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Aastaaruanne 2019 aasta 

Haljala Vallaraamatukogu Võsu haruraamatukogu 

Elanike arv: 633 

1.Põhilised tegevussuunad 

o Vahetus raamatukogu töötaja.  

o Toimus võimaluste piires inventari ümber paigutus. Vabaneti ebavajalikust, et 

natukenegi ruumi saada. 

o Fondi täiendati  lugejagruppide huve silmas pidades.  

o Tagati lugejatele vajalike raamatute olemasolu (RVL).  

o Toimus aktiivne töö pikaajaliste võlglastega. 

o Külas käis „Risti soldati mõistatus“ autor Ain Kütt.  

o Teised üritused olid seotud loodusega (taimed ja nende kasutamine). 

 

1.2 Projektid 

Tabel 1 (täielik loetelu) 

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Eraldatud 

summa 

Projekti üldmaksumus 

- - - - 

Projekte ei ole kirjutatud. Toetusi ei ole saadud. 

2. Personali koosseis, areng 

Töötaja haigestumise ning hiljem töölt lahkumisel tõttu toimus raamatukoguhoidja vahetus. 

 

2.1.1 Ülevaade täienduskoolitusest.  

Teema Korraldaja Osalejate arv 

Erialased täienduskoolitused   

   

   

LVKRK korraldatud koolitused LVKRK  

Seminar Väike-Maarja vallas: Rakke 

raamatukogu ja kodulugu. Kalaspordimuuseum. 

Eesti keelest. Liiklusnädalast. 

 

LVKRK 
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Värvinimedega fraseologismid ja nende tuntus 

õpilaste hulgas. Värvisõnade esinemine Kreutzwaldi 

muinasjuttudes. Dublini raamatukogud. Väekad 

taimed Eesti pärimuses. 

 

LVKRK 
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Muud koolitused   

Arvutikoolitus Haljala 

Vallaraamatukogu 
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2.1.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: 

Avalikke esinemisi ei olnud. 

 

2.1.3 Erialahariduse omandamine.  

Osalen Eesti Rahvusraamatukogu kutsekoolitusel 2019/2020. 

 

2.1.4 Töötajate tunnustamine.  

Tunnustamist ei olnud. 

 

2.2.1 Raamatukogu haldusjuhtimine.  

Raamatukogu asub Võsu Rannaklubi ja osaliselt ka Haljala Valla ametnikega ning lisaks 

noortekeskusega ühes hoones. Raamatukogu vajab remonti ja võimalusel laiendust. 

Raamaturiiulid suures osas on amortiseerunud. 
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2.2.2 Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 

On tagatud juurdepääs liikumispuudega inimestele. 

 

2.3 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 

Infotehnoloogia valdkonnas toimus riistvara uuendamine. 

Raamatukogus on toimiv avalik Wi-Fi võrk, mida kasutatakse ümbruskonnas halva levi tõttu 

suhteliselt tihti. Kopeerimise ja skaneerimise võimalus on olemas. 

 

3. Kogud komplekteerimine ja töötlemine 

3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 

Raamatute tellimine toimub koostöös Lääne-Virumaa Keskraamatukogu 

komplekteerimisosakonnaga. Ammendav informatsioon trükitoodangust, pidev info 

kirjastajatelt ja raamatukaupmeestelt, Rahvusraamatukogult, koolituskeskustest, mida edastab 

haruraamatukogudele maakonna keskraamatukogu. Komplekteerimisel tuleb leida tasakaal 

eelkõige lugejate eelistuste ning eelarveliste vahendite  vahel. Viimane neist  mängib liigagi 

suurt rolli.  

Komplekteerimisel järgime põhimõtet, et eesti kirjanduse paremik jõuaks lugejateni. Õpilaste 

puhul tuleb silmas pidada, et kohustuslik kirjandus ja uuem eesti laste- ja noortekirjandus 

oleks võimalusel olemas. Komplekteerimisel arvestatakse ka Haljala Vallaraamatukogu 

keskkogu ning teiste valla harukogude tellimustega, mida saab vajadusel laenutada. 

Annetusi 2019 aastal 122 raamatut, annetuste osakaal kogude juurdekasvust oli 36%. 

 

3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 
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Kogus aasta algul oli 10610 raamatut, 2019 aastal lisandus kogusse 420 raamatut, millest  300 

raamatut ostetud  ning annetusena saadud 122. 

Perioodi jooksul kustutatud 428. 

31.12.2019 seisuga on kogus kokku 10604 raamatut. 

Kojulaenutuste ringlus on 0,8. 

E-raamatutele puudub nõudlus, seega neid ei ole komplekteeritud. 

Loetavamad lasteraamatud: 

• Eno Raud   „Kalevipoeg“ 

• Hermes kirjastus „Kindlus“ 

• Louis Sachar  „Pahupidikool kukub kokku“ 

• Chistopher Maynard „Huvitavaid fakte loomadest“ 

• Aidi Vallik  „Kuidas elad, Ann?“ 

• Venno Loosaar „Eitahalood“ 

• Francesca Simon „Hirmus Henry“ 1.raamat 

• Clive Staples Lewis „Lõvi, nõid ja riidekapp“ 

• Sarah Crossan  „Üks“ 

 

Täiskasvanute laenutuste edetabel: 

1. Eha Veem  „Leskede klubi. Postkast nr 4“ 

2. Vahur Afanasjev „Serafima ja Bogdan“ 

3. Eha Veem  „Leskede klubi. Armulauamõrv“ 

4. Lucinda Riley  „Seitse õde. Maia lugu“ 

5. Silver Anniko  „Rusikad : inimene on inimesele hunt“ 

6. Penny Vincenzi „Usalduse küsimus“ 

7. Lucinda Riley  „Kuuõde : Tiggy lugu“ 

 

3.1.2 Perioodika komplekteerimine 

Ajalehtede ja ajakirjade osas tellime vabariiklikud päevalehed, kohalikud maakonna ajalehed. 

Ajakirjadest on piisavalt ammendav valik erinevatelt teadus- ja huvialadelt arvesse võttes 

võimalikult paljude lugejate eelistusi. 

Kokku perioodika kojulaenutusi oli aasta jooksul 991. 

Perioodika laenutuste edetabel: 

1. Imeline Ajalugu   126 laenutust 

2. Naisteleht        115  „ 

3. Mida Arstid Sulle Ei Räägi      70  „ 

4. Eesti Naine      65 „ 

5. Tiiu       60 „ 

6. Kodukiri      56 „ 

Ajalehed on kohapeal lugemiseks, neid koju ei laenutata. 

 

3.1.3 Auviste komplekteerimine 

Auviste  juurdetulek 1, laenutatusi 3.  

Kogus kokku auviseid 43. 
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3.2 inventuurid, mahakandmised 

Toimus kogu korrastus mille käigus sai mahakantud 428 raamatut, sealhulgas vene keelseid 

64. 

Inventuuri 2019 aastal ei toimunud. 

 

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  

Alates 1.juunist muutus raamatukogu suvine lahtioleku aeg. Valla soovil avati raamatukogu 

suvisel kõrgperioodil (juuli – august) laupäeviti kell 10.00-14.00. Suletuks jäi pühapäev ja 

esmaspäev. Muudatus tekitas lugejate hulgas veidi segatust, ikka käidi esmaspäeviti. 

Alates 1.sept – 31.mai on raamatukogu avatud E,T;N 10.00 – 18.00; R 8.00 – 16.00 ning 

kolmapäev suletud, raamatukogu hoidja teenindab kolmapäeval Vihula raamatukogu 

lugejaskonda.  

 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.  

Lugejaarvuteid on kokku 3 neist 2 raamatukogus ning 1 fuajees. Lugejaarvutid said aasta 

lõpuks väikese värskenduse töötaja uue arvuti näol.  

Lugejaarvuteid kasutatakse suhteliselt intensiivselt. Aasta jooksul kokku 518 kasutust.  

 

4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. 

Raamatu-

kogu 

Lugejad 

2018 

Lugejad 

2019 

Muutus 

(+-) 

Võsu 531 507 -24 

 

Teeninduspiirkonnas on 633 elanikku, 80% külastab raamatukogu. Paljud lugejad on 

suvitajad, kes külastavad raamatukogu vaid suvekuudel. 

Raamatukogu oli 2019 aastal avatud 210 päeva ja keskmine külastuste arv päevas oli 20. 

Võrreldes 2018 aastaga on nii lugejad, külastused kui ka laenutused tugevas languses. Täpset 

põhjust languse osas ei oska lühikese töötamise ajaga välja tuua, kuid paljud varasemad 

laenutused on olnud võlglaste raamatute pikendamised. Ka oli raamatukogu aasta esimeses 

pooles sagedasti suletud eelmise raamatukoguhoidja töölt eemalviibimise tõttu.  

 

Raamatu- 

kogu 

Külastused 

2018 

Külastused 

2019 

Muutus 

(+-) 

Virtuaal-

külast. 

2018 

Virtuaal-

külast. 

2019 

Muutus 

(+-) 

Võsu 4973 4130 -843 0 0 0 

 

Raamatu- Laenut-d Laenut-d Muutus Päringud Päringud Muutus 
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kogu 2018 2019 (+-) 2018 2019 (+-) 

Võsu 16687 10639 -6048 0 13 +13 

 

4.3 RVL teenindus (sh välja tuua, kuidas on RVL korraldatud) 

Teistelt raamatukogudelt laenutati aasta jooksul kokku 534 (2018 aastal 341) teavikut.  

Teistele raamatukogudele laenutati 209 (2018 aastal 400) teavikut. 

Suurem osakaal teavikute vahetusest toimub Võsu ja Vihula vahel, kuna alates teisest 

poolaastast töötan nii Võsu kui ka Vihula raamatukogus. Teiste harukogudega on asi 

keerulisem. RVL toimub ühistel üritustel, koolitustel, uute raamatupakkide ringlusel kui ka 

kaasinimeste heasoovlikkuse alusel. 

4.4 Laste- ja noorteteenindus  

4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine  

Komplekteerimisel arvestatakse igas vanuses laste lugemishuviga, et kõigile oleks pakkuda 

nii kooli- kui ajaviitelugemist. Eelistatud on Eesti kirjanike looming ning kooli- ja lasteaia 

õppekavas olev kirjandus. Komplekteerimisel tuleb jälgida kordustrükke kohustusliku 

kirjanduse teostest, et vajadusel lagunenud või kadunud raamat asendada. Arvestada sai ka 

programmi „Lugemisisu“ soovitatavatest raamatutest. 

Laste-ja noortekirjanduse näol suurenes kogu 93 eksemplari võrra. 

 

4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 

Rmtk Lug-d 

2018 

Lug-d 

2019 

Muutus 

(+-) 

Külast-d 

2018 

Külast-d 

2019 

Muutus 

(+-) 

Laenut 

2018 

Laenut 

2019 

Muutus 

(+/-) 

Võsu 97 99 +2 1266 990 -276 1074 896  -178 

Laste arv suurenes 2 võrra, see on ka ainus positiivses suunas liikuv number. Selle kasvu tõi 

sügisel liitumine „Lugemisisu“ programmiga ning regulaarselt toimuvad raamatukogutunnid 

Võsu Kooli lastele. 

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

Sisuline hinnang, võrdlus, analüüs. 

Uute lasteraamatute riiul on toodud teistest eraldi et oleks pilgupüüdjaks.  

Koostöös Võsu Kooliga võtavad kõik 1.– 4.klassi õpilased osa „Lugemisisu“ programmist, 

kus tuleb neil kevadeks läbi lugeda 5 raamatut erineval teemal. On lapsi kellel on juba 

lugemispass täidetud. Raamatukogus on viidud läbi programmiga seonduvaid koolitusi.  

 

 

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

üritused. LISA 4 
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Üritusi ei ole toimunud. „Lugemisisu“ tunnid on regulaarsed ning on võrdväärsed laste 

kirjandusüritusega. 

 

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  

Koduteenindus toimub valla sotsiaaltöötaja abiga 2 lugejale. 

 

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

võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.  

4.6.1 kohalikul   

Raamatukogu teeb koostööd kohalikul tasandil Lääne-Virumaa Keskraamatukoguga ning 

valla teiste asutustega ja seltsidega.  

4.6.2 riiklikul  

4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.  

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele. 

Põhilised koolitused on IT alased, kus saab õpetatud ja abistatud eakamaid inimesi erinevate 

arvuti kasutamisel tekkinud probleemide osas. Koolituse, mitte ürituste arvestusse, olen 

märkinud ka kirjandustunnid lastele. 

 

4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded  

Raamatukoguteenuste tutvustamiseks on Haljala Vallaraamatukogu koduleht. Lugejad 

teavitan meili teel, samuti on info Haljala Vallaraamatukogu facebooki lehel. 

 

4.9 Andmebaasid. Kas ja milliseid andmekogusid pakutakse lugejaile kodulehe 

vahendusel?  E-kataloog. 

5. 2020 aasta tegevused 

Uue aasta esimestel päevadel fuajeesse näitus „Udu ja valgus Eesti luules“, jätkata 

programmiga „Lugemisisu“. Teha erinevaid üritusi ning koolitusi mis hoogustaks inimesi 

rohkem kasutama raamatukogu. Suur töö on ees veel ka võlglastega, et saada tagasi vallale 

kuuluv vara. 

 

Raamatukoguhoidja: Piret Maurer 

Kuupäev: 15.01.2020 

 

LISA 1 

Koolituste arv kokku Koolitustundide arv  Koolituseks kulutatud 
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(koolituse maht ) 

3 15  

 

LISA 2 

LISA 3 

Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid  

Raamatukogu nimi              Teostatud tööd (2019) 

- - 

 

LISA 4 

 Laste-ja noorteüritused  

Raamatukogu nimi Ürituse nimi Osavõtjate arv 

- - - 

 

 

 

 


