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Lään-Nigula vald

2018. aasta haldusreformi järgselt kadus Martna vald, ühendati Lääne-Nigula vallaga. LääneNigula valla raamatukogu (Taebla), 10 haruraamatukogu: Oru, Palivere, Risti, Kullamaa ja
Liivi (Kullamaa osavald), Noarootsi ja Sutlepa (Noarootsi osavald), Martna ja Rõude (Martna
osavald), Nõva.

1. Põhilised tegevussuunad
Raamatukogu põhiülesandeks oli 2018. aastal raamatufondi täiendamine, säilitamine,
kataloogimine ja lugejatele kättesaadavaks tegemine, et tagada elanikele vaba juurdepääs
informatsioonile, teadmistele ning kultuurile.

2. Juhtimine
Raamatukogu tegevust reguleerisid järgmised dokumendid: raamatukogu põhimäärus
raamatukogu kasutamise eeskiri, raamatukogu sisekorra eeskiri (vastuvõetud veel Martna valla
poolt). Rõude Raamatukogu põhimäärus kehtestati Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse
§ 22 lõike 1 punkti 34, ja Rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 alusel, mis kinnitati Martna
Vallavolikogus 19. märtsil 2008. a. määruses nr. 6., sellele tehti muudatused Martna
Vallavolikogu 2008. a 17 detsembri määruses nr 19 ja 2012. a 13 detsembri määruses nr 75
(jõustus 17.12.2012. a) .
Raamatukogu kasutamise eeskiri sai vastu võetud 14.12.2010 m 31, muudeti järgmise aktiga:
Martna Vallavolikogu 18.11.2014. a määrus nr 9 „Martna Vallavolikogu 14.12.2010. a määruse
nr 31 „Martna valla raamatukogude kasutamise eeskiri“ muutmine“.
2.1 Raamatukogude võrgu struktuur ja nõukogud:
Haldusreform suuri muutusi Rõude raamatukogu töös ei toonud. Raamatukogu oli Martna
Osavalla hallata. Raamatukogu nõukogu Rõude raamatukogul ei ole.
2.2 Eelarve
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu

Seisuga
31.12.17. €
6.29
4.40
1.89
1.41
0.48
1.41
0.48
0

Seisuga
31.12.18 €
6.26
4.67
1.59
1.05
0.54
1.05
0.54
0

Muutus %
-0.48
+6.13
-15.87
-25.53
+12.50
-25.00
+12.5
0

2.3 Projektid
2.4 Personali koosseis, juhtimine ja areng
Raamatukogus oli 0,5 töö koormus. Raamatukogu avatud viis korda nädalas: T, K, N, R, L.
Iga-aastane korraline puhkus on arvestatud kolmes jaos, et teenindus ei oleks häiritud väga
pikaks ajaks. Martna osavallal 2 raamatukogu, kool, lasteaed. Eelarve on piiratud.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
Täiendkoolitustel väljaspool maakonda pole osalenud, kuna need on tasulised.
2.4.2 Maakonnaraamatukogu korraldatud koolitused
26. jaan. 2018 – Õppepäev: erialane teave, plakati kujundamine programmis Canva.
„Käitumishäiretega lapsed ja kuidas nendega raamatukogus toime tulla“ - Kristin Veltri.
22-23.03.2018 - Kultuuriministeeriumi poolt organiseeritud E-kodaniku juhendajakoolitus.
6. novembril õppepäev maakonna raamatukoguhoidjatele, osalesid ka Lääneranna valla
töötajad - Isikuandmete kaitse raamatukogus, Ilme Sepp; Rahva Raamatu tutvustus;
Kirjaniketuur Sõnaränd - Veiko Märka, Loone Ots, Andra Teede, Piret Jaaks.
2.4.3 Raamatukogutöötaja avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused.
2.4.4 Erialahariduse omandamine.
2.4.5 Töötajate tunnustamine.
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine.
Raamatukogu asub Lääne-Nigula vallas (aastast 2018) Rõude külas. Asukoht hea, kauplus ja
bussipeatus ligidal. Hoone kuulub Lääne-Nigula vallale, üldpind 1870 m² ja on rendile antud
Rõude külaseltsile. Külaseltsil on ruumides muuseum, töötoad, puhkeruumid, arvutiklass,
postipunkt ja oma raamatukogu. Rõude raamatukogu on MTÜ Rõude külaseltsi ruumidega
kõrvuti. Ruum on soe ja hästi valgustatud.
Hetkel puudub remondivajadus kuna olemasolevatesse ruumidesse sai kolitud 2014 aasta.
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Raamatukogule on tagatud juurdepääs liikumispuudega inimesele.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas

3. Kogud komplekteerimine ja töötlemine
Kogu komplekteerimine toimus Läänemaa Keskraamatukogu komplekteerimisosakonna kaudu
vastavalt omavalitsusega sõlmitud lepingule. Kogu korrastamine ja säilitamine pidev. Fond
suurenes 89 teaviku võrra, sellest annetusi 13. Fondi suurus 5196 teavikut. RVL-i teel tellitud
ja saadud 19 teavikut. RVL toimib ja aitab paremini raha kasutada. Maakonnas toimus ühtne
teavikute hankimise ja arvestuse süsteem. Olen väga rahul.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat). 3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Raamatutele 55,56% , ajakirju saadi juurde 7.
3.1.3 Auviste komplekteerimine. Auviseid komplekteeritud ei ole.

3.2 inventuurid, mahakandmised
2018. a. viidi läbi inventuur tehtud. Maha kanti 271 teavikut.

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Lugejate arvamust on küsitud vestluse käigus. Lugejad on rahul olemasoleva teenusega. Huvi
lugemise vastu suur, meeleldi loetakse Eesti kirjanike teoseid, ajaloolisi ja Läänemaa kohta
kirjutatud. Väga palju loetakse perioodikat. Ajakirjade kogu aasta alguses 32, juurde saadi 7.
Teavikuid on võimalik tellida ka läbi RVL-i. Lisaks saavad külastajad kasutada
printimisteenust.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine. Külaseltsil on oma arvutiklass ja WiFi leviala,
mis levib Rõude raamatukogus. Valla raamatukokku AIP’i luua ei saa, kuna tehnilised
võimsused piiratud. Raamatukogul on oma koduleht ja valla kodulehel on raamatukogu
andmed.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte.
Raamatukogu

Lugejad
2017

Lugejad
2018

Muutus (+-)

Rõude

85

80

-5

Külastused
2017

Külastused
2018

Muutus
(+-)

Virtuaalkülast.
2017

Virtuaalkülast.
2018

Muutus
(+-)

Rõude

2788

2545

-243

25

20

-5

Raamatu-

Laenut-d
2017

Laenut-d
2018

Muutus
(+-)

Päringud2017 Päringud
2018

Muutus
(+-)

2844

2587

-257

65

-23

Raamatukogu

kogu
Rõude

42

4.3 RVL teenindus
RVL toimis teiste haruraamatukogudega. RVL toimib hästi, 2018.a. teistelt raamatukogudelt
sai tellitud 19, täidetud 19. Rõudest paluti 2 raamatut, täidetud 2.
4.4 Laste- ja noorteteenindus. 4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Rmtk

Lug-d
2017

Lug- Muut Külastd
us
d 2017
2018 (+-)

Külastd 2018

Muutus
(+-)

Laenut
2017

Laenut
2018

Muutus
(+/-)

Rõude

20

23

449

+138

229

205

-24

+3

387

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus, s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine.
Lähedal asuvatest küladest lapsed viiakse kooli ja lasteaeda Martnasse. Rõude raamatukogus
lastele omaette nurgake, kus lapsed saavad mängida lauamänge, joonistada, lugeda raamatuid.
Enim käiakse raamatukogus koolivaheaegadel ja suvel. Raamatukogu tööd ürituste alal mõjutab
lasteasutuste kaugel asumine. Laste ja noorte lugemisharjumusi kujundatakse põhiliselt
kirjanduse soovitamisega ja raamatukogu iseseisvale kasutamisele suunamisega.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: Eelkooliealistele ettelugemised.
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond
4.6.1 kohalikul tasandil: Raamatukogu roll võrreldes külamaja kultuuritegevusega on
väiksem. Kirjanduse ja muude probleemide arutamisega tegeletakse igal tööpäeval. Lugejad
on avameelsed, annavad omapoolset tagasisidet, soovitavad loetut teistele. Valikud on
erinevad, soovid on erinevad.
Näitused, väljapanekud 2018 aastal: Päkapikud piiluvad, Käsitöö – hobi või elustiil,
Maagiline Põhjala, Killukesi Läänemaalt, Eesti Vabariigi 100. sünnipäeval väljapanek „Eesti
Vabariigi valitsused läbi aegade“, Eesti raamatupäev – uuemat Eesti kirjandusest.
Koostöö laabub hästi Lääne Maakonna Keskraamatukogu kõigi osakondadega, Martna
Osavalla valitsusega, Martna raamatukoguga ja Rõude Külaseltsiga.
4.6.2 riiklikul tasandil
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Külalistele raamatukogu tutvustamine. Individuaalsed arvutialased õpitunnid, võimalus
kasutada ID-lugejat. Printer olemas. Peamine individuaalkoolituste sihtrühm on eakad, kes
vajavad juhendamist printimisel ja interneti kasutamisel. Lisaks soovitakse abi ka
pangateenuste kasutamisel.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Raamatukogul on veebilehekülg, mida haldab ja täiendab raamatukogu juhataja. LääneNigula vald edastab nii oma kodulehel kui ka Facebooki lehel jooksvat infot. Ürituste puhul
on infot levitatud poe lähedal infotahvlil.
5. 2019. aasta tegevused
2019. aastal on kavas jätkata senist tegevust: teenindada lugejaid, kogus puuduvate teavikute
kättesaadavaks tegemine RVL laenutuse kaudu, kogude täiendamine, säilitamine ja
korrashoid, osaleda koolitustel, korraldada näitusi ja väljapanekuid.
Koostöö Rõude Külaseltsiga ürituste korraldamisel.

Koostaja: Milvi Kaen /Nimi/
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