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Sissejuhatus 
 

Viru-Nigula valla raamatukogu arengukava eesmärgiks on kaardistada raamatukogu praegune 

seis, määratleda eesmärgid ja näidata ära tegevused, mis tagavad hea raamatukogundusliku 

teeninduse Viru-Nigula valla elanikele perioodil 2021–2024. Arengukava kinnitab Viru-Nigula 

Vallavalitsus. 

Arengukava koostamisel on lähtutud elanike soovidest, ettepanekutest ning tegevuse käigus 

ilmnenud vajaduste ja saadud kogemuste analüüsi tulemustest.  

Käesoleva arengukava aluseks on alljärgnevad dokumendid: 

• Rahvaraamatukogu seadus ja selle alusel välja töötatud määrused; 

• Eesti Vabariigi kultuuripoliitika põhialused aastani 2020; 

• Kultuuriministeeriumi valitsemisala arengukava 2019–2022;  

• Viru-Nigula valla arengukava 2019–2026; 

• Viru-Nigula valla haridusvaldkonna arengukava 2020–2024; 

• Viru-Nigula valla raamatukogu põhimäärus. 

Arengukava koostamise protsessi on kaasatud raamatukogu kollektiiv, raamatukogu nõukogu 

ja Viru-Nigula valla haridusjuht. 
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Üldandmed 
 

Registreerimisnumber: 75020569 

Omandivorm: Viru-Nigula valla hallatav asutus 

 

Viru-Nigula valla raamatukogu   (valla keskraamatukogu Kundas) 

Aadress: Koidu 75, 44108 Kunda 

Telefon: +372 322 1824 

E-post: kunda@virunigularaamatukogu.ee 

Koduleht: https://virunigularaamatukogu.ee/ 

Facebook: https://www.facebook.com/virunigularaamatukogu 

 

Aseri raamatukogu 

Aadress: Keskpõik 2, 43401 Aseri 

Telefon:  +372 335 1422  

E-post: aseri@virunigularaamatukogu.ee 

 

Viru-Nigula raamatukogu 

Aadress: Kirikaia 2, 44001 Viru-Nigula 

Telefon: +372 329 4516 

E-post: viru-nigula@virunigularaamatukogu.ee 

  

mailto:kunda@virunigularaamatukogu.ee
https://virunigularaamatukogu.ee/
https://www.facebook.com/virunigularaamatukogu
mailto:aseri@virunigularaamatukogu.ee
mailto:viru-nigula@virunigularaamatukogu.ee
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Lühiülevaade ajaloost 
 

2017. aasta kohalike omavalitsuste korraliste valimiste järel moodustati Aseri vallast, Kunda 

linnast ning Viru-Nigula vallast ühine Viru-Nigula vald. Ühinemisjärgselt liideti valla kolm 

raamatukogu ning viidi ühise juhtimise alla. Alates 1. septembrist 2018 on Viru-Nigula vallas 

üks raamatukogu: Viru-Nigula valla raamatukogu keskraamatukoguga Kundas ning 

haruraamatukogudega Aseris ja Viru-Nigulas. 

Praeguse Viru-Nigula valla raamatukogu alguseks võib pidada aastat 1908, mil Viru-Nigula 

Rahvakooli Selts avas 1908. aastal Vasta mõisa kõrtsihoones raamatukogu. Tegemist oli 19. 

sajandi alguses mõisniku poolt ehitatud hoonega. Avatud raamatukogu esialgne fond oli 200 

eksemplari, mis olid saadud annetusena. Viru-Nigula raamatukogu asutaja oli Veera Kaljumäe, 

kes töötas raamatukogus kuni 1921. aastani. Algusaastatel koosnes raamatukogu inventar ühest 

kapist ja lauast. Laenutamine toimus korra nädalas, pühapäeviti ühe tunni jooksul. Kui 1915. 

aasta lõpuks olid sõja tõttu paljud maaraamatukogud sunnitud uksed sulgema, siis Viru-Nigula 

raamatukogu jätkas tööd. Raamatukogu asukohad on olnud: rahvamaja, Ühispanga ruumid, 

Treimanni ja Kuldneri maja, uuesti rahvamaja ning vana vallamaja esimene korrus. Pärast sõda 

viidi raamatukogu külanõukogu teisele korrusele. 1994. aastal koliti kolhoosi kontori teisele 

korrusele ja 2011. aastal praegusesse asukohta. Raamatukogu asub kahekorruselise hoone ühes 

tiivas esimesel korrusel aadressil Kirikaia 2. Raamatukogu ruumid ja asukoht sobivad igati 

vastavaks tegevuseks. 

Tänane Viru-Nigula valla raamatukogu (piirkonna keskraamatukogu, endise nimega Kunda 

Linnaraamatukogu) asutati Kundas 1917. aastal. 31. märtsil 1917. aastal andis valitsus loa 

asutada Port-Kunda Rahvaraamatukogu Selts, mis avas oma raamatukogu. 1924. aastal võeti 

Riigikogus vastu avalikkude raamatukogude seadus, millega nähti ette kohalike omavalitsuste 

poolt raamatukogude asutamist, nende ülalpidamist ja kõigile kodanikele kättesaadavaks 

tegemist. Seega asutati 1926. aastal Kunda alewi omawalitsuse awalik raamatukogu 

alevivalitsuse ühes toas. Raamatukogu tegutses linnavalitsuse ruumides kuni 1940. aastate 

lõpuni. Teise maailmasõja ajal raamatukogu tegevus katkes. 1944. aastal alustas Kunda 

Linnaraamatukogu taas tööd. Aastatel 1946–1966 koliti korduvalt, loodi lasteosakond ja 

avafond. 

1974. aastal reorganiseeriti rahvaraamatukogude võrk. Kunda raamatukogust sai Rakvere 

Keskraamatukogu Kunda haruraamatukogu. Ka lugejate teenindamine muutus 

rajoonikeskseks, raamatubuss hakkas teenindama hõreda asustusega maapiirkondi. Loodi 
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komplekteerimisosakond, mis tellis, kujundas ja toimetas kohale raamatud. Raamatukogu 

teeninduspiirkond oli Kunda linn ja ümberkaudsed külad. 1992. aastal toimus 

munitsipaliseerimine ja Kunda Linna  Raamatukogu sai Kunda linnavalitsuse allasutuseks. 

1993. aastal  koliti raamatukogu Mäe 11 asuvasse vanasse lasteaia hoonesse, 2004. aastal liideti 

raamatukoguga samas majas tegutsenud avalik internetipunkt. Alates 2004. aastast tegutseb 

raamatukogu juures raamatukogu nõukogu. Aastast 2007 paikneb raamatukogu Kunda linna 

lasteaia Kelluke (praeguse nimega Viru-Nigula valla lasteaed Kelluke) hoone A-korpuses.  

Kunda Linnaraamatukogule on omistatud tiitel Lääne-Virumaa Aasta Raamatukogu 2011.  

1951. aastal alustas tööd Aseri Tellisetehase Ametühingu raamatukogu. Raamatukogu asus 

ametiühingu klubi ruumides ning nende kasutada oli 60 m² ruum. Raamatukogu allus 

ametiühingu vabariiklikule komiteele. Algusaegadel oli raamatukogul probleem inventariga, 

sest enne seda, kui keraamikatehas raamatukogule uued riiulid soetas, olid paljud raamatud 

põrandal virnades. Vastupidiselt Kunda ja Viru-Nigula raamatukogudele Aseri 

keraamikatehase raamatukogu ei kolitud. Raamatukogu asus ametiühingu klubi ruumides kuni 

nad 1973. aastal kolisid samas majas suurematesse ruumidesse. Aseri raamatukogu lapsi ei 

teenindanud ning raamatukogus puudusid täielikult laste- ning noorteraamatud.  

1991. aastal sai Aseri ametiühingu raamatukogust külanõukogu raamatukogu ja aasta hiljem 

nimetati raamatukogu ringi Aseri valla raamatukoguks. 1995. aastal kolis raamatukogu endise 

lasteaia ruumidesse aadressil Kesktänav 5. Aastal 1999 sai Aseri raamatukogu esimese arvuti 

ja aasta hiljem liituti raamatukoguprogrammiga Kirjasto 3000.  

2008. aasta märtsis sai valmis raamatukogu uus maja, seda eelkõige tänu vallavanem Urve 

Takjasele. Tema energilisuse ja pealehakkamise toel sai asula rahvas uue ja avara 

kuultuurikolde, kus ruumid asusid kahel korrusel. Tänu uuele raamatukogule on nüüd olemas 

eraldi lasteosakond ja väike lugemissaal.  

2014. aastal võttis volikogu vastu otsuse, et Rannu raamatukogu Rannul suletakse ja viiakse üle 

Aseri raamatukokku. Suur probleem oli kahe raamatukogu erinevad raamatukoguprogrammid.  
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Hetkeolukord 
 

Teeninduspiirkond 

 

Viru-Nigula valla raamatukogu teeninduspiirkonnaks on Viru-Nigula valla haldusterritoorium. 

Raamatukogu struktuuriüksused asuvad Aseris, Kundas ja Viru-Nigulas. Vallaelanike arv 

seisuga 01.01.2021 on 5675. 

Asula Elanike arv Raamatukogu 

Aseri alevik 1117 Aseri 

Aseriaru küla 24 Aseri 

Kalvi küla 36 Aseri 

Kestla küla 27 Aseri 

Koogu küla 37 Aseri 

Kõrkküla 32 Aseri 

Kõrtsialuse küla 40 Aseri 

Oru küla 18 Aseri 

Rannu küla 123 Aseri 

Kaliküla 51 Kunda 

Kiviküla 10 Kunda 

Kunda küla 27 Kunda 

Kunda linn 2900 Kunda 

Kutsala küla 17 Kunda 

Malla küla 61 Kunda 

Marinu küla 7 Kunda 

Ojaküla 81 Kunda 

Paasküla 19 Kunda 

Selja küla 51 Kunda 

Aasukalda küla 24 Viru-Nigula 

Iila küla 12 Viru-Nigula 

Kabeli küla 25 Viru-Nigula 

Kanguristi küla 39 Viru-Nigula 

Koila küla 49 Viru-Nigula 
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Kurna küla 20 Viru-Nigula 

Kuura küla 16 Viru-Nigula 

Letipea küla 22 Viru-Nigula 

Linnuse küla 43 Viru-Nigula 

Mahu küla 46 Viru-Nigula 

Metsavälja küla 19 Viru-Nigula 

Nugeri küla 7 Viru-Nigula 

Pada küla 53 Viru-Nigula 

Pada-Aruküla 11 Viru-Nigula 

Pikaristi küla 17 Viru-Nigula 

Pärna küla 4 Viru-Nigula 

Samma küla 36 Viru-Nigula 

Siberi küla 23 Viru-Nigula 

Simunamäe küla 17 Viru-Nigula 

Toomika küla 11 Viru-Nigula 

Tüükri küla 34 Viru-Nigula 

Unukse küla 43 Viru-Nigula 

Varudi küla 20 Viru-Nigula 

Vasta küla 39 Viru-Nigula 

Villavere küla 23 Viru-Nigula 

Viru-Nigula alevik 280 Viru-Nigula 

Võrkla küla 29 Viru-Nigula 

KOKKU 5675   

 

2020. aastal oli raamatukogus registreeritud lugejaid 1504. Kokku külastati raamatukogu 2020. 

aasta jooksul 30 752 korral ja virtuaalseid külastusi oli 9480 korda. Võrreldes 2019. aastaga 

kasvas lugejate arv 175 inimese võrra, virtuaalkülastuste arv 2412 külastuse võrra. Füüsiliste 

külastuste arv vähenes seoses COVID-19 pandeemiaga.  

Viru-Nigula valla raamatukogu on Viru-Nigula valla hallatav asutus. Viru-Nigula valla 

raamatukogu keskraamatukogu asub Kunda linnas. Keskraamatukogu omab valla suurimat 

teavikute kogu, teenindab kõiki elanikke ja külalisi ning koordineerib valla 

rahvaraamatukogude tegevust. 
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Personal: 

• Direktor 1,0 

• Raamatukoguhoidjad 5,0 (Kundas 2, Viru-Nigulas 1, Aseris 2) 

Kaks raamatukogu töötajat on kõrgharidusega. Direktoril on kõrgharidus infokorralduses, Viru-

Nigula raamatukoguhoidjal on magistrikraad kultuurikorralduses. Kutset omavad 2 

raamatukoguhoidjat ja direktor. 

Viru-Nigula vallas on kolm raamatukogu, mille kogud on koostiselt universaalsed. 

Raamatukogu põhiteenus on raamatute ja perioodiliste väljaannete kojulaenutus ja kohapeal 

lugemise võimaluse pakkumine. Kõik soovijad saavad kasutada raamatukogudevahelise 

laenutuse (RVL) teenust  ja saada vastus esitatud päringutele.  

Tasulistest teenustest pakutakse Viru-Nigula Vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirja alusel 

koopiate tegemist, skaneerimist ja printimist. Raamatukogu ruumides ja lähiümbruses on Wi-

Fi leviala. 

Raamatukogudes on kasutusel internetipõhine laenutusprogramm URRAM. 

Toimuvad kirjandus- ja kohtumisõhtud täiskasvanutele ning lugemist ja loovust arendavad 

tegevused lastele. Korraldatud on ka üksikvanurite ja puuetega inimeste koduteenindus. Avatud 

on raamatute laenutuspunkt Kunda Südamekodus. Raamatukogu pakub võimalust teavikuid 

laenutada kontaktivabalt. Lisaks teenuste osutamisele tegeletakse raamatukogusiseselt 

asjaajamise, majandustegevuse, personalitöö, personali koolituse organiseerimise, 

finantsküsimuste lahendamise, aruandluse, uudiskirjanduse komplekteerimise ja 

arengusuundade väljatöötamisega. 

Raamatukogul on 2018. aastal kehtestatud põhimäärus, kasutamise eeskiri ja 

komplekteerimispõhimõtted. 2019. aastal kehtestati andmekaitsetingimused. 

Viru-Nigula valla raamatukogu  

Valla keskraamatukogu asub Viru-Nigula valla lasteaia Kelluke Kunda hoone A-korpuses. 

Raamatukogul on valvesignalisatsioon. Majas on lasteaiaga ühine IT infrastruktuur, 

küttesüsteem, elektrisüsteem ja tuletõrje signalisatsioonisüsteem. Esimesel korrusel on 

raamatukogu teenindussaal, Omniva teeninduspunkt, laoruum ja töötuba. Laoruumis on 

puhkenurk töötajatele. Teisel korrusel ühes rühmaruumis asub raamatukogu direktori tööruum.  
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Aseri raamatukogu  

Raamatukogu asub hoones, mis on ehitatud 20. sajandi alguses. Raamatukogu tegutseb majas 

aastast 2008, mil tehti ka remont. Raamatukogu ruumid on kahel korrusel. Esimesel korrusel 

asub teenindussaal, Omniva teeninduspunkt, laste lugemistuba ja lugemistuba täiskasvanutele. 

Raamatukogu teisel korrusel on töötajate puhkenurk, teeninduslett, erialakirjanduse osakond ja 

saal.  

Viru-Nigula raamatukogu  

Raamatukogu hoone valmis 1982. aastal ja võeti taas kasutusele 2010. aastal. Raamatukogu 

asub kahekorruselise hoone ühes tiivas esimesel korrusel, kus asub teenindussaal, Omniva 

teeninduspunkt, kontoriruum ja puhkeruum. Keldrikorrusel on raamatukogu kasutada 

fondiruum. Majas asuvad veel Viru-Nigula Haridusselts, Viru-Nigula noortetuba, 

pikapäevarühm, juuksur, saun, massaažituba ja perearst. Raamatukogu ruumid on hubased, 

kaasaegselt sisustatud ja sobivad igati raamatukoguteenuse pakkumiseks.  
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Viru-Nigula valla raamatukogu missioon, visioon ja väärtused 
 

Missioon 

 

Viru-Nigula valla raamatukogu on stabiilselt arenev asutus, mis on avatud kõigile valla 

elanikele ja külastajatele. Säilitame ja vahendame kohalikule kultuuriruumile omaseid väärtusi 

ning aitame kaasa Viru-Nigula valla arengule. Võimaldame vallaelanikele sisukat ja 

mitmekesist vaba aja veetmist. 

 

Pakume juurdepääsu informatsioonile ja teadmistele, aidates inimestel orienteeruda 

tänapäevases infoühiskonnas. Toetame elukestvat õppimist, pakkudes, arendades ja vahendades 

teenuseid enesetäiendamiseks. 

 

Meie missioon on kasvatada rõõmu lugemisest igas eas inimestes. 

 

Visioon 

 

Viru-Nigula valla raamatukogu on usaldusväärne, muutustele avatud, tänapäevane ning hästi 

toimiva meeskonnaga kogukonnakeskus, mis pakub võrdseid võimalusi nii tasuta 

juurdepääsuks infole, kultuurisisule kui ka harivale ja meeldivale ajaviitele. 

Teeme tihedat koostööd teiste mäluasutustega, kultuuriasutustega ja haridusasutustega 

vaatamata mitmekülgsetele ülesannetele ja erinevale valdkondlikule kuuluvusele.  

Väärtused 

Usaldusväärsus 

• Lähtume teenuste pakkumisel asjatundlikkusest. 

• Oleme erapooletud valikute tegemisel ja sõbralikud suhtlemises ning koostöös. 

Avatus  

• Oleme avatud uutele ideedele, ettepanekutele ja inimestele.  

• Teeme paremate lahenduste leidmise nimel koostööd raamatukogu kasutajate, 

vabatahtlike, otsustajate, sõprade ja koostööpartneritega. 
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Hoolivus  

• Oleme tähelepanelikud, abivalmid ja sõbralikud. Teeme oma tööd südamega. 

• Teenuste pakkumisel ja arendamisel lähtume raamatukogu kasutajate ja kogukonna 

vajadustest.  

• Tegutseme meeskonnana, peame üksteisest lugu, aitame ja toetame üksteist.  
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TNVO-analüüs 
 

Meie tugevused 

• Hea juurdepääsuga kaasaegne ja korras raamatukogu. 

• Mitmekesine teavikute kogu. Tagame kasutajatele juurdepääsu peamisetele ajalehtedele 

ja ajakirjadele. 

• Pakume kaasaegset ja asjatundlikku raamatukoguteenust. Teenuste osutamisel oleme 

kasutajakesksed ja paindlikud. 

• Pakume kogukonnale Omniva postipunkti teenust. 

• Õppimine ja enesetäiendamine on tööandja poolt soositud. 

• Väljakujunenud traditsioonid erinevate ürituste läbiviimisel (Keelekohvik, 

Raamatukoguring, Jututuba jms). 

• Raamatukogud on ühise juhtimise all, see võimaldab ühtlaselt arendada raamatukogusid 

ja pakkuda vallas head raamatukoguteenust. 

• Oleme avatud uutele ideedele ja ettepanekutele. 

• Valla sümboolikaga sobiv ja raamatukogude ühtsust rõhutav logo. 

• Ühtehoidev ja töökas kollektiiv. 

• Stabiilne vallapoolne finantseerimine. 

 

Meie nõrkused 

• Ruumipuudus raamatukogudes. 

• Aseri ja Kunda majades puuduvad kaasaegsed puhkeruumid personalile. 

• Materiaalsete ressursside vähesus. Mitmekesiste teenuste ja kogude vahendamiseks 

oleks vaja rohkem rahalisi vahendeid.  

• Paremad palgad motiveeriks töötajaid rohkem panustama. 

• Probleemid infoliikumisega. Raamatukogutöötajad ei kasuta igapäevaselt ühesuguseid 

infovahetuskanaleid, seetõttu võib jääda infovahetus aeglasemaks. 

• Töötajate oksuste ja valmisoleku tase erisuguste tööülesannete täitmiseks on erinev. 

• Vähene kogemus ja koolitatus projektide kirjutamisel. 

• Vähene tehniline baas: puuduvad tehnilised vahendid (programmeeritavad robotid jms), 

mis köidaks lapsi ja noori. 
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Võimalused 

• Internetipõhised info tarbimise võimalused annavad uue suuna raamatukogu arengule. 

• Projektirahade küsimine annab lisaressursse ja projektipõhine tegevus võimaldab 

algatada ning katsetada uusi või uuendamist vajavaid teenuseid. 

• Raamatukogude tegevuste laiem ja mitmekülgsem reklaamimine (viidad ja teavitused 

avalikus ruumis, flaierid ja voldikud paberil, erinevate meediakanalite kasutamine). 

• Vajaduspõhiste teenuste väljaselgitamine ja arendamine (eakad, puuetega inimesed, 

välismaalased jt). Tänu uutele ja muutuvatele teenustele erinevate siht- ja huvigruppide 

tähelepanu köitmine.  

• Raamatukogu kui koolituskeskus, mis on toeks vallaelanike elukestva õppe protsessile. 

• Koostöö vallavalitsuse, allasutuste, seltside ja eraisikutega võimaldab mitmekesistada 

pakutavaid teenuseid ja sündmusi. Koostöö piirkonna keskraamatukogu ja 

haruraamatukogude vahel ja teiste raamatukogudega Eestis. 

• E-õpe avardab võimalusi kollektiivi koolitamiseks. 

Ohud 

• Elanikkonna kahanemisest ja vananemisest tingitud lugejaskonna vähenemine võib 

mõjutada raamatukogu teenuse pakkumist. 

• Tihe konkurents vaba aja turul. Raamatukogu suutmatus ajaga kaasas käia või 

mittekohane vastus väliskeskkonna muutustele. 

• Inimeste huvipuudus ürituste ja koolituste vastu. 

• Raamatute hinna tõus. 

• Lugemise populaarsuse vähenemine seoses interneti kasutamise kasvava 

populaarsusega. 
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Eesmärgid ja tegevused 
 

Viru-Nigula valla raamatukogu eesmärgid ja tegevused kavandame aastani 2024 alljärgnevalt: 

Eesmärk: Raamatukogu koduleht ja muud internetikanalid on visuaalselt ühtlustatud ja 

varustatud ajakohase informatsiooniga. 

Tegevus:  

• Järjepidev informatsiooni kajastamine kodulehel ja sotsiaalmeedias, valla kodulehega 

sarnase ülesehituse loomine. Kaasaegsete tehniliste lahendustega, visuaalselt 

ühtlustatud ja asjakohase informatsiooniga varustatud koduleht ja sotsiaalmeedia 

aktiivsem kasutamine. 

Tulemus:  

• Kaasaegsete tehniliste lahendustega, visuaalselt ühtlustatud ja asjakohase 

informatsiooniga varustatud koduleht ja sotsiaalmeedia aktiivsem kasutamine. 

Eesmärk: Mitmekülgsete teenuste ja tegevuste pakkumine eri vanusegruppidele ja 

ühiskonnagruppide esindajatele. 

Tegevused:  

• Väljaannete soetamine ja töötlemine. Kogude analüüs. Aegunud ja lagunenud teavikute 

kogust eemaldamine. 

• Raamatukogu ja raamatukoguteenuste tutvustamine erinevates infokeskkondades. 

• Traditsiooniliste meetoditega jätkamine ja uute võimalustega tutvumine ja nende 

katsetamine. 

• Eri vanuse- ja ühiskonnagruppide huvitegevuse toetamine. Raamatukogu pakub 

võimalusi sisukaks vaba aja veetmiseks. 

• Vabatahtlike ja koostööpartnerite kaasamine tegevuste ja sündmuste läbiviimisel. 

• Lastele ja noortele suunatud kirjanduse ja lugemisega seonduvate sündmuste 

korraldamine. 

• „Raamatud liikuma“ projekti käivitumisel sellega ühinemine. 
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Tulemused:  

• Mitmekesisemate kogude ja teenuste pakkumine kasutajatele. Nõudlusele ja lugejate 

vajadustele parem vastamine, suurem kasutajarahulolu. 

• Koostöö jätkamine Omnivaga pakkumaks kogukonnale postipunkti teenuseid. 

• Raamatukogu tegemisi on kajastatud läbimõeldult ja sihipäraselt.  

• Huviringide ja tegevuste läbiviimisse on leitud ja kaasatud eestvedajaid. Toimivate 

ettevõtmiste kõrvale tekib uusi. 

• Igal Eesti inimesel on võimalus soovitud kirjandust Viru-Nigula valla 

raamatukogudest endale sobivasse pakiautomaati või ka koju laenutada  (projekt 

„Raamatud liikuma“). 

Eesmärk: Personali motiveerimine ja koolitamine – tagada heal tasemel teenindus. 

Tegevused:  

• Personali koolitatakse järjepidevalt. Koostatud on koolituskalender. 

• Raamatukogutöötajate tunnustamine ja töö väärtustamine. 

Tulemused:  

• Osa on võetud erialastest, infotehnoloogia- ja suhtlemisalastest koolitustest. Personali 

erialased teadmised ja oskused toetavad kvaliteetse teenuse pakkumist. 

• Raamatukoguhoidjad on motiveeritud. 

Eesmärk: Arendus. Raamatukogu kujundamine kaasaegseks valla asutuseks. 

Tegevused:  

• Renoveerida Aseri raamatukogu koridor. 

• Koostöö raamatukogu nõukoguga. 

• Viia korra aastas läbi kasutajate rahulolu-uuringuid. 

• Kasutada raamatukogu ja valla sümboolikat plakatitel, voldikutel ja kohaviitadel. 

• Kaasajastada laenutusteenuseid, et teenust saaks pakkuda vastutustundlikult ja tervist 

kaitsval viisil sõltumata nädalapäevast või kellaajast.  

• Luua raamatukogusse kohvinurk külastajatele. 

• Kaasaegsete olmetingimuste tagamine töötajatele. 

• Laminaatori soetamine. 
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• Uuenduslike IT vahendite soetamine (robootikavahendid, graafikalaud) 

• Viia paljundus- ja printimisteenuse hinnad vastavusse kasutajate ootustega: 2021. aasta 

veebruaris tehtud rahuloluküsitlusest selgus, et nimetatud tasuliste teenuste hinda 

peetakse liiga kõrgeks. 

Tulemused:  

• Raamatukogu üldmulje on korras, puhas ja kutsuv. 

• Raamatukogu nõukoguga toimub tihe koostöö. Nõukogu on kaasatud raamatukogu 

arendamisesse. 

• Rahulolu-uuringute läbiviimise tulemusel on olemas ülevaade kogukonna ootustest 

raamatukogule. 

• Raamatukogudel on ühtne visuaalne identiteet. 

• Aseri ja Viru-Nigula valla raamatukogus on olemas töötajatele mugavad puhkenurgad. 

• Raamatukogul on raamatukapp. 

• Raamatukogus on loodud hubased tingimused aja veetmiseks. 

• Raamatukogu tehniline baas on kaasaegne ja haarav nooremale sihtgrupile. 

• Printimis- ja paljundustööd on kasutajatele paremini kättesaadavad 
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Arengukava kokkuvõte 
 

Arengukava on koostatud selleks, et sõnastada raamatukogu peamised tegevussuunad aastateks 

2021–2024. Arengukava koostati 2020. aasta detsembrist 2021. aasta maini. 

Töögruppi kuulusid: 

• Mervi Lilleoja, Viru-Nigula valla raamatukogu direktor 

• Livia Aaloe, Viru-Nigula valla raamatukogu raamatukoguhoidja 

• Marget Karnetova, Aseri haruraamatukogu raamatukoguhoidja 

• Liina Martõkainen, Viru-Nigula haruraamatukogu raamatukoguhoidja 

• Heili Nõmmets, Aseri haruraamatukogu raamatukoguhoidja 

• Heli Uueni, Viru-Nigula valla raamatukogu raamatukoguhoidja 

• Merike Trumm, Viru-Nigula valla haridusjuht 

• Priidu Vilmer, Viru-Nigula valla raamatukogu nõukogu esimees, Vallavalitsuse 

esindaja 

• Elle Türkel, Viru-Nigula valla raamatukogu nõukogu liige, Vallavolikogu Viru-Nigula 

valla hariduskomisjoni esindaja  

• Mare Roov, Viru-Nigula valla raamatukogu nõukogu liige, lugejate esindaja 

Arengukava täitmist ja arengukava täiendusvajadust analüüsitakse kord aastas 

raamatukogutöötajate koosolekul ja arutatakse raamatukogu nõukogus. Raamatukogu 

arengukava kuulub muutmisele seoses: 

• raamatukogundusalase seadusandluse muudatustega; 

• raamatukogu nõukogu ettepanekutega; 

• raamatukogu arengukava tähtaja möödumisega. 

Arengukava kinnitab Viru-Nigula Vallavalitsus. 

Arengukava täitmise riskifaktoriteks on muutuv majandus- ja demograafiline olukord, riiklike 

raamatukogunduse arenguplaanide muutmine. 

  


