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Aastaaruanne 2018 

Haljala Vallaraamatukogu 

Võsu haruraamatukogu 

Elanike arv: 632 

1.Põhilised tegevussuunad 

Võsu raamatukogus viidi läbi inventuur. Eelmine inventuur toimus 34 aastat tagasi.  

Võsu raamatukogu on rahul, kuna sai projektist soetatud uue lauaarvuti, mis ruumipuuduse 

tõttu paigutati esialgu fuajeesse.  

Kevadel sai  läbi viidud raamatukogu rahuloluküsitlus. Osales 24 inimest. Lugejaküsitluse 

põhjal oli enamus  vastanutest raamatukogu teenustega  rahul. Kitsaskohaks oli ruumipuudus. 

Juurde sooviti lisateenusena kohvikut, suveniiripoodi, rannatoole, raamatutaksot ja suuremat 

lastenurka, televiisorit, sülearvutite laenutust, kiiremat internetti, muusika kuulamiseks CD 

laenutust. 

 Arengukava hetkel raamatukogus  puudub.  

1.2 Projektid 

Tabel 1 (täielik loetelu) 

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Eraldatud 

summa 

Projekti üldmaksumus 

- - - - 

 

2. Personali koosseis, areng 

Võsu raamatukogus hakkas 1.augustist kehtima uued kellaajad E-N 10.00-18.00 ja R 8.00-

16.00.  

Võsu raamatukogul muutus puhkus uuest aastast 35 päevaseks. Raamatukogul muutus ka 

registrikood.  

2.1.1 Ülevaade täienduskoolitusest.  

Teema Korraldaja Osalejate arv 

Erialased täienduskoolitused   

E- kodaniku juhendajate koolitus LVKRK 1 

   

LVKRK korraldatud koolitused LVKRK 1 

Turunduse ja kommunikatsiooni võimalused 

raamatukogus 

LVKRK 1 
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Õppereis Ida - Virumaale LVKRK 1 

 

Hõimurahvaste keel ja kirjandus LVKRK 1 

Muud koolitused   

„Hakkame santima“ Eesti 

Folkloorinõukogu ja 

Rahvakultuuri 

Keskuse projekti 

õppepäev 

1 

 

Täiendkoolitused avardasid  silmaringi. Kõige vahvam koolitus oli “Hakkame santima“, kus 

õpetati vanu traditsioone ja kuidas oskuslikult ennast mardi- või kadrisandiks maskeerida. 

2.1.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised - 

2.1.3 Erialahariduse omandamine 

On läbitud Eesti Rahvusraamatukogu kutsekoolitus 

2.1.4 Töötajate tunnustamine -  

2.2.1 Raamatukogu haldusjuhtimine 

Võsu raamatukogu asub Võsu alevikus, Haljala vallas, Haljala Vallavalitsusega ühes hoones. 

Võsu raamatukogu asub esimesel korrusel. Raamatukogu vajab sanitaarremonti.  

2.2.2 Juurdepääs liikumispuudega inimesele 

Juurdepääs liikumispuudega inimestele on tagatud.  

2.3 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 

Võsu raamatukogu sai juurde ühe lugejaarvuti, mille ruumi puuduse tõttu paigutati Võsu 

raamatukogu fuajeesse, kus saab arvutit kasutada igal ajal. Isegi juhul, kui  raamatukogu on 

suletud. Võsu raamatukogus on võimalik  kasutada WIFI interneti levi. Võsu raamatukogu on 

rahul, kuna sai projektist “Tuhande arvuti annetus“ -projekt „Uus algus“ uue arvuti.  

3. Kogude komplekteerimine ja töötlemine 

Võsu raamatukogul oli aasta alguses  12221 teavikut. Juurde  saabus  205 teavikut ja kustutati 

1884 teavikut.  

3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 

Võsu raamatukogu ei suuda soetada kõiki huvipakkuvaid teavikuid nii oma väikese pinna kui 

tagasihoidlike eelarveliste  vahendite tõttu. Komplekteerimisel proovime lähtuda võimalikult 

palju lugejate soovidega. Juurde soetati 205 uut teavikut ja kustutati 1884 teavikut.   

Annetustena on sellel aastal lisandunud 68 eksemplari. Annetusi on saadud 

hoiuraamatukogust. Annetusi, mida pole raamatukogu vajanud, oleme paigutanud 

taaskasutusriiulisse, mis asub fuajees.  
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Sellel aastal on Võsu raamatukogu saanud annetusi Lääne-Virumaa keskraamatukogu kaudu. 

Võsu raamatukogu sai annetusena juurde „EV 100 raamatuid“ ja „Maalehe“ raamatuid.  

Samuti on teavikuid pakkunud  lugejad, õpetajad ja kirjanikud. 

 Võsu  raamatukogude kogust moodustavad enamus kriminullid, „Minu sari“, „Varraku 

romaanid“, ajalugu jpt. 

E- raamatute nõudlus puudub.  

Ringluse arv Võsu raamatukogus on 1,5. Annetuste osakaalkogude juurdekasvust on 26,9%. 

 

3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 

Komplekteerimisel püüame lähtuda lugejate soovidest niipalju kui võimalik. Tihti tellin mõne 

raamatu järelkomplekteerimisest. Raamatu komplekteerimisega tegeleb  Lääne-Virumaa 

Keskraamatukogu.  

Sellel aastal ostsime juurde  205 teavikut, annetusi 68 eksemplari ning perioodis kustutatud 

1884 eksemplari. 

 

3.1.2 Perioodika komplekteerimine 

Kultuuriperioodika:“ Hea laps“, „Täheke“, „Õpetajate Leht“, „Sirp“, „Looming“ ja „Teater. 

Muusika ja Kino“ ja  „Oma Keel“.  Kultuuriperioodikat kasutatakse rohkem koha peal. 

Kultuuriperioodikast laenutatakse sagedamini „Täheke“ ja „Hea laps“. 

 Ajakirjad: “Mari“, “Mood“, „Kodutohter“, „Sensa“ ,“ Pere & Kodu“, „Kodukiri“, Tiiu“, 

“Eesti naine“, „Mida arstid ei räägi“, „Maakodu“, „Tervis Pluss“, „Kroonika“, „Naisteleht“, 

„Eesti ajalugu“, „Imeline ajalugu“ ja  „ National geographic.“  

Ajalehed: “Sirp“, „Õpetajate leht“, „Postimees“, „Arter“, „Õhtuleht“, „Sõnumitooja“, „Eesti 

Päevaleht“, „LP“, „Maaleht“, „Pealinn“, „Virumaa  Teataja“, “Eesti Ekspress“, „Targu 

Talita“ ja 60+. 

 

3.1.3 Auviste komplekteerimine 

Sellel aastal  tellisime Võsu raamatukokku  juurde kaks auvist ja 11 muud teavikut. Aasta 

jooksul oleme kokku  laenutanud 16 auvist. Kustutati 21 auvist.  

 

3.2 Inventuurid, mahakandmised 

Teavikute  seis inventuuri alguses oli 11555 eksemplari, väärtuses 70577, 03€. Kontrollimisel 

ja võrdlemise selgus, et kohal ja laenutatud on 10980 eksemplari 69164 € väärtuses, puudu oli 

575 eksemplari 1412,12€ väärtuses.  
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Puuduvatest teavikutest  osa on ilmselt juba ka varem maha kantud, kuid tehnilistel põhjustel 

kustutusaktidest välja jäänud; suurem osa puuduvatest teavikutest on aga suuretõenäosusega 

varastatud ( kadunud teavikutest märkimisväärselt palju just ilukirjandust). 

Sellel aastal olen koostanud kolm kustutusakti 18001, 18002 ja 18003.Aasta jooksul kustutati  

1884 raamatut, 21 auvist, 3 elektroonilist teavikut ja 1 muu teavik.  

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  

Raamatukogu teenusteks on teavikute laenutamine, lugemine kohapeal, skanneerimine, 

printimine. Suhtluskeeleks on talvel eesti keel, suvel lisaks vene ja inglise keel.  

Võsu raamatukogus teenindatavate arv 632, külastusi 4973 ja laenutusi koos 

kohallaenutustega 16687.  

Sai läbi viidud rahuloluküsitlus, osales 24 inimest. Lugejaküsitluse põhjal oli enamus 

vastanutest raamatukogu teenustega  rahul. Suuremaks kitsaskohaks on ruumipuudus. Juurde 

sooviti lisateenusena kohvikut, suveniiripoodi, rannatoole, raamatutaksot, suuremat 

lastenurka, televiisorit, sülearvutite laenutust, kiiremat internetti, muusika kuulamiseks CD 

laenutust. Üritusest sooviti rohkem kohtumisõhtuid kirjanikega ja autoritega.  

Võsu raamatukogu rahuloluküsitlusele sai vastata ainult paberkandjal, raamatukoguteenustega 

on lugejad rahul. Üks lugeja soovis, et  raamatukogu võiks olla avatud laupäeval.  

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.  

Kasutuses on kolm lugejaarvutit.  Lugejaarvutite olukord ja kasutamine. 

AIP- i kasutas 853 inimest ja 373 last. AIP- i kasutus on langenud ka sellel aastal. 

4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused.  

Raamatu-

kogu 

Lugejad 

2017 

Lugejad 

2018 

Muutus 

(+-) 

Võsu 456 531 75 

 

Eelmise aastaga võrreldes on kasutajate arv tõusnud 75 võrra.  Lugejatest  lapsed alla 17- 97, 

gümnaasiumi õpilased 7, kodused 29,  kutseõppeasutuste õpilased 0, lapsed 102, pensionärid 

98, RVL 5, töötajad 269, üliõpilased 17. 

 

Raamatu- 

kogu 

Külastused 

2017 

Külastused 

2018 

Muutus 

(+-) 

Virtuaal-

külast. 

2017 

Virtuaal-

külast. 

2018 

Muutus 

(+-) 

Võsu 8267 4973 -3294 0 0 0 
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Raamatu- 

kogu 

Laenutused 

2017 

Laenutused 

2018 

Muut

us 

(+-) 

Päringud* 

2017 

Päringud* 

2018 

Muutus 

(+-) 

Võsu 18519 16687 -1832 11 0 -11 

 

Laenutused ja külastused vähenesid ka sellel aastal.  täiesti loogiline. Paljud inimesed on 

kolinud maalt linna, sellest statistiliste näitajate vähenemine raamatukogus.  Tõusnud on 

kohalkasutuste arv 453 võrra.  

 

Infopäringuid ei ole registreerinud läbi Urrami süsteemi.   

4.3 RVL teenindus  

Niipalju  kui võimalik, toon ise kohale. Enamasti toimub RVL laenutus Võsupere, Karepa, 

Vihula, Vergi ja Lääne-Virumaa Keskraamatukoguga. Kasutan niipalju kui võimalik 

raamatukogudevahelist laenutust, et lugejad saaksid vajaliku raamatu.  

RVL välja 400 teavikut ja sisse 341 teavikut.  

RVL laenutus sisse +233 

RVL laenutus välja +10 

 

4.4 Laste- ja noorteteenindus  

Laste- ja noorteteenindusel oli sellel aastal külastuste arv 1266.Laenutuste arv 1074, sellest ilu 

ja lastekirjanduse laenutus 750. Ajalehed ja ajakirjad 109, inglise keeles1 ja vene keeles 1.  

 

4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine  

Kogude kujundamisel proovin lähtuda Võsu kooli laste kohustuslikust kirjandusest ja õpilaste 

soovidest, kuna lähedal asub põhikool.  

Laste laenutatud raamatute TOP 10: 

Tõusis lugejate arv, kuid vähenesid nii külastused kui ka laenutused. 

1.Herriot, James „Ja loomade üle“…2 
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2.Carroll Lewis „Alice Imedemaal“ 

3.Ridell, Chris „Ada Goot ja kummitushiir“  

4.Kivirähk, Andrus „Limpa ja mereröövlid“ 

5.Levitt, Susan „Teismelise feng shui: kujunda oma ruumi, kujunda oma elu/“  

6.Alan Clive „Suur Muumiraamat“2, Muumid ja loomise rõõm“/ 

7.Sepp Kaja “Kassiiseloom“ 

8. „Suurest paugust päris  inimeseni“ 

9. Herriot, James „Ja kõigi loomade üle“…1 

10) Oll, Sulev“ Virumaa viguriga lood“ 

 

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 

(+/-) 

Võsu 77 97 20 2006 1266 -740 1356 1074  -282 

 

Lugejate arv suurenes,   võrreldes eelmise aastaga 20 lugejat rohkem. Laenutused ja 

külastused vähenesid ka sellel aastal. Paljud lapsed   saavad raamatuid Võsu Koolist 

laenutada, kuna  eesti keele klassi on soetatud väga palju raamatuid.  

Laste- ja noorteürituste kõrvalt tutvustan raamatukogu uut kirjandust. Teavitan neid kui nende 

lemmik autoril  on tulnud  juurde uusi osasid või uusi raamatuid.  Lapsed tutvusid aasta 

jooksul erinevate näitustega, mida raamatukogu  kolmel korral vahetas.  

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

Sisuline hinnang, võrdlus, analüüs. 

Teeme  lastele erinevaid meisterdamise üritusi ja  tutvustatakse uusi raamatuid. 

Koolivaheaegadel tehakse meisterdamisi, mis sobivad erivanuses lastele. Tavaliselt 

keraamika, viltimine, meisterdamine. Aitan valida raamatuid  ja koostada kohustusliku 

kirjanduse soovitusi. Toimus „ Lasse Maia“ raamatute ettelugemine raamatukogus. Lastele on 

eraldi uudiskirjanduse riiul, et tekiks huvi uute raamatute vastu.  
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4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad 

üritused. LISA 4 

2018. aastal toimus  Võsu raamatukogus 12 üritust. Nendest 7  üritust olid lastele. Näitusi oli 

kolm. Võsu Kooli laste näituseid oli Võsu raamatukogus kolm. „Oodates kevadet“, „Suvi“ ja 

„Lumine talv“ ning kaks väljapanekut „Aabitsad läbi aegade“ ja „EV100 raamatute“ 

väljapanek. Üritustest toimus veel „Kadripäeva kombestiku tutvustus “. 

Raamatukogus toimus „Lasse Maia“ raamatute ettelugemine -kahjuks Võsu Kooli lapsed ei 

osalenud üritusel väga aktiivselt. Suvel loevad lapsed meelsasti „Miki Hiir“ ja „Tom&Jerry 

ajakirju raamatukogus.  

 

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  

 Ühele eakale  liikumispuudega lugejale olen osutanud  koduteenust.  

 

 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv 

Koduteenindus 2 2 1 

 

Teenused teistele asutustele Ürituste arv Osavõtjate arv 

- - - 

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. - 

Väikeses maakohas on minu koostööpartneriks valla raamatukogud , Võsu Kool, eakate selts 

„Meelespea“ ja  Haljala vald.  

Sügisel oli autor Meelis Liivlaidi raamatuesitlus “Kaksteist põlve Käsmus“ ja Eha Veemi 

raamatuesitlus “Leskede klubi – Armulauamõrv“. Korraldatud kaks laata: kevadlaat ja küllus 
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laat. Küllus laat sai korraldatud koos partneriga.  Kadripäeva kombestik, näitusi oli  kolm  ja kaks 

raamatu väljapanekut „ Aabitsa näitus“, „EV100 raamatute“ väljapanek. 

Hea  koostöö on olnud ka sellel aastal  keraamikaringi juhendajaga.  Ringe  proovime 

korraldada suvel tihedamini. Tähtis on, et koolivaheaegadel leiaksid käelist tegevust erinevas 

vanuses lapsed.   

Koostöös Malle Kukkega korraldasime loengu „Kuidas olla terve“ ja Almer Jansuga koostöös 

naeru jooga ja gong. Korraldatud sai kevadlaat, mille eesmärk oli vabaneda kasutustest 

asjadest, seal jagasime tasuta raamatuid. 

 Sügisel toimus Küllus laat koostöös partneriga. Küllus laadal olid peale taaskasutuse vahvad 

esinejad, välikauplejad ja külalised esoteerika valdkonnast.  Mäluasutustest on koostööks 

avatud Lobimuuseum. Koostöö on saviringi juhendajaga, mis toimub läbi aasta.  

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele. 

Sellel aastal aitasin teha pensionäridele tervisetõendeid, tuludeklaratsioone, pangaülekandeid 

ja broneerida pileteid.  Individuaalkoolitusi oli viis, osales viis inimest. 

  Rühmakoolitusi korraldatud kaks kooliõpilastele, osales 13 õpilast.  

4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded  

Võsu raamatukogu turundust saab jälgida Haljala Vallaraamatukogu kodulehel, mõned 

üritused sotsiaalmeedias kommuunis „Võsu rahvas“  ja “Käsmu“. Enamasti on paberkandjal 

infotahvlitel.  

4.9 Andmebaasid. Kas ja milliseid andmekogusid pakutakse lugejaile kodulehe 

vahendusel?  E-kataloog. 

Haljala valla raamatukogu kodulehelt on kõigil ühine, millelt saab otse otsinguid teha: 

URRAM,  Kodulugu, E- kataloog ESTER, RIKSWEB, ISE, ERB, BIE, DEA, DIGAR, 

DOAJ, DSpace, E- Ait, TTÜR digikogu ja  EMS. 

5. 2019. aasta tegevused 

Uuel aastal uue hooga. Jaanuaris oli  esimene raamatuesitlus Marko Pomerantsiga “Minu 

ministeeriumid.“ Jaanuaris pildistame raamatuluulet 4. klassiga. Kevadel on plaanis 

tutvustada Eha Veemi uut raamatut “Postkast nr 4“  Sügisel on tulemas raamatu esitlus 

Käsmu inimesed 2. Meisterdame kaarte, kaunistame purke, mängime lauamänge,  vildime ja 

kõike muud põnevat. Jätkame regulaarselt keraamikaringe koolivaheaegadel ja  aastaringselt. 

Raamatukogupäevadel soovime  korraldada ühisürituse teiste  raamatukogudega.   Jätkame 

Võsu Kooli laste näitustega Võsu raamatukogus. 

Suuremat rõhku tuleb pöörata koostööle uue valla teiste raamatukogudega. 
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Raamatukoguhoidja: Anneli Alemaa 

Kuupäev: 18.01.2019 

 

 

 

LISA 1 

Koolituste arv kokku Koolitustundide arv  

(koolituse maht ) 

Koolituseks kulutatud 

6 37 91.- 

 

 

LISA 2- 

 

 

LISA 4 

 Laste-ja noorteüritused  

Raamatukogu nimi Ürituse nimi Osavõtjate arv 

Võsu raamatukogu Sõbrapäeva kaartide 

meisterdamine 

5 

Võsu raamatukogu Jõululaternate meisterdamine 9 

Võsu Raamatukogu Mardipäeva kombestiku 

tutvustus 

5 

Võsu raamatukogu Lasse Maia raamatute tutvustus 1 

Võsu raamatukogu Seebiviltimine 4 

Võsu raamatukogu Viltimine 6 

Võsu raamatukogu Nõelviltimise õpituba 5 

 

 


