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Aastaaruande struktuur 2015
Raamatukogude arv: 1
1.Põhilised tegevussuunad
Rahvaraamatukogude seaduses peaks kindlasti sisse viima seadusest tuleneva palgasuuruse määra.
Ideaalis võiks olla seotud keskmise palgaga ning arvestama peaks ka hariduse taset. Seaduses peaks
olema raamatukogutöötajatele samasugune kaitse nagu õpetajatel, kes on ka KOV allasutuse
töötajad.
Aasta 2015 möödus suhteliselt vaikselt, uute tuulte ootuses. Kuna aasta 2015. oli viimane, kus
Palivere raamatukogu oli otseselt valla allasutus, aastast 2016 on Palivere raamatukogu LääneNigula vallaraamatukogu haruraamatukogu ning edasised plaanid on seotud vallaraamatukogude
koostööga.
Jätkusid tavapärased tegevused nii õpitubades kui ka lastega.

2. Juhtimine
2.1 Raamatukogude tegevust reguleerivad dokumendid ja nõukogud:
Raamatukogu koosseisus, struktuuris muudatusi ei toimunud. Väike
lahtiolekuaegades ning sedagi alles aasta lõpul.
Uued raamatukogu lahtioleku ajad on: E 12-19 T, K, N 9-17, R, L, P suletud.
Lahtiolekupäevi oli 2015. aastal 178.

muutus

toimus

Nii nagu 2014 oli ka 2015 aasta puhkuse ajal on raamatukogu lugejatele avatud ühel päeval
nädalas, esmaspäeviti. Nii on tagatud raamatukoguteenuse säilimine ja avalikule infole ligipääs
töötaja puhkuse ajal. Lugejaid teavitatakse eelnevalt nii raamatukogus kohapeal kui ka
veebikeskkonnas.
Lääne-Nigula valla arengukavas aastateks 2014-2022 on plaanid raamatukogudega järgmised:
Raamatukogud vajavad järgmisi investeeringuid:
• Raamatukogude avaliku internetipunkti riist- ja tarkvara uuendamine.
• Tehniliste vahendite soetamine: audio- ja videolahedused õppematerjalide vaatamiseks ja
kuulamiseks.
• Ruumide sanitaarremont vastavalt vajadusel.
Raamatukogud muudetakse multifunktsionaalseteks info- ja teabekeskusteks. Tulevikus lisanduksid
ülesannetena enam kohaliku ja valla kultuuriloo kogumine, säilitamine ja eksponeerimine, samuti
teemakohaste ürituste korraldamine. Oluline on tagada raamatukogude töötajate pidev erialane
täiendamine ning vallapoolse toetuse suurendamine teavikute soetamiseks.

2.2 Eelarve
Tabel 2
Põhieelarve
Eelarve kokku

Seisuga
31.12.14. €
15 370

Seisuga
31.12.15 €
19630

Muutus %
12%

2
sh keskraamatukogu
Personalikulu
sh keskraamatukogu
Komplekteerimiskulu
sh OV-lt
sh riigilt
sh keskraamatukogu
sh OV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu
sh keskraamatukogu

8 840

9690

10%

3 580
1580
2000

6700
4890
1810

18%
31%
-10%

700

750

1%

Aastal 2015 Palivere raamatukogus üheski projektis ei osalenud ning projektidest raha ei saanud.
2.3 Raamatukogu struktuur
Kuna Taebla, Oru ja Risti vald ühinesid, siis sellest lähtuvalt viidi muutused sisse aastal 2015.
Raamatukogu struktuuris, teeninduskorralduses muutusi siiani toimunud ei ole, muutused toimuvad
aastal 2016, kuna 2015 lõpetas selline üksus nagu Palivere raamatukogu oma tegevuse ning asemele
tuli Lääne-Nigula vallaraamatukogu Palivere haruraamatukogu. Lahtiolekuajad muudeti tuginedes
statistikale.
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Muudatusi personali korralduses toimunud ei ole, jätkuvalt oli 2015. Aasal raamatukogul üks
direktor, kes täidab kõiki ülesandeid.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
Raamatukogu nimi

Koolituste arv

Palivere
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Koolituse teema
Muusika raamatukogus – kõlab
hästi!
Teavikute parandamine
Kõvakaaneliste kasutusköidete
valmistamine

Koolitustundide
arv
(koolituse pikkus)
52

Koolituseks
kulutatud
164

Korraldaja
Rahvusraamatukogu

Osavõtjate arv
1

Rahvusraamatukogu
Rahvusraamatukogu

1
1

2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:
Avalikke esinemisi ei toiminud.

2.4.3 Maakonnaraamatukogu korraldatud koolitused:
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30. jaanuar – Erialateave. „Kunst internetiavarustes“ M. Ektermann, KUMU hariduskeskuse juhataja. Heino
Maripuu oma loometeest ja uutest raamatutest.
25. märts – „Raamatukogutöötaja teenindusmeel ja –keel“, Heli Tooman TÜ Pärnu Kolledžist
15. mai – Muinasjutukonverents, esinejateks Pille Kippar, Piret Päär, Jaanika Palm, Janika Kronberg, Krista
Kumberg, Mathura, Risto Järv.

2.4.4 Erialahariduse omandamine
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia lõpetatud 2011. Edasi õppima pole läinud, kuna KOVi
alluvuses töötades pole haridusel mittemingisugust tähtsust.
2.4.5 Töötajate tunnustamine
Erilist tunnustust ei saadud.
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine
2.5.1 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht
Raamatukogu haldusjuhtimises muudatusi ei toimunud. Eelarve võimaldas teostada vaid
hädavajalikud tegevused. Majanduskulude osas ei ületanud raamatukogu kinnitatud eelarvet.
Raamatukogul on põrandapinda 115 ruumeetrit ja avalikuks kasutuseks kaks ruumi ning sellele
lisaks üks töötaja tööruum koos arhiiviruumiga. Raamatukogu asub ühes hoones koos lasteaiaga.
Asukoht on hea. Tingimused külastajate ja raamatukogutöötaja jaoks on väga head. Valgustus
vastab nõuetele. Ruumid on teavikute hoiuks sobivalt soojad ja ühtlase temperatuuriga.
Kas raamatukogus on tagatud juurdepääs liikumispuudega inimesele?
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Palivere raamatukogu ruumides on kaabelühendusega internet. Internetiühendus toimib
probleemideta ja on piisavalt kiire, kuid riistvara on vananenud. Saadi juurde üks arvuti ning teine
arvuti vahetatakse välja aastal 2017.
2.7 Raamatukogude koostöö.
Töö koordineerimine ja koostöösuhted:
2.7.1
kohalikul
2.7.2
riiklikul
2.7.3
rahvusvahelisel tasandil.
Keskraamatukogu roll on olnud ainult komplekteerimine. Komplekteerimisega olen väga rahul.
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine)
3.1 komplekteerimise põhimõtted (tasakaal) ja uuendused (sh e-teavikud)
-annetuste osakaal kogude juurdekasvust 25 teavikut
-kogude kasutatavus ja seosed lugejate sihtrühmadega
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) Ainult trükis
3.1.2 Perioodika komplekteerimine vastavalt vajadusele, riigi ning inimeste soovile
3.1.3 Auviste komplekteerimine ei komplekteeri
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Muudatusi ei toimunud.
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4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine AIP-i kasutamine.
4.2 Raamatukogu kasutamine
Raamatukogu

Lugejad
Lugejad
Muutus
Laenut-d
Laenut-d
Muutus
2014
2015
(+-)
2014
2015
(+-)
265
250
-15
5132
4232
-900
Laenutuste osas palun kirjutage kokku kõik laenutused, ka kohalkasutuse laenutused

Raamatukogu

Külastused Külastused Muutus
2014
2015
(+-)
4484
3674
-810

Virtuaalkü Virtuaalkü Muutus
last. 2014
last. 2015
(+-)
1349
1500
151

4.3 RVL teenindus

4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
4.4.2 Raamatukogu kasutamine
Rmtk

Lug-d Lug-d Muutus
2014
2015
(+-)
65
64
-1

Külast-d
2014
1162

Külast-d
2015
936

Muutus
(+-)
-225

Laenut
2014
525

Laenut
2015
341

Muutus
(+/-)
-184

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine Jätkus
koostöö Lääne Maakonna Lasteraamatukoguga, kus käis uusi raamatuid tutvustamas Krista
Kumberg.
Noorematel lastel üldiselt on huvi raamatute vastu. Samas kui vanemad kodus ei loe, on ka kerge
huvi kaduma. Et ka peale lasteaeda lugemishuvi jätkuks võiks olla koostöös kooliga ilukirjanduse
laenutamine (või siis ka kohustusliku kirjanduse) rahvaraamatukogus, et tekiks harjumus
raamatukogus käia. Lastekogu olen püüdnud komplekteerida vastavalt Krista Kumbergi
soovitustele ning ka vastu tulnud laste soovidele ning jälginud Lastekirjanduus Keskuse soovitusi.
Külas käis Ilmar Tomusk, kes pidas lastele kaks loengut. Ühiselt kooli ja lasteaiaga tutvustati ka
muusika-aasta raames rahvapille ning lapsed musitseerisid koos ühises ansamblis.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused
Raamatukogu nimi
Palivere
Palivere
Palivere
Palivere
Palivere

Ürituse nimi
Emakeelepäev lasteaias
Ilmar Tomuski külaskäik
Muusika-aasta Kail ja Endrik Visla
Ettelugemis hommik lasteaias
Uus kirjandus – Krista Kumberg

Osavõtjate arv
21
75
50
34
73

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Siia ei lähe arvesse need erivajadustega lugejad, kes käivad raamatukogus ja kasutavad
tavateenuseid. Siin on mõeldud spetsiaalseid raamatukoguteenuseid.
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Kordade arv

Teenuste arv

Kasutajate arv

Koduteenindus
Ürituste arv
Osavõtjate arv
Teenused teistele
asutustele
Kui ei ole võimalik teenuseid kirjeldada olemasolevate tabelite järgi, siis võib tabelit muuta oma
vajaduste kohaselt.

4.6 Raamatukogu kultuurikeskusena
Raamatukogu roll kohalikus kultuurielus - üldiseloomustus, milliseid üritusi korraldati, sh ka
näitused, teemad, arv ja sihtrühm. Peamised koostööpartnerid.
Raamatukogu
nimi
Palivere

Näitused/virtuaalnäitused,
väljapanekud
10

Üritused
13

Üritustel
osalenute arv
353

Raamatukogus jätkusid erinevad õpitoad, koosviibimised, koostegemised ning näituste
korraldamine. Näitused hõlmavad kohalikku käsitööd, laste joonistuste ning ka kunstinäitusi.
Suures osas on raamatukogu töötaja vaev vilja kandnud, kuna enamasti juba pakutakse enda töid ise
näitusele. Õpitubades sai sellel korral kaasa lüüa nii lilltikandi tikkimises ning niidigraafikas kaardi
valmistamisel.
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Üldiselt ja kasutajakoolitused arvuliselt
Raamatukogu

Rühmakoolit.
arv
2014
2015

Osalejate arv
2014

2015

Individuaalkoolit. Osalejate arv
arv
2014
2015
2014
2015
15
5
15
5

4.8 Raamatukoguteenuse turundus
Peamised kanalid on raamatukogu veebipäevik: http://palraamat.blogspot.com, Facebooki konto:
https://www.facebook.com/palivere.raamatukogu ning kohalik teabeleht paberkandjal ning valla
veebileht.

4.9 Bibliograafia- ja infoteenindus
4.9.1 Andmebaaside loomine Omaloodud andmebaase raamatukogul ei ole.
4.9.2 Infopäringud Aasta jooksul on esitatud 40 infopäringut. Registreerimine toimub jooksvalt
lugejaprogrammis. Päringuid esitatakse nii telefoni teel, interaktiivsete kanalite kaudu kui ka
suuliselt. Faktipäringule loodab küsija vastuse kohe saada ning siin on esimesteks abimeesteks nii
google otsingumootor kui raamatukoguprogrammid - Urram, Ester, Riks. Teema- ja
bibliograafilistele päringutele vastuste otsimine on aeganõudvam. Sageli on siin abiks olnud teiste
raamatukogude töötajad nii oma maakonnas kui väljaspool maakonna piire.
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Valdavalt on leitud info internetist ning oma kogu teavikutest.
4.9.3 Trükised ja veebiväljaanded Trükiseid ja veebiväljaandeid ei publitseerinud, samuti ei
osalenud nende koostamisel.

5. 2016 aasta tegevused
Eeldavaid uuendusi polnud. Jätkuvalt võiks öelda, et raamatukogu on pildil.
Püütakse jätkata samas vaimus ning luua võimalused kohalike inimeste mälestuslugude
kirjapanemisele. Samuti oleks hea kui õpitoad saaks kindlamatele jalgadele, selleks on plaanis luua
käsitöörakuke. Jätkata traditsiooni tuua kirjanikke raamatukokku, ennekõike lastele.
Koostajad........
Direktor
Allkiri ………………

/Nimi/

