
 

Vergi haruraamatukogu aastaaruanne 2018 

Haljala vallaraamatukogu Vergi haruraamatukogu 

Elanikke 195 

 

1.Põhilised tegevussuunad 

Kõige olulisem muudatus on, et endise Vihula valla raamatukogud muutusid Haljala 

vallaraamatukogu haruraamatukogudeks. Alates 01.augustist 2018.a. on Vergi raamatukogu 

nimetus Haljala vallaraamatukogu Vergi haruraamatukogu. 

Seoses sellega ei saa raamatukogu enam otsustada valla eelarve summade eraldamise ega 

kasutamise üle. Eelmise valla dokumentide ja aruandluse esitamise kord erines uue valla korrast 

ja see tekitas esialgu segadust. Kui varem sai raamatukogu juhataja ise otsuseid vastu võtta, siis 

nüüd tuleb palju asju kooskõlastada või luba küsida otseselt ülemuselt. Ülemineku aeg on olnud 

keeruline, on tekkinud arusaamatusi, on tehtud valesid otsuseid ja esinenud mittemõistmist. 

Vergi raamatukogu on väga oluline ümbruskonna külade elanikele, sest on ainuke koht, kuhu 

pöörduda informatsiooni ja abi saamiseks. Raamatukogu koos kohaliku seltsi aktiiviga on 

püüdnud maal elavate inimeste argipäevi elavdada ja neile vajalikku informatsiooni jagada. 

Raamatukogus on väljas info valla ja maakonna kultuuriüritustest, olulistest muudatustest  või 

uuendustest Haljala vallas. Tänu jagatud infole on nad saanud külastada kontserte ja 

teatrietendusi. Olen organiseerinud ise külastusi ja aidanud oma autoga ka transpordi muret 

lahendada. 

Raamatukogu ülesanne ei ole ainult raamatute laenutamine vaid ka muu kultuuriga seotud 

tegevused. Kohalikud inimesed on väga huvitatud, et külas oleks ka edaspidi koht, kus koos 

käia ja vajadusel infot saada. 

1.2 Projektid. 

Hea meelega koostaks ja esitaks ka ise projekte raamatukogus erinevate töötubade või kursuste 

korraldamiseks, aga kuna ei ole seda varem teinud, siis puudub vastav teave ja kogemus. 

Hädasti oleks vaja vastavat koolitust, et raamatukoguhoidjad edaspidi oleksid suutelised 

erinevaid projekte kirjutama. 

Vergi HRK – projekte ei ole esitatud. 

2. Personali koosseis, areng 

Raamatukogu juhataja ametinimetus muutus seoses alluvuse muutumisega harukontori 

raamatukoguhoidjaks.   Kuigi raamatukoguhoidja töötab poole kohaga, on nõudmised ja 

tööülesanded samad, mis täis  kohaga töötajatel teistes raamatukogudes. Lahtioleku päevad on 

teisipäev, neljapäev ja laupäev. Palju külastajaid käibki raamatukogus laupäeviti, sest nädala 

sees nad töötavad, on koolis või tulevad maale puhkepäevadel. Seega muud tööd peale 



 

laenutamise nagu aruannete koostamine, kirjade lugemine ja vastamine, kogu korrastamine, 

uute raamatute tellimine, arvelevõtmine, mahakandmine, koristamine jne. tuleb teha sisuliselt 

kahe tööpäevaga.   

2.1.1 Ülevaade täienduskoolitusest. 

Teema Korraldaja Osalejate arv 

Erialased täienduskoolitused   

Sotsiaalmeedia kasutamine raamatukogu töös TLÜ 1 

Raamatukogu – sotsiaalharidusliku töö keskus 

Turunduse ja kommunikatsiooni võimalused 

raamatukogus 

TÜ 

ETK Andras /LVKRK 

1 

LVKRK korraldatud koolitused LVKRK  

Turunduse ja ja kommunikatsiooni võimalused 

raamatukogus 

 1 

   

Muud koolitused   

Digitaalse kirjaoskuse koolitus „e-kogukond“ ERR 1 

 

Kõik koolitused olid väga huvitavad. Kindlasti aitab iga koolitus täiendada end tööalaselt, 

laienda, silmaringi, innustab tegema vajalikke uuendusi ja kasutamaa saadud teadmisi oma 

igapäevatöös. 

Vt. Lisa 1 

2.1.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised 

Ei ole esinemas käinud. 

Vt. LISA 2 

2.1.3 Erialahariduse omandamine. 

Ei ole erialaliselt täiendamas käinud. 

2.1.4 Töötajate tunnustamine. 

Ei ole tunnustatud. 

2.2.1.Raamatukogu haldusjuhtimine. 

2018.a. kuulub raamatukogu Haljala valla koosseisu ja allub Haljala vallaraamatukogule. 

Raamatukogu asub endistes ruumides Vergi külas ja 2018.a. mingeid remonditöid ei tehtud. 

Aasta eelarvesse oli küll eraldatud raha maja katuse remondiks, kuid kahjuks seda tööd ei 

teostatud, kuigi lubati. Käesoleval 2019.a. on kindlasti vaja katus remontida ja värvimist 

vajavad ka raamatukogu aknad.  

Vt. LISA 3 

 



 

2.2.2 Juurdepääs liikumispuudega inimesele. Juurdepääs puudega inimestele on võimalik 

kõrvalise abiga, sest hoonel on väljas 3 trepiastet. Raamatukogu lugejate hulgas on 1 ratastooli 

inimene, aga temale viiakse tellitud ajalehed ja raamatud koju. 

2.3 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas:  Mingeid muudatusi või 

täiendusi ei tehtud. 

3. Kogude komplekteerimine ja töötlemine 

3.1 Komplekteerimise põhimõtted ja uuendused. 

Teavikud tellime vastavalt valla kinnitatud eelarvele ja arvestades lugejate eelistusi. Töötajad, 

pensionärid ja lapsed loevad põhiliselt ilukirjandust. Raamatukogus oli 2018.a. alguses 7211 

teavikut, juurde osteti 192 ja annetati 14 teavikut. Kogus oli aasta alguses 7130 raamatut, juurde 

osteti 164 ja annetati 6(3,5%), maha kanti 411 (5,8%)raamatut.  Fondis oli seisuga 01.01.2019.a. 

6889 raamatut. Fondi ringlus oli 44%. Enim laenutatud raamatud olid erinevad Minu sarja 

raamatud, K.Pautsi kriminaalromaanid, I.Allende „Jaapani armuke“,H.Karmi „Heli Lääts“, 

M.Levy „P.s.Pariisist“,J.M.Ilvese „Nukumaja“. Lapsed laenutasid kõige rohkem M.Widmarki 

LasseMaia detektiivibüroo sarja ja F.Simoni Hirmsa Henry lugusid. Kahjuks lapsed enam ei 

tunne huvi muinasjuturaamatute vastu, pigem uurivad erinevaid entsüklopeediaid või loodusest 

ja loomadest kirjutatud raamatuid. Kuna raamatute hind on pidevalt tõusnud,siis peab väga 

hoolega mõtlema, milliseid raamatuid kogusse tellida. 

3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 

Raamatukogus oli 2018.a. alguses 7130 raamatut, juurde osteti 164, annetati 6, kustutati 411 

raamatut. E-raamatuid meie raamatukogus ei ole. 

3.1.2 Perioodika komplekteerimine. 

Ajakirju oli 2018.aastaks tellitud 12 nimetust, aga URRAMi  statistika näitab ekslikult 23 

Nimetust. Annetusena saime 8 erinevat nimetust ajakirju. Ajakirjadest loeti enam 

„Maalehe“lisa „Targu Talita“, „Eesti Naist“, „Imelist Ajalugu“. Lastele ajakirju ei olnud 

tellitud, sest lapsi on piirkonnas vähe ja neil olid ajakirjad koju tellitud. 

3.1.3 Auviste komplekteerimine. 

Auviseid juurde ei tellitud. 

 

3.2 Inventuurid, mahakandmised . 

2018.aastal toimus Vergi raamatukogus inventuur 05.kuni 12.septembrini. Eelmine inventuur 

oli tehtud 30.03.1985.a. Aasta jooksul kustutati kahe akti alusel kokku 411 raamatut kokku 

summas 830.85. 

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused. 

Haldusreform lugejate teenindamisele ja osutatavatele teenustele ei mõjunud, ei muutunud ka 

teenindatavate külade nimistu. Külastajate rahulolu uuringule reageerisid väga vähesed 

lugejad. Kõik olid rahul nii teeninduse, lahtioleku aegade, korraldatavate ürituste kui ka 

tellitud raamatute ja ajakirjade valikuga.  



 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine. Avalikuks kasutamiseks on üks arvuti, aga see 

on väga aeglane ja sageli tekitab kasutajates pahameelt. Rohkem kasutavad seda endiselt 

suvel puhkajad ja kohalikud, kellel pole internetiühendust ja vahel ka lapsed käivad 

mängimas. 

4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Lugejatest töötajaid on 39%, pensionäre 35%, 

lapsi 12%, üliõpilasi 6%. Kasutajate arv on pea sama mis eelmisel aastal. Kohalkasutajad on 

põhiliselt kohalikud pensionärid, kes käivad lehti lugemas ja vahel ka lapsed, kes tulevad 

halva ilmaga  raamatukokku raamatuid vaatama. 

Raamatu-

kogu 

Lugejad 

2017 

Lugejad 

2018 

Muutus 

(+-) 

Vergi HRK 90 87 -3 

 

Raamatu- 

kogu 

Külastused 

2017 

Külastused 

2018 

Muutus 

(+-) 

Virtuaal-

külast. 

2017 

Virtuaal-

külast. 

2018 

Muutus 

(+-) 

Vergi HRK 1996 2007 11 0 0 0 

 

Raamatu- 

kogu 

Laenut-d 

2017 

Laenut-d 

2018 

Muutus 

(+-) 

Päringud* 

2017 

Päringud* 

2018 

Muutus 

(+-) 

Vergi HRK 3142 3365 223 40 14 -26 

Infopäringud olid e-teenuste, maksumuudatuste, asutuste asukohtade, bussiliikluse, asutuste 

lahtioleku aegade, erinevate seaduste jne.kohta 

4.3 RVL teenindus 

RVLi korraldada on keeruline, sest raamatute kohaletoimetamine on transpordi puudumisel 

raske. Inimesed pigem loevad neid raamatuid, mis kohapeal on ja mujalt raamatuid eriti 

tellida ei soovigi või võtavad ise raamatu sellest raamatukogust, kus see hetkel kohal on. 

Sellest tulenevalt on ka RVL laenutuste arv väike: 11 raamatut on läinud  välja ja 12 raamatut 

on tulnud sisse. 

4.4 Laste- ja noorteteenindus . 

Lastest on üle pooled algklasside lapsed ja paar nendest on ka väga tublid lugejad. 

Eelkooliealistele on siiani laenutanud raamatuid nende vanemad ja eraldi lugejateks ma neid 

ei registreerinud. 

4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine 



 

Kuna Vergi raamatukogu piirkonnas ei ole ühtegi lasteaeda ega kooli, siis on ka lugejaid vähe.  

Enamus lapsi on vanuses kuni 10 aastat ja seetõttu olen tellinud uusi raamatuid just sellele 

vanusegrupile. Juurde telliti 42 lasteraamatut. Üksikud vanemad lapsed on suvitajad ja nende 

jaoks eraldi raamatuid tellida pole mõtet. 

4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 

Rmtk Lug-d 

2017 

Lug-d 

2018 

Muutus 

(+-) 

Külast-d 

2017 

Külast-d 

2018 

Muutus 

(+-) 

Laenut 

2017 

Laenut 

2018 

Muutus 

(+/-) 

Vergi 

HRK 

11 10 -1 196 234 38 160 187 +27 

Lugejate vähenemist mõjutas neljalapselise perekonna lahkumine Vergi külast. 

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

Lastes lugemisharjumise tekitamiseks olen korraldanud ettelugemise päevi, kus ettelugejad on 

vahel olnud ka lapsed ise. Lastekirjanduse toas olen välja pannud vanemaid raamatuid, mis 

võiksid lastes huvi tekitada. Lapsed on osalenud ka täiskasvanutele mõeldud ettevõtmistes, 

mis raamatukogus on tehtud, ja samal ajal raamatuid lugenud või lauamänge mänginud. 

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

üritused. LISA 4 

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused. 

Vergi raamatukogu piirkonnas on 1 ratastooli inimene, kellele viib raamatud ja ajalehed koju 

tema sõber. Nägemispuudega inimesi, kellele võiks tellida audioraamatuid, hetkel ei ole. 

 Kordade arv Teenuste arv Kasutajate arv 

Koduteenindus 0 0 0 

I 

Teenused teistele asutustele Ürituste arv Osavõtjate arv 

Ei osuta teenust 0 0 

 

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

võimalusi pakkuv kultuurikeskkond. 

Vergi raamatukogus tegutseb igal teisipäeval Asahi võimlemise grupp, milles osaleb 5-7 

inimest. Grupi suurenemist takistab liiga väike ruum. Laupäeviti käib koos saksa keele 

vestlusring, mida juhendab Vergi külas elav saksa vanaproua ja milles osaleb põhiliselt 6, 

vahel ka 8 inimest,vahel lisanduvad ka lapsed, kes on kaasa võetud. Selle tulemusel õpivad 

eestlased saksa keelt ja juhendaja eesti keelt. Antud üritust oleme viimasel ajal  alustanud 



 

luuleminutitega, kus tutvustan eesti luuletajate loomingut. Samas jagame ka infot üritustest, 

mis on mõeldud kohalikule kogukonnale, arutame ja püüame lahendada kohalikke probleeme. 

4.6.1 kohalikul tasandil. 2018.a. toimusid Vergi raamatukogus järgmised üritused: 

1. veebruaris toimus lastele muinasjutu hommik, milles osales 8 last ja 4 vanemat 

2. märtsil toimus Võsu kooli 2 kl.lastele paberarhitektuuri meisterdamise tund, milles osales 

10 last ja 2 täiskasvanut 

3. aprillis oli kohtumine näitleja A.Otsaga, kes luges eesti autorite luulet ja proosat – osales 18 

inimest 

4. mais oli ristsõnade lahendamise võistlus, osa võttis 7 naist 

5. juulis kaluritepäeva üritusel  korralda raamatukogu lastele ettelugemise ja mängude töötoa - 

osales 12 last ja 3 vanemat 

6. oktoobris kirjandusnädalal osales laste ettelugemise ja mängude päeval 6 last ja 2 vanemat 

7. novembris olid esimesed luuleminutid H.Runneli 80.sünnipäeval puhul – osales 7 inimest 

8. detsembris rääkis M.Tamm oma seiklustest  jääkarude ja lumerebaste juures  Teravmägedes 

– osales 8 inimest. 

Raamatukogus oli 3 näitust: 

1. Paberarhitektuuri raamatute näitus veebruaris, mida vaatas umbes 30 inimest 

2. Vergi hobikunstniku M.Malva joonistuste näitus juulis, augustis – vaatas umbes 60 inimest 

3. Augustis, septembris oli üleval Lobi puhkaja T.Hansari mereteemaliste fotode näitus – 

külastas umbes 40 inimest 

Detsembris oli väljapanek jõuluteemalistest raamatutest. 

Vergi raamatukogu teeb pidevalt koostööd MTÜga Vergiranna selts. Seltsi Facebooki lehel on 

üleval kõigi raamatukogu ürituste kuulutused, selts toetab raamatukogu ka rahaliselt, kui 

ürituste korraldamine on seotud kuludega. Raamatukogu osaleb alati igaaastase kaluritepäeva 

ürituste sisustamisel. Avatud on näitus, lastele pakutakse võimalust mängida lauamänge, 

kuulata katkendeid uutest lasteraamatutest. Osalen viktoriinis “Võsu pähkel“  Vergi 

võistkonnas, kellega oleme saavutanud I, II ja 4.koha. Mingite komisjonide töös ma ei osale. 

4.6.2 riiklikul 

Riikliku tähtsusega ürituse korraldamine väikesel raamatukogul on keeruline. 

4.6.3 rahvusvahelisel tasandil. 

Sama põhjus 



 

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele. 

Ei ole otseselt koolitusi teinud, kuid kui on tekkinud probleeme või küsimusi, siis alati otsin 

lahendusi. 

4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded 

Olen teinud otseturundust, st. et olen rääkinud inimestega ja püüdnud nendes tekitada huvi 

lugemise vastu.  Turunduse osas teen koostööd kohaliku seltsiga, kes raamatukogu ürituste 

infot Facebookis jagab. Ürituste kohta panen plakatid üles ka ümbruskonna külade 

infotahvlitele, bussijaamadesse. Ajalehtedes artikleid avaldanud ei ole 

4.9 Andmebaasid. 

 Vergi raamatukogul endal kodulehte ei ole. Peale raamatukogu muutumist haruraamatukoguks 

avaldatakse infot kõigi Haljala valla raamatukogude kohta Haljala vallaraamatukogu kodulehel. 

5. 2019 aasta tegevused. 

Kuna raamatute ostmiseks rahasummad ei suurene, raamatud aga kallinevad, tuleb rohkem 

leida inimesi, kes soovivad häid raamatuid annetada ja osta allahinnatud raamatuid, mida 

pakuvad  kirjastajad. Otsin ka koostöövõimalusi Vergi külas asuva ettevõttega. Vahetamist 

ootavad papist kortsus ja koledad tähemärgid raamaturiiulitel.   

2019.aastal jätkavad raamatukogu ruumides üks kord nädalas saksa keele vestlusring koos eesti 

autorite luuleminutitega ja Asahi võimlemine, lastele ettelugemised koos lauamängudega,  

ristsõnade lahendamise võistlus ja üks kohtumine näitlejaga. Sügisel on plaanis alustada käsitöö 

ringiga. Kohaliku kogukonna liikmed on väga rahul, et Vergi külas  on alles koht, kust saab 

infot, kus on võimalik suhelda teiste inimestega, ennast kultuurselt harida ja üritustel osaleda. 

Kõige suurem mure on raamatukogu katus, mis on katki ja laseb vihma sisse . 

Raamatukoguhoidja: Ülle Tamm 

Kuupäev: 20.jaanuar 2019.a. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISA 1 

Koolituste arv kokku Koolitustundide arv 

(koolituse maht ) 

Koolituseks kulutatud 

4 30 72.10 

 

LISA 2 

Raamatukogu hoidja ei esinenud ega koolitanud. 

 

LISA 3 

Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid 

Raamatukogu nimi              Teostatud tööd (2018) 

Vergi HRK  Töid ei teostatud 

 

 

LISA 4 

 Laste-ja noorteüritused 

Raamatukogu nimi Ürituse nimi Osavõtjate arv 

Vergi HRK 1.Paberarhitektuuri 

meisterdamise tund 

10 last+2 täiskasvanut 

 2.Muinasjutu hommik 

3.Mängude ja ettelugemise päev 

kaluritepäeval 

4.Kirjandusnädala ettelugemine 

8 last+4 vanemat 

12 last+3 vanemat 

6 last + 2 vanemat 

 

 

 

 


