastal meeldis eriti 

kirjanike tuur. 

Jätkuvalt sooviks koolitusi  väliskirjanduse teemadel , näit Punase sarja tutvustus  jt 

väärtkirjanduse sarjad. Eesti- ja lastekirjandusega suudame ehk ise paremini kursis olla.   

Kõrveküla raamatukogu poolt korraldatud koolituspäevadel osalemine 

Osalesime kattuvalt kõikidel koolituspäevadel ja puuduja sai infot osalejalt. Tore, et toimus 

erinevaid väljasõite, mis avardasid silmaringi . Tallinna koolitus oli mõjuv ja põnev.  
 

Raamatukogu Kuupäev  Üldteemad Osalejate arv 

Toome 

Annast 

 4 koolitust 

2 

2 

 

2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised 

Piirkonna lugemisprojekti lõpupeo läbiviimine lossis  7. nov 

,,Pisike puu,, kinkeraamatu esitlus ja õnnitlemine 1.06. lossis 

Merekultuuriaasta lõpupeol osalemine  näidendis 

Kinoprojektide tutvustused lossis, koolis 

Tallinna praktikakogemuste ülevaade seminaril, Viivega  

Kännukuke raamatukogus esinemine kirjanduskohvikus 

  
 2.4.4 Erialahariduse omandamine  
 

2.4.5 Töötajate tunnustamine 

Maavanema tänukiri lastetöö eest-Toome 

Alatskivi kk tänukiri õpitubade läbiviimise eest- Annast, Toome 

Valla kultuurijuhi tänukiri osalemise eest projektis,, Lilleline Alatskivi,,- Annast, Toome 

 

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine  

 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht 

Saime osta juurde kasutatud riiuleid Rannu raamatukogust. Fondi ümberpaigutus nende tõttu. 

Muutus ka täiskasvanute arvuti asukoht lasteruumist lugemistuppa, mis on kõigile parem 

lahendus. 

Raamatukogu Vajadused Teostatud Plaan (arengukavast aasta vms) 
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nimi tööd (2016) 

Alatskivi laienemine 

keemiaklassi 

 koolimaja renoveerimise käigus,suvi  

2018, rahastus kinnitatud, 

Haridusministeerium 

 

2.5.1  Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 

Tabel 8 

Raamatukogu nimi Vajadused Teostatud 

tööd (2016) 

Plaan (arengukavast aasta vms) 

Alatskivi 

 

Kokora 

osaliselt  

olemas 

asub 2.korrusel 

  

 

ei ole võimalik tagada juurdepääsu 

 

2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia vallas 

Osteti uus kasutajaarvuti  tarkvaraga, et võimaldada tõrgeteta  ID kaardiga toimingud ja muud 

riik.ee toimingud. Meie tööarvutid integreeritud võimsa kooli printeriga Cannon, kust võimalik 

saata kõik arved otse Omniva arvekeskusesse, muidugi ka vajadusel  printida Omniva 

arvekeskuse süsteem toimib meil 2016 aasta algusest. Oleme edukalt  üle minemas 

paberivabale dokumentatsioonile.  

 Wifi on raamatukogus olemas, Kokoral Kerneli vilets ühendus. 
 

3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine, RaRS § 5(5) 1)) 

3.1 Komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 

Seoses järkjärgulise üleminekuga  keskkoolist põhikooliks, muutub pisut ka meie fondi 

kasutamine ja ostud . Väheneb vajadus õppekirjandust toetavate materjalide järele valdkondade 

kaupa. Jätkuvalt ostame edasi meie kultuuri ja kirjandust puudutavaid trükiseid arvestades 

piirkonna eripära ja kultuuritausta- Liivid,  Tubin, piirkonna 3 erinevat kultuuri. 
 

Komplekteerimisel arvestame erinevate sihtgruppide soove ja vajadusi. Rohkem tähelepanu 

püüame pöörata lastele, et nad lugemisest ei võõrduks ja ei kaoks ära nutimaailma. 

Lastekirjandusest ostame algupärasest enamuse ja valikuliselt tõlkeraamatuid, toetudes ELK 

soovitustele. Jälgime ka koolikirjanduse suundumusi ja uute õpikute pakutavat.  

Raamatute ostmisel kasutame tihti sooduspakkumisi. 

Lisandus ka annetusi 76 eksemplari. Suurema osa sellest moodustasid lasteraamatud, mille 

soetamiseks saime raha koolilt. Arvestades väiksemate järelkasvu, muretsesime trükitähtedega 

raamatusarja kirjastuselt TEA 

Kogude kasutamise kohta võib öelda, et loomulikult küsitakse ja võetakse rohkem uuemat 

kirjandust, kõige vähem leiab kasutust nn. nõukaaegne kirjandus. Meeldivaid erandeid tuleb 

ette siis, kui oleme mõne kirjaniku juubeli puhul tema teosed näituseks välja pannud. Nii 

mõnigi lugeja avastab siis oma kunagise lemmiku uuesti. Eriti  Traat, Tammsaare. 
 

-3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 

E-raamatuid me ostnud pole, sest laenutamisõigused on piiratud. Meil on mõned lugejad, kes 

kasutavad Elisa e-raamatute keskkonda ja ka muid e-raamatute lugemise võimalusi. Nendest 

noorimad on jäänudki sagekasutajateks. Ülejäänud  loevad võimalusel ikkagi paberraamatuid 

edasi. Ainult reisimine ja pikad järjekorrad menukite kättesaamisel on viinud neid tahvlitesse 

ja lugeritesse. 

3.1.2 Perioodika komplekteerimine 

https://www.riigiteataja.ee/akt/106012016012?leiaKehtiv
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 Ajakirju oli meil eelmisel aastal tellitud 28 nimetust, 9 neist lisandus muul moel. Ajalehti 

tellisime 13 nimetust, muul moel saime juurde 3nimetust. 

Kultuuriperioodika: Akadeemia, Keel ja Kirjandus, Looming, Teater. Muusika. Kino, 

Vikerkaar, Sirp, Õpetajate Leht, KesKus, Täheke, Raamatukogu, Loomingu Raamatukogu. 
 

Maha kandsime 2016 aastal 40 eks. ilukirjandust. 
 

3.1.3 Auviste komplekteerimine 

Suurenenud on huvi audioraamatute vastu, sest neid on võimalik kuulata erinevate tegevuste 

juures, kus tavalugemine pole võimalik. Meil on kuulamisraamatuid  vähe ja plaanis on 

hankida juurde neid, mida võrgust kätte pole võimalik saada. Võimalik on kasutada ka Eesti 

Pimedate raamatukogu teenuseid ja tasuta allalaadimisvõimalusi. 

Filme erinevatel andmekandjatel on meil suur valik ja oleme neid hankinud lähtuvalt kooli 

ainekavadest ja toetamaks  vastavat trükist, millest on tehtud film või etendus. 

3.2 Inventuurid, mahakandmised 

Mahakandmine läheb meil visalt, kuid fondi on vaja vähendada nii kasutamise vähesuse kui 

lagunenud raamatute tõttu. Ainueksemplare, millel on väärtus, me siiski pigem parandame  

kordustrüki ilmumiseni. 

Tagavarafondis on veel koolist ja mujalt saadud trükiseid, millest enamus tuleb jagada  või 

anda vanapaberiks. Enne pakume raamatuid  huvilistele. Kohe jääb üle ka palju gümnaasiumi 

koolikirjandust Hamletist Undini. Kes soovib ? 

Planeerime inventuuri, aga kas see on teostatav ja vajalik 2017, pole veel selge                             
 

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  
 

Lugejateenindus toimib samamoodi nagu varemgi, muudatusi me teinud ei ole. 

Ka kõik varasemad raamatukoguteenused kehtivad endiselt. 

Mis puudutab raamatukogu paiknemist ja kasutajatele teenuse pakkumist, siis mõni küla on 

küll raamatukogust kaugel, nt. Torila, kust oleks ühistranspordiga keeruline meid külastama 

tulla. 

Kokora lugejatest enamus külastab vallakeskuse raamatukogu. Töötaja viib uut lugemisvara 

Kokorale korra kuus või vastavalt vajadusele.  

Ajalehtedest käib seal Õhtuleht ja nõudlust muule siiani pole olnudki. 

Plaanis on teha rahulolu-uuring õpilaste seas. 
 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine 

Tegelema peab keskeast vanema põlvkonnaga, kellel pole huvi, teadmisi, oskusi ega võimalusi 

kaasaegse IT kasutamiseks.  Aitame neid ja suuname teabe juurde. Pidevaid kasutajaid on siiski 

kümne ringis.  
 

4.2 Raamatukogu kasutamine  

Lugejate ja külastuste vähenemine on tingitud sellest, et inimesi vallas ja õpilasi koolis on 

vähemaks jäänud. Virtuaalkülastuste arvu suurenemine näitab inimeste „nutistumist“. Info 

ürituste ja uute raamatute kohta on kiiremini ja paremini kättesaadav näiteks facebookis. 

Raamatukogus on külastajate kasutada 2 arvutit, on olemas ID-kaardilugeja. 

On võimalus printida ja paljundada. 

Kui keegi vajab, siis abistame pangateenuste kasutamisel ja aitame osta bussipileteid. 
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Tabel 9 

Raamatu-

kogu 

Lugejad 

2015 

Lugejad 

2016 

Muutus 

(+-) 

    

 496 471 -25 

 

 

Raamatu- 

kogu 

Külastused 

2015 

Külastused 

2016 

Muutus 

(+-) 

Virtuaal-

külast. 

2015 

Virtuaal-

külast. 

2016 

Muutus 

(+-) 

       

 11598 10637 - 961 2570 3850 +1280 

 

Raamatu- 

kogu 

Laenut-d 

2015 

Laenut-d 

2016 

Muutus 

(+-) 

Päringud* 

2015 

Päringud* 

2016 

Muutus 

(+-) 

       

 15246 18862 +3616 163 122 -41 

4.3 RVL teenindus  
 

RVL-i kasutasime põhiliselt oma maakonna piires, saime kolleegidelt 22 raamatut ja ise 

laenasime välja 8. 

Koduteeninduse soovijaid on olnud vähe. Vajadusel viime ise soovijale raamatud koju või siis 

aitab valla sots.töötaja, vahel ka head naabrid. 
 

4.4 Laste- ja noorteteenindus 

4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine 

4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 

Seoses lugemisprojektiga muretsesime juurde menukirjanike teoseid, sest Tomusk, Pervik, 

Kass jt ning mõned välisautorid on nõutud nii koolikirjandusena kui vabaajalugemisel.  

Hea raamatunimekirja saime pilootprojekti,, Aita laps raamatu juurde,, osalemisel. Õnneks on 

meil enamus soovitatust olemas, kuid ostsime siiski juurde mitmed nimetused väliskirjandust 

lastele.  
 

Rmtk Lug-d 

2015 

Lug-d 

2016 

Muut

us(+-) 

Külast-d 

2015 

Külast-d 

2016 

Muutu

s (+-) 

Laenut 

2015 

Laenut 

2016 

Muutu

s (+/-) 

           
 205 199 -6 5756 5666 -90 3015 3055 +40 

 

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

Valdava osa aastast tegelesime oma unistuste projektiga ,, Lugedes lossi,, milles kasutasime 

ära kodupaiga omapära kuni J. Liivi ,, Varjus,, tegutsenud väikese Villuni, kes sai tuge ja 

innustust kirjasõnast ja leidis tänu sellele tee kaunisse Murumäe mõisasse.   

Ka tänapäeva lapsele on vaja pisut materiaalset innustust, võistluslikku momenti ja kodu ning 

kooli tuge, et panna ennast proovile ja väljakutsega lõpuni minna.  

Lugemisega kaasnes mõisatustega raamatu saamine ja lõpupidu lossis, kus jagati kõigile 

lõpetanutele küllaltki väärtuslikke ja arendavaid  autasusid.   

Kevadel alustame projektiga uuesti, sest lubatud lossi ja raamatu  killupildid jõudsid meieni 

peale selle projekti lõppu. 

Väga ulatuslik oli eelnev reklaamikampaania ja lapsevanemate ning õpetajate kaasamine. 

Loodame, et need tegevused suurendasid lugemishuvi ja innustavad projekti jätkama.  

4.4.4 Laste- ja noorteüritused 
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Raamatukogu  Ürituse nimi Osavõtjate arv 

Alatskivi Klaasimaali õpituba, keskkool 

Paberi taaskasutus, kuuse valmistamine, 5. kl 

Ajakirjanduse kasutamine, raamatututvustused 5. kl 

Viivi Luik 70, kuidas teha näitust- 12. kl 

Lugemispidu,, Lugedes lossi,, 1-7. kl 

Vana-aja raamatukogu ,õpituba  

Lugemismängude valmistamine, õpituba 

Minu pere ja kodu , raamatutund lasteaiale, 4 rühma 

Ekskursioon raamatukokku , 1. klassid 

Ettelugemisvõistlus mereteemal, žüriiga, 4. kl 

Kohtumine Juhani Püttsepa ja kunstnik Kadri 

Ilvsega, Liivi Muuseumis  

Lugedes lossi- tutvustustunnid 1-4. kl ja lasteaia 

vanem rühm 

Keskonnahoid raamatute abil .Tund ja viktoriin 5. kl 

Paberi taaskasutuse õpituba, paberist punumine 5. kl. 
 

20 

21 

20 

4 

75 

22 

21 

45 

29 

21 

27 

 

 

55 

20+20 

25 

 

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  

Tabel 12 

 Kordade arv  Teenuste(laenutuste) 

arv 

Kasutajate arv 

Koduteenindus    

Tabel 13 

 Ürituste arv Osavõtjate arv 

Teenused teistele  asutustele   

Raamatunäitus  Magasiaidale jõuludeks ?  

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.  

Rõõm on kultuuritöötajate tänupeol näha, et Alatskivi  kultuur on esindatud in corpore ! Ja nii 

juba aastaid. 

Jätkuvalt on parim raamatukogusõber kultuurijuht  Reet Kruup, kes vahel inspireerub meie 

tegemistest ja pakub ideid ja abi. Lillelise Alatskivi suveprojektis olime osalised ja ristsõnas  

oli sees ka raamatukogu küsimus. Reet pühendas  raamatupeole näidendi Ellen Niidu jutust 

,,Suur ja värviline,,,mis on läbinisti raamatuteemaline ja väga hästi lavastatud ning esitatud. 

Sobiks igale raamatuüritusele! 

Koostööna toimus Liivi Muuseumis Kirjanik 2016 raames kohtumine lastele Juhani Püttsepa 

ja kohaliku raamatukunstniku Kadri Ilvesega. Meie lugejad uurisid ja kuulasid  samal ajal 

Sauterit, Matsinit ja Aareleidu. 

Suurepärased on  võimalused kasutada erinevaid ruume lossis, Sepikojas ja mujal. 

Raamatukohvikuks oli aga esmakordselt intiimne  ja hubane  töökabinet- õpikuhoidla. 

Kardetavasti järgmises kohvikus me sinna ära ei mahu. 

Raamatukogu on aastaid olnud lasteaia etluskonkursi  züriis ja teeb rühmadega ühisüritusi ., 

koolist rääkimata. 2016 kujundasime Liivi etluskonkursi ruumi, osalesime züriis ja jagasime 

auhindu.  
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Soovime teha koostööd ka kohaliku kogudusega, aga esialgu on see veel plaanide tasemel.  
 

Loodetavasti jätkub koostöö  Kännukuke raamatukoguga Tallinnast, kelle eeskujul läks 

hoogsalt käima kirjanduskohvik. Üldse on sealne juhataja Reet Kukk eriti innustav ja 

eeskujuvääriv raamatuinimene.  
 

Tabel 14 

 

Raamatukogu Suuremate ürituste (ka näitused) loetelu Üritustel  

osalenute arv 

 Suuremad näitused: Jaan Kaplinski-75, Elukutse kirjanik- 

viis esimest, Heljo Mänd-90,Raimond Kaugver- 90, 

Käsitöönäitus vanapaberist tehtud punutistest (M. 

Korabljova), Vana-aja kool, Meie loodus, Ira Lember- 90, 

Debora Vaarandi- 100, Viivi Luik-70, Mats Traat- 80, 

Jõuluraamatute näitus Magasiaidas, Vanade õpikute näitus 

koolis, Kirjanduskohvikus käsitletud teoste näitus  

 Suuremad üritused täiskasvanutele   

Klaasimaali õpituba    

21.11    Kirjanduselamuste kohvik   

22.04   Raamatu ja roosi päev-Shakespeare sonettide 

esitamine  

20.04.Paberipunumise õpituba                 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

10 

6 

 

8 

Kokku Üritusi    4              näitusi 15  

 

. 
 

4.7  Raamatukogu koolituskeskusena kasutajale 

 

Kuna asume koolimajas, toimub meil raamatukogutunde ja viktoriine vt tabel 

ANDRASE nutiprojekti vastu oli mõningane huvi. Inimestele meeldib ise midagi valmistada 

ja oleme sellel aastal viinud läbi mitu õpituba erinevate tegevustega. Nende puhul on raamatud 

toetavana alati kõrval-  ei tohi unustada meie põhitegevusi ja muutuda käsitöötoaks, Omniva 

hallatavaks asutuseks ega pesumajaks… 

 

4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded 

Kommunikatsioon ja turundus toimub ikka virtuaalselt , aga ka vallalehe ja paberkuulutuste 

kaudu. Parim on silmast silma vestlus  ja kahe töötajaga jõuab seda teha väljaspool 

raamatukogugi. Uus kanal meie tegemiste tutvustamisel on 1. klassi õpetaja Katre Sarapi blogi, 

kus kajastuvad ka meie üritused 

http://katrealatskivi.blogspot.com.ee/2016_11_01_archive.html 

Lossi raamatupidu ja Teretulemast raamatukokku  tutvumistund. 

Mida rohkem on endal postitusi, seda rohkem levib ka info meie tegevuste kohta.  Kõige 

vaadatum oli postitus paberpunutiste näituse ja õpitubade kohta, mida vaadati üle tuhande 

korra. Näiteks uute raamatute igakuine esitlus kogub tavaliselt  vaevalt 100 vaatamist. Kuna 

meie koduleht on seotud minu isiklikuga, on tegelik levi palju suurem. 

4.9 Andmebaasid. 

5. Kokkuvõte ja 2017.aasta tegevused 

 2016 oli lastetöö ja õpitubade aasta, segatune valla sünnipäevaprojektidega, huvitavate 

koolitustega  ja väärtkirjanduse osakaalu suurendamisega  meie kõikide lugemislaudadel.  

Viimast joont jätkame , toetudes kirjanduskohviku liikmetele ja kultuurijuhi üleskutsele - 

http://katrealatskivi.blogspot.com.ee/2016_11_01_archive.html
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,, Milline on sinu öökapiraamat ,, ? 

Jätkame väljakutsega  lastele ,, Lugedes lossi,, ja loodetavasti ka ,, Aitame lapsed raamatu 

juurde,,. 

Keskastme noortele teeme uudses vormis raamatututvustusi kooliraadi kaudu. Alustasime juba 

,,Rehepapi,, ettelugemisega enne filmi esilinastust, loevad keskkooli poisid. 

Kavas on tagasisideküsitlus õpilasomavalitsuse kaudu ja õpilaste kaasamine raamatukogu 

erinevatesse tegevustesse- eelnev tuleneb laste ja noorte kultuuriaastast. 

Ilma järelkasvuta on raamatukogude tulevik kurb ja seetõttu intensiivistame koostööd 

lasteaiaga  nii mudilaste  kui õpetajate näol. Kvartalis korra peaks toimuma kohtumised kas 

rühmas või raamatukogus. Meil on olemas oma tähekiir, samojeedikoer Ronny,  meil on 

asjalikud kollegid, toredad lapsed ja sõbralik kogukond.  

Koos  läheme vastu uue valla algusele ja aitame kaasa Kodavere või Alatskivi nime 

kasutuselevõtule.  Leiame uusi tegevusi ja säilitame vanu, et püsida mälu- ja kultuuriasutusena 

loodava valla keskuses ikka tasemel ja pildil. 
 

Koostajate nimed: 
 

Direktor Anne Toome 

/Nimi/                                                                              Kuupäev….26.01. 2017 
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3.             Elva Linnaraamatukogu  2016. aasta aruanne 
 
 

Elanike arv teeninduspiirkonnas 01.12. 2015   

5735 
Lugejaid 2389 
Külastuste arv 43958 
Arvutikasutajate arv 5611 
Laenutuste(koos kohalkasutustega) arv 65785 
E-teavikute laenutuste arv 0 
Teavikute arv 57991 
Raamatuürituste arv kokku 89 

 
 
1.Põhilised tegevussuunad 
 
Ka 2016. aasta   meie raamatukogus suuri muutusi kaasa ei toonud. Jätkasime  oma 
põhitööga: lugejate teenindamine, raamatufondi korrastamine ja ümber paigutamine ning 
erinevate näituste ja sündmuste korraldamine. 
Eesmärgid mida plaanisime 2016. aastaks said täidetud.   
Märkimist vääriks:     
* Valmis raamatukogu arengukava aastateks  2016 – 2020. (Vastu võetud 26.09.2016 nr 17) 
*Raamatute tagastuskastid. Nende kohta oleme saanud palju positiivset tagasisidet ja 
lugejad on  need tänuga omaks võtnud 
* Mais  toimus raamatukogus tööinspektsiooni kontrollreid.   Puudusi oli , aga koostöös   
inspektsiooniga said need   likvideeritud . 
*Aasta lõpus moodustati 14 000 elanikuga Elva vald (liitusid  Elva, Konguta, Rannu, Rõngu, 
Palupera ja Puhja vallad ). Kuidas see raamatukogusid mõjutab pole veel teada. 
* Maist kuni augustini oli meil taas AIP-is praktikant. Praktika teemaks oli: Tööjaamade ja 
serverite hooldus. 
* Toimus lugejaküsitlus. 
* Linna kultuurielus toimus   muutusi: renoveeriti muusikakool ja kultuurikeskus (avatakse 
2017), 
 *Juunis tähistasime koostöös teiste linna asututega  konverentsiga Ain Kaalepi 90 
sünnipäeva. 
* Raamatkogupäevade ajal loosisime kõigi lugejate vahel välja 5 pakki kohvi. Toetajaks oli  

Kohvisemu 

* Kahel korral, veebruaris ja septembris,   koostöös linnavalitsusega  said  uued 
linnakodanikud pidulikult kätte raamatud „Pisike puu“    
*Korraldasime koostöös kooli ja Tartu Maavalitsusega maakondlikku õpioskuste olümpiaadi   
*Positiivne on  et kõik meie arved hakkasid käima Omniva arvete e- keskuse  kaudu ja teised 
dokumendid   Amphora kaudu.  
2017  aasta tegevusi 
* Karl Muru 90 
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*Noorteaasta Mina ka  
*Jätkuvalt tähelepanu raamatufondile 
* Jätkata koostööd praeguste partneritega ja korraldada nendega koos üritusi 
* Korraldada individuaalseid nõuandetunde arvutikasutamiseks 
* Välja selgitada inimesed kes vajaksid koduteenindust ja korraldada see neile 
 
 
 Raamatukogu tegevused merekultuuri aastal. . 
 

Suulisi üritusi 2 

Näitusi 5 

Väljapanekuid 1 

 

Lastele  aastaringne näitus „Kuu kala“  

Raamatunäitus "Näoga mere poole" mereteemalisest liigikirjandusest. 

Ettelugemisvõistluse soovituslikud raamatutest väljapanek 

Etendasime muinasjuttu „Miks merevesi on soolane”, voltisime paberist paati ja vaatasime 

koos lastega mereraamatuid  

Raamatunäitus „Meri eesti kirjanduses, muusikas  ja kunstis 

Merekultuuriaasta: “Suvi ja puhkus” raamatunäitus eesti puhkamisvõimalustest mere 

äärsetes kuurortides   

Merekultuuriaasta: Meri on eluviis ja inspiratsioon 

  
2.  Juhtimine  

2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud   
 
Struktuuris muutusi ei toimunud. 
 
Valmis Elva Linnaraamatukogu arengukava aastateks 2016-2020.  Kinnitatud 26. september 
2016 nr 1-2/17 
Uuendati  tasuliste teenuste hinnad-  27. 09.2016 nr. 2-3/254 
 
2.2 Eelarve 
Tabel 2 

Põhieelarve Seisuga  

31.12.15. € 
Seisuga  

31.12.16 € 
Muutus % 

Eelarve täitmine kokku 141.379 145.562 + 2,9% 

Personalikulu 95.292 96.241 + 0,9% 

Komplekteerimiskulu 27.489 31.087 +13,0% 

sh KOV-lt 16.822 20.317 + 20 % 

sh riigilt 10.060 10.035 - 0,2% 
Infotehnoloogiakulu 2.061 2.741 + 3,2% 

  

Raamatukogu eelarvet pole vähendatud. Linna poolt eraldatud teavikute raha on aastate 

lõikes jäänud samaks. Raamatute komplekteerimissummale saime oma eelarve piires lisaraha   

3.350.- eurot ning  100.- eurot lasteosakonda lauamängude muretsemiseks. 

Vahetasime välja 2 töötajaarvutit ning   muretsesime uue dataprojektori. 
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2.4 . Personali juhtimine ja areng 
   
Töötajate arvuline kooseis vähenes. Lahkus  lasteosakonna raamatukoguhoidja Ulvi Paap 
seoses elukoha vahetusega– tema asemele pole uut töötajat võetud . 
Pille Kukk - lasteosakonna spetsialist jäi lapsehoolduspuhkusele, tema asemele tuli uus 
töötaja Nele Jõks . 
 
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest 2016 
 
 Tabel 4 

Raamatukogu 
nimi 
Elva 

Koolituste arv Koolitustundide arv 
(koolituse maht) 

Koolituseks 
kulutatud 

 Koolitusreis Harjumaale 12.-
13.05  4 inimest 

 248.- 

   Erinevate köidete 
parandamise tehnikad ja v 
õimalused  15.10. – 29.10. 
16 

18  
88.- 

 E-koolitus: Infopädevuse 
alused  24.10 - 11.12.16 

78 0.- 

 Maaraamatukoguhoidja 
päev 

 37.- 

Kokku 4 96 373.- 

 
04.02 Imbi Härson, Pille Rekker – Kristiina Ehini Loovkirjutamise kursus. 
11.03 Imbi Härson   Sportland AS liikme   Are Altraja koolitus  kultuuri ja spordiürituste 
turundamisest ja korraldamisest Elva  allasutuste juhtidele 
Augustis läbis  Iriina Tullino kepikõnnikoolituse. 
10.10 Osales Iriina Tullino seminar Viljandis   - Õppimisvõimaluste infootsingu toetamine 
 
Tabel 5 

Koolituse teema Korraldaja  Osavõtjate 
arv 

Ajaloolised köitekonstruktsioonid Tartu Kõrgem Kunstilool 1 

Köidete restaureerimine Tartu Kõrgem Kunstilool 1 

  
  
2.4.2 Maakonnaraamatukogu osa koolituse korraldamisel.  
  
Kõrveküla raamatukogu poolt korraldatud koolituspäevadel osalemine 
 

Raamatukogu Kuupäev  Üldteemad Osalejate arv 
Elva  10.02 Pagulane, põgenik , immigrant-kes on kes 4 

  30.03. Andrase teabepäev 3 
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 12.-13.05 Koolitussõit Harjumaale 4 
 7.09. Infotehn. Mektory 1 

 23.09. Raamatubuss Lähte 2 

 9.11. Kirjaniketuur . Erialased  teemad 3 

 7.12 TMK  65 7 

 
 20.10 Raamatukogupäevade avamine ERM-is  

2 

 28.10 Maaraamatukoguhoidja päev Navil 2 
  KOKKU: 28 

 
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised   
 
Imbi Härson,  
Teele Tamm – raamatuparandamise töötoa läbiviimine 07.11 toimunud Tartumaa 
raamatukoguhoidjate seminaril 
Imbi Härson – 13.10 Ülevaade Elva kirjanikest  ümbruskonna valdade ajalooõpetajatele   
(Elva kirjanike pingi juures)   
Pille Rekker- koolitused „Mälutreening vanemaealistele“ 
 
2.4.5 Töötajate tunnustamine   
 
2016. tunnustamisi ei olnud 
 

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine  
 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht 
 
Raamatukogu üldine seisukord on hea.   
Muretsenud oleme mõned riiulid, sest raamatutele hakkab ruumi napiks jääma. 
Vahetasime lasteosakonnas 4 pehmel toolil katteriided. 
 Kaminasaali viiv trepp sai käsipuu. 
 
2.5.1  Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 
 
On tagatud 
 
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia vallas 
 
Välja on vahetatud 2 tööarvutit.   
Uus jagaja, et vältida internetikatkestusi. 
Muretsesime   uue  dataprojektori Epson. 
 
3. Kogud 
 
Komplekteerimise põhimõtted on   samad – tellime vastavalt rahvaraamatukogude 
töökorralduse juhendile ja Kultuuriministeeriumi määrusele ning oma teeninduspiirkonna 
vajadustele. Arvestame ka gümnaasiumi õpilaste vajadustega. Raamatud tellime otse  
peamiselt Rahva Raamatu e- keskkonna kaudu, Apollost, Ersenist, Varrakust jm. ning 
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erinevatest sooduspakkumistest. Raamatud saabuvad meile igal reedel. Raamatud töötleme   
ise. 
 
 3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 
 
Annetuste osakaal kogude juurdekasvust  5,9% 
Annetusi oli kokku 123 sh. 1 auvis 868.- €. 
Annetustel on osa kogude täiendamisel ja parandamisel. Need raamatud võimaldavad välja 
vahetada kulunud ja lagunenud teosed, aga ka täiendada kogu. Annetusi teevad enamasti 
inimesed, kes korrastavad oma raamaturiiuleid või on päranduseks saanud  ja siis pakutakse 
suurel hulgal neile mittevajalikku kirjavara (vanemat) raamatukogule.  Kingitakse ka enda 
poolt läbi loetud, uuemate raamatute üksikuid eksemplare. Nendest annetustest  
moodustab sageli enamuse nõukogude ajal ilmunud kirjandus.  Sealt  võib ka leida vajalikku, 
et vahetada välja lagunenud eksemplar või saada juurde kohustuslikku kirjandust. 
  
 
 
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 
 
   
Aasta jooksul osteti  2067 uut raamatut 25.359 € eest. Riik toetas oste 10.035 €, kohalik 
omavalitsus 15.423 €. Valdav enamus ostudest olid eesti keeles, võõrkeeles 133 eksemplari.   
 
E- raamatuid tellitud pole.  E-lugerisse salvestatuna on  neid 25. Vajadusel saame kasutada 
ka ajalehtede e- lugemist, nende puhul, millele oleme saanud kaasa parooli. 
 
3.1.2 Perioodika komplekteerimine 
 
2016. aastal oli raamatukogule   tellitud 75 nimetust ajakirju, ajalehti 13 nimetust. 
Perioodika tellimiseks kulus 4.127.-  
Eestis ilmuvad kultuuriajakirjad on raamatukogus kättesaadavad. 
  
3.1.3 Auviste komplekteerimine 
 
Aasta jooksul lisandus 82 eksemplari auvist  ostudena( 865.- € ) ja annetusena 1(3.-) 
võrreldes möödunud aastaga on kasv   
Peamiselt  eesti- ja välismaine pop- ning klassikaline muusika. 
Tihti küsitakse  audioraamatuid,  kuid kahjuks neid ilmub vähe ja valikut   pole. 
 
3.2 Inventuurid, mahakandmised 
 
 Viimane inventuur toimus 2009. aastal. 
Aasta jooksul kustutaud 1796 eksemplari sisult aegunud ja lagunenud teavikud. 
Maha on kantud ka vananenud perioodikat. 
 
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  
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Raamatukogu teenustes  muutusi pole toimunud.  

Lisaks varem pakutavatele teenustele on  nüüd    võimalus tagastada  raamatuid ka sellel ajal  

kui raamatukogu on kinni. Raamatukogu paigaldas sissepääsu kõrvale kaks tagastuskasti, mis 

on väga hästi lugejate poolt vastu võetud ja on aktiivses kasutuses.   

 

Lugejauuring  vt. ka lisa 1.  

Lugejauuringust selgus, et üldiselt ollakse raamatukoguga ja siin pakutavaga rahul. Peamine 

külastuse eesmärk on ikka raamatute laenutamine, kirjanduse otsimine vajalikul teemal ja 

perioodika lugemine. 

Kirjanduse valik meie raamatukogus sai lugejatelt hindeks hea, väga heaks pidas 62  ja 

rahuldavaks 14 vastanut. Halvaks  ei pidanud mitte  keegi. 

Vastaja arvamus: 

Mulle sobib Elva raamatukogu töökoha asukoha tõttu, olen leidnud, et Elva raamatukogu on 
üks Eesti meeldivamaid! Leian siit enamasti otsitava ja kui juhtub peale tööd rohkem aega 
olema, enne bussi peale minekut, meeldib mulle just raamatukogus käia. Jõudu ja edu 
Teile!:) 
 

 
Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine   
 

Raamatukogu töötab Wifi levialas ja juurdepääs internetiühendusega arvutitele  on kogu 

raamatukogu lahtioleku ajal. 

Külastusi aasta jooksul oli 5611.   Kuigi Aip kasutajate arv on natuke (-84) vähenenud, leian 

et see koht on siiski vajalik, sest inimestel on erinevad võimalused ja vajadused. 

 

4.2 Raamatukogu kasutamine   
 
2016. aastal on arvulistes näitajates  tagasiminek. Lugejate arv on vähenenud  78 võrra 
võrreldes möödunud aastaga. Üheks põhjuseks võib olla ka see et lugejaid ei registreerita 
enam ringi kohe aasta alguses vaid terve aasta jooksul.   
Tagasiminek on toimunud ka külastuste osas.   Väga paljud lugejad kasutavad laenutähtaja 
pikendamist e-posti teel, see raamatukogu külastusena arvesse ei lähe. 
Linna elanike arv pole arvuliselt väga suuresti  vähenenud  -47, kuid väga paljud töötavad 
väljaspool linna piire  või isegi väljaspool maakonda, karta on et need inimesed 
raamatukokku ei jõua. 
 
 
Tabel 9 

Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2015 

Lugejad 
2016 

Muutus 
(+-) 

Elva 2467 2389 - 78 
 Linnarmtk.    
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Raamatu- 
kogu 

Külastused 
2015 

Külastused 
2016 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal-
külast. 
2015 

Virtuaal-
külast. 
2016 

Muutus 
(+-) 

Elva 
Linnarmtk. 

53439 49569 -3870 13082 42708 +29626 

 
Raamatu- 
kogu 

Laenut-d 
2015 

Laenut-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Päringud* 
2015 

Päringud* 
2016 

Muutus 
(+-) 

Elva  
Linnarmtk. 

69755 65785  -3970 314 369 +55 

 
*Infopäringud   
 
Infopäringuid oli aasta jooksul   369. 
Mõned näited  
Lapsed: infot koletiste, tankide, mõrtsukputukate, kilpkonnaliikide, erinevate maade 
tähestike kohta ( jaapan, armeenia jne.) jm. kohta. 
Täiskasvanud:  
Silmside, kiindumus, distsipliin. Turvaväravad- kuidas töötavad. Mida tähendab „parsek“?, 
Waldorf nuku lõiked.  
 
4.3 RVL teenindus  
 
 RVL- kaudu tellisime raamatuid  23 korral  (Tartu Linnaraamatukogu, TÜ, TTÜ, 
Maaülikooliraamatukogu, Rannu, Rõngu) 
RVL kaudu läks meilt välja 184 teavikut. 
 
4.4 Laste- ja noorteteenindus 
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine 
 
Raamatute komplekteerimisel on meie prioriteetideks eesti kirjandus , Lastekirjanduse 
Teabekeskuse poolt soovitatav, kohustuslik kirjandus ja uudiskirjandus. Kuna oleme 
ühenduses Elva Gümnaasiumi õppehoonega, siis püüame tagada lastele kohustusliku 
kirjanduse kättesaadavuse ning vajadusel tellime juurde raamatuid, mille järgi on väga suur 
nõudlus. Komplekteerimisel tellime võimalikult palju uudiskirjandust – nii eesti- kui ka 
välismaa autorite ilukirjandust lastele ja noortele ning liigikirjandust. Eesti kirjanike 
raamatuid ning neid, mis on laste seas väga populaarsed, tellime mõnikord arvuliselt 
rohkem. Liigikirjanduse puhul vaatame, et raamatukogus oleks kõik valdkonnad sisukalt 
esindatud ning tellimisel eelistame nende valdkondade raamatuid, mis on lastele õppetööks 
vajalikud või mida laenutatakse rohkem. 
 
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 
 
Tabel 10 

Rmtk Lug-d 
2015 

Lug-d 
2016 

Muut
us(+-) 

Külast-d 
2015 

Külast-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Laenut 
2015 

Laenut 
2016 

Muutus 
(+/-) 

Elva 856 847 -9 22846 20495 -2351 13598 12998  -600 
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4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine 
                                 
Laste- ja noorteteeninduse puhul on meie jaoks oluline nii igapäevane lugejate 
teenindamine kui ka näituste ja ürituste korraldamine, mis teeks raamatukogu ja siin 
toimuva laste ning noorukite jaoks atraktiivsemaks. Igapäevase teeninduse puhul peame 
oluliseks, et lugejatel oleks raamatukogus hea olla ja nad tahaksid siia tulla. Eelkõige toetab 
seda meie töötajate sõbralik, rõõmsameelne ja abivalmis suhtumine külastajatesse. Teisalt 
vastutame selle eest, et lugejatel oleks lasteosakonnas rahulik ja vaikne olla, vajadusel 
kutsume korrale ja meenutame reegleid. Võib öelda, et sügisel 2015 elluviidud 
nutiseadmetega mängimise keeld on vilja kandnud ning üldiselt lapsed teavad, et 
raamatukogus on ka muid ajaviitevõimalusi, nagu nt lugemine, lauamängude mängimine ja 
koolitööde tegemine. Vahel siiski leidub neid, kes katsetavad siin nutiseadmetega mängida, 
aga enamus teab, et ei tohi ja leiab endale muu tegevuse. 
 
Endiselt käib vahetundide ajal rohkelt lapsi, kuigi külastuste arv on aasta jooksul siiski 
vähenenud. Üheks vähenemise põhjuseks on kindlasti see, et Elva Gümnaasium sisustab ka 
ise laste vahetunde – koridorides on võimalus erinevaid väljapandud mänge mängida ning 
igal klassil on ülesanne üks vahetund aasta jooksul teiste jaoks ära sisustada. Sellest 
hoolimata on ikkagi rõõm tõdeda, et lapsed leiavad vahetunnil raamatukokku tee. Suur huvi 
raamatukogu ja raamatute vastu on 1.-2. klassi õpilastel. Julgustame neid erinevaid 
raamatuid uurima ja huvipakkuvate teemade kohta küsima, kuna see on järeltuleva 
lugejapõlve kasvatamine. Pärast tunde leidub igas vanuses neid lapsi, kes koju mineku 
asemel eelistavad siin õppida, tasakesi vestelda, raamatuid vaadata või lauamänge mängida. 
Küll kipuvad need olema ikka ühed ja samad lapsed, kes siin pikemalt on. Külastuste arvu 
suurendamise seisukohalt võib öelda, et meie jaoks on oluline, et raamatukokku aega 
veetma tuleksid ka need lapsed, kes satuvad siia ainult vahel kohustuslikku kirjandust 
võtma. Algklasside laste jaoks on raamatukoguhoidja töö põnev, nii et vahel, kui lastel huvi, 
leiame aega, et nendega koos tagastatud raamatuid riiulisse panna või näidata, kuidas uusi 
raamatuid märgistatakse. Kindlasti on meie lasteosakonna tugevuseks kodune ja soe 
õhkkond ning hooliv suhtumine lugejatesse. 
 
Vaadates tabelit 10, on näha et aasta jooksul on lisaks külastustele vähenenud ka lugejate ja 
laenutuste arv. Ühest küljest peegeldab see kindlasti laiemat ühiskondlikku tendentsi – 
arvutid, nutitelefonid ja igasugune muu meelelahutus võtab rohkem laste ajast ning 
lugemiseks jääb aega ja soovi vähem. Samas võib enda kokkupuutest lugejatega öelda, et on 
palju neid lapsi, kes on sellest peavoolust kõrval ning tunnevad lugemisest rõõmu. Teisest 
küljest võib numbrite kahanemise taga olla ka muid põhjusi. Vanemad, kelle lapsed käivad 
veel lasteaias või õpivad mujal kui Elvas, võtavad tihti raamatuid enda mitte laste nimele. 
Innustame lapsi ise lugejaks hakkama, aga need, kes väljaspool Elvat elavad, satuvad siia 
harva ning lihtsam on vanemal raamat enda nimele võtta. Külastuste puhul võib esile tuua 
teatud hulga lugejaid, kes ei käi raamatukogus igal aastal ning kes on seetõttu aastal 2016 
ümberregistreerimata jäänud. On lugejaid, kes mõnel aastal üldse ei tule ning siis tulevad 
jälle tihedamini. Analüüsides meie lugejate eelistusi raamatute laenutamisel, võib öelda, et 
endiselt on kohustusliku kirjanduse kõrval populaarsed „Minecraft`i” raamatud, 
filmiraamatud, lastekriminullid ning noorsooromaanid. Pisemate hulgas on populaarsed 
Loomalugude sari ning „Maša ja karu” raamatud. 
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Aastal 2016 jätkas lasteosakond koostööd kaberingiga, mis toimus paar korda nädalas meie 
ruumides. Tegime aktiivset koostööd Elva Gümnaasiumi õpetajatega, nt maakondliku 
õpioskuste olümpiaadi korraldamisel. Samuti toimus kohtumine Ilmar Tomuskiga kooli 
aulas, et kuulama mahuks rohkem lapsi. Endiselt käib üks 6. klass raamatukogus abiks 
vajalikke lihtsamaid töid tegemas. Õpetajad viivad siin aeg-ajalt tunde läbi või kui mõni 
õpetaja on ootamatult haigeks jäänud, on lasteosakond laste tundi raamatute uurimisega 
sisustanud. Õpetajad, kes õpetavad   paari last individuaalse õppekava järgi, on 2016. aastal 
oma õpilasega tihti siia jõudnud ning kasutanud raamatukogu poolt pakutavaid võimalusi (nt 
lauamängude mängimine ja klassi laenutamine, DVD laenutus), et õppetööd lapse jaoks 
põnevamaks ja mitmekülgsemaks muuta. Individuaalõppel laste ja ka kõigi teiste õpilaste 
jaoks on raamatukogu koht, kus saab kooliajal vaikselt olla ja vahetunni lärmist puhata. Elva 
Gümnaasiumi 1.-2. klassi lastele mõeldud lugemisring lugemispesa käib regulaarselt 
lasteosakonna väljapanekute ja näitustega tutvumas. Teeme tihedat koostööd lugemispesa 
juhendajaga. 2016. aastal jõudis meile mitmeid korda külla ka Peedu TERA kool. Eriti 
aktiivselt kasutab lasteosakonna võimalusi Peedu TERA 2. kl, kes korraldab siin vahel 
temaatilisi tunde või on palunud meil tundi läbi viia. Ka 2016. aastal jätkasime koostööd Elva 
lasteaedadega Õnneseen ja Murumuna, kelle lapsi kutsume vahel temaatilistele üritustele. 
Möödunud aastal tähistasime lasteaialastega koos emakeelepäeva ja viisime läbi 
mereteemalise tegevuse raamatukogupäevade ajal. Rühmaga raamatukogus käimine 
innustab lapsi hiljem vanematega koos siia tagasi tulema. 
 
Lisaks igapäevasele tööle laste ja noortega, korraldasime 2016. a mitmeid üritusi. Üheks 
kõige suuremaks neist oli kohtumine lastekirjaniku Ilmar Tomuskiga. Üritus toimus koostöös 
Elva gümnaasiumiga kooli aulas. Osalesid 1-5. kl lapsed. Kirjanik tutvustas köitvalt oma 
raamatuid ja luges ette ka kõige uuema käsikirja. Selle ürituse kohta saime positiivset 
tagasisidet nii kirjanikult endalt, õpetajatelt, lastelt kui ka vanematelt, kellele lapsed kodus 
vaimustunult rääkinud olid. Pärast kohtumist Ilmar Tomuskiga laenutati pea kõik tema 
raamatud lasteosakonnast välja. Teiseks olulisemaks ürituseks oli Põhjamaade 
raamatukogunädala raames korraldatud jutu-ja pildivõistlus „Kui ma oleksin võlur”. 
Otsustasime teemale „Tulevik Põhjalas” läheneda lastepäraselt ja abstraktne tulevikuteema 
võlumise kaudu lastele lähemale tuua – mida sina võluksid või kuidas maailma muudaksid, 
kui oleksid võlur. Võistlust toetas ka võlumisteemaliste raamatute väljapanek. Lapsed 
osalesid innukalt ja töödest sai kokku tore näitus. Kuna raamatukogupäevad langesid sel 
aastal koolivaheajale, mil lapsi käib meie raamatukogus märgatavalt vähem, siis kutsusime 
külla lasteaialapsed. Etendasime muinasjuttu „Miks merevesi on soolane”, voltisime 
paberist paati ja vaatasime koos lastega mereraamatuid. Lastel oli põnev ja ka õpetajad 
andsid  toimunu kohta positiivset tagasisidet. Raamatukogupäevade ajal viisime veel läbi 
loosimise, kus iga laenutaja sai võimaluse osaleda maiustuste väljaloosimises. Laste jaoks oli 
see tõeliselt huvitav ettevõtmine ning ootuselevuses osalejaid oli palju. Ülejäänud üritustest 
annab põgusa ülevaate tabel 11. 
 
Laste lugemisharjumuse kujundamiseks ja arendamiseks kasutasime aastal 2016 järgmisi 
kaudseid ja vahetumaid viise: 1) näitused ja väljapanekud raamatutest, et tutvustada 
raamatuid, mida riiulis ei märgata 2) üritused, et muuta raamatukogu laste jaoks 
atraktiivsemaks 3) üritused, et tutvustada kirjandust (viktoriinid, mängud) 4) 
raamatukogutunnid raamatukogu tutvustamiseks 5) spontaansed vestlused raamatutest siin 
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olevate lastega (mis neile meeldib, mis raamatuid meie soovitame, mis olid meie lapsepõlve 
lemmikud jne) 6) kohtumised kirjanikega 7) küsime lastelt, mis neid huvitab ja aitame 
sobivat kirjandust leida 8) koostöö õpetajatega tundideks vajaliku lugemismaterjali 
leidmisel.  
 
 
4.4.4 Laste- ja noorteüritused 
 
Tabel 11 

Raamatukogu  Ürituse nimi Osavõtjate arv 

Elva Linnaraamatukogu 1. Emakeelepäev Murumuna lasteaia lastega (2 
korda) 

30 

 2. Emakeelepäeva viktoriin 1.-3.kl lastele 40 
 3. Raamatukogubussi Katariina Jee külaskäik 15 

 4. Lauamängupäevad (2 korda) 34 

 5. Maakondlik õpioskuste olümpiaad 80 
 6. Raamatukogupäevade raames üritus „Näoga 

mere poole” lasteaialastele - mereteemalise 
muinasjutu etendamine, meisterdamine, 
mereraamatute vaatamine (2 korda) 

30 

 7. Põhjamaade raamatukogunädala raames jutu-ja 
pildivõistlus „Kui ma oleksin võlur...” ning näitus 
laste töödest 

30 

 8. Kohtumine lastekirjaniku Ilmar Tomuskiga 80 

 9. Jõulukaunistuste meisterdamine ja raamatukogu 
kaunistamine koos lastega 

37 

Kokku: 10 345 

 
Möödunud aastal oli lasteosakonnas kokku 9 üritust. Nagu varasemalt, püüdsime ka seekord 
leida tegevust erinevatele vanuserühmadele. Eelkõige algklassilastele suunatud üritused olid 
kohtumine Ilmar Tomuskiga, emakeelepäeva viktoriin ning jutu-ja pildivõistlus „Kui ma 
oleksin võlur”.  Lasteaialapsi kutsusime seekord külla emakeelepäeval ja 
raamatukogupäevade ajal. Üritused, kus osalesid lisaks algklassilastele ka vanemad lapsed, 
olid  raamatukogubussi külaskäik, lauamängupäevad ning jõulukaunistuste meisterdamine ja 
raamatukogu kaunistamine. 
 
Aastal 2016 oli lasteosakonnas 10 näitust. Pidasime meeles meie lastekirjanike suuremaid 
sünnipäevi ja tegime teisi temaatilisi raamatunäitusi, näiteks suvel putukaraamatutest, 
Põhjamaade raamatukogunädala ajal Taani ja Soome lastekirjandusest ja jõulude ajal 
meisterdamisraamatutest. Väljapanekuid oli meil 24. Kõige populaarsemad 
raamatuväljapanekud, kust lapsed laenutasid kõige enam raamatuid olid: „Kui ma oleksin 
võlur”, „Talvejutud” ning väljapanek Ilmar Tomuski lasteraamatutest. Merekultuuriaasta 
puhul tegime igal kuul väljapaneku kuu kala tutvustavatest raamatutest, va novembris ja 
detsembris. Novembrikuu kala kohta ei leidnud piisavalt materjali ning detsembris hõivasid 
väljapaneku koha jõuluraamatud. 
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Raamatukogu  Näitused/virtuaalnäitused, väljapanekud Arv 
Elva Linnaraamatukogu Lastele: 10 

 Näitused:  

 06.01. „Nukitsa konkurss”  

 22.02. „Heljo Mänd 90”  

 5.04.„Lustakaid lugusid”  
 3.05.„Emale”  

 27.05.„Ira Lember 90”  
 10.06. „Putukad õhus, maas ja vees”  

 26.08. „Palju õnne, Jaan Rannap! 85”  

 04.10. „Näoga mere poole”  
 14.11 „Taani ja Soome kirjanike lasteraamatud”  

 11.12. „Meisterda ise jõuludeks!”  
   

 Väljapanekud: 24 

 05.01. „Talvised rõõmud”  
 02.02. „Ahv, ahv, ahv...”  

 03.02. „Kuu kala ahven”  
 17.02. „Mänguasjad jutustavad”  

 22.02. „Palju õnne Eesti Vabariik”  

 02.03. „Kuu kalad siig ja meritint”  

 17.03. „Hea lasteraamat 2015”  

 01.04. „Kuu kalad meriforell ja vimb”  
 5.04. „Lustakaid lugusid”  

 02.05. „Kuu kalad räim ja särg”  
 27.05. „Lõbus suvi”  

 02.06. „Kuu kalad haug ja tuulehaug”  

 01.07. „Kuu kalad linask ja koha”  
 27.07. „Merejutte lastele”  

 03.08. „Kuu kalad lest ja angerjas”  
 24.08. „Algab kool”  

 03.09. „Kuu kala latikas”  

 06.09. „Vanaema ja vanaisaga on koos lahe!”  
 13.09. „Roald Dahl 100”  

 01.10. „Kuu kala lõhe”  

 05.10. „Rüütlid ja lohed”  

 30.10. „Kui ma oleksin võlur”  

 18.11. „Ilmar Tomuski lasteraamatud”  
 10.12. „Talvejutud”  

Kokku:  34 
 
10. loetumat raamatut lastele 2016. aastal 
 

 
1 

Raud, Piret  Tobias ja teine B /  
Mustvalge 
Kirjastus  

80  

2  Raud, Eno  Kilplased /  Tänapäev  72  
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3  Tomusk, Ilmar  Digipöörane kool /  Tammerraamat  69  

4  Rannap, Jaan  Nublu /  Avita  64  

5  Keränen, Mika  
Varastatud oranž jalgratas : [salaselts 
Rampsu esimene juhtum : jutustus] /  

Jutulind  61  

6  Oster, Grigori  Õuduste kool /  Varrak  59  

7  
Baum, Lyman 
Frank  

Võlur Oz /  Eesti Raamat  52  

8  Väljal, Silvi  Jussikese seitse sõpra /  Avita  51  

9  Tomusk, Ilmar  Lõpuaktus /  Tammerraamat  43  

10  Kross, Jaan  Mardileib : [jutustus] /  
Eesti Keele 
Sihtasutus  

41  

 
 
 
 
 
Aasta 2016 oli taas kirev erinevate sündmuste poolest ka täiskasvanutele. Erinevate näituste 

ja väljapanekutega tähistasime kirjanike ja kultuuritegelaste juubeleid. Merekultuuriaastal 

raamatunäitused    „Meri eesti kirjanduses, muusikas  ja kunstis“ , “Meri on eluviis ja 

inspiratsioon“ 

Väga toredaks   sündmuseks  kujunes suvelõpukontsert Harf & klassikaline 

kitarr raamatukogu kaminasaalis. Kavas oli improvisatsiooniga vürtsitatud inglise, iiri ja 

saksa muusika 17.‒18. sajandi heliloojatelt. Kontserdil sai kuulda ja näha algupäraseid 

muusikariistu, mis leiti Eesti saartelt. Harfi mängis Lilian Langsepp ja kitarri Patricio Zeoli.  

 

Huvitavaid teadmisi pakkus raamatukogupäevade ajal toimunud näitus "Antiikkirjanduse 

eestindamine - elukutse, missioon, hobi" mis valmisTartu Ülikooli klassikalise filoloogia 

ning kunstiajaloo eriala üliõpilaste poolt     eelmisel sügisel praktikaaine raames. Näitus 

tutvustas antiikkirjandusest (ladina ja vanakreeka keelest) eesti keelde tehtud tõlkeid alates 

17.sajandi algusest kuni tänapäevani ja see andis tavapärasest pisut erineva vaate eesti  

kultuuriloole. Tutvustati erinevatele perioodidele omaseid tõlkesuundi ja tõlkepõhimõtteid, 

tähtsamaid tõlkijaid ja tõlgitud teoseid. Näituse avamine kujunes omamoodi antiikirjanduse 

õhtuks. Saime kuulda erinevaid tekste antiikkirjandusest, mida esitasid üliõpilased. 

 

Koostöös Elva noortekeskusega oli võimalik kahel oktoobrikuu õhtul   raamatukogus vaadata 

Priit Pärna  5. animafilmifestival PPAFF 2016 filme : Slovakkia  programmi   

täiskasvanutele ja Läti programmi noortele. 

Külas käis  Tartu Spontaansusteatri etendusega Elva lood. Luguteatri meetodil „Elva lood“ 

raamatukogus.- EPP. 05.11.16, lk.1 
http://dea.digar.ee/cgibin/dea?a=d&d=elvapostip20161105.2.8&et   

 
Tabel 14 

Raamatukogu Suuremate ürituste (ka näitused) loetelu Üritustel  
osalenute arv 

Elva   Täiskasvanutele  

Kokku Üritusi        17               295 

http://dea.digar.ee/cgibin/dea?a=d&d=elvapostip20161105.2.8&et%20
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  17. 12 Jõuludest mujal maailmas Erinevatest 

jõulutraditsioonidest rääkis Elva  kirikuõpetaja  Vallo 

Ehasalu 

12 

  09.12 Igor Skalkin´i   2. luulekogu „Mantra“esitlus 1 

  08.12 Ilmar Särg  "Varjus" . Uue raamatu esitlus 9 

  12.11 Tartu Spontaansusteatri etendus Elva 

lood kaminasaalis. 
17 

  03.11 Kunstikuu: Margus Rumpi töötuba 

„Valgusmandalad“. 

10 

  27.10  Priit Pärna  5. animafilmifestival PPAFF 2016: 

Slovakkia  programm   täiskasvanutele. 

7 

  25.10 Priit Pärna  5. animafilmifestival PPAFF 2016: 

Läti programm noortele ja täiskasvanutele. 
10 

  20. – 24. okt. kasutatud raamatute laat „Raamat teisele  

ringile“  

80 

  19.10 Näituse Antiikkirjanduse eestindamine - elukutse, 

missioon, hobi avamine. Esinesid: Kadri Novikov ja Kaidi 

Kriisa Tartu Ülikooli klassikalise kirjanduse osakonnast 

10 

  23.09 Elva Linnaraamatukogu juures peatus 

raamatukogubuss Katarina Jee  

 

18 

  29.08 Suvelõpukontsert Harf & klassikaline kitarr. 

Kavas oli improvisatsiooniga vürtsitatud inglise, iiri ja 

saksa muusika 17.‒18. sajandi heliloojatelt. Kontserdil sai 

kuulda ja näha algupäraseid muusikariistu, mis leiti Eesti 

saartelt. Harfi mängis Lilian Langsepp ja kitarri Patricio 

Zeoli.   

20 

  27.07  Kalju Hooki raamatu Elva ajast aega: jutustusi 

Elva ajaloost esitlus. 
25 

  03.06 Raamatu  „Elva algkool 1913-1940 : 

dokumendikogumik II osa : Elva algkooli 

pedagoogikanõukogu protokolliraamat I kd. 1928-

1933“ esitlus . Mariann ja Kaspar Rammo 

12 

  23.05  Elva Gümnaasiumi 11. klassi õpilaste Raido ja 

Urmo fotonäituse  avamine . Pildid pärinesid fotoraamatust 

"ISO. SÄRI. AVA.", mis valmis kooli praktilise tööna. 

20 
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  02.03  Fr. Tuglase 130. sünniaastapäeva tähistamine 

koos Muuseumi-sõprade Seltsiga  
12 

  21.01 Uku Joassoone näpunäited suguvõsa uurimise 

alustamiseks. 

2 

  16.01 Fotonäituse Ventspilsi Vissid  avapidu 30 

 
Raamatukogu  Näitused/virtuaalnäitused, väljapanekud Arv    

Elva    Täiskasvanud  28 
  08.12  väljapanek Ilmar Särje loomingust  

  01.12  Jõulud   raamatunäitus  

  24.11 Anni Irsi joonistustenäitus Aga ikkagi on ilus      

  23.11   väljapanek Mats Traat – 80   

  24. 10.- Eesti raamatu päev, Kunstikuu - raamatunäitus 

„Meri eesti kirjanduses, muusikas  ja kunstis 

 

  
 

Luuleleid väljapanek 2016 aastal ilmunud eesti autorite 

luulekogudest 
 

  10.10 Antiikkirjanduse eestindusi raamatunäitus  

  10.10  TÜ klassikalise kirjanduse osakonna näitus 

 Antiikkirjanduse eestindamine - elukutse, missioon, 

hobi 

 

  29.09 Kalju Tähiste fotonäitus Seened - meie metsa 

ilu täiskasvanute osakonnas. 
 

  01.09  väljapanek September – eesti toidu kuu  

  20.08  väljapanek 20. august – 25 aastat eesti iseseisvuse 

taastamisest  

 

  30.07  raamatunäitus Unistuste aed  Aarne Kähr 70  

  27.06 Merekultuuriaasta: Suvi ja puhkus raamatunäitus 

eesti puhkamisvõimalustest  mere äärsetes kuurortides   

 

  07.06-20.06 Noppeid Elva naiste näputöödest  

  03.06  Raamatunäitus MAISEID MAASTIKKE Ain 

Kaalep 90 

 

  20.06  raamtuväljapanek Enn Vetemaa 80  
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  15.05  raamatunäitus    Kadunud aegade hämarusest 

Jaan Kärner 125 /27.05  aastat sünnist    
 

  16.05-25.05 Tartumaa naiste käsitöönäitus Hinged ja 

südamed   

 

  26.04 väljapanek Lugusid Shakespearilt: Shakespeari 

aasta 400 aastat kirjaniku surmast. 

 

  01. 04   väljapanek Aprill südamekuu: Liigu kogu 

südamest 
 

  04.03-27.03 Hymyä – Naeratus! Naivistid Iittalas. 

Soome naivistide maalinäitus   

 

  30.03  raamatunäitus Kevad käes – aed korda   

   02.03   raamatunäitus  Väikese Illimari radadel Fr. Tuglas 
130   

 

  22.02 raamatunäitus Merekultuuriaasta: Meri on eluviis 

ja inspiratsioon 

 

  22.01  väljapanek Sõnad sõnatusse    Jaan Kaplinski 75     

  21.01  väljapanek Suguvõsa uurimise ja koduloo 

uurimise raamatutest  

 

  09.01    väljapanek  August Gailit  125   aastat eesti 
kirjaniku sünnist 

 

  16.01-29.02 Fotonäitus Ventspilsi Vissid   

 
 
 
 
 
 
10 loetumat raamatut 2016 aastal täiskasvanute osakonnas. 
 
Jrk Autor Pealkiri Kirjastus Aasta Laenutusi 

1  Kilumets, Margit  Jaak Joala : kuulsuse ahelad /  Hea Lugu  2015  77  

2  Muuli, Kalle  Vilja teine elu /  Go Group  2015  77  

3  Rästa, Stig  Minu Kennedy /  Rasta Meedia  2015  57  

4  Ruitlane, Olavi  Vee peal /  ZA/UM  2015  55  

5  Kersna, Vahur  Ei jäta elamata /  V. Kersna  2014  54  

6  Mikita, Valdur  Lindvistika, ehk, Metsa see lingvistika /  HM  2015  53  

7  Mikita, Valdur  Lingvistiline mets : tsibihärblase paradigma. Teadvuse kiirendi /  Grenader Grupp  2013  51  

8  Kangur, Paavo  Jaak Joala : ka unustuse jõel aeg kord silla loob /  Kunst  2015  51  

9  Sander, Mart  Litsid : naiste sõda. Esimene raamat /  Ajakirjade Kirjastus  2015  50  

10  Laaneots, Annela  Minu Tai saared : rööprähkleja rahunemiskatse /  Petrone Print  2015  44  

 

http://www.finst.ee/naitused/hymya-naeratus-naivistid-iittalas/
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4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  
 
 Spetsiaalset teenust erivajadustega inimestele pole meilt soovitud. Küll aga viime vajadusel  
lugejatele, kes mingil põhjusel raamatukokku tulla ei saa raamatuid koju. Vahendame ka    
raamatuid hooldustöötajatele 
 
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja 
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.  
 
4.6.1 kohalikul   
 Meie raamatukogu koostöösuhted piirduvad   kohaliku tasandiga.   
Peamised koostööpartnerid on linna allasutused : Elva Kultuurikeskus (Kunstikuu); lasteaiad,  
kool, Elva Muuseumisõprade Selts, kellega koos oleme teinud mitmeid üritusi nt. Fr. Tuglas 
130. Oleme teinud ka 2 raamatunäitust  nende üritustele. 
Elva Koolituskeskusele ja teistele asutustele oleme andnud kasutada oma ruume kursuste ja 
koolituste, koosolekute  läbiviimiseks. 
Vanemaealiste luuleklubi „Luulelised „ jätkas  oma tegevust. 

 
4.7  Raamatukogu koolituskeskusena kasutajale 
 
Rühmakoolitusi toimus 12. 
Peamisteks sihtrühmadeks on 1.- 6.klassi õpilased ning lasteaialapsed. Koostöös õpetajatega 
toimusid raamatukogutunnid  1.- 6. kl. õpilastele ning lasteaialastele   raamatukogu 
tutvustavad külaskäigud. 
Peamised teemad : raamatukogu tutvustamine, kasutamise reeglid, laenutamine, fondi 
koostis ja paigutus, teatmeteosed ja nende kasutamine, erineva žanriga raamatute otsimine, 
loodusraamatute tutvustamine.  
Indviduaalkiilitusi oli  3. Urrami kasutamine , ID-kaardi kasutamine 
 
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded 
 
Raamatukoguteenuseid tutvustame mitmeti. Informatsiooni raamatukogu teenuste ning 

ürituste kohta annab raamatukogu  koduleht, kohalik ajaleht Elva Postipoiss, möödunud 

aastal lisandus infoleht Elva Leht, raamatukogus teadetetahvlil ja linna infopostidel. 

Vahepeal ka suusõnaliselt. 

 
4.9 Andmebaasid.   
 
Jätkasime koduloo kataloogi kirjete lisamist.  2016 .a. lisatud 45 . 
Kodulehe vahendusel pakutavad andmekogud: 
http://raamatukogu.elva.ee/index.php/hea-teada/kasulikud-lingid 
 
 
5. Kokkuvõte   
  
Kuigi möödunud aasta raamatukogu kasutamise numbrid näitasid langust, oli töökas aasta. 

http://raamatukogu.elva.ee/index.php/hea-teada/kasulikud-lingid
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Toimus mitmeid toredaid sündmusi ja kohtumisi. Valmis arengukava, saime raamatute 
tagastuskastid mis on lugejate poolt tunnustavalt vastuvõetud jpm. 
Püüame jätkata senist suunda hoides oma lugejaid ja pakkudes neile häid raamatuid ja 
toredaid üritusi. Otsida võimalusi kuidas jõuda uute lugejateni. 
2016. aasta 1. augustil täitus allakirjutanul  35. tööaastat Tartumaa raamatukogunduses. 
 
Koostajate nimed: 
/allkirjastaud digitaalselt/ 
Direktor: Imbi Härson   
Lastetöö spetsislist: Nele Jõks 
Kuupäev: 27. 01.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisa 1  
Lugejauuring 2016 veebruar/märts. Küsimustele sai vastata Google Forms keskkonnas 
internetis ja paberkandjal. 
Vastused saime 169 ankeedile       
Vastajateks  13,6% mehed,  
                     86,4% naised. 
*Vanuse järgi: kuni 18  paar vastajat,  
19-30   14,2%  
31-45  39,1% 
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46-55   29% 
56-65   12,4%, 
66+      5,3% 
*Enamus küsitletutest elasid Elvas, 54 vastanut ei olnud Elva elanikud. 
*Vähemalt korra kuus  külastab raamatukogu 83 vastanut ja 16 vähemalt kord nädalas.  
Mõned korrad aastas 56 vastanut. Oli ka neid kes  külastavad raamatukogu suvel (puhkajad 
ja lapsed kes on vanavanemate juures koolivaheaega veetmas), nädalavahetusel - tudengid 
õppekirjandust otsimas 
*Peale Elva linnaraamatukogu külastas teisi raamatukogusid 69 vastanut. Kõige enam 
Tartu Keskraamatukogu   oli mainitud 22 korral  järgnes Tartu Ülikooli RK , Tallinna Ülikooli 
RK, Lisaks Otepää, Rakvere, Konguta, Puhja, Võsu, Alatskivi, Hellenurme jt. 
*Enamusele vastajatest sobisid raamatukogu lahtioleku ajad (157),    
mõned arvamused: 
tahaks et kauem oleks lahti,   lasteosakond võiks õhtuti kauem lahti olla, aga saab ka praegu 
hakkama, võiks olla varem lahti, pühapäeviti võiks ka raamatukogu olla mingi aja lahti, 
kasvõi 2 tundi. 
*Raamatukogu külastatakse peamiselt raamatute laenutamise eesmärgil (158), järgneb 
kirjanduse otsimine vajalikul teemal ja ajakirjade /ajalehtede kohapeal lugemine, õppimine, 
koopiate tegemine, interneti kasutamine. 
*Kirjanduse valik meie raamatukogus sai lugejatelt hindeks  hea , väga heaks pidas 62  ja 
rahuldavaks 14 vastanut. Halvaks  ei pidanud mitte  keegi. 
Kommentaare: 
Hea, Kui arvestan sellega, et see on väikese linna raamatukogu, siis peaksin panema "väga 
hea". Loomulikult siin ei saagi olla sellist valikut kui suuremates ja teadusraamatukogudes, 
minu vajadusi rahuldab see valik küll kenasti. Nii et kaldub "väga hea" poole.  
 Rahuldav, Rohkem võiks olla uusi- ja noorsooromaane raamatuid. 
Hea, Kuigi valik tervikuna on väiksem, saan tihti Elvast õppimiseks või tööks vajalikke 
raamatuid, mis Tartus on välja laenutatud 
Hea, Saksakeelset kirjandust võiks ka olla 
Võiks tulla teavitus meili peale kui on ilmunud näiteks mõne sarja uus raamat... 
raamatusarjast mida loen ja järge ootan 
Tagastamine võiks olla võimalik ööpäevaringselt, selliseid lahendusi on osadel 
raamatukogudel olemas. 
*Raamatukogus leiduva kirjanduse kohta saadakse infot peamiselt  E- kataloogist  Urram 
ja Uudiskirjanduse väljapanekust  ning ise riiulit otsides. 
Arvamusi:   Helistan ja küsin, küsin üsna palju raamatukogu töötajalt, töötajad kataloogist 
vaatavad, kas raamat on olemas ja kas on järjekord, küsin teenindajalt 5 vastanut. 
*E-raamatuid pidas vajalikuks 53 vastajat, 101 ei pidanud vajalikuks 
Arvamusi: Olen ise100% paberraamatute austaja, seega ei oska lihtsalt sellele vastata, ise ei 
loe e-raamatuid, aga kes loevad, nendele oleks ikka vajalik, ei ole seni kasutanud e-
raamatuid, audioraamatuid võiks küll olla, pole kindel, ei kasuta 
*Raamatukogus toimunud  üritusi pidas heaks 42  vastanut, väga heaks 29.  Ühtegi üritust 
polnud külastanud 91 vastajat! 
*Küsimusele millistel raamatukogus toimuvatel üritustel sooviksite osaleda said enim  
punkte  näitused ja kohtumised kirjanikuga. Järgnesid loengud aktuaalsetel teemadel. 
Koolituste osas sooviti enim arvutikoolitust . 44 vastajat kirjutas et ei vaja koolitusi. 
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* Infot raamatukogus toimuva kohta saadakse  peamiselt Elva Postipoisist, järgneb 
raamatukogu kodulehekülg, Elva linna kultuurikalender, ka raamatukogu  seinapealt, info 
levib ka sõprade ja tuttavate kaudu (47). 
See   miks me seda tööd teeme. 
Väga kodune raamatukogu ja sõbralikud töötajad. 
Mulle sobib Elva raamatukogu töökoha asukoha tõttu, olen leidnud, et Elva raamatukogu on 
üks Eesti meeldivamaid! Leian siit enamasti otsitava ja kui juhtub peale tööd rohkem aega 
olema, enne bussi peale minekut, meeldib mulle just raamatukogus käia. Jõudu ja edu 
Teile!:) 
Meeldib raamatukogutöötajate kompetentsus ja meeldiv teenindus. 
Ma armastan Elva Raamatukogu-hea auraga koht. 
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4. Ilmatsalu raamatukogu 2016. aasta aruanne 
 
 

Elanike arv teeninduspiirkonnas  2573 
Lugejate arv 419 
Külastuste arv 5143 
Arvutikasutajate arv 60 
Laenutuste(koos kohalkasutustega) arv 18435 
E-teavikute laenutuste arv 0 
Teavikute arv 24729 
Raamatuürituste arv kokku 33 

 
1.Põhilised tegevussuunad  
Põhiline rõhk raamatukogu töös oli lugejate kiire ja täpne teenindamine. Raamatukogu 
tähtsus  
kultuurielus on väga oluline. Koht ise ja ka üritused. Omavalitsus aktsepteerib raamatukogu,  
kõik vajalikud töövahendid, mööbel, infotehnoloogiavahendid normaalseks  
raamatukogutööks aitab muretseda omavalitsus. Julgen öelda, et suhtumine raamatukogusse  
on valla poolt väga hea. Niisama ei paku keegi midagi, peab ise põhjendama töövahendite  
vajalikkust. 
Esimesel poolaastal saime Tartumaa kultuurkapitali ekspertgrupilt rahalist toetust 200 eurot 
Saime korraldada väga meeldejääva luuleõhtu Ly Ehini ja Kristiina Ehiniga. Neile meeldis meil 
ja meie rahvale läksid nad kohe väga südamesse. 
 
Raamatukogu tegevused merekultuuri aastal. 

Ettelugemispäev mereteemaliste juttudega. (Lasteaialastele ja õpilastele) 

Näitus mereteemalistest raamatutest. 

2.  Juhtimine  

2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud   
Midagi ei ole muutunud. 
2.2 Eelarve 
Tabel 2 

Põhieelarve Seisuga  

31.12.15. € 
Seisuga  

31.12.16 € 
Muutus % 

Eelarve täitmine kokku 29.210 32.320 +10,6 

Personalikulu 16.650 18.800 +12,9 

Komplekteerimiskulu 8.127 9.063 +11,5 

sh KOV-lt 3.647 4.506 +23,6 
sh riigilt 4.437 4.500 +1,4 

Infotehnoloogiakulu 0.240 0.350 +45,8 

  

 
2.3 Projektid 
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Tabel 3 
Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Summa 

Kohtumine Ly Seppel- Ehiniga ja Kristiina Ehiniga I kvartal Kulkalt 200,00 

. 
2.4 . Personali juhtimine ja areng 
  
Muudatusi ei ole olnud. 
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest 2016 
Tabel 4 

Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv 
(koolituse maht) 

Koolituseks 
kulutatud 

   79,00 

    
 
Tabel 5 

Koolituse teema Korraldaja  Osavõtjate 
arv 

   
 
2.4.2 Maakonnaraamatukogu osa koolituse korraldamisel.  
Alati on meeldinud teiste raamatukogude külastused, et saad häid ideid oma tööks. Head on 
õppeekskursioonid silmaringi avardamiseks, tervisepäevad. 
Meeldiks, et räägitakse rohkem haldusreformi ümberkorraldustest. 
Sooviks väga mingitki keeleõpet, et seda koordineeriks Keskraamatukogu. Õpe võiks toimuda 
linnas ja soovitavalt tasuta. Teised raamatukogud on oma töötajate keeleõppe eest hoolt 
kandnud. . 
Tabel 6  
Kõrveküla raamatukogu poolt korraldatud koolituspäevadel osalemine: 
Seitsmel korral olen osalenud Kõrveküla raamatukogu poolt korraldatud koolitustel. 
Raamatukogupäevade avamisel Tartus ERMis ja Maaraamatukoguhoidja päeval Navi külas 
Võrumaal. 
 

Raamatukogu Kuupäev  Üldteemad Osalejate arv 

    

 
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised  
Ka kõik raamatukogutunnid on avalikud esinemised. 
 2.4.4 Erialahariduse omandamine  
Omandatud. 
2.4.5 Töötajate tunnustamine  
Maavanema tänukiri. 

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine  
 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht 
Arvan, et praegu on raamatukogu üldine korrasolek hea, panin küll uude eelarvesse koridori 
san.- remondi. Rohkem ilu pärast. 
 
Tabel 7 
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Raamatukogu 
nimi 

Vajadused Teostatud tööd 
(2016) 

Plaan (arengukavast aasta vms) 

    

 
2.5.1  Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 
Koolimaja kaudu on tagatud,  
Tabel 8 

Raamatukogu nimi Vajadused Teostatud tööd 
(2016) 

Plaan (arengukavast aasta vms) 

    

 
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia vallas 
Kuigi alatasa on meil Internetiühendus katkenud, (eriti kui koolil on vaheaeg) kuid läbi 
koolimaja raamatukokku tulev ühendus on kiire ja hea. Ka Wifi levib hästi. Sain osta ühe uue 
läptopi Internetipunktis kasutamiseks.  
 
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine, RaRS § 5(5) 1)) 
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 
-annetuste osakaal kogude juurdekasvust  
Soovitakse annetada põhiliselt vanu veneaegseid teavikuid, kuid need on enamus 
raamatukogus olemas või juba  maha kantud. 
-kogude kasutatavus ja seosed lugejate sihtrühmadega,  
Lapsed kasutavad raamatukogu hästi, enamus küll siis , kui õpetaja suunab. 
Teatmeteoseid põhiliselt koju ei laenuta, siis tundub, et fond "seisab" kohal, aga õpilased 
kasutavad klassiti õppimaks teatmeteoste kasutamist. 
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 
Komplekteerime põhiliselt raamatutrükiseid. e- raamatuid pole keegi isegi küsinud. 
3.1.2 Perioodika komplekteerimine  
Tellin enamus kultuuriperioodikat, kui neid loetakse väga vähe. Pole mõtet neid eriti tellida, 
lihtsalt sellepärast, et nad kättesaadavad oleks, aga keegi ei laenuta. 
Vald on andnud raha niipalju, kui me oleme vajalikuks pidanud tellida muid 
perioodikanimetusi. Mida ka reaalselt väga loetakse. Oleme tellinud enamus 
perioodikanimetused. 
3.1.3 Auviste komplekteerimine 
Tellin vaid raamatukogus kasutamiseks, mitte laenutamiseks. Kui on üritus, saaksime 
muusikat kuulata. On ka mõned filmid. 
3.2 inventuurid, mahakandmised 
Mahakantud 170 teavikut. 
 
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  

Kuna vallas on ainult üks raamatukogu, siis mitmed külad asuvad raamatukogust kaugel Rõhu, 

Haage, Vorbuse, Kardla, Paju, ka bussiliiklus ei ole just kõige parem, kuid, kes on midagi 

soovinud, on alati selle ka saanud. Nendes külades elavad kooliõpilased on alati tee 

raamatukokku leidnud. Kuna raamatukogus on postipunkt, siis saadan tihti oma hea 

kirjakandjaga ka mõned raamatupakid teele, (salaja ja tasuta). Paljud meie valla elanikud 

töötavad Tartus, siis saavad kasutada ka linnas asuvaid raamatukogusid. Selge, et meie 

https://www.riigiteataja.ee/akt/106012016012?leiaKehtiv
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piirkond vallas on suur, aga  igast külast käiakse raamatukogus. Tihedamad külastajad on 

Ilmatsalust Tüki külast, Rahingelt. Seoses postipunktiga käivad paljud  meie küladest 

postipunkti teenuseid kasutamas, siis võetakse siit raamatuidki koju kaasa. 

Ühe töötajaga raamatukogus, kus tööpäev algab kojamehetööga, koristamisega, postitööga ja 

kui aega üle jääb ka raamatukogu tööga. Kuigi tihti tuleb mitut tööd korraga teha, siis ma arvan, 

et selle väikse palga eest on töö isegi väga hästi tehtud. 

  

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine (AIP-i kasutamine) 

Võimaluste piires Avalik teave kättesaadav. Kõigil Internet kodus olemas, käivad vanemad 

inimesed, kes pelgavad Internetti nagu tuld või midagi veel jubedamat. 

4.2 Raamatukogu kasutamine  
Tabel 9 

Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2015 

Lugejad 
2016 

Muutus 
(+-) 

Ilmatsalu 471 419 -52 
    

 
Raamatu- 
kogu 

Külastused 
2015 

Külastused 
2016 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal-
külast. 
2015 

Virtuaal-
külast. 
2016 

Muutus 
(+-) 

Ilmatsalu 4886 5143 +257 0 0 0 

       
 

Raamatu- 
kogu 

Laenut-d 
2015 

Laenut-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Päringud* 
2015 

Päringud* 
2016 

Muutus 
(+-) 

 17228 18435 +1207 11 7 -4 

       

 
4.3 RVL teenindus  
Kui on midagi vaja, siis tellin kolleegidelt või keskraamatukogust. 
4.4 Laste- ja noorteteenindus 
Kuna asume kooliga ühes majas, siis on see töö primaarne. 
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine 
Olen komplekteerimisel suurt rõhku pannud lastekirjanduse tellimisele, et oleks vähemalt üks 
raamat olemas. Õpetajad on teinud ettepanekuid, milliseid teavikuid võiks olla rohkem kui 
üks. Meie lastekogu on väga kasvanud selle kaheksa aastaga, mil oleme koos kooliga ühes 
majas. Ruum hakkab väikseks jääma.  
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 
Tabel 10 

Lug-d 
2015 

Rmtk Lug-d 
2016 

Muut
us(+-) 

Külast-d 
2015 

Külast-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Laenut 
2015 

Laenut 
2016 

Muutus 
(+/-) 

169  195 +26 2535 2366 -169 3045 2663  +382 
          

 
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine  
Koostöö õpetajatega. Raamatute tellimine, raamatukogutunnid, huvi äratamine kirjanduse 
vastu. 
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4.4.4 Laste- ja noorteüritused 
Tabel 11 

Raamatukogu  Ürituse nimi Osavõtjate arv 

   

Raamatukogu asub koolimajas, siis on otse loomulik, et õpetajad kasutavad tihti raamatukogu 
mitte ainult raamatukogutundideks vaid ka oma ainetundide mitmekesistamiseks. Kooliga 
koostöö on väga hea, isegi kui samal päeval öeldakse, et tuleme raamatukokku ja soovime 
seda või teist teemat, olen kohe otsinud materjali ja tavaliselt ei ütle ma kunagi ära, sest olen 
ka nende teenistuses, õigemini soovin olla kasulik. Ka siis, kui huvijuht ütleb, et neile sobib 
hommikul 8.15, siis olen alati kohal. Mitmesugused üritused seoses Heljo Männi  90 juubeliga. 
Elulugu, looming, raamatunäitus, Robert Vaidlo 95, 14. märtsil Emakeelepäev. 2. aprillil 
Rahvusvaheline Lasteraamatupäev, sel päeval oleme ka alati ette lugenud, lugejateks õpilased 
ise, mis neile ka väga meeldib, ja väljas oli näitus kauneimad lasteraamatud. Ira Lember 90, 
Jaan Rannap raamatuväljapanek. Uute raamatute väljapanek. 
Koos huvijuhiga teeme  üritusi ja arutame alati läbi, mida teha tuleks ja saaks. Minu osa on 
raamatukogutunnid, aga ka kirjanike- külaliste kutsumine. Ka neile maksmine. Viktoriinide 
ettevalmistamine. 
2016. aastal oli põhirõhk Heljo Männil, tema juubelil,  loomingul. Palju üritusi korraldasime 
Raamatukogupäevade raames. Külas käis Mika Keränen, kes lastele väga meeldis ja pärast 
seda lugesid lapsed tema teoseid väga aktiivselt. Oleme teinud infotunde uute raamatute 
tutvustamiseks. 
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  
 
Tabel 12 

 Kordade arv  Teenuste(laenutuste) 
arv 

Kasutajate arv 

Koduteenindus    

Tabel 13 
 Ürituste arv Osavõtjate arv 

Teenused teistele  asutustele   
 
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja 
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.  
Raamatukogu on ainus koht maal, kuhu saab veel tasuta sisse astuda. Kuna meil töötavad ka 
kultuuri ja sporditöötajad, siis oleme üritused omavahel ära jaotanud nii, et igaüks osutab 
rahvale oma valdkonna teenuseid- üritusi. 
4.6.1 kohalikul   

Koostöö vallaga, lasteaia ja kooliga on juba nii igapäevane ja loomulik. Kui on 

ettelugemispäevad, kirjandushommikud või näidendi esitamine, kutsume alati lasteaia lapsed 

üritusele. Lasteaia põhiteema sel õppeaastal on rahvaste sõprus, kasvatajad alati ütlevad, millist 

maad nad tutvustada soovivad ja otsin selleks tarbeks neile nii teaduskirjandust kui ka sama 

maa jutte ja muinasjutte.  

4.6.2 riiklikul  

Raamatukogu rahaliselt toetav on KULKA. 

 

4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.  
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Tabel 14 
 

Raamatukogu Suuremate ürituste (ka näitused) loetelu Üritustel  
osalenute arv 

Ilmatsalu   
Kokku 33 Üritusi     9             näitusi 12       rmt.väljap. 12 489 

 
.Koostöös Huvikeskusega teeme tavaliselt üks kord kuus raamatukogus 60+ klubi üritusi.  
Korraldame kirjanike- luuletajate juubelite puhul raamatunäitusi- väljapanekuid. Herta 
Laipaik 95, Heljo Mänd 90, Ira Lember 90, Viivi Luik 70 jne. Külas käisid Ly Ehin- Kristiina Ehin, 
Mika Keränen, Urmas Tartes loodusfotograaf, Joona Toivanen Maarja kogudusest, Jüri Varik 
on mitmel korral rääkinud oma reisimuljeid. jpm. 
4.7  Raamatukogu koolituskeskusena kasutajale 
 
Kui keegi on jäänud töötuks, soovivad õppida arvutikasutamist, et otsida töökuulutusi, 
kirjutada ja saata CV sid  jne.  
 
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded 
Peamine kanal on Valla ajaleht, koduleht, stendid raamatukogus ja kuulutused külade 
infotahvlil. 
 
4.9 Andmebaasid.  
Kasutame ja soovitame suuremaid andmekogusid nagu ESTER, DIGAR, ISE, Eesti 
Lastekirjanduse ja teiste suuremate raamatukogude kodulehti. Ma ei arva, et väikesed 
maakogud peaks selliseid andmebaase ise looma. Kõik asjad on ju digitaalselt olemas, kui 
neid peaks vaja minema. 
 
5. Kokkuvõte ja 2017.aasta tegevused 
Eriti uut ei olnud aasta jooksul midagi. Tööd oli väga palju.  Eelmiste aastatega muutus see, et 
postitöö sai rohkem selgeks.  Mitme töö korraga tegemine sujus paremini. Postipakkide 
väljastamise arv muutus küll väga suureks, aga maksete hulk vähenes.  
Kõik see, mis nüüd muutub, sellest ei tea veel midagi, aga kindlasti muutub. Meie vald ühineb 
Tartu linnaga, nii et ilmselgelt läheb meie raamatukogu Tartu Linnaraamatukogu alla. Mis ees 
ootab... ei tea. Nii ei oska isegi midagi oodata või muuta. Pole plaanis enam midagi muuta. 
Kuna asume koolimajas, on eesmärk teha õpilastele raamatukogu kasutamise nii palju 
mugavaks, kui vähegi võimalik. Eriti oluline on algklasside koolitamine raamatukogu tundide 
kaudu. Uute ilmuvate raamatute tellimine- ostmine ja nende tutvustamine ja õpetajatega 
koostöö tegemine. 
Küllap nüüd Linnaraamatukogu ütleb ja suunab. Koridori sooviks uuel aastal värskendada. 
 
Koostajate nimed: 
 
Direktor 
Maret Lukken      Kuupäev 26.01.2017 
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5. Järvselja raamatukogu  2016. aasta aruanne 
 
 

Elanike arv teeninduspiirkonnas 01.12. 2015 80 
Lugejate arv 43 
Külastuste arv 570 
Arvutikasutajate arv 5 
Laenutuste(koos kohalkasutustega) arv 1495 
E-teavikute laenutuste arv 0 
Teavikute arv 8954 
Raamatuürituste arv kokku 22 

 
1.Põhilised tegevussuunad 
Ainulaadne 20.augusti  õhtupoolik Maarjamaa laulud ,Henrik Visnapuu luule ainetel, 
Ahunapalu endises palvemajas. Märkimisväärne, et üritusest said osa ka need ääremaa 
külade inimesed, keda ühiskond on unustanud. 
Meeksi vald hindab meie raamatukogu tööd kogukonnakeskusena. 
Kõik Järvselja lähikülade Võnnu vallaga ühinemisega seotud koosolekud toimusid 
raamatukogus. Tänaseks on ühinemisotsus kinnitatud. 
 
Raamatukogu tegevused merekultuuri aastal. 

Üritusi 2 ,osavõtjaid -24 

Väljapanekuid 2 

Üritused: 

1.Muhu laule, mänge ja tantse. Muhu rahvakultuuri tutvustamine Eesti Kirjandusmuuseumi 
DVD abil. 
2.Film Mere Südames .Raamatu Moby Dick järgi.  
Raamatu tutvustus. 
Väljapanekud : 
See on väike Muhu 

A. ja L. Uustulndi mereromaanid. 
 

2.  Juhtimine  

Raamatukogu jääb Meeksi vallavalitsuse alluvusse 2017.a. oktoobrini. 

2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud  
Muutusi 2016.a. ei toimunud. 
2.2 Eelarve 
Tabel 2 

Põhieelarve Seisuga  

31.12.15. € 
Seisuga  

31.12.16 € 
Muutus % 

Eelarve täitmine kokku 13,790 12,187 -11,62 

Personalikulu 6,724 7,714 14,7 
Komplekteerimiskulu 1,623 2,299 41,65 
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sh KOV-lt 1,149 1,368 19,06 
sh riigilt 0,143 0,140 -2,09 

Infotehnoloogiakulu 0,421 0,455 8,07 

*Eriprojekt  0,663  

*    
 

2.3 Projektid 
Tabel 3 
Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Summa 

Eriprojekt. Riigikogu täiendav toetus väikestele 

raamatukogudele 

2016 0,663 

   

Saadud  summa eest soetati 47 eksemplari uusi teavikuid, mis on 25,3 % saadud teavikutest. 
Arvestades, et riigi ja omavalitsuse raha eest oli võimalus osta vaid 78 raamatut, moodustab 
see 60,2 %. Lugejad on tänulikud võimaluse eest lugeda rohkem uusi raamatuid. 
 
2.4 . Personali juhtimine ja areng 
Muudatusi ei toimunud 
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest 2016 
  
Tabel 4 

Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv 
(koolituse maht) 

Koolituseks 
kulutatud 

Järvselja 4  0,062 
    

 
Tabel 5 

Koolituse teema Korraldaja  Osavõtja
te arv 

Pagulasteema.haldusreform keskraamatukogu  

   

   

  
2.4.2 Maakonnaraamatukogu osa koolituse korraldamisel 
Maakonnaraamatukogu poolt korraldatud koolituspäevad on alati olnud sisukad ja heal 
tasemel. Väga palju huvitavat nägime koolitussõidul Harjumaale.  Saime rohkesti teadmisi ja 
ka lõõgastuda. Aitäh! 
 
Tabel 6  
Kõrveküla raamatukogu poolt korraldatud koolituspäevadel osalemine 
 

 
 

Kuupäev  Üldteemad Osalejate arv 

 10.02. Pagulasteema  
 30.03. Andrase teabepäev  

 12.-13.05. Koolitussõit Harjumaale  
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 23.09. Raamatubuss Lähtel  
 20.10. Raamatukogupäevade avamine.ERM-i 

külastamine 
 

 
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised  
Esinemisi ei olnud. 
 2.4.4 Erialahariduse omandamine  
Õppijaid ei olnud. 
 
2.4.5 Töötajate tunnustamine 
Tunnustust ei saanud 
 

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine  
 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht 
Ruume ei ehitatud ega renoveeritud. Hoone katus vajab vahetamist. Millal ja kas üldse töö 
tehakse, praegu ei tea. Hoone kuulub Maaülikoolile. 
Tabel 7 

Raamatukogu 
nimi 

Vajadused Teostatud tööd 
(2016) 

Plaan (arengukavast aasta vms) 

Järvselja Katuse remont Ei tehtud Pole teada 

 
2.5.1  Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 
On tagatud. Ruum asub alumisel korrusel, trepiastmeid ei ole. 
 
Tabel 8 

Raamatukogu nimi Vajadused Teostatud tööd 
(2016) 

Plaan (arengukavast aasta vms) 

    

 
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia vallas 
Interneti levi on hea. Arvutid on töökorras. 
 
3. Kogud  
Kogud komplekteeritakse põhiliselt Meeksi valla eelarvest. 
2016.a. sai Järvselja raamatukogu riigikogu toetusena lisaraha 663 eurot, mille eest osteti 47 
eksemplari teavikuid. 
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 
-annetuste osakaal kogude juurdekasvust  
-kogude kasutatavus ja seosed lugejate sihtrühmadega,  
Koos lisarahaga oli annetuste osakaal 58% eksemplaridest. Lisaraha s.o. riigikogu toetuse 

eest osteti  25% teavikutest. 

 
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 
2016.a. saadi  59 eks. raamatuid rohkem kui eelmisel aastal 
3.1.2 Perioodika komplekteerimine 
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Perioodika osteti peamiselt Meeksi valla eelarvest. Loodusajakirjad Eesti Mets ja Eesti Loodus 
ostis SA Järvselja Õppe-ja katsemetskond. 
3.1.3 Auviste komplekteerimine 
Auvised, 9 eks. filme, osteti riigikogu täiendava toetuse eest. Et raamatukogus on olemas 
kodukinokeskus filmide vaatamiseks, on nende ostmine igati põhjendatud. 
3.2 inventuurid, mahakandmised  
Seoses uue valla koosseisu asumisega  tuleb teha raamatukogus 2017.a. inventuur. 
 
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  

Teeninduspiirkond on väike ,mistõttu lugejaid vähe, kuid külastatavus küllaltki suur. Meie 

raamatukogu on kujunenud kogukonna keskuseks, kooskäimise kohaks. Külade elanikud 

ootavad, et raamatukogus lisaks raamatute laenutamisele ikka midagi toimuks. Seni ongi 

raamatukogu olnud kõigi suuremate ürituste eestvedajaks. Meie külad asuvad Meeksi 

vallakeskusest 15 ja Võnnust 20 kilomeetri kaugusele. Transpordiühendus ja kogu liiklus 

toimub Tartu poole, sestap nõudsid külade elanikud haldusreformi käigus ühinemist Võnnu 

vallaga. Otsus on tehtud ja selle aasta lõpus kuulub Järvselja piirkond Kastre ühisvalda. 

Seejärel saavad Järvselja raamatukogu teeninduspiirkonna ametlikuks osaks 3 Võnnu valla 

küla. Raamatukogu on seda osa Võnnu vallast teenindanud juba aastakümneid, sest Ahunapalu 

küla jääb Võnnu raamatukogust ligi 30 km kaugusele. Loogiliselt võttes peaks ka osa Kõnnu 

külast saama Järvselja piirkonnaks Elanike arv piirkonnas peaks tulevikus nende külade arvelt 

suurenema. 

Lugejad loodavad, et raamatukogu püsib ka peale haldusreformi. 

 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine  

AIP kasutamine on  nutiajastu tõttu vähenenud . Eakad inimesed käivad maksmas e-arveid. 

4.2 Raamatukogu kasutamine 
Raamatukogu teenused on jätkuvalt raamatute laenutamine, koosolekute  ja traditsiooniliste 
külaürituste ning raamatuürituste korraldamine.  
Suuri muutusi ei toimunud. 
Tabel 9 

Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2015 

Lugejad 
2016 

Muutus 
(+-) 

 49 43 -6 

    

Elanikke on vähe,  lugejate arv  6 võrra vähenenud. Vähenes ka külastuste arv.Arvude 
vähenemise põhjuseks võib olla ka see, et detsembri kuul tegelesin põhiliselt Meeksi 
raamatukogus Meerapalu raamatukogu likvideerimistöödega, mistõttu Järvselja jäi 
lugejatele suletuks. 
 

Raamatu- 
kogu 

Külastused 
2015 

Külastused 
2016 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal-
külast. 
2015 

Virtuaal-
külast. 
2016 

Muutus 
(+-) 

 662 570 -92 0 0 0 

       

 

Raamatu- 
kogu 

Laenut-d 
2015 

Laenut-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Päringud* 
2015 

Päringud* 
2016 

Muutus 
(+-) 

 1592 1489 -103 9 8 -1 
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4.3 RVL teenindus  
RVL laenutusi sisse oli 358,välja laenati vaid 2 eks. RVL-laenutused sain Tõrvandi, Võnnu ja 
Meeksi raamatukogudest. Mõned raamatud ka mujalt. Põhiliselt tõi raamatud lahkelt  kohale 
ja viis tagasi Meeksi vallavanem. 
 
4.4 Laste- ja noorteteenindus 
Laste- ja noorte  tööd ,peale 58 laenutuse, ei teinud 
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine. 
Lasteraamatuid ei ostnud. 
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 
Tabel 10 

Rmtk Lug-d 
2015 

Lug-d 
2016 

Muut
us(+-) 

Külast-d 
2015 

Külast-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Laenut 
2015 

Laenut 
2016 

Muutus 
(+/-) 

 7 9 2 41 40 -1 82 58  -24 

          
 
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine  
Piirkonnas elab vaid 8 last, kes käivad Võnnu Keskkoolis. Mõnikord külastavad koos vanemate 
–või vanavanematega raamatukogu Tartus elavad lapsed. 
4.4.4 Laste- ja noorteüritused 
Üritusi ei toimunud. 
Tabel 11 
 
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  
Tabel 12 

 Kordade arv  Teenuste(laenutuste) 
arv 

Kasutajate arv 

Koduteenindus 10 86 3 

Tabel 13 
 Ürituste arv Osavõtjate arv 

Teenused teistele  asutustele   

Piirkonnas  hooldusasutusi  ei ole. 
 
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja  
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.  
4.6.1 kohalikul 
Raamatukogul on oluline roll kohaliku pärandi jäädvustamisel. 
2016.a. möödus 105 aastat Eesti kandlemängijate seas tuntud ja hinnatud päkarauakandle 

meistri ja kanneldaja August Tähnase sünnist. Tähistasime seda külaskäiguga tema kodutallu, 

meenutasime ja kuulasime kandlemängu. Raamatukogus oli foto-ja raamatunäitus 

Rahvamuusika jääb. 

20.augustil tähistasime üritusega Maarjamaa laulud vabariigi taasiseseisvumispäeva, 

elustasime Henrik Visnapuu luule- ning Aksel Tähnase muusikapärandit. Esinesid Katri 

Aaslav-Tepandi ning Carmen Tabor. Üritus oli eriliselt ajaloohõnguline seetõttu, et toimus 

endises palvemajas, kus Henrik Visnapuu töötanud ja kus seintel säilinud kunagised 

tapeediribad..  
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Head koostööpartnerid on naaberraamatukogud, Võnnu ja Meeksi. Mõistev ja toetav  on 
olnud Meeksi vallavalitsus 
 
Tabel 14 
 

Raamatukogu Suuremate ürituste (ka näitused) loetelu Üritustel  
osalenute arv 

Kokku Üritusi                              näitusi  

22 16                                        6 292 

Näitused: Ise  tehtud, hästi tehtud  
 Nipid lihavõtteks  

 Rahvamuusikast ja-muusikutest  

 E.Park, T.Vint, P.Helme- kirjanike loomingut  
 Meri raaamatutes  

Üritused: Kohtumine Valdur Mikitaga Võnnus 8 
 Maarjamaa laulud. H. Visnapuu luule ja laulud 35 

 Sõnaränd. Kohtumine kirjanikega 28 

 Punume ajalehepaberist korve ja karpe 9 
 Meri raamatutes, muusikas, filmides. Raamatu Moby Dick 

tutvustus ja filmi Mere südames vaatamine. Arutelu. 
10 

 Aksel Tähnas 105 15 

 Filmi Klassikokkutulek ühisvaatamine 12 
 Nippe lihavõtteks raamatutest 13 

 Teeme Ära talgud 10 

 Võnnu kihelkonna kohanimed. Raamatu tutvustus 11 

Raamatukogu eestvõttel tähistasime Kolmekuningapäeva, Vastlapäeva, Jõulupühi. 
Toimus jalgrattamatk Piirissaarele ja traditsiooniline Põdrapidu .Kuigi viimaseid ei saa pidada 
raamatuüritusteks,on traditsioonid kogukonna jaoks väga olulised ning üks väikese Järvselja 
raamatukogu eesmärkidest on teha kõik, et kogukond püsiks. 
 
 
. 
 
4.7  Raamatukogu koolituskeskusena kasutajale 
Koolituskeskusena ei kasutanud. 
 
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded 
Raamatukogus toimuvast on kirjutatud ajalehes Peipsi rannik ning Meeksi ja Võnnu valla 
infolehtedes. 
4.9 Andmebaasid.  
Raamatukogul puudub koduleht ja andmebaasid. 
 
5. Kokkuvõte ja 2017.aasta tegevused 
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Nagu eespool kirjeldatud, jätkas raamatukogu tööd nii raamatute laenutamise kui 
kogukonnakeskusena. Suur tänu riigikogu lisaraha eest väikestele raamatukogudele. Lugejad 
said ka meil nautida uusi populaarseid raamatuid. Tavaliselt tuleb tellimisel ikka vaadata 
raamatute hinda, mistõttu jäävad paljud väärtraamatud tellimata. 
Tahaks väga loota, et elu kestmise nimel maal, saaksid ka edaspidi need kõige pisemad 
riigipoolset tuge. Meie peamine probleem on, kuidas maal ellu jääda .Mõistan väga hästi, et 
nii pisikese koha säilimine on rohkem kui piiri peal. Mis saab toimuma suurvallas, ei tea. Kas 
mõistetakse, et kuskil kaugel metsade taga on veel alles jäänud inimesed, kes armastavad 
oma kodukohta ega taha seda maha jätta? 
Vahetevahel tuleb meelde ,kuidas paarkümmend aastat tagasi juhtusid Järvseljal käima Taani 
kultuuriinimesed. Nad olid vaimustuses, et metsade keskel asub raamatukogu, mille uksed on 
kõigile valla. Sellist omapära raamatukogude näol võikski väike Eesti pakkuda. Kõik ei pea 
olema ju suur. 
2017.a. ootab ees inventuur ja uue valla alluvusse minek. Esialgu on lubatud, et suuri muutusi 
ei tule. Kõne all on olnud  Kastre valla keskraamatukogu loomine.  
 
 
Koostajate nimed: 
 
Direktor 
Ene Runtel                                                                              25.jaanuar 2017 
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6. Kallaste raamatukogu  2016. aasta aruanne 
 
 

Elanike arv teeninduspiirkonnas 01.12. 2015 877 
Lugejate arv 236 
Külastuste arv 2195 
Arvutikasutajate arv 189 
Laenutuste(koos kohalkasutustega) arv 5698 
E-teavikute laenutuste arv 0 
Teavikute arv 29090 
Raamatuürituste arv kokku 12 

 
 
1.Põhilised tegevussuunad 
Põhimõttelisi muudatusi 2016 a. raamatukogu töös ei toimunud. 
Kõik arvulised näitajad lugejate, laenutuste ja külastuste osas kahjuks vähenesid.Vähenes ju 
ka meie rahvastik 41 inimese võrra.Küllap avaldab seegi mõju meie näitajate vähenemisele. 
Kuna me oleme aastaid elanud kokkuhoidlikult ja elu alati hästi ette planeerinud,siis loeme ka 

möödunud  

aasta kordaläinuks. Meil on oma raamatukogutööks olemas enamjaolt kõik  vajalik. 

Raamatuid  ja muid teavikuid oleme ostnud nagu ikka lugeja vajadusi arvestades ja ka teisi 

soovitusi arvesse võttes.Seejuures oleme loomulikult toimetanud seaduste ja eelarve 

piirides.Kuna saime riigilt lastekirjanduse ostuks 200 eurot,siis otsustasime,et põhirõhu 2016 

aastal paneme lastekirjanduse ostule. Seda otsust tingis 

 samuti asjaolu, et kool sulges oma raamatukogu. 

 

Mõned tähtsamad sündmused: 

2016.a. sai raamatukogu direktor raamatukoguhoidja tase 6 kutsetunnistuse. 
Alustasime tihedamat koostood Kallaste kooliga.       
Tegime võrreldes eelmise aruandeperioodiga rohkem üritusi .     
Raamatukogul on nüüd ka Wif-i leviala.       
Linnavalitsus paigaldas liikumispuuetega inimestele kaldtee. 
Oleme oma raamatufondi suurema korrastamisega lõpusirgel. 
Kallaste linn paigaldab konteineri,kuhu me lõpuks ometi saame arhiiviruumist mahakantud 
trükised utiliseerida. 
Koostöö omavalitsusega on meil alati hea olnud ja jätkub.          
Vaatamata linna rahvastiku vähenemisele,külastatakse hästi raamatukogu,eriti suvel.  
Raamatukogu tegevused merekultuuri aastal. 
Merekultuuri aasta puhul oli meil raamatukogu saalis näitus „Talvepoeesia Peipsi järvel“.       
Lastepäevakodu lastele tegime sel puhul ürituse,kus lugesime Juhan Smuuli jutustust 
„Meremees Murka“. 
Lapsed tegid joonistusi mereteemal,millest tegime pisinäituse.Sellest üritusest võttis osa 12 
last. 
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2.  Juhtimine             

Muutusi koosseisudes ega juhtimises ei olnud.                                                                       

Raamatukogu koosseis:                                   

1,0 raamatukogu direktor          

1,0 raamatukoguhoidja          

2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud   
Muutusi ei olnud. 
 
2.2 Eelarve 
Tabel 2 

Põhieelarve Seisuga  

31.12.15. € 
Seisuga  

31.12.16 € 
Muutus % 

Eelarve täitmine kokku 25 891 24 956    -4%                     

Personalikulu 16 562 16 699     0 

Komplekteerimiskulu   3 774   3 725    -1% 

sh KOV-lt   1 200   1 200     0 

sh riigilt   1 597   1 735  + 9% 
Infotehnoloogiakulu      457      328   - 30% 

*    
*    

 
2.3Projektid 
Projektides ei osalenud. 
 
2.4 . Personali juhtimine ja areng 
2016.a. sai raamatukogu direktor raamatukoguhoidja tase 6 kutse.  
 
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest 2016 
Mujal koolitustel ei käinud,vaid käisime ainult Keskraamatukogu korraldatud koolitustel. 
Kuna omavalitsus toetas osaliselt direktori kutseõpet,siis muudeks koolitusteks ei jäänud 
raha, ega aega. 
 
Tabel 5 

Koolituse teema Korraldaja  Osavõtjate 
arv 

Pagulane,põgenik,immigrant-kes on kes ja kas 
me oleme valmis nendega kohanemiseks? 

Tartu Avatud Ülikool 1 

 
2.4.2 Maakonnaraamatukogu osa koolituse korraldamisel.  
Oleme rahul maakonnaraamatukogu teemavalikutega ja ettepanekuid selles osas ei ole.  
 
Tabel 6  
Kõrveküla raamatukogu poolt korraldatud koolituspäevadel osalemine 
 

Raamatukogu Kuupäev  Üldteemad Osalejate arv 

Kallaste  rmtk. 30.03.16. Andrase teabepäev 1 
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Kallaste  rmtk. 09.11.16. Kirjanike tuur,erialased tunnid 2 
 
 
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised  
Ei olnud 
 2.4.4 Erialahariduse omandamine              
Ei omandanud.  
2.4.5 Töötajate tunnustamine         
Eesti Kultuurkapitali tänutoetus Anna Krivoglazovale. 

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine  
 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht 
Raamatukogu ruumid on hästi korras ja remondivajadust ette näha ei ole.    
Asukoht võiks küll kusagil kesklinnas olla,kus ta varem,enne hoone põlengut oli,kuid pikkade 
aastate järele on rahvas praeguse asukohaga harjunud ja enam ei nurise.     
2.5.1  Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 
Juurdepääs on tagatud. 
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia vallas 
IT valdkonnas oli vaid üks tegevus – raamatukogu sai Wif-i leviala. 
 
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine, RaRS § 5(5) 1))                                                
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 
Raamatukogudesse uute teavikute valikul lähtume rahvastiku keelelistest näitajatest, 
lugejate nõudlusest ja kogude komplekteerimiseelarvest.     
  
Komplekteerimisel võtame arvesse,et meie linnas elab 15,5 % eestlasi ja ülejäänud 84,5 % 
moodustavad teistest rahvustest elanikud,enamuses venelased.Andmed on võetud 
Statistikaameti kodulehelt.Aluseks on 2011.a. rahvaloenduse andmed. 
-annetuste osakaal kogude juurdekasvust                                        
2015.a. annetati 37 raamatut          
2016.a. annetati 30 raamatut,mis on 7 raamatut e. 21 % vähem. 
-kogude kasutatavus ja seosed lugejate sihtrühmadega,       
Komplekteerimisel püüame trükiseid valida nii,et oleks eesti algupärast ilukirjandust nii 
lastele,kui ka täiskasvanuile.Kui antud trükiseid on ka vene keeles,siis tellime neid  kindlasti. 
Mingi osa tellime  teabekirjandust,ning loomulikult ka perioodikat.Kuna meie lugeja loeb vene 
keeles,siis on ka meie kogud  2016.a. suurenenud põhiliselt vene keeles.Suurema osa  
soetame Rahva Raamatust, 
Kõrveküla pakkumistest ja OÜ Sinonimilt, kus on venekeelne kirjandus.                                                                                          
Oleme oma lugeja soove püüdnud arvestada ja arvame,et iga lugeja saab oma raamatu ja igal 
raamatul on oma lugeja. 
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)                                                 
Kokku soetasime 537 raamatut:                    
annetus 30   raamatut riigi raha eest                     
249   raamatut omavalitsuse vahenditest  258   raamatut                                                  
e-raamatut ei ole meie raamatukogus ostetud ei varem,ega ka 2016.a.                                      
Soetatud 537-st raamatust moodustas ilukirjandus 450 raamatut e.84 % ja 87 raamatut e. 16 
% oli muu kirjandus.            

https://www.riigiteataja.ee/akt/106012016012?leiaKehtiv
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Soetatud raamatutest oli eesti keeles 160 e.30% , vene keeles 375 raamatut e. 69 % ja 2 
raamatut oli muus võõrkeeles e. 1 %. 
3.1.2 Perioodika komplekteerimine                                                                
Ajakirju ostsime 14 nimetust ( 6 vene keeles ja 8 eesti keeles )     
Annetusena saime 10 ajakirja. 
Ajalehti tellisime 1 nimetuse ja annetusena saime 5 ajalehte. 
      
Kultuuriperioodikast ostsime :        
„Täheke“ 
„Hea Laps“ 
„Looming“           
Kahjuks kultuuriperioodikat ei ole meil laenutatud.       
Perioodika komplekteerimisel oleme arvesse võtnud lugejate eelistust ja ka suuliselt küsitluse 
teinud.Lugejad on antud valikuga rahul. 
3.1.3 Auviste komplekteerimine       
Auviseid ei ole ostnud. 
3.2 inventuurid, mahakandmised         
Inventuuri ei ole läbi viidud,kuid mõtted selle poole liiguvad. Kuid kuna arhiiviruumis on veel 
palju vanu trükiseid vaja maha kanda,siis inventuuri planeerime peale seda.   
Fondi korrastame ka lisaks jooksvalt töö käigus. Töö on veidi takerdunud, kuna ootame, et 
paigaldatakse paberkonteiner mahakantud trükiste tarbeks. Siis jääb veel natuke 
arhiiviruumis olevaid trükiseid maha kanda ja viia kõik konteinerisse .Sealt vabanevate riiulite 
koha raamatukogus oleme planeerinud ja peale seda on meil kõik raamatud veelgi paremini 
paigutatud, kiiresti leitavad, laenutusteks valmis ja fond korrastatud.                             
2016.a. kandsime maha 1241 raamatut.Lisaks ka vanu ajakirju-ajalehti. 
Mahakantud trükiseid pakume rahvale kaasaviimiseks. Eriti kasutatakse seda võimalust suvel 
suvitajate poolt. 
 
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  

Aruandeaastal mingeid muutusi teeninduskorralduses ja teenustes ei olnud. Jätkuvalt pakume 

koopia-ja printeriteenust. Külastajad saavad kasutada internetti, kohapeal lugeda ja koju 

laenutada.Oma linnakese rahvale viime vajadusel raamatud koju ja toome sealt ka tagasi. Eraldi 

teenust ei osuta, sest linnake on kompaktne. Seda teeme ikka niisama heast tahtest.        

 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine  

Võrreldes eelmise aruandeperioodiga suurenes meie raamatukogus interneti kasutajate arv 71 

kasutaja e.  60 % võrra.Seda võimalust kasutatakse põhiliselt suveperioodil suvitajate poolt. 

Muul ajal kasutavad avalikku internetipunkti süstemaatiliselt vaid meie linna mõned 

inimesed,kellel kodus see võimalus puudub.       

Üldiselt inimesed oskavad internetti kasutada.Kui aga abi vaja on,siis me aitame. 

Raamatukogupäevade raames oligi üks niisugune üritus,kus õpetasime pensionäridele 

arvutikasutamist. 

Muu raamatukogu teave on  Kallaste linna kodulehel. See osa elanikest, kes raamatukogu 

kasutavad, on enamuses pensioniealised ja linna kodulehte ei vaata.Kõike teavet küsivad nad 

ikka suuliselt. Seda järeldame ka infopäringute arvu kasvu järgi. Infopäringu arvu kasvatavad 

ka suvitajad.Varustame end agarasti igasuguse infoga, sest meilt küsitakse palju erinevat 

teavet. 
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Näiteks, et kust saada muruniitmisteenust, kuidas saada prügiveoteenust, mis kinnisvara hetkel 

linnas  müüakse, mis üritused ümbruskonnas toimuvad, kust saada remonditeenust jne. 

4.2 Raamatukogu kasutamine                                                             

Kallaste raamatukogu külastatavus endiselt  kahaneb, mis ei ole imekspandav, sest linna 

elanikke on järele jäänud vaid alla tuhande. Lugejate, külastuste, laenutuste arvud on 

vähenenud. Suurenenud on vaid AIP kasutajate arv ja infopäringute arv.Need on suurenenud 

põhiliselt suvitajate varal.          

Samuti on laste arv,nende külastuste ja laenutuste arvud vähenenud.    

Ka see on tingitud meie linna elanike pideva vähenemise tõttu.Ning kindlasti veel seetõttu,et 

lapsed kasutavad juba hästi varakult nutiseadmeid ja huvi nende vastu on suurem,kui raamatute 

vastu. 

 
Tabel 9 

Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2015 

Lugejad 
2016 

Muutus 
(+-) 

Kallaste rmtk 269 236 -33 

 
 

Raamatu- 
kogu 

Külastused 
2015 

Külastused 
2016 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal-
külast. 
2015 

Virtuaal-
külast. 
2016 

Muutus 
(+-) 

Kallaste rmtk 2371 2195 -176 118 189 +71 

 
Raamatu- 
kogu 

Laenut-d 
2015 

Laenut-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Päringud* 
2015 

Päringud* 
2016 

Muutus 
(+-) 

Kallaste rmtk 6004 5698 -306 325 524 +199 
 
Infopäringud registreerime koheselt programmis.  
Kuna URRAM meie meelest ei võimalda paljutki,siis töö analüüsiks ja ka aruandluseks peame 
lisaks arvet igasuguste muude andmete osas. 
4.3 RVL teenindus  
2016.a. ei esitatud ühtegi soovi raamatute laenutamiseks teistest raamatukogudest.Meilt 
laenutas ühe korra Alatskivi raamatukogu.Info on lugejal selle teenuse kohta teada.Oleme 
alati lugeja palvetele vastu tulnud ja saame soovi täita.  
 
4.4 Laste- ja noorteteenindus 
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine 
Meie raamatukogu riigipoolne finantseerimine 2016.a. oli kokku 1735 eurot,millest 200 eurot 
oli lisaraha laste-ja noorsookirjanduse komplekteerimiseks ja 460 eurot oli riigi rahast 
sihtotstarbeline raha.           
Kuna otsustasime,et 2016 aastal paneme komplekteerimisel pearõhu lastekirjanduse 
soetamisele,siis ostsime 365,73 (42 eks.) eest auhinnatuid ( medaliga ) lasteraamatuid. Lisaks 
ostsime eesti noorsoo-ja lastekirjandust 78.06 ( 18 eks.) eest, ning välis noorte-ja 
lastekirjandust 155.55 ( 27 eks.) eest.  
Kokku kulus laste-ja noorsookirjandusele 599,34 ( 87 eks.). 
Kui palju ostetud raamatutest olid eesti keeles ja kui palju vene keeles,selle üle me arvet ei   
pidanud.                                                                                                         
Sõltumata noorte lugejate vähesest lugemisaktiivsusest on raamatukogusse komplekteeritud  
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ka varem väga  lai valik laste- ja noortekirjandust.Lootust tulevaste lugejate suurenemiseks ei 
tohi jätta ja tööd selles suunas jätkame ka uuel aastal. 
Nüüd,tänu lisarahale,on raamatuid igale lapseeale ja maitsele veelgi rohkem olemas.Kahju 
on,et lapsi jääb järjest vähemaks ja huvi raamatukogu vastu on leige.Kuna aga sügisest ei ole 
koolil oma raamatukogu,siis hoogustus meie side kooliga ja loodame,et kui ka I klassi lapsed 
ilusti lugema õpivad,siis tulevad nad raamatukokku. 
Kooliga peame sidet ja varsti tulevad uued üritused.Ka külastavad meid edasi grupina 
Lastepäevakodu lapsed.  
 
 
 
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 
Tabel 10 

Rmtk Lug-d 
2015 

Lug-d 
2016 

Muut
us(+-) 

Külast-d 
2015 

Külast-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Laenut 
2015 

Laenut 
2016 

Muutus 
(+/-) 

Kallaste 62 49 -13 600 422 -178 459 279  -180 
          

 
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine  
Lapsi jääb järjest vähemaks.Kooli lõpetanud lapsed  külastavad raamatukogu ikkagi,kuigi 
harvemini. Need lapsed,kes varemgi siit lugemisvara laenutamas on käinud,pole teed siia 
unustanud.Laste suvine lugemisaktiivsus on tunduvalt suurem talvisest.Siis on siin oma lastele 
lisaks suvitajate lapsed ja vanavanematel külasolijad lapsed.Suvine kooli poolt antud 
kohustusliku lugemise nimekiri vajab ju täitmist.      
Töö käigus koolitame lapsi ,kuidas leida riiulitelt vajalikku raamatut.Kui laps toob raamatu 
tagasi,siis palume  meile jutustada, milline raamat meeldis ja veidi loetut ka tutvustada. Peale 
seda anname nooremaealisele lapsele kooli tarbeks kaasa lehekese,kus on peal ilus kleeps ja 
loetud raamatute pealkirjad. Seda näitavad nad oma õpetajale, et ka õpetaja oleks kursis,et 
laps on raamatut lugenud. Selline oli meie ettepanek  koolile ja see võeti omaks. 
4.4.4 Laste- ja noorteüritused 
Tabel 11 

Raamatukogu  Ürituse nimi Osavõtjate arv 

Kallaste Tartu Rahuleping 17 
 Agnia Barto lasteluule 12 

 „Lõbusad pildid“ ajakirja 60 aasta juubeli üritus 15 

 „Meremees Murka“ Juhan Smuul 12 

 „Kuldvõtmeke e.Buratino seiklused“ 80.a. juubel 10 

 Üritus Kallaste kooli 1 klassi lastele „Raamatukogu“  7 

 Üritus Kallaste kooli 3 ja 4 klassi lastele 
„Raamatukogu“ 

15 

 Peipsiteemaline kirjandushommik lastele  8 

 
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  
                                                                                                                                               Kompaktse 
linnakese puhul, nagu seda on Kallaste  



 59 

linn, on lihtne raamatuid koju viia ja sealt ka tagasi tuua. Kõik palved oleme ka linnakese piires 
täitnud. Süstemaatiliselt viime ja toome raamatuid kahele inimesele. Eraldi teenust meil 
selleks ei ole. 
 
Tabel 13 

 Ürituste arv Osavõtjate arv 

Toila Lasteaed ( lapsed ja kasvatajad ) Meie linna ja raamatukogu 
tutvustus 

21 

Tartumaa Lasteaaedade kasvatajad Meie linna ja raamatukogu 
tutvustus 

20 

Teenused teistele  asutustele   
 
Teenuseid teistele asutustele otseselt ei paku.       
Sotsiaaltöötajatele pakume mahakantud trükiseid hooldekodusse viimiseks.                          
Samuti oleme andnud nõusoleku oma saali kasutamiseks,kui on vaja teha mingit koosolekut 
vms. 
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.  

Meie meelest on meil hea koostöö Kõrveküla raamatukoguga,Kallaste Linnavalitsusega,                                
Kallaste Lastepäevakoduga ja Kallaste kooliga .                       
 
Tabel 14 
 

Raamatukogu Suuremate ürituste (ka näitused) loetelu Üritustel  
osalenute arv 

Kallaste Üritus „Tervisepäev koos käiguga terviserajal“ 8 

 Üritus „Mereteema Eesti kirjanduses“ 5 
 Üritus „Infokirjaoskuse tund Kallaste pensionäride klubile“ 3 

      Näitus „Talvepoeesia Peipsi järvel“ 1 

      Näitus Leida Kibuvitsa „Paradiisi pärisperenaine“ 1 

      Näitus „Kevad aias“ 1 

      Näitus „Sügis minu akna taga“ 1 
      Kallaste kooli 3 ja 4 kl.tööde näitus „Airis folding“      

     tehnikas 
1 

      Jõulu-ja uusaastapostkaartide näitus ( kaardid alates    
     1950.a. ) 

1 

      Kallaste kooli 3 ja 4 kl.laste piltide näitus 1 
Kokku Üritusi  3                näitusi 7  

 
Lisaks üritustele ja näitustele oli ka aruandeperioodil 16 raamatunäitust ja  väljapanekut:                                                                 
 
     Jaan Kaplinski 75           
     Heljo Mänd 90           
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     Agnia Barto 110           
     Friedebert Tuglas 130          
     Mihhail Bulgakov 125          
     „Loodus – Sinu kodu“          
     Viivi Luik 70           
     Mats Traat 80          
     Fjodor Dostojevski 195          
     Herta Laipaik 95           
     Enn Kippel 115          
     Ira Lember 90          
     Enn Vetemaa 80          
     Jaan Rannap 85          
     Debora Vaarandi 100         
     Olivia Saar 85         
                      
4.7  Raamatukogu koolituskeskusena kasutajale 
Vanemaealine inimene on saanud abi põhiliselt arvutikasutamisel.Oleme õpetanud viimasel 
ajal ID kaardi kasutamist (digiallkirjastamine,ID kaardi kasutusvõimalused jne.) 
Samuti abistame palju vajaliku teabe otsimisel internetis. 
Kooliõpilaste üritusel 1 ja 3,4 klassidele selgitasime põhjalikult mis on raamatukogu,kuidas 
saada raamatukogu lugejaks,kuidas hoida raamatuid,kuidas leida õige raamat jne. 
 
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded 
Raamatukoguteenuseid tutvustame Kallaste linna kodulehel.Plaanime teha oma kodulehe 
facebook-is. 
 
4.9 Andmebaasid.  
Ei ole. 
 
5. Kokkuvõte ja 2017.aasta tegevused 
 
2016.aasta oli tavaline töiselt hea  aasta,mis põhimõttelisi muudatusi kaasa ei toonud. 
Samas oli ka palju toredat.  
Kuigi kõik arvulised näitajad vähenesid,ei saa ütelda,et huvi raamatukogu vastu ei olnud. 
Võrreldes 2015aastaga oli meil 5 üritust rohkem ja ka osavõtjaid 34 inimese võrra enam. 
Rõõmustab hoogustunud koostöö kooliga,mis jätkub tehtud plaanide kohaselt 2017.a. 
Loodame,et aasta 2017 tuleb sama hea,kui möödunud,kuigi me peame hakkama saama 
sama väikese eelarvega,nagu alati, vaatamata trükiste hindade pidavale tõusule.   
Muidugi on kurb vaadata,et meie elanikkond väheneb ja vananeb päris 
jõudsalt.Raamatukogu on ilus,suur ja hea lugemisvaraga ja nukker on,et selle kasutamine 
tasapisi väheneb. 
Süda tõmbub rinnus kokku,kui näeme,et vaatamata pingutustele, on rahvas tuim üritustest 
osa võtma,meelita,kuidas tahes. 
Ka eelolev haldusreform paneb muretsema. Meie raamatukogu roll kogukonna elus on 
ääretult suur.Loodan,et meie raamatukogu jääb püsima veel mitmeteks aastasadadeks.Seni 
aga usun,et peale haldusreformi uued juhid oskavad väärtustada raamatukogu rolli rahva 
elus. 
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Vajadusel  aga paneme kogu oma nõu ja jõu mängu,et raamatukogu ei kaoks ja sellega oleks 
tagatud elanikele juurdepääs kultuurile ja informatsioonile.  
       
 
 
Koostajate nimed: 
 
Direktor 
/Liidia Opikova/                                                                              21.jaanuar 2017.a. 
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7. Kambja raamatukogu  2016. aasta aruanne 
 
 

Elanike arv teeninduspiirkonnas  1932 
Lugejate arv 459 
Külastuste arv 7914 
Arvutikasutajate arv 40 
Laenutuste(koos kohalkasutustega) arv 15562 
E-teavikute laenutuste arv 0 
Teavikute arv 28616 
Raamatuürituste arv kokku 10 

 
1.Põhilised tegevussuunad 
 
Kambja raamatukogu tegevuse korraldamisel lähtuti põhimõttest, et raamatukogu on 
mõistuse tervisekeskus, kus klientidele-lugejatele on loodud võimalus seigelda, liigelda või 
heljuda väga erinevate sõna- ja mõttemerede lainetel. 
 
Kambja raamatukogu tundis end jätkuvalt hoituna ja aktsepteerituna, vallavalitsus rahastas 
tema tegevust kui elanikkonnale vajalikku ja kasulikku. 
 
Lugejaskonna huvi, soov või vajadus raamatukogu kasutada on üldjoontes veel säilinud, kuid 
samas ei saa salata, et üha vähem on neid lugejaid, keda iseloomustab tingimusteta raamatu- 
ja lugemisarmastus. 
 
Aasta tähtsündmus on seotud Tallinnas toimunud eakate festivaliga 60+, mille konkursile 
“Aastad täis sära ja väärikust” esitas raamatukogu kandidaadina oma kultuuri- ja kodulooringi 
eestvedaja Endla Langeli nime. Elutööpreemiad said Virve Köster ehk Kihnu Virve ja 
kauaaegne Kambja õpetaja Endla Langel. Jõulukuul 97-aastaseks saanud Endla Langeli kohta 
märkis žürii, et tema teotahe ja aktiivne eluhoiak mõjuvad ehedalt ja sümpaatselt. Aastail 
2015–2016 pidas ta oma õpilastele, endast isegi kolmkümmend aastat noorematele 
kambjalastele, kümme kultuuri- ja koduloolist loengut. 
 
Arengud 2016. aasta algul seatud kesksetel tegevussuundadel: 
 
*Jätkati iga kuu esimesel esmaspäeval toimuvat raamaturingi hajaküladesse, ehkki 
laenutajate vähenemise tõttu on selle otstarbekus ja kuluefektiivsus üha kaheldavamad. 
 
*Teavikute komplekteerimisraha efektiivne ja tasakaalustatud kasutamine, mille puhul üks 
osa teavikuist ostetakse vastilmunult ja teine osa järelturult madalamate hindadega. Teaviku 
keskmine hind oli vähem kui 8 €. 
 
*Lastele ja noortele korraldati olulisemaid kirjandussündmusi koostöös Kambja kooliga 
(etlusvõistlus, kohtumised kirjanik Aidi Vallikuga, IV klassi ettelugemisvõistluse koolivoor). 
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Raamatukogu tegevused merekultuuri aastal. 

 

Asukohast tulenevalt ei ole Kambja lugejail otsest seost merega, mistõttu raamatukogu ei 

pidanud oluliseks keskendumist mereaasta tähistamisele. Raamatukogu varamus on omajagu 

raamatuid nii mere poeetilist mõju väljendavast või seiklusi soosivast või kannatusi 

põhjustavast palgest, kuid ka erinevatest laevadest, laevakaptenitest, mereretkedest, 

meretagusest elust jne. Raamatukogu roll mereaastal oligi merega seonduvate raamatute 

lugejaile soovitamine või vahendamine. 

 

2.  Juhtimine  

2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud   
 
Raamatukogu tegevus kulges aasta jooksul stabiilselt, muudatusi ei tehtud. 
 
2.2 Eelarve 
Tabel 2 

Põhieelarve Seisuga  

31.12.15. € 
Seisuga  

31.12.16 € 
Muutus % 

Eelarve täitmine kokku 38141 38608 +1,22 

Personalikulu 28385 30052 +5,87 

Komplekteerimiskulu 7544 7861 +4,2 
sh KOV-lt 4143 4386 +5,87 

sh riigilt 3323 3380 +1,72 
Infotehnoloogiakulu 240 393  

*    

*    
 
Raamatukogu eelarve kasvu mõjutas kõige enam alates 1. jaanuarist 2016 toimunud töötajate 
palgatõus – 5%. 
 
2.3 Projektid 
Tabel 3 

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Summa 

   

   

 
Raamatukogu ei osalenud projektitegevuses. 
 
2.4 . Personali juhtimine ja areng 
 
Aruandeaastal raamatukogu personali koosseisus muudatusi ei toimunud, koondamisi ei 
olnud. 
2016. aasta detsembris otsustas vallavolikogu muuta raamatukogu töötajate koosseisu alates 
1. veebruarist 2017 (infotehnoloogi ametikoht koondatakse, sest IT-teenust hakkab osutama 
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lepingu alusel firma Kaughalduse OÜ; AIPi administraatori ametikoht nimetatakse ümber 
veebitoimetaja ametikohaks). 
 
 
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest 2016 
 
Tabel 4 

Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv 
(koolituse maht) 

Koolituseks 
kulutatud 

Kambja   100 € 
(õppesõit 
Harjumaale, 
maaraamatukogu-
hoidja päev) 

    

 
Tabel 5 

Koolituse teema Korraldaja  Osavõtjate 
arv 

Pagulasteste teenindamine ja raamatukogud Tartu Ülikool, Kõrveküla 
raamatukogu 

2 

Väärtuskasvatuse suvekool „Võrratu Võrumaa“ B. G. Forseliuse Selts 1 

 
 
2.4.2 Maakonnaraamatukogu osa koolituse korraldamisel.  
 
Maakonnaraamatukogu osa koolitajana on tähtis, sest annab raamatukoguhoidjatele 
võimaluse kokku saada ja oma rõõmudes või muredes üksteise tuge tunda. 
 
Koolituste osas ootaks ikka ja alati kohtumisi kirjanikega, keda on Eestis iga aastaga üha 
rohkem, kuid neist valdav osa on nii lugejaile kui raamatukoguhoidjatele täiesti tundmatud 
isikud, sest nende vastu ei ilmuta elavamat huvi ka ajakirjandus. 
 
Tabel 6  
Kõrveküla raamatukogu poolt korraldatud koolituspäevadel osalemine 
 

Raamatukogu Kuupäev  Üldteemad Osalejate arv 

Kambja    

    

 
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised  
 
Raamatukogu direktor on esinenud IX klassi lastevanemate koosolekul. 
 
 2.4.4 Erialahariduse omandamine  
 
Erialahariduse omandamist ei toimunud. 
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2.4.5 Töötajate tunnustamine  
 
Lugejate head sõnad ja tunnustavad mõtted nii raamatukoguhoidja Mare Helsteinile kui 
raamatukogu kohta üldisemas tähenduses. 
 

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine  
 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht 
 
Raamatukogu asub 2005. aastal valminud koolimaja hoones avarates ja valgusküllastes 
ruumides. Oluliste remonditööde vajadust ei ole. 
 
Tabel 7 

Raamatukogu 
nimi 

Vajadused Teostatud tööd 
(2016) 

Plaan (arengukavast aasta vms) 

    

 
2.5.1  Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 
 
Liikumispuudega inimestel puudub juurdepääs raamatukokku, sest alles 2005. aastal 
valminud hoones ei ole selle vajadusega arvestatud. Liikumispuudega inimestele juurdepääsu 
loomise teema ei ole seni päevakorda kerkinud, sest ei ole olnud konkreetset lugejat, kelle 
võimalusi see puudujääk piiraks. 
 
Tabel 8 

Raamatukogu nimi Vajadused Teostatud tööd 
(2016) 

Plaan (arengukavast aasta vms) 

    

 
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia vallas 
 
Infotehnoloogia valdkonnas uusi lahendusi ei rakendatud.  
Wifi raamatukogus ei levi. [2017. aasta veebruarist Kambja vallavalitsuse hallatavatele 
asutustele IT-teenuseid pakkuva Kaughalduse OÜ spetsialisti hinnangul saab see võimalikuks 
alles siis, kui Kambja koolihoone saab arendustööde käigus võimsama internetiühenduse. 
Praeguses olukorras halvaksid õpilaste kümned ja kümned nutiseadmed kogu internetivõrgu 
võimsuse.] 
 
3. Kogud  
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 
 
Kogude komplekteerimisel on püütud leida kuldne kesktee üldtunnustatud põhimõtete ja 
raamatukogu külastajate soovide ja ootustega. Ühe maaraamatukogu lugejaskond on liiga 
väike, et selles eristuksid väga selgepiirilised sihtrühmad – külastajaid on igast elanikkonna 
kihist, kusjuures mingi tunnuse alusel (vanus, haridustase jms) ühte kihti kuuluvate inimeste 
soovid või vajadused on väga erinevad, isegi vastandlikud. Erinevate lugejate soovide ja 
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eelistustega arvestamise vajadusest lähtudes komplekteeriti teavikuid väga kirevas valikus, et 
paljudel inimestel oleks hea tunne, et tema raamatukogus on temaga arvestanud. 
 
E-teavikuid ei ole ostetud, sest selleks ei ole seni olnud vähimatki lugejahuvi. 
 
Annetuste osakaal kogude komplekteerimisel väga-väga väike (lisandus 875 teavikut, neist 27 
ehk 3% annetustena). 
 
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 
 
Komplekteeritud 875 raamatut, e-raamatuid ei ole komplekteeritud. 
 
3.1.2 Perioodika komplekteerimine 
 
Perioodikat oli 2016. aastaks komplekteeritud varasemate aastate harjumuspärases mahus 
(sealhulgas riigitoetuslikud kultuuriväljaanded Looming, Loomingu Raamatukogu, 
Akadeemia, Vikerkaar, Täheke, Hea Laps, Värske Rõhk, Sirp, Raamatukogu). 
 
Perioodika tellimist 2017. aastaks häiris Omniva otsus võtta tellimusi vastu vaid ametlikult 
kasutajaks registreeritud äriklientidelt või tellimuse menetlustasuga nõustunud äriklientidelt. 
Sellise ebameeldiva ümberkorralduse tõttu jäid mitmed perioodikaväljaanded 2017. aastaks 
tellimata, sest toimetused/väljaandjad tellimusi vastu ei võtnud või ExpressPost tellimusi ei 
vahendanud. 
 
Halenaljakal kombel jäi tellimata ka erialaajakiri Raamatukogu, sest väljaandja arveid ei 
väljastanud, ExpressPost tellimusi vastu ei võtnud ja Omniva eeldas tellimuse menetlemiseks 
ärikliendi staatuse vormistamist. Kurb, et riigieelarvelisel toetusel tegutsev ja muu hulgas 
ajakirja Raamatukogu välja andev Rahvusraamatukogu ei suuda läbi maakonna 
keskraamatukogude – ka riigieelarvelisel toetusel asutused – korraldada riigieelarvelisel 
toetusel ilmuva erialaajakirja Raamatukogu tellimist rahvaraamatukogudele riigieelarvelise 
teavikuostu toetuse abil. 
 
3.1.3 Auviste komplekteerimine 
 
Auviseid ei komplekteeritud. 
 
3.2 inventuurid, mahakandmised 
 
Inventuure ja mahakandmisi ei toimunud. Raamatukoguprogrammis kustutati jooksvalt 
varasemate aastate ajakirjade aastakäike. 
 
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  

 

Teeninduskorralduses ja teenustes aruandeaastal muudatusi ei tehtud. Raamatukogu oli avatud 

kõigil tööpäevadel 7 tundi (teisipäeviti ja neljapäeviti kella 19ni, teistel päevadel kella 17ni). 

Raamatukoguhoidja puhkuse ajal oli raamatukogu avatud poolteist tööpäeva (kokku 10 tundi) 

nädalas.  
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Iga kuu esimesel esmaspäeval viiakse sotsiaalautoga raamatuid mitmetesse hajaküladesse, kuid 

kui Unipiha kooli õpilasi ja veel paari lugejat mitte arvestada, on see sisuliselt tühisõit. Tänases 

Kambja vallas on kohalikud bussiliinid nõnda hästi korraldatud, et iga kaugema küla inimene 

saab vähemalt ühel korral nädalas tasuta vallakeskusesse poodi, perearsti juurde, apteeki ja 

miks ka mitte raamatukokku. 

 

Kambja valla 2586 elaniku baasil näib olevat võimatu asutada rohkem kui kaks raamatukogu. 

Tegelikult on ju ka praegune Vana-Kuustes kui paikkondlikus tõmbekeskuses asuv 

raamatukogu kriitiliselt napi teenindatavate arvuga (ligi 700 inimest), et suuta rahulikult 

komplekteerida hea valikuga raamatuvaramut.  

Hajakülade väike elanike arv tingib paratamatuse, et raamatukogu on ja jääb teatud peredest ja 

inimestest kaugele. Kui valla ääremaale kolme-nelja-viie naaberküla (elanikke kokku 500-600) 

jaoks asutada raamatukogu, ei suudaks see täita inimeste ootusi raamatuvaliku osas. Täiendava 

töötaja palkamisega seotud kulud vähendavad ka vallapoolse teavikuosturaha kasvatamise 

võimalikkust, sest raamatukogudele kulutatava raha suurusjärku valla eelarves ei saa 

meelevaldselt suurendada. 

Alla 1000 inimesega teeninduspiirkonna raamatukogu suudab pakkuda vaid esmast ja kitsast 

raamatuvalikut. Avarama ja harivama teavikuvaliku suudab tagada raamatukogu tagada vaid 

sel juhul, kui teeninduspiirkonnas on juba vähemalt 1500 elanikku. 

 

Kambja vallas tähendaks uue raamatukogu asutamine tänase Kambja raamatukogu ja selle 

lugejate huvide kahjustamist, sest väheneva eelarve korral ostetaks Kambjasse vähem 

raamatuid väiksemas valikus, kusjuures eelarvelise äralõike raha kulutataks ka uues 

raamatukogudes enam-vähem samade menukite või riigitoetuslike teoste ostmiseks. 

 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine  

 

AIPist on kujunenud hädaabiteenus neile üksikuile klientidele, kellel mingil põhjusel arvutit ei 

ole või parasjagu ei ole. AIPi populaarsuse ajad on jäänud ilmselt igaveseks minevikku. Kui 

AIPi veel on tuldud, siis pangamakseid tegema, e-kirju lugema või sotsiaalmeedias suhtlema, 

kuid mitte mingil juhul avalikku infot otsima. 

 

4.2 Raamatukogu kasutamine  
 
Raamatukogu oli avatud ja osutas põhikirjalisi teenuseid sarnaselt eelmistele aastatele, kuid 
statistilised näitajad kinnitavad, et inimeste huvi raamatukogu külastamise ja raamatute 
laenutamise osas on vähenenud, muutunud hootisemaks või pinnapealsemaks. 
Lugejahuvi vähenemine ja lugejate kaugenemine raamatukogust võib olla põhjustatud 
asjaolust, et raamatukogus pakutav raamatute valik ei vasta lugejate tegelikele soovidele, 
vaid keskendub kultuuriministeeriumi näpunäidetele tellida eelistatult eesti keele ja kultuuri 
arendamist seisukohalt olulisi trükiseid. 
Kui kirjastajate ja raamatupoodide andmetel nõudsid-ostsid lugejad 2016. aastal kõige enam 
eneseabile, ravitarkusele ja esoteerikale pühendatud raamatuid, siis Kambja raamatukogu 
fondis eelnimetatud edetabeli kolme populaarsemat raamatut ei ole, paljudest järgmistest 
rääkimata.  
Raamatukogu külastamist ja teavikute laenutamist on kindlasti vähendanud ka erinevavad 
nutiseadmed, mida kasutades saavad väga paljud nooremad ja keskeas inimesed lihtsalt, 
mugavalt ja pingutuseta oma vaba aja sisustatud ega hooligi enam raamatulugemisest  kui 
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senisest klassikalisest vaba aja sisustamise tegevusest. Raamatukogu tüüpiline klient on üha 
enam vanema naise nägu. 
 
Tabel 9 

Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2015 

Lugejad 
2016 

Muutus 
(+-) 

Kambja 455 459 +4 
    

 
 

Raamatu- 
kogu 

Külastused 
2015 

Külastused 
2016 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal-
külast. 
2015 

Virtuaal-
külast. 
2016 

Muutus 
(+-) 

Kambja 7792 7374 -418 0 0 0 

       

 

Raamatu- 
kogu 

Laenut-d 
2015 

Laenut-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Päringud* 
2015 

Päringud* 
2016 

Muutus 
(+-) 

Kambja 16286 15562 -724 24 6 -18 
       

 
4.3 RVL teenindus  
 
Koduteenindust raamatukogult ei ole soovitud, kuid teada on, et vallavalitsuse autojuht-
sotsiaaltöötaja viib raamatuid ühele senisele aktiivsele lugejale, kes tervise tõttu ei saa enam 
raamatukogu külastada ka sotsiaalautoga tulles. 
 
4.4 Laste- ja noorteteenindus 
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine 
 
Raamatukogu jätkas laste- ja noortekirjanduse komplekteerimist vana harjumuse mõjul 
tavapärases mahus, kuid tegelikkuses piirdub valdava osa laste lugemishuvi vaid kohustusliku 
kirjanduse hädapärase laenutamisega. Kui lapsed veel üldse midagi loevad, siis selliseid 
krimipõneva sisu ja lihtsama keelekasutusega raamatukesi, kuid uuema eesti lastekirjanduse 
raamatud leiavad armetult vähe laenutajaid, sest lapsi hirmutavad sõna- ja väljendirikas 
keelekasutus, mõttetihe tekst jms. 
Raamatukogu asub koolimajaga ühe katuse all, kuid väga vähe on neid õpilasi, kel on huvi 
vahetunnil raamatukokku tulla. 
 
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 
Tabel 10 

Rmtk Lug-d 
2015 

Lug-d 
2016 

Muut
us(+-) 

Külast-d 
2015 

Külast-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Laenut 
2015 

Laenut 
2016 

Muutus 
(+/-) 

Kambja 227 224 -3 3704 3596 -108 3373 3341  -32 

          

 
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine  
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Raamatukogu pakub heas valikus laste- ja noortekirjandust, kuid paraku on sihtgrupi huvi 
väga väike. Lugemisharjumusi on raske, et mitte öelda võimatu kujundada, kui lapsed ja 
noored raamatukogusse ei tule ja vabatahtlikult raamatuid lugeda ei soovi. 
Raamatukogu ei suuda katkestada ega väärata nutiseadmete meelelahutusliku kasutamise 
võidukäiku, sest lugemine nõuab lapselt-noorelt paraku  keskendumist ja vaimset pingutust. 
Kui teada, et lapsevanemad võitlevad juba õpetajatega selle nimel, et lastele vähem ja 
õhemaid raamatuid lugeda antaks, siis raamatukoguhoidjal on veelgi keerulisem valitsevat 
mentaliteeti muuta. Kui aus olla, siis lugemisaktiivsuse õhutamiseks korraldatavate ürituste 
ja tegevustega suudetakse mõjutada ehk neid lapsi-noori, kes juba loevad, mitte neid, kes 
sellest eemale hoiavad. 
 
4.4.4 Laste- ja noorteüritused 
Tabel 11 

Raamatukogu  Ürituse nimi Osavõtjate arv 

Kambja Etlusvõistlus (I kuni VI kl) koos eelvooruga 115 
 „Meie vahva kirjanik Aidi Vallik“ (kohtumine IV-VI kl 

ja VII-IX kl õpilastele) 
130 

 Ettelugemisvõistluse eelvoor (IV kl) 15 

 
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  
 
Erivajadustega inimestele spetsiaalseid teenuseid ei ole disainitud, sest selleks ei ole 
avaldatud soovi. Ühele haiguse tõttu koduseks jäänud aktiivsele lugejale viib raamatuid 
autojuht-sotsiaaltöötaja. Kui selliseid soove peaks tulema väljaspool Kambjat elavailt 
inimestelt, kujuneb nende täitjaks vallavalitsuse nõusolekul ilmselt autojuht-sotsiaaltöötaja, 
sest raamatukoguhoidjail puudub transpordivõimalus.  
Raamatukoguhoidjaile on teada, et mitmele inimesele toimetavad soovitud raamatuid nende 
sugulased või naabrid ehk raamatute laenutamine toimub kogukonnaliikmete kaasabil. 
 
Tabel 12 

 Kordade arv  Teenuste(laenutuste) 
arv 

Kasutajate arv 

Koduteenindus    

 
Tabel 13 

 Ürituste arv Osavõtjate arv 

Teenused teistele  asutustele   
 
Hajakülade raamaturingi ajal külastab raamatukoguhoidja sotsiaalhoolekandeasutust 
Kodijärve Kodu, kus elavad vaimse erivajadusega inimesed. Nende hulgas on üksikuid 
raamatuhuvilisi. 
Sama raamaturingi raames külastati seni ka Aarike hooldekeskust, kuid seal enam 
raamatusoovijaid ei ole olnud. Põhjus võib olla nii klientide vanuses ja halvenenud tervises 
kui asjaolus, et koduraamatukogude likvideerimise käigus on hooldekeskusesse toimetatud 
palju raamatuid. 
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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.  

 
Raamatukogus on levitatud ja populariseeritud teiste poolt jäädvustatud kohalikku pärandit, 
kuid raamatukoguhoidjad ei ole osalenud kohaliku pärandi jäädvustamisel. 
 
Tabel 14 
 

Raamatukogu Suuremate ürituste (ka näitused) loetelu Üritustel  
osalenute arv 

   
Kokku Üritusi 10, näitusi 6, väljapanekuid 11  

   
 Üritustest kodu- ja kultuurilooringis Endla Langeli loeng-

ettekanded Karl Rammi ja Gustav Wulffi, Fred Jüssi, Gunnar 
Aarma, Aili Paju ja Uno Naissoo elu ja tegevuse 
tutvustamiseks. 

45 

 Kambja keraamikaringi kevadnäitus koos keraamikat 
tutvustava kirjanduse väljapanekuga. 

235 

   
   

 
. 
 
4.7  Raamatukogu koolituskeskusena kasutajale 
 
Raamatukogu viib läbi raamatukogutunde lasteaia lastele ja kooli õpilastele. Soovi korral 
antakse klientidele nõu ja juhendamist  AIPis arvuti kasutamisel. 
 
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded 
 
Raamatukogu tegevust puudutavat infot on edastatud valla veebilehel ja valla ajalehes 
Koduvald, mille kaudu liigub info ka Kambjaga seotud mitmesse FB kogukonda. Tagasiside 
alusel tundub, et üha tõhusam infokanal on FB, sest nutitelefonist veebilehti eriti ei vaadata. 
 
4.9 Andmebaasid.  
 
Raamatukogu ei ole andmebaase loonud. 
 
5. Kokkuvõte ja 2017.aasta tegevused 
 
Raamatukogu jaoks oli 2016. aasta rahulik tööaasta.  
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2017. aasta eelarvest on raamatukogule planeeritud kaks uut töötooli ja uus töötajaarvuti. 
Raamatukogu  - nagu kogu Kambja valla jaoks – on 2017. aasta arengud ettearvamatud, sest 
Kambja vald on välistanud vabatahtliku osalemise haldusreformis ja soovib jätkata iseolemise 
kursil. Võimaliku sundliitmise protsess ja järelmid on praegu ettearvamatud. 
 
Direktor 
Toivo Ärtis       10. veebruar 2017 
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8. Kolkja raamatukogu  2016. aasta aruanne 
 

Elanike arv teeninduspiirkonnas 01.01. 2015 338 

Lugejate arv 117 

Külastuste arv 960 

Arvutikasutajate arv 5 

Laenutuste arv 3030 

E-teavikute laenutuste arv   
Teavikute arv 10545 

Raamatuürituste arv kokku 6 

 
1. Põhilised tegevussuunad 

 
1) Peipsimaa luulepäev Raja külas 
2) Valla juubel – 25 
3) Kolkja kooli 115.aastpäev 

 
Alustame luulest, tollest samast luulest, mida tänapäeva maailm eriti ei vajagi. Seda tõestaski 
luuleõhtu Rajal 19.novembril. Kõik lugesid enda kirjutatud luulet. Kõik kuulasid heatahtlikult, 
välja arvatud üks daam, kes rikkudes idülli kuulutas, et ta peab lugu ehtsast luulest ja 
seepärast ise lugema ei hakka. Minu hinges jäi lennust ja vabadusest puudu, sest luule – see 
on hing, mitte metalli töötlev seade. Minu arust ei pidanud Fjodor Maspanov osalejate 
esinemiskava reglamenteerima, seetõttu ei piisanud kuulajate vaimustusest, minu 
tervitussõnast, mis jäi ütlemata. Üldiselt aga on F.Maspanov ja tema abilised tubli 
ettevalmistustööga hakkama saanud, seda tean ma täpselt, kuna aastast 2004 alates tegelen 
meie luule propageerimisega. 
 
Kooli aastapäevaga juhtus hästi naljakas lugu. Pidu on arvukatele külastajatele – vilistlastele, 
õpilastele ja muidugi VIPidele  palju rõõmu pakkunud, kuid see, kes oli seda kõike korraldanud 
jäi kutsumata. Naljakas lugu, on ju? 
 
Mis aga valla juubelisse puutub, pole siin midagi erilist öelda. 25 aastat on möödunud hetkest, 
kui see kõik oli suure peoga alanud. Nüüd istusime aga tagasihoidlikult kaetud laua taga ning 
meenutasime möödunud aegu. Mälestuseks on jäänud foto, mille peal oleme me kõik 
tänapäevased, eakad, kuid siiski elus. Me ei teadnud veel, et kuu pärast lahkub üks meist 
elavate kirjast.  
 

Raamatukogu tegevused merekultuuri aastal.  
 
„Imeline Peipsi järv“ – laste joonistuste näitus koolis 
„Ood Peipsi kalale“ – viktoriin  
„Peipsi luule“ – luuletuste lugemiõhtu  
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Minu jaoks ei ole praegu Peipsi järv armastusobjektiks. Ja asi on selles, et aastal 2002 olen 
kirjutanud apokalüptilise luuletuse meie kaunist järvest (Jumal hoidku, et need read saavad 
kehastuda). See oli imekaunis hommik, raamatukogu asus siis juba kolmandas hoones. Kõige 
huvitavam on aga see, et kõik kirjutatu on kuhugi kadunud ja ma ei mäleta. Tavaliselt hoian 
kõiki oma luuletusi peas. 
 

2.  Juhtimine kõik on endine 

2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud 
 
Muutused on ees, kuid otsustama hakkavad juba teised inimesed. 
 

2.2  Eelarve kasutamine 
 

Põhieelarve  Seisuga 31.12.15 
(eur) 

Seisuga 31.12.16 
(eur) 

Muutus 
% 

Eelarve täitmine kokku 7853 8358 +6,4 
Personalikulu 5941 5947 +0,10 

Komplekteerimiskulu  1258 1349 +7,23 
sh KOV-lt 0.628 0.534 -17,6 

sh riigilt 0.615 0.795 +29,2 

Infotehnoloogiakulu 0.304 0.352 +15,8 
 

2.3 Projektid 
 

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood  Summa  

   

 
2.4 Personalijuhtiminejaareng 
 
2.4.1 Ülevaadetäienduskoolitusest 2016 
 
2.4.2 Maakonnaraamatukogu osa koolituse korraldamisel. 
 
Nagu eelmisel aastalgi olen ühest seminarist osa võtnud. See oli Kõrveküla raamatukogu 
65.aastapäev. Kõik oli väga heal tasemel. Oli palju häid emotsioone, sõbralikud kallistused, 
nostalgia nooruse järgi, siirus ja soojus. Olen väga tänulik inimestele, kellega oleme palju 
aastaid koostööd teinud. Edu teile ja tugevat tervist, kallid kolleegid! 
 

2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised 
2.4.4 Erialahariduse omandamine 
2.4.5 Töötajate tunnustamine 
 
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine  
Haldustegevuse üldiseloomustus 
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Kaks uut momenti, üks on väga positiivne: suured  kõrvalruumid on vabastatud ning selle arvel 
saab raamatukogu laiendada. Teine moment on veidi masendav: täpselt raamatukogu ukse 
taga asub haigla ala. Arvan, et see pole eriti hea ja ohutu. 
 

2.5.1. Juurdepääs liikumispuudega inimesele. Sellega on kõik korras 
2.6  Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia vallas. 
 
Oleme uue arvuti saanud, kuid see juhtus üksnes tänu Kõrveküla raamatukogu projektile. 

3. Kogud  
 
Suureks abiks on minu filoloogiaharidus ning siiras armastus lugemise vastu. Olen pärit ka 
lugejate perest. Kui tulin Tartussee filoloogiat õppima, selgus, et paljud kohustusliku lektüüri 
raamatud olid mul veel lapsepõlves läbi loetud. Muidugi pidin ma kõike seda veelkord lugema 
ning päeva jooksul olin 500 lehekülje ja sellega kogu materjaliga toime tulnud (H.Mann, 
T.Dreiser jne). Ja kõige huvitavam oli see, et puuduvaid autoreid, nende raamatuid olin 
külaraamatukogust leidnud. 
Loodan, et suudame hoida taset ning raamatuid valides, orienteerun mitmele lugejate 
rühmadele, nt „kõikesööjad“, „targad“, „läänelembesed“, „memmekesed“, „ajaloolased“. On 
ka konkreetsete autorite eelistajad: neid me hoiame. Lugejana tahan lugeda Juri Šesteri 
raamatut „Alaska, sir!“ (2016) 
 

3.1. Komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 
3.1.2 Perioodika komplekteerimine  
 
Kuna venekeelne „Postimees“ on oma ilmumise lõpetanud, oleme tulevikus sunnitud valima 
teisi perioodilisi väljaandeid. Praegu pole muid variante ku „Stolitsa“, „Literaturnaja Gazeta“, 
„Peipsirannik“, „Postimees“. Aga sellest on vähe. 
 

3.1.3 Auviste komplekteerimine 
3.2 Inventuurid, mahakandmised 
 
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused 
 

Sellest saaks terve poeemi kirjutada, kuid on minu ja teie ajast kahju. Ühesõnaga, toimetan 

raamatuid koju vaid puuetega inimestele. On ka individuaalne raamatude valik, järjekorra 

prioriteetsus, kui tegemist on reklaamitava raamatuga. 

 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine 

 

 

4.2Raamatukogu kasutamine 
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Olgem realistid: elanike arv väheneb, osa lugejaid on manalasse läinud. Sh meie Zoja, kelle 

pere – 4 täiskasvanud ja 2 last – kõik olid aktiivsed lugejad. Iga niisuguse juhtumiga saab 

orvuks pere,  saame orbudeks meiegi. 

 

Raamatu-

kogu  

Lugejad 

2015 

Lugejad 

2016 

Muutus (+/-)  

Kolkja  137 117 - 20  
 

Raamatu- 
kogu 

Külastused 
2015 

Külastused 
2016 

Muutus 
(+/-) 

Virtuaal- 
külast. 2015 

Virtuaal- 
külast. 2016 

Muutus 
(+/-) 

Kolkja  1020 960 -60 - - - 

 
Raamatu- 
kogu 

Laenut-d 
2015 

Laenut-d 
2016 

Muutus 
(+/-) 

Päringud 
2015 

Päringud  
2016 

Muutus 
(+/-) 

Kolkja  3400 3030 -370 - - - 

 
4.3 RVL teenindus 
 
4.4 Laste ja noorteteenindus 
 
Süstemaatilisest teenindusest saab rääkida vaid koolieelikute suhtes: siin langevad meie 
huvid lapsi kasvatavate vanaemade huvidega kokku.  
 
4.4.1 Laste- ja noortekirjanduse komplekteerimine 
 
Lisaks eraldatud summast (200 eurot) saime osta 29 lasteraamatut, neist 10 
populaarteaduslikku ja 10 Eesti autori raamatut. 
Kokku 186 raamatut.  
Täname Igor Šeremetat, kes on raamatuid kohale toimetanud. Nii kergendas ta minu tööd. 
Lisaks sellele on ta ka innukas lugeja. 
 

Kolkja RMTK Ürituse nimi Osavõtjate 
arv 

LASTELE Viktoriin „Ood Peipsi kalale“ 12 
 „Imeline Peipsi järv“ – näitus koolis  

 Püsinäitus: „Lastekirjanduse uudised“  

TÄISKASVANUTELE Looge koos Peipsi luuletajatega – «Чудская 
душа» kogumiku lugemine 

10 

 A.Marinina viimase raamatu „Tagasitõmbav 
jõud“ arutlemine (juutide teema) 

10 

 Otsime oma juuri, sh oma perekonnanimede 
lood 

5 

 
Näiteks minu enda suguvõsas on nii Ratmanovid kui ka Ratmanid. Kuid kirjapilt Ratman on 
siiski õigem. See on isapoolne suguvõsa. Ema suguvõsas on jälgitavad juudijuured. See polnud 
minu jaoks üllatus. Sest üksnes geenid, mitte elukeskkond ega haridus, määravad inimese 
isiksust. 



 76 

 
4.4.2 Laste- ja noorte raamatukogu kasutamine 
 

Rmtk Lug-d 
2015 

Lug-d 
2016 

Muutus 
(+- ) 

Külast-d 
2015 

Külast-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Lenut.  
2015 

Laenut. 
2016 

Muutus 
(+-) 

Kolkja 22 17 -5 160 110 -50 370 220 -150 
 

4.4.3 Laste- ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja 
arendamine 
 
4.4.4 Laste- ja noorteüritused 
 
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused 
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja 
vabaaja võimalusi pakkuv kultuurikeskkond 
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajale 
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded 
4.9 Andmebasid 
 

5. Kokkuvõte ja 2017.aasta tegevused 
 
Kõige hirmsam on see, et järsku saad sa kellekski mittevajalikuks ning mõistad selgelt, et oled 
eelmise ajastu tüüp. „Minu teekond on lõppenud, kuid milleks tulin ma sellesse maailma, mis 
oli minu vastu julm, nii julm nagu vana ja kuri satüür?“ Nii olin kirjutanud veel siis, kui kõik oli 
suurepärane: kõik olid elus, kõik mõistsid ja armastasid teineteist, kui maailmas valitsesid 
õigluse seadused. Muidugi mitte Campanella Päikeselinn, kuid ikkagi...  
Mida kahetsen? Seda, et ei öelnud piisavalt armastussõnu oma vanematele, elasin pigem 
teiste kui oma elu, olid enda suhtes liiga nõudlik, ei andnud oma luuletusi trükile, kuigi seda 
on korduvalt palutud.  
On jäänud vaid öelda: „Jääge Jumalaga, mu sugulased ja sõbrad! Ärge mõiste minu ülekohut, 
siis teiegi üle kohut ei mõisteta.“ 
Muuseas, aastal 2017 saab Kolkja raamatukogu 95-aastaseks. Selle puhul soovin talle palju 
õnne! 
 
 
Direktor:   Kiriakia Ratmanova                 Kuupäev:  27.01.2017 
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9.                Konguta raamatukogu  2016. aasta aruanne 
 
 

Elanike arv teeninduspiirkonnas. 1447 
Lugejate arv 198 
Külastuste arv 1879 
Arvutikasutajate arv 11 
Laenutuste(koos kohalkasutustega) arv 4389 
E-teavikute laenutuste arv 0 
Teavikute arv 17968 
Raamatuürituste arv kokku 21 

 
1.Põhilised tegevussuunad. 
 
2016.a. oli Merekultuuri aasta. 
„Tõde ja õigus“ I. osa – 90 
Koostöö kohaliku kooli ja lasteaiaga on hea. 
Vahetus vallavanem ja toimusid ühinemisläbirääkimised Elva suurvalla moodustamiseks. 
Läbirääkimistel küll kinnitati, et raamatukogunduses midagi ei muutu aga usku sellesse ei ole. 
Raamatukogu vajab hoidlat. 
Jätkan postipunkti tööd. 
  
Raamatukogu tegevused merekultuuri aastal. 

 

Väljapanek: Kodumeri - Läänemeri. 

Väljapanek: Meri -  laste kirjanduses. 

 
2.  Juhtimine  

2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud   
Muutused raamatukogude võrgus: raamatukogude nimemuutused, likvideerimised,  
reorganiseerimised, uute loomised, ühinenud raamatukogud. Näiteks vallaraamatukogu, 
kooli-  
ja külaraamatukogu, lisada muutused lahtiolekuaegades.  
 
Muutusi ei olnud. 
 
2.2 Eelarve 
Tabel 2 

Põhieelarve Seisuga  

31.12.15. € 
Seisuga  

31.12.16 € 
Muutus % 

Eelarve täitmine kokku 20,732 21,364 +3,048 

Personalikulu 11,723 11,780 +0,486 

Komplekteerimiskulu 4,966 5,254 +5,799 

sh KOV-lt 2,404 2,565 +6,697 
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sh riigilt 2,537 2,630 +3,666 
Infotehnoloogiakulu 0,708 0,726 +2,542 

 
2.3 Projektid 
Tabel 3 
Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Summa 

0 0 0 

 
2.4 . Personali juhtimine ja areng. 
  
 
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest 2016 
 
Tabel 4 

Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv 
(koolituse maht) 

Koolituseks 
kulutatud 

Konguta 1 2 62,00 

 
Tabel 5 

Koolituse teema Korraldaja  Osavõtjate 
arv 

Pagulane, põgenik, immigrant… Tartu Ülikool 1 
 
  
2.4.2 Maakonnaraamatukogu osa koolituse korraldamisel.  
 
Maakonnaraamatukogu koolituspäevad oli huvitavad. 
Väga meeldisid koolitusreis ja tervisepäev Harjumaal, kirjanike tuur ja keskraamatukogu 65. 
 
. 
Tabel 6  
Kõrveküla raamatukogu poolt korraldatud koolituspäevadel osalemine 
 

Konguta Kuupäev  Üldteemad Osalejate arv 

 30.03 Andrase teabepäev 1 
 12-12.05 Koolitussõit, tervisepäev Harjumaal 1 

 23.09 Raamatubuss Lähtel 1 

 9.11 Kirjanike tuur 1 

 7.12. TMK 65 1 

 
 
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised  
 
 2.4.4 Erialahariduse omandamine. 
 
2.4.5 Töötajate tunnustamine. 
Eesti Kultuurkapitali tänupreemia seoses juubeliga. 
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2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine  
 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht. 
 
Raamatukogu ruumid on remonditud, asukoht hea. 
 
Tabel 7 

Raamatukogu 
nimi 

Vajadused Teostatud tööd 
(2016) 

Plaan (arengukavast aasta vms) 

Konguta hoidla 0 2017 a. eelarves. 

 
2.5.1  Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 
 
Tabel 8 

Raamatukogu nimi Vajadused Teostatud tööd 
(2016) 

Plaan (arengukavast aasta vms) 

Konguta 0 0 0 

 
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia vallas. 
 
Muutusi ei olnud. 
 
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine. 
 
Komplekteerimisel olen arvestanud lugejate soove. 
Kooli soovitusliku kirjanduse nimekirja olen leidnud Lastekirjanduse Keskuse kodulehelt. 
  
 
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 
-annetuste osakaal kogude juurdekasvust  
 
Annetusi 12 . 
 
-kogude kasutatavus ja seosed lugejate sihtrühmadega,  
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 
 
2016.a. tuli juurde 363 teavikut, neist 12 annetusena. 
e-raamatuid 0. 
 
3.1.2 Perioodika komplekteerimine 
 
Tellitud perioodikat 18 nimetust. Sellest kultuuriperioodikat 8. 

1. Sirp. 
2. Hea Laps. 
3. Täheke. 
4. Looming. 
5. Loomingu Raamatukogu. 
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6. Kultuur ja Elu. 
7. Raamatukogu. 
8. Teater, Muusika, Kino. 

 
3.1.3 Auviste komplekteerimine 
 
 
3.2 inventuurid, mahakandmised 
 
Mahakantud 704 teavikut.  
                       56 aastakäiku perioodikat. 
 
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused . 

 

Raamatukogu asub valla suurima küla keskel, läheduses kool, lasteaed, vallavalitsus, kauplus 

8.km. raadiuses asuvad, Elva linnaraamatukogu, Rannu raamatukogu ja Puhja raamatukogu.  

Elva linnaraamatukodu paigaldas raamatute tagastuskasti, seda on kasutanud ka Konguta 

lugejad, kes elavad linnale lähemal. 

 

 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine 

 

 Raamatukogu tagab juurdepääsu avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu. 

Kasutas 10 külastajat 16 korral. 

AIP-i kasutuses 1 arvuti. 

 

4.2 Raamatukogu kasutamine. 
 
Vähenenud on lugejate, külastuste ja laenutuste arv.  
Vähenes ka Konguta valla elanike arv. 
 
Tabel 9 

Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2015 

Lugejad 
2016 

Muutus 
(+-) 

Konguta 165 155 -10 

 
 
 

Raamatu- 
kogu 

Külastused 
2015 

Külastused 
2016 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal-
külast. 
2015 

Virtuaal-
külast. 
2016 

Muutus 
(+-) 

Konguta 2157 1879 -278 0 0 0 

Raamatu- 
kogu 

Laenut-d 
2015 

Laenut-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Päringud* 
2015 

Päringud* 
2016 

Muutus 
(+-) 

Konguta 4891 4389 -502 2 1 -1 

 
Artiklite andmebaasi ISE kasutuse tutvustamine õpilasele, kes vajas artikleid küüditamise 
kohta Eestis.  
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4.3 RVL teenindus  
 
RVL-i teenust vajasid õppurid. Raamatud tellisin Elva Linnaraamatukodust 6 nimetust. 
Kohale toimetamiseks kasutasin valla transporti. 
Koduteenindust ei vajatud. 
 
 
4.4 Laste- ja noorteteenindus 
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine. 
 
Komplekteerimisel on suureks abiks Lastekirjanduse Keskuse kodulehel soovitusnimestikud 
vanuserühmadele. Suurenes lugejate, laenutuste ja külastuste arv. Kindlasti oli siin abiks 
suurem valik lastekirjandust, seda tänu lisarahale. 
Kokku tuli uut lastekirjandust 105 teavikut. Nendest Eesti kirjanike raamatuid 61(2015 – 48) 
ja tõlkeraamatuid 44(2015- 33) 
 
Lisa . Laste- ja noortekirjanduse nimetused ja eksemplarid 2016. 
 
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 
Tabel 10 

Rmtk Lug-d 
2015 

Lug-d 
2016 

Muut
us(+-) 

Külast-d 
2015 

Külast-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Laenut 
2015 

Laenut 
2016 

Muutus 
(+/-) 

Konguta 39 43 +4 353 360 +7 386 512  +126 

 
 
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine  
 
Palju lapsi käib kooli bussiga, need kasutavad kodule lähemal olevat raamatukogu. Õpetajad 
viivad raamatukogus läbi tunde, selleks on lapsed ettevalmistanud küsimusi raamatute ja 
raamatukogu kohta. Lasteaia vanem rühm, enne kooli minekut, tutvub raamatukoguga ja 
saab teada kuidas hakata lugejaks. 
 
4.4.4 Laste- ja noorteüritused 
Tabel 11 

Raamatukogu  Ürituse nimi Osavõtjate arv 

Konguta 4.klass. Küsimused raamatukogust ja raamatust.  17 

 Lasteaed. Põnevat raamatukogus. 14 

 
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  
 
Tabel 12 

 Kordade arv  Teenuste(laenutuste) 
arv 

Kasutajate arv 

Koduteenindus 0 0 0 

 
Tabel 13 
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 Ürituste arv Osavõtjate arv 

Teenused teistele  asutustele 0 0 

 
 
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.  

 
 
 
 
Tabel 14 
 

Raamatukogu Suuremate ürituste (ka näitused) loetelu Üritustel  
osalenute arv 

Konguta   
Kokku Üritusi   2   (tabel 11)            näitusi 0 31 

 
. 
 
4.7  Raamatukogu koolituskeskusena kasutajale. 
 
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded. 
 
Uute raamatute nimekiri ilmub kohalikus ajalehes. 
 
4.9 Andmebaasid.  
 
 
5. Kokkuvõte ja 2017.aasta tegevused 
 
2017 aasta on laste ja – noortekultuuri aasta „Mina Ka!“ 
Jätkan koostööd kooli ja lasteaiaga. 
Kohalikud valimised või õgemini Elva suurvalla volikogu valimised. 
Raamatukogu vajab hoidlat.  
Aegunud ja lagunenud raamatud kustutada. 
 
 
 
Koostajate nimed:  
 
Juhataja.  Õilme Kasetalu.                                                                           Kuupäev 21.01.2017 
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10.             Koosa raamatukogu  2016. aasta aruanne 
 
 

Elanike arv teeninduspiirkonnas 01.12. 2015 929 

Lugejate arv 412 

Külastuste arv 5350 

Arvutikasutajate arv 311 

Laenutuste (koos kohalkasutustega) arv 12947 

E-teavikute laenutuste arv 0 

Teavikute arv 18186 

Raamatuürituste arv kokku 12 

 
 
1.Põhilised tegevussuunad 
Põhiliseks tegevussuunaks on jätkuvalt lugejate teenindamine -  kirjanduse laenutamine, 
infoteeninduse tagamine ja mitmesuguste ürituste korraldamine. Raamatukogu teeb 
koostööd valla allasutuste ja teiste raamatukogudega nii oma valla piires, kui ka 
naabervaldades. Sel aastal sai pühendatud rohkem tähelepanu malele, seda seoses 
maleaastaga ja Paul kerese 100 sünniaastapäevaga. Raamatukogus toimusid esmaspäeviti 
lastele maletunnid, seda veebruarist kuni mai kuuni. Päris paljud said malepisikust 
nakatatud. 
 
Raamatukogu tegevused merekultuuri aastal. 

Suulisi üritusi 2, „Mereluule pärastlõuna”   lastele: Mereteemalised lugemishommikud 

Raamatunäitusi 1 „Meri raamatus” 

 
2.  Juhtimine  

2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud 
Muutusi raamatukogude struktuuris ja koosseisus pole. Kõike teen ise, teenindan, koristan, 
juhin, korraldan üritusi.  
Lahtiolekuajad ja  teeninduskorraldus on jäänud samaks. Muret teeb asendustasude 
puudumine ja sellest tingitud raamatukogu kinniolek puhkuse ajal. 
2.2 Eelarve 
Tabel 2 
Põhieelarve Seisuga  

31.12.15. € 
Seisuga  

31.12.16 € 
Muutus % 

Eelarve täitmine kokku 23 178 23 146 - 0,1% 

Personalikulu 14 038 13 972 - 0,5% 
Komplekteerimiskulu 5481 6023 + 9% 

sh KOV-lt 3707 4 368 +15,1% 

sh riigilt 1648 1 625 - 1,4% 

Infotehnoloogiakulu 366 359 - 1,9% 

*    
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*    
 

2.3 Projektid 
Tabel 3 
Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Summa 

0 0 0 

   

 
2.4 . Personali juhtimine ja areng 
Muutusi pole toimunud 
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest 2016 
  
Tabel 4 

Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv 
(koolituse maht) 

Koolituseks 
kulutatud 

Koosa raamatukogu 13 82 403 

    

 
Tabel 5 

Koolituse teema Korraldaja  Osavõtjate 
arv 

Pagulane, põgenik,immigrant – kes on kes... 
Kevadpühade kombestik 
Jüripäev ja volbriaeg 
Jaanipäevakombestik 
Lugude jutustamine 
Mart käib üle maa ja Kadri üle karja 
Jõulukombestik 

Kõrveküla rk 
Eesti Rahvapärimuse Kool 
Eesti Rahvapärimuse Kool Eesti 
Rahvapärimuse Kool 
Eesti Rahvapärimuse Kool 
Eesti Rahvapärimuse Kool 
Eesti Rahvapärimuse Kool 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
  
2.4.2 Maakonnaraamatukogu osa koolituse korraldamisel.  
Rahuldav 
Tabel 6  
Kõrveküla raamatukogu poolt korraldatud koolituspäevadel osalemine 
 

Raamatukogu Kuupäev  Üldteemad Osalejate arv 

Koosa 
raamatukogu 

10.02 
30.03 
12-13.05 
7.09 
23.09 
7.12 

Pagulaste teema 
Andrase teabepäev 
Tervisepäev 
Infotehnoloogiakeskus Mektory 
Raamatubuss 
TMK 65 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised - ei 
 
 2.4.4 Erialahariduse omandamine  ei 
2.4.5 Töötajate tunnustamine ei 
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2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine  
 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht 
Ruumid korras, asukoht soodne 
Tabel 7 

Raamatukogu 
nimi 

Vajadused Teostatud tööd 
(2016) 

Plaan (arengukavast aasta vms) 

    

 
2.5.1  Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 
On tagatud 
Tabel 8 

Raamatukogu nimi Vajadused Teostatud tööd 
(2016) 

Plaan (arengukavast aasta vms) 

    

 
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia vallas 
Muutusi ei ole toimunud 
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine, RaRS § 5(5) 1)) 
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 
-annetuste osakaal kogude juurdekasvust  
-kogude kasutatavus ja seosed lugejate sihtrühmadega,  
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 
3.1 Sel aastal täienesid kogud 373 teaviku võrra sh 8 annetust, nende hulgas kolm auvist. 
Annetuste pakkumist on palju aga pakutakse vana  nõukogude aegset kirjandust, mille 
eksemplaarsus on olemas. Olen küll võtnud selleks et ümber vahetada väga kulunud 
raamatud fondis. Pidevalt toimub uute teavikute kiletamine ja pisivigastuste parandamine.  
Vajadusel täiendasin kogusid järelkomplekteerimise teel. Venekeelset kirjandust ei 
komplekteeri , e-teavikutele puudub nõudlus. 
3.1.2 Perioodika komplekteerimine 
Perioodika : Postimees, Maaleht, Maakodu,  Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht, Imeline Teadus, 
Imeline Ajalugu, Eesti Naine, Elukiri, Kalastaja, Kodukiri+Aed, Kööginurk, Lemmik, 
Loodusesõber, Horisont, Eesti Loodus, Eesti Mets, Minu käsitööd, Kroonika, Pere ja kodu, 
Psühholoogia Sinule, Tervisetark, Tiiu, National Geographic, 60+ 
Kultuuriperioodikast käis 2016 aastal : Looming ,  Akadeemia ,  Hea laps, Täheke, 
Raamatukogu, Õpetajate leht, Vikerkaar, Värske Rõhk, Loomingu raamatukogu, erialane 
ajakiri Raamatukogu 
3.1.3 Auviste komplekteerimine 
Auviste nõudlus puudub 
3.2 inventuurid, mahakandmised 
ei toimunud 
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused 

Põhiteenusteks raamatukogus on raamatute ja perioodika kojulaenutus,  kohapeal 
kasutamise võimalus ja  infopäringutele vastamine. Interneti kasutamise võimalus on samuti 
olemas ja seda kasutatakse info otsinguks ja maksude maksmiseks. Lugejakoolitust tehakse 
jooksvalt.  

https://www.riigiteataja.ee/akt/106012016012?leiaKehtiv
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Raamatukogu külastuste  arv natuke suurenes, samuti  laenutuste arv.  Elanike arv 
piirkonnas on vähenenud.  
Arvutikasutamine on vähenenud, jällegi täiesti mõistetaval põhjusel enamikul, klientidest on 
arvutikasutamise võimalus kodus olemas, siiski on jäänud inimesed, kes soovivad teha 
makseid interneti kaudu ja vajavad selle juures juhendamist. 
Lugejakoolitust alustame juba lastega. Selleks on läbi viidud raamatukogutunde nii alles 
alustavale lugejale kui ka juba vanematele lugejatele, keda juhendame kuidas kasutada 
elektronkatalooge ja enimkasutatavaid andmebaase. Lugejate teenindamine on meil viidud 
neljale päevale nädalas, oleme lugejatele avatud 32 tundi nädalas. Kolmapäev on sisetöö, 
ürituste korraldamise, täiendkoolituse ja majandustegevuse päevaks.   
 

Vallas on kolm raamatukogu, mis paiknevad ~10 km kaugusel üksteisest. 

 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine 

Internetiotsing avalikest andmebaasidest.  
Avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu   võimaldamine. 

 

4.2 Raamatukogu kasutamine  
 
Tabel 9 

Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2015 

Lugejad 
2016 

Muutus 
(+-) 

Koosa rmtk 412 402 -10 

    
 
 
 
 

Raamatu- 
kogu 

Külastused 
2015 

Külastused 
2016 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal-
külast. 
2015 

Virtuaal-
külast. 
2016 

Muutus (+-
) 

Koosa rk 5115 5350 +235 0 0 0 
       

 

Raamatu- 
kogu 

Laenut-d 
2015 

Laenut-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Päringud* 
2015 

Päringud* 
2016 

Muutus (+-
) 

Koosa rk 10701 12947 +2246 354 171 -183 

       

.  
 
4.3 RVL teenindus 
RVL on korraldatud  nii, et toon ise raamatud  ja viin ka ära.  

4.4 Laste- ja noorteteenindus 
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine 
Laste ja noortekirjanduse komplekteerimisel pööran tähelepanu eesti lastekirjandusele. 
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 
Tabel 10 



 87 

Rmtk Lug-d 
2015 

Lug-d 
2016 

Muut
us(+-) 

Külast-d 
2015 

Külast-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Laenut 
2015 

Laenut 
2016 

Muutus 
(+/-) 

Koosa 73 67 -6 1321 1418 +97 1057 984  -73 

          

 
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine 
Lapsi on väga raske raamatukokku saada. On lapsi, kes käivad regulaarselt raamatukogus ja 
loevad, kuid enamus tuleb ainult siis kui on mingit kohustuslikku kirjandust vaja ja ta pole seda 
Varalt või Alatskivilt kooli juures asuvast raamatukogust saanud. Raamatukogus on välja 
kujunenud küll lasteaialaste raamatukogukülastused (asume samas majas) kuid koolinoori 
käib vähe. Meil töötab külas väga korralik noortekeskus, kus noored aega veedavad, nii et 
raamatukogus käiakse ikka asja pärast. Koolivaheajal käiakse siiski rohkem. 
4.4.4 Laste- ja noorteüritused 
Tabel 11 

Raamatukogu  Ürituse nimi Osavõtjate arv 

Koosa raamatukogu Kohtumine Tähekiire ja Marko Kalduriga 
Merejutud (lugemishommikud) 4 korda 
Jõuluvitsa õpituba 
Jõulukombed ja jõulumängud 
 

32 
65 
16 
12 

 
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  
 
Tabel 12 

 Kordade arv  Teenuste(laenutuste) 
arv 

Kasutajate arv 

Koduteenindus 7 42 1 

Tabel 13 
 Ürituste arv Osavõtjate arv 

Teenused teistele  asutustele 0 0 
 
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja 
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond. 
Raamatukogu toetab elukestvat õpet internetile avaliku juurdepääsu võimaldamisega,   
koolituse pakkumisega rühmadele või üksikisikutele. Info edastamisega õppimisvõimaluste 
kohta ja erinevate elukestvat õpet toetavate teavikute soetamisega. Raamatukogus käib koos 
käsitööselts „Siliminda”, kutsutakse esinema kirjanikke jt huvitavaid inimesi. Raamatukogu 
pakub ka võimalust kord kuus käia teatris - korraldab piletid ja transpordi. Vaba-aja üritusi  
korraldab meil rahvamaja ja noortekeskus koostöös raamatukoguga. Sporditeemat arendab 
spordihoone. 
4.6.1 kohalikul  ei 

4.6.2 riiklikul  ei 

4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.  
Rahvusvahelisel tasandil koostööd ei toimu 
Tabel 14 
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Raamatukogu Suuremate ürituste (ka näitused) loetelu Üritustel  
osale 

   

Kokku   Üritusi                                     näitusi   

 
4.7  Raamatukogu koolituskeskusena kasutajale 
Peamised kasutajad on eakad inimesed või töötud inimesed. Koolitust vajavad nad eelkõige 
interneti kasutamisel, et otsiada infot, maksta makse, digiallkirjastamisel. ndividuaalkoolituse 
käigus õpetati inimesi kasutama ID – kaarti ja mobiil-ID võimalusi. Inimesed said 
teadlikumaks. Rühmakoolitused toimusid lasteaialastele ja algklasside  lastele. Koolituse 
käigus tutvustati raamatukogu toimimist ja raamatukogus käitumist.  
 
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded 
Raamatukogu annab oma tegemistest teada valla Infolehes, valla koduleheküljel ja FB Koosa 
Teatajas.  
 
4.9 Andmebaasid. 
Ei. 
 
 
5. Kokkuvõte ja 2017.aasta tegevused 
 
Uut midagi ei olnud, tavaline töine aasta.  
Raamatukogu tegevused ja teenused on avalikud ja kogukonnale vajalikud. Koostöösuhted 
normaalsed ja läbirääkimiste käigus saab probleemid lahendatud. Muret teeb rahvastiku 
vähenemine seega ka lugejate vähenemine sh ka laste lugemuse vähenemine. Sel aastal  
pühendan rohkem tähelepanu laste -ja noorte lugemishuvi kasvatamisele.   
 
 
 
 
 
Koostajate nimed: 
 
Direktor 
Sirje Leini                                                                             Kuupäev 28.01.2016 
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11. Külitse raamatukogu  2016. aasta aruanne 
 
 

Elanike arv teeninduspiirkonnas  1945 
Lugejate arv 155 
Külastuste arv 1480 
Arvutikasutajate arv 12 
Laenutuste(koos kohalkasutustega) arv 7814 
E-teavikute laenutuste arv 0 
Teavikute arv 23276 
Raamatuürituste arv kokku 0 

 
1.Põhilised tegevussuunad 
 

Külitse raamatukogu tegevuse korraldamisel järgiti jätkuvalt põhimõtet, et raamatukogu on 
paikkonna inimestele mitmekesise vaimutoidu varaait. 
 

Aruaandeaastast kokkuvõtet tehes saab rahuloluga märkida, et lugejad-kasutajad hindavad 
tunnustavalt pakutavat teavikuvalikut, kuid seejuures ei saa jätta märkimata, et üldjuhul on 
vähenemas külastuste sagedus ja korraga laenutatavate raamatute hulk. 
 

Ülenurme gümnaasiumi poolt koostatud raamatusse „Matsi talust lennuakadeemiani“ 
kirjutas raamatukogu direktor artikli „Külitse raamatukogu – vaimutoidu varaait aastast 
1944“. 
 

Mereaasta puhul toodi raamatukogus esile merele ja meremeestele pühendatud raamatuid, 
kuid teema-aastaga seotud avalikke ettevõtmisi ei korraldatud ruuminappuse tõttu. 
 

Raamatukogu on Külitses ainus avalik asutus, kuhu mitmed eakamad inimesed tulevad ka 
lihtsalt suhtlema, nõu küsima, maailma asju arutama või oma mõtteid ja mälestusi jagama. 
 

Raamatukogu igapäevatöö rutiini värskendasid meeldivalt need pered või vanemad, kes tulid 
raamatuid laenutama koos lastega – igaüks neist lahkus talle sobivate ja huvipakkuvate 
raamatutega. 
 

Teisalt ohustab raamatukogu kestlikku arengut üha selgemalt tõsiasi, et laste ja noorte vaba 
aja kui tähelepanu on hõivanud nutiseadmed, mistõttu laenutatakse ainult nn kohustuslikke 
raamatuid (ja neidki pahatihti silmnähtava vastumeelsusega). 
 

Raamatukogu tegevuse korraldamise kesksed suunad aruandeaastal: 
 
*Teavikute komplekterimisraha efektiivne ja tasakaalustatud kasutamine. Üks osa teavikuist 
osteti vastilmunult ja teine osa järelturult madalamate hindadega. Teaviku keskmine hind oli 
vähem kui 8 €. 
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*Raamatute parem ja otstarbekas paigutamine ruuminappuse tingimustes. Kuivõrd kõik 
teavikud ei mahu riiulitele, ladustatakse ülejäänud raamatuid pappkastides, kuhu neid 
püütakse paigutada autorite või liikide alusel. 
 
Raamatukogu tegevused merekultuuri aastal. 

 

Asukohast tulenevalt ei ole Külitse lugejail otsest seost merega, mistõttu raamatukogu ei 

pidanud oluliseks keskendumist mereaasta tähistamisele. Raamatukogu varamus on omajagu 

raamatuid nii mere poeetilist mõju väljendavast või seiklusi soosivast või kannatusi 

põhjustavast palgest, kuid ka erinevatest laevadest, laevakaptenitest, mereretkedest, 

meretagusest elust jne. Raamatukogu roll mereaastal oligi merega seonduvate raamatute 

lugejaile soovitamine või vahendamine. 

 

2.  Juhtimine  

2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud   
 
Raamatukogu tegevus kulges aasta jooksul stabiilselt, muudatusi ei tehtud. 
 
2.2 Eelarve 
Tabel 2 

Põhieelarve Seisuga  

31.12.15. € 
Seisuga  

31.12.16 € 
Muutus % 

Eelarve täitmine kokku 17683 20017  
Personalikulu 8117 9970*  

Komplekteerimiskulu 7251 7898  
sh KOV-lt 4047 4484  

sh riigilt 3162 3400  

Infotehnoloogiakulu 570 540  
*Personalikulu tõus on näiline, sest 2015. aastal oli AIPi administraator pikka aega haiguslehel 
ja temaga seoses ei olnud palgakulu; juba 2014. aastal oli palgakulu 9172 €.  
 
2.3 Projektid 
Tabel 3 

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Summa 

   

   

 
Raamatukogu ei osalenud projektitegevuses. 
 
2.4 . Personali juhtimine ja areng 
 
Aruandeaastal raamatukogu personali koosseisus (direktor – 0,4 ametikohta, AIPi 
administraator – 0,5 ametikohta) muudatusi ei toimunud, koondamisi ei olnud. 
 
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest 2016 
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Tabel 4 
Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv 

(koolituse maht) 
Koolituseks 
kulutatud 

Külitse   5 € 

    

 
Tabel 5 

Koolituse teema Korraldaja  Osavõtjate 
arv 

Pagulasteste teenindamine ja raamatukogud Tartu Ülikool, Kõrveküla 
raamatukogu 

1 

Väärtuskasvatuse suvekool „Võrratu Võrumaa“ B. G. Forseliuse Selts 1 

 
 
2.4.2 Maakonnaraamatukogu osa koolituse korraldamisel.  
 
Maakonnaraamatukogu osa koolitajana on tähtis, sest annab raamatukoguhoidjatele 
võimaluse kokku saada ja oma rõõmudes või muredes üksteise tuge tunda. 
 
Koolituste osas ootaks ikka ja alati kohtumisi kirjanikega, keda on Eestis iga aastaga üha 
rohkem, kuid neist valdav osa on nii lugejaile kui raamatukoguhoidjatele täiesti tundmatud 
isikud, sest nende vastu ei ilmuta elavamat huvi ka ajakirjandus. 
 
Tabel 6  
Kõrveküla raamatukogu poolt korraldatud koolituspäevadel osalemine 
 

Raamatukogu Kuupäev  Üldteemad Osalejate arv 

Külitse  Osaletud 6 koolituspäeval. 1 
    

 
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised  
 
Ülenurme gümnaasiumi poolt koostatud raamatusse „Matsi talust lennuakadeemiani“ 
kirjutas raamatukogu direktor artikli „Külitse raamatukogu – vaimutoidu varaait aastast 
1944“ 
 
 2.4.4 Erialahariduse omandamine  
 
Erialahariduse omandamist ei toimunud. 
 
2.4.5 Töötajate tunnustamine  
 
Lugejate head sõnad ja tunnustavad mõtted ja tugevad käepigistused.  
 

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine  
 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht 
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Raamatukogu asub 2005. aasta sügisel remonditud kahetoalises korteris, mis asub küll heas 
kohas, kuid on jäänud lugejaile ja raamatutele kitsaks. 
 
Tabel 7 

Raamatukogu 
nimi 

Vajadused Teostatud tööd 
(2016) 

Plaan (arengukavast aasta vms) 

    

 
2.5.1  Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 
 
Liikumispuudega inimeste juurdepääs raamatukokku on raskendatud, sest maapinnalt on vaja 
tõusta 4 trepiastme võrra, kuid kaldtee puudub. Konkreetse vajaduse puudumise tõttu ei ole 
kaldtee rajamine päevakorda kerkinud. 
 
Tabel 8 

Raamatukogu nimi Vajadused Teostatud tööd 
(2016) 

Plaan (arengukavast aasta vms) 

    

 
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia vallas 
 
Infotehnoloogia valdkonnas uusi lahendusi ei rakendatud.  
Wifi raamatukogus ei levi.  
 
3. Kogud  
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 
 
Kogude komplekteerimisel on püütud leida kuldne kesktee üldtunnustatud põhimõtete ja 
raamatukogu külastajate soovide ja ootustega. Ühe maaraamatukogu lugejaskond on liiga 
väike, et selles eristuksid väga selgepiirilised sihtrühmad – külastajaid on igast elanikkonna 
kihist, kusjuures mingi tunnuse alusel (vanus, haridustase jms) ühte kihti kuuluvate inimeste 
soovid või vajadused on väga erinevad, isegi vastandlikud. Erinevate lugejate soovide ja 
eelistustega arvestamise vajadusest lähtudes komplekteeriti teavikuid väga kirevas valikus, et 
paljudel inimestel oleks hea tunne, et tema raamatukogus on temaga arvestanud. 
 
E-teavikuid ei ole ostetud, sest selleks ei ole seni olnud vähimatki lugejahuvi. 
 
Annetuste osakaal kogude komplekteerimisel väga-väga väike (lisandus 817 teavikut, neist 6 
ehk vähem kui 1% annetustena). 
 
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 
 
Komplekteeritud 817 raamatut, e-raamatuid ei ole komplekteeritud. 
 
3.1.2 Perioodika komplekteerimine 
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Perioodikat oli 2016. aastaks komplekteeritud varasemate aastate harjumuspärases mahus 
(sealhulgas riigitoetuslikud kultuuriväljaanded Looming, Loomingu Raamatukogu, 
Teater.Muusika.Kino, Vikerkaar, Täheke, Hea Laps, Värske Rõhk, Sirp, Raamatukogu). 
 
Perioodika tellimist 2017. aastaks häiris Omniva otsus võtta tellimusi vastu vaid ametlikult 
kasutajaks registreeritud äriklientidelt või tellimuse menetlustasuga nõustunud äriklientidelt. 
Sellise ebameeldiva ümberkorralduse tõttu jäid mitmed perioodikaväljaanded 2017. aastaks 
tellimata, sest toimetused/väljaandjad tellimusi vastu ei võtnud või ExpressPost tellimusi ei 
vahendanud. 
 
Halenaljakal kombel jäi tellimata ka erialaajakiri Raamatukogu, sest väljaandja arveid ei 
väljastanud, ExpressPost tellimusi vastu ei võtnud ja Omniva eeldas tellimuse menetlemiseks 
ärikliendi staatuse vormistamist. Kurb, et riigieelarvelisel toetusel tegutsev ja muu hulgas 
ajakirja Raamatukogu välja andev Rahvusraamatukogu ei suuda läbi maakonna 
keskraamatukogude – ka riigieelarvelisel toetusel asutused – korraldada riigieelarvelisel 
toetusel ilmuva erialaajakirja Raamatukogu tellimist rahvaraamatukogudele riigieelarvelise 
teavikuostu toetuse abil. 
 
3.1.3 Auviste komplekteerimine 
 
Auviseid ei komplekteeritud. 
 
3.2 inventuurid, mahakandmised 
 
Inventuure ja mahakandmisi ei toimunud. Raamatukoguprogrammis kustutati jooksvalt 
varasemate aastate ajakirjade aastakäike. 
 
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  

 

Teeninduskorralduses ja teenustes aruandeaastal muudatusi ei tehtud. Raamatukogu oli avatud 

kolmapäeviti kell 15 kuni 19, laupäeviti kell 9 kuni 15. Lugemistuba ja AIP töötab kõigil 

tööpäevade kolm tundi kas kell 12 kuni 15 või 17 kuni 20. Raamatukogu direktor kasutab 

korralist puhkust üksikute päevadena, mistõttu pikemaid pause raamatukogu töös ei ole. 

Sotsiaalhooldustöötaja on viinud oma klientidele nende soovide alusel raamatuid. 

 

Külitse raamatukogu teeninduspiirkonna elanike arv on elanikerohke Õssu küla ja Räni aleviku 

tõttu väga suureks kasvanud, kuid samas on selge, et kui neisse, praktiliselt linna piiril 

asuvatesse küladesse, rajada nende elanike arvust lähtuv väikeraamatukogu (umbes 500 kuni 

700 elanikku teeninduspiirkonnas), siis sellises raamatukogus ei vastaks raamatute valik 

paljuside lugejate ootustele ja nad jätkaksid linnas asuvate raamatukogude külastamist. Uue 

raamatukoguga kaasneksid ka tööjõukulud. 

Samas on Külitse ajalooline raamatukogu asupaik ja paljude inimeste kodupaik, mida ei tohiks 

jätta raamatukoguta. 

Alla 1000-inimeselise teeninduspiirkonnaga raamatukogu suudab pakkuda vaid esmast ja 

kitsast raamatuvalikut. Avarama ja harivama teavikuvaliku suudab raamatukogu tagada vaid 

sel juhul, kui teeninduspiirkonnas on juba vähemalt 1500 elanikku. 

 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine  
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AIPist on kujunenud hädaabiteenus neile üksikuile klientidele, kellel mingil põhjusel arvutit ei 

ole või parasjagu ei ole. AIPi populaarsuse ajad on jäänud ilmselt igaveseks minevikku. Kui 

AIPi veel on tuldud, siis pangamakseid tegema, e-kirju lugema või sotsiaalmeedias suhtlema, 

kuid mitte mingil juhul avalikku infot otsima. 

 

4.2 Raamatukogu kasutamine  
 
Raamatukogu oli avatud ja osutas põhikirjalisi teenuseid sarnaselt eelmistele aastatele, kuid 
statistilised näitajad kinnitavad, et inimeste huvi raamatukogu külastamise ja raamatute 
laenutamise osas on vähenenud, muutunud hootisemaks või pinnapealsemaks. 
Lugejahuvi vähenemine ja lugejate kaugenemine raamatukogust võib olla põhjustatud 
asjaolust, et raamatukogus pakutav raamatute valik ei vasta lugejate tegelikele soovidele, 
vaid keskendub kultuuriministeeriumi näpunäidetele tellida eelistatult eesti keele ja kultuuri 
arendamist seisukohalt olulisi trükiseid. 
Kui kirjastajate ja raamatupoodide andmetel nõudsid-ostsid lugejad 2016. aastal kõige enam 
eneseabile, ravitarkusele ja esoteerikale pühendatud raamatuid, siis Külitse raamatukogu 
fondis eelnimetatud edetabeli kolme populaarsemat raamatut ei ole, paljudest järgmistest 
rääkimata.  
Raamatukogu külastamist ja teavikute laenutamist on kindlasti vähendanud ka erinevavad 
nutiseadmed, mida kasutades saavad väga paljud nooremad ja keskeas inimesed lihtsalt, 
mugavalt ja pingutuseta oma vaba aja sisustatud ega hooligi enam raamatulugemisest  kui 
senisest klassikalisest vaba aja sisustamise tegevusest. Raamatukogu tüüpiline klient on üha 
enam vanema naise nägu. 
 
Tabel 9 

Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2015 

Lugejad 
2016 

Muutus 
(+-) 

Külitse 150 155 +5 

    

 
Raamatu- 
kogu 

Külastused 
2015 

Külastused 
2016 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal-
külast. 
2015 

Virtuaal-
külast. 
2016 

Muutus 
(+-) 

Külitse 1425 1480 +55 0 0 0 

       
 

Raamatu- 
kogu 

Laenut-d 
2015 

Laenut-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Päringud* 
2015 

Päringud* 
2016 

Muutus 
(+-) 

Külitse 8555 7814 -741 5 0 -5 

       
 
4.3 RVL teenindus  
 
Koduteenindust raamatukogult ei ole soovitud, kuid sotsiaalhooldustöötaja viib raamatuid 
oma klientidele. 
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4.4 Laste- ja noorteteenindus 
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine 
 
Raamatukogu jätkas laste- ja noortekirjanduse komplekteerimist vana harjumuse mõjul 
tavapärases mahus, kuid tegelikkuses piirdub valdava osa laste lugemishuvi vaid kohustusliku 
kirjanduse hädapärase laenutamisega. Kui lapsed veel üldse midagi loevad, siis selliseid 
krimipõneva sisu ja lihtsama keelekasutusega raamatukesi, kuid uuema eesti lastekirjanduse 
raamatud leiavad armetult vähe laenutajaid, sest lapsi hirmutavad sõna- ja väljendirikas 
keelekasutus, mõttetihe tekst jms. 
Lasteteenindust on elavdanud ja hoinud elus need toredad pered või lapsevanemad, kes on 
koos lastega raamatukogu külastanud. 
 
 
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 
Tabel 10 

Rmtk Lug-d 
2015 

Lug-d 
2016 

Muut
us(+-) 

Külast-d 
2015 

Külast-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Laenut 
2015 

Laenut 
2016 

Muutus 
(+/-) 

Külitse 18 21 +3 168 254 +86 921 1041 +120 
          

 
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine  
 
Raamatukogu pakub heas valikus laste- ja noortekirjandust, kuid paraku on sihtgrupi huvi 
väga väike. Lugemisharjumusi on raske, et mitte öelda võimatu kujundada, kui lapsed ja 
noored raamatukogusse ei tule ja vabatahtlikult raamatuid lugeda ei soovi. 
Raamatukogu ei suuda katkestada ega väärata nutiseadmete meelelahutusliku kasutamise 
võidukäiku, sest lugemine nõuab lapselt-noorelt paraku  keskendumist ja vaimset pingutust. 
Raamatukogu koos lastega külastatavate lugejatega on olnud arutelusid, et tore oleks 
kohtuda mõne kirjanikuga, kuid paraku ei ole raamatukogus selleks enam ruumi ja sobivat 
inerjööri. Paraku ei ole Külitses ka teisi sobivaid avalikke ruume. 
 
4.4.4 Laste- ja noorteüritused 
Tabel 11 

Raamatukogu  Ürituse nimi Osavõtjate arv 

Külitse   
   

   

 
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  
 
Erivajadustega inimestele spetsiaalseid teenuseid ei ole disainitud, sest selleks ei ole 
avaldatud soovi. Oma klientidele viib raamatuid sotsiaalhooldustöötaja.  
Kui selliseid soove peaks tulema väljaspool Külitset elavailt inimestelt, kujuneb nende täitjaks 
vallavalitsuse nõusolekul ilmselt sotsiaalhooldustöötaja, sest raamatukogu direktoril puudub 
transpordivõimalus.  
Raamatukogu direktorile on teada, et mitmele inimesele toimetavad soovitud raamatuid 
nende sugulased või naabrid ehk raamatute laenutamine toimub kogukonnaliikmete kaasabil. 
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Tabel 12 

 Kordade arv  Teenuste(laenutuste) 
arv 

Kasutajate arv 

Koduteenindus    

 
Tabel 13 

 Ürituste arv Osavõtjate arv 

Teenused teistele  asutustele   

 
 
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.  

 
Raamatukogus on levitatud ja populariseeritud teiste poolt jäädvustatud kohalikku pärandit, 
kuid raamatukogu direktor ei ole osalenud kohaliku pärandi jäädvustamisel. 
 
Tabel 14 
 

Raamatukogu Suuremate ürituste (ka näitused) loetelu Üritustel  
osalenute arv 

   
Kokku 5 väljapanekut  

   

   
 
4.7  Raamatukogu koolituskeskusena kasutajale 
 
Soovi korral antakse klientidele nõu ja juhendamist  AIPis arvuti kasutamisel. 
 
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded 
 
Raamatukogu tegevust puudutavat infot on edastatud valla veebilehel ja valla ajalehes. 
Lahtiolekuaegade muudatuste kohta on edastatud infot raamatukoguprogrammi vahendusel. 
 
4.9 Andmebaasid.  
 
Raamatukogu ei ole andmebaase loonud. 
 
5. Kokkuvõte ja 2017.aasta tegevused 
 
Raamatukogu jaoks oli 2016. aasta rahulik tööaasta.  
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2017. aasta peaks tooma raamatukogu ruumidesse parema valgustuse, mida lubab kinnitada 
asjaolu, et päris suur virn pakitud vidinaid on juba raamatukogusse kohale toimetatud. 
Väga suureks väljakutseks kujuneb valimiste jaoskonnakomisjoni mahutamine raamatukogu 
ruumidesse, sest võrreldes 2015. aasta valimistega on lisandunud kastides raamatuid nõnda 
palju, et neid ei ole võimalik enam eest ära tõsta. Raamatukogupoolne ettepanek 
ruumipuuduse lahendamiseks oleks sarnane moodulhoone, mida kasutatakse koolide või 
lasteasutuste ruunikitsikuse korral. Moodulmajas hoitaks nö fondi, ehk raamatuid, mis ei ole 
enam igapäevaselt lugejate huviorbiidis ja raamatukogus riiulitel oleksid uuemad raamatud, 
mida sageli küsitakse-laenutakse. Sellise ümberkorralduse puhul saaks taas raamatukogu 
põranda vabaks ja võiks korraldada kirjandus- ja kultuuriüritusi. 
 
Raamatukogu 2017. aasta kesksed tegevussuunad: 
 
*Teavikute komplekterimisraha efektiivne ja tasakaalustatud kasutamine. 
*Raamatute parem ja otstarbekas paigutamine ruuminappuse tingimustes. 
 
Raamatus „Matsi talust lennuakadeemiani“(2016) ilmus Külitse raamatukogu tegevust 
kajastav artikkel, mille lõpulõiku sobib korrata ka aastaaruandes: 
„Poolteistsada lugeda armastavat inimest on jäänud Külitse raamatukogulev sõbraks ja 
kliendiks ka nüüd, kui e-, digi- ja nutilahendused esitavad moodsaid väljakutseid ning 
sotsiaalmeedia pakub altenaativset ajaviidet. Ikka jätkub Külitsel inimesi, kellele on oluline nii 
vaimutoit kui raamatukogu – vaimutoidu varaait.“ 
 
Direktor 
Toivo Ärtis       12. veebruar 2017 
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12.      Kuuste  raamatukogu  2016. aasta aruanne 
 
 

Elanike arv teeninduspiirkonnas 01.12. 2015 684 
Lugejate arv 188 
Külastuste arv 5229 
Arvutikasutajate arv 17 kasutajat/  

73 kasutust 
Laenutuste(koos kohalkasutustega) arv 6615+771=7386 
E-teavikute laenutuste arv 0 
Teavikute arv 13414 
Raamatuürituste arv kokku 11 üritust 

2 näitust 
37 väljapanekut 
KOKKU 50 
+33 raamatukogutundi 

 
 
1.Põhilised tegevussuunad 
 
 2016. aasta kujunes Kuuste raamatukogus üsna tegevusrohkeks, suuremad ettevõtmised olid 
seotud kohaliku kultuurilooga. 
 
Aasta suurimat sündmust – Kuuste raamatukogu 90. sünnipäeva – tähistasime nii 
täiskasvanute, õpilaste kui lasteaialastega. Koostasin näituse raamatukogu ajaloost, 
korraldasin kontsert-aktuse ja tänuürituse aktiivsetele lugejatele ning väikese raamatupeo 
lasteaiale. 
 
Juubeli eel õnnestus raamatukogus ka osaline sanitaarremont teha, nimelt värvisime ära 
raamatukoguruumide põrandad ja aknalauad. Remonti polnud nendes ruumides tehtud 
sissekolimisest saadik (2001. aastal). 
 
Suvel osalesime taas koos Kuuste kooli ja Vana-Kuuste naisseltsiga üle-eestilises 
külastusmängus „Unustatud mõisad“, milleks koostasime eelnevalt näituse Vana-Kuuste 
mõisa ajaloo  ning Vana-Kuustet käsitleva kirjanduse ning  meie kandist pärit kirjanike kohta. 
Töötasin giidina mõisatuuri päevadel, mil meid külastas kokku üle 200 huvilise. Tutvustasin 
külalistele ka raamatukogu ja kodukandi kirjandust. 
 
Tegevuste põhirõhk langes siiski lastele, kelle osakaal lugejate hulgas on ka kasvanud. 
Korraldasin mitmeid laseüritusi ja 33 raamatukogutundi. 
 
Tundub, et Kuuste raamatukogu lugejaskond ja eriti põhiline koostööpartner Kuuste kool on 
raamatukogu tegevusega rahul. Ka vallavalitsuselt olen kuulnud kiidusõnu, etteheiteid pole 
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olnud. Tulevikku prognoosida ja planeerida on väga keeruline, sest oleme hetkel üsna 
ebamäärases olukorras. 
  
Raamatukogu tegevused merekultuuri aastal. 

 
Sügavalt sisemaalise raamatukoguna tegelesime merekultuuriaastaga üsna pinnapealselt. 
Koostasin raamatuväljapaneku „Meri ja meremehed eesti kirjanduses“, osalesime 
mereteemaliste lasteraamatute ettelugemisvõistlusel Tartu maakonnas ning seal edukalt 
esinenud õpilane esitas lustaka katkendi Markus Saksatamme mereteemalisest 
lasteraamatust „ Ruubert, lohe ja laevapoisid“ ka  raamatukogu juubeliaktusel. 
 
 
2.  Juhtimine  

2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud   
Muutused raamatukogude võrgus: raamatukogude nimemuutused, likvideerimised,  
reorganiseerimised, uute loomised, ühinenud raamatukogud. Näiteks vallaraamatukogu, 
kooli-  
ja külaraamatukogu, lisada muutused lahtiolekuaegades.  
 
Töökorralduses muudatusi pole. Raamatukogu ja interneti-punkt on avatud kõigile 
kasutajatele E 11-18.30, T 11-17, K 8-17, R 8-16; lisaks ainult kooli teenindamiseks veel 4,5 
tundi, kokku 35 tundi nädalas. Lugejaküsitluse kohaselt on lahtiolekuajad sobivad ja 
piisavad. 
 
2.2 Eelarve 
Tabel 2 

Põhieelarve Seisuga  

31.12.15. € 
Seisuga  

31.12.16 € 
Muutus % 

Eelarve täitmine kokku 17734 18703 +5,5% 

Personalikulu 12495 13057 +4,5% 

Komplekteerimiskulu 4059 4756 +17,2% 

sh KOV-lt 2775 2906 +4,7% 

sh riigilt 1180 1397 +18% 

Infotehnoloogiakulu 816 372 -54% 
    

 
2.3 Projektid 
Tabel 3 

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Summa 

-   

   

 
2.4 . Personali juhtimine ja areng 
 
Personali korraldus on endine. 
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2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest 2016 
 
Tabel 4 

Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv 
(koolituse maht) 

Koolituseks 
kulutatud 

Kuuste rk 1 2 - 
Maakonnaseminarid 6  95,00 

Tabel 5 
Koolituse teema Korraldaja  Osavõtjate 

arv 

Pagulane, põgenik, immigrant                      2t TÜ Avatud Ülikool 1 
 
 2.4.2 Maakonnaraamatukogu osa koolituse korraldamisel.  
 
Osalesin peaaegu kõigil maakonna keskraamatukogu korraldatud seminaridel. Olen 
koolitustega rahul, teemad olid mitmekülgsed, vajalikud ja harivad. 
Pean vajalikuks nõuandeid komplekteerimise vallas, näiteks juhiseid mittetrükiste 
ostuvõimaluste ja laenutamisõiguste kohta, et paremini aru saada, kas üldse ja mida on 
hädavajalik püüda väikesele raamatukogule osta. Teretulnud on jätkuvalt uue kirjanduse 
ülevaated-soovitused, kohtumised kirjanikega ja kolleegide kogemused. Osalen võimalusel 
tänuga ka kõiges, mis silmaringi laiendab või tervist toetab. 
 
Tabel 6  
Kõrveküla raamatukogu poolt korraldatud koolituspäevadel osalemine 
 

Raamatukogu Kuupäev  Üldteemad Osalejate arv 

Kuuste rk 10.02. Pagulased; haldusjärelvalve, haldusreform 1 

 30.03. Andrase teabepäev 1 
 12.-13.05. Koolitusreis Harjumaale, tervisepäev 1 

 23.09. Tutvumine raamatukogubussi ja Lähte rk-ga 1 
 09.11. Kirjanike tuur, erialateemad 1 

 07.12. TMK 65 1 

 
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised  
 
Olen esinenud kõigil Kuuste raamatukogu korraldatud üritustel ja viinud läbi 33 
raamatukogutundi. Suvel tutvustasin taas giidina külastusmängu „Unustatud mõisad“ 
huvilistele Vana-Kuustet, sellega seotud kirjanikke ja kirjandust ning ka Kuuste raamatukogu. 
 
 2.4.4 Erialahariduse omandamine 
 - 
2.4.5 Töötajate tunnustamine  
- 

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine  
 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht 
Tabel 7 
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Raamatukogu 
nimi 

Vajadused Teostatud tööd 
(2016) 

Plaan (arengukavast aasta vms) 

Kuuste rk Soojustamine, remont Raamatukogu 

põrandate 

värvimine, 

laevalgustuse 

osaline 

väljavahetamine 

Kogu maja, sh raamatukoguruumide  

renoveerimisprojekt on valmis, 

teostamisaeg pole teada. 

Lisaks on esitatud rahastustaotlus EAS 

regionaalsete investeeringutoetuste 

programmi kaudu, et soojustada 

välisseinad ja vahetada aknad maja 

vasakus tiivas, kus asub ka 

raamatukogu. 

 
2.5.1  Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 
Tabel 8 

Raamatukogu nimi Vajadused Teostatud 
tööd (2016) 

Plaan (arengukavast aasta vms) 

Kuuste rk Kaldtee välisterepi 

ühele astmele 

- 2015. a valminud  maja renoveerimis-

projektis  on ette nähtud välistrepi 

kaldtee, ehitustööde aeg pole hetkel 

teada. 

 
Liikumispuudega inimeste jaoks spetsiaalset juurdepääsu hetkel pole, kuid kuna takistuseks 
on ainult üks välistrepi aste, on see vajadusel väikese abiga ületatav. Seni pole raamatukogul 
kordagi vastavat vajadust tekkinud, kuid koolimajja on ratastoolis külaline üsna hõpsasti 
pääsenud. 
 
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia vallas 
 
WIFI levib nii raamatukogus kui koolisaalis, kus toimuvad ka raamatukogu üritused. 
Internetiühenduse kiirus ( allalaadimiskiirus 1-29 mbit/s) ja kvaliteet jätab kohati soovida, 
majani veetud valguskaablit pole kasutusele võetud. Kogu maja võrku teenindav server vajab 
väljavahetamist. 
 
 
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine, RaRS § 5(5) 1)) 
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 
-annetuste osakaal kogude juurdekasvust  
-kogude kasutatavus ja seosed lugejate sihtrühmadega,  
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 
 

https://www.riigiteataja.ee/akt/106012016012?leiaKehtiv


 102 

Raamatukogu ostis 2016. aastal 379  ja sai annetustena 79 raamatut. Juurdetulek oli kokku 
458 teavikut, see on 23% rohkem kui 2015. aastal. Oluline panus on siin kirjastuse Grenader 
lahkel annetusel (36 raamatut) raamatukogu 90. sünnipäevaks, aga ka eraannetajatel. 
Annetused moodustasid 17% raamatute juurdekasvust. Komplekteerimiskulud kasvasid 
2015. aastaga võrreldes samuti 17%. Juurdetulek elaniku kohta oli 0,67 teavikut ja lugeja 
kohta 2,44 teavikut. Lasteraamatute juurdetulek lapslugeja kohta oli 1,67 ja täiskasvanuil 
vastavalt 2,95. Kuna laste osakaal lugejaskonnas on tõusnud 40%-ni, on tarvis veelgi 
suurendada lastekirjanduse osakaalu fondis.   
Lastekirjanduse komplekteerimisest vt 4.4.1 
 
Komplekteerimisel olen püüdnud ühitada raamatukogu kultuurikandmise missiooni, 
mitmekülgsust, teoste sisulist väärtust ning kõigi lugejagruppide huve ja soove. Olen püüdnud 
tellida võimalikult palju rahvuskirjandust ning hoida ilu- ja aimekirjanduse suhet mõistlikus 
tasakaalus. Praegu on see vastavalt 70% ja 30%. 2016. aastal lisandunud raamatutest 
moodustas aimekirjandus koguni 33%, seda tänu kirjastuse Grenader annetatud 
ajalooraamatutele. 
 
Olen pidevalt kasutanud raamatute sooduspakkumisi, suurendamaks ostuvõimet. Samas 
ootavad lugejad ikka reklaamist lähtuvalt uudiskirjandust, soovimata oodata raamatu hinna 
langemist. Nurisetakse just uuema meelelahutuskirjanduse nappuse üle, sest lugejate 
enamiku huviorbiidis oleva ja kultuuriväärtuslikuma kirjanduse vahel on paraku üsna suur 
erinevus. Selgitustööl on piiramatult kasvuruumi, samas tuleb aga arvestada ka kohalike 
olude, lugejaskonna haridustaseme ja eelistustegagi. 
 
Lugejahuvi puuduse tõttu (lugejaküsitlus 2013) pole ma siiani tellinud e-raamatuid, kuna see 
vähendaks veelgi trükiteavikute ostmise võimalusi. Suur osa kirjandusklassikast on ju praegugi 
kõigile raamatukogu vahenduseta võrgus kättesaadav. Ka Kultuuriministeeriumi arengukavas 
aastateks 2013-2017 lubatakse luua eeldused e-raamatute arvu kasvule ja suuremale levikule, 
väärt- ja koolikirjanduse tasuta ja piiranguteta kättesaadavusele. See aga  kompenseeriks e-
raamatute nappust või puudumist igas väikeraamatukogus. 
 
3.1.2 Perioodika komplekteerimine 
 
2016. aastal oli raamatukogule tellitud 3 ajalehte ja 19 ajakirja. Kultuuriperioodika 
lugejaskond on väga väike, nimetuste hulk minu arvates piisav: 
 Sirp 
 Akadeemia 
 Keel ja Kirjandus 
 Looming 
 Loomingu Raamatukogu 
 Teater. Muusika. Kino 
 Vikerkaar 
 Hea Laps 
 Raamatukogu 
Kultuuriperioodikale lisaks on tellitud ajalehed Postimees ja Maaleht ning ajakirjad Burda, 
Eesti Loodus, Eesti Naine, Elukiri, Horisont, Kodukiri +Aed, Kodutohter, Kroonika, Käsitöö, 
Maakodu, Pere ja Kodu, Tehnikamaailm. 
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Huvilistel on võimalus lugeda ka Kuuste koolile tellitud Õpetajate Lehte, Tähekest, Oma Keelt. 
Üks lahke lugeja annetab raamatukogule oma läbiloetud ajakirju National Geographic Eesti, 
Imeline Teadus ja Imeline Ajalugu. 
Annetustena saabuvad perioodiliselt Kambja valla leht Koduvald ja erakonnaleht Kesknädal, 
lisaks terve hulk ebakorrapäraselt saabuvaid väljaandeid (Sotsiaaldemokraat, Puutepunktid, 
Jooksja, Tennis, P Pluss, Hea Kodanik, Elukaar, Eurokratt, Tartu Valla Kuukiri jt) 
 
3.1.3 Auviste komplekteerimine 
 
Lugejahuvi puuduse ja ostuvahendite nappuse tõttu pole ma elektroonilisi teavikuid ega 
auviseid tellinud, kuna see vähendaks veelgi trükiteavikute tellimise võimalusi. 
 
3.2 inventuurid, mahakandmised 
2016. aastal kandsin maha 356 lagunenud või aegunud raamatut ja 81 aastakäiku ajakirju, 
kokku 437 teavikut. Kuna fondi mahutamisega läheb järjest kitsamaks, tuleb aegunud ja 
kasutust leidmata  raamatuid jätkuvalt maha kanda. Plaanis on alustada inventuuri. 
 
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  

 

Kambja vallas on kaks raamatukogu, mille teeninduspiirkonnad kattuvad seniste 

valimisjaoskondade ja koolivõrgu piirkondadega. Inimesed on harjunud juba aastaid kehtinud 

jaotusega, sest see järgib ka ühiskondliku transpordi loogikat. 2013. aasta  lugejaküsitluse 

põhjal võib arvata, et lugejad on raamatukogude paiknemisega  rahul. Kuuste kool on sellega, 

et raamatukogu paikneb koolimajas, vägagi rahul, sest raamatukogu toetab aktiivselt nii 

õppetööd kui laste huvitegevust. 

 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine  

 

AIP-i kasutamine on oluliselt vähenenud, võib öelda, et lausa marginaalseks muutunud. 2016. 

aastal oli ainult 77 kasutust (2015. aastal 299). Internetiühendus on peaaegu kõigile kodudes 

või telefonitsi kättesaadav. 

 

4.2 Raamatukogu kasutamine  
 
Lugejate arv Kuuste raamatukogus on jäänud eelmise aastaga võrreldes samaks (üks lugeja 
vähem), kuid kasvanud on laste osakaal (40%). Veidi on vähenenud külastuste ja üsna palju 
laenutuste arv. Näen siin kahte põhjust. Esiteks on laste lugemus täiskasvanute omast alati 
väiksem. Nemad laenutavad ühe raamatu korraga, täiskasvanud vähemalt 5. Lapsed on 
seevastu aktiivsed raamatukogu kohalkasutajad. Paraku on ka paar meie üliaktiivset eakat 
lugejat taas lahkunud. Teine laenutuste vähenemise põhjus võib olla selles, et raamatukogu 
oli üle 15 aasta esmakordselt töötaja haiguse tõttu aasta lõpus kaks nädalat suletud ja seda 
just jõulu- ning koolivaheaja eelsel perioodil, mil meie majas ja seega ka raamatukogus on 
alati palju rahvast liikumas. 
 
Valdav osa kohallaenutusi on tehtud lastele, nende hulka olen arvestanud ka 
raamatukogutundides kasutatavad teavikud. Lapsed on aktiivsed raamatukogu 
kohalkasutajad nii õppetöös, vahetundides kui ka näiteks bussi ootamise ajaviiteks. 
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Alljärgnevas tabelis kajastuvate  laenutuste hulka pole arvestatud õpikute ja 
lisaõppekirjanduse laenutusi õpilastele, õpetajatele ja naaberkoolidele (kokku üle 1000 
laenutuse), kuna vastavad teavikud pole URRAMis arvel ja ei kajastu selle statistikas, nende 
laenutamine toimub käsitsi. 
 
Tabel 9 

Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2015 

Lugejad 
2016 

Muutus 
(+-) 

Kuuste rk 189 188 -1 

    
 
 

Raamatu- 
kogu 

Külastused 
2015 

Külastused 
2016 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal-
külast. 
2015 

Virtuaal-
külast. 
2016 

Muutus 
(+-) 

Kuuste rk 5381 5229 -152 0 0 0 

       

 

Raamatu- 
kogu 

Laenut-d 
2015 

Laenut-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Päringud* 
2015 

Päringud* 
2016 

Muutus 
(+-) 

Kuuste rk 8254 7386 -868 11 16 +5 

       
 
Infopäringuid esitatakse üsna vähe, 2016. aastal oli neid 16, peamiselt õpetajate ja 
lasteaiaõpetajate poolt neile vajalike teemade kohta: taaskasutuse teema lastele, eesti 
rahvuslikud mustrid, rahvakalendri tähtpäevad, ended ja uskumused, huumor eesti 
lastekirjanduses, eesti rahvanaljandid, mereteemaline lastekirjandus, jõulunäidendid, 
metsandus jm. 
 
Täiskasvanud lugejate raamatulaenutuste edetabel 2016 
 

1. Elme Väljaste  Täiskuu, reede, 13. 
2.-3. Erik Tohvri  Äri ja armastus 
 Annette Hohberg  Suvi nagu see 
4.  Jo Platt   Tagurpidi lugemine 
5.-6. Jojo Moyes  Pärast sind 
 Marica Willett  Postkaardid minevikust 
7.-11. Svetlana Aleksijevitš Pruugitud aeg 
 Merle Sild   Karlova pruudid 
 Corine Gantz  Pariisis peidus 
 Sheila O’Flanagan  Minu ema saladus 
 Darja Dontsova  Jõulupardi testament 
 

Laenutuste edetabel on üsna ootuspärane, peegeldades lugejate huvi kergema ilukirjanduse 
vastu. Aimekirjandusest mahtus esikümnesse ainult Svetlana Aleksijevitši õõvastav 
ajalookäsitlus. Võrreldes eelmise aastaga on välisautorite teoste osakaal suurem, mis on aga 
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pigem juhuslik nähtus, tingitud Varraku ajaviiteromaanide ühekordsest suuremast 
soodusostust.  
 
4.3 RVL teenindus  
 
RVL teenindus on jätkuvalt väga vähene ja primitiivne, tellitud raamatud tuleb 
raamatukogutöötajal ise tellijale üleandmiseks kohale viia. Kohapeal puudub ka postiteenus, 
pealegi pole lugejad tasulisest teenusest huvitatud. Olen autoga lugejaid suunanud 
naaberraamatukogudesse ise soovitu järele sõitma. 
 
4.4 Laste- ja noorteteenindus 
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine 
 
2016. aastal sai Kuuste raamatukogu osta 127 lasteraamatut, see on 34% ostetud teavikutest 
ja 28% kogujuurdekasvust. Lasteraamatute juurdetulek lapslugeja kohta oli 1,67 – oluliselt 
vähem kui vastav näitaja täiskasvanutel (2,95). Annetuste hulgas oli ainult kaks lasteraamatut. 
Kuna lapslugejate hulk on meil 40%, on lastekirjanduse rohke juurdetulek hädavajalik. 
Riigipoolne lisaraha oli siin suureks abiks, samas on vajadused veelgi suuremad. Vajavad ju 
erinevad vanuseastmed ka täiesti erinevaid teoseid ja seda  nii aime- kui ilukirjanduse vallas. 
Praegu suudan muretseda raamatukokku umbes poole ilmuvast lastele suunatud 
uudiskirjandusest, seejuures kõike ainult ühes eksemplaris, et võimaldada rohkem nimetusi. 
Kooli jaoks on see aga paraku ebapiisav. Näiteks peatsel 3.-4. klasside kirjandusmänguks 
vajalikust 12 raamatust on meie kogus vaid 6, seejuures kõik ühes eksemplaris. 
 
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 
Tabel 10 

Rmtk Lug-d 
2015 

Lug-d 
2016 

Muut
us(+-) 

Külast-d 
2015 

Külast-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Laenut 
2015 

Laenut 
2016 

Muutus 
(+/-) 

 68 76 +8 2692 2869 +177 1898 1903*  +5 

          

                                                                                                                 *Ainult kojulaenutused 
 
Lasteteeninduses on mõnevõrra kasvanud nii lugejate, külastuste kui ka kojulaenutuste hulk, 
mis teeb ainult rõõmu. Valdav osa kohallaenutusi on samuti tehtud lastele, nende hulka olen 
arvestanud ka raamatukogutundides kasutatavad teavikud. Lapsed on aktiivsed raamatukogu 
kohalkasutajad nii õppetöös, vahetundides kui ka näiteks bussi ootamise ajaviiteks. 
 
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine  
 
Kuna Kuuste raamatukogu toimib nii rahva- kui kooliraamatukoguna, moodustab töö lastega 
lugejateenindusest väga suure osa.  Raamatukogu ülesannete hulka kuulub õppekirjanduse 
tellimine, selle laenutamine lastele ja õpetajatele, lastekirjanduse tutvustamine ja 
laenutamine, raamatukogutundide läbiviimine ja lasteürituste korraldamine. (vt 4.4.4) 
Väga hästi toimib koostöö Kuuste kooliga. Planeerime ja korraldame raamatukogutunde ja 
üritusi enamasti koos. Laste lugemisharjumuste kujundamise peamist võimalust näengi 
raamatukogu ja kooli, aga ka lasteaia ühistegevuses, mis on ühendatud rahva- ja 
kooliraamatukogu suurim pluss. 
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Raamatute eksemplarinappustki leevendab hästi sujuv koostöö õpetajatega: vaatame koos 
läbi vajaliku autori või teema (loomalood, lastekriminullid, lasteluule, reisiraamatud, rahvaste 
muinasjutud jm) meie raamatukogus leiduvad eakohased teosed, kontrollime, kas neid jagub 
kõigile, sobitame vahel individuaalselt laste lugemisoskusega ja alles seejärel saadab õpetaja 
lapsed neid laenutama. Sellist eeltööd on võimalik teha väikese kooli raamatukogus ja meil 
on see hästi laabunud. 
2016. aastal olen osalt koostöös õpetajatega läbi viinud 33 raamatukogutundi (vt 4.7), milles 
oleme püüdnud ühendada raamatukogu ja selle kasutamise tutvustamist ning kirjanduse ja 
lugemise propageerimist kooli aineprogrammidega. 
Tõhus on ka koostöö lasteaiaga. Toimuvad laste tutvumiskäigud raamatukokku, õpetajad 
esitavad päringuid ja hangivad pidevalt raamatukogust sobivat materjali õppetegevuseks ning 
lugemisvara igapäevaste unejuttude jaoks. 
 
Lastele laenutatud raamatute edetabel 2016 

1. Ilmar Tomusk  Digipöörane kool 
2. Rachel Renée Russell Luuseri päevik 3 
3.-4.  Piret Raud   Tobias ja teine B    
 Rachel Renée Russell Luuseri päevik 1 
5. Enn Kippel  Meelis 

      6.-8. Rachel Renée Russell Luuseri päevik 4 
 Thorbjorn Egner  Sööbik ja Pisik 
 Jenny Han   Kõigile poistele, keda olen kunagi armastanud 
       9.  Martin Widmark  Muumiamõistatus 
      10.  Stephenie Meyer  Videvik 
 Kuna laste lugejagrupi vanusepiirid on väga suured, ei anna edetabel kuigi palju infot tegelike 
eelistuste kohta. Võib küll märgata, et lapsed loevad meeleldi ka nn mittekohustuslikku 
kirjandust ja olulisel kohal nende valikute juures on kaaslaste soovitused. Sooline kaalukauss 
on lapslugejate puhul tugevasti kaldu tüdrukute poole, seda eriti vanemates klassides. 
        
4.4.4 Laste- ja noorteüritused 
Tabel 11 

Raamatukogu  Ürituse nimi Osavõtjate arv 

Kuuste rk   
 Nukitsa konkurss 34 

 Emakeelepäev (lugemisvõistlus ja tõlkeraamatu 
esitlus) 

55 

 Tartumaa lasteraamatupäeva eelvõistlused: 
Koomiksi- ja karikatuurivõistlus 
Jutuvõistlus 
Luulevõistlus 
Osalemine lõpuüritusel 

 
45 
40 
1 
13 

 Pildiviktoriinid algklassidele: 
 „Kas tunned neid raamatutegelasi?“ (1.-2. klass) 
 „Kas tunned neid muinasjututegelasi? (3.-4. klass) 

32 

 Ettelugemispäev lasteaias ja algklassides 70 
 Ettelugemispäev ja kuulamisvõistlus (5.-9. klass) 35 

 Kalju Kanguri etlusvõistlus 40 
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 Lasteaed raamatukogu sünnipäeval 40 
Kogupereüritused Parimate etlejate esinemine ja autasustamine 

isadepäeva kontserdil 
40+30 

 Kuuste raamatukogu 90. sünnipäev 50+30 

 KOKKU: 555 

 
Ka lasteüritustel osaleb meil  nii lapsevanemaid, õpetajaid kui teisi täiskasvanud lugejaid. 
Traditsioonilistele üritustele (Kalju Kanguri etluskonkurss, emakeelepäev, viktoriinid) 
lisandusid 2016. aastal raamatukogu 90. sünnipäeva tähistamine. Varasemast 
suurejoonelisemaks paisus(id) ettelugemispäev(ad), millest said osa kõik lasteaia- ja 
koolilapsed, ettelugejateks olid aga nii nooremad kui vanemad õpilased, mõned 
lapsevanemad, enamus õpetajaid, sealhulgas direktor ja õppealajuhataja. Vanematel 
õpilastel kaasnes ettelugemisega kuulamise võistlusmäng. 
Osalesime taas ka raamatuüritustel väljaspool meie kooli ja raamatukogu: Nukitsa konkursil, 
Tartumaa XV lasteraamatupäeval „Nali naljaks“, küünlapäeva luulekonkursil ja 
muinasjutuvestja konkursil. 
 
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  
- 
Tabel 12 

 Kordade arv  Teenuste(laenutuste) 
arv 

Kasutajate arv 

Koduteenindus -   
Tabel 13 

 Ürituste arv Osavõtjate arv 

Teenused teistele  asutustele -  

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.  

 
Kuuste raamatukogu toimib minu arvates üsna hästi kohaliku kultuurikeskuse osana, seda 
eriti tänu tihedale koostööle  Kuuste kooli ja Vana-Kuuste naisseltsiga. Lasteüritusi teeme 
enamasti koos kooli ja lasteaiaga. Suur osa üritustest, näitustes ja väljapanekutest on aga 
suunatud laiale sihtrühmale, nii lastele kui täiskasvanutele. 
 
2016. aasta suvel osalesime taas külastusmängus ”Ununenud mõisad”, mille eeltööna 
koostasime näituse mõisa ajaloost ning Vana-Kuuste kultuuriloost ning meie kandiga seotud 
kirjandusest. Töötasin külastuspäevadel giidina, kusjuures tutvustasin kõigile külalistele ka 
raamatukogu ja Vana-Kuuste osa eesti kirjandusloos. 
 
Raamatukogu 90. sünnipäeval saime taas toetust kirjastuselt Grenader, kes kinkis meile ligi 
40 väärtuslikku ajalooraamatut. Raamatukogu sõprade hulgas on ka mitmeid eraannetajaid.
  
Kambja vallavalitsus toetab võimaluste piires raamatukogu tegevust, Kuuste raamatukogu 
osaleb ka valla ettevõtmistes. Näiteks korraldan juba mitu aastat koostöös valla 
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sotsiaalnõunikuga meie piirkonna eakate teatrikülastusi. Osalen ka valla valimiskomisjoni 
töös. 
 
Raamatukogudevahelise suhtlemise raames oleme osalenud lastele mõeldud ühisüritustel ja 
vahetanud õppekirjandust Tõrvandi, Ülenurme, Vastse-Kuuste, Kõrveküla ja Kambja 
kooliraamatukoguga. Kuuste ja Kambja raamatukogu vahel valitsevad sõbralikud  
koostöösuhted ja infovahetus. 
 
Koostöö Tartumaa keskraamatukoguga om minu arvates samuti väga hea. Olen iga probleemi 
ja pöördumise korral lahket abi saanud, etteheiteid pole olnud. Ootangi jätkuvalt eelkõige 
moraalset tuge, raamatukogunduse vallas vajaliku ja huvitavaga kursishoidmist, 
uudiskirjandusega varustamist ning kolleegidega kenade suhtlusvõimaluste loomist. 
 
Kuuste raamatukogu piirkkonnas praktiliselt eesti keelest erineva keeletaustaga inimesi ei ela. 
 
Tabel 14 

Raamatukogu Suuremate ürituste (ka näitused) loetelu Üritustel  
osalenute arv 

Kuuste rk Giidituurid külastusmängul „Unustatud mõisad“ 200 

 Parimate etlejate esinemine ja autasustamine isadepäeva 
kontserdil 

 70 

 Kuuste raamatukogu 90 sünnipäeva kontsert-aktus ja 
kohvilaud 

 80 

 Näitus Vana-Kuuste mõisa ajaloost ning Vana-Kuustega 
seotud kirjandusest ning kirjanikest 

 

 Näitus „Kuuste raamatukogu 90“  

 Stendid: Heljo Mänd 90 
              Hüvasti, Siima Škop! 
              Emakeelepäev; Kristjan Jaak Peterson 
              Minu elu kõige naljakam lugu (jutuvõistluse tööd) 
              Ülemaailmne lasteraamatupäev 
              Hüvasti, Ellen Niit! 
              Tarkus tuleb tasapisi: targad tarkusest 
               Roald Dahl 100 
Raamatuväljapanekud: 
              Nukitsa konkursi raamatud meie raamatukogus 
              Heljo Männi looming 
              Siima Škopi illustreeritud raamatud 
              Raamatuid Eestimaa kohta (vabariigi aastapäev)   
              Koomiksid ja karikatuurid 
              Huumor eesti lastekirjanduses 
              Loomaraamatud 
              Ilmar Tomuski lasteraamatud 
              Tere, kevad! 
              Hans Christian Anderseni muinasjutud 
              Kassetipõlvkonna luuletajad 
              Noorteraamatuid poistele 
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            Väärt lugemisvara (2016 auhinnatud lasteraamatud) 
             Ellen Niidu teosed 
             Vana-Kuuste ilukirjanduses 
              Julius Kuperjanov 
             Aabitsad läbi aegade 
              Sõnaraamatute kirev tarkus 
              Kas tunned neid raamatutegelasi? 
              Kas tunned neid muinasjututegelasi? 
              Roald Dahli teosed 
               Meri ja meremehed eesti kirjanduses 
              Hea eest raamat (eesti raamatu päev) 
              Kalju Kanguri lasteraamatud 
              Raamatuid Eesti loodusest 
              Maailma eeposed ja nende ümberjutustused 
              Kirjastuse Grenader kingitud uued raamatud 
              „Kalevipoeg“ ja sellest lähtuvad teosed 
              Uudiskirjandus (pidevalt) 

Kokku 
 

Üritusi kokku 11: 3 täiskasvanuile + 8 lastele ( vt 4.4.4)            
näitusi  2, teemastende 8, raamatuväljapanekuid 29 

755,  
neist 495 last 

 
*Laste- ja noorteüritused vt tabel 11 
 
 
4.7  Raamatukogu koolituskeskusena kasutajale 
 
Lugejate koolitus on suunatud lastele ja toimub raamatukogutundide kaudu. 2016. aastal 
viisin läbi 33 raamatukogutundi kõigile Kuuste kooli õpilastele ja lasteaia vanemale rühmale, 
mitmed neist koostöös õpetajatega (algklassid, eesti keel ja kirjandus, ajalugu, kunst, käsitöö, 
lasteaed). Olen püüdnud raamatukogutundides äratada huvi lugemise vastu, tutvustada 
mitmekülgselt kirjandust, õpetada erinevate raamatute ja raamatukogu kasutamist, sidudes 
seda kõike võimaluse korral ka kooli õppekavaga. 
 
Raamatukogutundide teemad: 
Uurime Nukitsa konkursi raamatuid 
Mood ja õmblemine: lõigete otsimine ja kasutamine (Burda, Käsitöö) 
Kirjandusrühmitus Siuru, Marie Under 
Koomiksid ja karikatuurid 
Kuldsed kuuekümnendad; kassetipõlvkonna luuletajad 
Kriminaalkirjandus; teoste otsingud raamatukogus 
Reklaami mõjutusvõtted (tööleht, otsingud ajakirjandusest) 
Tahan teada. Nuputamisülesanded ja info otsimine 
Teatmeteoste kasutamine 
Minu lemmikraamat. Andmed raamatu tiitellehtedel 
Tere, raamatukogu! Esmane tutvus raamatukoguga, lugejaks vormistamine 
Muinasjututund. Kas tunned neid tegelasi? Pildiviktoriin 
Vahva kirjanik Roald Dahl 100; info leidmine stendilt, ajakirjandusest ja raamatutest 
Kuidas toimub töö raamatukogus: süsteem ja liigituspõhimõtted 
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Kuidas leida sobivat luuletust? 
Maailma eeposed ja nende ümberjutustused 
„Kalevipoeg“ – erinevad väljaanded, paroodiad, travestia, Kalevipoeg kunstis 
Probleemid tänapäeva eesti noorsookirjanduses; annotatsioonid 
 
 
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded 
 
Üldinfo raamatukogu kohta on avaldatud Kõrveküla raamatukogu ja Kambja valla veebilehel, 

operatiivset eelinfot ja fotosid olulisematest üritustest leiab nii Kambja valla kui Kuuste kooli 

kodulehelt. Viimane on praegu uuendamisel ja uues variandis saab raamatukogu seal eraldi 

lehekülje. 

Tähelepanuväärsemaid ettevõtmisi kajastatakse Kambja valla  ajalehes Koduvald, kus 2016. 

aastal  ilmus kaks Kuuste raamatukogu tegemisi tutvustavat artiklit: Kuuste laste järjekordsest 

edukast osalemisest toredal Tartumaa lasteraamatupäeval ja Kuuste raamatukogu 90. 

sünnipäevast. 

Raamatukogu reklaamimisel ja kaasaegsel tutvustamisel üldsusele on kasvuruumi. 
 
4.9 Andmebaasid.  
- 
 
 
5. Kokkuvõte ja 2017. aasta tegevused 
 
Kuuste raamatukogu eelarve kasvas 2016. aastal 5,5%, sealhulgas komplekteerimiskulud 
17,2%, seda põhiliselt lastekirjanduse ostuks suunatud riigipoolse lisaraha ja annetuste arvelt. 
Lugejate arv on raamatukogus stabiilne, küll aga on kasvanud laste osakaal (40%), mistõttu 
lastekirjanduse fondiosa vajab veelgi suurendamist ja lisaraha sinna suunamine on igati 
õigustatud. 
 
Korraldasin 2016. aasta jooksul 11 üritust ja koostasin 37 väljapanekut-näitust. Viisin läbi 33 
raamatukogu kasutamist õpetavat, kirjandust tutvustavat, lugemist propageerivat või 
aineprogrammiga seotud raamatukogutundi. 
Suurimaks ürituseks oli Kuuste raamatukogu 90. sünnipäeva tähistamine. Nii kontsert-aktus 
ja tänuüritus täiskasvanud lugejatele ja õpilastele kui lasteaia raamatupidu õnnestusid hästi.  
 
Väike samm paremuse poole toimus ka raamatukogu väljanägemises: juubeli eel värvisime 
esmakordselt 2001. aastal ruumidesse kolimise järel üle põrandad ja aknalauad, 
aastavahetusel vahetati välja osa laevalgustusest, mis seni oli liiga nõrk.  
Kavas on ka suuremad remonditööd. Kogu maja, sh raamatukoguruumide  
renoveerimisprojekt on 2015. aastast saati valmis, teostamisaeg pole teada. 2016. aasta lõpus 
koostati  rahastustaotlus EAS-ile (regionaalsete investeeringutoetuste programm), et 
soojustada välisseinad ja vahetada aknad maja vasaku tiivas, kus asub ka raamatukogu.  
 
2017. aastal on kavas korraldada mõned uuenäolised üritused seoses laste ja noorte 
kultuuriaastaga, jätkata mõisate külastusmänguga ja võimaluse korral alustada inventuuri. 
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Kuna meil pole hetkel mingit selgust kogu valla arengust, on väga raske prognoosida või 
konkreetsemalt kavandada ka valla raamatukogude arengut. 
 
 
Koostajate nimed: 
 
Direktor 
Heli Nemvalts                                                                               23.01.2017 
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13. Laeva raamatukogu  2016. aasta aruanne 
 
 

Elanike arv teeninduspiirkonnas 01.12. 2015 769 

Lugejate arv 193 

Külastuste arv 5177 

Arvutikasutajate arv 401 

Laenutuste(koos kohalkasutustega) arv 20241 

E-teavikute laenutuste arv 0 

Teavikute arv 20718 

Raamatuürituste arv kokku 31 

 
 
1.Põhilised tegevussuunad 
2016.a. jätkus töö selles suunas, et tuua laps raamatu juurde. Alustasime kõige väiksematest 
– lasteaialastest, kes viibisid raamatukogus koos kasvatajatega, vaatasid uusi ilmunud 
raamatuid ja valisid välja, millise raamatu ema või vanaema peab koju tooma, et koos 
lugeda.Jätkusid raamatukogutunnid nii lasteaialastega kui ka põhikooli õpilastega. 
Eelmisel aastal käis kohal töökaitseinspektor,kontrollis olukorda ja andis suunised. Selle 
tulemusena on meil olemas tööohutuse juhend raamatukogu koristajale ja kuvariga 
töötajale, libedale välistrepile paigaldati käsipuu ja on üles pandud hoiatav silt. 
Minu arvates jäid raamatukogus tehtavaga rahule nii raamatukogu kasutajad kui ka meie 
valla asutused, kes olid alati koostöövalmis. Omavalitsus on mõistvalt  suhtunud 
raamatukogu vajadustesse, nii on  suurendatud kogude komplekteerimiseks vajaminevat 
summat, raamatud tuuakse ära esimesel võimalusel.  
 
Raamatukogu tegevused merekultuuri aastal. 
Merekultuuri aasta puhul oli raamatukogus 2 näitust „Inimene ja meri Eesti kirjanduses” ja 

omaloominguvõistlusele  „Meri, mu meri...” esitatud töödest. Toimus raamatukogutund 

„Meri raamatulugudes”, kus valiti välja ettelugemisvõistlusele minev katkend. Võistluse 

võitis Mattias Raudsepp, kes sai võimaluse esineda maakonna ettelugemisvõistlustel. Siis oli 

veel väljapanek merelauludest, autoriteks Juhan Saar ja Astrid Pirn. 

Kuna suured mered saavad alguse väikestest jõgedest, siis ilmestasid väljapanekut suured  

jõekarbid, mis tulid välja Laeva jõe paisjärve puhastamisel. 

 
2.  Juhtimine  

2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud 
Muutusi raamatukogu struktuuris ega nõukogus ei olnud. Nõukogu ei käinud kordagi koos ja 
ma olen aru saanud, et see raamatukogu nõukogude aeg on möödas, on olemas igasugused 
komisjonid, sealhulgas haridus-ja kultuurikomisjon, kus arutatakse selleteemalisi küsimusi. Ei 
ole mingit vajadust dubleerida. 
Raamatukogu lahtioleku ajad on kinnitatud 02.04. 2015 ja sobivad nii mulle kui ka 
raamatukogu kasutajatele. 
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2.2 Eelarve 
Tabel 2 

Põhieelarve Seisuga  

31.12.15. € 
Seisuga  

31.12.16 € 
Muutus % 

Eelarve täitmine kokku 18,616 24,057 29,2 
Personalikulu 9,466 11,684 23,4 

Komplekteerimiskulu 5,269 5,891 11,8 

sh KOV-lt 3,701 4,388 18,6 
sh riigilt 1,378 1,445 4,9 

Infotehnoloogiakulu 1,109 1,771 59,7 
*    

*    
 

2.3 Projektid 
Projekti sellel aastal ei kirjutanud. 
 
 
2.4 . Personali juhtimine ja areng 
 Muudatusi personali korralduses, koosseisude muutusi, sh. koondamisi ei olnud, 
 
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest 2016 
 
2.4.2 Maakonnaraamatukogu osa koolituse korraldamisel. 
Maakonnaraamatukogu poolt korraldatud koolitused on vajalikud ja need on alati 
läbimõeldult ette valmistatud- 
2017.a. võiks soovijatele teha koolituspäeva  topoteegi koostamiseks( kontaktandmed, kes 
sellega tegeleb on  sven.lepa@ra.ee. ) Uhtna raamatukogus valmis topoteek  eelmisel aastal   
 
Tabel 6  
Kõrveküla raamatukogu poolt korraldatud koolituspäevadel osalemine 
 

Raamatukogu Kuupäev  Üldteemad Osalejate arv 

Laeva 23.09.201
7 

Tutvumine raamatubussiga ja Lähte 
Ühisraamatukogu uute ruumidega 

 
1 

 
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised 
2.4.4 Erialahariduse omandamine 
On omandatud raamatukoguhoidja III  kutsekvalifikatsioon 
2.4.5 Töötajate tunnustamine 
Tartu Maavanema tänukiri, ERÜ tänukiri, Laeva Vallavalitsuse tänukiri ( 30.11.2016), Laeva 
Vallavalitsuse tänukiri (02.07.2016),  Laeva valla aukodanik  
  
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine  
 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht 

mailto:sven.lepa@ra.ee
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Raamatukogu asub teisel korrusel, mistõttu liikumispuudega inimestel on raske raamatukogu 
külastada. Raamatukogu ruumides remonti tehtud ei ole.  
Valla arengukavas seisab, et perspektiivikas on leida raamatukogule avaramad ruumid. 
Tulevaks aastaks on ette nähtud teenindustoa lae soojustamine. 
 
 
Tabel 7 

Raamatukogu 
nimi 

Vajadused Teostatud tööd 
(2016) 

Plaan (arengukavast aasta vms) 

Laeva Lae soojustamine  2017 

 
2.5.1  Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 
 
Liikumispuudega inimesel ei ole võimalik raamatukogu külastada. Neile olen kogu aeg 
raamatud-ajakirjad koju viinud. 
Tabel 8 

Raamatukogu nimi Vajadused Teostatud tööd 
(2016) 

Plaan (arengukavast aasta vms) 

Laeva Leida 1. korrusel 

ruumid 

  

X aasta 

 
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia vallas 
Raamatukogus on olemas wifi ühendus, kasutaja võib tulla oma  mistahes arvutiga, ühendus 
on kiire  ja kvaliteetne. 
 
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine, RaRS § 5(5) 1)) 
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 
Komplekteerimine toimus tasakaalustatuse põhimõttel, arvestades erinevate lugejarühmade 
huve. 
Annetuste osakaal moodustas 3,1 % kogude juurdekasvust  
Kogude kasutatavus oli 99,66% 
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 
Kogude komplekteerimine toimub elektrooniliselt, osa töötlemisest teeb ära 
maakonnaraamatukogu, märgistamine  ja arvelevõtmine toimub raamatukogus. e-raamatuid 
ei 
tellitud, sest puuduvad nende soovijad. 
3.1.2 Perioodika komplekteerimine 
Perioodika juurdetulek oli  32 nimetust 
3.1.3 Auviste komplekteerimine 
3.2 inventuurid, mahakandmised 
Inventuuri ei toiminud, mahakandmisi ka mitte. 
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused 

Peale lugejateeninduse sai raamatukogukasutaja tutvuda koduloolise materjaliga, printida ja 

teha koopiaid , vaadata näitusi ja väljapanekuid ning saada individuaalset juhendamist  

arvutikasutamisel. Kuigi raamatukogu asub külakeskuses, ma ei ütleks, et mõned külad 

jäävad sellest  liiga kaugele. Tänapäeval on enamuses peredes auto või kaks, nii et see ei ole 

https://www.riigiteataja.ee/akt/106012016012?leiaKehtiv


 115 

takistuseks. Aastaid tagasi katsetasime Käreveres laenutada raamatuid korra kahe nädala 

tagant, kuid soovijaid oli vähe. 

 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine  

AIP oli avatud raamatukogu lahtioleku aegadel. Selle kasutajate arv on vähenenud, kuna 

enamusel  peredest on kodus arvuti. 

4.2 Raamatukogu kasutamine 
 
Raamatukogu lugejate arv vähenes seoses mujale elama asunute,  surnute  ja nende võrra, 
kelle silmanägemine ei võimalda lugeda. Raamatukogu kasutajate ja laenutuste kohta  peab 
arvestust raamatukoguprogramm Urram. 
Vaatamata lugejate arvu vähenemisele suurenesid  külastuste arv, laenutuste arv kui ka 
päringute arv. 
  

Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2015 

Lugejad 
2016 

Muutus 
(+-) 

Laeva 239 193 - 46 
    

 
 

Raamatu- 
kogu 

Külastused 
2015 

Külastused 
2016 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal-
külast. 
2015 

Virtuaal-
külast. 
2016 

Muutus (+-
) 

Laeva 5105 5177 +72 67014 71001 +3987 
       

 

Raamatu- 
kogu 

Laenut-d 
2015 

Laenut-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Päringud* 
2015 

Päringud* 
2016 

Muutus (+-
) 

Laeva 19194 20241 +1047 107 125 +18 
       

 
4.3 RVL teenindus 
RVL toimub vastavalt soovidele: kui oma raamatukogus teavik .puudub, tellin teistest 
kogudest, samuti täidan teiste kogude tellimusi. Kõige lihtsam viis on teha seda 
maakonnaraamatukogu kaudu. 
Koduteenindust teen vastavalt vajadusele liikumispuudega inimestele või neile, kes mõnel 
muul põhjusel (haige) ei saa raamatukokku tulla 
 
4.4 Laste- ja noorteteenindus 
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine 
Lastekirjanduse komplekteerimisel on arvestatud , et raamatukogu saaks eelkõige Eesti 
kirjanike raamatuid ja kohustuslikku kirjandust, noorte valik on rikkalikum. Tellitud on 
peaaegu kõik  kirjastuse Tänapäev välja antud noorteromaanid. 
Tabel 10 

Rmtk Lug-d 
2015 

Lug-d 
2016 

Muut
us(+-) 

Külast-d 
2015 

Külast-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Laenut 
2015 

Laenut 
2016 

Muutus 
(+/-) 

Laeva 71 65 - 6 1279 1409 +130 1431 1393  -38 
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4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine  
Nagu eelmisest tabelist näha,  on vähenenud lapslugejate ja nende laenutuste arv, kuid 
suurenenud raamatukogu külastuste arv. See näitab, et raamatukogu tegevusest ollakse 
huvitatud. 
4.4.4 Laste- ja noorteüritused 
Tabel 11 
Raamatukogu  Ürituse nimi Osavõtjate arv 

Laeva Kohtumine Heiki Vilepiga 
Meri raamatulugudes 
Kirjanduslik viktoriin 
Infootsingu võistlus 
Merekultuuriaasta omaloomingukonkurss 

48 
10 
12 
12 
 6 

 
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  
 
 
Tabel 12 

 Kordade arv  Teenuste(laenutuste) 
arv 

Kasutajate arv 

Koduteenindus 15 159 2 

Tabel 13 
 Ürituste arv Osavõtjate arv 

Teenused teistele  asutustele 1 318 
Raamatukogu korraldab näitusi vastavalt ürituse teemale. Näiteks valla sünnipäeval oli 
üleval näitus ”Laeva vald 25 ” seltsimajas, sellele eelnevalt kolm korda kodulootoas ( 
Haridus, Kultuur ja sport, Varia) 
 
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja 
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond. 
Raamatukogu ei ole mitte ainult raamatute laenutamise ja lugemise koht, vaid on tegutsenud 

kohaliku kultuurikeskusena. Siin kogutakse ja säilitatakse kohalikku pärandit – nii fotosid kui 

ka  mälestusi möödunud aegadest, täiendatakse kodulooportaali, aidatakse infootsingul ja 

õppureid referaatide koostamisel, korraldatakse näitusi nii kirjanduslikel teemadel kui ka 

fotonäitusi, kohtumisi kirjanikega. 

Peamised koostööpartnerid on  Laeva Vallavalitsus, Tartu Maakonnaraamatukogu, Laeva 

Põhikool, Laeva lasteaed ja Laeva seltsimaja. Kõik nad on nõu ja jõuga toetanud 

raamatukogu tegevust. 

Mäluasutused, kelleta ei kujataks ette raamatukogutööd, on Riigiarhiiv ( vajalike fotode  ja 

isikute leidmiseks, virtuaalnäituste külastamine), Eesti Rahvusraamatukogu digiarhiiv, Eesti 

Teatri-ja Muusikamuuseum, Eesti Kirjandusmuuseum. 
 
Tabel 14 
 

Raamatukogu 
Laeva 

Suuremate ürituste (ka näitused) loetelu 
 

Üritustel 
osalenute arv 
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 Sõbrapäeva pimekohting raamatuga 
Laeva vald 25  
Kohtumine lastekirjanik Heiki Vilepiga 
Võistulugemine “Meri raamatulugudes” 
Kirjanduslik viktoriin 
Infootsingu võistlus 
Omaloominguvõistlus “Meri. mu meri...” 
Näitus “Inimene ja meri Eesti kirjanduses” 
Näitus”Viimane romantik August Gailit” 
Fotonäitus “Sajanditaguseid mälestusi” 
Näitus”Jõulud tulnud ju” 
Näitus”Karl Ristikivi 105” 
Näitus “130 aastat Fr. Tuglase sünnist” 
Näitus “Debora Vaarandi 100” 
Fotonäitus “Laeva vald 25 – Haridus” 
Fotonäitus “Laeva vald 25- Kultuur ja sport” 

29 
328 
48 
10 
12 
12 
6 
 

Kokku Üritusi  7                näitusi 14 435 

 
.4.7  Raamatukogu koolituskeskusena kasutajale 
2016. a. viisin läbi 20 individuaalkoolitust, kokku 14 tundi väga mitmesugustel teemadel, 
nagu pangaülekanded, e-posti konto loomine ja haldamine, ID-kaardi kasutamine ja 
digiallkirja andmine, fotode üleslaadimine jne. Individuaalkoolitust vajasid kesk.- ja 
vanemaealised. 
Õpilastele sai korraldatud 8 rühmakoolitust, mis puudutasid infootsingut( nii arvutist kui ka 
teatmeteostest), teavikute otsimine elektronkataloogist, aasta jooksul ilmunud 
lastekirjanduse tutvustamine jne. Viimane on hea selle poolest, et samal päeval kindlasti 
laenutavad kõik ühe ilmunud raamatu! 
 
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded 
Raamatukoguteenuste tutvustamine toimub valla infolehe, valla ja raamatukogu veebilehe 
ning Facebooki kaudu. Viimane on eriti populaarne, sest kohe saad tagasisidet kasutajatelt. 
 
4.9 Andmebaasid. 
Raamatukogul on kodulookartoteek, mida täiendatakse. Jätkatakse ka kirjete lisamist 
Tartumaa kodulooportaali. On olemas fotokogu, millega on võimalik tutvuda kodulootoas.  
E-kataloogi kasutamist on õpetatud  nii rühma -kui ka individuaalkoolitusel. Kodulehe ja 
Facebooki vahendusel on huvilistel võimalik kursis olla nii  päevasündmustega kui ka 
minevikus toimunuga. 
 
5. Kokkuvõte ja 2017.aasta tegevused 
Kokkuvõtteks võib öelda, et 2016.a. oli tegus aasta. Peatähelepanu oli muidugi raamatukogu 
põhitegevusele suunatud. Selle kõrval toimusid merekultuuriaastaga ja 
raamatukogupäevadega seotud tegemised, näitused, väljapanekud, raamatutunnid, 
kasutajakoolitused, näiteringi juhendamine, koduloolise materjali kogumine ja säilitamine. 
Ma arvan, et väikese raamatukogu  kohta sai tehtud piisavalt, aga võib öelda ka, et alati saab 
paremini! 
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2017.a. on kuulutatud laste-ja noorte kultuuri aastaks. Selle eesmärgid on innustada last ja 
noort kui kultuuri loojat ja väärtustada last ja noort kui kultuuripublikut Meie raamatukogu 
on valmis andma noortele loojatele  võimaluse oma töid eksponeerida . Praegu on käimas 
ettevalmistused noorte fotonäituseks ja kui ruumi jääb, löön ise ka kaasa, sest selle aasta 
märksõnad on iseolemine ja koostegemine. 
Mõttes on ka topoteegi koostamine Laeva valla kohta, sest varsti seda enam ei eksisteeri 
( liitmisi ja lahutamisi on varemgi olnud, kuid mitte lõplikke).  
 
Koostajate nimed: 
 
Direktor 
      Virve Tamm                                                       25. jaanuar 2017 
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14.      Lähte Ühisraamatukogu  2016. aasta aruanne 
 
 

Elanike arv teeninduspiirkonnas  1970 
Lugejate arv 879 
Külastuste arv 13516 
Arvutikasutajate arv 2 
Laenutuste (koos kohalkasutustega) arv 18391 
E-teavikute laenutuste arv 0 
Teavikute arv 28149 
Raamatuürituste arv kokku 18 

 
1. Põhilised tegevussuunad 
Raamatukogu oli lugejatele avatud 218 tööpäeva. Suletud oli 37 tööpäeva (seminarid, 
puhkus). Oktoobris oli töötaja 2 nädalat haiguslehel, aga kuna oli tegemist plaanilise 
operatsiooniga, siis sai korraldada selleks ajaks asendaja 0,5 ametikohaga ja raamatukogu oli 
lugejatele avatud. Mõnevõrra on vähenenud elanike arv teeninduspiirkonnas. 
2016.a. oli normaalse töökorraldusega ja edukas aasta. Meelde tuleb kõigepealt kevadel 
valminud lastenurk, mis lõpetas  raamatukogu renoveerimise I etapi ja millele järgnes Tartu 
Kõrgema Kunstikooli tudengitele ja õppejõududele mõeldud tänuüritus. Kõik projektis 
osalenud said oma silmaga veenduda, kuidas kavandatu on reaalsuseks saanud. Lapsed on 
rõõmuga omaks võtnud kena lastenurga. Traditsioonilised jõuluootuse hommikud 
algklassidega on toimunud nüüd eriti hubases õhkkonnas ja keskkond kutsub üha uusi  
(väike-)lapsi ka koos vanematega raamatutega tutvuma ning raamatukogus oma vaba aega 
veetma.  
Veel läheb see aasta Lähte Ühisraamatukogu ajalukku kui suur fondi korrastamise aasta. 
Seoses uute riiulitega sai palju topelteksemplare ja raamatukogule mittevajalikke eksemplare 
maha kantud. 18.-26. aprillil toimus raamatulaat, mis oli lugejate ja Lähte inimeste seas väga 
populaarne ja edukas. Mitmed kastitäied raamatuid, mis jäid laadast alles,  sai toimetatud ka 
Tallinna Hoiuraamatukokku.   
Raamatukogu tegevused merekultuuri aastal. 

Kuna 2016.a. oli merekultuuri aasta, siis mitmed üritused olid sellele temaatikale 
pühendatud. Suur raamatuväljapanek lastele ja täiskasvanutele „2016-merekultuuriaasta“ oli 
juunist augustini näitusestendil. Septembris viidi läbi koolisisene mereteemaliste raamatute 
ettelugemisvõistlus IV klasside õpilastele, et selgitada parim, kes esindas kooli maakondlikul 
võistlusel. Samuti oli raamatukogus väljas laste mereteemaliste joonistuste näitus. 
 

2.  Juhtimine  

2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud   
Struktuur on jäänud samaks, selles vallas muutusi pole toimunud. Valitud on liikmed 
raamatukogu nõukogusse, kuhu kuuluvad Lähte ÜG direktor Üllar Loks ja Lähte ÜRK lugeja, 
Tartu Kirjandusmuuseumi teadur  Reet Hiiemäe. 
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2.2 Eelarve 
Tabel 2 

Põhieelarve Seisuga  

31.12.15. € 
Seisuga  

31.12.16 € 
Muutus % 

Eelarve täitmine kokku 44 798 34 548 - 7,7 
Personalikulu 16 007 17 066 + 0,9  

Komplekteerimiskulu 8 442 9 926 + 1,2  

sh KOV-lt 4 427 5 025 + 1,1  
sh riigilt 3 503 3 447 - 0,9  

Infotehnoloogiakulu 0.220 0.249 + 0,1 
*    

*    

 
2.3 Projektid 
Tabel 3 

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Summa 

Tartumaa XV lasteraamatupäeva korraldamine, projekt 

KULKA-le 

01.03.2016- 

20.04.2016 

300,00 

   

 
2.4  Personali juhtimine ja areng 
Endiselt  teeb tööd üks inimene. Kuna oktoobrikuus viibisin pool kuud haiguslehel, siis oli 
võimalik selleks ajaks 0,5 kohaga asendaja palgata, mis oli lugejate (eriti kooliõpilaste) 
seisukohast hädavajalik. Tundub aga, et ainukese töötaja tervis halveneb ja üha sagedamini 
on vaja viibida haiguslehel, see omakorda näitab, et töökoormus on liialt suur ühe inimese 
jaoks. Hädavajalik nii suure lugejaskonnaga raamatukogus oleks 1,5 ametikohta.  
 
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest 2016 
Tabel 4 

Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv 
(koolituse maht) 

Koolituseks 
kulutatud 

Lähte ÜRK 8 70 137,00 

 
Tabel 5 

Koolituse teema Korraldaja  Osavõtjate 
arv 

   
Suveseminar „Kirjanduslik Võrumaa“, 3 päeva 
augustikuus 

ERÜ 
kooliraamatukoguhoidjate 
sektsioon 

 

ERÜ kooliraamatukoguhoidjate sektsiooni poolt korraldatud kolmepäevased suveseminarid 
on väga oodatud üritused. Seekordne  „Kirjanduslik Võrumaa“ oli väga hästi korraldatud, 
mitmekesise programmiga ja meeldejääv.  Praegusel ajal, kus on päevakorras 
omavalitsusreform, nägime hästi toimivaid ja kogukonna poolt omaks võetud vabaaja 
veetmise kohti, laste päevakeskusi, erinevaid raamatukogusid ja koole, mis kõik  kokku 
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loovad mõnusa elukeskkonna, kuhu ka pealinna õppima siirdunud noored tagasi pöörduvad, 
samuti on personalipoliitika väga hästi toimiv, töötajaid motiveeriv.Osalesin  ka 
raamatukogupäevade pidulikul avamisel ERM-s. 
 
2.4.2 Maakonnaraamatukogu osa koolituse korraldamisel.  
Koolitused, millest olen osa saanud võtta, on olnud  huvitavad. Väga mitmekülgne ja huvitav 
oli kahepäevane seminar „Näoga mere poole“, mille käigus sai külastada väga mitmeid 
eriilmelisi raamatukogusid Harjumaal. 
Tabel 6  
Kõrveküla raamatukogu poolt korraldatud koolituspäevadel osalemine 
 

Raamatukogu Kuupäev  Üldteemad Osalejate arv 

Lähte ÜRK 10.02. Pagulasteema  

Lähte ÜRK 30.03. Motiveeritud raamatukoguhoidja. Andrase 
koolituspäev 

 

Lähte ÜRK 12.-13.05. Näoga mere poole, koolitus Harjumaal  
Lähte ÜRK 7.09. Koolituspäev Mectory keskuses  

Lähte ÜRK 23.09. Lähtel maakonna seminar+Katariina Jee  
Lähte ÜRK 9.11. Kohtumine kirjanikega  

Lähte ÜRK 7.12. Tartumaa Keskraamatukogu 65  
 
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised  
23. jaanuaril Kõrveküla põhikooli aulas toimunud 2015.a.  Tartu valla  peredesse sündinud 
laste ja lastevanemate pidulikul vastuvõtul sõnavõtt ja raamatu „Pisike puu“ kätteandmine.  
Vedu raamatukogu ja Tartumaa Keskraamatukogu juubelitel tervitused. 
Tartu valla kuukirjas on Lähte Ühisraamatukogust juttu olnud   5-l korral. Pikem artikkel 
„Lähte Ühisraamatukogu uus hingamine“ ilmus oktoobrikuu ajalehes, mis oli 
raamatukogude erinumber. Ajalehe „Postimees“ ajakirjanikule andsin intervjuu, kus 
iseloomustasin Lähte inimest ja raamatukogu lugejat Urve Kaasikut, kes sai presidendilt 
teenetemärgi.  
Uuenenud raamatukoguga on tutvumas käinud Tartumaa raamatukogutöötajad ja Läti 
Aluksne kultuuritöötajad, kellele olen tutvustanud raamatukogu ja rääkinud ühinenud 
raamatukogu eripärast.  
 
2.4.4 Erialahariduse omandamine  
2.4.5 Töötajate tunnustamine  
Tunnustuseta on raske töötada, õnneks saab pea iga päev positiivset tagasisidet, seda 

õnneliku lugeja näol, kes sai soovitud ja kauaoodatud raamatu laenutada. Eriti 

emotsionaalsed  on lapsed. Kõige suurem tänu ongi kordaläinud tööst ja klientide rahulolust.  

Näiteks tooksin siinkohal katke ühe lugeja-lapsevanema jõulueelsest  kirjast: „... Täname ja 

soovime lugemisest tuleneva tarkuse kasvu uuel aastal valla kodanikele, sh õpilaste 

vanematele! Meie laste lemmikkoht on Lähte raamatukogu, parima auraga koht Lähtel, nende 

endi sõnul. Suur aitäh senise eest! Häid pühi ja uusi hariduslikke võite uuel aastal 

kogukonnas!“.  

Kohalike inimeste jaoks on raamatukogu väga tähtis koht ja raamatukogu töötaja oluline 

inimene. Seda, pealtnäha lihtsat tõde, tuleb oma igapäevatöös meeles pidada!  
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2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine  
Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht 
Kuna raamatukogu asub üsna uues majas (4 aastat töös), siis 2016.a. ei olnud vaja remonti 
teostada, mõningad parandustööd tehti jooksvalt vastavalt tekkinud vajadustele. 
 
 
 
Tabel 7 

Raamatukogu 
nimi 

Vajadused Teostatud tööd 
(2016) 

Plaan (arengukavast aasta vms) 

Lähte ÜRK Lastenurk olemas  

 Ajakirjanduskapp  2017 

 Garderoobinurk  2017 

 Pehme mööbel  2017 

 Lauad-toolid  2017 

 
2.5.1  Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 
Juurdepääs liikumispuudega inimesele on tagatud, samuti on olemas inva WC. 

    
 
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia vallas 
Arenguna infotehnoloogiavallas tuleb ära märkida uue tööarvuti saamine, samuti üleminek 
Windows 10-le. Arvuti monitor on oma aja ära elanud ja loodan, et 2017.a. saab ka see 
uuendatud. 
 
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine) 
Lähte ÜRK kogu on suur, Tartumaa raamatukogudest üks suurimaid. Momendil on kogu 
suurus 28149, sellest ilu- ja lastekirjandust 17166. Kogu korrashoid, uute raamatute 
arvelevõtmine ja raamatukogunduslik töötlemine võtavad oma aja, parandamisele ja 
kiletamisele ei saa kuigipalju töötunde ja materjale kulutada, see on lihtsalt liiga 
ressursimahukas. Püüdnud olen kooli kohustuslikku kirjandust kiletada. 
 
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 
Komplekteerimise põhimõtted on jäänud samaks, kuna rohkem kui pooled lugejatest on kuni 
16-aastased, siis on laste- ja noorsookirjandusega komplekteerimisel põhirõhk, sealhulgas 
koolis vajamineval soovituslikult kirjandusel. Lastekirjandust sai ostetud 250 eksemplari, mis 
moodustab 809-st 2016.a. juurde tulnud raamatutest  31 %. 
-annetuste osakaal kogude juurdekasvust on võrreldes 2015. aastaga tunduvalt suurenenud. 
Annetatud raamatuid oli 179. 
 
-kogude kasutatavus ja seosed lugejate sihtrühmadega 
Kasutuses on kõige enam ikkagi laste- ja noorsooraamatud, kooli soovituslik kirjandus,  samuti 
uudiskirjandus. Üsna mitmedki tellimused eriti liigikirjanduse osas on tehtud vastavalt 
õpilaste uurimistööde temaatikale ja arvestades raamatukogu  õppetööd toetavat iseloomu. 
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3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 
e-raamatuid ei ole 
3.1.2 Perioodika komplekteerimine 
Ajakirju on tellitud  25 nimetust, ajalehti on 5 nimetust. 
Kultuuriperioodikast on tellitud: 
Looming, Loomingu RK, Raamatukogu, Täheke, Sirp 
3.1.3 Auviste komplekteerimine 
Auviseid ei ole ostetud. 
 
3.2 inventuurid, mahakandmised 
Mahakandmisakte on tehtud 4 ja 7004 raamatut (topelteksemplaridest ja raamatukogule 
mittevajalikest teavikutest) on maha kantud.  
 
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  

Lugejateenindus on olnud tagatud ja lugejatelt tagasisidet saades on kõlama jäänud rahulolevad 

noodid, enamik aktiivsetest lugejatest on raamatukoguga väga rahul, teenindusega samuti. 

Muidugi saaks paremini teenindada töölkäivaid inimesi, kui raamatukogu oleks nädalas 

vähemalt kolmel päeval avatud kella 18-ni, aga seda juhul, kui tööjõudu oleks rohkem. 

 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine  

Terve aasta jooksul vajas AIP-i teenust 2 inimest, kuna inimestel on kodudes olemas arvutid ja 

õpilastelgi  nutitelefonid, siis vajub see teenus ajahõlma, samas peab arvuti kasutamise 

võimalus siiski olemas olema.  

 

4.2 Raamatukogu kasutamine  
Lähte Ühisraamatukogu on endiselt populaarne. Lugejate arv on mõnevõrra väiksemaks 
jäänud, aga see on seletatav ehk sellega, et tööinimesel on raske raamatukogu külastamiseks 
aega leida, kui raamatukogu on avatud vaid ühel päeval nädalas kella 18-ni.  
Lugejagruppidest on kindlalt kõige suurem kuni 16.aastased lapsed-473, gümnaasiumi õpilasi 
on 200, töötajaid 165. Pensionäre ja koduseid lugejaid on vastavalt 31 ja 37. 
Teenuste osas on märgatav vähenenud huvi arvutikasutamise vastu raamatukogus. Samuti 
on koha peal ajakirjanduse kasutamine väike, eelistatakse ikka kojulaenutust. Samas on 
üritustest osavõtt rahuldav, inimesed on harjunud sellega, et raamatukogus saab näitusi 
vaadata ja kontserte kuulata. Kuna raamatukogu on tihedalt seotud kooliga ja õpilaste 
teenindamisega, siis on raamatukogu kujunenud  laste vabaaja veetmise kohaks, mis toob 
kaasa distsipliiniprobleeme (eriti IV-V klassi õpilaste hulgas, kes pikapäevarühmas ei käi, aga 
kes ei oska leida endale huvitavat rakendust), äärmuslikes olukordades on  ajutiselt ära 
võetud raamatukogu kasutamise õigus ja teavitatud klassijuhatajaid. Seda on ette tulnud paar 
korda. 
 

Tabel 9 

Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2015 

Lugejad 
2016 

Muutus 
(+-) 

Lähte ÜRK 945 879 -66 
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Raamatu- 
kogu 

Külastused 
2015 

Külastused 
2016 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal-
külast. 
2015 

Virtuaal-
külast. 
2016 

Muutus 
(+-) 

Lähte ÜRK 14053 13516 -537  5278  

       

 
Raamatu- 
kogu 

Laenut-d 
2015 

Laenut-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Päringud* 
2015 

Päringud* 
2016 

Muutus 
(+-) 

Lähte ÜRK 21080 18391 -2689 467 607 +140 

       

 
4.3 RVL teenindus  
RVL on toiminud kenasti ka 2016.a.  
Teistelt raamatukogudelt on laenutatud 43 raamatut ja välja on laenutatud 183 raamatut. 
 
4.4 Laste- ja noorteteenindus 
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine 
Kuna rohkem kui pooled lugejatest on kuni 16-aastased, siis on loomulik, et 
komplekteerimisel on prioriteetideks raamatud, mis on vajalikud koolilastele õppetöö 
toetamiseks, samuti algupärane eesti lastekirjandus. Spetsiaalselt lastekirjanduse 
komplekteerimiseks lisaraha 2016. aastal ei saanud, see tuli leida  üldisest 
komplekteerimissummast.  
Loodan, et 2017.a. arvestatakse  sellega, et Lähte ÜRK on Tartu maakonna üks suurimaid 
lasteraamatukogusid ligi 473 kuni 16-aastase lapsega. Eriti kurb on soovitusliku kirjandusega 
komplekteerimise olukord, kus vanad raamatud on „ära loetud“, väga halvas seisukorras, 
samas uute raamatute ostmiseks pole raha, isegi, kui neid veel müügis ongi.  Tasapisi on seda 
olukorda võimaluste piires parandatud kord aastas Tallinnas Hoiuraamatukogus käimisega, 
suureks abiks ka annetused. 2017.a. eelarvesse lisasin taotluse omavalitsusele 400 EUR-i 
suuruses summas soovitusliku kirjanduse järelkomplekteerimiseks. 
 
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 
Tabel 10 

Rmtk Lug-d 
2015 

Lug-d 
2016 

Muut
us(+-) 

Külast-d 
2015 

Külast-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Laenut 
2015 

Laenut 
2016 

Muutus 
(+/-) 

Lähte ÜRK 498 469 -29 7953 7296 -657 5806 4108  -1698 
 
Igapäevaste raamatukogu külastajate arvust moodustavad lapsed ja noored alati rohkem kui 
poole. Palju on neid õpilasi, kes kasutavad raamatukogu kui kohta, kus aega trenni, 
muusikakooli või bussini parajaks teha, aga see on  loomulik ja teinekord võib nii mõnestki 
„ootajast“  lugeja saada. Raamatukogu tähtsus avaliku ruumina kogukonnas  üha kasvab. 
 
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine 
Kuna lugejate hulgas on üle poole kuni 16-aastased, enamuses Lähte Ühisgümnaasiumi 
õpilased, siis on väga oluline lastes kujundada raamatute lugemise ja raamatukogus käimise 
harjumusi.  Lastele mõeldud raamatute väljapanekuid oli 6, suuremad neist olid veebruaris 
„Heljo Mänd- 80!“, Nukitsa konkursis osalenud lasteraamatute väljapanek, märtsis „Emakeel 
ja isamaa“ (pühendatud vabariigi aastapäevale ja emakeele päevale), aprillis „Ilmar Tomusk- 
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populaarseim lastekirjanik“, mais „Ira Lember-90!“, juuni-august „Meri lastekirjanduses“, 
septembris “Jaan Rannap 85“, detsembris „Jõulujutte ja –luuletusi“. Raamatukogu 
kasutamise harjumuse kasvatamist teenivad raamatukogutunnid, ettelugemised. 
 
4.4.4 Laste- ja noorteüritused 
Tabel 11 

Raamatukogu  Ürituse nimi Osavõtjate arv 

Lähte ÜRK Nukitsa konkursist osavõtt, raamatute väljapanek 34 
Lähte ÜRK Nalja nabani- 15.lasteraamatupäeva korraldamine ja 

osavõtt 
7 

Lähte ÜRK IV klassidele koolisisene ettelugemisvõistlus 8 
Lähte ÜRK Jõuluootuse hommikud algklassidele,  7 hommikut  142 

Lähte ÜRK 3-ndatele klassidele ettelugemine 38 
 
 
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  
Tabel 12 

 Kordade arv  Teenuste(laenutuste) 
arv 

Kasutajate arv 

Koduteenindus 0 0 0 
Tabel 13 

 Ürituste arv Osavõtjate arv 

Teenused teistele  asutustele 0 0 
 
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja 
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.  
4.6.1 kohalikul   

Lähte Ühisraamatukogus on raamatukogutöö on põhiline, aga ka vabaaja võimalusi pakkuv 

kultuurikeskkond. 

Koostööpartnerid on jäänud põhiliselt samaks, tihedamaks on muutunud koostöö Re:TV-ga 

ehk Tartu valla televisooni noortega. Lähte Ühisraamatukogu ruumides on filmitud mitmeid 

saateid või filmilõike. Veebruaris filmiti intervjuu kabetaja Algo Laidveega, see avaldati Tartu 

valla kodulehel. Tartu valla kuukirja 20-ks juubeliks filmiti väike klipp, samuti on noored  

projektijuhid nüüd Lähte raamatukogu lugejateks saanud. Teised koostööpartnerid on Lähte 

Ühisgümnaasium, Lähte Lasteaed „Kiisupere“. 

 

4.6.2 riiklikul  

4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.  

 
Tabel 14 
 

Raamatukogu Suuremate ürituste (ka näitused) loetelu Üritustel  
osalenute arv 

Lähte ÜRK 
Näitused 

Soome Instituudi rändnäitus „Marimekko. Soome 
disainiklassika 

152 

4 Õpilaste käsitöönäitus „Kes ei tööta, see ei söö“ 212 

 Fotonäitus „Hetked“ 121 
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 Kiira Kahro akvarellide näitus „Kuni su küla veel elab...“ 82 
Lähte ÜRK   

Raamatuväljapanekud Heljo Mänd-90!  

8 Emakeel ja isamaa  

 Ilmar Tomusk-populaarne lastekirjanik  

 Ira Lember-90!  
 Merekultuuriaasta 2016  

 Jaan Rannap 85  
 Viivi Luik ja Virve Osila -70  

 Jõulude ootuses  

Kontsertid Kooli ansambel „Laule eelmisest sajandist“ 38 
2 Jõulukontsert 31 

Muud üritused Suur raamatulaat 159 
 Põhjamaade raamatukogunädala raames 

ettelugemisõhtu 
7 

 Tartu KKK ja Tartu valla ühisprojekti „Lähte 
raamatukogu uus nägu“ I etapi pidulik lõpetamine 

30 

 Raamatukogubussiga Katariina Jee tutvumine 128 
 
Ma ei eraldaks lastele ja täiskasvanutele mõeldud näitusi/raamatuteväljapanekuid,  üritan 
koostada neid nii, et nad oleksid vaadeldavad ja pakuksid infot kõigile lugejagruppidele. 
Kindlasti on väga hariv ka lapsevanematel kursis olla lastekirjanike loominguga. Kuna nüüd on 
näituste väljapanemiseks spetsiaalne pind (näituse stend) olemas, siis on  vaja hoolitseda  
selle eest, et ta kunagi tühi ei oleks.  
 
4.7  Raamatukogu koolituskeskusena kasutajale 
Peamiseks sihtrühmaks koolitustegevuses on kooliõpilane. Lasteaialapsed ja algklasside 
lapsed tutvuvad raamatukoguga, nendel on vaja kujundada raamatukogu külastamise 
harjumust, see polegi raske, sest sellles eas on loomulik uudishimu suur ja üldiselt ju lastele 
raamatud meeldivad. Keskastme õpilastega on tööd rohkem, nende tähelepanu eest 
võistlevad raamatute kõrval atraktiivsed multimeediavahendid. Tore on, kui õpetajad leiavad 
ka ise võimalusi siduda ainetundides õpetatavat raamatukogu võimalustega. Väga positiivseid 
näiteid oli 2016. aastast mitmeid. Kui raamatukogus oli suur „Marimekko. Soome 
disainiklassika“ näitus, tuli tüdrukute tööõpetuse õpetaja oma 9.klassi tundi läbi viima 
raamatukokku, kus vaadati-tutvuti kangatrükiga ja siis tehti ka ise kangamustrit  pakutrüki 
meetodil. Emakeele tundi 5-ndatele klassidele viidi läbi raamatukogus, teemaks oli 
Luuleraamatu valmistamine. Õpilased otsisid endale meelepäraseid lasteluuletusi ja panid siis 
kas ühe või mitme autori loomingu põhjal kokku oma lemmikluuletuste raamatu.  
3.klassi õpilased käisid emakeele päeval raamatukogus ja lugesid K.J.Petersoni luuletusi. 
Esimeste ja kümnendate klasside õpilastega on läbi viidud raamatukogutunnid nagu igal 
aastal. Kokku viidi läbi raamatukogus 12 tundi. 
 
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded 
Lähte Ühisraamatukogu facebooki leht on toimiv, sõprade hulk kasvab ja operatiivset 
informatsiooni saab sinna kohe üles riputada. Sissekandeid tehti aasta jooksul 14, sõpru on 
FB-s Lähte Ühisraamatu lehel 377, virtuaalselt on külastatud  lehte   5278 korda. 
Ka infostendil ja valla kuukirjal on oma roll, seda eelkõige vanemaealiste lugejate jaoks.  
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2016.a. koostasid raamatukogu lugejad 3 plakatit, mis sisuliselt valmisid, aga mille tehniline 
vormistamine jääb 2017.a. algusesse, soov on need valmis saada raamatukogu 
95.sünnipäevaks. 
 
4.9 Andmebaasid.  
 
5. Kokkuvõte ja 2017. aasta tegevused 
2017 on raamatukogule  tähtis aasta, märtsis tähistame 95. sünnipäeva, see on väärikas 
tähtpäev ja ettevalmistused võtavad oma aja ja ressursi.  
Teine oluline märksõna on 2017- laste- ja noorsookultuuri aasta.  Kooliga nii tihedalt seotud 
ja koostööd tegeva  raamatukogu jaoks on  iga aasta laste- ja noorsookultuuri aasta.  
 
Koostaja: 
 
 
Direktor 
Heili Tali                                                                              13. jaan. 2017.a.  
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15. Luke raamatukogu  2016. aasta aruanne 
 
 

Elanike arv teeninduspiirkonnas 01.12. 2015 902 

Lugejate arv 97 

Külastuste arv 2623 

Arvutikasutajate arv  6     /  321korda 

Laenutuste(koos kohalkasutustega) arv 4717 

E-teavikute laenutuste arv 0 

Teavikute arv 19616 

Raamatuürituste arv kokku 25 

 
1.Põhilised tegevussuunad 
Raamatukogu põhiliseks ülesandeks on kvaliteetse lugejateeninduse ja piiramatu 
juurdepääsu tagamine informatsioonile ning elukestva õppe toetamine. 
    Vallavalitsus on raamatukogude tegevust toetanud.  
Raamatukogu võttis osa vallavalitsuse ja allasutuste juhtide nõupidamistest. Peamisteks 
arutelude teemadeks olid eelarve ja valla arengukava. Koostöö vallaga ja teiste valla 
allasutustega on sujunud vastastikuse abistamise korras.. 
Raamatukogu tegevused merekultuuri aastal. 

Raamatukogus toimus lastele lugemistund merest 22. märtsil. Tutvusime erinevate 

mereteemaliste raamatutega. Rääkisime laevadest ja mereelustikust.  

Näitus „2016 - Merekultuuri aasta ”. 

 

2.  Juhtimine  

2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud    
Struktuurimuutusi ei ole olnud. 
Luke raamatukogu oli avatud lugejatele ja avaliku internetipunkti kasutajatele igal tööpäeval 
s.t. E – R kell 10 – 17. Suletud laupäeval ja pühapäeval.  
Iga-aastane korraline puhkus on välja võetud kahes osas suvekuudel. Asendajat puhkuse ajaks 
ei ole kunagi olnud. 
 Põhimäärus ja kasutamise eeskiri kättesaadav Nõo valla kodulehel 
http.//nvv.ee/files/doc/183.doc.   
Raamatukogu nõukogu pole moodustatud. 
  
2.2 Eelarve 
Tabel 2 
Põhieelarve Seisuga  

31.12.15. € 
Seisuga  

31.12.16 € 
Muutus % 

Eelarve täitmine kokku 31,494 17,205 - 54,62 

Personalikulu 10,986 11,975 + 0,1 

Komplekteerimiskulu 4,210 4,177 - 

sh KOV-lt 2,591 2,599 + 
sh riigilt 1,605 1,578 - 
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Infotehnoloogiakulu 0,913 0,628 - 
 Valla poolt 2016 aastaks eraldatud eelarvest oli aasta lõpuks kulutatud 17 205 eurot.   
Teavikute soetamiseks kulus omavalitsuse eelarvest 1499 eurot ja perioodika tellimiseks  
1100 eurot. 
Koolituskulusid läks 206 eurot. Raamatukogu töötaja käis 8.-10. juunil ERÜ 
maaraamatukogude sektsiooni 25.suveseminaril  „Raamatukogu kui kogukonnakeskus 
Läänemere maades” Viljandis (65.- €).  26.-28. juuli rahvaraamatukogude suvelaagris Põlvas 
ja Põlvamaal (74.- €). 12.- 13. mai mereaastale pühendatud koolitusreis „Tervislikult näoga 
mere poole – Tallinn ja Harjumaa” ( 62.- €). 
IT osas läks raha arvutite hooldus-, remonditeenuste ja raamatukoguprogrammi Urram 
kuutasu maksmiseks. 
Riigi poolt eraldati raha raamatute ostuks vastavalt elanike arvule (902)  teeninduspiirkonnas 

1578 eurot.  

 

2.3 Projektid 
Tabel 3 
Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Summa 

   

2.4 . Personali juhtimine ja areng 
  
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest 2016 
 Tabel 4 

Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv 
(koolituse maht) 

Koolituseks 
kulutatud 

Luke 7  206 eurot 

    

 
Tabel 5 

Koolituse teema Korraldaja  Osavõtjate 
arv 

10.02.2016 Pagulane, põgenik, immigrant – 
kes   
on kes ja kas me oleme valmis nendega 
kohanemiseks? 

TÜ ühiskonnateaduste 
instituut 

1     (2 tundi) 

8.-10.06.2016  ERÜ maaraamatukogude 
sektsiooni 25. suveseminar „Raamatukogu kui 
kogukonnakeskus Läänemere maades” 
Viljandis. 

Eesti Raamatukoguhoidjate 
ühing 

1    ( 22 

akadeemilist 
tundi) 

26.-28. juuli rahvaraamatukogude suvelaager 
Põlvas ja Põlvamaal 

Põlva Keskraamatukogu 
Eesti Rahvusraamatukogu 
koolituskeskus 

1    ( 18 

akadeemilist 
tundi) 

 
  
2.4.2 Maakonnaraamatukogu osa koolituse korraldamisel.  
Üle mitme aasta oli raamatukogule valla eelarvest eraldatud koolituskulusid.   
Maakonnaraamatukogu koolitused, seminarid ja õppeekskursioonid on ikka vajalikud. 
Olen püüdnud keskkogu seminaridel alati käia, sest olen sealt ikka saanud häid mõtteid. 
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Väga huvitav oli Mektory tehnikakooli külastus Tallinnas.  
Olen seminaride korraldusega rahul.  
Tabel 6  
Kõrveküla raamatukogu poolt korraldatud koolituspäevadel osalemine 
 

Raamatukogu Kuupäev  Üldteemad Osalejate arv 
Luke 10.02.16 Pagulaste teema. Haldusjärelevalve, 

haldusreform. 
1 

 30.03. Andrase teabepäev „ Täiskasvanuhariduse 
edendamine ja õppemisvõimaluste 
avardamine”.   
Kangurkoolitused OÜ :” Motiveeritud 
raamatukoguhoidja kui kogukonna alus”. 

1 

 12. - 
13.05. 

Mereaastale pühendatud koolitussõit 
„Tervislikult näoga mere poole – Tallinn ja 
Harjumaa”. 

1 

 7.09. Tallinnna Tehnikaülikooli Mektory 
Tehnoloogiakool, erinevate uudsete 
infotehnoloogiliste ja tarkvara võimaluste 
tutvustus koolitöö läbiviimisel, 
infootsimisel. 
Nurmenuku raamatukogu külastus. 

1 

 23.09. Lähte Ühisraamatukogu, Tutvumine Tallinna 
Keskraamatukogu raamatubussiga . 

1 

 
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised 
 2.4.4 Erialahariduse omandamine  
2.4.5 Töötajate tunnustamine 
 
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine  
 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht 
Külastajatele on raamatukogu asukoht väga soodne – küla keskel, lasteaia ja bussijaama 
naabruses. Maja ees peatuvad neli korda nädalas kauplusautod, siin asuvad küla postkastid. 
Raamatukogu asub kolmes toas maja alumise korruse valgusküllases lõunapoolses otsas. 
Põrandapinda on 65 m2.  
2008 aastal tehti raamatukogu siseruumidele kapitaalremont. 2015 aastal vahetati maja 
katuseplaadid uute vastu. 2014 aastal laoti raamatukogu korstnale uus ots. Remonti vajab 
maja fassaad. Hetkel ei ole fassaadi remondiks eelarves raha eraldatud. 
 Raamatukogu ruumides (2), koridoris (1) ja saalis (2) asuvad ahjud mida tuleb kütta. Kütab ja 
koristab raamatukogu juhataja.  Olemas on ka majasisene keskkütte katel. Viimastel aastatel 
olen katelt kütnud ainult väga külmadel ilmadel. Kesküttesüsteem ei ole päris korras kuna 
pole regulaarselt hooldatud ja kontrollitud.  
Talveks sai tellitud 2 alust briketti (s.o. 2x 900kg). Küttepuid vedasin lasteaia kuurist. 
Lasteaeda ehitati maaküte juba mõned aastad tagasi ja küttepuid oli järele jäänud 14 m3. 
    Talvel tuleb maja ümbrus lumest puhas hoida. Suvel hoolitseb maja ümbruse korrashoiu 
eest Luke küla haljastustöötaja.   
Tabel 7 
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Raamatukogu 
nimi 

Vajadused Teostatud tööd 
(2016) 

Plaan (arengukavast aasta vms) 

    

 
2.5.1  Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 
Majja sisenemisel tuleb ületada 2 trepiastet. Eraldi kaldteed ega –rööpaid liikumispuudega 
inimestele paigaldatud ei ole. Eelarves pole liikumispuudega inimestele mõeldud juurdepääsu 
ehitamiseks raha ette nähtud. 
Tabel 8 

Raamatukogu nimi Vajadused Teostatud tööd 
(2016) 

Plaan (arengukavast aasta vms) 

Luke  0  

 
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia vallas 
Raamatukogus on kaks arvutit. Üks töötajale, teine külastajatele. Olemasolevate arvutitega, 
printeri, paljunduse ja skänneriga saab vajalikud toimingud tehtud.   
Valla arvutispetsialist käib vajadusel arvuteid hooldamas. 
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine, RaRS § 5(5) 1)) 
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 
-annetuste osakaal kogude juurdekasvust  
-kogude kasutatavus ja seosed lugejate sihtrühmadega, 
 Kogude komplekteerimine toimub arvuti kaudu keskkogu abil ja vahendusel. Valiku teen 
Rahva Raamatu hulgimüügi veebilehelt paar korda kuus. Kallimaid raamatuid olen tellinud 
sooduspakkumistelt. 
E-raamatuid pole veel tellinud. Puudub ka e-luger. 
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 
Aasta jooksul osteti 264 raamatut. Annetusena saabus 6 raamatut  14 euro eest. Riigi toetus 
teavikute ostuks on vastavalt elanike arvule teeninduspiirkonnas: 2016 aastal 902 elanikku  ja 
eraldati 1578 eurot. Valla poolt eraldatavas eelarves on komplekteerimissummad jäänud juba 
mitmendat aastat samale tasemele.  
Võimaluse piires on püütud tellida vajalikud teatmeteosed, eesti kirjanike teosed, 
kirjandusvõistlustel auhinnatud ja enimnõutud raamatud. 
Kogude seisund ja säilivus on head. Kogu korrastamine toimub jooksvalt. Pidevalt on 
raamatuid parandatud, kiletatud. 
Tellimisel tuleb arvestada kohalikke vajadusi ja iseärasusi, võimalusel lugejate soove. 
    Lugejad nõudsid enamasti kergemat ilukirjandust, tervise-, eneseabi-, esoteerikaraamatuid 
ja elulugusid. Hästi loetakse ajakirju. Ajakirjade tellimine on kallis ja käib paljudele üle jõu. 
3.1.2 Perioodika komplekteerimine 
Luke raamatukokku oli 2016 aastal tellitud 18 nimetust ajakirju ja 7 nimetust ajalehti. 
Annetusena saadi 2 nimetust ajalehti: Eesti Kirik ja Kesknädal. 
Kultuuriperioodika: Hea Laps, Täheke, Raamatukogu. 
3.1.3 Auviste komplekteerimine 
3.2 inventuurid, mahakandmised 
 
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  

Luke raamatukogu teeninduspiirkonda jääb 11 küla, 01.12.2015 aasta seisuga 902 elanikuga. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/106012016012?leiaKehtiv


 132 

Elva linn jääb Lukelt 10 km kaugusele. Elvale ligemal asuvate külade inimesed  käivad tööl ja 

asju ajamas Elvas. Loomulikult ei tule nad ka Lukele raamatukokku. Elva ligidal asuvad 

Altmäe (36) , Uuta (65), Tamsa (70), Illi (155) kokku 326 inimesega. Tamsalt käib Lukel 

raamatukogus 1 lugeja ja Peedult 1 lugeja.  

Varasematel aastatel käis Tartu Rajooni keskkogust laenutusbuss Luke raamatukogu 

teeninduspiirkonna kaugemates külades (Laguja, Kääni, Ketneri, Etsaste, Sassi). Tamsal asus 

Luke raamatukogu laenutuspunkt, mis ruumide ja transpordi puudumisel ning elanikkonna 

vananemise ja lugejate vähenemise tõttu lõpetas laenutamise 2001. aastal . Kas laenutuspunkt 

või raamatubuss ennast tänapäeval õigustaksid ei oska öelda.  

Põhiliselt koosneb raamatukogu lugejaskond Luke küla elanikest. Luke küla elanike arv 

seisuga 01.01.2017 on 327.  (Elanike arvu poolest suuruselt teine küla Nõo vallas.)  

           Mitmed lugejad Nõo raamatukogu teeninduspiirkonnast käivad Lukel, sest Nõos on 

väga palju lugejaid ja sealt on raske saada uudiskirjandust, enimnõutud raamatuid ja koolis 

nõutavaid teoseid. Kolme aasta lõikes on Nõo piirkonnast käinud umbes 30 - 35 inimest. 

    Kuigi lugejate arv on viimastel aastatel langenud arvan, et Lukel on  raamatukogu olemasolu 

õigustatud.  Raamatukogus ei käia ainult laenutamas.   

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine. 

Raamatukogus on üks internetiühendusega arvuti külastajatele. AIP arvuti pärineb 2015 

aastast. Arvuti kasutamise võimalus on raamatukogu lahtioleku aegadel.  Arvutikasutajaid on 

väheseks jäänud. Paljud  on endale koju muretsenud internetiühendusega arvuti või kasutavad 

muid nutiseadmeid. 

Tasu eest on raamatukogus võimalik teha koopiaid ja printida.  
4.2 Raamatukogu kasutamine   
Tabel 9 

Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2015 

Lugejad 
2016 

Muutus 
(+-) 

Luke 119 97 - 

    

 

Raamatu- 
kogu 

Külastused 
2015 

Külastused 
2016 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal-
külast. 
2015 

Virtuaal-
külast. 
2016 

Muutus (+-) 

Luke 2844 2623 - 0 0  

       

 

Raamatu- 
kogu 

Laenut-d 
2015 

Laenut-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Päringud* 
2015 

Päringud* 
2016 

Muutus (+-) 

Luke 4496 4717 +    
       

 
4.3 RVL teenindus  
Teistelt raamatukogudelt sai aasta jooksul laenutatud RVL vahendusel 25 raamatut. 
Kõigil raamatutel olen teistes kogudes ise järel käinud. Teavikuid on edastatud ka 
seminaripäevadel käest-kätte. 
Teistele raamatukogudele laenutasin RVL-iga 6 raamatut.  
Koju olen viinud raamatuid ühele pensionärile. 
4.4 Laste- ja noorteteenindus 
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Laste arv on viimatel aastatel kogu aeg vähenenud. Raamatukogu lugejateks oli 2016 aastal 
17 last. Kooli teeninduspiirkonnas ei ole. Suurem osa piirkonna lastest käib Nõo Põhikoolis. 
Õppureid tuleb ikka aidata koolitöödeks vajalike materjalide otsimisel, koolis vajamineva 
kirjanduse leidmisel. 
  Luke külas on lasteaed. Lasteaiakasvatajatega on olnud tihe koostöö. Lapsi tuuakse 
raamatukoguga tutvuma, ettelugemist kuulama. Koos oleme tähistanud rahvakalendri 
tähtpäevi. 
Lasteaia juhataja on raamatukogu töötajat kutsunud lasteaeda jutte lugema, raamatutest 
rääkima. 
Kõige meelsamini tulevad raamatukokku nende perede lapsed kelle vanemad käivad 
raamatukogus.  
 
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine 
Aasta jooksul saabus lastekirjandust eesti autoritelt 31 raamatut  ja  17 välisautoritelt. 
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 
Tabel 10 

Rmtk Lug-d 
2015 

Lug-d 
2016 

Muut
us(+-) 

Külast-d 
2015 

Külast-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Laenut 
2015 

Laenut 
2016 

Muutus 
(+/-) 

Luke 18 17 - 541 578 + 505 600  + 

          
 
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine  
4.4.4 Laste- ja noorteüritused 
Tabel 11 

Raamatukogu  Ürituse nimi Osavõtjate arv 
Luke 22. märts  lugemistund  merest. 15 

 26. aprill  raamatukogu tutvustamine vanematele 
lasteaialastele 

7 

 28.november  I advent Jõulumemm ( rmtk töötaja) 
lasteaias jõulujuttu lugemas.  

14 

 5.12  II advent  Jõulumemm lasteaias jõulujuttu 
lugemas. 

12 

 12. 12  III advent  Jõulumemm lasteaias jõulujuttu 
lugemas. 

14 

 
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  
Raamatuid olen koju viinud ühele pensionärile. 
Tabel 12 

 Kordade arv  Teenuste(laenutuste) 
arv 

Kasutajate arv 

Koduteenindus 11 51 1 

Tabel 13 

 Ürituste arv Osavõtjate arv 

Teenused teistele  asutustele   

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja 
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.  
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4.6.1 kohalikul 
Nõo vald on raamatukogude  tegevust toetanud ja koostööd teinud. Tihe kogemuste 
vahetamine on jätkuvalt  Nõo ja Nõgiaru raamatukogudega. Oma valla kolleegidega arutame 
pidevalt jooksvaid küsimusi, vahetame raamatuid. 
     Jätkuvalt on koostöö Luke lasteaiaga olnud väga meeldiv. Lasteaia juhataja on 
raamatukogus lugeja ja igati kaasa aidanud koos ürituste korraldamisele.       
   Koostöö jätkus EELK Nõo kogudusega. 
 EELK Nõo koguduse kirikuõpetaja käis aasta jooksul 7 korral rääkimas piibliteemadel. 
4.6.2 riiklikul  

4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.  
Näitusi korraldati tuntumate kirjanike juubelite puhuks. 
 
 
 
 
Tabel 14 
 

Raamatukogu Suuremate ürituste (ka näitused) loetelu Üritustel  
osalenute arv 

Näitused „  2016 – Merekultuuri  aasta. „  

  11. 02    Heljo  Mänd  90  

 2.03        Friedebert Tuglas  130  
 21.05      Ira Lember 90  

 1.10         Debora Vaarandi 100  
 18.10       Olivia Saar  85  

 10.11       Virve  Osila  70  

 23.11       Mats Traat   80  

 lastele   

          3.09         Jaan  Rannap  85  

Kokku 9  

   
 
Väljapanekuid oli 11. 
4.7  Raamatukogu koolituskeskusena kasutajale 
Raamatukogu tund lasteaialastele, eakate aitamine arvuti kasutamisel, näiteks maksude 
maksmine, bussipileti ostmine, tervisetõendi täitmine jm. 
 
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded 
Põhiinfo Luke raamatukogu  ja teenuste kohta on olemas Nõo valla kodulehel ja Kõrveküla 

raamatukogu kodulehel.  

Vajadusel avaldab Nõo valla leht infot raamatukogudes toimuva kohta. 

 
4.9 Andmebaasid. 
 
5. Kokkuvõte ja 2017.aasta tegevused 
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Üle mitmete aastate oli raamatukogule  eraldatud valla eelarves raha tasulisteks koolitusteks. 
Sain suvel osa võtta ERÜ maaraamatukogude laagrist Viljandis, rahvaraamatukogude laagrist  
Põlvas ja Põlvamaal ning koolitusreisist Tallinnasse ja Harjumaale.   
   Tänan ka keskkogu korraldatud seminaride eest. 
Aasta möödus väljakujunenud tööde ja toimetustega. 
2017 aastal ootab Eestimaa valdasid ees haldusreform, mille käigus liituvad paljud 
omavalitsused. Paljudes valdades on juba ühinemislepingud valmis. Nõo vald tahab jätkata 
iseseisvalt. Pole aga teada kas see ka õnnestub.  
 
 
Luke raamatukogu juhataja:                                                            
Margit  Paap                                                                  27. jaanuar 2017.a.  
 
                                                                        
 



 136 

16. Luunja Valla Keskraamatukogu  2016. aasta aruanne 
 
 

Elanike arv teeninduspiirkonnas 01.12. 2015 4031 
Lugejate arv 1233 

Külastuste arv 19592 
Arvutikasutajate arv 904 
Laenutuste(koos kohalkasutustega) arv 55148 

E-teavikute laenutuste arv 0 
Teavikute arv 75254 
Raamatuürituste arv kokku 30 

 
Põhilised tegevussuunad: kogude kujundamine (inventuur, utiliseerimine, „raamatute laat“), 
lugejate teenindus, kültuuriüritused (uued üritused lastele ja eakatele), kultuuripäran, 
raamatukogunduse arendamine (sh personali koolitus, hoonete haldus, koostöö). 
2.  Juhtimine  

2016. aastal tehtud muudatused raamatukogude tööd reguleerivates dokumentides: 
03.03.16 Luunja valla raamatukogude kasutamise eeskiri; 

16.03.16 Luunja valla keskraamatukogu nõukogu kinnitamine; 

23.03.16 Tasuliste teenuste hinnakiri; 

04.04.16 Luunja valla raamatukogude dokumentide loetelu; 

Märts 2016 Valla raamatukogude arengukava teine etapp. 

2016. aastal Luunja valla keskraamatukogu tööd kontrollinud asutused: 

 Tartu Maavalitsus (aprill); 

 Tartumaa Keskraamatukogu (aprill); 

 Tööinspektsioon (mai ja juuli); 

 Luunja vallavalitsuse sisekontroll (mai). 

2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud   
16.03.16 kinnitati Luunja vallavalitsuse korraldusega Luunja valla keskraamatukogu nõukogu. 
Vastavalt raamatukogu põhimäärusele kuulub nõukokku vähemalt 5 liiget (liikmete hulgas 
peab olema nii volikogu, kui vallavalitsuse esindaja), koosseis kinnitatakse 3-ks aastaks. 
Nõukogu koosolekud. 10.10.16 Lohkva raamatukogus toimunud koosoleku päevakorras:  
 Luunja valla keskraamatukogu 2017. aasta eelarve taotluse arutamine; 
 Luunja valla raamatukogude arengukava 2016-2022 arutamine. 
2.2 Eelarve 
Tabel 2 

Põhieelarve Seisuga  

31.12.15. € 
Seisuga  

31.12.16 € 
Muutus % 

Eelarve täitmine kokku 103.429 100.817 -  2,5 % 
Personalikulu 49.0 47.828 -  2,4 % 

Komplekteerimiskulu 27.269 27.621 + 1,3 % 

sh KOV-lt 20.042 20.419 + 1,8 % 

sh riigilt 6.826 7.055 + 3,2 % 

Infotehnoloogiakulu 2.668 3.844 + 30,6 % 
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2.3 Projektid 
Tabel 3 
Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Summa 

Lohkva rk: Omaalgatuslik projekt „Kultuuriloolised 

paigad. Alatskivi loss“. Rahastajaks KOP 

13. august 95.- 

Lohkva rk: Kulka. Lastele ettelugemised „Tormi 

jutipliiats“ 

- Eitus 

Lohkva rk: Soome Instituut. Kohtumine Harri Rinnega - Eitus 

Ekskursioon tõi raamatukogule juurde 2 uut lugejat ja nägemuse selliste ürituste 
vajalikkusest. 
 
2.4 . Personali juhtimine ja areng 
Lohkva raamatukogu laenutaja ametikoha (1,0) osakoormuste muutmine. Olulisemad 
koolitused: laenutaja kutsekoolituse läbimine (Eesti Rahvusraamatukogu) ning 
kutsetunnistus Raamatukoguhoidja, tase 6. 26.09.2016 
Direktori töötervishoiu ja tööohutusalase spetsialisti koolitus (Juunika Koolitus). 
 
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest 2016 
Tabel 4 

Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv 
(koolituse maht) 

Koolituseks 
kulutatud 

Kavastu 1 Õppereis Harjumaale 62.- 

Lohkva 6 (moodulid) 650 akad tundi 720.- 
 1 24 akad tundi 204.- 

Tabel 5 

Koolituse teema Korraldaja  Osavõtjate 
arv 

Pagulased ja haldusreform  1 
Kutsekoolitus Eesti Rahvusraamatukogu 1 

Töötervishoiu – ja tööohutusalane väljaõpe Juunika Koolitus 1 

 
2.4.2 Maakonnaraamatukogu osa koolituse korraldamisel.  
Kavastu: Seminare ja koolitusi on ikka vaja, kasvõi sellekski, et omavahel kolleegidega 
suhelda. Hästi tore oli reis Harjumaale. Raamatubussiga tutvumine pakkus suure elamuse. 
Meeldiv oli aastalõpu seminar. Lohkva: Koolitused on vajalikud, et olla kursis uuema infoga, 
mis puudutab raamatukogude töid ja tegemisi. 
 
Tabel 6  
Kõrveküla raamatukogu poolt korraldatud koolituspäevadel osalemine 

Raamatukogu Kuupäev  Üldteemad Osalejate arv 

Kavastu 12.-13.05 Koolitusreis ja Tervisepäev Harjumaal 1 
 23.09 Raamatubuss Lähtel 1 

 09.11 Kirjaniketuur 1 
 07.12 TMK 65 jõuluseminar 1 

Lohkva 10.02 Andrase teabepäev 1 

 9.11  Kirjaniketuur 2 
 7.12 TMK 65 jõuluseminar 1 
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Luunja    4 koolitust 
 
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised  
Luunja raamatukogu: Aulike Lõõndre korraldas koolituse Luunja lasteaia töötajatele. 
Koolituse sisu Luunja raamatukogu ja kohaliku paikkonna ajalugu, raamatukogu võimalused 
toetamaks lasteaia õppetööd, uus ja hea lastekirjandus. 
 
2.4.4 Erialahariduse omandamine  
Lohkva raamatukogu:  
Ester Seerman läbis *Eesti Rahvusraamatukogu poolt korraldatud kutsekoolituse;   
          * kutsekvalifikatsioon Raamatukoguhoidja, tase 6. 
 
2.4.5 Töötajate tunnustamine  
Kairit Alver – ERÜ Tänukiri Aasta maaraamatukoguhoidja 2016 nominent (28.10.2016). 

 
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine  
Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht 
Valla raamatukogude ruumide ja hoonete olukord ja vajadused on kirjeldatud valla 
arengukavas ja valdkondlikus arengukavas. 
Kavastu: Raamatukogu asukoht ja ruumid head. Kimbutab ruumipuudus. Luunja: 
raamatukoguhoone vajab suuremahulist renoveerimist. Renoveerimine mõeldav koos Luunja 
kultuurimaja hoonega. Tehtud vallavalitsusele esmane sisend raamatukogu hooneosa 
peamistest remondivajadustest. Lohkva: raamatukogu asub ajutisel rendipinnal. 
Raamatukogule otsitud võiamlusi püsivamaks ja suuremaks asupaigaks. Nõupidamised (sh 
ühiskoosolekud) vallavalitsue, raamatukogu nõukoguga, rendipinna omanikuga. 
Tabel 7 

Raamatukogu 
nimi 

Vajadused Teostatud tööd 
(2016) 

Plaan (arengukavast aasta vms) 

Luunja Keldrisaali 

san.teh.tööd 
Teostatud  

Luunja Hoone renoveerimine - Projekt „Luunja kultuurimaja ja 

raamatukogu ühisrenoveerimine“ 

Kavastu Eraldi sissepääs koos 

invakaldteega; 

tuleohutus; 

küttekulude 

vähendamine;  

- 2016-2018 

Lohkva Uue põhjendatud 

ruumilahenduse 

leidmine 

- 2016-2018 

 
2.5.1  Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 
Lohkva: on tagatud 
Tabel 8 

Raamatukogu nimi Vajadused Teostatud tööd 
(2016) 

Plaan (arengukavast aasta vms) 

Luunja Ei ole tagatud - 2016-2018 
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Kavastu Ei ole tagatud - 2016-2018 

 
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia vallas 
Valla raamatukogudel ühine IT-hooldaja. Luunja ja Lohkva uued laenutusarvutid, Kavastu ost 
2017. Wifi puudub Kavastus, Luunja ja Lohkval on. 
 
3. Kogud  
 
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 
Kavastu: Komplekteerimisel mingeid muutusi ei ole. Komplekteerimisel tuleb lähtuda 
eelkõige lugejate vajadustest ja see nõuab läbimõeldud teavikute komplekteerimist. Samuti 
tuleb komplekteerida tasakaalukalt, jälgides, et teavikud oleks erinevatest 
ainevaldkondadest. 
Peamine vahendaja on Rahva raamat, kelle e- keskkonna kasutamine on väga mugav ja kiire. 
Veel tellitakse Ersenist ja Varrakust. Kasutan ka järelkomplekteerimist. Teavikute   soetamine  
toimub omavalitsuse ja riigi poolt eraldatava raha ja ka annetuste eest. Lohkva: Raamatuid 
tellides arvestame lugejaskonna soovidega. Hangitakse vääriskirjandust ja harivat 
teatmekirjandust. Sellel aastal annetati rohkem ilukirjandust, aga ka teatmekirjandust. 
Peamine vahendaja on Rahva raamat, Ersen ja Varrak. Kasutan ka järelkomplekteerimist. 
Teavikute soetamine toimub omavalitsuse ja riigi poolt eraldatava raha ja ka annetuste eest. 
 
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 
Kavastu: e-raamatuid ei ole. Aasta jooksul saabus 343 teavikut, neist seitse olid annetused. 
Aasta jooksul kustutati 716 eksemplari ja perioodikat 43 aastakäiku. Lohkva: E- raamatut ei 
telli kuna huvi ei tunta. Raamatuid saabus aasta jooksul 905 eksemplari ja annetusi oli 11 
eksemplari. Kustutati 384 eksemplari. 
 
3.1.2 Perioodika komplekteerimine 
Kavastu: Tellitud 42 nimetust ajakirju, annetusi  oli 6 ja 5 nimetust ajalehti, neist 2 annetusi. 
Lohkva: Tellitud 37 nimetust ajakirju nendest annetusi oli 5. Ajalehti 13 nimetust ja nendest 
2 annetusi. Kultuuriperioodika: Akadeemia, Keel ja Kirjandus, Looming, Sirp, Täheke, 
Vikerkaar, Õpetajate leht, Hea laps, Loomingu Raamatukogu. 
 
3.1.3 Auviste komplekteerimine 
Kavastu: Auvised puuduvad. Lohkva: Auviseid tellitud 1. Luunja: Auvised puuduvad 
 
3.2 inventuurid, mahakandmised 
Kavastu: Inventuuri pole tehtud, aasta jooksul kustutati 716 eksemplari teavikuid.  
Lohkva: 2015 aastal alustatud inventuuriga, loodetavalt lõpetame sellel aastal. Maha kantud 
384 eksemplari teavikuid. Luunja: kustutati 238 eksemplari 
 
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  

2017. aasta eelarvesse on plaanitud tagastuskastid, raamatukogude lahtiolek on püütud 

lugejatele korraladada võimalikult paindlikult (sh puhkuste asendamised jms). 2017. aastast 

kavas iga-aastased lugejate kirjalikud küsitlused raamatukogude kasutamise muutuste põhjuste 

ja lugejate ootuste teadasaamiseks. Uutele elanikele raamatukogude tutvustamine peamiselt 

kultuuriürituste kaudu, ennekõike laste kaudu. 
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Tasuta teenused: kohalkasutus, kojulaenutus, arvutitöökoha kasutamine (ID-lugejad), RVL. 

Tasulised teenused: väljatrükk, paljundamine, skaneerimine. 

Kavastu: külapood toob ostjaid kaugematest hajaküladest poodi ja inimesed külastavad sama 

reisi käigus ka raamatukogu. 

 

 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine  

Kavastu: Avalik teave on tehtud kättesaadavaks kõigile raamatukogu külastajatele. OV 

protokollid on kättesaadavad  Internetis, Luunja Valla  koduleheküljel kui ka  paberkandjal. 

Lugejate kasutada on üks interneti püsiühendusega arvuti, mille abil on võimalik saada KOV 

ja muudele avalikele dokumentidele juurdepääs, üks printer ja skänner. Otsinguteks on 

võimalik paluda raamatukoguhoidja abi. Arvutikasutajaid oli 700, enamus kasutajatest on 

siiski lapsed. Lohkva: Lohkvasse on jäänud 2 arvutikasutajat. Aasta jooksul AIP-külastusi 

104.  

 

4.2 Raamatukogu kasutamine  
Lohkva: Luunja valla elanikkond suureneb päris kiiresti, eriti Lohkva piirkonnas. Tartu linnast 
käib palju kohustusliku kirjanduse otsijaid. Kuna uusi lugejaid tuleb päris palju, siis on vajadus 
edasi anda rohkem teavet piirkonnast, eneseharimisvõimalustest, kohalikust ajaloost, 
pärimusest. Teavikute hankimisel tuleb sellega arvestada. Kavastu: Raamatukogu näitajad 
võrreldes eelmise aastaga on olnud stabiilsed. Loetavamad eesti raamatud olid: Pets, H. – 
Meelespead; Sepp, A. - Väike roosa pilet; Sander, M. – Litsid;  Priilinn, K. - Enne kui on hilja;  
Piiper, K.-Tõde või tegu; Muuli, K.- Vilja teine elu; Sepp- Petlikud puhtad lehed; Taska, I-  
Pobeda; Pauts, K.- Politseiniku tütar; Tohvri, E.-Äri ja armastus. Väliskirjanduse raamatud: 
Steffen – Pulmakink, Beaton-Agatha Raisin ja põrgulik armastus, Dobbs – Kaardimaja, Sullivan 
- Stalini tütar, Alsterdal - Ulata mulle käsi, Rendel l- Pimedad nurgatagused, Flynn - Paha paik, 
Beaton - Küla surm, Oksanen – Norma, Kettu – Ööliblikas. 
Tabel 9 

Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2015 

Lugejad 
2016 

Muutus 
(+-) 

Kavastu 177 172 -5 

Lohkva 772 664 -108 
Luunja 406 397 -9 

Kokku 1355 1233 -122 
 

Raamatu- 
kogu 

Külastused 
2015 

Külastused 
2016 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal-
külast. 
2015 

Virtuaal-
külast. 
2016 

Muutus 
(+-) 

Kavastu   4083   4144 +51    

Lohkva 10952 10187 -756    

Luunja 6270 5261 -1009    

Kokku 21305 19592 -1713 3621 4242 + 621 
 

Raamatu- 
kogu 

Laenut-d 
2015 

Laenut-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Päringud* 
2015 

Päringud* 
2016 

Muutus 
(+-) 

Kavastu 9886 8195 - 1691 50 26 -24 

Lohkva 31821 32569 +748 259 215 -44 
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Luunja 17466 14384 -3082 892 1050 +158 
Kokku 59173 55148 -7107 1251 1317 +66 

 
4.3 RVL teenindus  
RVL teenindus toimub hästi. Oma valla ja maakonna piires teeme teenust tasuta (kasutame 
uute raamatute transportijat jms). Oma valla ramatukogude vahel vahetame erisugused sarju 
ja ajaviite kirjandust. 
4.4 Laste- ja noorteteenindus 
Kavastu: Jätkuvalt lapsi raamatud suurt ei huvita, neil on oma nutiasjad, aga on ka neid kes 
loevad. Kavastu Algkoolil on kirjandusprogramm, mille käigus tutvustatakse eesti 
lastekirjanike loomingut. Oktoobris tutvuti raamatukogus  A.Perviku, novembris T.Toometi ja 
detsembris L.Tungla loominguga. Lohkva: Kuigi lastele laenutuste arv on suurenenud, on siiski 
huvi raamatute vastu kahjuks vähene. Rohkem käiakse ikka kohustuslikku kirjandust 
laenamas või siis päris väikesed lapsed koos emadega pildiraamatuid ja muinasjutte 
laenutamas. 
 
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine 
Kavastu: Laste- ja noortekirjandust tellitud 94 eksemplari. Loetavamad raamatud: Vanaema 
armastab mind; Isa sokk on merekaru; Oll,S.-Mis mulle meeldib; Rudolph-Ai- ai väike tiiger; 
Tinnuri, U.-Lumekuninganna märkas; Tungal.L.-Konn kobrulehe all; Panga,M.-Sooääre 
summer; Lellemand-Kajakapapa Ferfinand; Kirsi,H.-Kirsikivimaja; Raudkivi,I.-Ükskord 
päkapikk ma olin. Lohkva: Lastekirjandust tellitud 43 eksemplari. 
 
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 
Tabel 10 

Rmtk Lug-d 
2015 

Lug-d 
2016 

Muut
us(+-) 

Külast-d 
2015 

Külast-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Laenut 
2015 

Laenut 
2016 

Muutus 
(+/-) 

Kavastu 42 44 +2 1315 1398 +83 1007 844  -163 
Lohkva 172 295 +123 2453 2208 -245 3307 3310 +3 

Luunja 134 127 -7 821 579 -242 891 579  -312 

Kokku 348 466 +118 4589 4185 +404 5205 4733 -472 

 
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine  
4.4.4 Laste- ja noorteüritused 
Tabel 11 

Raamatukogu  Ürituse nimi Osavõtjate arv 

Kavastu Emakeelepäev- Kavastu Algkooli õpilased 13 

 Nali naljaks-loeme anekdoote-kooli õpilased 12 

 Meri lasteraamatutes - Kavastu lasteaiale 17 

 Ettelugemispäev-Mutionu pidu - Kavastu lasteaiale 15 
 Külas lastekirjanik Anti Saar 16 

 Jõululood – Kavastu lasteaia lastele 14 

Lohkva Ramsik iga kuu viimasel laupäeval 8- 20 

 Loovustuba igal kolmapäeval Grupis 8 last 

 Julia Mironova-vene ja inglise keeles muinasjuttude 
lugemine.Inglis keelsed keelemängud 

10 
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 Mänguväljaku avamine 25 
 
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  
Tabel 12 

 Kordade arv  Teenuste(laenutuste) 
arv 

Kasutajate arv 

Koduteenindus x x x 

Tabel 13 
 Ürituste arv Osavõtjate arv 

Teenused teistele  asutustele x x 

 
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja 
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.  
Luunja valla raamatukogudel on kohalikku elu puudutav digikogu (Eesti Filmiarhiiv, ERR ja Jüri 
Kuiv). Lisaks kogutud ja osaliselt digitaliseeritud fotomaterjal Luunja valla ja siinse 
paikkonnaga seotud inimestest. Digikogu korrastamine (sh pidev täiendamine)  
raamatukogude arengukava rakenduskavas. Samuti püsinäitus “Kodukandi kirjarahvas”, kuhu 
kogutakse kõike kohalikku elu ja inimesi puudutav kirjandus. 
Raamatukogud abistasid koostajaid Luunja valla juubeliraamatu tegemisel, pakkudes 
raamatukogudes kogutut ja säilitatut ning töötuba raamatu toimetusele. 
 
4.6.1 kohalikul   

Kavastu: Raamatukogus korraldatud näitused ja väljapanekud kirjanike juubelite ja 
tähtpäevade puhul. Külas käis Kavastust pärit lastekirjanik Anti Saar. Raamatukogus olid 
üleval Kavastu Algkooli laste joonistused „Minu Eesti“ ja „Munapühad“. Koostööpartnerid on 
maakonnaraamatukogud, Kavastu Algkool-Lasteaed, oma valla raamatukogud ja Luunja 
Kultuuri- ja Vabaajakeskus.  
Traditsioon: igal aastal kingib raamatukogu lasteaia lõpetajatele kevadel raamatu  
Lohkva: Lohkva raamatukogu suuremateks üritusteks olid kirjandusklubi üritused, mida viis 
läbi Toomas Aru Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskusest. Raamatukogu külastas kokku 9 
kirjanikku. Üritusi toetas Eesti Kultuurkapital. Lastetöö peamine partner on Lohkva lasteaed. 
(peamine koostegemiste teema kodukandi lastekirjanik K.E.Sööt).  
Traditsioon: igal aastal osaleb raamatukogu ka K.E.Söödi lasteluule preemia väljaandmisel 
(žürii, nominentide seast laste lemmikute valimine ja kirjanduspäeval eeskavas esinemine). 
Aasta lõppes jõulukuul muusikaõhtuga. Saaremaa rahva kultuuripärimustest jutustas Andi 
Sünter ning laulis ja mängis tuntuid lugusid Saaremaalt, aga ka enda loomingut 
Luunja: Kohaliku spordielu ja selle ajalooga on võimalik tutvuda Luunja raamatukogu juurde 
loodud Jaan Jaago tubamuuseumis. Luunja ramatukogu teeb järjepidevalt 
raamatukogutunde Luunja lasteaia lastele ja tutvustab uut lastekirjandust. Lasteaed on hea 
koostööparter ja otsib agaralt uusi võimalusi raamatukogu kasutamiseks.  Luunjas alustas 
eakate kirjandushommik. 
Tabel 14 

Raamatukogu Suuremate ürituste (ka näitused) loetelu Üritustel  
osalenute arv 

Kokku Üritusi                  näitusi  

Kavastu Üritusi 6 
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 Emakeelepäev- Kavastu Algkooli õpilased 13 
 Nali naljaks-loeme anekdoote-kooli õpilased 12 

 Meri lasteraamatutes - Kavastu lasteaiale 17 

 Ettelugemispäev-Mutionu pidu - Kavastu lasteaiale 15 

 Külas Anti Saar 16 

 Jõululood – Kavastu lasteaia lastele 14 
 A .Salu raamatukogus laenutajana  

 Näitused täiskasvanutele 7 
 Gailiti romaanid  

 R. Kaugver 90  

 Näpud mulda  
 M. Traat 80  

 Peenralt potti  
 Poyrot seikleb jälle  

 Jõulud, jõulud…  

 Väljapanekud täiskasvanutele 4 
 J. Kaplinski 75  

 H. Laipaik 95  
 R. Roht 125  

 V. Luik 70  

 Näitused lastele 7 

 Minu Eesti- Kavastu koolilaste  joonistused  

 Munapühad -Kavastu koolilaste joonistused  
 H.Männi lasteraamatud  

 U.Leies 85  
 Meri lasteraamatutes  

 Jõulud tulevad  

 Hea lasteraamat 2015  
 Välapanekud lastele  

 R.Vaidlo 95 5 
 Nali naljaks  

 H.Rammo 90  

 I.Lember 90  
 H.Laas 75  

Lohkva Näitused täiskasvanuile 4 

 Gailit Alver 125  

 William Shakespeare  

 A .H Tammsaare  
 Mihhail Bulgakakov  

 Näitused lastele 6 
 H.Mänd 90  

 K.E Söödi luulepreemia  

 Emadepäev  

 Mardipäev  

 Kadripäev  
 Jõulud  



 144 

 Välapanekud täiskasvanuile 9 
 Armin Kõomägi  

 Urmas Vadi  

 Heie Treier  

 Olavi Ruitlane  

 Anti Saar  
 Jürgen Rooste  

 Maarja Kangro  
 Triin Soomets  

 Indrek Koff  

 Väljapanekud lastele 3 
 Julia Mironova käsitöönukkude näitus  

 Tormi Kevvai näitus   
 Hea raamat  

 Üritused 12 

 Külas Armin Kõomägi 12 
            Urmas Vadi 13 

            Heie Treier 11 
            Olavi Ruitlane 12 

            Luunja kirjanduspäev 20 

            Anti Saar 10 

            Jürgen Rooste 10 

            Maarja Kangro 14 
            Julia Mironova 10 

            Triin Soomets 12 
            Indrek Koff 13 

            Andi Sünteri jõulukuu muusikaõhtu 8 

  Ekskursioon Alatskivi lossi 33 
Luunja 27.10 Eakate kirjandushommik 8 

 Oktoobrikuu näitus „Meri“  
 
4.7  Raamatukogu koolituskeskusena kasutajale 
Kavastu: Kavastu Algkoolile tehtud kaks raamatukogutundi: „Teatmeteoste kasutamisoskus“ 
ja „Raamatukogu kasutamine“ vajaliku info leidmiseks. Vanemaid inimesi aitab raamatukogu 
interneti kasutamisel (pangatoiminud jms). Lohkva: Rühmakoolitused Lohkva lasteaia 
rühmadele. Uute raamatute tutvustamine lasteaia lastele. Individuaalkoolitused teavikute 
otsinguteks kataloogidest ESTER ja URRAM Üritused ja koolitused lastele aitavad kaasa laste 
huvi kasvamisele raamatute vastu. 
 
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded 
Infot valla raamatukogudes toimuva kohta edastatakse valla ajalehes ja valla kodulehel,  
samuti raamatukogude ühise kodulehe ja Lohkva raamatukogu Facebook`i konto kaudu. 
Ürituste kutseid edastab veel maakonna keskraamatukogu ja lasteüritusi vahendab Tartu 
Maavalitsus. Teavitused ja kutsed üritustele saadab iga raamatukogu oma lugejatele 
hulgipostitusega läbi programmi URRAM.  
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4.9 Andmebaasid 
 
5. Kokkuvõte ja 2017.aasta tegevused 
 
Uued tegevused 2016. aastal: Lohkva Loovustuba (koostöö MTÜ Lohkva Külaselts), lastetund 
RamsiK Lohkvas, Eakate kirjandushommik Luunjas. Jätkuvad tegevused: järjest tihedam 
koostöö valla lasteaedadega, kultuurimajaga, sponsoritega (Grüne Fee As, Juhani Puukool). 
Töö lastega. 
2017. aastal on läbivateks teemadeks lapsed ja K.E.Sööt 155. Paljud üritused on nn 
jätkuüritused:  Karli kalender 2017 lastele (koostöö Lohkva lasteaiaga), Söödi video (tutvustav 
materjal nt koolidele või lasteadadele),  Luunja filmikroonika näitamine (Kavastu, Luunja, 
Lohkva), raamatukogude korraldatud ühisväljasõidud kultuuriloolistesse paikadesse, 
loengusari naistele jne. 
Kavastu: Aasta tegevusega raamatukogus võib rahule jääda. Lugejateeninduses on tähtis 
lugejate soovide täitmine, eriti tähelepanelik suhtumine lastesse. Raamatukogu tegevused ja 
teenused on avalikud ja kogukonnale vajalikud. Koostöösuhted on normaalsed ja kui juhtubki 
miskit, siis läbirääkimiste käigus saab ka probleemid lahendatud. Väga tore üritus oli meie 
kolme raamatukogu poolt korraldatud oma lugejatele. Nimelt korraldasime augustis 
väljasõidu Alatskivi lossi. Lugejaid oli terve bussi täis, seega 50 inimest. Külastasime lossi ja 
Loodusparki ja pärast oli piknik. Igati tore üritus, aga kas edaspidi traditsiooniks jääb, seda ei 
tea…. 
Tänud bossile Kairitile, kellega meil on väga vedanud. 
Lohkva: Aasta on olnud tempokas. Käima sai lükatud lastetund Ramsik, mille raames 
toimuvad erinevad harivad ja mängulised üritused. Sügisel alustas meil ka Loovustuba lastele, 
mis on laste seas väga populaarne. Augustis sai korraldatud suurem väljasõit valla rahvaga 
Alatskivi lossi, mis tõi väga positiivset tagasisidet. Väga toreda kingituse tegi raamatukogule 
üks tore lugeja, kinkides meile laste mänguväljaku. Nüüd on meie õuealal ilus liumägi koos 
kiikudega ja laev koos kohviku ja liivakastiga - Mereaasta ☺. Toimus suur pidulik avamine. 
Nüüd on meie lugejatel nii suurtel kui väikestel võimalus aega veeta ka õues, mis on tore 
lisaväärtus nii raamatukogule kui külastajatele. Jätkuvalt ootame võimalusi raamatukogu 
ruumide laiendamiseks. Aga kas see üldse niipea võimalik on, ei tea. 
 
 
 
Koostajate nimed: 
 
Direktor 
Kairit Alver         Kuupäev 27.01.17 
 
Raamatukoguhoidjad 
 
Ille Edenberg (Kavastu) 
Ester Seerman (Lohkva) 
 
Märkus: Luunja haruraamatukogu raamatukoguhoidja oli aruande koostamise ajal 
haiguslehel ja seetõttu kahjuks aruanne Luunja raamatukogu tublisid ja häid ettevõtmised ei 
sisalda. 
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17. Meeksi raamatukogu 2016. aasta aruanne 
 

Elanike arv teeninduspiirkonnas  455 

Lugejate arv 115 

Külastuste arv 3104 

Arvutikasutajate arv 46 

Laenutuste(koos kohalkasutustega) arv 6857 

E-teavikute laenutuste arv 0 

Teavikute arv 274 

Raamatuürituste arv kokku 40 

 
 
1.Põhilised tegevussuunad 
2016. aasta Meeksi raamatukogus oli aktiivne nii ühiskondlikus plaanis kui ka 
raamatukogusiseses töös. Kuna oli merekultuuri aasta, siis sai suuremat tähelepanu 
pööratud mere temaatikale. Haldusreformi käik mõjutas ka raamatukogu tööd: võtsin osa 
mõnest arutelust, mis puudutas kultuuriasutusi, tundsin huvi raamatukogude käekäigu 
vastu valdade ühinrmise korral. Selgus, et Meeksi vald soovib ühineda Räpina vallaga Põlva 
maakonnas. Raamatukogus sai tutvuda ühinemist puudutavate dokumentidaga. Ise oleksin 
soovinud Tartu poole jäävate valdadega ühineda, kuid hääletustulemuste põhjal väike 
ülekaal Räpina suunal otsustas asja.  
Teoks sai matk Peipsiveere kultuuri- ja matkarajal, mis oli seotud seda piirkonda 
puudutavate kultuuritegalastega.  See oli huvitav ja meeldejääv ja kuulsin palju tänusõnu. 
Raamatukogu soovidega arvestatakse vallas ja matka organiseerimisel saingi sealt abi. 
Huvitav oli veel raamatuarutelu ja pärimuslugude kuulamine.    
  
Raamatukogu tegevused merekultuuri aastal. 

Emakeelepäeva seostasin merekultuuri aastaga. Aluseks võtsin Lembit Uustulndi raamatu 
„Ta ujub siiski”, mis on kirjutatud lastele mõeldes. Noppisin merendusega seotud mõisteid, 
termineid, seiku ja ajaloolisi sündmusi. Tunnid viisin läbi kahes vanuseastmes – nooremale 
ja vanemale vanuseastmele. Õpetajad aitasid kaasa otsides plakateid ja pilte.  
 
2.  Juhtimine  

2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud 
Aasta lõpul tuli teostada inventuur Meerapalu raamatukogus, sest vallavolikogu otsuse 
alusel kuulus raamatukogu  alates 1.01.2017 likvideerimisele. Inventuuri viisime läbi 
Järvselja raamatukogu juhataja Ene Runteliga, transpordiga abistas vallas moodustatud 
likvideerimiskomisjon. Suur osa Meerapalu raamatukogu fondist tuli üle Meeksi 
raamatukogule.  
 
2.2 Eelarve 
Tabel 2 

Põhieelarve Seisuga  Seisuga  Muutus % 
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31.12.15. € 31.12.16 € 
Eelarve täitmine kokku 15263 15834 +3,7% 

Personalikulu 9454 9568 +1,2% 

Komplekteerimiskulu 3316 3711 +12% 

sh KOV-lt 2400 2474 +3,1% 

sh riigilt 817 996 +22% 
Infotehnoloogiakulu 503 495 -1,6% 

*    
*    

  

 
Tabel 3 
Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Summa 

Eesti Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupilt  10.10-21.10.2016 120,00 

   

Raamatukogupäevade tähistamiseks soovisime külla kutsuda populaarse laste- ja 
noorsookirjaniku Reeli Reinausi. Kohtusime kirjanikuga 14. oktoobril Meeksi raamatukogus. 
Kuulama olid tulnud Mehikoorma kooli õpilased ja õpetajad. Kirjanik rääkis ka oma 
teadustööst muinasjuttude ja rahvaluule alal, seetõttu oli huvitav ka täiskasvanutel, samas 
arendas see laste silmaringi.  
 
2.4 . Personali juhtimine ja areng 
Aasta lõpuks pidanuks tööle naasma Annika Kupits, kuid ta jäi teise lapse ootuspuhkusele, 
seega jätkan täiskoormusega töötamist Meeksi raamatukogus.  
 
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest 2016 
 
Tabel 4 

Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv 
(koolituse maht) 

Koolituseks 
kulutatud 

Meeksi 1 15 62,00 

    

 
Tabel 5 

Koolituse teema Korraldaja  Osavõtjate 
arv 

Pagulane, põgenik, immigrant – kes on kes ja TÜ ühiskonnateaduste 
instituut 

1 

 
2.4.2 Maakonnaraamatukogu osa koolituse korraldamisel. 
Sel aastal oli kõige meeldivam ja ühtlasi ka harivam koolitussõit „Tervislikult näoga mere 
poole”. Sellest innustust saades sooviksin veel tutvuda Kõrvemaaga või  Järvamaaga (Paide, 
Türi, Võhma). 
 
Tabel 6  
Kõrveküla raamatukogu poolt korraldatud koolituspäevadel osalemine 
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Meeksi 30.03 Andrase teabepäev 1 

 12.-13.05 Koolitussõit, tervisepäev Harjumaal 1 

 23.09 Raamatubuss Lähte rk 1 

 7.12 TMK 65 1 

 
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised  
 2.4.4 Erialahariduse omandamine  
 
2.4.5 Töötajate tunnustamine 
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine  
 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht 
 
Tabel 7 

Raamatukogu 
nimi 

Vajadused Teostatud tööd 
(2016) 

Plaan (arengukavast aasta vms) 

    

 
2.5.1  Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 
On tagatud. 
 
Tabel 8 

Raamatukogu nimi Vajadused Teostatud tööd 
(2016) 

Plaan (arengukavast aasta vms) 

    

 
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia vallas 
 
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine, 
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 
-annetuste osakaal kogude juurdekasvust  
Annetuste osakaal teavikutest sel aastal oli 13,9% ja 7% makstud komplekteerimissummast. 
-kogude kasutatavus ja seosed lugejate sihtrühmadega, 
 Raamatuid tellides arvestan lugejate soovidega, kogemus on näidanud, et kellegi soovil 
tellitud raamatut kasutavad ka paljud teised lugejad.  
 
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 
E-raamatuid Meeksi raamatukogu tellinud ei ole, ei ole ka nõudlust olnud. Õpilaskirjandust 
tellisin sel aastal mõned topelteksemplarid, mis ilmusid kordustrükina. Suurema osa 
komplekteeritavatest raamatutest moodustab ilukirjandus, nõudlusel tellin tervise-, 
esoteerika- ja kokaraamatuid, ka elulooraamatuid. Venekeelse kirjanduse osakaal on 
kahanenud, kuna lugejaid jääb vähemaks.  
 
3.1.2 Perioodika komplekteerimine 
Perioodikat oli 2016. aastal tellitud 18 nimetust, lisaks annetusi 5 nimetust. 
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3.1.3 Auviste komplekteerimine 
Auviseid ei komplekteerinud. 
3.2 inventuurid, mahakandmised 
Meeksi raamatukogu sel aastal inventuuri ei teinud, küll teostasime inventuuri koos 
Järvselja raamatukogu juhataja Ene Runteliga Meerapalu raamatukogus, mis läks Meeksi 
vallavolikogu otsuse alusel likvideerimisele. Suur osa fondist tuli üle Meeksi raamatukogule. 
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused 

Teeninduskorraldus on endine. Seoses Meerapalu raamatukogu likvideerimisega, on 

Meerapalu küla jäänud sellest teenusest ilma, lähim raamatukogu on Mehikoormas, vahemaa 

Meerapaluga 20 kilomeetrit.  Mõned kasutavadki Meeksi raamatukogu teenuseid, kuid kõigil 

ei ole transporti ja elanikkonna vananemisega on igasugune liikumine vaevalisemaks 

muutunud. Teeninduspunkti loomine Meerapallu on ebareaalne, sest talveperioodil on vaja 

ruume kütta ja ka liiklemine nende külade vahel nõuab suuri kulutusi. 

 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine  

AIP-i kasutatakse kasutatakse suhteliselt vähe, kuid olemasolu on siiski vajalik. Rohkem 

kasutavad lapsed, ka õppetööks. 

4.2 Raamatukogu kasutamine 
Meeksi raamatukogus on lugejaid vähemaks jäänud. Põhjuseks loen elanikkonna 
vähenemist ja vananemist. Ka külastusi on sellest tingituna vähem. Laenutusi ja 
infopäringuid on siiski rohkem, mis tõendab, et raamatukogud on endiselt vajalikud. Aasta 
peale hajutatud lugejate registreerimine on minu meelest suurt segadust tekitanud, endal ei 
ole enam ülevaadet kasutajatest, (aga võibolla ei olegi seda vaja?). 
 
Tabel 9 

Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2015 

Lugejad 
2016 

Muutus 
(+-) 

Meeksi 125 115 -10 
    

 

Raamatu- 
kogu 

Külastused 
2015 

Külastused 
2016 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal-
külast. 
2015 

Virtuaal-
külast. 
2016 

Muutus (+-
) 

Meeksi 3648 3104 -544 0 0 0 

       

 

Raamatu- 
kogu 

Laenut-d 
2015 

Laenut-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Päringud* 
2015 

Päringud* 
2016 

Muutus (+-
) 

Meeksi 6739 6857 +118 122 173 +51 

       

 
 
4.3 RVL teenindus 
RVLi tellimused ja kohaletoimetamised on endiselt raamatukogu töötaja õlul, sest lugejal ei 
ole enamasti sedagi võimalust, mis raamatukogul. Meeksi on tellinud ja saanud raamatuid  
Roiult, Tammistust, Härmast, Kõrvekülast ja Lohkvast. Koduteenindust Meeksi raamatukogul 
sel aastal ei olnud.  
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4.4 Laste- ja noorteteenindus 
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine 
Lisaraha laste- ja noortekirjanduse osas oli Meeksi raamatukogule väga vajalik. Sai tellida 
õppekirjanduse kordustrükke, samuti rohkem tõlkekirjandust noortele, ka noorte seas 
populaarseks osutunud kirjandust. Lastekirjandust tellisin kümmekond nimetust rohkem kui 
mullu ja noortekirjandust viis nimetust rohkem.  
 
 
 
 
 
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 
Laste lugejate ja külastuste arv on kahanenud, seevastu laenutusi on rohkem kui mullu. 
Tabel 10 

Rmtk Lug-d 
2015 

Lug-d 
2016 

Muut
us(+-) 

Külast-d 
2015 

Külast-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Laenut 
2015 

Laenut 
2016 

Muutus 
(+/-) 

Meeksi 30 28 -2 1235 851 -384 545 609  +64 
          

 
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine 
Lastele on raamatukogus loodud tingimused, et nad saaksid omaette lugeda või ka õppida. 
Võin rahuldusega öelda, et seda võimalust kasutatakse. Nooremad lapsed harrastavad 
ettelugemist – üks loeb ja teised kuulavad ja tahavad ise järjekorras lugeda. Aitan igati kaasa 
nende olukordade tekkeks. Huvi kirjanduse vastu jääb vanemas koolieas tagasihoidlikuks. 
Raamatukogu tagaruumis, kus asub diivan, viib õpetaja läbi tüdrukute käsitöötundi. Nad 
väidavad, et neile meeldib ja erialane kirjandus on ka käepärast. Kui vaheuksed kinni panna, 
siis ei sega me üksteist.   
 
4.4.4 Laste- ja noorteüritused 
 
Tabel 11 

 Raamatukogu Ürituse nimi Osavõtjate arv 
 Meeksi Emakeelepäev 6 

  Merekultuuri aastaks 14 
  Lasteraamatupäev Kõrvekülas 2 

  Külas lastekirjanik Reeli Reinaus 21 

  Rühmatund 4. kl 1 

  Rühmatund 5.+7. kl 4 

 Rühmatund 4. kl 4 
 
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  
 
Tabel 12 

 Kordade arv  Teenuste(laenutuste) 
arv 

Kasutajate arv 

Koduteenindus    
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Tabel 13 
 Ürituste arv Osavõtjate arv 

Teenused teistele  asutustele   

 
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja 
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.  
4.6.1 kohalikul 

Raamatukogu on jäänud veel üheks kultuurseks ja tasuta vaba aja veetmise kohaks.  Meeksi 

raamatukogu teeb endiselt koostööd kohaliku naisseltsi ja põhikooliga. Näiteks olid seltsi 

naised kutsutud pärimuslugusid kuulama, nemad omakorda kasutavad raamatukogu abi, et läbi 

viia kas vastlapäev või mõni muu üritus. Kooli huvijuhiga arutame enne läbi, mida ja kuidas 

mõnd üritust korraldada, kust näidendeid leida, keda kaasata vms.  Sporditegevuse 

organiseerimisel on vallas Ene Rõžova nn kõva käsi, kes kutsub alati kas matkale, kepikõnnile 

või korraldab suuremaid spordiüritusi. Võtan võimalusel ise osa ja kutsun ka oma lugejaid  

osalema.  Naaberraamatukogu Järvseljaga on tihe koostöö mitmes kultuurivaldkonnas.  

4.6.2 riiklikul  

4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.  
 
Tabel 14 
 

Raamatukogu Suuremate ürituste (ka näitused) loetelu Üritustel  
osalenute arv 

Meeksi Raamatuväljapanekud täiskasvanutele:  

 Kirjanike ja raamatute tähtpäevade puhul 14  
 Lastele:                                                        12  

 Üritused:  

 Küünalde süütamine Vaino Vahingu hauale ja 
vastupanuliikumise ausambale 

2 

 Jumalateenistus Mehikoorma kiriklas ja küünla süütamine 
Vabadussõja mälestusmärgile 

 
2 

 Kohtumine Valdur Mikitaga (Võnnus) 5 
 Vabariigi 25.aastapäeva tähistamine (Ahunapalus) 6 

 Matk Peipsiveere ja kultuuri- ja loodusrajal 14 
 Raamatuarutelu Kadastik, M. „Eluaegne” 9 

 Kirjanuketuur „Sõnaränd” (Järvseljas) 6 

 Pärimuslood – Urmas Kalla 12 
Kokku Üritusi  8                                 näitusi 56 

 
. 
4.7  Raamatukogu koolituskeskusena kasutajale 
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded 
Meeksi raamatukogu on oma tegemistest kirjutanud ajalehes „Peipsi Rannik”. Eelmisel 
aastal kajastasin merekultuuri aasta üritusi, kohtumist kirjanikuga ja raamatuarutelu. Veel 
ilmub meil vallaleht kord kvartalis, seal kirjutasin kultuurimatkast mööda Peipsiveert ja 
pärimuslugudest, mida vestis Urmas Kalla. Pildid artiklite juurde teen tavaliselt ise.  
 
4.9 Andmebaasid.  
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5. Kokkuvõte ja 2017.aasta tegevused 
 
Üldistavalt võib öelda, et aasta 2016 oli Meeksi raamatukogus teguderohke ja küllaltki 
pingeline, seda eriti arvestades aastalõpu inventuuri Meerapalu raamatukogus. Ka sisulise 
poole pealt oli aasta  huvitav, sai teoks vähemalt üks unistus – matk mööda Peipsiveert. 
Käesoleval, 2017. aastal tuleb suur osa ajast kulutada Meerapalust mahakantud 
kirjandusega tegelemiseks, tuleb tegeleda fondiga. Pilgu peab juba valdade ühinemise 
suunas seadma, oleme aasta lõpuks  Räpina valla koosseisus. Püüan suuremat tähelepanu 
pöörata lastele, kujundada nende lugemisharjumusi, korraldada rohkem üritusi. 
 
 
Koostaja  Tiiu Rõžova 
 
 
                                                                          26. jaanuar 2017. 
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18.      Melliste raamatukogu  2016. aasta aruanne 
 

Elanike arv teeninduspiirkonnas 01.12. 2015 1077 
Lugejate arv   388 
Külastuste arv 3766 + 2890 
Arvutikasutajate arv 57 
Laenutuste(koos kohalkasutustega) arv 10883 
E-teavikute laenutuste arv 0 
Teavikute arv 13293 
Raamatuürituste arv kokku       54 

 
1.Põhilised tegevussuunad 
1. Mäksa valla omaloomingu almanahh “Mõttevärav VII“ (üleskutse, koostamine, 
toimetamine, trükiks ettevalmistus. Trükk MTÜ Kodukoht Mäksa projekti „Loovuse jälg“ 
rahastusel. 80 lk, 33 autorit. Raamat kingiti kõigile Tartumaa raamatukogudele) 
2. Kodulootöö. Näitus „Mäksa vald 25“, külapäev Mellistes (koostöö MTÜga Kodukoht 
Mäksa), ekskursioon mööda koduvalda (koostöös MTÜga Pihlakobar), „Külapassid“ (Mäksa 
valla külade lühitutvustused voldikutena (iga küla kohta 1 leht) ja blogipostitustena blogis 
www.mellistekylalugu.wordpress.com (kogus 2016. aastal 2890 külastust, viide blogile on ka 
Mäksa valla kodulehel www.maksavald.ee). 
3. Kohtumised kirjarahvaga (Tiia Kõnnussaar (3 korda), Mikk Sarv, Aare Kasemets). 
4. Kinkeraamatute päevad :  
a) „Pisike puu“ – beebiraamatute pidulik üleandmine 
b) 1. september - Tarkusepäev - Kinkeraamatud 1. klassi astujatele 
c) Hüvasti Melliste kool - kinkeraamatud Melliste kooli lõpetajatele  
5. Rahvapärimuse koolitused (Tartu+Tallinn) ja põlvkondadevaheline (lapsed ja 
vanavanemad) jõuluootuse üritus “Jõulud läbi aja“ (koostöös MTÜga Pihlakobar, külas oli 
Eesti Rahvapärimuse Kooli juhataja Terje Puistaja). 
6. Suvise ekskursiooni Põltsamaa-Imavere-Kurgja-Viljandi marsruudi kokkupanemine ja 
kirjandusliku taustaga tutvumine ja teistele tutvustamine peatuspaikades (koostöö MTÜga 
Pihlakobar). 
 

Raamatukogu tegevused merekultuuri aastal. 

5 

*„Muinastulede öö“ – suvelõpuüritus Melliste järve kaldal: rahvamuusika (noorteansambel 
Taevastiib, torupillimängija Kaie Miekheim, lõõtspillimängija Kristi Kool, Pihlakobara 
naisansambel), rahvatantsud (rahvatantsurühm Linda), mõtisklused (Tiia Kõnnussaar ja Aare 
Kasemets), lõkked-tõrvikud-küünlad, küpsetised, koduõlu (koostöös MTÜga Kodukoht Mäksa, 
rahastust toetas Eesti Kultuurkapital). 
*Silmitsi merega - osalemine ekskursioonil Muhumaa-Saaremaa-Vilsandi. 
*Koduvallaekskursioonil läbi 16 küla anti terekäsi iga küla looduspildile (6 järvesilma, 2 jõge 
(Emajõgi ja Luutsna jõgi), 2 allikat (Silmaallikas ja Paeläte, iga osaleja sai värskendavat 
allikavett ka koju kaasa võtta).  
*Merelaulude pooltund (koostöös MTÜga Pihlakobar). 

http://www.mellistekylalugu.wordpress.com/
http://www.maksavald.ee/
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*Osalemine tervisepäeval „Tervislikult näoga mere poole“. 
 
2.  Juhtimine  

2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud  
Muutusi ei olnud. Nõukogu ei tööta. Koostöö Melliste Algkooli kirjandusõpetajatega ja 
lasteaia õpetajatega väga hea. 
 
2.2 Eelarve 
Tabel 2 

Põhieelarve Seisuga  

31.12.15. € 
Seisuga  

31.12.16 € 
Muutus % 

Eelarve täitmine kokku 24658.- 22050.- -10,6 % 

Personalikulu 14478.- 16643.- +13% 
Komplekteerimiskulu   6365.-   6666.- +4,5% 

sh KOV-lt   4805.-   4617.- - 4,0% 
sh riigilt   1872.-   1985.- +5,7% 

Infotehnoloogiakulu     548.-     741.- +26,0% 

*    
*    

 
2.3 Projektid 
Tabel 3 
Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Summa 

Kodupaigapäev (Kultuurkapital) aprill-mai 2016 200.- 

Loovuse vägi (Kohaliku omaalgatuse programm) aprill 2016-

veebruar 2017 

795.- 

Muinastulede öö (Kultuurkapital) 

 

august 2016 250.- 

Projektid on olnud suunatud kogukonna liitmisele ja pärimusajaloo talletamisele. 
 
2.4 . Personali juhtimine ja areng 
Seoses juhataja  haigestumisega novembris ja ettenähtava pikema raviperioodiga täidab 
Melliste raamatukogu juhataja ülesandeid endine Melliste Algkooli kirjandusõpetaja-
raamatukoguhoidja  Koidula Vassil. Raamatukogu sel perioodil  avatud 4 päeval nädalas. 
Eelarve täitmise vähenemine on seotud juhataja töölt eemalviibimisega.  
Kaagvere külakeskuses on 0,2 koormusega laenutuspunkt. 
  
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest 2016 
Tabel 4 

Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv 
(koolituse maht) 

Koolituseks 
kulutatud 

Melliste 5 8 päeva  

    

 
Tabel 5 
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Koolituse teema Korraldaja  Osavõtjate 
arv 

Lugude jutustamine ja rahvapärimused 
 

Eesti Rahvapärimuse Kool 
 

1 

Kirev, põnev ja elav vaimne kultuuripärand 
( 2 päeva) 

Rahvakultuuri Keskus 1 

Jõulud läbi aja 
 

Eesti Rahvapärimuse Kool 
 

30 

KÜSK ja 2016. a. projektid ( 2 päeva) Tartu Maavalitsus 2 

 
2.4.2 Maakonnaraamatukogu osa koolituse korraldamisel.  
Teemad aktuaalsed ja esinejad pädevad. Aitäh!  
 
Tabel 6  
Kõrveküla raamatukogu poolt korraldatud koolituspäevadel osalemine 

Raamatukogu Kuupäev  Üldteemad Osalejate arv 
    

Melliste  Tervisepäev 1 
 
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised  
 
* Kodupaigapäeva läbiviimine 
* Muinastulede öö korraldamine 
* Ettekanded raamatu osatähtsusest lapse vaimse maailma arendamisel :  
a) beebiraamatupeo korraldamine 
b) 1. septembri koolialguse sõnavõtt + kinkeraamatud 
c) Melliste Algkooli VI kl. lõpuaktus + kinkeraamatud  
* Kirjutised vallalehes 
* Mõttevärava materjalidega eeltööd 
* Vestluste juhtimine kohtumistel kirjarahvaga 
* Koduvalla ekskursioon valla 25.aastapäeva tähistamiseks 
 
 2.4.4 Erialahariduse omandamine  - 
2.4.5 Töötajate tunnustamine  - 
 

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine  
Raamatukogu asub kortermaja I korrusel endises viietoalises korteris põrandapinnaga 100 
ruutmeetrit. Praegune olukord rahuldab. 
 
 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht 
Tabel 7 

Raamatukogu 
nimi 

Vajadused Teostatud tööd 
(2016) 

Plaan (arengukavast aasta vms) 

    

 
2.5.1  Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 
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Praegu puudub. Seoses haldusreformiga jääb oodata uue  maja valmimist, kuhu tuleb ka 
noortekeskus ja uue omavalitsuse teeninduspunkt. Maja asukoht planeeritud Tartu-Räpina 
maantee äärsele ostetavale krundile. Praeguse info järgi aastal 2018. 
Tabel 8 

Raamatukogu nimi Vajadused Teostatud tööd 
(2016) 

Plaan (arengukavast aasta vms) 

Melliste  0 2018 (Seoses haldusreformiga jääb 

oodata uue  maja valmimist, kus peaks 

olema raamatukogu, noortekeskus, 

vallaosavalitsus) 

 
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia vallas 
Uus lugejaarvuti 
Wifi ühendus 
 
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine, RaRS § 5(5) 1)) 
 
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 
-annetuste osakaal kogude juurdekasvust  
-kogude kasutatavus ja seosed lugejate sihtrühmadega,  
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 
 Uusi raamatuid saadus 588 eks., nendest 13 annetustena. 
3.1.2 Perioodika komplekteerimine 
Uusi ajakirju tellitud 16 eri nimetust, ajalehti 4 nimetust. 
3.1.3 Auviste komplekteerimine -0 
3.2 inventuurid, mahakandmised 
 Kustutusaktide järgi kustutatud 305 teavikut. 
 
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  

 

Suur tähelepanu on pööratud lastetööle – lugemisharjumuste kujundamine, huvi äratamine 

raamatute vastu, arutlusvõimaluste pakkumine. Klasside ja lasteaiarühmade ühiskülastused,  

ettelugemistunnid ja raamatutunnid. Lauamängude harrastamise võimalus rühmadele. 

 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine  

AIP teenuse kasutamine on vähenenud, sest enamjaolt on inimestel kodus arvutid olemas. 

 

4.2 Raamatukogu kasutamine  
 
Tabel 9 

Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2015 

Lugejad 
2016 

Muutus 
(+-) 

Melliste 406 388 -18 
    

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/106012016012?leiaKehtiv
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Raamatu- 
kogu 

Külastused 
2015 

Külastused 
2016 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal-
külast. 
2015 

Virtuaal-
külast. 
2016 

Muutus 
(+-) 

       

Melliste 4650 3766 -884 0 2890 +2890 
 

Raamatu- 
kogu 

Laenut-d 
2015 

Laenut-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Päringud* 
2015 

Päringud* 
2016 

Muutus 
(+-) 

       

Melliste  10872 10883 +11 145 268 +123 
 
Inimesi käib vähem, aga nad võtavad korraga rohkem ja ka küsivad rohkem. Päringute arvu 
suurenemist saab seostada ka raamatutundidega õpetaja osalusel. Virtuaalkülastusi kogunes 
üllatavalt palju. 
 
4.3 RVL teenindus  
4.4 Laste- ja noorteteenindus 
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine 
Laste- ja noortekirjandusele on läbi aastate Melliste raamatukogus väga suurt tähelepanu 
pööratud. Lasteraamatute osakaal on päris suur ja lisaraha on võimaldanud veelgi avaramaid 
raamatuvalikuid.  
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 
Tabel 10 

Rmtk Lug-d 
2015 

Lug-d 
2016 

Muut
us(+-) 

Külast-d 
2015 

Külast-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Laenut 
2015 

Laenut 
2016 

Muutus 
(+/-) 

Melliste 111 102 -9 1717 1505 -212 1660 2195  +535 

           
          

 
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine  
 
4.4.4 Laste- ja noorteüritused 
Tabel 11 

Raamatukogu  Ürituse nimi Osavõtjate arv 
Melliste Nukits ütleb: „Tere! Ja vali“  

 Nukitsa konkursiga seotud raamatunnid (6 korda) 62 

 Eesti kirjanduse mastimänd – Heljo Mänd (näitus)  

 Raamatukogutund Heljo Männist (3.-6. klass) 39 

 Lasteraamatupäev (lasteaed, 4 rühma) 58 
 Kohaliku lasteaialaste luulelugemise võistlus 

(osalemine ettevalmistamisel, osalemine žürii töös) 
 

 Emakeelepäev (3 klassi) 36 

 Sinasõbraks raamatuga – 1. klassi kinkeraamat 110 

 Lugemistunnid 20 

 Autogrammitund Tiia Kõnnussaarega 36 
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 Raamatutunnid Ira Lember 90 20 
 Esimese klassi tutvustund raamatukoguga 10 

 Raamatutunnid Uno Leies 36 

 Raamatutunnid Kerttu Soans 26 

 Raamatutunnid Olivia Saar 34 

 Vutt-vutt raamatukokku (lasteaed) 52 
 Ettelugemistunnid  42 

 „Jõulud läbi aja“ 30 
 Päkapikupäev 51 

 Melliste kooli lõpetajatetele kinkeraamat 70 

 „Jõulurõõm“ (näitus)  
 
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  
 
Tabel 12 

 Kordade arv  Teenuste(laenutuste) 
arv 

Kasutajate arv 

Koduteenindus    
Tabel 13 

 Ürituste arv Osavõtjate arv 

Teenused teistele  asutustele   

 
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.  

Melliste raamatukogus on ikka pööratud tähelepanu kogukonna liitmisele ja pärimusajaloo 
talletamisele. 
Koostööpartnerid: MTÜ Pihlakobar, MTÜ Kodukoht Mäksa, LMS Helin, Mäksa Maanaiste 
Selts, Melliste algkool-lasteaed. 
Selle aasta märksõnad oleksid Külapassid (kohapärimuse talletamine ja jagamine, 

kodukohatunde süvendamine), „Mõttevärav“ (eri põlvkondi liitev, kodukandi inimesi siduv 

ning inimeste loomingulisust õhutav projekt) ja Muinastulede öö (pärimiskultuuri kestmine 

tänases päevas, traditsioonide edasikandumine ja kodupaiga väärtustamine). 

 
Tabel 14 
 

Raamatukogu Suuremate ürituste (ka näitused) loetelu Üritustel  
osalenute arv 

Melliste Tervendav kodu (näitus)  

 Teemaõhtu „Kui kodu on kortermajas“ 11 
 Jaan Kaplinski kirjutuslaud (näitus)  

 Herta Laipaik – rahvajuttude varahoidja (näitus)  

 „Mäksa vald 25“ (näitus raamatukogus)  

 „Mäksa vald 25“ (näitus kohvikus Käbitare)  
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 Kultuuritund Mikk Sarvega 16 
 Kodupaigapäev 96 

 Ekskursioon mööda koduvalda 22 

 Ekskursioon „Silmitsi merega“ 2 

 Ekskursioon Põltsamaa-Imavere-Kurgja-Viljandi 44 

 Muinastulede öö 132 
 Võnnu kihelkonna kohanimed 2 

 „Jõulud läbi aja“ 30 
 Merelaulude pooltund 26 

 Beebiraamatu pidulik kätteandmine 16 

 „Mõttevärav“ (eeltöö, koostamine, toimetamine)  
 Uudiskirjanduse näitused (10)  

 „Tõde ja õigus“ (väljapanek)  
 Kodulugu (näitused)  

 „Nobedatele näppudele“ (näitus)  

 „Uusi hoidiseid“ (väljapanek)  
 „Jõulurõõm“ (näitus)  

 „Jõulutervitus“ - postkaardinäitus  
 „Köök on kodu süda“ (näitus)  

Kokku 36 Üritusi    11              näitusi  26  

 
4.7  Raamatukogu koolituskeskusena kasutajale 
Melliste raamatukogu pakub koolitusi osaluskoolitusena oma suurematel üritustel, eraldi 
koolitusi ei toimu. 
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded 
Artiklid valla lehes (7) 
„Mõttevärav“ (kogumine, valik, toimetamine, aluskujundus, autoritega suhtlus)  
„Külapassid“ paberil ja blogis 
 
4.9 Andmebaasid.  
 
5. Kokkuvõte ja 2017.aasta tegevused 
 
  *31.03.2017- Tartumaa lasteraamatupäev „Maailma loomisest otsani“ – Henno Käo 75. 
 
Igal probleemil on lahendus; 
mitte alati ootuspärane… 
Laial teel võib tekkida ahendus; 
vaikne algus toob lõpu, mis kärane. 
 
Mõnda tähtasja väärtustab vähendus, 
mõni suuremalt on suurepärane… 
Igal hetkel siin elus on tähendus; 
Olgu viiv ise hall siis… või särane… 
 
/ Virve Osila / 
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Koostaja : 
Melliste raamatukogu juhataja  Aasa Sulg 
Kuupäev 22.01.2017 
 
 
Tumm tahab rääkida, 
kurt kuulata, 
lauskmaa-asukas igatseb mägesid, 
pime kadestab nägijaid, 
murelik muretuid, 
ojanireke mäestikujõgesid, 
umbrohi on eluga rahul. 
 
/ Virve Osila / 
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19.      Nina raamatukogu  2016. aasta aruanne 
 
 

Elanike arv teeninduspiirkonnas 01.12. 2015 155 
Lugejate arv 47 
Külastuste arv 569 
Arvutikasutajate arv 20 
Laenutuste(koos kohalkasutustega) arv 2384 
E-teavikute laenutuste arv  
Teavikute arv 3391 
Raamatuürituste arv kokku 11 

 
1.Põhilised tegevussuunad. Nagu eelmistel aastatel- midagi eriti ei muutunud. Oli kaks 
märkimisväärset juhtumit. 2016 aastal Nina raamatukogu sai kaks uut arvutid. Üks täielikul 
uus arvuti tuli Kõrveküla raamatukogu projektist Riigikogu täiendav toetus raamatukogudele.. 
Teise aga andis Alatskivi vallavalitsus (see arvuti ei ole päris uus, aga ikka uuema Windowsi 
versiooniga kui meil olid). Vanade arvutitega oli lood päris kehva. Veel eelmisel aastal 
raamatukogule anti lisa raha (100 euro) laste raamatute ostmiseks. Kuigi lapsi on meil päris 
vähe uued raamatud olid teretulnud.  
 
Raamatukogu tegevused merekultuuri aastal. Oli üks näitus „Peipsi järv on nagu väike 

meri.“ 

2.  Juhtimine  

2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud   
Muutuseta. 
2.2 Eelarve 
Tabel 2 

Põhieelarve Seisuga  

31.12.15. € 
Seisuga  

31.12.16 € 
Muutus % 

Eelarve täitmine kokku 3,870 2,392 -38,19 

Personalikulu 2,800 1,300 -53,57 

Komplekteerimiskulu 1,070 1,092 + 2,01 
sh KOV-lt 0,820 0,721 -12,07 

sh riigilt 0,266 0,370 +28,11 

Infotehnoloogiakulu    

 
.  
2.3 Projektid 
Tabel 3 
Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Summa 
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2.4 . Personali juhtimine ja areng. Ei muutunud. 
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest 2016 
Tabel 4 

Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv 
(koolituse maht) 

Koolituseks 
kulutatud 

Nina 1 15 (2 päeva) 62 
 

1 15 62,00 

    

 
Tabel 5 

Koolituse teema Korraldaja  Osavõtjate 
arv 

   

 
2.4.2 Maakonnaraamatukogu osa koolituse korraldamisel. Hinnang seminaridele- hea. . 
Tabel 6  
Kõrveküla raamatukogu poolt korraldatud koolituspäevadel osalemine 
 

Raamatukogu Kuupäev  Üldteemad Osalejate arv 
Nina 12-13.05 

9.11 
Koolitussõit- tervisepäev Harjumaal 
Kirjanike tuur. 

1 
1 

 
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised Ei olnud. 
  
 2.4.4 Erialahariduse omandamine. Puudub. 
 
2.4.5 Töötajate tunnustamine. Ei olnud. 
 

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine  
 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht. Muutuseta. 
Tabel 7 

Raamatukogu 
nimi 

Vajadused Teostatud tööd 
(2016) 

Plaan (arengukavast aasta vms) 

    

 
2.5.1  Juurdepääs liikumispuudega inimesele. Vajadusel ja kokkuleppel on tagatud. 
Tabel 8 

Raamatukogu nimi Vajadused Teostatud tööd 
(2016) 

Plaan (arengukavast aasta vms) 

    

 
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia vallas.  
Peale arvutite uuendust muudatusi ei olnud. 
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine, RaRS § 5(5) 1)) 
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 
-annetuste osakaal kogude juurdekasvust  

https://www.riigiteataja.ee/akt/106012016012?leiaKehtiv
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-kogude kasutatavus ja seosed lugejate sihtrühmadega. Komplekteerimise põhimõtted ei 
muutunud. Uuendusi ei olnud. Kogude kasutatavus on enamasti täielik. E-teavikuid ei ole.  
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat). 2016.aastal Nina raamatukogu sai 117 
raamatu ( seal hulgas 5 annetusena). E-raamatuid ei ole. 
3.1.2 Perioodika komplekteerimine. 2016.aastal oli tellitud: 2 ajalehte aastakäiku («МК- 
эстония», «Литературная газета.» ) ja 5 ajakirja ( «САМ», «Дом, сад, огород», «Загадки 
истории», «Садовник», «Лиза».) 
3.1.3 Auviste komplekteerimine. Ei ole. 
3.2 inventuurid, mahakandmised. Ei olnud. 
 
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused. Muudatusi ei olnud. Nina raamatukogu 

teenindab kaks küla- Nina ja Rootsi. On lugejaid Alatskivilt, lugejad-suvitajad Tartust, 

Narvast, Kiviõlist ja mujalt. Raamatukogukasutajad (kes ei ela Ninal) kasutavad raamatukogu 

siis kui auto või mingi teine transport  on olemas.   

 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine. Muutuseta. 

 

4.2 Raamatukogu kasutamine. Kahjuks arvud ikka ei rõõmusta. Mõned vanad ja pidevad 
lugejad on lahkunud meie seast, uued aga ei külasta meid nii tihti kui tahaks. Osa käivad vaid 
kord (või paar korda) aastas. Möödunul aastal ei kiirustanud raamatukogu külastama isegi 
need kes varem pidevalt käisid lihtsalt juttu ajama ja küla uudiseid kuulama (ütlesid et milleks 
üht ja sama rääkima, elu paremaks ei läinud, eks ? ). Ja see on kohe näha külastuste arvelt. 
Laenutuste arv on ka vähenenud. Rahvas raske elu pärast on väga hõivatud ja murelik, ei ole 
aega ja tuju raamatukogu külastama ja raamatuid lugeda.   
 
Tabel 9 

Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2015 

Lugejad 
2016 

Muutus 
(+-) 

Nina 46 47 +1 

    

 

Raamatu- 
kogu 

Külastused 
2015 

Külastused 
2016 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal-
külast. 
2015 

Virtuaal-
külast. 
2016 

Muutus 
(+-) 

Nina 656 569 -87    
       

 

Raamatu- 
kogu 

Laenut-d 
2015 

Laenut-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Päringud* 
2015 

Päringud* 
2016 

Muutus 
(+-) 

Nina 2599 2384 -175    
       

 
4.3 RVL teenindus. Koduteeninduse lood on selline, kui keegi tervise pärast ei saa 
raamatukoguse ise tulla, viin ise kätte. Aga mitte palju ja mitte väga kaugele- transporti ei ole. 
Õnneks selliseid lugejaid ei ole veel palju, siia maani said kõik lugemissoovid  täidetud.   
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4.4 Laste- ja noorteteenindus. Peaaegu kõik Nina küla lapsed käivad Alatskivi koolis, 
venekeelsete raamatute peale neil ei ole aega ja ei huvita. Teised väiksed lugejad õpivad küll 
vene koolides, aga külastavad meid ainult koolivaheajal ja mitte tihti. 2016 aastal mõned 
lugejaid ei saanud enam arvestada lastena, sest vanem kui 16 arvestatakse kui täiskasvanud 
(nii nad ise ka ju arvavad). Selle pärast lugejate arv vähenes, aga, tänu ühele uuele väiksele 
lugejale, mitte eriti.   
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine. Laste raamatuute ostmisel meil on pidev 
järjekord. Kõige pealt soetame kooliprogrammi kirjandust (vähemalt proovime), seejärel 
tuleb täht laste kirjandus (eesti autorid vene keeles) ja siis, kui raha jääb, midagi laste 
eelistustest. Aruande aastal raamatukogu sai juurde 24 väljaandeit, suur osa tänu lisa rahale. 
Muidugi see aitas teenindusele kaasa, kuigi lapsed külastasid meid päris harva (osa noortest 
kasutajatest käisid möödunud suvel kas raha teenimas või suvilaagrites).  
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 
Tabel 10 

Rmtk Lug-d 
2015 

Lug-d 
2016 

Muut
us(+-) 

Külast-d 
2015 

Külast-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Laenut 
2015 

Laenut 
2016 

Muutus 
(+/-) 

Nina 9 7 -2 53 37 -16 57 73  +16 

          
 
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine  
4.4.4 Laste- ja noorteüritused. Möödunud suvel proovisin teha lasteüritust kas või nendega 
kes käisid raamatukogus. Suurt huvi ei märganud. 
Tabel 11 

Raamatukogu  Ürituse nimi Osavõtjate arv 

Nina Lemmik piraattegelane raamatutest. 2 
 
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  
 
Tabel 12 

 Kordade arv  Teenuste(laenutuste) 
arv 

Kasutajate arv 

Koduteenindus    

Tabel 13 
 Ürituste arv Osavõtjate arv 

Teenused teistele  asutustele   
 
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.  

 
Tabel 14 
Oma muredes ja probleemides viibiv rahvas ürituste peale huvi ei tundnud üldse, v.a. need 
kaks korda kui tuli soov koos viibimisel aega veeta. 
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Raamatukogu Suuremate ürituste (ka näitused) loetelu Üritustel  
osalenute arv 

Nina Üritus „Naistekamp on ikka naistepäeva kuningas“  
Üritus „Jõulud ja vanaaasta ärasaatmine.“ 
Näitus „Peipsi järv on nagu väike meri.“ 
 
Väljapanekut oli 7 (autorite ja raamatute juubelid) 

6 
10 

Kokku Üritusi    2              näitusi 1  
 
4.7  Raamatukogu koolituskeskusena kasutajale. Koolitust ei olnud. 
 
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded. Muutuseta. 
4.9 Andmebaasid. Muutuseta. 
 
 
5. Kokkuvõte ja 2017.aasta tegevused 
Nagu eelmistel aastatel midagi eriti ei muutunud. Esiplaanil on ikka raha kokkuhoid ja selle 
puudus. Ja see probleem muidugi ei ole ainult raamatukogul, vaid ka külastajatel. Aga 
vaatamata sellele raamatukogu ikka, kas või harva, külastatakse ja raamatuid ikka 
laenutatakse ja läbi vaadatakse. Nüüd, kui külastajad said uuema arvuti, internetti kasutajatel 
ka ei ole probleeme (vähemal aruande aastal, sest külastajaid oli võrdselt vähe). 
Raamatukogu ruumiga, fondiga ja teenistusega kliendid on väga rahul (küla juttude järgi). 
2017.aastal on kavas raamatute korrashoid ja ümberpaigutamine (vast taga riiulites viibiv 
raamat kui tuleb silma ette saab huvipakutavam kellelegi). Proovin midagi ka ürituste 
olukorras muuta.  
.  
 
 
Koostajate nimed: 
 
Direktor  Maarika Helaja 
                                                                                              Kuupäev…26.01.2017. 
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20. Nõgiaru raamatukogu  2016. aasta aruanne 
 
 

Elanike arv teeninduspiirkonnas 01.12. 2015 679 

Lugejate arv 118 

Külastuste arv 2030 

Arvutikasutajate arv 6 

Laenutuste(koos kohalkasutustega) arv 5081 

E-teavikute laenutuste arv 0 

Teavikute arv 9536 

Raamatuürituste arv kokku 5 

 
1.Põhilised tegevussuunad 
 
 Lugejaid oli kokku 118, neist lapsi 22. Lugejate arv  langes 7 lugejaga. 
Raamatukogu kogu suurenes 217 raamatu  võrra. Mahakandmisi ei olnud.  Jätkub töö 
elektroonilise kataloogiga. Sisestasin  217 uut raamatut ja 1393  kogus olevaid raamatuid. 
 Täiendasin ja parandasin lugejate andmeid. 
Varusin raamatukogule kütte, hoidsin maja ümbruse korras. 
Lahendasin ettetulevad probleemid 
 
Raamatukogu tegevused merekultuuri aastal. 

 
 1 ajutine näitus täiendustega Merekultuuriaasta 
 
2.  Juhtimine  

2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud 
Struktuuris muudatusi ei olnud. 
Nõukogu ei ole. 
 Raamatukogu on lugejate avatud 11.00 – 17.00  Lahtioleku päevi 226 
2.2 Eelarve 
Tabel 2 

Põhieelarve Seisuga  

31.12.15. € 
Seisuga  

31.12.16 € 
Muutus % 

Eelarve täitmine kokku 15322 16432 +6,8 

Personalikulu 9996 11193 +10,7 

Komplekteerimiskulu 3553 3424 -3,7 
sh KOV-lt 2396 2216 -8,1 

sh riigilt 1147 1188 +3,5 

Infotehnoloogiakulu 0,811 0,480 -68,9 

*    

*    
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2.3 Projektid 
Tabel 3 
Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Summa 

0 0 0 

   

 
2.4 . Personali juhtimine ja areng 
  
Töötab   1 töötaja. 
 
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest 2016 
  
Tabel 4 

Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv 
(koolituse maht) 

Koolituseks 
kulutatud 

    

    
 
Tabel 5 

Koolituse teema Korraldaja  Osavõtjate 
arv 

Pagulaste teema. Haldusreform TÜ Ühiskonnateaduste 
instituut 

1 

 
  
2.4.2 Maakonnaraamatukogu osa koolituse korraldamisel.  
 
.Seminarid on väga  harivad ja vajalikud. 
Tabel 6  
Kõrveküla raamatukogu poolt korraldatud koolituspäevadel osalemine 
 

Raamatukogu Kuupäev  Üldteemad Osalejate arv 

Nõgiaru 23.09.201
6 

Raamatubuss Lähtel 1 

 
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised  
 
 2.4.4 Erialahariduse omandamine  
 
2.4.5 Töötajate tunnustamine  
Eesti Kultuurkapitali tänupreemia juubeli puhul. 

 

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine  
 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht 
Raamatukogu  on Nõo vallavalitsuse allasutus.  Vajab remonti. 
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Tabel 7 
Raamatukogu 
nimi 

Vajadused Teostatud tööd 
(2016) 

Plaan (arengukavast aasta vms) 

    

 
2.5.1  Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 
Vajadusel saab raamatukokku. 
Tabel 8 

Raamatukogu nimi Vajadused Teostatud tööd 
(2016) 

Plaan (arengukavast aasta vms) 

Nõgiaru   Ei ole plaanis 

 
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia vallas 
 
Interneti ühendus on tagatud, wifi levik puudub. Vajadusel saab  wifi leviku tagada. 
 
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine, RaRS § 5(5) 1)) 
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 
Komplekteerin igat liigikirjandust, mis pakub lugejale huvi. 
Komplekteerimisel arvestan lugejate soovidega. Eelistatud on eesti kirjanikud, noorsoo 
romaanid, ajalugu, biograafia. 
Kõik sissetulnud raamatud võtan arvele ja vöötkooditan. Sel aastal  suurenes kogu 217 
raamatuga. Kustutusi ei olnud. 
E-raamatuid ei ole soovijate puudusel. 
-annetuste osakaal kogude juurdekasvust  
Annetusi oli 20€ eest ja 9  raamatut 
-kogude kasutatavus ja seosed lugejate sihtrühmadega,  
Loetakse ilukirjandust kõige rohkem ja eelistatakse eesti kirjanikke. Laenutatakse enam   
biograafiat, ajalugu. Soovitakse rohkem kergema sisuga raamatuid, sest lugajateks on   
rohkem vanem põlvkond. Kindlasti vaadatakse millise  kirjasuurusega on teos trükitud. 
Vaadatakse ka raamatu paksust. Mõni soovib paksemat  raamatut, teine jälle õhemat, et  
parem käes hoida. 
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 
3.1.2 Perioodika komplekteerimine 
Sel aastal oli 15 nimetust  perioodikast, varasemast 7 nimetust vähem.  Mitmed ajakirjad 
ühinesid ja  ei ilmunudki enam.  Mõnda ajakirja  ei tellinudki huvipuudusel. 
3.1.3 Auviste komplekteerimine  
 
3.2 inventuurid, mahakandmised 
Ei ole inventuuri teostanud. Mahakandmisi sel aastal ei olnud. 
 
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused . 

Rahulolematust ei ole  lahtiolekuaegade suhtes olnud. Nõo vallas töötab 3 raamatukogu, 5 km 

ja 15 km raadiuses. Elanikkond  saab kasutada 3 raamatukogu teenust vajadusel.  

Kohapeal on kasutada internetiühendusega arvuti, vajadusel saab paljundada, printida. Lugeda 

ajalehti ja perioodikat. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/106012016012?leiaKehtiv
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4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine  

 AIP-i ikka kasutatakse.  AIP-i kasutajaskond on  väljakujunenud. Kasutati 63 korral. 

Kasutajateks on vanemad inimesed. 

4.2 Raamatukogu kasutamine   
Tabel 9 

Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2015 

Lugejad 
2016 

Muutus 
(+-) 

Nõgiaru 125 118 -7 

    

 
Raamatu- 
kogu 

Külastused 
2015 

Külastused 
2016 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal-
külast. 
2015 

Virtuaal-
külast. 
2016 

Muutus (+-
) 

Nõgiaru 1914 2030 +116    

       
 

Raamatu- 
kogu 

Laenut-d 
2015 

Laenut-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Päringud* 
2015 

Päringud* 
2016 

Muutus (+-
) 

Nõgiaru 5529 5081 -448 29 29 0 
       

  
4.3 RVL teenindus  
 
Vajadusel.  
 
4.4 Laste- ja noorteteenindus 
Koostöö on lasteaiaga. Suuremaid üritusi oli 2. Kui lasteaed on külastanud raamatukogu, siis 
räägin raamatukogust üldiselt, raamatute paiknemisest riiulitel,   seletan mõisteid mis on 
perioodika,  teatmeteos jne. 
Sel aastal oli 22 lugejat ja 181 külastust  ning 270 laenutust.  Põhiliselt loetakse ikka koolis 
vajaminevat kirjandust.  
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine 
 
 Tellin valikuliselt. 
 
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 
Tabel 10 

Rmtk Lug-d 
2015 

Lug-d 
2016 

Muut
us(+-) 

Külast-d 
2015 

Külast-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Laenut 
2015 

Laenut 
2016 

Muutus 
(+/-) 

Nõgiaru 23 22 -1 183 181 -2 240 270  +30 

          

 
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine  
Loetakse ikka põhiliselt koolis vajaminevat kirjandust. 
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Laste  lugemisharjumise juurde suunamine  on pidev töö. Soovitan  koolis soovitusliku 
kirjanduse juurde veel mõnda raamatut. Viitan alati uudiskirjandusele, soovitan sealt 
raamatuid. See aasta kasvas  laenutuste arv  30 laenutuse  võrra.  
 
4.4.4 Laste- ja noorteüritused 
Tabel 11 
Raamatukogu  Ürituse nimi Osavõtjate arv 

Nõgiaru Emakeelepäev 10 
 Teadmistepäev                                                                 10 

                                                                                                      
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  
 
Tabel 12 

 Kordade arv  Teenuste(laenutuste) 
arv 

Kasutajate arv 

Koduteenindus 10 37 2 
Tabel 13 

 Ürituste arv Osavõtjate arv 

Teenused teistele  asutustele   

 
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja 
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.  
4.6.1 kohalikul 

Raamatukogu kultuurikeskuse rolli ei  täida ja selleks puuduvad ka ruumid. Väiksemaid üritusi 

ikka on. Raamatukogu on jäänud raamatute laenutamise kohaks ja kohapeal lugemiseks, info 

hankimiseks. Raamatukogus saab soovikorral vabaaega veeta küll.  Kasutada saab  arvutit, 

lugeda perioodikat,  tutvuda  väljapanekute ja näitustega. 

Läbiviidud üritused on seotud ikka  raamatukoguga. Ürituse sisse on põimitud kas mõistatusi 

või  viktoriin, luuletus. 

4.6.2 riiklikul  

4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.  
Tabel 14 
 

Raamatukogu Suuremate ürituste (ka näitused) loetelu Üritustel  
osalenute arv 

Nõgiaru Emakeelepäev 
teadmistepäev 
Kohtumine  T. Põlluga  Heljo  Mänd 90 
Kohtumine T. Põlluga  Hille Karm 
Jõuluõhtu 

10 
10 
10 
10 
10 

 Suuremad näitused. -4 
Heljo Mänd -90 
Ira  Lember- 90 
Olivia Saar- 85 
Merekultuuriaasta 

 

Kokku Üritusi    5              näitusi  4        väljapanekuid 28 50 
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4.7  Raamatukogu koolituskeskusena kasutajale 
Lasteaialapsed ja täiskasvanud on sihtgrupid, kellele  koolitusi läbi viia. 
Lasteaialastele  rääkisin raamatukogust üldiselt, laenutamisest jne. ning vastasin küsimustele. 
Individuaalkoolitus – postkasti loomine ja pangakonto kasutamine ID-kaartiga. 
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded 
Koduleht valla kodulehel. Teated ainult raamatukoguga seoses infotahvlil. 
4.9 Andmebaasid.  
URRAM 
 
5. Kokkuvõte ja 2017.aasta tegevused 
Tahan loota, et lugejate arv  enam ei lange, pigem tuleks mõni juurde. Loodame, et 
haldusreform ei kaota väiksemaid raamatukogusid ära, sest neid väiksemaid kogusid on ikka  
vaja. 
 
Direktor Sigrid Piiri.                                               24.01.2017 
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21.  Nõo raamatukogu  2016. aasta aruanne 
 
 

Elanike arv teeninduspiirkonnas 01.12. 2015 2383 
Lugejate arv 753 
Külastuste arv 10600 
Arvutikasutajate arv 109 
Laenutuste(koos kohalkasutustega) arv 20363 
E-teavikute laenutuste arv 0 
Teavikute arv 22960 
Raamatuürituste arv kokku 33 

 
1.Põhilised tegevussuunad 
1. Möödunud aasta oli merekultuuriaasta, millele oli pühendatud mitu üritust.  
2. Toimus raamatu esmaesitlus, kohal olid  nii kirjanik kui ka illustraator Aidi ja Ott Vallik.  
3. Ühe arvutikoha likvideerimise tagajärjel saime pinda juurde kolmele raamaturiiulile  
4. Tihenes koostöö kooliga, eriti algklassidega. 
5  On suurenenud lugejate ja laenutuste arv võrreldes möödunud aastaga. 
OV on meile alati vastu tulnud, oleme saanud abi ürituste korraldamisel erinevate 
osakondade töötajatelt. OV on kasutanud meie ruume oma projektide tutvustamiseks. 
Raamatukogu tegevused merekultuuri aastal. 

1. Meri on meie pärand ja ajalugu – näitus 

2. Meri meie maalides, - n ( kohaliku kunstistuudio mere maalidest) 

3. Meri eesti kirjanike loomingus. – n 

Aasta jooksul oli üleval 3 püsinäitust, mida pidevalt täiendasime. 

2.  Juhtimine  

ole 2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud  
Raamatukogu reguleerivad dokumendid: 

a) Raamatukogu põhimäärus 
b) Raamatukogu kasutamise eeskiri 
c) Raamatukogu sisekorra eeskiri 
d) AIPi kastusjuhend 
e) Raamatukogu tegevus on kavandatud Nõo valla arengukavas 2037 ja Nõo valla 

eelarvestrateegias 2016 – 2019.  
 
2.2 Eelarve 
Tabel 2 

Põhieelarve Seisuga  

31.12.15. € 
Seisuga  

31.12.16 € 
Muutus % 

Eelarve täitmine kokku 34.028 27.270   -19.7 

Personalikulu 16.673 18.145 8.11 
Komplekteerimiskulu 8.372 8.721 4.01 

sh KOV-lt 4,165 4,493 7.3 
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sh riigilt 4,165 4.170 0.1 
Infotehnoloogiakulu 0.480 0.400 -16.7 

 
2.3 Projektid 
Tabel 3 
Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Summa 

Ei ole saadud   

   

 
2.4 . Personali juhtimine ja areng 
Personali koosseisus muudatusi ei ole 
  
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest 20 
Tabel 4 

Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv 
(koolituse maht) 

Koolituseks 
kulutatud 

Nõo 1 2 ˇ1 

    

 
Tabel 5 

Koolituse teema Korraldaja  Osavõtjate 
arv 

Pagulane, põgenik, immigrant TÜ avatud ülikool 1 
. 
  
2.4.2 Maakonnaraamatukogu osa koolituse korraldamisel.  
. 
Tabel 6  
Kõrveküla raamatukogu poolt korraldatud koolituspäevadel osalemine- 1 kord 
 
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised  
Ei ole olnud 
2.4.4 Erialahariduse omandamine 
Ei õpi 
2.4.5 Töötajate tunnustamine  
Sel aastal ei ole tunnustamisi 
 

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine  
 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht 
Raamatukogu on vallavalitsuse hallatav asutus ja töötab põhimääruse alusel. 
Rahvas on raamatukogu asukohaga rahul, ruumid on korras ja praegu remonti ei vaja. 
 
Tabel 7 

Raamatukogu 
nimi 

Vajadused Teostatud tööd 
(2016) 

Plaan (arengukavast aasta vms) 

 Ei ole   
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2.5.1  Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 
Raamatukogus on tagatud juurdepääs liikumispuudega inimestele. 
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia vallas 
Raamatukogus töötab AIP raamatukogu lahtioleku aegadel, lugejate kasutada on 2 arvutit, 
mis rahuldavad kasutajate vajadused täielikult. On ka wifi levikuala. 
. 
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine, RaRS § 5(5) 1)) 
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 
Raamatute tellimisel eelistame eesti autorite teoseid nii lastele kui täiskasvanutele. Samuti 
tellime tõlkekirjandust, teatmekirjandust vastavalt rahalistele võimalustele ning arvestame 
lugejate ja õppurite soove. Annetusi oli 12 eksemplari 52 euro väärtuses. 
-annetuste osakaal kogude juurdekasvust  
-kogude kasutatavus ja seosed lugejate sihtrühmadega,  
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 
Raamatuid on ostetud 636 eksemplari, selleks kulus riigi raha 4170 eurot, OV raha 3065.77 
eurot. Annetusi saime 12 ja nende maksumus oli 58 eurot. 
3.1.2 Perioodika komplekteerimine 
Perioodika komplekteerimine tekitab raskusi. Uued muudatused ei õigusta ennast, on 
tekkinud palju segadust. Perioodikat oli tellitud 1427.26 euro eest. 
3.1.3 Auviste komplekteerimine 
3.2 inventuurid, mahakandmised 
Kustutatud on 1181 eksemplari raamatuid. 
 
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  

Muudatusi teeninduskorralduses ja teenustes ei ole, kõik toimib endist viisi. Raamatukogu 

paikneb vallamajas, selles majas asub arstipunkt, ilusalong, vald, kultuurimaja. Inimesed on 

harjunud siia tulema, kas raamatuid laenutama või ajalehti- ajakirju lugema. Sageli tehakse 

siin aega parajaks, arutatakse ilmaasju. On tihti mainitud, et siin on soe, puhas ja hubane olla. 

Meie lugejateks on ka inimesed küladest. Tullakse vastavalt aastaajale kas ratta, tõukekelgu 

või autoga. Sageli grupeerutakse naabri või sõbraga, siis käiakse ka poes või arsti juures, seega  

aetakse mitu asja korraga. Meie inimestel, kes ei ole ise võimelised alevikku tulema on alati 

abiks sotsiaaltöötaja, kes toob nad autoga kohale ja viib hiljem ka koju tagasi. Kuna 

raamatukogu on avatud ka laupäeval, siis on kaugematest küladest lugejatel võimalus kasutada 

laste ja lastelaste abi, kes toovad neid autoga raamatukokku, on kasutatud ka külaesindajate 

abi, kes viivad raamatud soovijatele koju. Raamatuid on võimalik pikendada telefoni teel. 

Kaugemate külade lugejatele me ei laenuta kõige uuemat ja nõutumat kirjandust. Seda saavad 

nad lugeda hiljem ja pahandust ei ole meil sellepärast tekkinud. 

 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine  

AIPi kasutab meil 109 inimest, nendest lapsi 68. Aasta jooksul oli internetis käidud 674 

korda, nendest lapsi 605 korda. Internetipunkt on avatud raamatukogu lahtiolekuaegadel. 

Kasutada on 2 korralikku arvutit ja tundub, et nendest täielikult piisab. Põhilised AIPi 

kasutajad on pensionärid, kes käivad oma makse maksmas ja õpilased. 

4.2 Raamatukogu kasutamine 
Lugejate, külastuste ja laenutuste arv on suurenenud. Millest see on tingitud ei oskagi 
ütelda, sest aastad ei ole vennad: kord läheb paremini, kord halvemini. Arvan, et kasu on 
sellest, et meil on sujunud paremini koostöö kohaliku kooli algklasside õpilastega. 
Nendele on korraldatud rohkem üritusi, kui varem. Ka lasteaia õpetajad tunnevad huvi 

https://www.riigiteataja.ee/akt/106012016012?leiaKehtiv
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raamatukogu vastu ja tulevad rühmadega kas siis raamatukoguga tutvuma või üritustest 
osa saama. 

Tabel 9 

Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2015 

Lugejad 
2016 

Muutus 
(+-) 

Nõo 591 644 +53 

    
 

Raamatu- 
kogu 

Külastused 
2015 

Külastused 
2016 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal-
külast. 
2015 

Virtuaal-
külast. 
2016 

Muutus 
(+-) 

Nõo 8075 10600 +2525 0 0 0 
       

 

Raamatu- 
kogu 

Laenut-d 
2015 

Laenut-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Päringud* 
2015 

Päringud* 
2016 

Muutus 
(+-) 

Nõo 15796 17628 +1832 284 728 +444 

       

.  
Muutused paremuse poole on seletatav sellega, et meil vahetusid töötajad ning uuel töötajal 
jäi kohalkasutajad elmisel aastal arvutisse märkimata ja  kadunuks jäi ka osa AIPi külastajaid. 
Sellel aastal aga kõik toimib nagu peab. Infopäringuid oli 728. Olime abiks õpilastele 
referaatide jaoks materjalide otsimisel. Suurem osa oli leidumus- ja faktipäringutel ning 
seaduste otsingul. 
4.3RVL teenindus 
Kuna meie lugejad on liikuv rahvas ning enamus käib linnas tööl, siis nad lähevad ise linna 
raamatukokku ning otsivad omale vajaliku raamatu, sest nii saab kiiremini. Meil viivad 
sotsiaaltöötajad raamatu soovijatele koju. 
4.4 Laste- ja noorteteenindus 
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine 
Komplekteerimisel pöörame rohkem tähelepanu eesti autorite raamatutele, tellime 
ulmekirjandust ja põnevikke, mis on noorte hulgas väga populaarsed. Oleme arvestanud ka 
õppurite vajadusi. 
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 
Tabel 10 

Rmtk Lug-d 
2015 

Lug-d 
2016 

Muut
us(+-) 

Külast-d 
2015 

Külast-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Laenut 
2015 

Laenut 
2016 

Muutus 
(+/-) 

Nõo 233 299 +66 2171 3008 +837 2411 1722 689  

          
 
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine  
Oleme püüdnud igati kaasa aidata noorte lugemisharjumuste  kujundamisele. Alustame seda 
juba lasteaiast alates, kutsume lapsi tutvuma raamatukoguga, suurematele räägime 
laenutamise võimalustest, kutsume võimaluse piires raamatukokku lastekirjanikke. 
Algklassiõpilastega viime läbi raamatutunde, kohtume kirjanikega, teise klassi õpilastele 
toimus Aidi ja Ott Valliku raamatu „Imelised inimesed“ esitlus, kus lapsed said osta raamatut 
autorite pühenduste ja autogrammidega. 
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Tabel 11 
Raamatukogu  Ürituse nimi Osavõtjate arv 

Nõo 09.03.“Tõrukesed“ raamatukoguga tutvumas 19 

                                             05.04  Hommikutund kirjanik Siiri Laidlaga                   18 
                                             26.10  Kohtumine Julya Mironovaga                               34 
                                             20.10  kohtumine lastekirjanik Aidi Vallikuga               24 
                                             03.11  Rk.tund:Sipsikust Pokudeni(E.Valteri illustratsioonid)  26                
                                             10.11  Rk.tund: Räägime ja loeme muinasjutte               20 
                                             17.11  Rk. Tund:Pildi lugu (illustratsioonid, illustraatorid)   18 
                                             25.11  Advendieelne hommik raamatukogus                 11  
                                             20.11 Aidi ja Ott Valliku raamatu „Imelised inimesed“ esitlus 46   
                                             11.02 Heljo Mänd -90  N  
                                              08.05 Laulud emale  VP 
                                             21.05  Ira lember – 90  N   
                                             03.09  Jaan Rannap – 85 VP 
                                             18.10  Olivia Saar – 85  N                                          
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  
Tabel 12 

 Kordade arv  Teenuste(laenutuste) 
arv 

Kasutajate arv 

Koduteenindus 00 0 0 

Tabel 13 

 Ürituste arv Osavõtjate arv 

Teenused teistele  asutustele 0 0 

.  
 
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja 
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.  
Peamised koostööpartnerid on kohalik kool, lasteaed, naaberraamatukogud ning kohalik 
omavalitsus. Õpilastega oleme viinud läbi raamatutunde, oleme korraldanud kohtumisi 
lastekirjanikega. (Siiri Laidla ja Aidi Vallik). Korraldasime advendihommiku koos jõuluvana, 
pillimehest päkapikuga. Laulsime, mängisime ringmänge ning meisterdasime jõulukaunistusi. 
Esmakordelt  toimus meie raamatukogus lastekirjanik Aidi ja illustraator Ott Valliku 
lasteraamatu „Imelised inimesed“ esmaesitlus. Kohapeal sai osta neid raamatuid autorite 
autogrammide ja pühendustega. Ilus ja pidulik oli kinkeraamatu “Pisike puu“ ja nimelise lusika 
üleandmine väikestele ilmakodanikele. 
 
4.6.1 kohalikul   

4.6.2 riiklikul  

4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.  

26.oktoobril toimus raamatukogus kohtumine venelanna Julya Mironovaga, kes jutustas 

muinasjutu „Naeris“  eesti-, vene- ja inglise keeles. Ka mängud lastega toimusid mitmes keeles. 

Külas oli meil 34 last lasteaiast „Krõll“ 

Tabel 14 
 

Raamatukogu Suuremate ürituste (ka näitused) loetelu Üritustel  
osalenute arv 
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Nõo 33 üritust 274 
Kokku Üritusi                  näitusi  5  

02.03  Friedebert Tuglas – 130  N 
30.04  Paul Kuusberg – 100   N 
20.06  Enn Vetemaa  - 60   N 
23.11  Mats Traat -80  N 
15.12  Indrek Hirv- -60  N 
01.01  August gailit – 125 VP 
22.01  Jaan Kaplinski  - 75  VP 
29.01  Herta Laipaik – 95  VP 
04.06  Ain Kaalep – 90  VP 
20.06  Veiko Belials – 50  VP 
05.08  Nikolai Baturin – 80  VP 
01.01  Debora Vaarandi – 100  Vp 
06.11  Viivi Luik – 70  VP 
10.11  Virve Osila – 70  VP 
28.04  Tartumaa Arendusseltsi  infopäev Nõo raamatukogus 
20.12  Eesti Lastekirjanduse Keskuse kinkeraamatu „Pisike puu“ ja Nõo valla poolt antud 
nimelise lusika pidulik üleandmine 2016.a. sündinud. 
 
4.7  Raamatukogu koolituskeskusena kasutajale 
Raamatukogus on korraldatud raamatutunde viiel korral, osavõtjaid 84. 
Aidatud on eakaid toime tulla e-teenuste kasutamisel. Uueks teenusliigiks on meil välja 
kujunenud aidata vanemaid inimesi tervisetõendi täitmisel, mis on küllaltki aeganõudev töö. 
Aga parata pole midagi,sest oleme pererearstikeskusega ühes majas ning kuna nendel ei 
olevat aega inimesega tegeleda, siis saadetakse nad raamatukokku abi otsima. Siiani oleme 
õnneks toime tulnud.’ 
 
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded 
Raamatukogu tutvustamiseks kasutame  Nõo valla lehte ja valla kodulehekülge.. 
 
4.9 Andmebaasid.  
Koduloo andmebaas on olemas koduloomuuseumil ja kuna me oleme siin koos ühes ruumis, 

siis ei näe me vajadust eraldi andmebaasi loomiseks. 
 
5. Kokkuvõte ja 2017.aasta tegevused 
Eriliselt suuri probleeme meil ei olnud, jätkasime oma tööd lugejate teenendamisel.  Oleme 
olnud tublimad kui eelmisel aastal. Kuna kaotasime ära ühe arvutikoha, siis ostsime kolm uut 
riiulit ning saime oma raamatufondi natuke laiendada. Kahest arvutist lugejatele täiesti 
piisab, ning need on uuendatud. Paranenud on koostööd kohaliku kooliga, õpilastele on 
korraldatud mitmeid üritusi. Muidugi ei ole me unustanud ka oma vanu sõpru lasteaiast. 
Meeldiv koostöö jätkub. Muudatustest uue aasta töös praegu ei oska midagi arvata, enne 
tuleb üle elada haldusreform ja alles siis vaadata mis meist saab, seniks jätkame oma tavalist 
tööd. Põhirõhk on lugejate teenendamisel. 
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  Nõo raamatukogu juhataja   

  Helle Voore                                                                                           24. jaanuar 2017.a. 
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22.     Piirissaare  raamatukogu  2016. aasta aruanne 
 
 

Elanike arv teeninduspiirkonnas 01.12. 
2015 

105  

Lugejate arv 52  
Külastuste arv 336  
Arvutikasutajate arv 0  
Laenutuste(koos kohalkasutustega) arv 1160  
E-teavikute laenutuste arv 201  
Teavikute arv 2  
Raamatuürituste arv kokku   

 
1.Põhilised tegevussuunad 
Märkimisväärseid sündmusi 2016 aastal seoses raamatukoguga ei toimunud. 

 

Vajalik oleks taastada internetiühendus ja tellida juurde eesti keelset ajakirjandust ja 
perioodikat. 
 
Raamatukogu tegevused merekultuuri aastal. 

Ei toimunud 

2.  Juhtimine  

2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud   
Muutused raamatukogude võrgus:puuduvad 
.  
 
2.2 Eelarve 
Tabel 2 

Põhieelarve Seisuga  

31.12.15. € 
Seisuga  

31.12.16 € 
Muutus % 

Eelarve täitmine kokku 4058 4518 +0,46 
Personalikulu 3556 3715 +0,16 

Komplekteerimiskulu 502 631 +0,13 

sh KOV-lt 318 351 +0,03 

sh riigilt 181 277 +0,09 

Infotehnoloogiakulu 0   
*    

*    
2.3 Projektid 
Tabel 3 

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Summa 

pole  0 
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2.4 . Personali juhtimine ja areng 
 
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest 2016 ei toimunud 
 Tabel 4 

Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv 
(koolituse maht) 

Koolituseks 
kulutatud 

 0   
    

 
Tabel 5 

Koolituse teema Korraldaja  Osavõtjate 
arv 

   

 
2.4.2 Maakonnaraamatukogu osa koolituse korraldamisel.  
Tabel 6  
Kõrveküla raamatukogu poolt korraldatud koolituspäevadel osalemine 
 

Raamatukogu Kuupäev  Üldteemad Osalejate arv 
   0 

 
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised ei ole 
 
 2.4.4 Erialahariduse omandamine ei ole 
2.4.5 Töötajate tunnustamine ei toimunud 
 

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine  
 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht ei ole plaanides 
Tabel 7 

Raamatukogu 
nimi 

Vajadused Teostatud tööd 
(2016) 

Plaan (arengukavast aasta vms) 

    

 
2.5.1  Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 
Tabel 8 

Raamatukogu nimi Vajadused Teostatud tööd 
(2016) 

Plaan (arengukavast aasta vms) 

Piirissaare   Ei ole 

 
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia vallas 
WIFI olemas 
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine, RaRS § 5(5) 1)) 
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 
-annetuste osakaal kogude juurdekasvust  
-kogude kasutatavus ja seosed lugejate sihtrühmadega,  

https://www.riigiteataja.ee/akt/106012016012?leiaKehtiv
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Uusi raamatuid saadi 104 vene keeles . Tehti ka üks annetus. 
 
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 

3.1.2 Perioodika komplekteerimine Ajakiri Täheke 
 
3.1.3 Auviste komplekteerimine 0 
3.2 inventuurid, mahakandmised 0 
 
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  

Kohalikud elanikud on väga rahul raamatukogu olemasoluga. Suvel on lugejaid eriti palju  

 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine puudus 

 

4.2 Raamatukogu kasutamine  
Tabel 9 

Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2015 

Lugejad 
2016 

Muutus 
(+-) 

Piirissaare 38 52 +14 

    
 
 

Raamatu- 
kogu 

Külastused 
2015 

Külastused 
2016 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal-
külast. 
2015 

Virtuaal-
külast. 
2016 

Muutus 
(+-) 

Piirissaare 280 336 +56 0 0  

       

 

Raamatu- 
kogu 

Laenut-d 
2015 

Laenut-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Päringud* 
2015 

Päringud* 
2016 

Muutus 
(+-) 

 936 1160 +224 0 0  

       

4.3 RVL teenindus  
Raamatukogul ei ole internetilehekülge.  

 
4.4 Laste- ja noorteteenindus 
Suve ajal külastas raamatukogu pidevalt 7 last. Nad laenutasid nii eesti kui vene keelseid 
raamatuid  32 korda. 
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine 
Suve ajal külastas raamatukogu pidevalt 7 last. Nad laenutasid nii eesti kui vene keelseid 
raamatuid u 65 korda. 
 
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 
Tabel 10 

Rmtk Lug-d 
2015 

Lug-d 
2016 

Muut
us(+-) 

Külast-d 
2015 

Külast-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Laenut 
2015 

Laenut 
2016 

Muutus 
(+/-) 

 65 79 +14 22 32 +10 38 52  +14 
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4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine  
4.4.4 Laste- ja noorteüritused 
Tabel 11 

Raamatukogu  Ürituse nimi Osavõtjate arv 

   
 
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  
 
Tabel 12 

 Kordade arv  Teenuste(laenutuste) 
arv 

Kasutajate arv 

Koduteenindus   0 
Tabel 13 

 Ürituste arv Osavõtjate arv 

Teenused teistele  asutustele  0 
 
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja 
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.  
Kohalik raamatukogu on Piirissaare elus väga tähtsal kohal. See on ka rahva kooskäimise koht. 
  
4.6.1 kohalikul  PV vallavalitsus 

4.6.2 riiklikul  

4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.  

 
Tabel 14 
 

Raamatukogu Suuremate ürituste (ka näitused) loetelu Üritustel  
osalenute arv 

Piirissaare 1 1 225 
Kokku Üritusi                  näitusi  

 
.4.7  Raamatukogu koolituskeskusena kasutajale 
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded 
Raamatukogu enda reklaamimisega ei tegele, sest internetiühendus puudub ja kohalikud on 
oma raamatukoguga tuttavad. 
4.9 Andmebaasid. olemas ainult käsikartoteek 
 
5. Kokkuvõte ja 2017.aasta tegevused 
 
Oluline on raamatukogu tööd jätkata. Kohalikus kultuuri ja seltsielus on raamatukogul oluline 
roll. Soovime pakkuda oma inimestele värsket ja head kirjandust ning kindlasti soovime 
taastada internetiühendust, et selle läbi leida uusi raamatukogu kasutajaid.  
 
Võimalusel läbi viia ka raamatukogu remont ja koostada selle jaoks projekte. 
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Koostajate nimed: 
 
Direktor 
Zinovia Ventshikova                                                  Kuupäev  31.01.2017.  
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23. Puhja raamatukogu  2016. aasta aruanne 
 
 

Elanike arv teeninduspiirkonnas 01.12. 2015 2274 

Lugejate arv 719 

Külastuste arv 8669 

Arvutikasutajate arv 92 

Laenutuste(koos kohalkasutustega) arv 23775 

E-teavikute laenutuste arv 0 

Teavikute arv 39826 

Raamatuürituste arv kokku 46 

 
 
1.Põhilised tegevussuunad 
 
Puhja Vallavolikogu 29.02.2016. a. otsusega nr 11 „Puhja Vallavalitsuse hallatavate asutuste 
tegevuse ümberkorraldamine” liideti alates 01.04.2016 Puhja raamatukoguga Ulila ja Uula 
raamatukogud. Uuel raamatukogul on uus põhimäärus (kinnitatud Puhja Vallavolikogu  
määrusega 01.04.2016) ja  kasutamise eeskiri (kinnitatud Puhja Vallavalitsuse määrusega 
12.05.2016) 
Seoses vallast raamatupidamise kaotamisega tuleb teha ka raamatupidamistööd, sedavõrra 
on elu keerulisem, pidevalt muutub midagi. 
Tähtsündmusteks võib pidada: 
- kohtumist Riigikogu liikme Peeter Ernitsaga – toimus Puhjas 
- osavõtt Rahvaraamatukogude Suveakadeemiast – osales Puhja Rk direktor 
- Puhja valla 25.aastapäev – osalesid Puhja Rk direktor ja Uula harukogu juhataja. 
 
Raamatukogu tegevused merekultuuri aastal: 

suulisi üritusi – 1, ettelugemine-vestlus „Loeme ja räägime merest.” - Uula harukogu, osalejaid 

6 

näituseid ja väljapanekuid - 3 

N  „Meri ja mere teema raamatutes” - Puhja Raamatukogu  

N  lastele „Mereteemaline luule”- Ulila harukogu 

Vp „Jaan Tätte raamatus ja muusikas”- Ulila harukogu 

 

2.  Juhtimine  

2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud   
Muutused raamatukogude võrgus: Alates 01.04.2016 ühendati kolm valla raamatukogu.  
Ühiseks nimeks sai Puhja Raamatukogu; Ulila ja Uula raamatukogud töötavad harukogudena  
ja töötajate ametinimetuseks on juhatajad. Puhja Raamatukogu juhib direktor. 
Raamatukogude töötajatel on uued töölepingud ja ametijuhendid. Lahtiolekuajad jäid 
endisteks. Raamatukogud omavad ühist eelarvet. 
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2.2 Eelarve 
Tabel 2 

Põhieelarve Seisuga  

31.12.15. € 
Seisuga  

31.12.16 € 
Muutus % 

Eelarve täitmine kokku 36,006 35,481 98,54 

Personalikulu 20,301 17,226 84,85 
Komplekteerimiskulu 9,084 10.223 112,54 

sh KOV-lt 4,263 5,183 121,58 

sh riigilt 4,02 4,180 103,98 
Infotehnoloogiakulu 1,451 1,080 74,43 

* koolituskulu  0,431  
*    
 

2.3 Projektid – 2016 a. ei olnud 
 
2.4 . Personali juhtimine ja areng 
Vallavalitsuse otsuse põhjal on Ulila ja Uula harukogude juhatajate töökoormuseks 0,6 
ametikohta ja Puhja Raamatukogu direktoril on 1,0 ametikohta (Puhja Vallavalitsuse 
korraldus nr 108,  31.03.2016) 
 
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest 2016 
  
Tabel 4 – tõendid, tunnistused 

Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv 
(koolituse maht) 

Koolituseks kulutatud 

Puhja (kokku) 4 102 431 

    
 
Tabel 5 – tõendid, tunnistused 

Koolituse teema Korraldaja  Osavõtjate arv  

Pagulane, põgenik,immigrant Tartu Ülikool 3 Puhja, Ulila, 
Uula 

 

Rahvaraamatukogude suveakadeemia Tartu Ülikool 1    Puhja   
Raamatukogupäevade avamine ERM-is  2  Ulila, Uula   
Kooliraamatukogude teabepäev Tartus  1 Ulila  

 
2.4.2 Maakonnaraamatukogu osa koolituse korraldamisel. 
Seminaride ja koolituspäevade korraldamisega oleme rahul. Alati on toredad väljasõidud ja 
koolitused teistesse raamatukogudesse. Koolituspäevad on alati olnud sisukad ja hästi 
organiseeritud, neid päevi ootame huviga. Tõsised tänud korraldajatele! 
Uula: ootab terviseteemalisi ettevõtmisi ja s.h. eriti SPAA külastusi. 
Tabel 6  
Kõrveküla raamatukogu poolt korraldatud koolituspäevadel osalemine 
 

Raamatukogu Kuupäev  Üldteemad Osalejate arv 
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Puhja 
 
 
 
 
Ulila 
 
 
 
 
 
 
Uula 

10.02 
30.03 
23.09 
09.11 
07.12 
10.02 
30.03 
07.09 
23.09 
20.10 
09.11 
07.12 
10.02 
12.-13.05 
07.09 
20.10 
09.11 
07.12 
 
 

Pagulane, põgenik,immigrant 
Andrase teabepäev 
Raamatubuss „Katariina Jee” Lähtel 
Kirjanike tuur 
TMK 65 
Pagulane, põgenik, immigrant 
Andrase teabepäev 
Infotehnoloogia Mektory Tallinnas. 
Raamatubuss „Katariina Jee” Lähtel 
Raamatukogupäevade avamine ERM-is 
Kirjanike tuur 
TMK 65 
Pagulane, põgenik, immigrant 
Tervisepäev Harjumaal 
Infotehnoloogia Mektory Tallinnas 
Raamatukogupäevade avamine ERM-is 
Kirjanike tuur 
TMK 65 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

 
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised 
Sõnavõtt Puhja valla 25.aastapäeval. 
 
2.4.4 Erialahariduse omandamine 
Kõik töötajad omavad eriharidust ja kutsetunnistusi. 
 
2.4.5 Töötajate tunnustamine 
 Maavalitsuse tänukiri ja Eesti Kultuurkapitali tänutoetus– Uula  
 
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine  
 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht  
Puhja Raamatukogul on hea asukoht, ruumid korralikud, sama ka Uulas. 
Ulila harukogu ruumid vajavad remonti ja soojustamist, sest talvekuudel on väga külm ja 
raamatud hallitavad. 
2016. a. ei remonditud raamatukogudes midagi. 
 
2.5.1  Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 
On tagatud Puhjas. Ulilas ja Uulas on vajadusel koduteenindus. Praegu sellist vajadust pole.  
 
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia vallas 
Paigaldati kiirem internet Puhja.  
Wifi – olemas Uulas 
uus arvuti – Uulas (rendilepinguga, Riigikogu erakondade eraldus) 
tarkvarad – kõik tasuta vabavarad 
 
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine, RaRS § 5(5) 1)) 

https://www.riigiteataja.ee/akt/106012016012?leiaKehtiv
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3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e- teavikud) 
Kogud komplekteerime põhiliselt Rahva Raamatu hulgimüügi leheküljelt, Varrakust, 
venekeelseid raamatuid tellime Kõrveküla raamatukogu poolt saadetavatest nimekirjadest. 
Venekeelseid tellime vähem, sest kasutajaskond on ka vähenenud. Püüame tellida igale 
maitsele ja erinevatest valdkondadest. Esmane valik on eesti kirjandusel nn. „medaliga” 
raamatutel. 
 
-Annetusi oli 132 raamatut kokku, st 15,6% (s.h. Ulila harukogu Riigikogu täiendav toetus) 
 
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 
E- raamatuid ei ole ja ei telli, kuna pole kasutajaskonda. 
3.1.2 Perioodika komplekteerimine 
Perioodikat oleme komplekteerinud ajakirjanduslevi kaudu. Kokku koos kultuuriperioodikaga 
(Akadeemia, Hea Laps, Looming, Täheke)   käib  
 Puhja Raamatukokku ajakirju 24 nimetust, ajalehti 4 nimetust 
Ulila harukokku ajakirju 14 nimetust, ajalehti 2 nimetust 
Uula harukokku ajakirju 11 nimetust, ajalehti 5 nimetust 
3.1.3 Auviste komplekteerimine 
Auviseid ei ole komplekteerinud, kuna huvilisi pole. 
3.2 inventuurid, mahakandmised 
Inventuure ei olnud. Kustutati 3153 lagunenud ja mittevajalikku eksemplari. 
 
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused 

Kuna harukogude tööaeg on lühike, kannatab lugejateenindus tublisti. Lugejatel on palju 

vähem võimalusi raamatukogu külastada, Ulilas on tekkinud võlglased.  

Raamatukogud paiknevad suuremates keskustes ja jäävad elanike igapäevaste käikude teele. 

Neljapäeviti käib valla buss küladest pensionäre Puhja toomas ja soovijad saavad ka Puhja 

Raamatukogu kasutada.  

Uusi teenuseid pole küsitud, printimine, skaneerimine  ja paljundus toimib. 

Lugejate rahulolu pole eraldi uuritud. Ikka on raamatuid vähe ja raamatukogu võiks 24/7 

töötada.  

Kuna lahtiolekuaeg on lühike, siis vastastikusel kokkuleppel laenutab Uula harukogu juhataja 

raamatuid enne ja pärast tööaega.   

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine 

Avalik teave on kättesaadav AIP-de kaudu. Viimastel aastatel näitab AIP-de kasutamine 

langustendentsi. Paljudel on kodus kordades paremad ja uuemad arvutid (Uula). 

Kasutajaid kokku 92.  

 

4.2 Raamatukogu kasutamine  
 

Tabel 9 

Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2015 

Lugejad 
2016 

Muutus 
(+-) 

Puhja 457 407 -55 

Uula 140 136 - 4 

Ulila 195 176 -19   
Puhja kokku 792 719 -73   

Lugejate arvu languse põhjusteks on: 
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- vähendatud tööaegadega töötavad harukogud 
- elanike arvu vähenemine ja vananemine piirkonnas 
- uus ümberregistreerimissüsteem Urramis ei tee ka asja paremaks 

Raamatu- 
kogu 

Külastused 
2015 

Külastused 
2016(+AIP) 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal-
külast. 
2015 

Virtuaal-
külast. 
2016 

Muutus (+-) 

Puhja 4401 5080+83 +762 0 0 0 

Uula 2112 1951+5 -156 0 0 0 

Ulila 1610 1540+10 -60 0 0 0 

 Puhja kokku 8123 8669 +546 0 0 0  
 
 
 Raamatu- 

kogu 
Laenut-d 
2015 

Laenut-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Päringud* 
2015 

Päringud* 
2016 

Muutus (+-) 

 Puhja 10171 12638 +2467 4 15 +11 

 Uula 5491 6027 +536 4 4 0 

Ulila 5086 5110 +24 10 5 -5 

Puhja kokku 20748 23775 +3027 18 24 +6 

 
Infopäringuid kokku 24, sellest Puhjas 15  , Ulilas 5  ja Uulas 4. Põnevaid päringuid sel aastal 
polnud. 
 
4.3 RVL teenindus 
Raamatuid vahetame vallasiseselt, kasutades mõnikord ka valla bussi. Seminaripäevadel saab 
raamatuid tuua Kõrveküla raamatukogust ja teistest raamatukogudest.  
Kokku täidetud 278 tellimust, 
teistelt saadud 385 raamatut  
 
Uula raamatukogu osutab koduteenust kokku 8 lugejale, kasutades aktiivi abi kirjanduse 
lugejateni toimetamisel. Ise viib nendele, kes helistavad ja ei ole momendil võimelised 
raamatukokku tulema. 
Ulila harukogu viib aeg-ajalt raamatuid kolmele perele. 
 
4.4 Laste- ja noorteteenindus 
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine 
Lastekirjanduse lisaraha oli väga teretulnud, sest andis võimaluse nii mõnegi raamatu 
muretsemiseks ja lugejad panid seda ka tähele. 
Puhja Raamatukogu sai tellida juurde 11 lisaraamatut, 
Ulila harukokku jõudis 12 raamatut, suurenes ka laste laenutuste arv. 
 
 
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 
Tabel 10 

Rmtk Lug-d 
2015 

Lug-d 
2016 

Muut
us(+-) 

Külast-d 
2015 

Külast-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Laenut 
2015 

Laenut 
2016 

Muutus 
(+/-) 

Puhja 92 101 +9 421 806 +385 603 1263  +660 
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Uula 29 20 - 9 69 91 +22 118 152  +34 

Ulila 42 37 -5 214 272 +58 349 498 +149 

Puhja kok 163 158 -5 704 1169 +465 1355 1913 +558 

 
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus sh lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine 
Puhja: Arvulised näitajad on pluss poolel. Abiks oli kindlasti see, et teise klassi lapsed käisid 
koos õpetajaga raamatukogus ja kõik võtsid ennast lugejaks ning laenutasid ka raamatuid. 
Laenutusi tuli juurde ka raamatute pikendamise teel. See ei pruugi nii jääda, sest laste 
lugemus  väheneb ja vabatahtlikult keegi raamatuid ei võta, ikka õpetaja suunamisel/sunnil. 
Agaralt külastasid raamatukogu ka erinevad lasteaiarühmad. 
Uula: Ei ole võimalik selliseid lapsi suunata ja lugemisharjumust kujundada, kellel käivad 
vanemad või vanavanemad kohustuslikku kirjandust laenutamas ja tagastamas ning last 
ennast ei näegi. 
 
4.4.4 Laste- ja noorteüritused 
Tabel 11 
Raamatukogu  Ürituse nimi Osavõtjate arv 

Puhja 
 
 
 
 
 
 
Uula 
Kokku 

11.02 Heljo Männil on juubel. Lasteaia 3.-5aastased 
10.03 Esmatutvus raamatukoguga. 2.-3. aastased 
16.03 Raamatu „Suur laisk ja väike laisk” lugemine 
          3.-5 aastased. 
20.10 Ettelugemispäev „Paula lood.” 2 klass 
16.11 Muinasjutunädal. 3-aastased 
16.11 Muinasjutunädal. 4-aastased 
 Ettelugemine-vestlus „Loeme ja räägime „merest”” 
7 

22 
13 
 
16 
21 
19 
12 
6 
109 

Lisaks suulistele üritustele korraldati ka raamatunäitusi ja -väljapanekuid:  
Uulas raamatunäitusi 1  „Oh kooliaeg, oh kooliaeg - millal sina tuled” 
Ulilas väljapanekuid 3, neist populaarseim „Loe, kui julged!” 
Puhjas näitusi 3, väljapanekuid 3 (kirjanduslikud tähtpäevad) 
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja 
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.  
4.6.1 kohalikul 
 Hea koostöö on valla raamatukogudel, Puhja Seltsimaja, lasteaia ja kooliga. 
Uula: raamatukogu on suhtluskohaks - käiakse ajalehti lugemas ja maailma asju arutamas. 
Ulila tegeles Puhja kihelkonna rahvapärimuste kogumisega.  
Puhja osaleb MTÜ Puhja Aja Mälu tegemistes 
4.6.2 riiklikul  
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil. 
Tabel 14 

Raamatukogu Suuremate ürituste (ka näitused) loetelu Üritustel  
osalenute arv 

Puhja Kohtumine Peeter Ernitsaga 
Inglid kirjanduses, kunstis ja muusikas (Taime Põld) 

20 
16 
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Näitusi kokku 7 („Puhja vald sõnas ja pildis” + kirjanduslikud 
tähtpäevad) 

Ulila Inglid kirjanduses, kunstis ja muusikas (Taime Põld) 
Näitus „Uudiskirjandus” 

14 

Uula Kohtumine vallavanemaga 
Lugejate jõulupidu 
Näitus „Noortest kirjanikest” 

20 
9 

Kokku Üritusi        5          näitusi   8 79 
Peale selle veel väljapanekuid kokku  11, sellest Puhjas 2, Ulilas 5   ja Uulas 4. 
. 
4.7  Raamatukogu koolituskeskusena kasutajale 
Sihtrühmad – lapsed ja uued lugejad (kirjanduse paigutus raamatukogus ja laenutusreeglid) 
AIP – eakad inimesed jt. kellel tekivad probleemid arvutiga 
Tagasiside – tänud ja mingi aja pärast samad küsimused uuesti... 
 
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded 
Üldandmed valla kodulehel. 
 
4.9 Andmebaasid – pole loodud, kodulehte pole 
 
5. Kokkuvõte ja 2017.aasta tegevused 
 
Raamatukogude liitmine töötingimusi ei parandanud ja lugejateenindusele mõju ei 
avaldanud.  Pigem tuli tööülesandeid juurde: raamatupidamine, käskkirjad, aruanded, 
vastutus harukogude eest jne. 
Ulila harukogu sai boileri. 
2017  
– valdade ühinemine – mida see täpselt endaga kaasa toob, ei tea 
-  teeb Ulila harukogu inventuuri ja loodab AIP-le uut arvutit 
 
 
 
 
 
Koostajate nimed Leini Laars ja Sirje Dementjeva 
 
Direktor  
Leini Laars 
                                                                                                          Kuupäev  19.01.2017 
 



 191 

24. Rannu raamatukogu 2016. aasta aruanne 
 
 

Elanike arv teeninduspiirkonnas  1612 
Lugejate arv 303 
Külastuste arv 3343 
Arvutikasutajate arv 125 
Laenutuste(koos kohalkasutustega) arv 9090 
E-teavikute laenutuste arv 0 
Teavikute arv 23574 
Raamatuürituste arv kokku 58 

 
 
1.Põhilised tegevussuunad 
1.jaanuarist 2016 oli likvideeritud Kureküla harukogu. Aasta esimesed kuud tegelesimegi 
otseselt likvideerimisega. Selle negatiivse otsuse juures on positiivne see, et nüüd on teine 
töötaja 2,5 päeva Rannus ning üritame oma ärakäimisi niimoodi  jagada, et Rannus on 
raamatukogu avatud. Aasta algusest hakkas ka korralikult tööle meie ülikiire internet. 2016. 
aasta oli Mats Traadi 80. sünnipäeva aasta. Selle pidulikuks tähistamiseks otsustasin tema 
auks paigutada Rannu parki pingi. Raha selleks taotlesin LEADER projektiga ning 2017. aastal 
tuleb veel 2 pinki (Jakob Tamm ja Nikolai Pärna). Rõõmustav oli ka, et sügisest asus Rannu 
koolis tööle uus emakeele õpetaja, kes suunab lapsi rohkem lugema. Nn kohustuslikus 
nimekirjas on lastele antud päris palju valikuid. 
Möödunud aasta oli omavalitsuste ühinemisläbirääkimiste aasta. Volikogu liikmena oli küll 
hariduskomisjoni liige, aga vallavanem kaasas mind  kultuurikomisjoni tegemistesse. Kuna 
olin ühinevatest valdadest ainuke raamatukogude esindaja, siis sain rääkida raamatukogude 
soovidest-muredest ning ühinemislepingus on meid rahuldavad punktid sees. Vallavalitsus on 
raamatukogude tööga rahul. Pean siin vist küll ütlema, et see saavutatud tänu minu 
tegemistele. Õnneks vallavalitsus toetab igakülgselt minu ettevõtmisi. Haldusreform küll pisut 
hirmutab, sest nägin Tallinnas praktikal olles, kui tsentraalseks võib muutuda suures 
raamatukogus juhtimine. 
2016. aastast jäävad meelde  2 koolitust. Oli võimalus osaleda Võrumaa KHK ökoturismi 
koolitusel. See oli minu elu üks paremaid koolitusi. Teine oli juba eelpool mainitud praktika 
Tallinna Keskraamatukogus. 
Olin küll endale 2015. aasta lõpus lubanud, et võtan aastat rahulikumalt, aga elu veeretas ise 
uusi väljakutseid mu teele. 
 
Raamatukogu tegevused merekultuuri aastal. 

Otseselt sellele ei pühendanud ühtegi üritust. Rannus toimusid 45. Võrtsjärve mängud ja 
koostasin mängude ajaloo näituse. 
2.  Juhtimine  

2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud   
Muutused raamatukogude võrgus: raamatukogude nimemuutused, likvideerimised,  



 192 

reorganiseerimised, uute loomised, ühinenud raamatukogud. Näiteks vallaraamatukogu, 
kooli-  
ja külaraamatukogu, lisada muutused lahtiolekuaegades.  
1.jaanuarist oli likvideeritud Kureküla raamatukogu. Tegelik likvideerimine kestis veel pea 4 
kuud. URRAM-st tuli kustuda kõik teavikud, mida Rannu üle ei võtnud. Seejärel pakkusin 
raamatuid teistele raamatukogudele ja asutustele (lasteaed, kool, hooldekodu) Osad neist 
käisid ise valimas, teistele tuli soovitud teavikud pakkida. Ülejäänud raamatud viis õnneks 
ära Tartu trükimuuseum. Samuti tuli ka raamatukogu mööblile leida uued omanikud. Randu 
viidud teavikud tuli paigutada riiulitele. Õnneks lubab URRAM programm kasutada ka 
Kureküla vöötkoode ja see lisatöö jäi ära. 
 
2.2 Eelarve 
Tabel 2 
Põhieelarve Seisuga  

31.12.15. € 
Seisuga  

31.12.16 € 
Muutus % 

Eelarve täitmine kokku 35,859 35,145 vähenes2% 

Personalikulu 22,826 22,910 0,3% 

Komplekteerimiskulu 7,376 8,212 11,3% 

sh KOV-lt 4,240 4,040 Vähenes 4,95% 
sh riigilt 2,845 2,821 Vähenes 0,85% 

Infotehnoloogiakulu 1,280 1,599 24% 

*    
*    

2.3 Projektid 
Tabel 3 
Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Summa 

   

   

Raamatukogu nimel sel aastal projekte ei kirjutanud. M.Traadi pingi valmistamise ja 
avamisürituse kirjutasin seekord Rannu MNS nimel (LEADER). Aitasin sügisel kirjutada Rannu 
kogudusel projekti kirikukellade taastamiseks ning naisselts kogub selleks ka annetusi. 
 
2.4 . Personali juhtimine ja areng 
  
Ühe harukogu likvideerimine ei toonud kaasa koondamisi jms. Teine töötaja on nüüd rohkem 
Rannus. 
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest 2016 
  
Tabel 4 

Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv 
(koolituse maht) 

Koolituseks 
kulutatud 

Rannu Raamatukogu 2 84 0 
    

 
Tabel 5 
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Koolituse teema Korraldaja  Osavõtjate 
arv 

Pagulane, põgenik, immigrant-kes on kes ja 
kas me oleme valmis nendega kohanemiseks? 

TÜ Ühiskonnateaduste 
instituut 

2 

Ökoturismi toodete ja teenuste praktiline 
arendamine 

Võrumaa Kutsehariduskeskus 1 

Lisaks osalesin Raamatukogupäevade avaüritusel ERM-s (20.10) ja  viibisin praktikal Tallinna 
keskraamatukogus 3. -7. 10. 
Ökoturismi koolitus oli minu elus üks huvitavamaid koolitusi. Aivar Ruukel on super 
koolitaja, lisaks saime käia räätsadega hommikusel rabamatkal ja kanuumatkal. Ka seltskond 
oli erinev raamatukogurahvast.  
Tallinna Keskraamatukogu praktika näitas, kuidas toimivad asjas Eesti suuremas 
omavalitsuses. Sain ka sealt mitmeid häid nippe, mida edaspidi ka oma kogus kasutusele 
võtta. 
2.4.2 Maakonnaraamatukogu osa koolituse korraldamisel.  
.Maakonnaraamatukogu poolt korraldatud koolitused, millest ma osa võtsin, olid kõik väga 
asjalikud ja huvitavad. Suhtusin näiteks eelarvamusega kirjanike tuuri esinejatesse, aga 
tegelikult olid nad väga head. 
Alati on olnud huvitavad koolitussõidud ja põnev oli ka külaskäik Mektorysse. Üldjuhul ju 
raamatukogude töötajad ei saa tehnikaga hästi läbi. Nüüd ehk julgeme rohkem uusi asju 
puutuda. 
Kindlasti peaksid jätkuma koolitussõidud. Alati ei peagi külastatavad kohad olema 
raamatukogud. Meist enamus tegeleb ka kodulooga ning huvitav on avastada Eestimaa uusi 
kohti ja näha, kuidas seal asjad on korraldatud.  
Teemade osas ei oskagi konkreetset ettepanekut teha, aga ka siin ütlen, et ei pea olema ainult 
raamatukogundusega otseselt seotud.  
Tabel 6  
Kõrveküla raamatukogu poolt korraldatud koolituspäevadel osalemine 
 

Raamatukogu Kuupäev  Üldteemad Osalejate arv 

Rannu 12.-13.05 Koolitussõit ja tervisepäev 2 

 7.09 Infotehnoloogia Mektory 2 

 23.09 Raamatubuss 2 
 9.11 Kirjanike tuur 1 

 7.12 TMK 65 2 
 
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised  
koolituspäeval rääkisin kolleegidele praktikast Tallinna Keskraamatukogus. 

                  22.11. rääkisin pensionäridele oma reisist Horvaatiasse.  
                  Lisaks ekskursioon läbiviimine Rannu vallas Läti maanaistele ning oma projekti tutvustus 

ökoturismi koolituse lõpus. 
 2.4.4 Erialahariduse omandamine (Keegi töötajatest ei õpi. 
2.4.5 Töötajate tunnustamine  
Viive Vink pälvis Rannu Vallavalitsuse tänukirja ning Kaitseliidu eriklassi teenetemedali. 

Need tunnustused polnud küll raamatukogutöö eest vaid Vabadussõja mälestusmärgi 

taastamise eest. Lisaks talgupäeva tänukiri. 

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine  
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 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht 
Tabel 7 

Raamatukogu 
nimi 

Vajadused Teostatud tööd 
(2016) 

Plaan (arengukavast aasta vms) 

Rannu 

raamatukogu 

Kahes ruumis 

sanitaarremont 

 Ettepanekud tehtud 2017. aasta 

eelarvesse 

 
2.5.1  Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 
 
Tabel 8 

Raamatukogu nimi Vajadused Teostatud tööd 
(2016) 

Plaan (arengukavast aasta vms) 

    

Rannu raamatukogus pole juurdepääs tagatud, kuid siiani pole keegi ka seda vajanud. 
Raamatukogu asub teisel korrusel ja vanematel inimestel on sinna mõnikord raske ronida. 
Samas on kõik soovijad kohale jõudnud ja mingeid probleeme pole tekkinud. Raamatukogus  
ei saaks nagunii ratastooliga liikuda, sest uksed ja riiulitevahed on selleks kitsad. Võimalik on 
mind ju ka alla kutsuda ja niimoodi raamatuid laenutada. 
Sangla harukogus on sissepääsuks paar trepiastet, aga ka seal kitsad uksed ning riiulite vahed. 
Ka seal pole tekkinud probleeme, et inimene ei saa raamatuid laenutada. 
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia vallas 
2015. aasta lõpus sai Rannu raamatukogu ülikiire internetiühenduse. 2016. aasta alguses veel 
asju häälestati ja nüüd töötab internet suurepäraselt. Sangla harukogus jäi endine ühendus, 
kuid ka seal pole suuri probleeme esinenud. Rahul pole me aga telefonioperaatori vahetuse 
üle või õigemini sellega, et raamatukogudele toodi seoses sellega kasutatud aparaadid. Need 
pole kaasaskantavad ja Sanglas on see sageli rikkis. 
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine, RaRS § 5(5) 1)) 
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 
-annetuste osakaal kogude juurdekasvust  
Annetuste osakaal pole üldiselt suur. Sel aastal on küll Sangla harukogus üle 100 annetuse. 
Tegelikult on tegemist nende raamatutega, mis raamatukogu sai Kurekülast. Programm 
võimaldas otse üle kanda vaid  põhikokku tulevad raamatud. Peaks ka ütlema, et kuigi kingitud 
hobuse suhu ei vaadata, siis enamus annetatud raamatuid on siiski niisugused, mida lugejad 
ei kasuta ning mõne aasta pärast tuleb need fondist kustutada. 
-kogude kasutatavus ja seosed lugejate sihtrühmadega,  
Loomulikult võiks kasutatavus olla suurem. Samas soovivad enamus lugejaid ikkagi uut 
kirjandust.  
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 
Komplekteerinud oleme vaid trükiseid, e-raamatuid pole muretsenud. Ausalt öeldes pole ka 
keegi küsinud. Nende laenutamine on keeruline ja kallis. Arvan, et Eestis see raamatukogude 
süsteemis ei hakkagi kunagi korralikult tööle (v.a kohustuslik kirjandus). Näiteks vene keeles 
lugejad saavad kätte tasuta ja ilma tähtaegadeta tohutult palju kirjandust. Noored eelistavad 
lugeda inglise keeles ja hangivad ka ise soovitud e-raamatud. 
3.1.2 Perioodika komplekteerimine 

https://www.riigiteataja.ee/akt/106012016012?leiaKehtiv


 195 

Perioodikat olen samuti üritanud tellida, et kõik huvigrupid leiaksid sobiva ajakirja, ajalehe. 
Maal soovitakse rohkem aianduse ja kodusisustuse ajakirju. Samas on ka perioodika laenutus 
vähenenud. Inimesed saavad ajakirju lugeda internetis ja ka muu vajaliku info leiab sealt. 
Nn kultuuriperioodikat olen tellinud, aga kasutust ei leia see üldse, vaid ise sirvin ja mõnda ka 
loen. Lapsed ei tunne ajakirjade vastu üldse huvi. Varasematelt aegadel kasutasid vähemalt 
õppijad aktiivselt „Akadeemiat“, aga ju on needki artiklid nüüd netis kättesaadavad. Selle raha 
eest võiks hoopis osta raamatuid. 
3.1.3 Auviste komplekteerimine 
Sel  aastal ühtegi auvist ei muretsenud. Neid ei küsita ja autoriõiguse tõttu on nende laenutus 
keeruline. 
3.2 inventuurid, mahakandmised 
Inventuur sai läbi viidud mõned aastad tagasi. Praegu selle läbiviimist lähiaastatel ei plaani. 
See on väga aeganõudev ja töömahukas ettevõtmine ning selle läbiviimise ajal on kannatajaks 
lugejad. 
Mahakandmiste arv oli sel aastal suur, aga see oli tingitud Kureküla harukogu likvideerimisest. 
Kõik raamatud, mis ei tulnud Randu üle, tuli kustutada. Paljud neist on nüüd võetud teistes 
raamatukogudes arvele annetustena. 
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  

Suurim muudatus on loomulikult see, et suletud on üks harukogu ja seetõttu teenuse 

kättesaadavus kindlasti ka halvenes. Samas on arusaadav, et väga väikese külastatavusega kogu 

on kallis ülal pidada ning see sulgemine ei toonud kaasa midagi hullu. Need lugejad, kes ei 

käinud niisama raamatukogus, vaid tõesti loevadki raamatuid, käivad Rannus. Seda enam, et 

nad peavad ka poes, arsti juures ning postkontoris Rannus käima. Tegelikult on enne Kureküla 

likvideerimist ka mõned külad asunud nii kaugel raamatukogust, kui nüüd sealsetele inimestele 

jääb. Kes on lugeja, see leiab ikka võimaluse raamatukokku tulla.  

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine  

AIP-i kasutus väheneb aasta-aastalt. Kasutavad need, kellel on kodus arvuti katki või puudub 

id-kaardi luger või printer. Mõni üksik tuleb sellepärast, et ei oska vajalikku infot leida. 

2016. a oli kasutajaid 125. 

4.2 Raamatukogu kasutamine  
Arvasin, et arvulised näitajad kujunevad hullemad. Selgitused arvude juurde. Elanikkond 
väheneb meie piirkonnas väga kiiresti. See on üks põhjus, miks lugejate arv väheneb. Teine 
põhjus on kindlasti URRAM-s, kus lugejaid ei registreerita enam ümber nende esimesel 
külaskäigul raamatukokku. Nii kaovad näiteks enamus koolilõpetajaid, sest nende 
registreerimise aeg tuleb sügisel tavaliselt ning siis on nad juba meie piirkonnast üldjuhul 
lahkunud. 
Tabelite kokku ridade arvud ei klapi seetõttu, et 2015.aastal oli siin arvestuses 3 kogu. Tõe 
huvides on ikkagi õige kasutada seda arvu, mis tuligi 3 peale kokku. Sellest lähtudes, polegi 
langus kõige suurem. Rannus on laenutused ja külastused kasvanud. Muret teeb aga Sangla 
harukogu  näitajate pidev langus. 
Tabel 9 

Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2015 

Lugejad 
2016 

Muutus 
(+-) 

Sangla 85 63 -22 

Rannu 279 240 -39 

Kokku 441 303 -138 
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Raamatu- 
kogu 

Külastused 
2015 

Külastused 
2016 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal-
külast. 
2015 

Virtuaal-
külast. 
2016 

Muutus 
(+-) 

Sangla 653 585 -68 0 0 0 
Rannu 2755 2758 +3 0 0 0 

Kokku 3732 3343 -389 0 0 0 
 

Raamatu- 
kogu 

Laenut-d 
2015 

Laenut-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Päringud* 
2015 

Päringud* 
2016 

Muutus (+-
) 

Sangla 2832 2474 -358 8 10 +2 

Rannu 5643 6616 +973 23 23 0 
Kokku 10398 9090 -1308 31 33 +2 

Infopäringute registreerimise kohustus võib küll seaduses sees olla, aga ma kordan ennast 
aasta-aastalt, et teha praegusel infoajastul nende päringute registreerimist, on küll mõttetu. 
Enamus küsimusi , mis meile esitatakse, on ju päringud ja üldjuhul leiame vastused internetis 
googeldades. Milleks see lisatöö ja mida see näitab? 
4.3 RVL teenindus  
Kui minu lugeja soovib teavikut, mida mul pole ja on mõnes naaberraamatukogus, siis üldjuhul 
läheb lugeja ise seda sealt otsima. Kaugemate raamatukogude puhul vahetame raamatuid 
koolituspäevadel või raamatupakkide päevadel. Tänu programmidele leiab pea alati lugejale 
soovitud raamatu. Koduteeninduse soovijaid ei ole olnud. Eks maal viivad ka naabrid 
raamatuid. 
4.4 Laste- ja noorteteenindus 
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine 
Lastekirjanduse komplekteerimisel üritan arvestada laste ja õpetajate soovidega. Mul on 8. 
klassis üks väga tubli lugeja, kes ka soovitusi jagab. Õpetajate soovidega on raske arvestada, 
sest nende soovid muutuvad igal aastal. Häid soovitusi sain ka Tallinnas praktikal olles ning 
tegin järelkomplekteerimist. Need raamatud osutusid ka Rannus populaarseteks. 
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 
Tabel 10 

Rmtk Lug-d 
2015 

Lug-d 
2016 

Muut
us(+-) 

Külast-d 
2015 

Külast-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Laenut 
2015 

Laenut 
2016 

Muutus 
(+/-) 

Sangla 10 6 -4 35 27 -8 50 32  18- 
Rannu 75 84 +9 904 827 -77 552 813 +261 

Kokku 100 90 -10 992 854 -138 625 845 +220 

Laste puhul võin üle pika aja rõõmu tunda. Nii on Rannus kasvanud lugejate arv kui ka 
laenutuste arv. Külastatavus on langenud seetõttu, et lapsed enam nii tihti raamatukogus 
arvutis ei käi. 
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine  
Lugemisharjumuste kujundamiseks toimuvad raamatukoguga tutvumised lasteaialastele ning 
tunnid õpilastele. 2016. aastal külastas lasteaia vanem rühm Raamatukogutundides käisid 1.; 
2. ja 6. klass korra ja 4. klass 2 korda. 4. klass osales ka ettelugemisvõistlusel. Kuna lapsi on 
klassis vähe, siis osalesid selles kõik õpilased ning võitja läks edasi maakondlikule võistlusele, 
kus sai kiitvaid hinnanguid. Tegelikult mind aga ehmatas laste lugemisoskus. Neil oli üle nädala 
võimalik oma tekste harjutada, aga ikka oli enamuste puhul tegemist veerimisega. Samuti 
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puudub lastel esinemisjulgus(-kogemus) teiste ees. Uus emakeele õpetaja lubas küll 
õppeaasta alguses, et teeb raamatukogus rohkem tunde. Kogemus 6.klassiga aga ehmatas 
teda ja ta pole teiste klassidega tunde teinud. 
4.4.4 Laste- ja noorteüritused 
Tabel 11 

Raamatukogu  Ürituse nimi Osavõtjate arv 
Rannu Kohtumine kirjanik Aidi Vallikuga 15 

 Jõulukaartide meisterdamine 4 korda (1.;2.; 3; 
7.klass) 

43 

 
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  
 
 
Tabel 12 

 Kordade arv  Teenuste(laenutuste) 
arv 

Kasutajate arv 

Koduteenindus    

Tabel 13 
 Ürituste arv Osavõtjate arv 

Teenused teistele  asutustele   

Spetsiaalseid teenuseid ei osuta. 
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja 
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.  
4.6.1 kohalikul   

Minu eesmärk ongi jäädvustada ja tutvustada kohalikku kultuuripärandit. Raamatukogus on 

väike muuseum, mille kogud ikka tasapisi täienevad. Sel aastal oli üheks suuremaks 

ettevõtmiseks M. Traadi pingi avamine Rannu pargis. Paljud nooremad inimesed ei teagi, et 

M. Traat on Rannus elanud ja koolis käinud. Sellest sai ka innustust 8.klassi loovtööd tegev 

tüdruk, kes kirjutabki loovtöö M. Traadi loomingust, milles on kasutatud Rannu inimesi, 

ajalugu ning isiklikke mälestusi.  

Kohalikku pärandit tutvustasin ka lätlastele, kui tegin neile Rannu mail ekskursiooni.  

Elukestva õppimise alla lähevad kindlasti jõulukaartide meisterdamised. Küsiti koguni, kas on 

võimalik näiteks sisustada sünnipäeva kaartide tegemisega. 

Lugemissaalis toimus ka teatrietendus. Intiimse etenduse jaoks oli see väike saal väga sobiv. 

▪ riiklikul 

See on kindlasti minu puudus, et ma ei oska oma tegemisi laiemale ringkonnale tutvustada, 

reklaamida.  

4.6.3 rahvusvahelisel tasandil. 

Rahvusvahelisel tasandil koostöö puudub 

 
Tabel 14 
 

Raamatukogu Suuremate ürituste (ka näitused) loetelu Üritustel  
osalenute arv 

Rannu Kohtumine riigikogu liikme Viktoria Ladõnskajaga 10 

 J. Puusepa etendus „Minejad“ 12 
 M. Traadi pingi avamine ja selle järgnev etendus 26 
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 Reisimuljed Horvaatiast 9 
 Jõulukaartide meisterdamine pensionäridega 4 

 Talgupäev Vehendi puhkekeskuses 8 

 Ekskursioon Läti maanaistele Rannu vallas(Puhja MNS 
palvel) 

22 

Rannu  Näitused 3: Rakvere teatri etendusele „Romaan“; 
„Võrtsjärve mängude 45 aastat“; „Mats Traat 80“ 
Väljapanekuid 21 – kirjanike juubeliteks ja 
kalendritähtpäevadeks 

 

Sangla Väljapanekuid 16- kirjanike juubeliteks jms  

Kokku Üritusi       7           näitusi 3 väljapanekuid37 91 
 
. 
 
4.7  Raamatukogu koolituskeskusena kasutajale 
 
 
 
Põhiliseks sihtrühmaks on ikkagi õpilased. Tänu koolitusele ei lüüa riiuleid segi ja mõni oskab 
ka ise vajaliku raamatu leida. 
Täiskasvanutele sai läbi viidud individuaalseid arvutikoolitusi. Kahjuks ühe inimese puhul ei 
osanud aidata, sest ta kasutab Linuxi programmi, millest minul pole õrna aimugi. 
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded 
Raamatukogu tegemisi ja muud infot jagan Raamatukogu facebooki lehel. Sinna panen fotod 
uutest teavikutest, samuti kirjutan lühiülevaateid raamatutest, mida olen ise lugenud. Need 
postitused on päris populaarsed. Kui raamatukogu lehekülge jälgib kuskil paarsada huvilist, 
siis populaarsemat postitust vaatas üle tuhande inimese. 
Koolituste, ürituste info ilmub ka valla kodulehel ning infolehes. 
 
4.9 Andmebaasid. 
Andmebaase pole loonud. 
 
5. Kokkuvõte ja 2017.aasta tegevused 
 
Ise ka imestan aruannet kirjutades, et tegelikult sai ikka väga palju ette võetud. Lisaks teen ju 
veel valla infolehte, olen volikogu liige ja kooli hoolekogus valla esindajana ning ka IRL-i 
piirkonna juhatuses. Natuke ehk ongi tegemisi liiga palju ja mõningad asjad on jäänud 
tahaplaanile. 
Rõõmustav on, et vaatamata ühe harukogu sulgemisel, pole arvnäitajad tohutult langenud. 
Laste osas on need isegi tõusnud. 
2017. aastal loodan, et raamatukogus saab toimuma pisike remont. Tegemist ja avamist 
vajavad 2 mälestuspinki ning loodame ka kirikukellade projektiga ühele poole saada.  
Koduloolisel plaanis tahaksin lõpetada mõned poolikud asjad. 
Mures olen Sangla harukogu pärast. Lugejate arv seal väheneb pidevalt ning sealne töötaja ei 
korraldanud möödunud aastal ühtegi üritust. 
Kuigi 2017.aastal viiakse kohalike valimistega lõpule haldusreform, siis see aasta veel 
muudatusi kaasa ei too. Samas tuleb ikkagi selgitada ja rääkida, kuidas lähevad raamatukogud 
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ühises vallas edasi. Kuidas toimub komplekteerimine, raamatupakkide kättesaamine jms. Et 
kõik sujuks, nagu vaja, tuleb ka ise aktiivselt pildil olla. 
 
 
Rannu raamatukogu juhataja                                                                     09.01.2017  
Viive Vink  
 /allkirjastatud digitaalselt/ 
/Nimi/                                                                              Kuupäev…. 
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25. Roiu raamatukogu 2016. aasta aruanne 
 
 

Elanike arv teeninduspiirkonnas 01.12. 2015 1981 
Lugejate arv 445 
Külastuste arv 6249 
Arvutikasutajate arv 128 
Laenutuste(koos kohalkasutustega) arv 15510 
E-teavikute laenutuste arv 0 
Teavikute arv 17406 
Raamatuürituste arv kokku 29 

 
1.Põhilised tegevussuunad 
   2016.a. oli töine ja päris heade tulemustega aasta. Näitarvud on kõik enamvähem samad.     
Lugejaid rohkem, laenutusi vähem. 
 Eriti meeldejääv oli kohtumine Doris Karevaga. Rahvale meeldis ka kandlemees Sander. 
 Sain uue arvuti, mobiiltelefoni ja natuke ka mööblit. 
Kustutasin palju raamatuid, et ruumipuudust leevendada ja põhjalikult sai korrastatud 
avariiulitel olev fond. Töö on veel pooleli laste fondiga. 
  
Raamatukogu tegevused merekultuuri aastal. 

Aastaringne näitus: „2016 MEREAASTA“ 

Üritus lasteaialastele: „Meri lasteraamatutes“ 

 

2.  Juhtimine  

   Kinnitatud uus „Roiu raamatukogu töösisekorraeeskirjad“ (04.mai 2016 nr.5)  

2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud   
      Muudatusi pole. 
    
2.2 Eelarve 
Tabel 2 

Põhieelarve Seisuga  

31.12.15. € 
Seisuga  

31.12.16 € 
Muutus % 

Eelarve täitmine kokku 30,123 33,617 +11,600 

Personalikulu 10,725 12,054 +12,392 
Komplekteerimiskulu 7,114 7,281 +2,347 

sh KOV-lt 3,697 3,735 +1,028 

sh riigilt 3,393 3,466 +2,151 

Infotehnoloogiakulu 1,376 2,202 +60,030 

*    

*    
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Tabel 3 
Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Summa 

-   

   

 
2.4 . Personali juhtimine ja areng 
        Muudatusi pole. 
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest 2016 
 
Tabel 4 

Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv 
(koolituse maht) 

Koolituseks 
kulutatud 

Roiu 1 2 - 
(10.02)    

 
Tabel 5 

Koolituse teema Korraldaja  Osavõtjate 
arv 

Pagulane, põgenik, immigrant… TÜ Avatud Ülikool 1 

 
2.4.2 Maakonnaraamatukogu osa koolituse korraldamisel.  
         Koolituspäevad on alati olnud huvitavad ja harivad. 
 
Tabel 6  
Kõrveküla raamatukogu poolt korraldatud koolituspäevadel osalemine 
 

Raamatukogu Kuupäev  Üldteemad Osalejate arv 

Roiu 23.09 Raamatubuss Lähtel 1 
 09.11 Kirjanike tuur 1 

 07.12 TMK 65 1 
 
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised - 
                  
 2.4.4 Erialahariduse omandamine - 
2.4.5 Töötajate tunnustamine - 
 

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine  
 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht 
 
Raamatukogu asukoht ja juurdepääs on hea. Ootame ikka uusi ruume, ei tohi lootust kaotada. 
 
Tabel 7 

Raamatukogu 
nimi 

Vajadused Teostatud tööd 
(2016) 

Plaan (arengukavast aasta vms) 
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2.5.1  Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 
        On tagatud juurdepääs liikumispuudega inimesele. 
 
Tabel 8 

Raamatukogu nimi Vajadused Teostatud tööd 
(2016) 

Plaan (arengukavast aasta vms) 

    

 
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia vallas 
    Osteti uus töötajaarvuti. Vana arvuti sai internetipunkti arvutiks. 21.nov. paigaldati wifi. 
 
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine, RaRS § 5(5) 1)) 
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 
     Annetusi oli 16 raamatut, 5 ajakirja ja 2 ajalehte. 
    Komplekteerimine toimus ikka vastavalt lugejate soovidele ning rahalistele võimalustele.  
 
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 
         Ostetud 490 raamatut. E-raamatuid pole. 
 
3.1.2 Perioodika komplekteerimine 
        Tellitud 33 ajakirja ja 4 ajalehte. Annetusena saadud 5 ajakirja ja 2 ajalehte. 
       Kultuuriperioodika: Akadeemia, Hea Laps, Looming, Raamatukogu,  
Teater.Kino.Muusika, Tuna, Täheke, Vikerkaar, Värske Rõhk, Sirp ja Diplomaatia. 
3.1.3 Auviste komplekteerimine - 
 
3.2 inventuurid, mahakandmised 
    Mahakantud 1003 raamatut ja 21 aastakäiku ajakirju. 
 
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  

Muudatusi teeninduskorralduses ja teenustes pole. Olen praegu veel valla ainuke raamatukogu 

ja tahestahtmata jääb osa külasid raamatukogust kaugele. Kuid kahel päeval nädalas on 

vallabussi ring ja nii saavad ka kaugemad elanikud kenasti raamatukokku. 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine  

     Internetis käidi 2015.a. 298 korda, siis 2016.a. ainult 128 külastust. Iga aastaga jääb 

külastusi ikka aina vähemaks. 

  Omavalitsuse materjalid on kättesaadavad valla kodulehel. 

Raamatukogus on võimalik teha koopiaid, väljaprintimist ja on olemas skänner. 

 

4.2 Raamatukogu kasutamine  
     Raamatukogu kasutatakse endistviisi aktiivselt. Lugejaid jälle rohkem kui eelmisel aastal. 
Täiskasvanute laenutustes küll tagasiminek -100 laenutust, kuid lastele jällegi +66 laenutust. 
Tabel 9 

Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2015 

Lugejad 
2016 

Muutus 
(+-) 

    

https://www.riigiteataja.ee/akt/106012016012?leiaKehtiv
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Roiu 430 445 +15 
 

Raamatu- 
kogu 

Külastused 
2015 

Külastused 
2016 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal-
külast. 
2015 

Virtuaal-
külast. 
2016 

Muutus 
(+-) 

       
Roiu 6100 6249 +149 111 121 +10 

 
Raamatu- 
kogu 

Laenut-d 
2015 

Laenut-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Päringud* 
2015 

Päringud* 
2016 

Muutus 
(+-) 

       
Roiu 15610 15510 -100 66 80 +14 

 
 
4.3 RVL teenindus  
      Raamatuid vahetasin Kõrveküla, Meeksi, Ülenurme, Lohkva, Luunja, Kavastu ja Elva 
raamatukogudega. Lohkvast, Luunjast ja Elvast käin ise vajaminevaid raamatuid toomas.  
  Saadud tellimusi 37 ja tellitud teistelt 219 (põhiliselt venekeelne kirjandus Kõrvekülast). 
 
4.4 Laste- ja noorteteenindus 
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine 
        Lastele ja noortele sai tellitud kusagil 100 raamatu ringis. Jälgin, et igale vanuseastmele 
oleks tellitud eakohast kirjandust. Kohustusliku ja soovitusliku kirjanduse osas olen teinud 
järelkomplekteerimist. 
 
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 
Tabel 10 

Rmtk Lug-d 
2015 

Lug-d 
2016 

Muut
us(+-) 

Külast-d 
2015 

Külast-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Laenut 
2015 

Laenut 
2016 

Muutus 
(+/-) 

           
Roiu 89 101 +12 1239 1137 -102 1045 1111 +66 

 
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine  
         Lugejate ja laenutuste arv on suurenenud. Sügisel avati koolis lausa kaks esimest klassi. 
Kuna algklassid on suured, siis see kajastub ka näitarvudes. 
 
4.4.4 Laste- ja noorteüritused 
Tabel 11 

Raamatukogu  Ürituse nimi Osavõtjate arv 

Roiu Meri lasteraamatutes 17 
 Mulle meeldib see raamat… 18 

 
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  
       Ei osuta neid teenuseid, keegi pole soovi avaldanud. Piirkonnas pole ka haiglaid ja 
hooldekodusid. 
 
Tabel 12 
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 Kordade arv  Teenuste(laenutuste) 
arv 

Kasutajate arv 

Koduteenindus    

Tabel 13 

 Ürituste arv Osavõtjate arv 

Teenused teistele  asutustele   
 
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja 
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.  
4.6.1 kohalikul   

        Koostöö toimib hästi vallavalitsuse, lasteaia ja päevakeskusega. 

4.6.2 riiklikul - 

4.6.3 rahvusvahelisel tasandil -.  

Tabel 14 

Raamatukogu Suuremate ürituste (ka näitused) loetelu Üritustel  
osalenute arv 

Roiu Suurtele:  

 Näitused: Kirjanike juubelid                      5  

                 2016- Mereaasta                         1  
 Väljapanekud: Kirjanike juubelid              6  

                         Uudiskirjandus                   1  

                         Doris Kareva looming        1  
 Üritused: Külas Peeter Ernits 9 

                 Külas kandlemees Sander 20 
                 Külas Peeter Ernits 4 

                 Vestlusring päevateemadel 4 

                 Kohtumine Doris Karevaga 23 

   

 Lastele:   

 Näitused: Kirjanike juubelid                        2  

                 Hea lasteraamat                            1  

                 Laste joonistused „Presidendid“  1  

 Väljapanekud: Kirjanike juubelid                2  

                         Teemaväljapanekud             2  
 Üritused: Meri lasteraamatutes 17 

                 Mulle meeldib see raamat… 18 
   

Kokku Üritusi     7             näitusi    22 95 

 
4.7  Raamatukogu koolituskeskusena kasutajale 
       Rühmakoolitus oli lastele: „Mis on raamatukogu?“ 
     Individuaalkoolitused olid täiskasvanutele, internetis igasugused otsingud ja toimingud. 
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded 
      Valla kodulehel on Roiu raamatukogu lehekülg, seal on ka viide raamatukogu blogile. 
     Infot leiab ka valla infolehest „Teataja“. 
4.9 Andmebaasid. - 
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5. Kokkuvõte ja 2017.aasta tegevused 
 
Oli tööjuubeli aasta – 35! 
Lugejate arv on suurenenud, võiks öelda, et tänu postipunktile. Noored tellivad Hiinast pakke 
ja paljud on end ka lugejaks registreerinud. Mõni võtab küll ainult ajakirju, aga need on ka 
laenutused. Nii et pole see postipunkt siin raamatukogus nii halb nähtus midagi. 
Muutusi 2017.a. arvatavasti veel ei too, seoses haldusreformiga. Meeldiv uudis on see, et 
riigikogu täiendav toetus 2000 € on määratud raamatukogule inventari soetamiseks. Tänud 
siinjuures Peeter Ernitsale. 
      
Juhataja 
Elle Kruus                                                                         Kuupäev: 19.01.2017  
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26.  Rõngu valla  raamatukogude  2016. aasta aruanne 
 
 

Elanike arv teeninduspiirkonnas 01.12. 2015 2722 
Lugejate arv 637 
Külastuste arv 6208 
Arvutikasutajate arv 772 
Laenutuste(koos kohalkasutustega) arv 18849 
E-teavikute laenutuste arv 0 
Teavikute arv 21787 
Raamatuürituste arv kokku 14 

 
 
1.Põhilised tegevussuunad 
 
Teedla uutes ruumides on väga hea töötada ning lugejad naudivad mõnusat koos käimist. 
Rõngu raamatukogus toimuvad külade ja kogukondade koosolekud. 
Lisaks teatmenõuete täitmisele tuleb kaasa aidata  tekstide redigeerimisel. 
Omavalitsus tunnustab meie tegevust ja annab “vabad käed“ meie töös. 
Lugejad hoolivad väga oma raamatukogudest. 
 
Raamatukogu tegevused merekultuuri aastal. 

Ettelugemispäev „Väike Tjorven, Pootsman ja Mooses“  

Naljakad meremehe jutud 

Ookean ja vaalad 

 

2.  Juhtimine  

2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud   
Muutused raamatukogude võrgus: raamatukogude nimemuutused, likvideerimised,  
reorganiseerimised, uute loomised, ühinenud raamatukogud. Näiteks vallaraamatukogu, 
kooli-  
ja külaraamatukogu, lisada muutused lahtiolekuaegades.  
Kõik on jäänud samaks. 
 
2.2 Eelarve 
Tabel 2 

Põhieelarve Seisuga  

31.12.15. € 
Seisuga  

31.12.16 € 
Muutus % 

Eelarve täitmine kokku 44,785 37,932 -15,3 

Personalikulu 23,407 23,953 +2,33 

Komplekteerimiskulu 13,524 13,209 -2,33 

sh KOV-lt 8,347 8,257 -1,08 

sh riigilt 4,738 4,860 +2,574 
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Infotehnoloogiakulu 1,588 1,770 +11,460 
*    

*    

 
2.3 Projektid 
Tabel 3 
Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Summa 

  0 

   

 
2.4 . Personali juhtimine ja areng 
Muudatusi pole. 
  
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest 2016 
  
Tabel 4 

Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv 
(koolituse maht) 

Koolituseks 
kulutatud 

Rõngu/ Teedla 1 2 0 
Rõngu/ Teedla 1 18 148€ 

Teedla 1 6 tasuta 
 
Tabel 5 

Koolituse teema Korraldaja  Osavõtjate 
arv 

Pagulane, põgenik, immigrant…. TÜ ühiskonnateaduste 
instituut 

2 

Rahvaraamatukogude suveseminar Eesti Rahvusraamatukogu 2 
Raamat ja ajaleht – mitte ainult paberil Eesti Rahvusraamatukogu 1 

 
2.4.2 Maakonnaraamatukogu osa koolituse korraldamisel.  
Koolitused on olnud väga head ja vajalikud. 
. 
Tabel 6  
Kõrveküla raamatukogu poolt korraldatud koolituspäevadel osalemine 
 

Raamatukogu Kuupäev  Üldteemad Osalejate arv 

Rõngu/ Teedla 10.02 Pagulaste teema, haldusreform 2 
Rõngu/ Teedla 30.03 Andrease teabepäev 2 

Rõngu/ Teedla 12-13.05 Tervisepäev Harjumaal 2 

Teedla 07.09 Infoteh. Mektory 1 
Teedla 23.09 Raamatubuss Lähte raamatukogus 1 

Rõngu/ Teedla/ 
Koruste 

20.10 Raamatukogupäevade avamine ERM-is 3 

Rõngu/ Teedla 28.10 Raamatukogupäevade lõpetamine Navil 2 

Rõngu/ Teedla 19.11 Kirjanike tuur Kõrvekülas 2 
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Rõngu/ Teedla 07.12 Tartu Maakonnaraamatukogu- 65 2 
 
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised  
Igakuistes infotundides anname ülevaate jooksva kuu tegemistest vallavalitsuse liikmetele ja 
teistele valla allasutuste juhtidele.  
 
 2.4.4 Erialahariduse omandamine 
Ei olnud 
2.4.5 Töötajate tunnustamine 
Laine Meos Tänukiri Kõduküla seltsilt, Rõngu Keskkooli tänukiri 
Maie Loot Tänutäht Rõngu raamatukogu direktorilt 
Piret Terve Tänukiri Tallina Ülikooli Akadeemiliselt Raamatukogult. 
  
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine  
 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht 
Välja vahetati õhksoojuspumbad Teedlas ja Valgutas 
Valgutas ikka jahe. 
Korustes olukord vilets: vesi kaevus, välikäimla ja ruumid külmad. Muinsuskaitse alune maja! 
Teedlas peab kanalisatsooni korda saama, korstna remontima, katuski vajaks vahetust. 
 
Tabel 7 

Raamatukogu 
nimi 

Vajadused Teostatud tööd 
(2016) 

Plaan (arengukavast aasta vms) 

Valguta Õhksoojuspumba 

vahetus 

Jah  

Rõngu Boileri vahetus Jah  

Rõngu WC poti vahetus Jah  

Teedla Õhksoojuspump Jah  

Teedla Trepikoja akna 

vahetus 

Jah  

 
2.5.1  Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 
Tabel 8 

Raamatukogu nimi Vajadused Teostatud tööd 
(2016) 

Plaan (arengukavast aasta vms) 

Rõngu On tagatud   

Teedla Pole hetkel 

vajadust 

  

Valguta  Pole hetkel 

vajadust 
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2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia vallas 
Uut riistvara ei ostetud. 
Rõngus saavad kliendid kasutada ka wifi-t. 
Valgutas, Korustes ja Teedlas internet toimib. 
 
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine, RaRS § 5(5) 1)) 
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 
-annetuste osakaal kogude juurdekasvust on 2.9%,  
-kogude kasutatavus ja seosed lugejate sihtrühmadega,  
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 
3.1.2 Perioodika komplekteerimine  
Perioodika tellime valla rahadest, vaid kultuuriperioodika Rõngu tellitakse riigi rahadest, sellel 
aastal 211 € eest. 
3.1.3 Auviste komplekteerimine 
3.2 inventuurid, mahakandmised 
Maha kantud raamatuid 3983 eks. ning 49 ajakirja aastakäiku. 
 
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  

Muudatusi ei ole olnud. Kõik vallas asuvad külad on hästi kaetud raamatukogundusliku teenuse 

pakkumisega. Kaugeim küla keskusest on Rannaküla. Sealt aga saab igal nädalal  sõita Rõngu, 

Valgutasse või Elvasse (lisaks liinibussidele) ka valla bussiga. Teine kaugem küla on Käärdi. 

Sealsed elanikud kasutavad lisaks meie raamatukogudele veel ka Elva või Tartu 

raamatukogusid. 

 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine 

Lugejate teavitamiseks kasutame Rõngu valla kodulehte. 

Raamatukogudes on külastajatele interneti ühendusega AIP-i arvuteid: Rõngus 3; Valgutas 1; 

Teedlas 1. 

Valla leht Rõngulane on igas raamatukogus kohal kasutamiseks ja ka jagamiseks. 

2016. aastal mainiti meie tegemisi Rõngulases  4  korral. 

AIP-i kasutati 882 korral. 

 

4.2 Raamatukogu kasutamine 
 Ei saa aru, miks Rõngus on laenutusi vähenenud, samas kui lugejate arv on kasvanud! 
Tabel 9 

Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2015 

Lugejad 
2016 

Muutus 
(+-) 

Teedla 43 53 +10 

Rõngu 510 523 +13 

Valguta 47 61 +14 

Kokku 600 637 +37 

 
Raamatu- 
kogu 

Külastused 
2015 

Külastused 
2016 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal-
külast. 
2015 

Virtuaal-
külast. 
2016 

Muutus 
(+-) 

Teedla 594 893 +299 0 0 0 

Rõngu 4807 4606 -201 0 0 0 
Valguta 702 709 +7 0 0 0 

https://www.riigiteataja.ee/akt/106012016012?leiaKehtiv
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Kokku 6103 6208 +105 0 0 0 
 

Raamatu- 
kogu 

Laenut-d 
2015 

Laenut-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Päringud* 
2015 

Päringud* 
2016 

Muutus 
(+-) 

Teedla 1527 2166 +639 8 14 +6 

Rõngu 16398 14333 -2065 25 24 -1 
Valguta 1527 1856 +329 8 2 -6 

Kokku 19860 18355 -1097 41 40 -1 
 
Huvitavamad infopäringud: 
Kuidas öelda teisiti „raamatu seljatrükk“ – dorsaal 
Rahvalikud tähtpäevad: Madisepäev jt 
Mesilaste maailm, lastele. 
Muinasajaloost ajakiri „Tutulus“ 
„Lembitu ütles:…“- Tuglase „Marginaaliast“ 
4.3 RVL teenindus  
RVL on toimunud põhiliselt oma valla raamatukogude, Puhja ja Elva Linnaraamatukoguga. 
4.4 Laste- ja noorteteenindus 
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine 
Valguta rk. tellis lisaraha eest Kultuuriministeeriumi poolt soovitatud nimekirjast 13 
lasteraamatut, summas 100€, mis osutusid üsna loetavateks. 
 
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 
 
Teedlas laste külastatavus tõusnud tänu meisterdamisringi toimumisele raamatukogus. 
Laenutused vähenenud, kuna lapsevanemad laenavad lastele vajalikku lektüüri oma nimele. 
 
Tabel 10 

Rmtk Lug-d 
2015 

Lug-d 
2016 

Muut
us(+-) 

Külast-d 
2015 

Külast-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Laenut 
2015 

Laenut 
2016 

Muutus 
(+/-) 

Teedla 11 9 -2 147 359 +212 126 116  -10 

Rõngu 98 83 -15 583 560 -23 847 644 -203 

Valguta 12 8 -4 82 87 +5 88 55 -33 
Kokku 121 100 -21 812 1006 +194 1061 815 -246 

 
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine 
 
4.4.4 Laste- ja noorteüritused 
Tabel 11 

Raamatukogu  Ürituse nimi Osavõtjate arv 
Teedla Ettelugemispäev „Väike Tjorven, Pootsman ja 

Mooses“ 
8 

Valguta Ettelugemispäev „Parimad muinaslood“ 14 

Valguta  Jutt, kus sõnad algavad sama tähega 10 

Rõngu Räägime hümnidest 5 

Rõngu Naljakad meremehe jutud 8 
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Rõngu Ookean ja vaalad 16 
Rõngu Salapärased lemmikloomad 16 

 
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  
Tabel 12 

 Kordade arv  Teenuste(laenutuste) 
arv 

Kasutajate arv 

Koduteenindus    
Tabel 13 

 Ürituste arv Osavõtjate arv 

Teenused teistele  asutustele   
Kõduküla  Endel Ruubel-100, rattamatk ja 

pingi avamine 
136 

Pillimuuseum Merelaulud ja Marko Matvere 199 

Rõngu Kirik Rootsi kogudusega sidemete 
loomine, külaskäigu ette 
valmistamine 

14 

Valguta kool Mere- ja maismaa inimene 16 
 
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja 
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.  
4.6.1 kohalikul   

Raamatukogus toimuvad lastele meisterdamise tunnid. Täiskasvanud saavad individuaalset 

arvutiõpet. 

Väljapanekud: Raimond Kaugver-90; Viivi Luik -70; Heljo Mänd-90; Friedebert Tuglas-130; 

Ira Lember-90; Walt Disney-115; Meie murde keel; Tartu rahu; Porgand põske ei paisuta. 

Näitused: Endel Ruubel-100; Ikka mõtlen neile, kes siit viidi… 

Ekskursioonid: Kirjanduslik Tõrva-Helme (19 inimest); Kirjanduslik Rõngu-Hellenurme-

Elva-Rõngu (16 inimest) 

Luuleraamatute presentatsioon: Astrid Ivask „Mere silmad“ tõlkija Livia Viitol (10 inimest); 

„Soovides head“ autor Kristina Ruder (7 inimest). 

Rõngu Kihelkonna kooliõpetajate kalmudel küünalde süütamine „Hariduselu pärlid“ (22 

inimest) 

„Inimeseks olemise taevas ja põrgu“ –Lehte Puudersell (34 inimest) 

„Pisike puu“ beebidele (70 inimest) 

4.6.2 riiklikul  

4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.. 
4.7  Raamatukogu koolituskeskusena kasutajale 
 
Individuaalne arvutiõpe täiskasvanutele  
Lasteaia laste külaskäik 16 last, „Kuidas käituda raamatukogus“ 
Lasteaia laste teise rühma külaskäik 22 last, „Raamatud ja ajakirjad väikelastele“ 
Raamatukogu tund IV klassile 17 õpilast, „Ebatavalised lemmikloomad“ 
 
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded 
Rõngu valla raamatukogude kohta käiv info on kättesaadav valla kodulehel ja valla infolehes 
Rõngulane. 
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4.9 Andmebaasid.  
Pole loodud. 
 
5. Kokkuvõte ja 2017.aasta tegevused 
 
Teedlas on mõnusad ruumid (mõningad vajakajäämised), toimub lastele käelise tegevuse 
ring.  
Ekskursioonid on lugejatele meeldinud. 
Aasta algul leidsime Rõngu raamatukogusse Swedbanga töötajale töölaua, panga oma 
arvutiga. 
Piret Terve aitab vedada Pillimuuseumi tegemisi. 
Maie Loot osaleb šhow-tantsu ringis „Nägusad moorid“ 
2016.aasta oligi just kogukonda kooshoidev ja –toetav aasta: Piret tegeles oma küla inimeste 
Pühajärve ujulasse  sõidu korraldamisega.  
Vapramäe matkakeskuses toimunud seenioride akadeemia  loengutele osalemise 
korraldamine-Piret 
 Laine oli Kõduküla rahva mõnede ürituste  ideede autor. 
Piret osales vabariiklikul infootsingu võistlusel, mis toimus Tallinna Ülikoolis. 
Vastavalt võimalustele osaleme naabrite üritustel: Mats Traadi pingi avamisel, Vedu 
raamatukogu juubelil. 
Õpilased loevad põhiliselt soovituslikku lektüüri. Üha enam viivad lapsevanemad oma konto 
peal soovituslikku lektüüri. 
Edetabelis on eesti kirjandus: M. Sild, S. Rästa, E. Tohvri, S. Väester, K. Priilinn. 
Perioodikas enim laenutusi Õhtulehel, Postimehel, Maalehel, Elukirjal. 
Üha enam vajavad inimesed suhtlemist ja ära kuulamist. 
 
Francis Bacon : „Mõnda raamatut tuleb maitsta, mõni tervelt alla neelata, vaid vähesed tasub 
peeneks närida ja ära seedida“ . 
Sellest johtuvalt siis mõned raamatud saavadki „väärt“ teosteks, mõned aga „otsa“. Viimaste 
alla kuuluvad just kohustuslik lugemisvara. 
 
 
 
Koostajate nimed: Laine Meos, Maie Loot, Piret Terve 
 
Direktor 
Laine Meos                                                                         Kuupäev 26.01.2017 
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27. Tõrvandi raamatukogu 2016. aasta aruanne 
 
 

Elanike arv teeninduspiirkonnas 01.12. 2015 2560 
Lugejate arv 826 
Külastuste arv 19334 
Arvutikasutajate arv 11 
Laenutuste(koos kohalkasutustega) arv 23888 
E-teavikute laenutuste arv 0 
Teavikute arv 20500 
Raamatuürituste arv kokku 17 

 
 
1.Põhilised tegevussuunad 
2016. a oli Tõrvandi raamatukogu jaoks väga töine nagu ka eelnevad aastad. Samas eristus 
see aasta, eelkõige aasta teine pool, selgelt varasemast. Asudes Tartu maakonna suurima ja 
kiiremini kasvava ning suures ruumipuuduses vaevleva kooliga samas majas, on meil aasta-
aastalt lastetöö osakaal pidevalt tõusnud, see hõlmab koju- ja kohallaenutusi, infopäringuid, 
raamatukogutunde, üritusi, väga pingelist tööd vahetunni ajal ja pärast tunde. Sellel aastal, 
kui 1. klassi asus õppima jälle rekordarv õpilasi, eelmisel aastal 90, sel aastal 120 õpilast, jõudis 
raamatukogu lastetöö osas kriitilise piirini, mil sai selgeks, et senised ruumid, võimalused ja 
1,5 ametikohta pole piisavad. Ruumipuuduse lahendab uue koolihoone valmimine 
eeldatavalt järgmisel õppeaastal. Kuna aga uus maja saab olema raamatukogust kilomeetri 
kaugusel, väheneb seejärel raamatukogu kasutamine ning laste jaoks lugemisvara 
kättesaadavus. Mis saab koolist tühjaks jäävas majaosas, see veel teada ei ole. Omavalitsus 
on lubanud, et raamatukogu jääb Tõrvandi alevikku alles. 
 
Lasterohkuse tõttu loobusime suures osas ürituste korraldamisest ning muutsime sügisel 
raamatukogu lahtiolekuaegu: raamatukogu on nüüd nädalas kaks tundi kauem avatud, mis 
laste jaoks tähendas viie vahetunni lisandumist, täiskasvanud said aga esmakordselt ühe 
varahommikuse aja. Aasta lõpul sai tõdeda, et lugejad võtsid uuenduse hästi omaks. 
 
2016. a jäi silma ka sellega, et hüppeliselt kasvas raamatukogu WiFi võrgu kasutamine. 
 
Jätkuvalt on Tõrvandi raamatukogu eesmärk teenindada oma lugejaid, pakkudes teenuseid, 

mida meie kogukond vajab ning teha seda võimalikult hästi. Hindame kõrgelt, et omavalitsus 

on toetav ja stabiilsust pakkuv. 

 

Raamatukogu tegevused merekultuuri aastal. 

Merekultuuriaasta puhul toimus lastele neli teemakohast meisterdamistundi, valminud 

töödest  

oli hiljem näitus raamatukogus. Samuti oli raamatukogus raamatunäitus „Meri  

lasteraamatuts“ 
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2. Juhtimine 

2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud 
Ainsa muutusena saab välja tuua, et 2016. a sügisest on raamatukogu avatud nädalas kaks 
tundi kauem. 
 
2.2 Eelarve 
Tabel 2 

Põhieelarve Seisuga  

31.12.15. € 
Seisuga  

31.12.16 € 
Muutus % 

Eelarve täitmine kokku 34882,34 36126,60 +3,57% 
Personalikulu 21126,98 22949,59 +8,63% 

Komplekteerimiskulu 9788,78 9725,65 -0,65% 
sh KOV-lt 4992,75 5089,35 +1,93% 

sh riigilt 4340,00 4480,00 +3,23% 

Infotehnoloogiakulu 454,26 465,36 +2,44% 
 
2.3 Projektid 
Tabel 3 
Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Summa 

   

Raamatukogu 2016. aastal projekte ei kirjutanud, toetust ei saanud. 
 
Raamatukogu ruumides toimusid Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel kohaliku MTÜ 
eestvõttel koolitused. Raamatukogu osales projektis osaliselt: meilt oli ruumid ja 
raamatutega seotud ürituste läbiviimine. Selle projekti raames käisid raamatukogus 
lugejatega kohtumas Valdur Mikita, Malle Pärn, Mikk Sarv ning toimus kaks raamatusõprade 
kohtumist, kus sai rääkida raamatuelamustest. 
 
2.4 . Personali juhtimine ja areng 
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest 2016 
Tabel 4 

Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv 
(koolituse maht) 

Koolituseks 
kulutatud 

Tõrvandi 1 8 64.00 

 
Tabel 5 

Koolituse teema Korraldaja  Osavõtjate 
arv 

Esmaabi täienduskoolitus Tartu Tervishoiu Kõrgkool 2 
 
2.4.2 Maakonnaraamatukogu osa koolituse korraldamisel.  
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Järjepidevad seminarid, koolituspäevad on maaraamatukoguhoidjatele väga olulised. 
Seetõttu hindan kõrgelt keskraamatukogu tööd, et vaatamata rahalistele raskustele on 
suudetud tagada koolituste traditsiooni säilimine. 
 
Kõige kõrgemalt hindan alati kirjanike ja kirjandusega seotud koolitusi, seetõttu tõstan esile 
kindlasti kirjanike tuuri raames toimunud ürituse. Väga huvitav oli ka Tartu Ülikooli 
ühiskonnateaduste instituudi täiendusõppeprogramm „Pagulane, põgenik, immigrant – kes 
on kes ja kas me oleme valmis nendega kohanemiseks?“ ning Mektory külastus koos 
koolitusega. 
 
2017. a ootan taas eelkõige kirjandusteemalisi koolitusi. 
 
Tabel 6  
Kõrveküla raamatukogu poolt korraldatud koolituspäevadel osalemine 

Raamatukogu Kuupäev  Üldteemad Osalejate arv 

Tõrvandi 10.02 Pagulane, põgenik, immigrant – kes on kes 
ja kas me oleme valmis nendega 
kohanemiseks? 

1 

 30.03 Andrase teabepäev projektist  
"Täiskasvanuhariduse edendamine ja  
õppimisvõimaluste avardamine" ja 

elukestva  
õppe edendamisest koostöös 
raamatukogudega. 

1 

 07.09 Mektory külastus koos 
infotehnoloogiakoolitusega 

1 

 23.09 Lähte raamatukogu ja raamatubuss Katarina 
Jee külastamine 

1 

 09.11 Kirjanike tuur Tartumaal 1 

 07.12 Tartu maakonnaraamatukogu 65 1 

 
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised 
Avalikke esinemisi ei toimunud. 
 
2.4.4 Erialahariduse omandamine 
Erialaharidust 2016. a ei omandatud. 
 
2.4.5 Töötajate tunnustamine 
Töötajaid 2016. a ei tunnustatud. 
 

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine 
 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht 
Tabel 7 

Raamatukogu 
nimi 

Vajadused Teostatud tööd 
(2016) 

Plaan (arengukavast aasta vms) 

Tõrvandi - - - 
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2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 
Tabel 8 

Raamatukogu nimi Vajadused Teostatud tööd 
(2016) 

Plaan (arengukavast aasta vms) 

Tõrvandi Juurdepääs on 

tagatud 

- - 

 
 
 
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia vallas 
Suurt arendustegevust ei toimunud. Äramärkimist väärib siiski, et raamatukogu sai endale 
projektori. 
 
3. Kogud 
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 
Kogu komplekteerides püüame leida tasakaalu lugejate soovide ning erinevate 
soovitusnimekirjade vahel. Rahalistel põhjustel eelistame lugejate soove, sest kui meie kogu 
lugejat ei kõneta, ei ole meil peagi lugejaid ning järgmise sammuna ka raamatukogu. Liigiliselt 
on enimsoovitud ilukirjandus, mistõttu komplekteerimisel sellest lähtumegi. 
 
Väga oluliseks peame lastekirjanduse komplekteerimist. 
 
Üleskutseid annetuseks ei ole me viimasel ajal teinud, mistõttu on mõistetav, et annetusi on 
vähem. 2016. a annetati meile 29 raamatut 131.30 euro väärtuses. 
 
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 
Tõrvandi raamatukogu 2016. aastal e-raamatuid ei soetanud. 
 
3.1.2 Perioodika komplekteerimine 
2016. a oli Tõrvandi raamatukokku tellitud 40 perioodilist väljaannet: 6 ajalehte ja 34 ajakirja. 
Tellimisel lähtub raamatukogu lugejate huvist. 
 
3.1.3 Auviste komplekteerimine 
Auviseid 2016. aastal ei soetatud. 
 
3.2 inventuurid, mahakandmised 
2016. a kustutati kogust 238 raamatut. Inventuuri ei teostatud. 
 
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused 

Meie piirkonnast. Ülenurme vallas on kolm külaraamatukogu. Külitse raamatukogu, kolmest 

kõige väiksem, asub kasvavas piirkonnas, on heade komplekteerimisvõimalustega, kuid 

vaevleb suures ruumipuuduses. Tõrvandi ja Ülenurme raamatukogud asuvad suurte alevike 

keskel ja on väga hea koguga. Ideaalis võiks raamatukogu harukogu olla ka Reola-Uhti 

piirkonnas, nt Reola kultuurimajas, kus oleks võimalik lugeda ajakirjanduslikke väljaandeid, 

kasutada internetti, laenutada tellitud raamatuid. 
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Raamatukoguteenuseid pakkudes soovime täita raamatukogule antud kohapealset nišši. Me 

asume linnale väga lähedal, meie vallas on väga tegus noortekeskus, muusikakool, aktiivsed 

käsitööseltsid, laulu- ja tantsuringid, neid meil dubleerida pole vaja. Esmajärjekorras ootavad 

meie inimesed raamatukogult laenutamis-lugemisteenuse pakkumist – sellest oma töös 

lähtumegi. 

 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine 

Raamatukogus on avalik internetipunkt ja WiFi võrk. 

 

WiFi kasutamine on pidevalt kasvanud, 2016. aastal lausa hüppeliselt. Samas AIP kasutamine 

on vähenemas. 2016. a oli meil vaid 11 kasutajat. Kasutuskordi oli küll pisut enam kui aasta 

tagasi. – 89. 

 

4.2 Raamatukogu kasutamine 
Tõrvandi raamatukogus on võimalik laenutada ja kohapeal kasutada raamatuid, ajalehti-

ajakirju. Lisaks on võimalik kasutada avalikku internetipunkti ja Wifi võrku. 

 

Raamatukogul on internetis oma kodulehekülg. Samuti on raamatukogu puudutav info olemas 

Ülenurme valla kodulehel ja Tartu maakonna keskraamatukogu kodulehel. Oma tegevusi 

kajastame ka kohalikus vallalehes. 

 
Tabel 9 

Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2015 

Lugejad 
2016 

Muutus 
(+-) 

Tõrvandi 820 826 +6 
 

Raamatu- 
kogu 

Külastused 
2015 

Külastused 
2016 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal-
külast. 
2015 

Virtuaal-
külast. 
2016 

Muutus 
(+-) 

Tõrvandi 18614 19334 +720 14287 16951 +2664 
 

Raamatu- 
kogu 

Laenut-d 
2015 

Laenut-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Päringud* 
2015 

Päringud* 
2016 

Muutus 
(+-) 

Tõrvandi 23605 23888 +283 110 123 +13 

 
Laenutuste ja külastuste arv on aastaid järjest tõusnud, sest asume kasvavas piirkonnas ning 
teavikute ostuks on piisavalt vahendeid. Raamatukogul on ka soodne asukoht, aleviku keskel, 
kooliga samas majas – inimestele lähedal. 
 
Täiskasvanud laenutajate laenutuste TOP 10 
 (Autor, pealkiri, laenutuste arv) 

1. Moyes, J „Mina enne sind“   37 
2. Grauberg, J „Ratastel kullakene“  24 
3. Muuli, K „Vilja teine elu“   22 
4. Tohvri, E „Hingevõlg“   21 
5. Rästa, S „Minu Kennedy“   20 
6. Sepp, A „Petlikud puhtad lehed“  20 
7. Moyes, J „Pärast sind“   20 
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8. Kilumets, M „Jaak Joala ahelad“  19 
9. Pets, H „Elu läheb edasi“   19 
10. Tipp, C.L „Minu Rootsi“   19 

 
4.3 RVL teenindus  
Tõrvandi raamatukogu lugejad soovisid sel aastal laenutusi RVL kaudu vähe, vaid ühel korral. 
Soovitud raamatute viimine ja toomine on Tõrvandi raamatukogu töötajate enda võetud 
ülesanne, postiteenust me kasutanud ei ole. 
 
2015. aastast teeb Tõrvandi raamatukogu RVL osas koostööd Järvselja raamatukoguga, 2016. 
aastal oli meil 151 RVL laenutust. Postiteenust me seejuures ei kasuta, raamatuid on 
transportida aidanud Meeksi vallavanem Aleksandr Suvorov. 
 
 
 
4.4 Laste- ja noorteteenindus 
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine 
Tõrvandi raamatukogus moodustavad üle poole lugejatest põhikooliealised lapsed, mis on 
tingitud kooli ja raamatukogu asumisest ühes majas. Kogu komplekteerides ja üritusi 
korraldades oleme lastega alati arvestanud. 
 
Komplekteerimisel peame oluliseks, et uusi teavikuid tuleks igas vanuses ja erinevate 
huvidega lastele. Väga tõhusaks peame endiselt laste raamatute juurde meelitamisel uusi 
raamatuid, koomikseid, hetkel aktuaalseid raamatuid, mis on seotud filmide, teatrietenduste 
ja muude meedias kõlapinda leidnud teemadega. 
 
Väga oluliseks peame ka koolis vajalike raamatute kättesaadavaks tegemist. Väikesele ja 
jõukale omavalitsusele vaatamata ei ole meil see õnnestunud. Kuna riiklikult kohustuslikku 
kirjandust enam ei eksisteeri, siis on need nimekirjad erinevatel aastatel väga erinevad ja 
raamatukogu jaoks tihti ka ootamatud. On selge, et selles osas võiks kooli ja raamatukogu töö 
olla parem. Kuna kindlaid nimekirju teada pole, esineb üsna tihti, et vajaminevaid raamatuid 
ei ole üldse raamatukogus või pole piisavas koguses. Näide 2016. a lõpust: Ilmar Tomuski 
2010. a ilmunud raamat „Pöörane puhkus Parakatkus“, mida on meie valla raamatukogudes 
2 eksemplari, Tartu maakonna raamatukogudes kokku 19 eksemplari, Tartu 
linnaraamatukogus 8 eksemplari ning poodides on raamat läbi müüdud, on kohustuslik 
mitmele klassile korraga. 
 
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 
Tabel 10 

Rmtk Lug-d 
2015 

Lug-d 
2016 

Muut
us(+-) 

Külast-d 
2015 

Külast-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Laenut 
2015 

Laenut 
2016 

Muutus 
(+/-) 

Tõrvandi 475 506 +31 10077 10812 +735 5650 5943  +293 

 
Lastelaenutuste TOP 10 
(Autor, pealkiri, laenutuste arv) 

1. Kästner, E „Veel üks Lotte“    44 
2. Väljal, S „Jussikese seitse sõpra“    44 
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3. Lindgren, A „Vahtramäe Emil“    38 
4. Lindgren, A „Bullerby lapsed“    33 
5. Raud, P „Tobias ja teine b“    29 
6. Egner, T „Sööbik ja pisik“    28 
7. Rannap, J „Nublu“     26 
8. Raud, E „Peep ja sõnad“     25 
9. Lindgren, A „Meisterdetektiiv Kalle Blomkvist“  21 
10. Widmark, M „Kinomõistatus“    20 

 
Laenutuste arv oleks kordades kõrgem, kui kohustuslikku kirjandust oleks vajalikus koguses, 
kuid selline eksemplaarsus pole külaraamatukogus jällegi mõistlik, eriti nüüd, kui on teada, et 
kool on kolimas uude asukohta. 
 
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine  
Raamatukogu populariseerimise eesmärgil korraldame igal aastal esimeste klasside õpilaste 
lugejaks võtmise ürituse. Samuti viime läbi raamatukogu tööd ja teenuseid ning uusi 
raamatuid tutvustavaid tunde. 
 
Raamatukogu populariseerimine laste seas on meil igati õnnestunud. 2016. aastal oli seda 
näha nii vahetundidel kui ka pärast tunde: tohutul hulgal kohal-, aga ka kojulaenutajaid, WiFi 
kasutajaid, õppijaid, mängijaid. Varasemast tihedamalt tuli öelda, et raamatukogu on täis, 
kõik 429 sama ruumipuuduses vaevleva maja õpilast korraga raamatukokku ei mahu. Kuna 
koormus on meil olnud suur, pole olnud võimalik ka kõikide külastuste osas tõest arvet 
pidada, kirja on läinud vaid osa. 
 
Lapsed armastavad raamatuid, lugemist, uute teadmiste saamist. Eriti selgeks saab see siis, 
kui saabuvad uued ajakirjad või kastiga uued raamatud. Seda õhinat, mis lapsi siis tabab, peab 
hoidma. Selleks on vaja tagada rahastus, et raamatud, just uued raamatud, oleksid lastele 
kättesaadavad. Ajal, mil rohkelt loeti, olid raamatud odavad ja kättesaadavad. Praegu jäävad 
paljud uued raamatud küla- ja kooliraamatukogudesse saabumata mitte huvi-, vaid 
rahapuudusel. Seega ei ole täiskasvanutel mitte mingisugust õigust öelda, et lapsed ei ole 
raamatutest huvitatud. Leian, et haridus- ja kultuuriministeerium peaksid töötama selles 
suunas, et kõigil lastel oleks juurdepääs uuele laste- ja noortekirjandusele. 
 
4.4.4 Laste- ja noorteüritused 
Tabel 11 

Raamatukogu  Ürituse nimi Osavõtjate arv 

Tõrvandi Ülenurme Gümnaasiumi 2. c kl raamatukogutund: 
lemmikloomad ilukirjanduses  

21 

 Ülenurme Gümnaasiumi 2. b kl raamatukogutund: 
Ilmar Trulli luuletused ja Piret Raua "Tobias ja teine 
B" 

17 

 
 
Tõrvandi lasteaia Lepatriinude rühma 
raamatukogutund: muinasjuturaamatud ja 
illustraatorid 

 

22 
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  Tõrvandi raamatukogu loovusring lastele: 
vastlapäev 

 

6 

 Tõrvandi raamatukogu loovusring lastele: 
sõbrapäev 

3 

 Tõrvandi raamatukogu loovusring lastele: lilled 
naistepäevaks 

3 

 Tõrvandi raamatukogu loovusring lastele: kalad I 3 

  Tõrvandi raamatukogu loovusring lastele: kalad II 
 

3 

 Tõrvandi raamatukogu loovusring lastele: 
tuletornid I 

3 

 Tõrvandi raamatukogu loovusring lastele: 
tuletornid II 

3 

 Tõrvandi raamatukogu loovusringi 
merekultuuriaastale pühendatud tööde näitus 

 

 
   

Avatud uste päev tulevastele Ülenurme 
Gümnaasiumi 1. klasside õpilastele ja nende 
vanematele 

 

80 

 Tõrvandi raamatukogu loovusring lastele: pungad ja 
õied kevadpuul 

5 

 Tõrvandi raamatukogu loovusring lastele: 
loovharjutused 

4 

 Tõrvandi raamatukogu loovusring lastele: muffinid 9 

 Tõrvandi raamatukogu loovusring lastele: 
emadepäev 

4 

    Ülenurme Gümnaasiumi 1. d kl lugejaks võtmine 
 

23 

    Ülenurme Gümnaasiumi 1. a kl lugejaks võtmine 
 

24 

    Ülenurme Gümnaasiumi 1. e kl lugejaks võtmine 
 

24 

    Ülenurme Gümnaasiumi 1. c kl lugejaks võtmine 
 

22 

    Ülenurme Gümnaasiumi 1. b kl lugejaks võtmine 
 

22 

 Ülenurme Gümnaasiumi 3. b kl raamatukogutund: 
Astrid Lindgreni elu ja looming 

16 

  322 

 
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  
Tabel 12 

 Kordade arv  Teenuste(laenutuste) 
arv 

Kasutajate arv 

Koduteenindus 2 2 1 
 
Tabel 13 

 Ürituste arv Osavõtjate arv 

Teenused teistele  asutustele - - 
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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.  

2016. aastal oli Tõrvandi raamatukogu seotud peamiselt kahe suurema kohalikku pärandit 
jäädvustava ettevõtmisega: Ülenurme külapäeva ja Ülenurme valla hariduselu 250. 
aastapäevale pühendatud kogumikuga. 
 
Ülenurme külapäevaks organiseerisime näituse, mis hõlmas alevikus tegutsevate haridus- ja 
kultuuriasutuste ajalugu ja tänast päeva. Hiljem kasutati näitust mitmel pool, ka Tõrvandi 
raamatukogus. 
 
Ülenurme valla hariduselu 250. aastapäevale pühendatud kogumikku, kuhu koguti kõikide 
valla hariduseluga seotud asutuste ja paljude inimeste lood, sai ka Tõrvandi raamatukogu 
lugu. 
 
Peamised koostöösuhted on meil Ülenurme Gümnaasiumi ja Tõrvandi lasteaiaga. 
 
2016. aastal mõtlesime sügavalt raamatukogu kui vabaaja võimalusi pakkuva 
kultuurikeskkonna peale. On olemas riigi, raamatukogu ja väikese osa lugejate soov, et 
raamatukogus toimuks ka üritusi. Samas on avalik saladus, et ka linnaraamatukogud 
vaevlevad tihti osalejate puuduse käes. Et mitte häbisse jääda, tuleb üritust organiseerides 
organiseerida nii esinejad kui ka pealtvaatajad, vastasel juhul võib ees oodata tühi saal. See 
tundub petmisena, tegelikkuse moonutamisena. Leian, et raamatukogu peab pakkuma 
teenuseid, mida meilt oodatakse, mida vajatakse. 
 
Et üritusi korraldada, on vaja rahalisi vahendeid, mida aga raamatukogudel ei ole piisavalt. 
Tõrvandi raamatukogu kogemus ütleb, et üritus, mis pole ühekordne, vaid toimub sarjana 
kindlal ajal, ei pea pealtvaatajate mittetuleku pärast kartma. See aga tähendab, et selleks on 
vaja raha. Aastane summa, mis kulub üritustele, kus külas on ka kirjanikud, käib 
raamatukogudele üle jõu. Lahenduseks on projektid. Projektid on aga ühekordsed, ajutised, 
mida sellised üritused olla ei tohiks. Üheks lahenduseks võiks olla riiklik rahastus. Kui praegu 
eraldab riik raamatukogudele raha teavikute ostuks, siis eesti kirjandus ja kultuur võidaksid, 
kui riik eraldaks raha ka üritustele, kus kirjanikud tutvustavad ennast ja oma loomingut. Nii 
võidaksid nii kirjanikud kui ka lugejad. 
 
Tabel 14 

Raamatukogu Suuremate ürituste (ka näitused) loetelu Üritustel  
osalenute arv 

 Tõrvandi raamatukogu raamatusõprade ring: külas  Valdur 
Mikita 

18 

 Tõrvandi raamatukogu raamatusõprade ring 
reisikirjandusest 

6 

 Kalju Tisleri loodusfotode näitus  

 Tõrvandi raamatukogu raamatusõprade ring: külas Malle 
Pärn 

12 
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 Tõrvandi raamatukogu raamatusõprade ring 
lemmikraamatutest 

 

    
Tõrvandi raamatukogu raamatusõprade ring: külas 
Mikk Sarv 

 

5 

 Näitus Ülenurme ajaloost  

Kokku Üritusi 5                  Näitusi 2 41 
 
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajale 
2016. a olid peamiseks sihtrühmaks lapsed ja teemad olid seotud õppetegevusega. 
 
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded 
Peamine kanal raamatukoguteenuste tutvustamiseks on raamatukogu kodulehekülg. 
Vähemal määral ka vallaleht. 
 
4.9 Andmebaasid. 
Andmebaase loodud ei ole. 
 
5. Kokkuvõte ja 2017.aasta tegevused 
2016. a oli Tõrvandi raamatukogu jaoks väga lasterohke ja töine ning 2017. a tõotab tulla 
samasugune. 
 
 
 
 
Koostaja: 
 
direktor 
Liivi Paumets     Kuupäev 27.01.2017 
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28. Ülenurme raamatukogu  2016. aasta aruanne 
 
 

Elanike arv teeninduspiirkonnas 01.12. 2015 2752 
Lugejate arv 350 
Külastuste arv 3946 
Arvutikasutajate arv 67 
Laenutuste(koos kohalkasutustega) arv 6916 
E-teavikute laenutuste arv 0 
Teavikute arv 21688 
Raamatuürituste arv kokku 2 

 
 
1.Põhilised tegevussuunad 
2016. aastal oli Ülenurme raamatukogus 3946 külastust. Aasta jooksul kogunes 6916 
laenutust. Endiselt armastatakse lugeda palju põhjamaade krimikirjanike teoseid ja 
armastusromaane. Kuid erilisteks lugejate lemmikuteks said hoopiski eesti autorite teosed. 
Suurt huvi ja pinget pakkusid lugejatele Mart Sanderi „Litsid“ I osa, Mart Kadastik „Eluaegne“ 
ja Stig Rästa „Minu Kennedy“. Laste lemmikuks oli Andrus Kivirähki raamat „Oskar ja asjad“. 
2016. aasta oli merekultuuriaasta – „Näoga mere poole“. Merekultuuriaasta eesmärk oli 
väärtustada Eesti mereajalugu ja osutada tähelepanu merega seotud traditsioonidele.  
21. aprillil möödus 200 aastat maailma klassikasse kuuluva armastusromaani “Jane Eyre” 
autori sünnist. Kindlasti innustas Charlotte Bronte sünniaastapäev paljusid lugejaid seda 
võrratut raamatut kas uuesti läbi lugema või esmakordselt lugedes saama nauditava 
lugemiselamuse. 1. oktoobril möödus 100 aastat Eesti luuletaja ja tõlkija Deboora Vaarandi 
sünnist. Ta on arvatud Eesti oluliseima seitsme naisluuletaja sekka ja lõi sõnad populaarsele 
"Saaremaa valsile" . 
2017. aasta on laste ja noorte kultuuriaasta, mis väärtustab meie järelkasvu nii looja kui 
publikuna, seob kultuuri eri valdkondi ning koondab hulgaliselt mitmesuguseid ettevõtmisi nii 
väikestele kui ka suurtele.  
 
Raamatukogu tegevused merekultuuri aastal. 

2016. aasta oli merekultuuriaasta – „Näoga mere poole“. Raamatukogu tähistas 

merekultuuriaastat kahe raamatuväljapanekuga.  Esimene „Meri kutsub“  - raamatute 

väljapanek eesti autorite mereteemalistest raamatutest. Teine lastele „Meri ja piraadid“. 

 

2.  Juhtimine  

2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud   
Raamatukogu juhindub oma tegevuses Rahvaraamatukogude seadusest, teistest 
õigusaktidest, sealhulgas Ülenurme Vallavolikogu ja Vallavalitsuse õigusaktidest,UNESCO 
rahvaraamatukogude manifestist ja põhimäärusest. 
Raamatukogu tegevus kajastub valla arengukavas 2015-2020. 
Raamatukogu on lugejatele avatud: 
E, T, K 11-17, N 12-18, R 9-15 
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2.2 Eelarve 
Tabel 2 

Põhieelarve Seisuga  

31.12.15. € 
Seisuga  

31.12.16 € 
Muutus % 

Eelarve täitmine kokku 27,91 28,97 3,60% 
Personalikulu 13,65 14,72 7,20% 

Komplekteerimiskulu 9,37 9,37 0,00% 
sh KOV-lt 4,95 4,63 -6,90% 

sh riigilt 4,19 4,56 8,10% 

Infotehnoloogiakulu 0,40 0,13  
 
2.3 Projektid 
Tabel 3 
Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Summa 

  0 

   

 
2.4 . Personali juhtimine ja areng 
 
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest 2016 
  
Tabel 4 

Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv 
(koolituse maht) 

Koolituseks 
kulutatud 

Ülenurme 2 12 0,3 
    

 
Tabel 5 

Koolituse teema Korraldaja  Osavõtjate 
arv 

Pagulane, põgenik, immigrant- kes on kes ja 
kas me oleme valmis nendega kohtumiseks? 

Ühiskonnateaduste instituut 1 

Raamat ja ajaleht - mitte ainult paberil. Rahvusraamatukogu 1 

 
2.4.2 Maakonnaraamatukogu osa koolituse korraldamisel.  
. 
Tabel 6  
Kõrveküla raamatukogu poolt korraldatud koolituspäevadel osalemine 
 

Raamatukogu Kuupäev  Üldteemad Osalejate arv 
Ülenurme 30.03 Andrase teabepäev 1 

 07.09 Tartumaa raamatukogutöötajate 
infotehnoloogilise pädevuse arendamine 

1 

 07.12 TMK 65 1 

 
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised  



 226 

 
 2.4.4 Erialahariduse omandamine  
 
2.4.5 Töötajate tunnustamine  
 

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine  
 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht 

Ülenurme raamatukogu asub Ülenurme alevikus aadressil Pargi 7. Raamatukogu teenindab 

Ülenurme aleviku, Uhti, Reola, Läti ja Lepiku küla elanikke. Raamatukogu ruumid on 

renoveeritud 2007. aastal. Külastajad on ruumide ja raamatukogu asukohaga väga rahul, kuna 

see asub teiste strateegiliste asutustega lähestikku (kauplus, vallamaja, noortekeskus, 

muuseum). Põrandapinda on 150 m², sisustus on kaasaegne, ruumid on soojad, valged ja 

hubased.  

 
Tabel 7 

Raamatukogu 
nimi 

Vajadused Teostatud tööd 
(2016) 

Plaan (arengukavast aasta vms) 

    

 
2.5.1  Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 
Liikumispuudega inimestele ei ole tagatud juurdepääsu raamatukogu külastades. Lähiajal 
võimalus selle tagamiseks puudub. Lugejale, kes oma tervisliku seisundi tõttu ei ole võimeline 
raamatukogu külastama osutab raamatukogu teavikute tasuta koju viimist. 
 
Tabel 8 

Raamatukogu nimi Vajadused Teostatud tööd 
(2016) 

Plaan (arengukavast aasta vms) 

    

 
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia vallas 
Raamatukogu asub tasuta kiire Wifi levialas. 
 
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine, 
 RaRS § 5(5) 1)) 
Rahvaraamatukogu on raamatukogu, mis kogub, säilitab ja teeb kättesaadavaks kasutajale 
vajalikud trükised, auvised ja teised teavikud ning võimaldab juurdepääsu andmebaasidele. 
Rahvaraamatukogu eesmärk on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs 
informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat 
õppimist ja enesetäiendamist. Ülenurme raamatukogus on kogude komplekteerimisel  
esikohal lugejanõudlus, sellele järgneb oluliste ja püsiväärtuslike teavike hankimine, et hoida 
kogu tasakaalus. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/106012016012?leiaKehtiv
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 Komplekteerimisraha säästlikuma kasutamise huvides püüan teavikuid hankida 
soodusmüükidelt, perioodikat tellida sooduspakettidena ja tegelda aktiivselt 
järelkomplekteerimisega.  
 
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) Teavikute hankimisel 
arvestan piirkonna elanike infonõudlust ja lugejate ettepanekuid ning soove. Prioriteediks on 
olnu laste- ja noorsookirjandus ning eesti autorite ja tõlkeline väärtkirjandus 
 3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 
2016. aasta raamatute juurdekasv oli 682 eksemplari, nendest 536 eksemplari moodustas ilu- 
ja lastekirjandus. E-teavikke raamatukogus pole. 
 
3.1.2 Perioodika komplekteerimine 
Raamatukokku oli 2016. aastal tellitud nädalalehtedest : Ekspress ja Maaleht, annetusena käis 
Kesknädal. Päevalehtedest : Postimees, Õhtuleht, Päevaleht. 
Ajakirjad: Naisteleht, Anne&Stiil, Eesti Naine, Elukiri, Imeline Ajalugu, Imeline Teadus, 
National Geographic, Kodu ja Aed, Kodukiri, Maakodu, Käsitöö, Mood, Nipiraamat,  
Psühholoogia Sinule,  Saladused, Tiiu , Maret 
Kultuuri perioodika: Sirp, Keel ja Kirjandus,  Akadeemia, Vikerkaar. 
3.1.3 Auviste komplekteerimine 
 
3.2 inventuurid, mahakandmised 
 
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  

Ülenurme raamatukogu asub Ülenurme alevikus aadressil Pargi 7. Raamatukogu teenindab 

Ülenurme aleviku, Uhti, Reola, Läti ja Lepiku küla elanikke. Suurima elanike arvuga on 

Ülenurme alevik, kus käesoleval ajal elab 2100 inimest. Kõige kaugem küla Läti küla asub 

umbes 8 km kaugusel raamatukogust. Seal elab vaid 19 inimest. Siiamaani on  

raamatukogukülastajad  ruumide ja raamatukogu asukohaga väga rahul, kuna see asub teiste 

strateegiliste asutustega lähestikku (kauplus, vallamaja, noortekeskus, muuseum, kool ja 

lasteaed). Põrandapinda on 150 m², sisustus on kaasaegne, ruumid soojad, valged ja hubased 

 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine  

AIP i kasutatakse  kuid mitte nii aktiivselt kui algusaastatel. Enamus AIPi  kasutajaid on 

vanemad inimesed, kellel endal arvutit kodus pole.  

 

4.2 Raamatukogu kasutamine 

2016 aastal oli raamatukogul lugejaid 350. Eelmise aastaga võrreldes vähenes lugejate arv 76 

inimese võrra. Nendest 350 lugejast oli laps- ja noorlugejaid vaid 54. Üha enam käivad laste 

kohustusliku kirjanduse järel nende emad või isad. Laste lugemishuvi kahaneb aasta aastalt 

hirmuäratava kiirusega.  On kurb, et tänapäeva kiire elutempo juures ei ole paljudel 

lastevanematel aega koos lastega kodus lugeda ning laps veedab lastevanematele 

märkamatult palju aega teleri või arvuti ees. Kahjuks on kodune eeskuju  üha rohkem 

hääbumas, kuid tore on näha raamatukogus käimas lapsi koos ema või isaga koos raamatuid 

laenamas.  Päris kindlasti pole veel kõik inimesed raamatute lugemise vastu huvi kaotanud. 

Raamatukogu külastati 3946 korda ja tehti 6916 laenutust. 

Tabel 9 
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Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2015 

Lugejad 
2016 

Muutus 
(+-) 

Ülenurme 426 350 -76 

    

 

Raamatu- 
kogu 

Külastused 
2015 

Külastused 
2016 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal-
külast. 
2015 

Virtuaal-
külast. 
2016 

Muutus (+-
) 

 3911 3946 +35 1100 1125 +25 

       

 
Raamatu- 
kogu 

Laenut-d 
2015 

Laenut-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Päringud* 
2015 

Päringud* 
2016 

Muutus (+-
) 

 7150 6916 -234 1124 1389 +265 

       

 
4.3 RVL teenindus  
 
4.4 Laste- ja noorteteenindus 
 Laste- ja noorte lugemishuvi kahaneb aasta aastalt hirmuäratava kiirusega.  On kurb, et 
tänapäeva kiire elutempo juures ei ole paljudel lastevanematel aega koos lastega kodus 
lugeda ning laps veedab lastevanematele märkamatult palju aega teleri või arvuti ees. Kahjuks 
on kodune eeskuju  üha rohkem hääbumas, kuid tore on näha raamatukogus käimas lapsi 
koos ema või isaga ühiselt raamatuid laenamas.  
 
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine 
2016. aastal telliti 536 uut ilu- ja lastekirjandus raamatut, 186 eksemplari nendest olid 
lastekirjandus teosed, mis olid mõeldud lugemiseks alates pisipõnnidest kuni gümnaasiumi 
õpilasteni välja. 58 raamatut oli kirjutatud eesti autorite poolt. 
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 
Kurb on tõdeda, et laste- ja noorte raamatukogu kasutamine ja külastamine on langenud. 
Aasta jooksul kasutas raamatukogu 54 lapslugejat, kes ennast lugejana registreerinud on. 
Teades, et paljude laste eest käivad raamatukogus raamatuid laenamas nende vanemad on 
lapslugejate arv reaalselt siiski suurem.  
Tabel 10 

Rmtk Lug-d 
2015 

Lug-d 
2016 

Muut
us(+-) 

Külast-d 
2015 

Külast-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Laenut 
2015 

Laenut 
2016 

Muutus 
(+/-) 

 73 54 -19 968 917 -51 386 327  -59 

          

 
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine 
Teame, et Eesti on olnud enam kui sajand täieliku kirjaoskusega maa ja rahvastiku 

haridusliku taseme mõõdupuuks on lugemise ja kirjutamise oskus. Eestlased on end pidanud 

raamatuhuviliseks rahvaks ja vaatamata kõikide võimaluste paljususele tähtsustanud 

ilukirjandust. Raamatuid loetakse järjest vähem, kodudes on vähe raamatuid ja neid ei osteta 

juurde. Lapsel on kadunud eeskuju lugeva lapsevanema näol, selle asemel on televiisori 

vaatamine, peaaegu igas kodus on internet, arvutist rääkimata.  
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Paljud õpilased loevad kirjandust vastumeelselt või ei loe seda üldse. Kadumas on vabatahtlik 

lugemine naudingu eesmärgil. Suurenenud on noorte hulk, kes ei armasta lugeda. Enamus 

poisse peab lugemist ajaraiskamiseks. Uurimustööd on väljaselgitanud, et üheks lugemise 

takistuseks on vähene lugemisoskus, lugemine on õpilasele suur pingutus. Võib juhtuda, et 

õpilane pole saanud lugemist algklassides selgeks ja seda pole keegi märganud või sellele 

tähelepanu pööranud. Nõrk lugemisoskus ei lase süüvida teksti sisusse, sest põhiaur kulub 

mehaanilisele protsessile, mõistmiseks ja nautlemiseks jaksu ei jätku. Lapsed ei taha saada 

kingituseks raamatut. See ei ole nende arvates hea ajaveetmine, kui minnakse raamatukokku. 

Need põhiväärtused, et Eestis on palju raamatukogusid ja ajalooliselt on inimesed palju 

lugenud, kaovad ära. Lugemisoskuse areng algab kõigepealt kodust perekonnast. 

Rahvusvahelised uuringud näitavad, et lapsed, kelle vanemad on raamatuid ette lugenud, 

lugusid jutustanud, õpetanud tähestikku või sõnamänge mänginud on oma lugemise tasemelt 

kõrgemal kui need, kellega pole sel tasemel kodus tegeldud. Juurdepääs raamatutele, kodune 

raamatukogu on äärmiselt olulised. Tähtis on raamatukinkimise kultuur, eriti poistele. 

  
4.4.4 Laste- ja noorteüritused 
Tabel 11 

Raamatukogu  Ürituse nimi Osavõtjate arv 

Ülenurme Heljo Mänd 90 „Luuletusi lilledest“ 20 

 Ira lember 90 ettelugemine „Laps visiitkaardiga“ 15 
 
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  
Tabel 12 

 Kordade arv  Teenuste(laenutuste) 
arv 

Kasutajate arv 

Koduteenindus  0  

Tabel 13 

 Ürituste arv Osavõtjate arv 

Teenused teistele  asutustele 0  

 
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja 
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.  
Raamatukogud on muutumas kogukonna keskuseks. Raamatukogu on hea ajaveetmise koht, 
suhtlemise, kohtumise, lugemise ja õppimise koht. Ülenurme raamatukogu teeb pidevalt 
koostööd erinevate valla asutustega. 2016. aastal tähistati Ülenurme valla hariduselu 250 
aastapäeva, kuhu oodati ka valla raamatukogusid kaasa lööma. Ülenurme raamatukogu tegi 
selleks puhuks raamatukogu ajalugu tutvustava stendi. 
4.6.1 kohalikul  

 2016. aastal tähistati Ülenurme valla hariduselu 250 aastapäeva, kuhu oodati ka valla 

raamatukogusid kaasa lööma. Ülenurme raamatukogu tegi selleks puhuks raamatukogu ajalugu 

tutvustava stendi  

4.6.2 riiklikul  

4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.  

 
Tabel 14 
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Raamatukogu Suuremate ürituste (ka näitused) loetelu Üritustel  
osalenute arv 

   

Kokku Üritusi                  näitusi  

 
. 
4.7  Raamatukogu koolituskeskusena kasutajale 
Põhiline sihtrühm on lasteaialapsed, kes tulevad raamatukoguga tutvuma. Peamised teemad 
on raamatukoguhoidja tööga tutvumine, käitumisreeglid  ja raamatute paigutus 
raamatukogus.  
Tavaliselt peale lasteaiarühma külaskäiku on lapsed koos vanematega tulnud raamatuid 
laenama. Põhikooli õpilaste raamatukogutunnid sisaldavad peale raamatukoguga tutvumist 
oma lemmikraamatu otsimist ja tutvustamist teistele. 
Individuaalkoolituse sihtrühmaks on arvuti kasutamist õppida soovivad inimesed. 
 
 
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded 
Raamatukoguteenuste tutvustamiseks on kasutusel raamatukogu koduleht 
http://www.ylenurme.lib.ee/, facebooki leht https://www.facebook.com/%C3%9Clenurme-
Raamatukogu-205115416182711/, ja Ülenurme valla leht „Olevik“ 
http://www.ylenurme.ee/olevik-2016 
 
4.9 Andmebaasid 
 
5. Kokkuvõte ja 2017.aasta tegevused 

2016 aastal oli raamatukogul lugejaid 350. Eelmise aastaga võrreldes vähenes lugejate arv 76 

inimese võrra. Nendest 350 lugejast oli laps- ja noorlugejaid vaid 54. Üha enam käivad laste 

kohustusliku kirjanduse järel nende emad või isad. Laste lugemishuvi kahaneb aasta aastalt 

hirmuäratava kiirusega.  On kurb, et tänapäeva kiire elutempo juures ei ole paljudel 

lastevanematel aega koos lastega kodus lugeda ning laps veedab lastevanematele 

märkamatult palju aega teleri või arvuti ees. Kahjuks on kodune eeskuju  üha rohkem 

hääbumas, kuid tore on näha raamatukogus käimas lapsi koos ema või isaga koos raamatuid 

laenamas.  Päris kindlasti pole veel kõik inimesed raamatute lugemise vastu huvi kaotanud. 

Raamatukogu külastati 3946 korda ja tehti 6916 laenutust. 

21. aprillil möödus 200 aastat maailma klassikasse kuuluva armastusromaani “Jane Eyre” 

autori sünnist. Kindlasti innustas Charlotte Bronte sünniaastapäev paljusid lugejaid seda 

võrratut raamatut kas uuesti läbi lugema või esmakordselt lugedes saama nauditava 

lugemiselamuse. 1. oktoobril möödus 100 aastat Eesti luuletaja ja tõlkija Deboora Vaarandi 

sünnist. Ta on arvatud Eesti oluliseima seitsme naisluuletaja sekka ja lõi sõnad populaarsele 

"Saaremaa valsile 

Ülenurme raamatukogu teeb pidevalt koostööd erinevate valla asutustega. 2016. aastal 
tähistati Ülenurme valla hariduselu 250 aastapäeva, kuhu oodati ka valla raamatukogusid 
kaasa lööma. Ülenurme raamatukogu tegi selleks puhuks raamatukogu ajalugu tutvustava 
stendi. 

http://www.ylenurme.lib.ee/
https://www.facebook.com/%C3%9Clenurme-Raamatukogu-205115416182711/
https://www.facebook.com/%C3%9Clenurme-Raamatukogu-205115416182711/
http://www.ylenurme.ee/olevik-2016
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2017. aasta on laste ja noorte kultuuriaasta, mis väärtustab meie järelkasvu nii looja kui 
publikuna, seob kultuuri eri valdkondi ning koondab hulgaliselt mitmesuguseid ettevõtmisi nii 
väikestele kui ka suurtele. Seoses sellega näen , et raamatukogu peaks veelgi enam 
panustama laste ja noortega tööle. 
 
 

 

 
 
 
 
Koostajate nimed: 
Kersti Ernits 
 
Direktor                                                                            Kuupäev…. 27.01.2017 
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29.      Välgi raamatukogu  2016. aasta aruanne 
 
 

Elanike arv teeninduspiirkonnas  182 
Lugejate arv 171 
Külastuste arv 1731 
Arvutikasutajate arv 12 
Laenutuste(koos kohalkasutustega) arv 6626 
E-teavikute laenutuste arv 0 
Teavikute arv 4263 
Raamatuürituste arv kokku 10 

 
1.Põhilised tegevussuunad 
Põhiliseks tegevussuunaks oli lugejatele kirjanduse laenutamine, infoteenuse tagamine, 
teavike komplekteerimine, sündmuste korraldamine. rühmakoolitusi 3, individuaalkoolitusi 
4. Komplekteerimissumma oli omavalitsuselt 0,079 € võrra suurem, riigilt 0,006€ võrra 
suurem ja annatusi oli 0,528 € võrra rohkem. Aasta lõpul kolis raamatukogu külamajja, 
eesmärgiga ühendada raamatukogu ja külakeskuse tegevus.  
 
Raamatukogu tegevused merekultuuri aastal. 

Raamatuid tutvustavaid väljapanekuid oli 12, iga kuu uueneb rahvakalendri tähtpäevade stend 

12, foto-, maali- ja käsitöönäitusi oli 6, kultuurisündmusi 10. 

 

2.  Juhtimine  

2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud   
Raamatukogu tegevust reguleerivad dokumendid: raamatukogu põhimäärus, 
rahvaraamatukogu kasutamise eeskiri, sisekorraeeskiri, teeninduskorraldus (AIP 
kasutusjuhend). Raamatukogu juhindub rahvaraamatukogu seadusest, töökorralduse 
juhendist, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, avaliku teabe seadusest, 
isikuandmete kaitse seadusest, interneti kasutamise juhendist, on raamatukogunõukogu (mis 
ei toimi eriti). 
 
2.2 Eelarve 
Tabel 2 

Põhieelarve Seisuga  

31.12.15. € 
Seisuga  

31.12.16 € 
Muutus % 

Eelarve täitmine kokku 16,381 17,150 +4,695% 
Personalikulu 9,161 9,200 +0,426% 

Komplekteerimiskulu 3,061 3,674 +20,026% 
sh KOV-lt 2,721 2,800 +2,903% 

sh riigilt 0,314 0,320 +1,911% 
Infotehnoloogiakulu 0,730 0,454 -37,808% 

*    
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*    
 
 
2.3 Projektid 
Tabel 3 
Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Summa 

Riigikogu täiendav toetus 01.01.-31.12.2016 538,59 € 

Riigikogult saadud toetuse eest komplekteeritud uusi teavikke. 
 
2.4 . Personali juhtimine ja areng 
Muudatusi personali korralduses ei esinenud. 
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest 2016 
Tabel 4 

Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv 
(koolituse maht) 

Koolituseks 
kulutatud 

Välgi raamatukogu 1 2 0 

Välgi raamatukogu 1 80 0,218 € 

 
Tabel 5 

Koolituse teema Korraldaja  Osavõtjate 
arv 

Pagulane, põgenik, immigrant – kes on kes ja 
kas me oleme valmis nendega kohanemiseks? 

Tartu Ülikooli 
ühiskonnateaduste instituut 

1 

Rahvaraamatukoguhoidjate suveakadeemia Tartu Ülikooli 
ühiskonnateaduste instituut 

1 

 
2.4.2 Maakonnaraamatukogu osa koolituse korraldamisel.  
. 
Tabel 6  
Kõrveküla raamatukogu poolt korraldatud koolituspäevadel osalemine 
 

Raamatukogu Kuupäev  Üldteemad Osalejate arv 

Välgi 
raamatukogu 

10.02. Pagulaste teema 1 

Välgi 
raamatukogu 

30.03. Andrase teabepäev 1 

Välgi 
raamatukogu 

23.09. Raamatubuss Lähte raamatukogus 1 

Välgi 
raamatukogu 

09.11. Kirjanike tuur 1 

Välgi 
raamatukogu 

07.12. Tartumaa keskraamatukogu 65 1 

 
Osalesin 20.10. Raamatukogupäevade avamisel ERM-is 
               28.10. XVI maaraamatukoguhoidja päeval Võrumaal Navil 
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2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised  
 2.4.4 Erialahariduse omandamine  
Läbitud kutsekoolitus, oman raamatukoguhoidja III-kutsekvalifikatsiooni.                                                                                                                                                                                                                
2.4.5 Töötajate tunnustamine  
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine  
 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht 
Raamatukogu asus endises koolimajas, aasta lõpul kolis Välgi külamaja teisele korrusele. Kuna 
raamatukogu ruumid vähenesid poole  võrra, tuli kustutada üsna suur hulk teavikuid.                                                                        
 
2.5.1  Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 
Tabel 8 

Raamatukogu nimi Vajadused Teostatud tööd 
(2016) 

Plaan (arengukavast aasta vms) 

Välgi raamatukogu Juurdepääs 

liikumispuudeg

a inimesele 

- Arengukavas said uuendused-

ettepanekud tehtud, kuna 

 raamatukogu kolis külamaja teisele 

korrusele, pole vist niipea lootust. 

 
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia vallas  
Raamatukogus on Wifi kasutamise võimalus. Internetiühendus on väga aeglane.  
Raamatukogus töötamiseks kasutan  Wifit, kuna IT-spetsialist loobus kaabli vedamisest.  
 
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine, RaRS § 5(5) 1)) 
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 
-annetuste osakaal kogude juurdekasvust  
-kogude kasutatavus ja seosed lugejate sihtrühmadega,  
Raamatukogu fondi täiendamine toimub Kõrveküla komplekteerimisosakonna kaudu, millega 
olen väga rahul. Teavike komplekteerimisel lähtun kasutajate nõudmistest ja rahalistest  
vahenditest. 
 
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 
E-teavikke ei ole komplekteerinud, kuna puudub nende lugejaskond. Raamatute juurdetulek  
oli 209 eksemplari, kokku väärtuses 2,417 tuhat eurot. Sellest annetusena  46 eksemplari  
väärtuses 0,554 tuhat eurot. 
 
3.1.2 Perioodika komplekteerimine 
Perioodika komplekteerimisel arvestan lugejate nõudmisi, tehtud ankeetküsitlus.  
Tellitud perioodika: ajalehed – 3 nimetust 
                                 ajakirjad -  27 nimetust 
Ajaleht Kesknädal tuleb annatusena.     
   
3.1.3 Auviste komplekteerimine 
Auviseid juurde ei tulnud, kuna puudub laenutamine.  
 
3.2 Inventuurid, mahakandmised 

https://www.riigiteataja.ee/akt/106012016012?leiaKehtiv
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Inventuuri teinud ei ole, mahakantud sai 6205 eksemplari. 
 
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  

Raamatukoguteenuste osas muudatusi ei ole. Perioodika kasutamise suhtes on tehtud lugejate 

küsitlusi ja vastavalt võimalustele tellitud. Ka raamatute komplekteerimisel lähtun kasutajate 

nõudmistest ja eelarvelistest vahenditest. Valla raamatukogude asukohad peaks olema 

rahuldavad. Igas piirkonnas on raamatukogu olemas.                                                   

 

 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine  

Raamatukogus on kättesaadaval omavalitsuse materjalid paberkandjal, raamatukogu  

kasutamise eeskiri. On olemas AIP ja Wifi kasutamise võimalus. Interneti kasutamine toimub  

raamatukogu lahtioleku aegadel. Raamatukogu tegemisi tutvustatakse kohalikus infolehes  

„Kodused Uudised” ja valla kodulehel. 

 

4.2 Raamatukogu kasutamine  
Raamatukogu põhiteenuseks on teavike kojulaenutus ja kohapeal laenutamise võimalus. 
Laenutamine toimub 100% elektrooniliselt. Teeninduspiirkonna elanike arv oli 182, 
raamatukogu kasutajaid 171, neist 158 laenutajaid. Külastuste ja laenutuste arv vähenes 
arvatavasti seoses raamatukogu kolimisega. Raamatukogu korraldab erinevaid sündmusi, 
eksponeerib näitusi. On interneti kasutamise võimalus. Arvutikasutajaid registreerib U3. Valla 
poolt kinnitatud hinnakirjale on tasuliseks teenuseks printimine ja paljundamine. Viime läbi 
lugejakoolitusi. Raamatukogus tegutseb käsitöö õpituba ”Vesiroos”, koos käime kord nädalas 
ja traditsiooniliselt emadepäevaks avame hooajal tehtud töödest näituse.  
Tabel 9 

Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2015 

Lugejad 
2016 

Muutus 
(+-) 

Välgi 
raamatukogu 

165 171 +6 

 

Raamatu- 
kogu 

Külastused 
2015 

Külastused 
2016 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal-
külast. 
2015 

Virtuaal-
külast. 
2016 

Muutus 
(+-) 

Välgi 
raamatukogu 

2457 1731 -726 0 0 0 

 
Raamatu- 
kogu 

Laenut-d 
2015 

Laenut-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Päringud* 
2015 

Päringud* 
2016 

Muutus 
(+-) 

Välgi 
raamatukogu 

6996 6626 -370 112 127 +15 

 
4.3 RVL teenindus  
RVL-teenust kasutame endiselt  ja samuti märgin laenutused eraldi vihikus nagu varem, kuna  
U3 ei saa usaldada. Olen viinud kahele kliendile teavikke koju, põhjuseks nende  
terviseprobleemid. 
 
4.4 Laste- ja noorteteenindus 
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine 
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Laste- ja noortekirjandust komplekteerin vastavalt vajadustele ja eelarvelistele võimalustele. 
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 
Tabel 10 

Rmtk Lug-d 
2015 

Lug-d 
2016 

Muut
us(+-) 

Külast-d 
2015 

Külast-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Laenut 
2015 

Laenut 
2016 

Muutus 
(+/-) 

Välgi 
raamatuk
ogu 

26 23 -3 353 287 -66 550 322 -228 

 
 
 
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine  
Oleme teinud ettelugemispäevi, raamatukogu kasutamise koolitusi, tutvustanud erinevate  
andmebaaside kasutamist. Plaanis on pöörata rohkem tähelepanu laste tegevusele  
raamatukogus ja külamajas. 
4.4.4 Laste- ja noorteüritused 
Tabel 11 

Raamatukogu  Ürituse nimi Osavõtjate arv 
Välgi raamatukogu Kohtumine noorsookirjanik Heli Künnapas´iga 38 

Välgi raamatukogu Sõbrapäev Eesti Rahvapärimuse kooli juhi Terje 
Puistajaga 2015.a. sündinutele raamatu „Pisike puu” 
jagamine 

32 

 
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  
Tabel 12 

 Kordade arv  Teenuste(laenutuste) 
arv 

Kasutajate arv 

Koduteenindus 22 188 2 
 
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 tegevust toetavaks on olnud Vara vald, kes aitab rahaliste vahenditega ja 

lahendab erinevaid probleeme. Hea koostöö on kohaliku infolehega „Kodused Uudised”, kus 

avaldatakse infot ka raamatukogudes toimuva kohta. Suhtleme erinevate näitustepakkujatega. 

Väga hea koostöö on Kõrveküla keskraamatukoguga, kelle kaudu toimub teavikute 

komplekteerimine ja koolituste korraldamine. Väga hea koostöö on Vara ja Koosa  

raamatukogudega, kellega korraldame ühiseid sündmusi. Õpitoa „Vesiroos” liikmetega käime  

uusi teadmisi omandamas ja jagame enda oskusi teistele.                                                         

Tabel 14 

Raamatukogu Suuremate ürituste (ka näitused) loetelu Üritustel  
osalenute arv 

Välgi 22.01. Kohtumine noorsookirjanik Heli Künnapas´iga 38 
Välgi 15.02. Raamatusõprade sõbrapäev 8 
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Välgi 16.02. Kohtumine Rahvapärimuse kooli juhi Terje 
Puistajaga, 2015.a. sündinutele raamatu „Pisike puu” 
jagamine 

32 

Välgi 14.03. „Emakeelepäev” 6 

Välgi 09.05. „Emadepäev” 6 

Välgi 16.09. Kohtumine ja vestlusring näituse „Hetked” 
eksponeerijatega 

14 

Välgi 23.09. „Sügise sünnipäeva” tähistamine sügisluule ja 
lauludega. 

9 

Välgi 18.10. „Ettelugemispäev” Olivia Saare loominguga 6 

Välgi 20.10. Raamatukogupäevade raames kohtumine raamatu 
„Põlised pühapaigad” autori Ahto Kaasik´uga 

19 

Välgi 12.12. „Jõuluootus” sündmus raamatukogu lugejatega 10 
Välgi Jääaja keskuse koostatud näitus „KÄED”  

Välgi „Pildid ja luule Hando Runneli tekstidele” Endel Annuki 
fotonäitus 

 

Välgi  Õpitoa Vesiroos „Käsitööde näitus”  

Välgi „Fotonäitus Juhan Liivi luulega” autor Endel Annuk  
Välgi Helevalge maalinäitus „HETKED” autorid Katrin Lasberg ja 

Liisa Lang 
 

Välgi Eve Kärneri maalinäitus „Saarte lood” IIosa  

Kokku Üritusi   10               näitusi 6 148 

 
4.7  Raamatukogu koolituskeskusena kasutajale 
Koolitused toimusid nii lastele kui ka täiskasvanutele. Lastele endiselt erinevate 
andmebaaside tutvustamine ja raamatukogu kasutamine. Kuidas liituda grupiga 
raamatuvahetus internetis ja kuidas ta töötab. Teemaks oli ikka veel digiallkirjastamine ja ID-
kaardi kasutamine internetis. Erinevate käsitööde tehnikate koolitused. 
 
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded 
Valla infolehes „Kodused Uudised” avaldatakse informatsiooni raamatukogus toimuva kohta. 
Välgi raamatukogu andmed on olemas vara valla- ja Kõrveküla keskraamatukogu kodulehel. 
4.9 Andmebaasid.  
Andmebaase loodud ei ole. 
 
5. Kokkuvõte ja 2017.aasta tegevused 
 
Aasta esimene pool oli üsna pingeline, tuli oodata KOV-i otsust kas raamatukogu jääb püsima  
või suletakse. Otsustati Välgi raamatukogu üleviimine Välgi külakeskuse ruumidesse,  
eesmärgiga ühendada raamatukogu ja külakeskuse tegevus. Positiivset on selles, et ruumid 
on  
soojad. Kuid on ka negatiivset, kuna raamatukogu asub teisel korrusel, raskendab see  
eakamatel lugejatel raamatukogu külastada. Tuleb ette ka seda, et pean lugejale talle 
vajalikud  
teavikud alla viima. Raamatukogu ettepanek paigutada riiulid esimesele korrusele, lükati  
tagasi.  
2017.a. raamatukogu tööd jäävad samaks nagu siiani, loodan sündmusi korraldades rohkem  
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kaasata jututuba „Kanarbik” liikmeid. Juurde tulevad kohustused mis on seotud külamaja  
juures asuva vanavara aidaga. Muudatused peaksid tulema ka töölepingus. 
 
 
 
 
Juhataja 
/Liidia Afanasjeva/                                                                              Kuupäev 26.01.2017. 
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30. Vara raamatukogu 2016. aasta aruanne 
 
 

Elanike arv teeninduspiirkonnas 772 
Lugejate arv 258 
Külastuste arv   5546 
Arvutikasutajate arv                27 
Laenutuste(koos kohalkasutustega) arv 8340 
E-teavikute laenutuste arv                   4 
Teavikute arv          19796 
Raamatuürituste arv kokku     11 

 
 
1.Põhilised tegevussuunad 
Aasta on olnud kiire ja tegus, raamatukogus oli üleval 10 näitust, erinevaid kirjanduslikke 
väljapanekuid 13, neist 8 lastele. Raamatukoguüritusi on korraldatud 11, lastele 5. Aasta algas 
kohtumisega kirjanik Heli Künnapas´iga, beebiraamatuid sai jagatud sõbrapäeva üritusel Terje 
Puistajaga, meeleolukas oli ka kohtumine ja raamatuesitlus maailma näinud filmioperaator- 
Väino Laisaarega, lastele toimunud suvelugemise väljakutse ning lõpuüritus Alatskivi lossis. 
Merekultuuri aastat silmas pidades oli raamatukogus läbi aasta mereteemaliste raamatute 
väljapanek nii lastele kui täiskasvanutele. Suvelugemiseks eelistasid paljud lapsed just 
mereteemalisi raamatuid. Vara valla 25 juubeli puhul sai korraldatud näitus valla 
raamatukogude, Rahvatantsurühm Kiljaku ja Vara Maanaiste Seltsi tegemistest sõnas ja pildis. 
Raamatukogus põhilisteks tegevussuundadeks ikka lugejate teenindamine, vajaliku 
kirjanduse komplekteerimine ja kohaliku tähtsusega ürituste korraldamine, Vara Maanaiste 
seltsi ja Kiljaku üritustele kaasa aitamine.  
Head meelt teeb see, et Vara valda jäi alles ka Välgi raamatukogu, kuigi nii suur fondi 
kustutamine omavalitsuse survel oli minu arvates lausa kuritegelik. Samas pole halba ilma 
heata, sain hulga raamatuid oma fondis välja vahetada tunduvalt korralikumate (tervemate) 
vastu Välgist. 
  
2.  Juhtimine  

2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud   
Raamatukogu juhindub oma töös põhimäärusest, rahvaraamatukogu kasutamise eeskirjast, 
sisekorraeeskirjadest, AIP  kasutusjuhendist ja isikuandmete kaitseseadusest. Raamatukogu 
nõukogu ei toimi. Struktuurides pole muutusi toimunud. 
 
2.2 Eelarve 
Tabel 2 

Põhieelarve Seisuga  

31.12.15. € 
Seisuga  

31.12.16 € 
Muutus % 

Eelarve täitmine kokku 21081 21488 + 1,9 

Personalikulu 14038 13972              -0,5 
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Komplekteerimiskulu 5379 6316 +17,4 
sh KOV-lt 3792 4618 + 21,8 

sh riigilt 1365 1450 + 6,2 

Infotehnoloogiakulu 620 220 -64,5 

*    

*    
  

2.3 Projektid 

Tabel 3 

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Summa 

- - - 

   

 
2.4 . Personali juhtimine ja areng 
 
Koosseisulisi muutusi ja koondamisi 2016 pole olnud. 
 
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest 2016 
 
Tabel 4 

Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv 
(koolituse maht) 

Koolituseks 
kulutatud 

Vara raamatukogu 2 54 247.- 

    
 
Tabel 5 

Koolituse teema Korraldaja  Osavõtjate 
arv 

Pagulane, põgenik, immigrant…10.02.2016 Tartu Ülikooli 
ühiskonnateaduste instituut 

1 

Lasteraamatukoguhoidjate suveakadeemia 
06.06-16.06.2016 

Tartu Ülikool 1 

   

  
2.4.2 Maakonnaraamatukogu osa koolituse korraldamisel.  
 
Maakonnaraamatukogu  poolt korraldatud seminaridega rahul. Eriti asjalikud ja silmaringi 
avardavad igasugused väljasõidud, kus koolitus ja puhkus käsikäes. 
. 
Tabel 6  
Kõrveküla raamatukogu poolt korraldatud koolituspäevadel osalemine 
 

Vara 
raamatukogu 

10.02  Pagulaste teema. Haldusreform 1 

 30.03 Andrase teabepäev 1 

 12.-13.05 Koolitussõit Harjumaale. Tervisepäev 1 
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 7.09 Mektory külastus Tallinnas 1 
 23.09  Raamatukogubuss Katariina Jee, Lähte rk 

külastus 
1 

 9.11 Kirjanike tuur Kõrvekülas 1 

 7.12 TMK-65  1 

Sel aastal käisin ka 20. okt.  raamatukogupäevade avamisel ERM-is ja 28. okt. XVI 
maaraamatukoguhoidja päeva üritusel Navil Võrumaal.  
 
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised  
Läbi viidud 1 Info – ja kirjaoskuse päeva koolitus- sihtgrupp pensionärid (Facebook, Skype, ID 
–kaardi võimalused) 
Möödunud aastal alanud savikoja õpitoad jätkusid. Minu juhendamisel oli 4 õpituba (2 
voolimist, treimist ja 2 glasuurimist) 
 
 2.4.4 Erialahariduse omandamine - 
 
2.4.5 Töötajate tunnustamine - 
 

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine  
 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht 
Raamatukogu tööd koordineerib Vara vallavalitsus ja Kõrveküla keskraamatukogu . 
Raamatukogu asub Vara Kogukonnakeskuse uutes ruumides juba 3 aastat. Raamatukogu 
ruumidega võib igati rahule jääda.  
 
Tabel 7 

Raamatukogu 
nimi 

Vajadused Teostatud tööd 
(2016) 

Plaan (arengukavast aasta vms) 

- - - - 

 
2.5.1  Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 
 Liikumispuudega inimestele on juurdepääs olemas.  
 
Tabel 8 

Raamatukogu nimi Vajadused Teostatud tööd 
(2016) 

Plaan (arengukavast aasta vms) 

- - - - 

 
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia vallas 
Areneme eelarve piires, suuremaid muutusi pole planeeritud. AIPi kasutamine minimaalne, 
lugejaarvuti välja vahetatud . . 
 
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine, RaRS § 5(5) 1)) 
Komplekteerimine toimub endiselt Kõrveküla raamatukogu kaudu, kasutame Rahva 
Raamatu tellimiskeskkonda. Teavikutega  tutvun ka raamatukauplusi külastades, 
sooduskampaaniaid jälgides ja teiste kirjastuste lehekülgi uurides. Raamatute valikul 
juhindume lugejate vajadustest ja raamatute väärtusest, eelistades teatmeteoseid, Eesti 

https://www.riigiteataja.ee/akt/106012016012?leiaKehtiv
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kirjanike loomingut. Kuna raamatukogu asub kooliga samas majas, siis on kasvanud ka 
lasteraamatute tellimise osakaal just eesti autorite osas. Pidevalt toimub fondist lagunenud 
ja vananenud teavike eraldamine  ja korrastamine. 
 3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 
-annetuste osakaal kogude juurdekasvust 
Annetuste osakaal võrreldes möödunud aastaga jäänud stabiilseks, möödunud aastal saime 
annetuseks 33 raamatut, nüüd 34, moodustades kogu 2016 aasta jooksul saadud raamatutest 
7.7% 
-kogude kasutatavus ja seosed lugejate sihtrühmadega, 
 Raamatukogu kasutajate ja külastuste arv võrreldes möödunud aastaga vähenenud, samas 
kojulaenutuste üldarv nii täiskasvanute kui laste osas suurenenud. Suurenenud on ka ilu- ja 
lastekirjanduse laenutuste, perioodika kojulaenutuste ning kohalkasutuste osa. 
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 
Komplekteeritud on 100 % paberkandjal raamatuid. Möödunud aastaga võrreldes saadud 45 
raamatut rohkem, annetusi rohkem 1. Raamatukogul puudub e-raamatu luger ja e-raamatud.  
3.1.2 Perioodika komplekteerimine 

Raamatukokku on saabunud 2016. a. kokku 45 perioodilist väljaannet, nendest ajakirju 38 
ja 7 ajalehte. Annetusena on nendest saadud 5 ajakirja ja 3 ajalehte. 
Kultuuriperioodikast on tellitud : Akadeemia, Looming, Loomingu Raamatukogu, Värske Rõhk, 
Teater. Muusika. Kino., Raamatukogu, Täheke, Hea laps, Sirp. Kolme valla raamatukogu peale 
on tellitud vähemalt üks täiskomplekt kultuuriperioodikat, mida vajadusel saab ka üksteisele 
laenutada.  
 
3.1.3 Auviste komplekteerimine 
Auviseid pole 2016 a. saanud. 
3.2 inventuurid, mahakandmised 
Kustutatud  19 raamatut ja 24 perioodika aastakäiku, kokku 43 arvestusüksust. 
 
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  

Jooksvalt tehtud suulisi rahulolu uuringuid, kes mida sooviks lugeda, vastavalt sellele ja 

arvestades võimalusi siis tellin ka kirjandust. Kirjalikke rahulolu uuringuid pole jõudnud teha. 

Raamatukoguteenuste osas suuri muutusi võrreldes möödunud aastaga ei ole. 

Raamatukoguteenuseid ja üritusi tutvustan : KOV-e veebilehel, kohalikus ajalehes, kohapeal 

stendil ja suhtluse käigus raamatukogu külastajatele, ka telefoni teel.  Meie vallas on 3 

raamatukogu ja kogu piirkond on seega teenindatud, praegu probleeme pole. Välgi 

raamatukogu õnnestus alles jätta vaatamata mõningate inimeste vastuseisule. 

 4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine  

Avalik teave on kättesaadav raamatukogu lahtioleku aegadel ühe püsiühendusega arvuti kaudu, 

mis sai 2015 aastal ka välja vahetatud. AIP-i kasutamine on aastatega järjest vähenenud, arvan, 

et enamusel arvutihuvilistest on arvuti koju soetatud, noored kasutavad palju nutitelefone. 2016 

aastal kasutatud AIP-i vaid 27 korral. 

 

4.2 Raamatukogu kasutamine 
Raamatukogu pakub endiselt talle kõiki rahvaraamatukogu seadusega ettenähtud teenuseid. 
Midagi uut ja eriskummalist pole avanud, ei pesumaja, postkontorit ega muud sellist. 
Võrreldes möödunud aastaga on lugejate üldarv vähenenud 17 lugeja võrra, laste arv 
vähenenud 20 võrra. Samas kojulaenutuste ning kohalkasutuste arv  suurenenud ka ilu- ja 



 243 

lastekirjanduse osas. Laste vähenemine tingitud seoses lõpetajate ja kolimistega. 6 last on 
läinud mujale kooli. 
  Tabel 9 

Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2015 

Lugejad 
2016 

Muutus 
(+-) 

Vara 
raamatukogu 

275 258 -17 

    
 

Raamatu- 
kogu 

Külastused 
2015 

Külastused 
2016 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal-
külast. 
2015 

Virtuaal-
külast. 
2016 

Muutus 
(+-) 

Vara 
raamatukogu 

5775 5546 -229 0 0 0 

       

 
Raamatu- 
kogu 

Laenut-d 
2015 

Laenut-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Päringud* 
2015 

Päringud* 
2016 

Muutus 
(+-) 

Vara 
raamatukogu 

7465 8340 +875 202 158 -44 

       

.  
4.3 RVL teenindus  
RVL-i kasutame põhiliselt oma valla raamatukogude piires ilukirjanduse vahetamiseks ja 
koduteenindust teen vastavalt vajadusele, peamiselt oma küla pensionäre teenindades. 2016 
aastal tellitud RVL vähenes, tõime mujalt 160 teavikku, meie kogust võeti RVL-ina 104 
teavikku. Möödunud aastaga võrreldes mõlema osas vähenemine, seda tänu omavalitsuse 
poolsetele komplekteerimissummade suurenemisele ja RVL tellimiskeskkonna muutustele 
Urramis. 
RVL-iks, majandusveosteks ja ürituste korraldamiseks ning  seminaridele minekuks on meil 
kolmapäevane päev, siis me lugejaid ei teeninda. Rahvas on harjunud ja asi toimib.  
 
4.4 Laste- ja noorteteenindus 
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine 
Raamatukogu sai 100.- eurot lastekirjanduse lisaraha, saime tellida uusi lasteraamatuid, ka 
teha järelkomplekteerimist kohustusliku kirjanduse osas. Kui raamat on uus ja ilus siis võtavad 
ka lapsed teda parema meelega. Tänu uutele raamatutele on suurenenud ka laste laenutuse 
osakaal võrreldes möödunud aastaga + 149, ka laste külastuste arv on kasvanud +162 võrra, 
vaatamata laste raamatukogu kasutajate üldarvu vähenemisele 20 võrra. (kooli lõpetajad, 
kolijad mujale). 
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 
Tabel 10 

Rmtk Lug-d 
2015 

Lug-d 
2016 

Muut
us(+-) 

Külast-d 
2015 

Külast-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Laenut 
2015 

Laenut 
2016 

Muutus 
(+/-) 

Vara 
raamatuk
ogu 

109 89 -20 1880 2042 +162 928 1077  +149 
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4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine  
 
Kõige paremini mõjutab laste lugemisharjumusi kodu, kui vanemad loevad juba maast 
madalast lastele ette, siis saavad neist reeglina ka lugejad. Lasteaia, raamatukogu ja kooli roll 
on teisejärguline. V.a. nende laste puhul, kellel kodus polegi raamatuid, rääkimata nende 
ettelugemisest. Raamatukogu kasutab laste raamatute juurde suunamiseks erinevaid 
ettevõtmisi. Levinud on lasteaiarühmade ühiskäigud raamatukokku, koostöös õpetajatega 
raamatukogutunnid, uudiskirjanduse tutvustused, kohtumised kirjanikega. Lastele meeldivad 
erinevad väljakutsed, mis lõppevad millegi põnevaga. Sellesuvine väljakutse „Lugedes lossi” 
oli meil menukas, lõpusirgele jõudis 16 last, kes kõik olid lugenud 7 korralikku raamatut ja 
täitnud ka tagasiside lehed. Samuti on kasu kohtumistest erinevate kirjanike ja muidu 
põnevate inimestega. 2016 toimus raamatukogus kohtumine noorsookirjanik Heli 
Künnapas`iga, rännumees Väino Laisaare ja Eesti Rahvapärimuse kooli juhi Terje Puistajaga. 
Selliseid kohtumisi oleks veelgi, kui vaid raha jätkuks. Paraku on meie kirjanikud väga kalliks 
läinud ja väikeste raamatukogude eelarved ei kannata nende kutsumist. Samas üksinda 
raamatukogus töötades ei jõua ka igale poole projekte kirjutada. 
 
4.4.4 Laste- ja noorteüritused 
Tabel 11 

Raamatukogu  Ürituse nimi Osavõtjate arv 

Vara raamatukogu Kohtumine noorsookirjanik Heli Künnapas´iga 28 
 Sõbrapäeva laulumängude õpituba Eesti 

Rahvapärimuse kooli juhi Terje Puistaja 
eestvedamisel (2015 sündinud beebidele + Vara 
Lasteaia lapsed). Samas toimus beebiraamatu 
„Pisike puu „ pidulik üleandmine. 

22 

 Väino Laisaare raamatu” 4x4 reisid-elu läbi kolme 

silma” esitlus, kohtumine lugejatega 

 

25 

 Ettelugemispäeval luges Vara lasteaia lastele Säde 
Einasto (I koht Tartumaa ettelugemisvõistlusel, II 
koht Vabariiklikus voorus, endine Vara kooli 
õpilane) 

 
30 

 1.-5 klasside laste suveväljakutse „Lugedes lossi” 
lõpetamine  

18 

 1-4 klassi raamatukogu tutvustavad tunnid+ 
Nukitsa konkurssi ülevaade+ Urrami programmi 
võimalusi + Perioodika meie raamatukogus jne 
(4korda) 

54 

 5+4=9 177 

 
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  
Erivajadustega lugejaid ei ole. Viisime oma 2015 aastal mahakantud raamatud 160 eksemplari 
Ristipalo pansionaati, vanakestele lugemiseks. Oleme käinud koos Rahvatantsurühm Kiljak 
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tantsijatega juba aastaid Ristipalos esinemas, tavaliselt augustis, meie ühe endise aktiivse 
raamatukogulugeja sünnipäeval.  
Tabel 12 

 Kordade arv  Teenuste(laenutuste) 
arv 

Kasutajate arv 

Koduteenindus    
Tabel 13 

 Ürituste arv Osavõtjate arv 

Teenused teistele  asutustele   

 
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja 
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.  
Kuna asume alates 2013 aastast Vara Kogukonnakeskuse majas , siis on raamatukogu osa 
kultuurikeskusena muutunud. Raamatukogu pole enam ainuke koht, kus oli võimalik kokku 
saada. Kogukonnakeskuses on uhke aula, täismõõtmetes võimla, köögitehnikaga sisustatud 
seltsingute ruum ja jõusaal. Tööle on võetud kultuuritöötaja ja kogukonnakeskuse perenaine. 
Ise olen  endiselt Vara Maanaiste Seltsi ja tantsurühma „Kiljak“ tegemiste kordinaator. Kõik 
ürituste kuulutused, aastamaksud, üritustest info levitused, rahade korjamised jm paberid on 
minu teha, kuna olen ka ise mõlema MTÜ juhatuses. MTÜ-de aktiiviga koos oleme 
planeerinud ka enamuse ühisüritustest ja ettevõtmistest.  
.   
4.6.1 kohalikul  - Enamus üritused on kohalikul tasandil. 

4.6.2 riiklikul - 

4.6.3 rahvusvahelisel tasandil - 

 
Tabel 14 
 

Raamatukogu Suuremate ürituste (ka näitused) loetelu Üritustel  
osalenute arv 

Vara raamatukogu Üritused: L/T 
 Kohtumine noorsookirjanik Heli Künnapas`iga 28+10=38 

 Sõbrapäeva õpituba Terje Puistajaga 22+10=32 

 Emakeele päeva üritus L-14 

 Naljapäev+ teatri ühiskülastus Naeru akadeemia” T-38 

 Sügise sünnipäev+ väljasõit Olustvere hoidistemessile T-20 
 Kohtumine rännumees Väino Laisaarega, raamatu „4x4 

reisid- elu läbi kolme silma esitlus” 
25+30=55 

 Ettelugemispäeval luges lasteaia lastele Säde Einasto 30+8=38 
 Näituse /arutelu „Hetked” (maalid lõuendil) Helevalge  

pidulik  avamine   
8+12=20 

 Ahto Kaasiku raamatu „Põlised pühapaigad;oleme 
hiierahvas” tutvustus Välgis Hiiemäel 

 
T-19 

 1.-5 klasside laste suveväljakutse „Lugedes lossi” 
lõpetamine Alatskivi lossis 

18+2=20 

 Kokku:11, neist 5 lastele 177+101=278 
 Näitused:  
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 Jääaja keskuse näitus” KÄED”  
 Endel Annuki näitus "Pildid ja luule Hando Runneli 

tekstidele” 
 

 XIII Nukitsa konkurssi raamatute väljapanek  

 Vara savikoja õpitubades valminud keraamika näitus  

 Vabariigi aastapäeva väljapanek  
 Soome animatsioon -100  

 Vara lasteaia Lepatriinude rühma laste näitus „Avastame 
maailma läbi jälgede” 

 
 

 Mereteemaliste raamatute väljapanek „Lugusid merest…”  

 „Vara vald-25”, raamatukogude ja MTÜ-de näitus sõnas ja 
pildis valla juubeliks 

 

 Maalid lõuendil „Hetked”  

 „Saarte lood” Eve Kärneri maalinäitus I ja II osa  

 Vara savikoja nobenäppude tööde näitus-müük  

 „Jõululuulet, -jutte läbi aegade”  
 + kirjanike tähtpäevade väljapanekud (elulooline ülevaade 

+ raamatud) Heljo Mänd 90; Robert Vaidlo 95; Enn Kippel 
115;  Raimond Kaugver 90; Ira Lember-90, Jaan Rannap-85 
, Uno Leies-85, Olivia Saar-85 ... 
 
 

 

Kokku Üritusi : 11, neist  5 laste              näitusi: 10, väljapanekuid 
13 

 

 
4.7  Raamatukogu koolituskeskusena kasutajale 
 
1.Rühmakoolitusi läbi viidud lastele raamatukogu ja seal leiduva tundmise osas. (klasside 
kaupa raamatukogupäevade raames + kokkuleppel õpetajatega n. Nukitsa konkursi ülevaade, 
perioodika meie raamatukogus, teatmekirjanduse leidumine, Urram… 
2. Pensionäridele Interneti võimaluste tutvustus (facebook, Skype, ) 
3. 4 koolitust Vara savikojas- voolimine, glasuurimine, töödest ka 2 ülevaatenäitust Vara 
raamatukogus, viimane näitus-müük. (sihtrühm lapsed+ täiskasvanud) 
 
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded 
Raamatukoguteenuseid ja üritusi tutvustan : KOV-e veebilehel, kohalikus ajalehes „Kodused 

Uudised“, kohapeal stendil, Kogukonnakeskuse stendil ning suhtluse käigus raamatukogu 

külastajatega. 

Kohalikku lehte ootavad lugejad suure huviga, kellele postiga koju ei tule saavad 
raamatukogust.  
4.9 Andmebaasid - 
 
5. Kokkuvõte ja 2017.aasta tegevused 
 

• Raamatukogus on olemas enam vähem kõik vajalik edukaks tööks, oleks vaid aega 
rohkem.  

• 2016 kõik plaanitu sai teostatud va facebook`i lehekülg. 
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• Plaanis on jätkata raamatukoguürituste korraldamist, vähemalt paar korda aastas 
kutsuda mõni kirjanik raamatukokku. 

• Laste – ja noorte kultuuriaasta puhul kaasata koolinoori nende  vaba aega  veelgi 
sisukamaks muutma läbi raamatute ja ühistegevuste. 

•  Pühendada rohkem aega tööle fondiga, kustutamist, raamatute parandamist vaja 
teha. 

• Kaasa aidata kohaliku tähtsusega ürituste  toimumisele koos teiste MTÜ-dega (Vara 
MNS,  Kiljak, Varalaegas, Vara Savikoda).  

• Möödunud aasta lõpus sai ostetud mööbliriie, raamatukogus olevate toolide 
katteriide vahetuseks, pole veel jõudnud, see töö ka plaanis. 

• Eelarvesse sai pandud klaasidega näituseriiulite muretsemine raamatukokku, loodan 
et  see soov teostub.  

• Seoses valdade ühinemisega tuleb dokumentatsiooni muuta. 

• Kandideerisin MTÜ-de eestvedajate arenguprogrammi koolitusele, sain positiivse 
vastuse, nüüd siis 7 moodulõppe koolitust tulemas (veebr.-juuni). 

• Mõtted liiguvad raamatukogu 135 juubeli suunas, mis on 2018.a. Tuleb varakult 
hakata tegelema ettevalmistustega, mõelda kust saada vahendeid ürituse edukaks 
korraldamiseks jne. jne.  

 
Olga Haljaste Vara raamatukogu juhataja     27.01.2017                                            
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31. Varnja raamatukogu 2016. aasta aruanne 
 
 

Elanike arv teeninduspiirkonnas 01.12. 2015 340 
Lugejate arv 168 
Külastuste arv 1691 
Arvutikasutajate arv 8 
Laenutuste(koos kohalkasutustega) arv 5481 
E-teavikute laenutuste arv 0 
Teavikute arv 9146 
Raamatuürituste arv kokku 16 

 
 
1.Põhilised tegevussuunad 
    Kõigepealt maalugejatele laiema assortimenti lugemise pakkumine, tutvustamine uue 
kirjandusega, korraldada temaatilised üritused ja näitused.   
    Märkimisväärseks 2016 aastal oli uue kaasaegse tööarvuti saamini Riigikogu täiendava 
toetuse teel (kasutuslepingnr.5/22.06.2016). Vana arvutit saab kasutada AIP.  
     2016.aastal hakkas valdade ühendamine: Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla. 
Koostatud ühinemisleping, mis jõustub 2017 aastal. Ühenemislepingu punkt 8,5 kõlab - 
kordineerida vallas kultuuri külastuskeskkondade(raamatukogud) toetamise kaudu. 
 Peipsiääre vallas rahvaarv igaaastaga väheneb, kuid meil on venekeelsed lugejad Vara vallast 
ja Tartu linnast.  
     Ühe aasta raamatukogu töötanud uues soojas ruumis, kus on vesi ja kanalisatsioon, Vanas 
hoones jäi veel palju vanu raamatud, mis vajavad sorteerimist,  mahakandmist.     
     Oleme tänulikud, et saame jätkuvalt raha riigilt. Kahjuks rahasumma igaaastaga väheneb, 
aga raamatud kallinevad, eriti lasteraamatud. Mõned raamatukogud saavad lisafondist raha 
lasteraamatutele, see võimaldab ramatukogu komplekteerida suurema valiku ja koguse 
lasteraamatutega. 
          
 
Raamatukogu tegevused merekultuuri aastal. 

      Meelde on jäänud merekultuuri aasta raames toimunud üritus: „ Peipsitint ja Baltikilu“ 

Ise õmblesime kostüüme, kõige raskem oli konservpurkide valmistamine, kuid lavastus 

õnnestus ja kõikidele meeldis. 

       Lastega lugesime raamatud merekaladest ja pärast joonistasime neid. 

2.  Juhtimine  

2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud   
       Meie raamatukogul  on olemas kõik raamatukogu tööd reglementeerivad vajalikud 
dokumendid vastuvõetud  ja kinnitatud 2009 aastal nr.11  
2.2 Eelarve 
Tabel 2 

Põhieelarve Seisuga  

31.12.15. € 
Seisuga  

31.12.16 € 
Muutus % 
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Eelarve täitmine kokku 9,997 7,762 -22,4% 
Personalikulu 6,691 5,719 -9,7% 

Komplekteerimiskulu 1,304 1,248 -0,6% 

sh KOV-lt 0,657 0,630 -0,3% 

sh riigilt 0,612 0,595 -0,2% 

Infotehnoloogiakulu 0,360 0,389 +0,3% 
*    

*    
    

 
2.3 Projektid 
Tabel 3 
2016.a. ei ole projekte kirjutatud 
 
2.4 . Personali juhtimine ja areng 
 Muutusi personaalikorralduses ei olnud.        
 
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest 2016 
 Tabel 4 

Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv 
(koolituse maht) 

Koolituseks 
kulutatud 

    

    
   Ei osalenud rahaliste vahendite puudusel. 
 
 
2.4.2 Maakonnaraamatukogu osa koolituse korraldamisel.  
. 
Tabel 6  
Kõrveküla raamatukogu poolt korraldatud koolituspäevadel osalemine 
 

Raamatukogu Kuupäev  Üldteemad Osalejate arv 

Varnja 07.12. Tartu Maakonnaraamatukogu 65 1 
 
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised 
Raamatukogutöötaja avalikke esinemisi ei olnud 
 
 2.4.4 Erialahariduse omandamine 
Erialaharidust ei omandanud. 
 
2.4.5 Töötajate tunnustamine  
Eesti Kultuurkapitali tänutoetus seoses juubeliga. 

 

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine  
 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht 
Raamatukogu ruum on korras ja lähiajal remonti ei vaja.  
Tabel 7 
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Raamatukogu 
nimi 

Vajadused Teostatud tööd 
(2016) 

Plaan (arengukavast aasta vms) 

    

 
2.5.1  Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 
Tabel 8 

Raamatukogu nimi Vajadused Teostatud tööd 
(2016) 

Plaan (arengukavast aasta vms) 

    

Liikumispuuetega inimestele poole juurdepääsu olemas, kuid sellega probleeme ei olnud. 
 
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia vallas 
Varnja raamatukogu tööks puuduvad printer, koopiamasin, kohallugemiseks ruumid, 
kaasaegne mööbel, kui  lugejatel hea meel, et raamatukogu ei ole koondatud. Viimastel 
aastatel suletakse poed, koolid, postkontorid ja osalised bussiliinid. 
2016 aastal sain uue arvuti Kõrveküla raamatukogu vahendusel , külastajatel on nüüd ka  
arvuti, kus on juurdepääs internetile. 
 
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine, RaRS § 5(5) 1)) 
 
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 
Komplekteerimisel lähtume lugejate soovidest, rahalisest võimalusest ja üritame seejuures 
siski koomlekteerida nii,et lugemisvara oleks mitmekülgne. 
E- teavikuid ei ole tellitud, sest huvi nende vastu puudub 
2016.a. kogu eelarvest ostsime 176 raamatud 
Annetatud oli 7eksemplaari, lligi 4%  
Raamatukogu sihtrühma kuluvad suuremas osas pensionäärid, keskealised ja töötud.                                                                                                                                                                                                                                  
Külas käivad lasteaeda üle kümme last ja nende emad tihti võttavad lastele kirjandust. 

  
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 
Võrreldes 2015.a. sai soetatud vaid 2 eksemplaari rohkem; valisime ja ostsime odavama 
hinnaga raamatud 
3.1.2 Perioodika komplekteerimine 
Perioodilisest kirjandusest tellisime 3 ajakirja ja 6 ajalehte  
Kultuuriperioodikast oli 2016.a. tellitud - Täheke 
3.1.3 Auviste komplekteerimine 
2016 aasta jooksul ei ostnud ühtegi auvist. 
3.2 inventuurid, mahakandmised 
Vanasse raamatukoguhoonesse jäid veel päris palju  lagunenud ja vananenud raamatuid. 
Kuna olin 2016.a. kaua aega haige, ei jõudnud sorteerida ja maha kandma. See töö tuleb teha 
2017.a. 
 
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  

Teenindame lugejad raamatukogus, kui ka kodus. Interneti punkt on avatud tööpäevadel.   

https://www.riigiteataja.ee/akt/106012016012?leiaKehtiv
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Korraldame maainimestele üritused, näitused ja uudiskirjanduse väljapanekud. Aitame  

interneti kaudu tellida ajakirjandust koju, sooritada pangateenused,  anname õppetusi arvuti 

kasutamisel, dokumentide täitmisel ja muu.... 

Valla jaoks, raamatukogu tähtis alluvusüksus, kuna edastab elanikele tähtsamat teadannet, 

seaduste muutmised, olgu see seotud prügi veoga, ümbruste korrastamistega või valla vanema 

külakoosoleku toimumisega. 

Varnja raamatukogu on kultuurikeskus, mis asub küla keskel, kahekeelse kirjandusega ja 

omapärase kultuuriga. Lugejate sõnul: “Kõige parem maaraamatukogu asukoht- see on 

jalgrattaga sõidu ülatuses.“ Mõni päev raamatukogu maja juures seisab üle kümmne jalgratta. 

Meie ridakülades praegusel ajal suurem osa inimestest on sissekirjutatud linnas, aga elavad 

pidevalt  maal või osa aasta ajalt. Suviti eriti märkav elanike juurdekasv, ka raamatukogus; 

lapsed tulevad pika lugemisnimekirjaga, huvilised kohalike ajakirjanduste vastu  ja lihtsalt 

puhkajad. 

Vallade ühinimisel võib olla elamine maal muutub paremuse poole ja inimesed tulevad maale 

tagasi, aga siin juba suletud post, kool, raamatukogu jne. Küla vanemad inimesed ütlevad, et 

uue ehitamine raskem, kui vana säilitada. 

 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine  

Külastajal on olemas võimalus kasutada interneti. 

4.2 Raamatukogu kasutamine  
Elanike arv teeninduspiirkonnas vähenes eelmise aastaga 12 inimese võrra. 
Nägu allpoololevas tabelis on näidatud, on  õnneks vähenenud lugejate arv vaid 5 lugeja võrra, 
samas on surenenud laenutuste arv 
Tabel 9 

Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2015 

Lugejad 
2016 

Muutus 
(+-) 

    

Varnja 173 168 -5 

 
 

Raamatu- 
kogu 

Külastused 
2015 

Külastused 
2016 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal-
külast. 
2015 

Virtuaal-
külast. 
2016 

Muutus 
(+-) 

Varnja 1804 1691 -113 0 0 0 

       

 

Raamatu- 
kogu 

Laenut-d 
2015 

Laenut-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Päringud* 
2015 

Päringud* 
2016 

Muutus 
(+-) 

Varnja 5190 5481 +291 11 4 -7 

       
       

4.3 RVL teenindus  
Teenindame lugejad raamatukogus, kui ka kodus. Liikumispuudega inimestele viime 
perioodikat, kui ka raamatud soovi korral koju. Aitame sooritada maksud, panna interneti 
kaudu arsti järjekorda, tellida ajalehti ja muu. 
4.4 Laste- ja noorteteenindus 
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine 
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Laste lugejate arv kasvas 5 võrra, muutusid positiivselt ka külastuste ja laenutuste arvud. 
Lasteraamatud on küllaltki kallid. Tellitud lastekirjandust oli vähe. Noored emad võtsid 
küllaltki palju lastekirjandust väikestele lastele, eriti au sees olid hästi illustreeritud raamatud. 
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 
Tabel 10 

Rmtk Lug-d 
2015 

Lug-d 
2016 

Muut
us(+-) 

Külast-d 
2015 

Külast-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Laenut 
2015 

Laenut 
2016 

Muutus 
(+/-) 

Varnja 11 16 +5 98 137 +39 204 278  +74 
          

 
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine  
Raamatukogus on eraldatud lastenurk. Riiutel koos raamatutega meelitavad lapsi igasugused 
mänguasjad.  
4.4.4 Laste- ja noorteüritused 
Tabel 11 

Raamatukogu  Ürituse nimi Osavõtjate arv 
Varnja 200.a. „Pähklipureja ja hiirekuningas“Hoffmann A 8 

Varnja  T.Leelo „Siil Feliks“ raamatu esitlus ja lugemine 6 
Varnja 50.a.Uspenski „Krokodil Gena ja tema sõbrad“ 7 

Varnja Mister-klass lumivalgekesed paberist 10 
 
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  
Spetsiaalseid teenuseid ei ole 
Tabel 12 

 Kordade arv  Teenuste(laenutuste) 
arv 

Kasutajate arv 

Koduteenindus    

Tabel 13 
 Ürituste arv Osavõtjate arv 

Teenused teistele  asutustele   
Teenused teistele asutustele ei osutatud 
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. 

Varnja raamatukogu asub külas, kus elavad Eesti vanausulised. See on rahvas omapärase 

kultuuriga ja traditsiooniga ja raamatukogu võtab suurt osa kohaliku pärandi jäädvustamiseks 

ja vanausuliste traditsiooni säilitamiseks; 2002 aastal avasime Varnja Elava Ajaloo Muuseumi, 

kirjutasin projekti „Pühapäeva kool“, kus kohalikud inimesed õppisid vanaslaavi keeles jumala 

teenistuse läbiviimiseks, kogume ajalooliste tähtsusega materjaale ja asju.   

Koostöös Pereseltsiga korraldame ühised üritused, kohtume inimestega teistes Eesti 

regioonides. 

Suvel oli raamatukogu külas ajakiri Tallinn peatoimetaja Nelli Abašina-Melts. Tutvustas 

kohalikele inimestele Ajakirja Tallinn, Võšgorod ja muudes trükistest. 

Talvel au külaliseks raamatukogus oli MTÜ „Pritšudje“ juhataja Zinaida Palk. Palju räägiti 

koostöö tegevustes. Raamatukogule kingiti 2017.a. Peipsimaa kalender. 
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Tabel 14 
 

Raamatukogu Suuremate ürituste (ka näitused) loetelu Üritustel  
osalenute arv 

Varnja 80.a.Juubel A.German Retroõhtu 10 
Varnja Kohtumine „Tallinn“ peatoimetaja N.Abašin-Melts 16 

Varnja 80.a. „Tuulest viidud“ M.Mitsell 12 

Varnja Detektiiv-õhtu „Saladused Beiker striit“ 13 

Varnja 200.a.Juubel Charlote Bronte „Jane Eyre“ 15 

Varnja Skulskaja „Mramornõi lebed“ 14 
Varnja 80.a. Juubel Ingrit Rüütel –tõeline leedi 16 

Varnja Fotonäitus: „Varnja küla läbi aegade“  41 

Varnja 125.a Juubel M..Bulgakovi „Master jaMargarita“ 12 
Varnja Mereaasta üritus: „Peipsi tint ja Balti kilu“ 32 

Varnja Esimene naispresident Eestis - Kersti Kaljulaid 12 
Varnja Talvised kohtumised MTÜ „Pritšudje“ 14 

Kokku Üritusi  11                näitusi 1 207 

 
4.7  Raamatukogu koolituskeskusena kasutajale 
 
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded 
Peamiseks kanaliks raamatukoguteenuste tutvustamiseks on valla koduleht, infopäevad, küla 
infostendil. Suurematest teenustest võib tutvustada kohalikes ajalehes Peipsirannik. Kõige 
kiiremad infokandjad  on külainimesed. 
4.9 Andmebaasid.  
Puudub. 
5. Kokkuvõte ja 2017.aasta tegevused 
Vatamata sellele, et olen neli kuud haige olnud,võib möödunud aastaga rahul olla. Lugejate 
arv vähenes 6 lugeja võrra, samas aga on 5 võrra suurenenud  laste lugejate arv. Meeldiv on 
see, et raamatukogu külastavad väikselastega pered.  
Märkamisväärseks oli uue tööarvuti saamine. Aasta oleme töötanud tingimustega ruumis, 
kuhu paigutasime 22 riiulid raamatutega, tegime lastenurka mänguasjadega, avatud AIP 
külastajatele, sorteerime vanu raamatuid(mis on veel jäänud vanas hoones) ja kanname maha 
2017.a. 
Üks keerulisemaks osa tööst on vähese rahaga kakskeelse kirjanduse tellimine kõikide 
lugejate soovile. 
 Viimasel seminaaril nädati meile uuema tüüpi raamatukogu Norras, mis oli sisustatud 
lugejate soovidel; ruumides oli väga palju erinevaid istekohad ja diivanid, samuti kohvikud. 
Ühesõnaga lugejad tundsid ennast väga mugavalt; võttes raamatu võiks vabalt ja mugavalt 
veeta kaua aega. Sellest järeldus! Meie raamatukogu vastab maainimeste soovidele;  
ligidal  - pääsed juurde jalgrattaga või jalgsi, säästad oma aega – ei sõltu ühistranspordist, lai 
valik kirjandust, interneti kasutamise võimalus, hea, abivalmis ja sõbralik suhtlus ja alati tassi 
tee või kohvi võimalus. 
Jääb väga hea tunne, kui lugeja lahkub raamatukogust rõõmsalt talle vajaliku raamatuga.  
 
 



 254 

Koostajate nimed: 
 
Direktor 
Tatjana Sosnovskaja                                                                             27.01.2017.a. 
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32. Vedu raamatukogu 2016. aasta aruanne 
 
 

Elanike arv teeninduspiirkonnas 01.12. 2015    690 
Lugejate arv    185 
Külastuste arv   3900 
Arvutikasutajate arv       35 
Laenutuste(koos kohalkasutustega) arv   9049 
E-teavikute laenutuste arv      0 
Teavikute arv 14441 
Raamatuürituste arv kokku       22 

 
 
1.Põhilised tegevussuunad.  
Aastat 2017. võib kordaläinuks lugeda. Rõõmu teeb elanike kasvav soov lugeda, silmaringi  
laiendada ning  üritustel käies suhelda. Töötamise muutis paremaks  interneti teenusepakkuja  
vahetamine. Lisandus ka uusi koostööpartnereid (Ahja raamatukogu, MTÜ Tartu  
Rattamatkad). 
 Kinkimiseks saime  20 eksemplari Kaljo Laasi kodulookogumiku kordustrüki lühendatud  
versioonist. Vaja oleks kordustrükki ka külateemalisest lauamängust ja plakatit Ilme Ivandist.  
Raamatukogu 85. juubeli tänukingitusteks disainisime puidust kohvialused A. H. Tammsaare  
tsitaadi ja raamatukogu logoga. Sünnipäeva tähistasime aga hoopis Tartu Trükimuuseumis,  
kus peale ekskursiooni  kuulasime kirjanik Tiia Toometit, kitarrist Priit Petersoni ja  
vallavanemat ning meisterdasime isikupärase märkmiku. Rahvarohked olid ekskursioon  
Harjumaale, aga ka mööda 25 -aastaseks saanud koduvalda ning Põlvamaale, kus kohtusime  
reisikirjanik Roy Strideriga, külastasime Tuglase muuseumi ja Ahja raamatukogu ning  
kauneid kodu -ja kollektsiooniaedu. Külas käisid meil alpinist Alar Sikk ja näitleja Malle  
Pärn, kes luges luuletusi ja laulis neid viisitatult kitarri saatel (J. Liiv, P.- E. Rummo jt.).  
Võõrustasime MTÜ Tartu Rattamatkad 89 matkajat, kes külastasid raamatukogus asuvat Jaan  
Kaljuvee näitust ja said osa koduloolisest retkest Vedu kandi pärandkultuuri paikadesse. 
 Toredad olid keskkogu korraldatud koolitused ning ERÜ maaraamatukogude laager 
Põlvamaal. 
 Mureks on laste-ja noorte vähene huvi raamatute  vastu ehk siis raamatukogu peaks leidma  
tee noorteni läbi neile sobivate väljendusvahendite. 
 
Raamatukogu tegevused merekultuuri aastal. 

Lugejatele mõeldud Harjumaa ekskursiooni käigus külastasime Viikingite küla, kus giid rääkis 

meile   viikingitest  üldisemalt, aga jagas selgitusi ka  Eesti aladel toimunu kohta. Ka Kõue 

mõisa giid puudutas teemat seoses mõisa territooriumilt hiljuti leitud rikkaliku aardega. Lisaks 

külastasin Meremuuseumi mõlemat temaatilist näitust Tallinnas Lennusadamas ja Paksus 

Margareetas. Aastaringselt soovitasin mereteemalisi raamatuid ja koostasin näituse „Meri 

raamaturiiulil.” 

 
2.  Juhtimine 
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 Muutusteta 

2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud 
 Valla raamatukogude ühine nõukogu pole veel koos käinud.  
  
2.2 Eelarve 
Tabel 2 

Põhieelarve Seisuga  

31.12.15. € 
Seisuga  

31.12.16 € 
Muutus % 

Eelarve täitmine kokku 17851 18721 +5% 

Personalikulu 11548 12475 +7% 
Komplekteerimiskulu   3277 3645 +10% 

sh KOV-lt   2145 2137 -0,004% 

sh riigilt   1118 1382 +19% 

Infotehnoloogiakulu    1289 503 -61% 

*    
*    

.  
2.3 Projektid 
Tabel 3 
Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Summa 

Eesti Kultuurkapitali Tartumaa Ekspertgrupp 10.10.2016 300,00 

Raamatukogu 85. juubeli tähistamine   

Ürituse eesmärgiks olnud lugejate koolitamine täitus täiel määral. Osaleti Tartu 
Trükimuuseumi ekskursioonil, kuulati kirjanik Tiia Toometit teemal „Maagilise väega nukud”, 
kitarrist Priit Petersoni, töötoas valmistati omanäoline tsitaadimärkmik. 
 
2.4 . Personali juhtimine ja areng 
 Arengut võimaldab koolitustel käimine.  
 
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest 2016 
Tabel 4 

Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv 
(koolituse maht) 

Koolituseks 
kulutatud 

Vedu                    120,00 

           1            54  
 
Tabel 5 

Koolituse teema Korraldaja  Osavõtjate 
arv 

Algupärase lastekirjanduse päev Tartu 
Linnaraamatukogus 

       1 

ERÜ maaraamatukogude laager Põlvamaal ERÜ       1 

 
  
2.4.2 Maakonnaraamatukogu osa koolituse korraldamisel.  
Koolitused olid motiveerivad. Aastal 2017. loodan kuulata kirjandusteemasid ja kirjanikke. 
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. 
Tabel 6  
Kõrveküla raamatukogu poolt korraldatud koolituspäevadel osalemine 
 

Raamatukogu Kuupäev  Üldteemad Osalejate arv 

Vedu 30.03 Andrase teabepäev           1 
 12.-13. 05 Koolitusreis Harjumaale           1 

 07.09 Tallinna raamatukogud ja Mectory           1 
 09.11 Kirjanike tuur           1 

 07.12 Keskraamatukogu 65           1 

 
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised 
 
 2.4.4 Erialahariduse omandamine  
 
2.4.5 Töötajate tunnustamine  
       KOV tänukiri eduka töö eest  
 

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine  
 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht 
Tabel 7 

Raamatukogu 
nimi 

Vajadused Teostatud tööd 
(2016) 

Plaan (arengukavast aasta vms) 

Vedu Sanitaarremont 

esimeses ruumis ja 

katlamajas ning WC-s 

  

 
2.5.1  Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 
Tabel 8 

Raamatukogu nimi Vajadused Teostatud tööd 
(2016) 

Plaan (arengukavast aasta vms) 

Vedu Kaldtee 1. 

korrusele 

  

 
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia vallas 
Vallavalitsus kinkis raamatukogu 85. juubeliks uue printer-koopiamasina, mis võimaldab 
skaneerida arveid sobivas formaadis. Siiani internetiühendust pakkunud AS Kernel vahetus 
välja kvaliteetsemat  ühendust pakkuva Telia vastu. Aastal 2017. on lootus saada 
kaabelühendus. WiFi on olemas. 
 
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine, RaRS § 5(5) 1)) 
Kogude komplekteerimisel lähtun universaalsuse põhimõttest, arvestades kõiki lugejate 
sihtgruppe. Eelistan väärtkirjandust ja  eesti autoreid. Komplekteerimisel on toeks 
Lastekirjanduse Keskuse, Maire Liivametsa poolt koostatud  ja perioodikas ilmunud ülevaated 

https://www.riigiteataja.ee/akt/106012016012?leiaKehtiv
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ning mõned blogid. Vahetult raamatupoodi tutvuma saan minna kahjuks harvem kui seda 
soovin ja vajan. 
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 
 E-raamatuid ei soeta, kuna puudub e-luger ja pole ka nõudlust tekkinud. 
Saabunud 252 teavikust on annetusi 11 eksemplari ehk 4,4%.  
Kogude vanemat osa loetakse vähem, küll aga leidub lugejaid, kes  just sealt sobivat 
lugemisvara leiavad, viidates tüdimusele kaasaegsest kirjandusest. 
 
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 
Mingeid suuremaid muudatusi selles osas pole. Mõnevõrra vähenenud on täiskasvanutele 
mõeldud liigikirjanduse osa soetatud teavikute seas. Sellevõrra kasutan rohkem RVL. Rõõmu 
tunnen uhke ja kalli annetatud aiaraamatu üle. 
 
3.1.2 Perioodika komplekteerimine 
Tellitud on „Maaleht” ja „Postimees”, annetusena tuleb „Sirp”. Ajakirju on 20  nimetust. 
„Akadeemia” osutus ebapopulaarseks, mistõttu 2017. aastaks loobusin tellimisest. 
 
3.1.3 Auviste komplekteerimine 
Ei ole soetanud. 
 
3.2 inventuurid, mahakandmised 
Piirdusin vaid perioodikaga. 
 
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused 

Tasulistest teenustest saavad lugejad vallavalitsuse hinnakirja alusel taas ka iseseisvalt 

kasutada koopia-ja printimisteenust ning tasuta skaneerimisteenust. (Viimased aastad pidin  

seda lugejatele oma tööarvutis  tegema). Jätkuvalt on tasuta RVL teenus, mida aktiivselt 

kasutatakse. Siinkohal tänu kolleegidele Kõrvekülast ja Lähtelt ennekõike. 

 Lahtiolekuaegades muudatusi pole.  

Koduteenindust pakun vahel harva ühele eakale, enamasti käib ta ise laenutamas. 

Raamatukogu kui KOV ja e-riigi  tugipunkti roll on jätkuvalt oluline. 

Rõõm on tõdeda, et blogikülastuste arv aina kasvab, kuigi aega sinna panustamiseks oleks vaja 

rohkem. 

Lugejate ja külastuste arv on kasvanud, lastelaenutused aga mitte. 

Poole teeninduspiirkonnast moodustavad väiksemad hajakülad. Kaugeim neist asub 8 km  ja 

kui puudub isiklik auto, siis on raamatukogusse keeruline saada, seda enam, et bussiliine jääb 

järjest vähemaks. Muidugi saab alati kasutada aktiivsema naabri abi ja  seda vahel  ka tehakse. 

Ehk tasub hakata mõtlema taas rändkogude peale, kuigi uute raamatute nappuses pole see just 

parim lahendus. Katsetada ju  võiks… 

 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine 

 Raamatukogus on kättesaadavad KOV otsused (paberkandjal). AIP arvutit kasutatakse vähe, 

sest enamusel on kodus  arvuti ja/või nutitelefon olemas. 

 

4.2 Raamatukogu kasutamine ( 
 
Tabel 9 
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Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2015 

Lugejad 
2016 

Muutus 
(+-) 

Vedu 172 185 +7% 

    

 

Raamatu- 
kogu 

Külastused 
2015 

Külastused 
2016 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal-
külast. 
2015 

Virtuaal-
külast. 
2016 

Muutus 
(+-) 

Vedu 3716 3900 +5% 5165 9710 +53% 

       

 
Raamatu- 
kogu 

Laenut-d 
2015 

Laenut-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Päringud* 
2015 

Päringud* 
2016 

Muutus 
(+-) 

Vedu 9323 9049 -3% 289 260 -10% 

       

  
4.3 RVL teenindus  
RVl teenindus toimib  tänu entusiastlikele ja missioonitundelistele kolleegidele ja  lugejatele.  

 
4.4 Laste- ja noorteteenindus 
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine 
 

                         2016               2017 
     Laste % lugejate üldarvust                19%               18% 

     Lasteraamatute arv                46 nimetust                65 nimetust 

     Lasteraamatute %                21%                27 % 

 
Kui laenutusi vaadata, siis tundub pilt kurb. Aga need 33 last laenutavad aastas 16,5 raamatut 
lapse kohta, mis polegi nii lootusetult vähe ( arv sisaldab ka pikendusi). Tegelikkuses lisandub 
nendele veel  lastevanemate poolt laenatu, kes võtavad oma koolieelikutele ja väikelastele 
päris palju lugemisvara. Kahjuks ei saa Urramist lasteraamatute laenutuste üldarvu, mis 
annaks käsiloleva analüüsi puhul objektiivsema ülevaate. Usun, et see paarkümmend 
lisaraamatut ei pruugi anda kohest ja silmaga nähtavat efekti, mõju on pikemaajalisem ja olen 
tänulik lisaraha võimaluse eest. Samas laste külastuste arv on tõusnud 25 %. Jätkuvalt saavad 
lapsed mängida raamatukogus lauamänge. 
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 
Tabel 10 

Rmtk Lug-d 
2015 

Lug-d 
2016 

Muut
us(+-) 

Külast-d 
2015 

Külast-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Laenut 
2015 

Laenut 
2016 

Muutus 
(+/-) 

Vedu 32 33 +3% 521 699 +25% 1026 545  -47% 
          

 
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine  
Igasuguste harjumuste kujundamine saab alguse kodust, raamatukogu saab siin vaid toeks 
olla ja seda ta jõudumööda püüab ka teha näiteks lasteraamatute väljapanekute ja soovituste 
kaudu. Eraldi lasteüritusi teinud ei ole, välja arvatud koostöös teiste valla raamatukogudega 
korraldatud Tartumaa lasteraamatupäev. Küll aga on lapsed  vahel osalenud mõnel 
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täiskasvanutele suunatud sündmusel. Jooksvalt õpetasin mõnele lapsele ka vanast raamatust 
kuuse voltimist. 
4.4.4 Laste- ja noorteüritused 
Tabel 11 

Raamatukogu  Ürituse nimi Osavõtjate arv 

Vedu Kohtumine Alar Sikuga           2 
 MTÜ Tartu Rattamatkad Vedu matk         10 

 
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  
Tabel 12 

 Kordade arv  Teenuste(laenutuste) 
arv 

Kasutajate arv 

Koduteenindus        2         8              1 
 
Tabel 13 
 

 Ürituste arv Osavõtjate arv 

Teenused teistele  asutustele 1    89 
MTÜ Tartu Rattamatkade organiseeritud  matk, millest osavõtjatele korraldasin kohapelase 
kultuuriprogrammi.  
 
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.  

Suuremaks piirkondlikku pärandit tutvustavaks sündmuseks oli 2017. aastal MTÜ Tartu 

Rattamatkad 89 ratturi retk Vedule, mille kultuuriprogrammi raames pakkusin Jaan Kaljuvee 

loomingu näitust raamatukogus ja tema koduaias, aga ka ekskursiooni kohalike 

vaatamisväärsuste juurde (sh. ohvripärn, kõrts, mõisahooned). Iga objekti juures rääkisin ka 

tähendustest laiemalt (hiietavad, kõrtside tähendus, postitee jne.). Taas oli toeks  plakat, mis 

illustreeris küla üldiseloomustust. Abiks olid ka paar külaseltsi liiget (Alo Laas ja Elen 

Heidok). Paigaldatud sai istepink rändurile Ilme Ivandi kodutalu lähedale (mitte temale 

pühendatud). Paar kunagi siin elanud matkajat said kingituseks Kaljo Laasi kodulookogumiku 

lühendatud variandi ning mõned lapsed lahkusid külateemalise lauamänguga. 

 Maikuus valla 25. juubeli puhul sai teoks reis koduvalla kultuuri ja ajaloolistesse paikadesse 

koos ajalooõpetaja Viivi Rohtlaga. Väisasime Tammistu, Saadjärve ja Kukulinna mõisaid, 

Mait Metsanurga, Jaan Koorti, Richard Antiku ning Herman Halliste kodukohta, Soomepoiste 

lahingupaiku ning presidendi aumärgi saanud koduaedu. Sealjuures õnnestus külastada ka 

Saadjärve mõisa, kus perepoeg meile ka privaatsetes siseruumides asjaliku ja põhjaliku 

ekskursiooni tegi. 

Suvisel reisil Harjumaale osales  3 Juula külaseltsi liiget, kes tegid ettepaneku koostööks 

õppereiside osas. Elukestvat õpet toetavateks ettevõtmisteks olid koolitusreisid rooside 

aretusega tegeleva Roosoja ja elulõngade kasvatamisega tegeleva Roogoja taludesse, aga ka 

Sadevälja aeda, dendroparki Smaragd ja Tõnise puukooli. Täiendasime end giidiretkedega  

Kõue mõisas ja Viikingite külas.  

Raamatukogu juubel sai teoks tänu Kultuurkapitalile Tartu Trükimuuseumis, kus giidituuri 

järgselt kuulasime kirjanik Tiia Toometit teemal „Maagilise väega nukud” ja kitarrist Priit 
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Petersoni mängimas 19. saj. kitarri koopial. Päev lõppes omanäolise märkmiku valmistamise 

töötoaga.  

Lugejate poolt võeti hästi vastu ka külaskäik reisikirjanik Roy Strideri juurde tema Põlvamaa 

kodus. Juba sealkandis olles külastasime ka Ahja raamatukogu, mille piknikuplatsil maitsesime 

koos Royga Tiibeti restoranist kaasa toodud rahvustoite ja tutvusime  Tuglase muuseumiga. 

Silma rõõmustas üks kaunis koduaed ja teadmisi lisas Sulev Savisaare sibullillekollektsioon. 

Tiibeti teemale eelnes kohtumine Alar Sikuga, mis andis mõtlemisainet pikaks ajaks. Aasta 

lõppes kohtumisõhtuga, mille külaliseks oli Malle Pärn, kes luges meile nii omi luuletusi kui 

ka laulis J. Liivi ja P.-E. Rummo sõnadele tehtud laule. 

Ürituste korraldamise juures on suureks toeks (ka materiaalses mõttes) Sirje Hansen. Ene 

Hansen annetab raamatukogule ajalehte „Sirp”. 

 

Tabel 14 
 

Raamatukogu Suuremate ürituste (ka näitused) loetelu Üritustel  
osalenute arv 

Vedu Üritused.  
                   Kohtumine Alar Sikuga   22 

 Külas Roy Strideril Põlvamaal, Ahja raamatukogu ja Tuglase 
muuseum, koduaiad, Sulev Savisaare sibullillelollektsioon 

  26 

 Valla 25. juubelireis    25 

 Reis Harjumaale(Karla küla aiad, dendropark Smaragd, 
Kõue mõis, Viikingite küla) 

  33 

 Rattamatkajate kultuuriprogramm Vedul    89 

 Kohtumine Malle Pärnaga    14 
 Kohtumine Peeter Ernitsaga    9 

 Raamatukogu 85. juubel     23 

                                                                                    Kokku 241 

 Näitused  

 Jaan Kaljuvee maalide näitus   

 Jaan Kaplinski 75  

 Heljo Mänd 90  

 Raimond Kaugver 90  

 Friedebert Tuglas 130  
 Ira Lember 90  

 Ain Kaalep 90  

 Carl Robet Jakobson 175  

 Nikolai Baturin 80  

 Jaan Rannap 85  
 Olivia Saar 85  

 Debora Vaarandi 100  

 Uudiskirjanduse väljapanekuid 6  
                                                                                Kokku 18 

   

   

Kokku Üritusi    8              näitusi 18  
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4.7  Raamatukogu koolituskeskusena kasutajale 
 
         Sihtrühm: valdavalt täiskasvanud 

   Teemad: aiandus, kodulugu, mõisad, viikingid,  Tuglas, luule, rituaalnukud,  
Trükimuuseum, Roy Strider, Malle Pärn, Alar Sikk, Tiia Toomet, kitarrimuusika 
 
Mõningaid spontaanseid Facebooki kaudu saadetud arvamusi toimunu kohta. 

 
30-aastates kõrgharidusega Vedu elanik: „Aitäh! Tänased 2, 5 tundi raamatukogus läksid 
tõeliselt täie ette. Sain mõtlemisainet ja tõelise elamuse!  
 
  Pensionärist kõrgharidusega Vedu elanik: „ Tahaksin tänada imeilusa ekskursiooni eest! 
Marsruut oli väga hea, ei oleks uskunudki, et nii hästi läbimõeldult graafikus püsime.” 
 
Naabervalla kultuurimaja direktor: „Karla aiandustalude külastus - oli see vast tore päev - 

kauaks – kauaks meelde jääb” 

 MTÜ Tartu Rattamatkad: 

Sain tagasisidet eilse rattamatka osalejatelt ja matkapunkti korraldajalt. Nad olid väga rahul 
sellega, mida nad Vedul nägid ja kuulsid. Teie vastuvõtt oli väga külalislahke ja teiega oli 
meeldiv asju ajada.Suur tänu koogiküpsetajatele! Kohtume kindlasti veel. 

 
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded 
Turundus toimub valla kuukirja ja blogi vahendusel. 
 
4.9 Andmebaasid.  
Uusi andmebaase pole koostatud. 
 
5. Kokkuvõte ja 2017.aasta tegevused 
   2016. oli piisavalt tegus aasta. Lugejad on omaks võtnud väga erineva temaatikaga üritused 
– tegevused ja tunnevad  juba aasta alguses huvi toimuva hakkava kohta. Raamatunäituste 
korraldamine on osaliselt asendunud soovituste ja kirjaniku jooksva suulise tutvustusega, mis 
annab vahel rohkemgi efekti kui lihtsalt näitus (toimis hästi näiteks Baturini ja Dahli puhul). 
Lugejate arv kasvas, kuid laste laenutused teevad murelikuks, kuigi külastuste arv kasvas. 
Eraldatud väike lisaraha lastekirjanduse soetamiseks erilist efekti ei andnud. 
 
2017. saab raamatukogu loodetavasti kiirema interneti. Keskendun rohkem kirjanduse 
tutvustamisele. Ilme Ivandi 90. sünnipäeva tahaks tähistada plakati koostamisega tema kohta. 
 
 
 
 
Üritused 2017:  
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Jaanuar Kohtumine Valdur Mikitaga 
             Kohtumine Jüri Linaga. 
Veebruar Tartu rahu tähistamine ekskursiooniga ja töötoaga vastavatud Rahvusarhiivi uues   
hoones 
Märts    Tartu Loodusmuuseumi ja O.Lutsu majamuuseumi  külastus 
Aprill Kohtumine kirjanikuga 
Mai Ekskursioon lugejatele  
Juuli Ekskursioon lugejatele 
September Kohtumine kirjanikuga 
Oktoober Ilme Ivanile pühendatud päev raamatukogupäevade raames 
November Hingedepäev Pauluse kirikus 
Detsember Küünla valmistamise töötuba 
 
 
 Karin Evik 
 
Direktor                                                                           26. jaanuar 2017 
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33. Võnnu - Lääniste raamatukogu 2016. aasta aruanne 
 
 
                                                                                               Võnnu            Lääniste 

Elanike arv teeninduspiirkonnas 01.12. 2015 962             160 
Lugejate arv 342               34 
Külastuste arv 5670            234 
Arvutikasutajate arv  527                5 
Laenutuste(koos kohalkasutustega) arv 11299         1131 
E-teavikute laenutuste arv    0                  0 
Teavikute arv 15344             0 
Raamatuürituste arv kokku 9+25            2+2     

 
 
1.Põhilised tegevussuunad 
Raamatukogu tegeles 2016. aastal ikka lugejate teenindamise, kirjanduse komplekteerimise, 
fondi korrastamisega.   
Üha selgemalt andis endast märku lähenev haldusreform ja aasta lõpuks selgus milliste 
valdadega paneb leivad ühte kappi Võnnu vald. 
 
Raamatukogu tegevused merekultuuri aastal. 
 
Merekultuuri aasata jooksul oli raamatukogus võimalik tutvuda raamatuväljapanekutega (2) 
„Merejutte eesti kirjandusest“ „Kalast mitme kandi pealt“.  
 

2.  Juhtimine  

2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud   
Muutused raamatukogude võrgus: raamatukogude nimemuutused, likvideerimised,  
reorganiseerimised, uute loomised, ühinenud raamatukogud. Näiteks vallaraamatukogu, 
kooli-  
ja külaraamatukogu, lisada muutused lahtiolekuaegades.  
 
Raamatukogude likvideerimisi ja nimemuutusi ei toimunud.  
Võnnu raamatukogu on 2016. aasta algusest avatud 37, 5 tundi nädalas (esmaspäeval, 
kolmapäeval, neljapäeval, reedel kell 9.30 -17.30 teisipäeval 9.30- 11.30 ja 14.00- 17.30 ) 
Puhkuse ajal oli Võnnu raamatukogu avatud ühel päeval nädalas.  
Lääniste raamatukogu päev on teisipäev. 
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2.2 Eelarve 
Tabel 2                                             
                                           Võnnu    Lääniste     Võnnu        Lääniste       Võnnu       Lääniste 

Põhieelarve Seisuga  

31.12.15. € 
Seisuga  

31.12.16 € 
Muutus % 

Eelarve täitmine kokku 17851     5076 22311           636    +19,9           -87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Personalikulu 10699      4950 14324           314    +25,3           - 93,6 
Komplekteerimiskulu 4654           0 5139               0    +9,4                 0 

sh KOV-lt 2599           0 2902               0    +10,4               0 
sh riigilt 1890           0 2165               0    +12,7               0 

Infotehnoloogiakulu 700             0   948               0    +26,2               0 

*    

*    

 
2.3 Projektid 
Tabel 3 
Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Summa 

0  0 

   

 
2.4 . Personali juhtimine ja areng 
  
Lääniste Raamatukogu direktori ja Võnnu Raamatukogu raamatukoguhoidjana töötanud Tiiu 
Meerits lahkus töölt 1. jaanuarist 2016. Töötan üksi ja osaliste tööaegadega ametikohad 
(Lääniste raamatukogu direktori 0,2 ja Võnnu raamatukogus raamatukoguhoidja 0,3) on 
täitmata. 
Tabel 4 

Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv 
(koolituse maht) 

Koolituseks 
kulutatud 

Võnnu 2 8 13,00 
 

Koolitussõit   62,00 

 
Tabel 5 

Koolituse teema Korraldaja  Osavõtjate 
arv 

Pagulane, põgenik, immigrant- kes on kes… TÜ Ühiskonnateaduste instit.  1 
ERÜ kooliraamatukogude teabepäev ERÜ kooliraamatuk. sekts.  1 

Osalesin lugemisprogrammi „Aitan lapsi raamatute juurde“ stardikoolitusel. 
 
2.4.2 Maakonnaraamatukogu osa koolituse korraldamisel.  
Maakonnaraamatukogu poolse koolitustööga jään rahule, sest väikeste rahaliste vahendite, 
aga samas südamega tehtud tööga   mitte rahul olla, pole põhjust.  
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Enim meeldis muidugi koolitussõit Harjumaale. Andrase koolituspäeva põhiesineja Jaanus 
Kangur oma tempoka ja vaheldusrikka  stiiliga suudab kuulaja  ennast jälgima panna.  
Väga teretulnud oleks kirjandusülevaated. 
 
Tabel 6  
Kõrveküla raamatukogu poolt korraldatud koolituspäevadel osalemine 
 

Raamatukogu Kuupäev  Üldteemad Osalejate arv 
Võnnu 10.02. Haldusjärelvalve tulemused, haldusreform 1 

 30.03 Andrase teabepäev 1 

 12.- 13. 05 Koolitussõit Harjumaale. Tervisepäev 1 
 9.11. Erialane teave. Kirjanike tuur 1 

 7.12 Tartu maakonna raamatukogu 65. 
aastapäev 

1 

 
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised  
 
 2.4.4 Erialahariduse omandamine  
 
2.4.5 Töötajate tunnustamine  
 

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine  
 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht 
Tabel 7 

Raamatukogu 
nimi 

Vajadused Teostatud tööd 
(2016) 

Plaan (arengukavast aasta vms) 

Võnnu Uued ruunid          -  Uute ruumide remont, kolimine  

Võnnu valla arengukava 2025 tegevuskavas on kirjas Võnnu Raamatukogu uute ruumide 
remondi ja ümberkolimise vajadus . Planeeritav esialgne summa tegevuskavas  50 000 eurot. 
Tegevuste järjestuses on raamatukogu peetud küll tähtsaks ja kindlasti teostamist vajavaks, 
kuid seda  10 aasta jooksul. Nii tekib vägisi mõte, et arengukavasid on tulnud ja läinud, aga asi 
ei liigu ja midagi on alati pakilisemat.  
2.5.1  Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 
Tabel 8 

Raamatukogu nimi Vajadused Teostatud tööd 
(2016) 

Plaan (arengukavast aasta vms) 

Võnnu kaldtee ei ole Uues arengukavas uute,  ruumide 

remont 

2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia vallas 
Uusi lahendusi infotehnoloogia vallas pole, raamatukogus on Telia püsiühendus ja wifi leviala.  
2016. aastal osteti uus printer skänner koopiamasin (276 eurot) 
 
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine, RaRS § 5(5) 1)) 
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 
Kogude komplekteerimisel püüan silmas pidada erinevaid sihtgruppe-  igaühele midagi.  

https://www.riigiteataja.ee/akt/106012016012?leiaKehtiv
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Olen mõned ostud teinud ka lugeja konkreetse soovi põhjal, kui leian, et teavik võib huvi 
pakkuda  edaspidigi. Tegelikult on sellised soovid  tellimisel isegi abiks,  kui ise jään mõne 
teaviku osas kõhklevale seisukohale. 
Laste ja- noorsookirjanduse valiku puhul teen ikka koostööd kooliraamatukoguga. 
 
-annetuste osakaal kogude juurdekasvust  
2016. aastal lisandus raamatuid Võnnu raamatukogusse 399 eksemplari, nendest 15 olid 
saabunud annetusena (3,75 %). Võrreldes 2015. aastaga oli 2016.a. parem, sest raamatuid 
lisandus oli 40 võrra enam. 
Komplekteerimissumma oli veidi suurem ja abiks oli ka laste – ja noorsookirjanduse 
soetamiseks riigilt saadud  200 eurot lisatoetust.  
Raamatuid on pakkumas käinud ka mitmed eraisikud, kuid paraku on nende pakutav 
enamasti pärit nõukogude perioodist, mille eksemplare oli meil omalgi rohkesti. 
Jõuludeks kinkis Võnnu Keskkooli 8. klass raamatukogule laste poolt kogutud raamatuid. 
-kogude kasutatavus ja seosed lugejate sihtrühmadega,  
 
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 
3.1.2 Perioodika komplekteerimine 
Ajakirju lisandus 16 aastakäiku (15 ostud ja 1 annetus)  
Ajalehti oli tellitud 6, nendest Postimeest 2 eksemplari (1 eksemplar Läänistesse) 
3.1.3 Auviste komplekteerimine 
3.2 inventuurid, mahakandmised 
Võnnu- Lääniste raamatufondist sai 2016. aastal kustutatud 1096 eksemplari.  
Suure osa sellest moodustasid Läänistes asuvad vanad raamatud.  
 
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  

Võnnu raamatukogu asukoht valla keskses asulas on siiani suhteliselt hea. Kuigi viimastel 

aastatel tunnen, et soodsam oleks paikneda mõne teise organisatsiooni katuse all või kõrval 

(kool, lasteaed või vallavalitsus). Inimesed, eriti lapsed, on muutunud mugavaks ja  

raamatukogu vahetu kohalolu korral külastataks meid enam.  

Lääniste raamatukoguga on lood kurvemad, sest siiani raamatukogu kasutanud inimesed on 

jäänud vanaks, paljud meie seast lahkunud või olude sunnil linna laste juurde kolinud. 

Elanikkond pole tegelikult Läänistes ja ümbruskonnas  vähenenud, aga uued inimesed on 

tööalaselt seotud linnaga. 

Kõnnu, Liispõllu ja teised Meeksi vallaga piirnevad külad jäävad meie raamatukogust 

kaugele ja tegelikult on sealsed elanikud ilmselt Järvselja raamatukogu lugejad.  

 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine  

Võnnu raamatukogus on lugejate käsutuses üks lugejaarvuti. Külastajal on võimalus ka oma 

isikliku seadmega kasutada raamatukogu wifi-t.  

Olen aidanud mõnel  inimesel teha esmaseid samme arvuti ja interneti kasutamisel.  

Inimestele on probleeme tekitanud tervisedeklaratsioonide täitmine e- keskkonnas, mille 

puhul raamatukogusse abi saamiseks pöördutakse. 

4.2 Raamatukogu kasutamine  
Tabel 9 

Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2015 

Lugejad 
2016 

Muutus 
(+-) 

Võnnu 344 342 -2 
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Lääniste 56 34 -22 
Kokku 400 376 -24 

 

Raamatu- 
kogu 

Külastused 
2015 

Külastused 
2016 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal-
külast. 
2015 

Virtuaal-
külast. 
2016 

Muutus 
(+-) 

Võnnu 5751 5670 -81 0 0 0 

Lääniste 305 234 -71 0 0 0 
Kokku 6056 5904 -152 0 0 0 

 
 
 

Raamatu- 
kogu 

Laenut-d 
2015 

Laenut-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Päringud* 
2015 

Päringud* 
2016 

Muutus 
(+-) 

Võnnu 10348 11299 +951 44 39 -5 

Lääniste 1234 1131 -103 10 6 -4 
Kokku 11582 12430 +848 54 45 -9 

 
 Mõned näited infopäringu teemadest:                                         
kohamuistendid, Võnnu valla vapi ja lipu lugu, vürtspiprast, Otsi Otti programmist jne. 
 
4.3 RVL teenindus  
 Võnnu raamatukogu laenas sel aastal teistelt raamatukogudelt teavikuid 37 korral. Meilt  
välja laenatud RVL laenutusi kogunes 159. Raamatuid olen meie lugejate jaoks laenanud 
Äksist, Kõrvekülast, Alatskivilt, Võõpstest, Järvseljalt ja Meeksist. Kõige rohkem olen abi 
saanud Meeksi raamatukogult, ei kujuta ette, kuidas kujuneb edaspidi sealt laenutamine, 
kui oleme eri maakondades.   
4.4 Laste- ja noorteteenindus 
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine 
Laste- ja noorsooraamatuid lisandus 78 eksemplari, neist 44 olid pärit eesti autorite sulest. 
Enamus raamatuid olid ilukirjanduse vallast lisaks veidi koomikseid ja aimeraamatuid. 
Rahaliselt kulus laste- ja noorsookirjandusele 671, 38 eurot. Riigilt saadud  200 eurot 
lisaraha oli abiks, kuigi ka möödunud aastal oli lisandudud eksemplare lastekirjanduse osas 
samas suurusjärgus. Samas tellisin 2016.aastal näiteks 3 Tea kirjastuse poolt välja antud 
kuldraamatut, millede puhul olen ostu  alati enam kaalunud. 
Püüan tellida  Eesti Lastekirjanduse keskuse ja kirjastuse Tänapäev noorsookirjanduse  
võistlusel osalenud teoseid. 
 
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 
Tabel 10 

Rmtk Lug-d 
2015 

Lug-d 
2016 

Muut
us(+-) 

Külast-d 
2015 

Külast-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Laenut 
2015 

Laenut 
2016 

Muutus 
(+/-) 

Võnnu 132 131 -1 2074 1991 -83 1289 1423  +134 

Lääniste 21 7 -14 54 21 -33 105 47 -58 

Kokku 153 138 -15 2128 2012 -116 1394 1470 +76 

 
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine  
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Sisuline hinnang, võrdlus, analüüs. 
Seda, et laste- ja noorte lugemisharjumusega läheb järjest keerulisemaks olen juba mitmeid 
aastaid märkinud. Üllatuseks oli siiski laste laenutuste pisike tõus.  
Kuna vallas noortekeskust pole, kus koos istuda, on mõned lapsed minu rõõmuks (vahel ka 
mureks) leidnud selleks  raamatukogu kitsukese toa. Proovin lapsi suunata nutiseadmetelt 
ka kirjanduse lainele. Olen koos lastega lugenud raamatuid, kord minu, kord nende endi 
valikul lisaks pakkunud mängimiseks lauamänge. Paraku ei saa ma nendega kogu aeg 
tegeleda ja vaheseintega eraldatud ruumid ei võimalda toimuval silma peal hoida. 
Varasemail aastail olen 5. – 7. klassi õpilastele koostanud kirjandustunnis käsitletavate 
raamatute soovituslikke nimestikke (uuemat kirjandust regulaarselt sisse viies) ja olen neid 
teoseid ka tutvustanud. Viimasel aastal vahetus õpetaja ja ühtlasi ka nägemus kirjanduse 
valikust.  
 
 
 
4.4.4 Laste- ja noorteüritused 
Tabel 11 

Raamatukogu  Ürituse nimi Osavõtjate arv 
Võnnu Vaatame ja kuulame talvelinde.  

Loeme lugu „Tädike ja sirel“  Mesimummi rühm 
10 

 Sõbrapäev lasteaias  
T. Toometi  lugu „Rebasepoju ja teised“  

10 

 Kuidas Puhh külas käis ja kitsikusse sattus 10 
 Erinevad raamatud ja erinevad keeled 10 

 Eri maad ja rahvad- Soome Lugu 
Loomamuinasjuttudest „Hiir kassile rätsepaks“ 

40 

 Mesimummidega jõuluraamatuid vaatamas 
lugemas 

8 

 Karupeg Puhhi sünnipäev (90) 80 

 8. klassi jõulukülaskäik raamatukogusse 18 
 Kokku 186 

 
Kõige tegevuste rohkem oli laste üritustest Karupoeg Puhhi sünnipäeva tähistamine. Üritus 
toimus raamatukogu, kooli ja lasteaia ühisel tööl. 
Eelnevalt lugesime Puhhi raamatut ja  vaatasime multifilmi, et tegelastega tuttavaks saada. 
Algklasside õpilased ja lasteaia vanima rühma lapsed valmistasid väikesi pihuloomakesi 
Puhhi raamatu tegelastest. Vahvad Puhhid, Notsud, Öökullid panime vaatamiseks ja 
hindamiseks Võnnu raamatukogu külastajatele, et selgitada välja parim. Lasteaia 
Mesimummi rühma lapsed ja õpetajad meisterdasid Saja Aakri metsa maketi. 
Sünnipäevapidu ise toimus vanas Suitsu koolimajas, kuhu kõik osalevad lapsed lõbusas 
rongkäigus laulud suul ja õhupallid käes saabusid. 
Lugesime Puhhi raamatust pärit luuletusi, vaatasime näidendit, kus Puhh Jänesel külas käis, 
autasustasime mängulooma võistluse võitjaid, joonistasime ja loomulikult maiustasime.  
Igal aastal toimub Võnnu vallas vastuvõtt vastsetele vallakodanikele ja nende vanematele 
nn. lusikapidu. Sel aastal said kutsutud lusikale lisaks kingiks ka raamatu „Pisike puu“ 
 
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  
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Tabel 12 

 Kordade arv  Teenuste(laenutuste) 
arv 

Kasutajate arv 

Koduteenindus 0   

Tabel 13 
 Ürituste arv Osavõtjate arv 

Teenused teistele  asutustele 0  
 
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja 
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.  
4.6.1 kohalikul   

Kohalikul tasandil on pidev koostöö kooli ja lasteaiaga. Kultuurimaja korraldatavale Kaera- 

Jaani võistutantsimise loteriile kogusin esemelisi annetusi ka sel aastal.  

2016. aasta valmis lõpuks pikalt oodatud Lemming ja Ilse Rootsmäe raamat  

„Võnnu kihelkonna kohanimed ja minevik“ 

Septembris toimus Võnnu Raamatukogu, Võnnu Keskkooli ja Eesti Kirjandusmuuseumi 

koostööna raamatu esitlus Võnnus. Rõõm oli, et huvilisi oli rohkesti ja  müügiks kaasatoodud 

raamatuid tuli puudugi. 

Hiljem toodi trükiseid raamatukokku juurde, kust soovijal oli võimalik neid osta. 

4.6.2 riiklikul  

4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.  

 
Tabel 14 
 

Raamatukogu Suuremate ürituste (ka näitused) loetelu Üritustel  
osalenute arv 

Võnnu Raamatu „Võnnu kihelkonna kohanimed ja minevik“ esitlus 50 

Näitused 6   Fr. Tuglas 130  

 90 aastat „Tõe ja õiguse“ ilmumisest  

 Merejutte eesti kirjandusest  
 Kalast mitme kandi pealt  

 Mats Traat 80  
 Jõulunäitus  

Väljapanekud 19 Aasta lind- rasvatihane  

 J. Kaplinski 80  
 H. Laipaik 95  

 R. Kaugver 90  

 Emakeelepäev ja K. J. Peterson 215  

 H. Mänd 90 (lastele ja täiskasvanutele)  

 I. Lember 90 (lastele ja täiskasvanutele)  
 A.Kaalep 90  

 H. Sallo 75  

 J. Rannap 85 (lastele)  

 V. Lember- Bogatkina 95  

 D. Vaarandi 100  
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 R. Veidemann 70  
 H. Sergo 105  

 O. Saar 85 (lastele ja täiskasvanutele)  

 Eestikeelne ajakirjandus 250  
 V. Luik 70  

 B. Alver 110  

 I.Hirv 60  
Kokku Üritusi         1         näitusi 6         väljapanekuid 19  

Lääniste Mõttevahetus A. Kõomägi „Lui Vutoon“ teemal 4 

 Jõulud 4 

Väljapanekud 2 Uut käsitöö vallast  

 Peenrale ja purki  
 
4.7  Raamatukogu koolituskeskusena kasutajale   
Kirjanduse ülevaade 4.- 5. klassile 20 osalejat ja 1.- 3. klassile 45 osalist. 
Huvi raamatute vastu pärast vestlust lastes korraks tõuseb. 
Peamine sihtrühm on lasteaia ja algklasside lapsed.  
 
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded 
 
4.9 Andmebaasid.  
 
 
 
5. Kokkuvõte ja 2017.aasta tegevused 
2017. aasta lõpul toimuvad uue kohaliku omavalitsuse valimised ja moodustub suurem vald. 
Kindlasti puudutab see ka raamatukogude elu ja töökorraldust. Kahju, et siiani pole Võnnus 
suudetud meie raamatukogu ruume uuendada. Milline on suuremas vallas selleks võimalus 
ja tahe, on küsitav.  
Võnnu valla territoorium moodustab uuest ühendvallast umbes poole, kuid rahvaarvult vaid 
veidi üle viiendiku. Kui suur saab olema meie piirkonna esindatus volikogus? 
Lootma peab parimat ja elu läheb edasi nii või teisiti. 
Kuna 2017.a. on laste- ja noorte aasta  proovin  ikka aidata lapsi lugema. 
 
 
Koostajate nimed: 
Direktor 
Riina Gordejeva                                                                                       26. jaanuar 2017 
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34. Võõpste raamatukogu  2016. aasta aruanne 
 
 

Elanike arv teeninduspiirkonnas 01.12. 2015 548 

Lugejate arv 224, sh lapsi 35 

Külastuste arv 2675, sh laste 515 

Arvutikasutajate arv 55 

Laenutuste(koos kohalkasutustega) arv 10875, sh laste711 

E-teavikute laenutuste arv 0 

Teavikute arv 18144 

Raamatuürituste arv kokku 68, sh laste 16 

 
 
 
1.Põhilised tegevussuunad 
 
 Raamatukogud vähendavad informatsioonilist ja ühiskondliku kihistumist. Nad on eelkõige 

õppimise kohaks, inspiratsiooni allikaks, suhtlusruumiks ja kohtumispaigaks. 
Raamatukogu põhiülesandeks on pakkuda raamatukoguteemust, mis arvestaks võimalikult 

palju Võõpste raamatukogu lugejate huve ja vajadusi. 
Püüame pakkuda lugejatele paremaid tingimusi raamatukogu kasutamisel. 2016. aastal jätkusid 

raamatukogus vee- ja kanalisatsioonitööd: ehitati imbväljak, paigaldati veepuhastus süsteemid, 

remonditi 2 wc-d, kuhu rajati ka duššinurgad. Raamatukogu juurde rajati parkimisplats 

autodele ning paigaldati välisvalgustus maja ette. Parandati valgustust ka  kahes raamatukogu 

ruumis. Hoonesse paigaldati 4 õhksoojuspumpa. 2 õhksoojuspumpa saadi projektiga KOP. 

rahastusega. 
Mäksa vald otsustas ühineda Haaslava ja Võnnu vallaga. Praegu pole veel teada mida see kaasa 

toob. Praegu räägitakse, et raamatukogud säilivad. 
 
Raamatukogu tegevused merekultuuri aastal. 
 
Merekultuuri aasta tähistamiseks korraldati 4 väljapanekut ja näitust ning üks ettelugemine. 
Väljapanek Kala meie laual 
Peipsi- meile mere eest 
Meri ja meremehed Eesti kirjanduses 
Marginäitus: Veekogud ja nende asukad. 
Ettelugemispäev: Tangsoo. Kotermann Juko imeline reis läbi Eestimaa 
 
2.  Juhtimine 

2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud   
 
 
Muutusi ei toimunud. 
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2.2 Eelarve 
Tabel 2 
Põhieelarve Seisuga 

31.12.15. € 
Seisuga 
31.12.16 € 

Muutus % 

Eelarve täitmine kokku 26,25 22,76 -13,3% 
Personalikulu 16,94 17,57 +3,6% 
Komplekteerimiskulu 4,62 4,90 +5,71 
sh KOV-lt 3,62 3,81 +5% 
sh riigilt 0,99 1,06 6,6% 
Infotehnoloogiakulu 0,45 0,28 -37,78 
*    
*    

 
2.3 Projektid 
Tabel 3 
Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Summa 

Võõpste Pereklubi Noorus tegutseb soojades 

ruumides-Kohaliku Omaalgatuse programm 
5.05-1.12. 2016 2000 

 kokku 2400 

 
Raamatukoguhoone alumist saali saab kasutada ka külmal ajal. Saab raamatukogu 

lahtiolekuaegadel mängida lauatennist ning peagi paneme püsti ka kangasteljed. 
 
2.4 . Personali juhtimine ja areng 
 
 
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest 2016 
  
Tabel 4 
Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv 

(koolituse maht) 
Koolituseks 

kulutatud 
Võõpste 

raamatukogu 
8 50 0 

    
KOPi koolitus Atlantises 
Raamatukogupäevade avamine ERMis 
 
 
Tabel 5 
Koolituse teema Korraldaja  Osavõtjate 

arv 
Pagulased GK Konsultatsioonid 1 
Rahvakohtunike koolitus Tartu Maakohus 1 

 
2.4.2 Maakonnaraamatukogu osa koolituse korraldamisel. 
 
Hindan kõrgelt Maakonna raamatukogu osa koolituste korraldamisel. Koolituste teemad 

võiksid olla sellised, mis aitaksid meil paremini raamatukogu teenust pakkuda ja raamatukogu 
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kui asutuse tööd juhtida. Näiteks teema 2017:  ostud raamatukokku,-e-arved ja muud 

võimalused. 
 
Tabel 6 
Kõrveküla raamatukogu poolt korraldatud koolituspäevadel osalemine 
 
Raamatukogu Kuupäev  Üldteemad Osalejate arv 
Võõpste 10.02 Pagulaste teema, haldusreform 1 
 3.03 Andrase teabepäev 1 

 23.09 Raamatubuss Lähtel 1 

 9.11 Kirjanike tuur, erialased teemad 1 

 7.12 TMK 65 1 

 
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised 
 
Ei olnud esinemisi. 
 
 2.4.4 Erialahariduse omandamine 
 
2.4.5 Töötajate tunnustamine 
 
 Vabariigi aastapäeva aktusel tunnustati üritust Võõpte kooli asutamise 250.aastapäev tiitliga 

Aasta sündmus 2015 Mäksa vallas. 
 
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine 
 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht 
 
Tabel 7 
Raamatukogu 

nimi 
Vajadused Teostatud tööd 

(2016) 
Plaan (arengukavast aasta vms) 

Võõpste Trepikoja 

remont,Hoone 

idapoolsete 9 akna 

vahetus 

Vee-ja 

kanalisatsioonitööd, 

imbväljaku 

rajamine, 

puhastusseadmed, 

õhksoojuspumbad, 

elektritööd 

parkimisplatsi 

rajamine 

Trepikoja remont 

 
2.5.1  Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 
 
Tabel 8 
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Raamatukogu nimi Vajadused Teostatud tööd 

(2016) 
Plaan (arengukavast aasta vms) 

Võõpste Lift - Arengukavas sees  ei ole, kuna tehniliselt 

keeruline teostada. 

 
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia vallas 
 
Wifi olemas, kuid interneti ühendus väga aeglane. 2016.aastal segas halb ühendus raamatukogu 

tööd palju. 
 
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine, RaRS § 5(5) 1)) 
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 
-annetuste osakaal kogude juurdekasvust 
-kogude kasutatavus ja seosed lugejate sihtrühmadega, 
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 
3.1.2 Perioodika komplekteerimine 
3.1.3 Auviste komplekteerimine 
3.2 inventuurid, mahakandmised 
Võõpste raamatukogu sai 2016.aastal 365 uut raamatut, see on 35 raamatut rohkem, kui 

2015.aastal. Nendest 12 raamatut saadi annetusena. Komplekteerin ikka põhimõttel, et 

igaühele midagi. Infot ilmuvate raamatute kohta on palju, raamatukogu lugejad on nendega 

kursis ning küsivad varakult juba raamatukogust neid raamatuid mida nad soovivad lugeda. 

Üritan nende soovidega arvestada. Ka hooldekodu lugejatega pean arvestama. Suurema 

nõudlusega raamatuid laenutatakse järjekorra alusel. RVLi teel 2016. aastal raamatuid ei 

tellinud, kuna lugejatel oli kiire raamatu saamisega, oli ainus võimalus saata nad Mellistesse 

või linnaraamatukogusse. 
2016.aastal kandsin maha 175 raamatut. Perioodikat ei kustutanud, 2017 aastal tuleb vana 

perioodikaga rohkem tegeleda, umberpaigutamise ajal tegeleda ka kustutamisega. 
Perioodikast oli tellitud 3 ajalehte ja 21 ajakirja. Ajalehed: Postimees, Maaleht ja Sirp. Õhtuleht 

tuli Väino Koorbergi annetusena. 
Ajakirjad: Eesti Loodus, Eesti Naine, Elukiri, Hea laps, Horisont, Imeline Teadus, Keel ja 

kirjandus, Kodukiri, Kodu & aed, Kodutohter, Kroonika, Looming, Loomingu Raamatukogu, 

Naised, Oma maitse, Pere ja kodu, Raamatukogu, Tervendaja, Tervis Pluss, Tuna, Täheke.  
Kultuuriperioodikast oli tellitud Sirp, Keel ja Kirjandus, Raamatukogu, Hea Laps, Looming, 

Tuna, Loomingu raamatukogu, Täheke. 
 
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused 
 
Raamatukogu püüab anda endast parima, et lugejad saaksid öelda – minu raamatukogu ja 

raamatukoguhoidja -minu lugeja. Laenutamisega ja info saamisega raamatukogust pole erilisi 

probleeme. Ehk siis RVL probleem, kui lugejal on ruttu vaja sellist raamatut, mida kohapeal 

pole. Teine asi on üritustega, lugejaid neile saada on peaaegu võimatu, sest enamik käib tööl 

Tartus, siis peavad pere linna pealt kokku korjama ja tulema elamist kütma. Osad ütlevad 

ausalt, et ei taha pimedas kodunt välja tulla. 2016.aastal viisime ühele liikumispuudega lugejale 

raamatud koju. Ning samuti jätkan käimist ka hooldekodus Härmalõng, kuigi see pole enam 

valla allasutus, vaid Võnnu ja Mäksa valla ühine sihtasutus. 
Mäksa küla elanikud tunnevad puudust kohapeal olevast raamatukogust. Peale seal paiknenud 

laenutuspunkti sulgemist hakkas Võõpstesse käima 10-12 lugejat 43-st.  Ülejäänud on 

raamatukogu jaoks kaduma läinud. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/106012016012?leiaKehtiv
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4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine 
 
Valla avalik info(põhiliselt volikogu materjalid) enam paberkandjal raamatukokku ei tule. 

Kõigil huvilistel on võimalik vaadata neid VOLISest valla kodulehel. Valla infoleht Meie kodu 

on ka paberil raamatukogus olemas. Arvutite kasutamine raamatukogus on minimaalne.  2016. 

aastal kasutati seda seda vaid 55. korral. Seda mõjutas ka praktiliselt nelja kuu pikkune periood, 

kus internet oli peaaegu olematu, teenusepakkuja ei suutnud viga leida. Asi lõppes sellega, et 

pidin korraldama mitmete puude mahavõtmise raamatukogu pargist. 
 
4.2 Raamatukogu kasutamine 
 
Näitajates eriti suuri muudatusi ei ole. 
 
Tabel 9 
Raamatu-

kogu 
Lugejad 

2015 
Lugejad 

2016 
Muutus 

(+-) 
Võõpste 223 224 +1 
    

 
 

Raamatu- 
kogu 

Külastused 

2015 
Külastused 

2016 
Muutus 

(+-) 
Virtuaal-

külast. 

2015 

Virtuaal-

külast. 

2016 

Muutus (+-

) 

Võõpste  2716 2675 -41 0 0 0 
       

 

Raamatu- 
kogu 

Laenut-d 

2015 
Laenut-d 

2016 
Muutus 

(+-) 
Päringud* 

2015 
Päringud* 

2016 
Muutus (+-

) 
Võõpste 10731 10875 +144 51 41 -10 
       

 
Päringiud on 2016.aastal registreeritud 41. Uudsed olid päringud männi kloonide, 

albiinotaimede, nutikinnaste kohta. 
 
4.3 RVL teenindus  
.2016.aastal viisime ühele liikumispuudega. lugejale raamatud koju. RVLi teel 2016. aastal 

raamatuid ei tellinud, kuna lugejatel oli kiire raamatu saamisega, oli ainus võimalus saata nad 

linnaraamatukogusse või Melliste raamatukokku. 
 
4.4 Laste- ja noorteteenindus 
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine 
 
Lugejaid lapsi oli 2016.aastal 35. Lasteraamatuid osteti 61(2015 aastal 46) Lisaraha eest ostsin 

2015 aastal ilmunud Hea Raamat märgiga lasteraamatuid. 
 
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 
Tabel 10 
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Rmtk Lug-d 

2015 
Lug-d 

2016 
Muut

us(+-) 
Külast-d 

2015 
Külast-d 

2016 
Muutu

s (+-) 
Laenut 

2015 
Laenut 

2016 
Muutus 

(+/-) 
Võõpste 37 35 -2 454 515 +61 776 711  -65 
          

 
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine 
 
Piirkonnas puudub kool. Lastele üritusi teen vähe, kuna nad on mujal hõivatud erinevate 

tegevustega. Sügisel teen traditsioonilist Informiini, kus lastel on umbes kuue nädala jooksul 

aega otsida vastuseid, see teenib lugemisharjumuste kujundamise huve. 
4.4.4 Laste- ja noorteüritused 
Tabel 11 
Raamatukogu  Ürituse nimi Osavõtjate arv 
Võõpste Vaheajaüritus: Meisterdame lihavõttekaarte ning 

loeme juttu sametjänesest 
6 

 Melliste koolilaste ekskursioom 9 

 Informiin 2016 6 

 Raamatukogupäevade üritus, ettelugemispäev  8 

 Pisike puu kätteandmine 15 

Kokku  44 

 
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused 
 
 
Tabel 12 

 Kordade arv  Teenuste(laenutuste) 

arv 
Kasutajate arv 

Koduteenindus 11 55 1 
Tabel 13 

 Ürituste arv Osavõtjate arv 

Teenused teistele  asutustele   
Hooldekodu Härmalõng 12 184 

 
Hooldekodus teenindan Tartumaa elanikke, kelle pealt raamatute raha ei saa. Hooldekodus on 

vaid 3 Mäksa valla elanikku. 
 
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja 

võimalusi pakkuv kultuurikeskkond. 
 
Raamatukogu on piirkonna ainuke kooskäimise koht. Koos Võõpste Pereklubiga toimime 

külakeskusena. Raamatukogu on andnud vajadusel erinevatele gruppidele oma ruume 

koosolekute-nõupidamiste läbiviimiseks. On toimunud erinevad üritused: Vastlapäeva 

tähistamine, talgupäev Teeme ära, grillikoolitus tippkokk Rain Käärsti juhendamisel, 

spordipäev, pereklubi sünnipäev, jõulupidu ansambliga Volli vildist kübar. Kirjutasin projekti, 

millega saime raha õhksoojuspumpade ostuks hoone esimesele korrusele. 
Raamatukogus on võimalik peale lugemise arvutit kasutada, telerit vaadata, mängida 

lauamänge ning suhelda. Nüüd võimalik esimesel korrusel mängida lauatennist ning peagi saab 

ka kangastelgedel kududa. 
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Külaelanikud saavad meie majas ruume kasutada isiklike tähtpäevade tähistamiseks.  
 
4.6.1 kohalikul   
4.6.2 riiklikul 
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil. 
Mäksa valla volikogu esita mind rahvakohtunikukandidaadiks ning Tartu Maakohus valis mind 

rahvakohtunikuks neljaks aastaks. 
Mäksa valla volikogu ja raamatukogu koostöös korraldati külaelanikega kohtumisi(Volikogu 

Kärajad) 
Mäksa valla Eesti Vabariigi aastapäeva aktuseks koostasin kava. 
20.augusti kodukandi matkapäevaks koostasin mälumänguküsimused. 
Võõpste raamatukogu koostöö  politsei Lõuna prefektuuriga, süüalune tegi 35 ÜKT tundi 

raamatukogu juures (puude virnastamine, territooriumi võsast puhastamine). 
 Kooli lapsed käisid ekskursioonil Võõpste raamatukogus. 
Õhtulehe peatoimetaja Väino Koorbergiga seob pikaajaline koostöö,mille tulemusena saab 

raamatukogu alates 2006 aastast tasuta lehte. 
Maakonna raamatukogudega koostöö RVL- i kaudu. 
Hea koostöö on hooldekoduga Härmalõng, kus raamatukogu laenutamas käib, kuigi see pole 

enam valla allasutus. 
 
Tabel 14 
 

Raamatukogu Suuremate ürituste (ka näitused) loetelu Üritustel 
osalenute arv 

Võõpste Külas on Peeter Ernits 13 
 Õpituba: Kehakoorijate valmistamine 15 

 Volikogu kärajad raamatukogus 22 

 Reaalsusloome. Lektor Arvo Soosaar 13 

 Volikogu  kärajad. Teemaks haldusreform 24 

 Jane Värnomasingu käsitöö ja fotode näitus 26 

 Postkaartide näitus Aastavahetus ja jõulud vanadel 

postkaartidel 
25 

 Marginäitus: Veekogud ja nende asukad 15 

 August Gailit 125  

 See ja teine Jaan Kaplinski 75  

 Eesti Vabariigi aastapäeva  

 Raimond Kaugver  

 Fridebert Tuglas   
 Ira Lember 90  

 Enn Vetemaa 80  
 Nikolai Baturin 80  

 Mats Traat 80  

   
Kokku Üritusi    8            näitusi  9 153 
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Koolitusena vajati abi 3. korral. Teemadeks: DIGAR, postkasti loomine ja tühjendamine jn., 

ISE, otsing suurtest raamatukogudest. Väikest abi ikka küsitakse, kas või tulenevalt sellest, et 

Windows 10 on ebamugavam kasutajale võrreldes eelmiste versioonidega. 
 
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded 
 
Peamised kanalid raamatukoguteenuste tutvustamiseks on Mäksa valla infolehe „Meie kodu” 

kultuurikalender ja valla kodulehekülg www.maksavald.ee, kus raamatukogu avaldab reklaami 

toimuvate ürituste kohta ning ilmuvad artiklid raamatukogu tegevuse kohta. Reklaami 

toimuvate ürituste kohta jagatakse ka külade teadetetahvlitel. Raamatukogul on lugejate jaoks 

järjehoidjad raamatukogu andmetega. Blogi lugejad ei vaata. Lugejatega suhtlen ka facebookis. 

Nad jätavad mulle sõnumeid, eriti siis kui raamatukogu telefon streigib(Telia halva levi tõttu) 

Olen liitunud ka facebookis Urrami grupiga. 
Lugejate paremaks teenindamiseks on Võõpste raamatukogul laenutuspunkt Kastre 

hooldekodus „Härmalõng” ning raamatukogu teeb kojukannet. 
 
4.9 Andmebaasid. 
 
5. Kokkuvõte ja 2017.aasta tegevused 
Viimased paar aastat on Võõpste raamatukogule olnud väga teguderohked ja tulemuslikud. 
Loodan, et 2015-2016.aastal tehtud investeeringud toovad kasu raamatukogule ja aitavad 

haldusreformis ellu jääda. 
Raamatukogu saab 2017 aastal 70, on plaanis seda tähistada raamatukogupäevade ajal. Mitmel 

Mäksa vallas sündinud kultuuritegelasel on 2017 aastal juubel, millest on plaanis kirjutada 

valla infolehes, sest peale ühinemist on ajaleht ka ühine. 
Plaanis tähistada ka laste ja noorte kultuuriaastat Mina ka. 
Tuleks valmistuda ka Eesti Vabariik 100 tähistamiseks, kuid praegune segane seis seoses 

haldusreformiga, on tekitanud motivatsiooni puuduse. 
 
 
 
Koostajate nimed: 
 
Juhataja 
Tiina Arike                                                                             Kuupäev 18.01.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.maksavald.ee/
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