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Tabel 1
Omavalitsus

Piirkonna
Raamatukogusid Neist
elanike arv kokku
harukogusid
(01.12.19)

Teeninduspunktide
arv

Haljala

4353

2

8

7

Üldkasutatavate raamatukogude arv: Põhikogu, haruraamatukogude arv ja
teeninduspunktide arv.

1. Põhilised tegevussuunad










Arengukava koostamine
Raamatukoguhoidjate ühise tööna valmis arengukava. Haljala Vallavalitsus kinnitas
kava 15.04.2020.
Toimetulek uutes oludes
Kollektiiv trotsis ühiselt eriolukorrast tekkinud hirmu ning jätkas tööd. Teavikute
laenutus ja tagastamine on toimunud tõrgeteta terve aasta.
Kontaktivaba laenutus
Lugejate teenindamise paremaks toimimiseks on Haljalas, Aasperes, Võsul ja
Võsuperel alates märtsist tagastuskastid. Karepal on tagastuskast olemas 2019. aastast.
Internetipõhine suhtlemine
Info operatiivsemaks vahendamiseks töötajatega loodi Messengeris suhtlusgrupp.
Tööandja ja Lääne-Virumaa Keskraamatukoguga toimusid virtuaalsed töökoosolekud.
Virtuaalnäitus „Meie kant vanades ajalehtedes“ ehk digikultuuriaasta näitus teemal
„Vanad uudised digiteeritud ajalehtedest läbi ühismeedia uueks“.

1.1 Koroonaviiruse mõju
1.1.1 Esimene laine
(Märtsist suveni, sh üleminekuperiood eriolukorra lõppedes)
Milliste olemasolevate teenuste pakkumist jätkati eri- ja hädaolukorras?
Jätkati kojulaenutust, kohalkasutust ei toimunud. Ära jäid üritused ja raamatukogutunnid.
Eriolukorra ajal oli piiratud AIP-i kasutamine.
Milliseid olemasolevaid teenuseid hakati pakkuma uusi lahendusi ja tehnoloogilisi vahendeid
kasutades?
Teavikute ettetellimine, pikendamine e-posti ja telefoni teel ei ole uued teenused, kuid nüüd
kasutati neid aktiivselt. Töötajad, peale ühe, tegid endale Messengeris konto, et oleks võimalik
kiiresti omavahel suhelda ja infot vahetada.
Millised füüsilised raamatukoguteenused muutusid kontaktivabaks?
Teavikute tagastamine, osaliselt laenutamine. Tagastuskastid olid tellitud juba enne eriolukorda
raamatukogudele, kes avaldasid selleks soovi ning paigaldatud said need 20. märtsil.
Milliseid uusi teenuseid hakati pakkuma?
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Teavikute tagastamine tagastuskasti. Laenutamine kontaktivabalt lugejale sobival ajal. Soovi
korral koduteenindus.
Milliste uute teenuste pakkumine jätkub ka peale hädaolukorda?
Tagastuskasti tagastamine, teavikute ette tellimine, soovi korral kontaktivaba laenutus. 2021.
aastal toimub lisaks Karepa piirkonnale Vihula, Vergi, Võsu kandis soovijatele koduteenindus.
Raamatutega sõidab kolmapäeviti ringi Võsu-Vihula raamatukoguhoidja Piret Maurer.
Kuidas muutusid raamatukogude füüsilise ruumi lahtiolekuajad ja teenuse kättesaadavuse ajad
eri- ja hädaolukorra ajal? (Teenuse kättesaadavus aeg – aeg, mille jooksul mh
raamatukoguhoidja vastab telefonile/e-kirjadele, kasutaja saab kasutada iseteenindusvõimalusi,
tagastuskaste, e-kanaleid, osa võtta virtuaalüritustest ja –koolitustest, kasutada arvutit jne)
Teenuse kättesaadavuse ajad ei muutunud.
Kui palju raamatukogusid suleti täielikult eri- ja/või hädaolukorra ajal (ühtegi teenust ei
pakutud)?
Kõik raamatukogud jätkasid tööd.
Kas ja kuidas uuendati raamatukogu taristut (uue tehnika, raamatukappide jms soetamine)?
Soetati tagastuskastid Haljala, Aaspere, Võsu ja Võsupere raamatukogudele. Karepal oli
tagastuskast olemas. Varangu ja Vergi raamatukogude juures on postkastid.
Kas ja millises ulatuses tehti raamatukogude eelarvetes kärpeid?
1. aprilliks pidid omavalitsuse allasutused esitama võimalikud kokkuhoiumeetmed ning
peatama investeerimistegevuseks kavandatud kulud. Töötasude tõstmine lükkus tulevikku.
Kas eri- ja hädaolukorras kehtestati raamatukogudes maski ja/või visiiri kandmise kohustus
töötajatele?
Soovitati, ei kohustatud.
Kas eri- ja hädaolukorras kehtestati raamatukogudes maski kandmise kohustus kasutajatele?
Soovitati, ei kohustatud.
Milliseid ümberkorraldusi tehti raamatukogude ruumides ja töökorralduses? Kas ja kuidas
korraldati raamatukoguhoidjate kaugtöö?
Kaugtööd ei toimunud. Raamatukoguhoidjad olid iga päev raamatukogus kohal, toimus
võimalusel kontaktivaba laenutus.
Kas ja kuidas valmistuti viiruse teiseks laineks?
Varusime juurde maske, kindaid. Desoaineid oli varutud juba piisavalt.
1.1.2 Teine laine
(alates septembrist)
Milliste olemasolevate teenuste pakkumist jätkati hädaolukorras?
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Jätkati kõikide teenuste pakkumist, ka ürituste ja raamatukogutundide korraldamist kuni
piiranguteni.
Milliseid olemasolevaid teenuseid hakati pakkuma uusi lahendusi ja tehnoloogilisi vahendeid
kasutades?
Uusi teenuseid kevadistele tagastuskastidele ei lisandunud.
Millised füüsilised raamatukoguteenused muutusid kontaktivabaks?
Jätkub tavapärane kontaktivabatu töö.
Milliseid uusi teenuseid hakati pakkuma?
Uusi teenuseid ei ole.
Milliste uute teenuste pakkumine jätkub ka peale hädaolukorda?
Jätkub tavapärane töö.
Kuidas muutusid raamatukogude füüsilise ruumi lahtiolekuajad ja teenuse kättesaadavuse ajad
hädaolukorra ajal? (Teenuse kättesaadavus aeg – aeg, mille jooksul mh raamatukoguhoidja
vastab telefonile/e-kirjadele, kasutaja saab kasutada iseteenindusvõimalusi, tagastuskaste, ekanaleid, osa võtta virtuaalüritustest ja –koolitustest, kasutada arvutit jne)
Füüsiline ruum on avatud tavapäraselt.
Kui palju raamatukogusid suleti täielikult hädaolukorra ajal (ühtegi teenust ei pakutud)?
Kõik raamatukogud olid avatud.
Kas ja kuidas uuendati raamatukogu taristut (uue tehnika, raamatukappide jms soetamine)?
Ei uuendatud.
Kas ja millises ulatuses tehti raamatukogude eelarvetes kärpeid?
Kärpeid ei tehtud.
Kas hädaolukorras kehtestati raamatukogudes maski ja/või visiiri kandmise kohustus
töötajatele?
Jah.
Kas hädaolukorras kehtestati raamatukogudes maski kandmise kohustus kasutajatele?
Jah.
Milliseid ümberkorraldusi tehti raamatukogude ruumides ja töökorralduses? Kas ja kuidas
korraldati raamatukoguhoidjate kaugtöö?
Ümberkorraldusi ei tehtud, kaugtööd ei toimu - raamatukogud on avatud tavapäraselt.
Millised olid eri- ja hädaolukorrast tulenevad suurimad väljakutsed?
Teine laine uusi muresid ei toonud. Esimene laine oli ootamatu ja hirmutav kõigile ning maskid,
kindad defitsiit.
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Milliseid võimalusi eri- ja hädaolukord pakkusid raamatukoguteenuse arendamiseks?
Teenused jäid samaks.
Millised olid eri- ja hädaolukorra suurimad õppetunnid?
Vaatamata ohule ja haigestumise riskile, ei soovi kõik lugejad järgida ohutusnõudeid.
Enesekehtestamise oskus on eriolukorras vajalik. Raamatuid ja lugemist vajavad inimesed
eriolukorras enamgi kui tavapärases elurütmis.

2. Juhtimine
2.1 Raamatukogude võrgu struktuur ja nõukogud:
 Haljala Vallaraamatukogu struktuuris 2020. aastal muutusi ei olnud. Vallaraamatukogu
koosneb valla keskraamatukogu ülesandeid täitvast Haljala Vallaraamatukogust ja
Aaspere, Karepa, Varangu, Vergi, Vihula, Võsu, Võsupere haruraamatukogudest.
Varangu haruraamatukogul on teeninduspunkt Varangu külas ja Haljala
Vallaraamatukogul Haljala koolis.
 Lahtiolekuajad ei muutunud.
 Karepa haruraamatukogus viidi juulikuus läbi kvaliteedihindamine, teistes raamatukogudes seda tehtud ei ole.
 Haljala Vallaraamatukogul on olemas põhimäärus (15.05.2018), kasutuseeskiri
(15.05.2018), andmekaitsetingimused (23.04.2019). Kogude komplekteerimisel
lähtutakse Rahvaraamatukogu seadusest.
 Haljala Vallaraamatukogu arengukava kinnitati 15.04.2020.
 Raamatukogul on viieliikmeline nõukogu.
 Haljala vallas on raamatukogusid palju, kuid arvestades vananevat elanikkonda, ei saa
kõik elanikud raamatukogusid külastada. Neil, kel liikumiseks vaid ühistransport, on
keeruline teenustest osa saada. Võimalusel pakutakse koduteenust.
2.2 Eelarve
Tabel 2
Põhieelarve

Seisuga
31.12.19 €
136,134
83,433
29,265
21,048
8,217
9,070
1,224
0,743

Seisuga
31.12.20 €
156,627
75,905
30,591
21,270
9,321
5,184
0,559
0,497

Muutus %

Eelarve kokku
15 %
Personalikulu
-9 %
Komplekteerimiskulu
4,5 %
sh KOV-lt
1%
sh riigilt
13 %
Infotehnoloogiakulu
-43 %
Üritusteks/näitusteks
-54 %
Täienduskoolitus
-33 %
*Sõidukulud
*Kohalik omavalitsus kompenseerib raamatukogu eelarve piires tööga seotud (koduteenindus
Karepa teeninduspiirkonnas, raamatupakkide vedu, asendamine valla teises raamatukogus)
sõidukulud.
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2.3 Projektid
Tabel 3
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

Periood

Eraldatud
Projekti üldmaksumus
summa
0
0
0
0
Raamatukogule projekte ei ole kirjutanud. Varangu raamatukoguhoidja Urve Kingumets, kes
on ka kohaliku külaseltsi tegevuse eestvedaja, kirjutab projekte seltsile, mille tulemusi naudivad
raamatukogu lugejad. Väikeses külas on seltsi liikmed ja lugejad samad inimesed. Projekt
„Aiandusalased oskused kogukonda“ pälvis Lääne-Virumaa Aasta õpitegu 2020 laureaadi tiitli.
2.4 Personali koosseis, juhtimine ja areng
Haljala Vallaraamatukogu personal: direktor 1,0 ja raamatukoguhoidja 6,0
Personali korralduses muudatusi ei ole. Haljala valla kaheksas raamatukogus ja kahes
teeninduspunktis on koosseisuna ette nähtud 7 töökohta, kuid töötab erineva töökoormusega
kaheksa raamatukoguhoidjat, kes lisaks lugejateenindusele korraldavad üritusi ja raamatukogutunde, komplekteerivad fondi ja koristavad raamatukogu.
Võsu ja Vihula raamatukoguhoidja Piret Maurer läbis erialase kutsekoolituse.
2.4.1 Täienduskoolitused
Teema

Korraldaja

Tundide arv
212

Osalejate arv

Raamatukoguhoidjate
kutsekoolitus

ERÜ

1

Jaan Kross 100

Eesti
8
Rahvusraamatukogu

2

ArcGIS Pro tarkvara

Haljala
Vallavalitsus

8

1

Rahvajutu aasta.
Rahvakultuuri keskuse ja rkde koostöövõimalused.
Robootika võimalused
raamatukogus. Tiit
Aleksejev ja Piret Raud.

LVKRK

6

5

Statistikaameti andmebaasid. LVKRK
Raamatukogude
arengusuunad. Postipunktid
raamatukogudes.

6+1

2+1

Arengukava koostamine

LVKRK

8

1

Kuidas täiskasvanud õpivad
ja kuidas neid õpetada

LVKRK ja Andras

4

1
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Koolitustel osalemine eri- ja hädaolukorra tõttu oli väiksem, kui oleks soovinud.
Lisa 1
2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised
Ülle Tamm korraldas Vergis 10.07.2020 kalurite päeval töötoa „Kohalike kalade töötlemine
ja toiduks kasutamine“.
LISA 2
2.4.3 Erialahariduse omandamine.
Piret Maurer läbis erialase kutsekoolituse Eesti Rahvusraamatukogus.
2.4.5 Töötajate tunnustamine.
Tunnustusi töötajatele osaks ei saanud.
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine.
Haljala raamatukogu asub Haljala Rahvamajaga samas hoones, kasulikku pinda on 117 m².
Raamatukogu asukoht on väga hea. Remondivajadust hetkel ei ole.
Aaspere haruraamatukogu asub MTÜ Aaspere Külakoja ruumides. Kasutada on 118 m²
kasulikku pinda. Ruumid heas korras. 2020. aasta novembris paigaldati keskküttesüsteem.
Karepa raamatukogu asub Karepa Külaseltsile kuuluvas majas. Kasulikku pinda 41,4 m².
Töötingimused on head: valge ja soe. Asukoht on nähtaval tee ääres, lihtne ligi pääseda.
Koristamine hõlmab ka teisi ruume rahvamajas, sest üritused toimuvad kaminasaalis või suures
saalis ning fuajee ja WCd vajavad hooldamist. Remondivajadus puudub.
Varangu raamatukogu asub Essu külakeskuse hoones. Asukoht küla keskel on
külastajasõbralik, pimedal ajal on olemas valgustus. Ruumipuudust (100 m²) ei ole, kuid kaks
õhksoojuspumpa ei taga suurema külma ajal piisavat soojust. Raamatukogus on kaks tuba,
millest üks on remonditud, korraliku valgustuse ja uue inventariga, kuid teine vajab
sanitaarremonti, valgustuse väljavahetamist ja inventari kaasajastamist. Remonditi eeskoda,
kust sisenevad raamatukogu külastajad. Vahetati põrandakate ja värviti seinad. Värvivärskenduse said ka koridori seinad.
Varangu teeninduspunkt, mis asub vallale kuuluvas Varangu seltsimajas, paikneb küla ääres
ning tee on pimedal ajal valgustamata. Ruum on väike, kuid üritusteks saab kasutada seltsi
ruume. Inventar vajab uuendamist. Raamatukoguhoidja kohustuseks on kütmine, lume
rookimine, koristamine, suvel lillepeenarde korrashoid ja kastmine ning seda tehakse ühel
päeval nädalas, kui teeninduspunkt on avatud.
Vergi raamatukogu asub Vergi külas, pinda on 103 m². 2020. aastal remonditi raamatukogu
katus.
Vihula raamatukogu asub Vihula lasteaiaga ühes majas ning kasutuses on 62,9 m². Raamatukokku ei ole teed, inimesed käivad üle muru; välisfassaad on aegunud; välisuks ja aknad on
vananenud ning vajavad väljavahetamist; trepil puudub varikatus; valgustus ei ole ajakohane;
raamaturiiulid vajavad kaasajastamist.
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Võsu raamatukogu asub ühes hoones Haljala vallavalitsusega, noortekeskusega ja Võsu
Rannaklubiga. Raamatukogus on ruumipuudus (64,8 m²) ning enamik riiulitest vajaks
väljavahetamist.
Võsupere raamatukogu koos lasteaed- külakeskusega on ehitatud 2011. aastal, ruum on soe ja
valge, sisustatud uue kaasaegse mööbliga. Raamatukogu kogupindala on 60 m2 millest lugejate
kasutuses 47 m2 .Ürituste korraldamiseks ruumi napib. Otsene remondivajadus puudub, aga
välisukse kohale oleks vaja varikatust ja akende ette päikesekaitse ruloosid. Aasta jooksul
remonditöid ei teostatud.
LISA 3
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Liikumispuudega inimene saab külastada Haljala, Aaspere ja Võsu raamatukogu. Karepal,
Varangul, Vergis, Vihulas ja Võsuperes liikumispuudega lugejal iseseisev juurdepääs puudub.
Raamatukogudes ei jää ükski soovija teenindamata, raamatukoguhoidja abiga on tagatud
sissepääs ruumi või on organiseeritud teavikute laenutamine.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Arendustegevust ei toimunud. Arvutid vahetati uute ja (paremate) kasutatud arvutite vastu välja
2019. aastal. Kõikides raamatukogudes on vaba Wi-Fi ja internetiühendusega lugejaarvutid.
Lugejatel on võimalik vastavalt vallavalitsuse kehtestatud hinnakirjale dokumente paljundada,
printida, skaneerida.

3. Kogud komplekteerimine ja töötlemine
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
Kogude komplekteerimisel arvestame teeninduspiirkonna elanike vajadusi ja jälgime eelarvet.
Eesmärk on, et eesti kirjanduse paremik jõuaks lugejateni. Õpilaste puhul peame silmas, et
kohustuslik kirjandus ja uuem eesti laste- ja noortekirjandus oleks võimalusel olemas.
Komplekteerimisel arvestatakse ka valla teiste raamatukogude tellimustega. Haljalas on fond
kõige rikkalikum ning seal asuvad ka vähem kasutust leidvad kallimad teatmeteosed, mida saab
vajadusel harukogudesse laenutada.
Haljala valla raamatukogudesse lisandus 2020. aastal 2098 raamatut ja 153 ajakirja. Annetuste
osakaal juurdekasvust 13% ehk 287 raamatut ja 10 ajakirja. Ringlus 0,78.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
Haljala valla raamatukogude fondidesse lisandus 2098 raamatut – Haljala 608, Aaspere 251,
Karepa 180, Varangu 192, Vergi 176, Vihula 48, Võsu 430, Võsupere 213.
Kõige populaarsemad olid Haljalas sel aastal meie oma kirjanikud Eha Veem, Urve Tinnuri,
Ain Kütt. Raamatukoguti on eelistused erinevad, Karepal oli esirinnas hoopis väliskirjandus.
Üldjoontes armastavad lugejad kergemat kirjandust, mis lahutab meelt ja ei vaja süvenemist.
Väliskirjanikest laenutatati vallas kõige enam Lucinda Riley raamatuid.
E-raamatuid ei komplekteeri.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
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Perioodika komplekteerimisel lähtutakse lugejate soovidest ja vajadustest. Ajakirju lisandus
kogudesse 53 nimetust ja 153 aastakäiku.
Kultuuriajakirjad suurt kasutamist ei leia, enim loetakse nn naistelektüüri aiandusest, kodust,
käsitööst, tervisest. Haljalas olid kõige populaarsemad Naisteleht, Maakodu, Imeline Ajalugu,
Kodutohter. Sarnane on nimekiri kõigis raamatukogudes.
3.1.3 Auviste komplekteerimine
Auviseid ei komplekteeri. Annetusena lisandus 4 auvist - Haljala 1, Aaspere 1, Karepa 1, Võsu
1.
3.2 inventuurid, mahakandmised
Kogude korrastamiseks kasutati eelkõige kevadist eriolukorda, kui lugejate külastused
vähenesid.
Inventuur toimus Haljala raamatukogus ja Haljala raamatukogu teeninduspunktis. Haljala
raamatukogu fondist kustutati lagunenud, määrdunud, sisult aegunud teavikuid 1301. Eelmine
inventuur toimus 2014. aastal.
Haruraamatukogud korrastasid samuti fondi ning kandsid maha mittevajalikke teavikuid –
Aaspere 446, Karepa 195, Varangu 1280, Vergi 64, Vihula 120, Võsu 373, Võsupere 440.

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Teenused jäid samaks, raamatukogude lahtiolekuajad ei muutunud. Muudatused teeninduses
olid seotud eriolukorraga: kontaktivaba laenutus, ettetellimine, kaitsevahendid, suurem eteenuste tutvustamine. Vähem oli võimalik korraldada üritusi, koolitusi, raamatukogutunde.
Enesehindamine viidi läbi Karepal. Raamatukogu asukoht ja töötingimused on head. Hõredalt
asustatud piirkond ja sobiva ühistranspordi puudumine külastamiseks ei soosi raamatukogu
kasutamist. Kohaliku kultuurielu toimimises on raamatukogu oluline. Töö koos rahvamajaga
(üritused, ruumid) annab raamatukogule palju juurde.
Rahulolu-uuring viidi läbi Vergis. Kahjuks ei kasutatud uuringu reklaamimist ning puudus ka
interneti teel vastamise võimalus. Osales uuringu-perioodil raamatukogus käinud 24 lugejat,
mis on 10,8% teenindavate arvust. Rahul oldi teeninduse, lahtioleku aegade ja raamatukogus
tehtavate üritustega. Sooviti suveks õue lugemiskohti, lastetuppa rohkem mängimise võimalusi,
spordivahendite laenutust. Uuringust selgus, et enamus vastajatest ei kasuta laenutuseks,
pikendamiseks, koguga tutvumiseks internetti ja neile meeldib raamatukogus kohal käia.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine
Arvuteid parandatakse ja parendatakse pidevalt IT-toe poolt vastavalt töötajate märguannetele.
Üldjoontes kasutatakse lugejaarvuteid vähe, üksikud soovivad id-kaardi lugejat kasutades teha
ülekandeid või printida. Võsul on lugejatele mõeldud arvutite kasutamine kõige aktiivsem.
Rannaraamatukogudes Karepal, Võsul, Vergis leiavad arvutid suveperioodil kasutamist
puhkajate poolt.
Andmesidevõrgu kaudu on juurdepääs Haljala Vallavolikogu ja Vallavalitsuse protokollidele,
määrustele ja otsustele. Informatsiooni leidmisel ja kasutamisel saab abi küsida
raamatukoguhoidjalt.
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4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused.
Haljala valla raamatukogudes vähenes lugejate arv 100 võrra. Kevadine eriolukord vähendas
külastusi ja kohalkasutust, kojulaenutused ei vähenenud.










Haljalas vähenes eelkõige laste külastuste ja laenutuste arv. Koolis asuvat
teeninduspunkti kevadel ei külastatud ning vähem laenutati õppetööks vajaminevat
aimekirjandust. Ilukirjanduse laenutuste arv tõusis. Lapsed kadusid raamatukogust ka
aasta lõpus seoses koolide sulgemise ja vaheajaga. Eakamad lugejad käisid
raamatukogus harvem ning laenutasid korraga rohkem lugemisvara.
Aasperes jäid näitajad praktiliselt samaks. Peamised külastajad vanemaealised, kes
käisid kohal vähem ja laenutasid korraga rohkem.
Karepal vähenesid külastused seoses viirusega, aga ka uudishimu rahuldumisega uute
ruumide suhtes ja rahvamaja ürituste vähesusega. Külastused sisaldavad ka
tagastuskasti kasutamist.
Varangul lisandus 7 lugejat. Seoses piirangutega viiruse levimiseks vähenes külastuste
arv, kuid laenutati rohkem.
Vergis jäi lugejate arv üldjoontes samaks. Raamatukogu ei mõjutanud viirusest tingitud
liikumispiirangud ning kasvasid nii külastuste kui laenutuste arvud.
Vihulas vähenes lugejaid ja külastusi, kuid laenutati rohkem.
Võsu raamatukogu 449 lugejat laenutasid keerulisel ajal rohkem. Eriolukorra tõttu
saabuti suvilatesse tavapärasest varem ning vajati lugemisvara. Külastused langesid
eelkõige tagastuskasti kasutamise tõttu.
Võsuperel laenutuste üldarv küll langes, aga seda kohalkasutuse arvelt, kuna eriolukorra
ajal polnud kohapeal lugemine lubatud. Kojulaenutuste arv tõusis 386 võrra.

Tabel 4
Lugejad
2019

Lugejad
2020

Muutus (+-)

Haljala

637

613

-24

Aaspere

98

94

+4

Karepa

163

157

-6

Varangu

95

102

+7

Vergi

116

114

-2

Vihula

71

54

-17

Võsu

507

449

-58

Võsupere

131

135

+4

KOKKU

1818

1718

-100

Raamatukogu

13
Raamatu-

Külastused
2019

Külastused
2020

Muutus
(+-)

Haljala

12133

9590

-2543

Aaspere

999

943

-56

Karepa

2052

1792

-260

Varangu

1839

1580

-259

Vergi

2316

2342

+26

Vihula

670

390

-280

Võsu

4130

3715

-415

Võsupere

1668

1520

-148

KOKKU

25807

21872

-3935

kogu

Virtuaalkülast.
2019

Virtuaalkülast.
2020

Muutus
(+-)

115136

134334

+19198

Kodulehe külastuste arv tõusis. Peamiselt uuriti lahtiolekuaegasid, kontakte, uudiskirjanduse
tutvustusi.
Raamatu-

Laenut-d
2019

Laenut-d
2020

Muutus
(+-)

Päringud
2019

Päringud
2020

Muutus
(+-)

Haljala

24870

23790

-1080

19

20

+1

Aaspere

1763

1980

+217

58

30

-28

Karepa

4299

4570

+271

7

7

0

Varangu

4571

5333

+762

5

5

0

Vergi

3833

4352

+519

35

25

-10

Vihula

2134

2176

+42

1

2

+1

Võsu

10639

12097

+1458

13

16

+3

Võsupere

5234

4930

-304

21

19

-2

KOKKU

57343

59228

+1885

159

124

-35

kogu

Tagastuskasti kõik tagastused külastuste hulka arvatud ei ole Haljalas, Aasperes, Võsul ja
Võsuperes. Karepal sisaldavad külastused ka tagastuskasti kasutamist. Varangul ja Vergis
tagastuskasti ei ole.
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Raamatukogu

KOKKU

Virtuaalürituste arv

Virtuaalüritustel
osalejate arv

Virtuaalürituste
järelvaatajate arv*

2019

2020

2019

2020

2019

2020

0

0

0

0

0

0

*kui järelvaatamine võimaldati peale ürituse toimumist
Raamatukogu

KOKKU

Virtuaalkoolituste arv

Virtuaalkoolitustel
osalejate arv

Virtuaalkoolituste
järelvaatajate arv*

2019

2020

2019

2020

2019

2020

0

0

0

0

0

0

*kui järelvaatamine võimaldati peale koolituse toimumist
Raamatukogu

Virtuaalnäituste
arv 2019

Virtuaalnäituste
arv 2020

KOKKU

1

1

Virtuaalnäituste Virtuaalnäituste
külastajate arv külastajate arv
2019
2020

Infopäringud
Järjepidevust infopäringute teemade kirjalikul registreerimisel ei ole. Päringud märgitakse
jooksvalt andmebaasi ning nende arv kajastub statistikas. Karepal on päringuid tehtud koduloo,
tervise, botaanika ja psühholoogia teemadel. Haljalas otsiti lugejatele taimede ja loomade infot,
koduga seotud Haljala rahvapärimust, vaimse ja füüsilise tervise ning günekoloogia teemasid.
4.3 RVL teenindus
Haljala Vallaraamatukogu RVL sisse 2142 (2019. a -1356), välja 2098 (2019. a – 1206).
Peamiselt kajastavad need numbrid raamatute oma harukogude vahel liikumist. Laenutati lisaks
ka Keskraamatukogust.
Raamatud liiguvad hästi Võsu ja Vihula vahel, sest raamatukoguhoidja töötab mõlemas
raamatukogus. Karepa raamatukoguhoidja, kes kolmapäeviti on Haljala kogus ja Varangu
raamatukoguhoidja, kes neljapäeval ja reedel Haljala kogus, viivad vajalikud raamatud oma
lugejatele. Aaspere raamatukoguhoidja tegutseb samuti kiiresti ning kasutab raamatute
transportimiseks sugulaste-tuttavate abi. Kõige keerulisem on RVL kiiresti toimetada
Võsuperele ja Vergisse, kus raamatukoguhoidja on tööl ainult oma kogus ja asukoht jääb
Haljala-Võsu peamagistraalilt eemale. Tavaliselt on lugejad soovinud teisest raamatukogust
ajaviitekirjandust, millega pole kiire ja tellitud raamatud liiguvad kohale kord kuus koos
raamatupakkidega.
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.
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Laste- ja noortekirjandust lisandus Haljalas 120, Aasperes 60, Karepal 38, Varangul 33, Vergis
29, Vihulas 1, Võsul 114 ja Võsuperel 54.
Uudiskirjanduse tutvused toimusid õpilastele Haljala raamatukogus. Peale igat raamatukogutundi lisaks kohapeal uurimisele laenutavad lapsed aktiivsemalt raamatuid koju.
Uut lastekirjandust laenutavad lastele ettelugemiseks lapsevanemad. Õpilased soovivad sageli
piirduda raamatutega kooli soovituslikust nimekirjast.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 5
Raamatu
kogu

Lug-d Lug-d Muutus
2019
2020
(+-)

Külast-d
2019

Külast-d Muutus
2020
(+-)

Laenut
2019

Laenut
2020

Muutus
(+/-)

Haljala

295

284

-11

6503

5040

-1463

6228

5244

-984

Aaspere

14

16

+2

313

217

-96

120

144

+24

Karepa

17

16

-1

221

179

-42

182

177

-5

Varangu

27

35

+8

493

343

-150

299

305

+6

Vergi

21

18

-3

310

307

-3

306

397

+91

Vihula

7

5

-2

145

59

-86

137

90

-47

Võsu

99

119

+20

990

709

-281

896

1048

+152

Võsupere

28

30

+2

437

406

-31

483

373

-110

KOKKU

508

523

+15

9412

7260

-2152

8651

7778

-873

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus, s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
Lapsed külastasid raamatukogusid vähem seoses eriolukorraga. Võib öelda, et lapsed kadusid
Haljalas märtsikuus tavapärase juuni asemel, ilmusid tagasi septembris ja kadusid taas
detsembris. Aimekirjanduse laenutused vähenesid eriti seoses koduõppega. Mida vähem on
lapsed kohustatud kooli ajal külastama raamatukogu, seda väiksem lugejaskond ootab meid
tulevikus.
Haljalas toimus 19 kirjandust ja kirjanikke tutvustavat raamatukogutundi nii lasteaia- kui
koolilastele, neist sai osa 272 last. Laste- ja noortekirjanduse uudiskirjandus on paigutatud
väljapanekuna eraldi riiulitele.
Aasperes korraldati laste lugemisharjumise suurendamiseks mitmeid ettelugemispäevi, sellele
järgnevaid temaatilisi viktoriine, meisterdamisi, joonistamisi. Laste laenutamise sagedust ja
suurust mõjutab eelkõige kohustusliku kirjanduse olemasolu raamatukogus.
Karepal pannakse uued lasteraamatud välja riiuli otsale, näoga väljapoole. Kõige väiksematele
lugejatele meeldib pehme tool, kus raamatuid sirvida. Suve alguseks koostati nimekirjad
raamatukokku saabunud uutest raamatutest: „Uued lastekad“ ja „Uued noortekad“.
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Võsul on uute lasteraamatute riiul toodud teistest eraldi pilgupüüdjaks. Koostöös Võsu Kooliga
võtavad 1. klassi õpilased ja kolm lasteaiarühma osa „Lugemisisu“ programmist, läbi mille
tuleb kevadeks läbi lugeda 5 raamatut erineval teemal.
Võsuperes on raamatukogu lastenurk kujundatud koduseks pehmete vaipade, istumispatjade,
kott-toolide ja mänguasjadega. On võimalik joonistada, värvida, meisterdada ja lauamänge
mängida. Olulised on mängulised tegevused, mis seotakse raamatutega, sest tänapäeva lapsed
tüdinevad kiiresti, neil peab kogu aeg põnev olema.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused
Haljalas toimus lasteüritusi 6, lisaks pereüritus koostöös rahvamajaga. Viidi läbi
traditsiooniline Haljala valla kirjandivõistlus, mis oli pühendatud digikultuurile ja
rahvajuttudele. 152 last sai osa Ilon Wiklandi eluteed tutvustavast kohvrinäitusest ja üritustest.
Kooli teeninduspunktis oli külas lugemiskoer. Leivapäeva üritus ei olnud tavapärane leiba
tutvustav üritus, vaid lõppes dekoratiivsete võileibade meisterdamisega, mis polnudki lastele
väga kerge ülesanne.
Aasperes toimusid lauamängupäevad, tähistati rahvakalendri tähtpäevi.
Varangul oli lasteüritusi 3, osalejaid 18. Tähistati tubaselt vastlapäeva, perepäeval toimus
meisterdamise töötuba, lastehommikul oli põnev kirjanduslik orienteerumine. Traditsiooniliselt
toimub alati kokkamine ja tutvustatakse uusi lasteraamatuid. Üritused toimuvad
koolivaheaegadel Varangu seltsimajas.
Võsuperel toimus kaks üritust: Kristiina Kassi loomingu tutvustus ja arutelu (loeti raamatut
„Lõvi Leo“) ning raamatukogupäevade raames ettelugemispäev koos Ilmar Tomuski raamatuga
„Vapper siil“ ja meisterdamine värviliste puulehtedega.
LISA 4
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Tabel 6

Koduteenindus

Kordade arv

Teenuste arv

Kasutajate arv

176

176
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Koduteenindust viib raamatukoguhoidja läbi Karepal, sel aastal oli kasutajaid 16. Haljala
piirkonna koduseid lugejaid teenindab sotsiaaltöötaja, kellele raamatupakid eelnevalt
komplekteeritakse. Vergi piirkonnas viis raamatukoguhoidja eriolukorras raamatuid neljale
soovijale.
Tabel 7
Teenused teistele asutustele

Ürituste arv

Osavõtjate arv

0

0

0

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond
4.6.1 kohalikul tasandil
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Koostöö toimub Lääne-Virumaa Keskraamatukoguga: komplekteerimiseks sõlmime
aasta alguses lepingu ning osaleme peamiselt ka seal korraldatud täiendkoolitustel ja
õppesõitudel. Keskraamatukogu peaspetsialist Lea Lehtmets on Haljala Vallaraamatukogu nõukogu esimees ning temalt saame ka vajalikku erialast nõu.
Koostööd tehakse kõigi Haljala valla koolide ja lasteaedadega. Ka teine raamatukogu
nõukogu liige, Haljala Kooli õpetaja Külli Heinla on aktiivne Haljala raamatukogu
üritustest osavõtja ja korraldaja.
Oleme tihedas koostöös Haljala Vallavalitsuse ja Volikoguga - edastame vallakodanikele valla teateid ja ürituste infot. Raamatukogudes toimuvad volikogu
komisjonide nõupidamised.
Haljala raamatukogu teeb koostööd Haljala Rahvamajaga, asutakse ühises füüsilises
keskkonnas. Rahvamaja töötaja Eleri Aitman toimetab vajadusel ka RVL raamatud ja
raamatupakid Aaspere raamatukogusse.
Ühiselt aetakse asju valla seltside ja kandikogudega. Nende korraldatud ettevõtmiste
puhul on raamatukogudel oluline roll: info jagamine ja kogumine, teadete saatmine,
osavõtjate registreerimine, kuulutuste ja reklaami tegemine, projektide kirjutamine,
esinejate leidmine. Raamatukogus hoitakse korras seltsi dokumente ja täiendatakse
kodulehte.
Üritused, näitused:
Haljalas toimusid üritused „Keelest ja meelest“ – külalisteks läänemeresoome keelte
teadur Miina Norvik ja kirjanik Airika Hallik; Jaan Krossile pühendatud kirjandusõhtu;
kohtumine raamatu „Suvine pööripäev“ autori Anu Allikveega. Märtsi alguses
korraldati väljasõit Nukumuuseumisse ja NUKU teatrisse etendusele A. Kitzberg
„Tuulte pöörises“. Kolm üritust olude sunnil tühistati. Koos rahvamajaga toimus
pereüritus projekti „Avatud rahvamajad“ raames. Aasta lõpus tänati/üllatati
kirjandusringist osavõtjaid, raamatukogu sõpru ja tublisid lugejaid Maiga Parksepa
koostatud 2021. aasta seinakalendriga „Haljala raamatukogu 100“ ja šokolaadiga.
Näitusi ja väljapanekuid oli Haljalas 20. Kirjanduslikest näitustest oli suuremad „Nukits
kutsub hindama“, „Jaan Kross 100“ ja „Hõimurahvad“. Üks virtuaalnäitus oli
Vallaraamatukogu Facebooki kontol.
Suur näitus oli Maiga Parksepa käsitööna valminud heegeldatud linikutest „Ainult üks
pits veel“. Huvilistele oli vaatamiseks 71 ümmargust linikut.
Haljala raamatukoguhoidja Maiga Parksepp on Haljala Vallavolikogu kultuuri- ja
spordikomisjoni liige.



Aasperes toimusid täiskasvanutele temaatilised neljapäevahommikud: reisiraamatusarja
„Minu….“ tutvustamine; Tervis vanemas eas - toitumine, võimlemine, liikumine; Eesti
kirjanikud - Jaan Kross; Aed – minu sõber!
Näitusi ja väljapanekuid oli 4: Jaan Kross 100, Eesti kirjandus lastekirjanduses, Laste
joonistuste näitus lemmikraamatute kangelastest, Eesti Vabariigi aastapäevale
pühendatud näitus koos käsitööga.



Karepal toimus rahvajutu aasta puhul üritus „Toolse lood“ ning kohtumine kirjanik
Urve Tinnuriga. Koos seltsiga tähistati Eesti Vabariigi aastapäeva, naistepäeva ja
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toimus kodukandipäev. Raamatukogu vahendusel toimus rahvamajas 4 kontserti:
tantsuansamblilt Sõleke, lastekoorilt „Ellerhein“, saksofonistide suvekooli orkestrilt,
muusikastuudiolt Külliki Lauluaed.
Näitusi ja väljapanekuid oli 13: Vilde auhinna ja Virumaa kirjandusauhinna
kandidaatide nimekirjad ja raamatud; Jaan Krossi teosed 100. aastapäeva puhul; „20
aastat kodukandipäevi“; Sandra Loo botaaniliste illustratsioonide ja kaartide
näitusmüük; digikultuuriaasta puhul vetsuluule; Sigrid Heinlo maalinäitus; haridus
Karepa koolist; Sirje Liiskmaa maalinäitus; vanavanemate päev; Virumaa
kirjandusauhindade nominendid; vetsunaljad; Urve Tinnuri raamatud; lasteraamatud
isadepäeva puhul.
Karepa raamatukoguhoidja Ene Loo on MTÜ Karepa Selts juhatuse liige.


Varangu raamatukogus toimusid üritused osaliselt koostöös külaseltsiga: õppereis
Jääaja Keskusesse ja Elistvere loomaparki (lapsed ja täiskasvanud, projekti „Igaühe
loodushoid“ tegevus); Eakate pidu (viktoriin ja mängud – raamatukoguhoidja); Oandu
metsaretk, Sagadi mõisa, metsamuuseumi ja seenenäituse külastus (lapsed ja
täiskasvanud, „Igaühe loodushoid“); Perepäev (lapsed ja täiskasvanud, hoidiste
konkurss, kontsert, töötoad); Kohtumisõhtu kirjanik Ain Kütiga (täiskasvanud);
Loodusliku kodukeemia ja näohoolduse töötoad (täiskasvanud, „Igaühe loodushoid“);
Looduskosmeetika töötuba (täiskasvanud, „Igaühe loodushoid“)
Kirjanduslikke näitusi ja väljapanekuid oli 11.
Varangu raamatukoguhoidja Urve Kingumets on Haljala valla volikogu liige ja
kogukonnakomisjoni aseesimees, Haljala rahvamaja nõukogu liige, MTÜ Varangu
Külaselts juhatuse liige ja Varangu kandivanem.



Vergis toimusid loengud „Taimed toiduks ja raviks“ ja „Kalatoodete töötlemine ja
toiduks kasutamine“; raamatukogupäevadel ristsõnade lahendamise võistlus.
Oli kunstiringi tööde näitus ja Jaan Krossi raamatute väljapanek.



Võsul koostöös kooliga sai näha kahte näitust: Katrin Vaheoja „Udu ja valgus Eesti
luules“ ja Katariina Maria Levartovski üheksa aasta parimad ja armsaimad tööd.



Võsuperel toimus ümarlaud „Kohalikud krimikirjanikud Ain Kütt versus Eha Veem.
Näitused ja väljapanekud täiskasvanutele: uudiskirjandust tutvustav näitus, mida
jooksvalt täiendatakse; Aadu Hint 110, Jaan Kross 100, Aasta loom nahkhiir, Eduard
Vilde 155, Andrus Kivirähk 50, Aasta lind tutt-pütt, Arno Kasemaa 105, August Mälk
120, Palmse valla mehe Riho Lahi sünnipäev.
Väljapanekud lastele: Täheke 60, 2020 aasta on rahvajutu aasta, Heiki Vilep 60,
Kristiina Kass 50, Kätlin Kaldma 50, Päkapikud juba piiluvad, Meenutades Mõmmi
lugude autorit Heljo Mändi
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4.6.2 riiklikul tasandil




ERÜ – Võsu raamatukoguhoidja Piret Maurer läbis kutsekoolituse programmi;
Eesti Lastekirjanduse Keskus – Võsu raamatukogu osales „Lugemisisu“ programmis;
Eesti Rahvusraamatukogu – Maiga Parksepp ja Ene Loo osalesid koolitusel „Jaan
Kross 100“.

4.6.3
Rahvusvahelisel

rahvusvahelisel
tasemel
koostööd

ei

tasandil
toimu.

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Koolituste peamised sihtrühmad on eakad ja lapsed. Eakatele pakutakse enamasti arvutialaseid
individuaalkoolitusi ning lastele raamatukogu teenuseid ja kirjandust tutvustavaid
rühmakoolitusi.
Raamatukogudes viidi läbi individuaalseid arvutikoolitusi 35 – Haljala 16, Aaspere 1, Varangu
2, Võsu 15. Karepal toimus individuaalne kahetunnine koolitus KOP projekti kohta: nõuanded,
kogemuste jagamine.
Rühmakoolitusi toimus 25, osalejaid 369. Haljalas toimus neid kõige enam – 14 koolitust 272
osalejaga. Uudiskirjandust tutvustati Haljala Kooli 5.-7. klassidele, aga ka algklassidele ja
Haljala Lasteaia lastele. Lasteaialastele loeti ette ning seejärel meisterdati või joonistati.
Karepal tutvustati rühmakoolitusel neljale inimesele lugejaportaali.
Vihulas oli raamatukogutund lasteaiarühmale.
Võsul toimusid Võsu Kooli õpilastele projekti „Lugemisisu“ raames raamatukogutunnid.
Võsuperel tutvustati lasteaia vanemale rühmale raamatukogu toimimise ja laenutamise
põhimõtteid ning lahendati mõistatusi, ettelugemispäeval loeti Ilmar Tomuski raamatut
„Vapper siil“ ja meisterdati sügislehtedest pilte. Lasteaias tutvustati ajakirja Täheke ajalugu ja
Heiki Vilepi loomingut.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Haljala Vallaraamatukogul on kodulehekülg https://haljalaraamatukogu.ee/ ja sotsiaalmeediakonto https://www.facebook.com/haljalarmtk/. Mõlemal leheküljel avaldame infot
ürituste, lahtiolekuaegade kohta. Kodulehel on üleval ametlikud dokumendid, uute raamatute
info jms. Facebookis jagame meelelahutuslikumaid, kuid siiski kirjandusega seotud infot –
tähtpäevad, kirjanike sünni- ja sünniaastapäevad jms. Facebookis on ka 2020. aasta
virtuaalnäitus „Meie kant vanades ajalehtedes“.
Artikleid avaldame kohalikus infolehes Haljala Valla Sõnumid – „Valla kirjandivõistluse töö
pakkusid põnevat lugemist“ 4/2020; „Toolse lood“ 3/2020, „Rõõmus päev naistele“ 4/2020.
Alates oktoobrist soovitab igas lehenumbris raamatukogutöötaja üht raamatut täiskasvanud
lugejale ja üht lastele.
Raamatukogu tegevust kajastati ka Virumaa Teatajas: „Jaan Krossist kuuleb kirjandusklubi
kohvilauas“ 15.02.2020; „Haljala vald paigaldab raamatute kogumiskaste“ 24.03.2020;
„Raamatud igatsevad lugejate järele“ 25.03.2020.

20
Lugejad saavad ürituste infot rahvamaja ja kaupluse stendilt, piirkonna teadetetahvlitelt, meili
teel, raamatukogust. Teavitused saadetakse lahtiolekuaegade muudatuste, ürituste toimumise
kohta ka Urrami kaudu. Harukogud levitavad infot lisaks ka külaseltside või kogukondade
Facebooki gruppides.
4.9 Andmebaasid.
Kodulehe vahendusel pakutakse lugejaile järgmisi andmekogusid: Urram, Kodulugu, Ekataloog ESTER, RIKSWEB, ISE, ERB, BIE, DEA, DIGAR, DOAJ, Dspace, E- Ait, TTÜR
digikogu, EMS, Elektrooniline Riigi Teataja, Riigiportaal Eesti, ID-kaart, Osalusveeb, Euroopa
Liidu Infoportaal, Euroopa Liidu Infokeskus.
Kodulehelt leiab raamatukokku saabunud uute raamatute sisututvustused.
Koduloo tarbeks säilitab Haljala raamatukogu valla infolehte. Karepa raamatukogus
täiendatakse koduloo kartoteeki, koostatakse koduloo mappi, täiendatakse raamatukogu
kroonikat. Ene Loo märksõnastab Digaris Haljala kihelkonna, valla ja raamatukoguga seotud
artiklid.

5. 2021. aasta tegevused
Raamatukogud jätkavad võimalusel kõikide tavapäraste teenuste pakkumist.
Kaardistame elanikud, kel raamatukogus käimine raskendatud ning pakume rohkem
koduteenust.
Eelarvest sõltuvalt parandame raamatukogude füüsilist keskkonda.
Haljala raamatukogusse kolib Haljala koolis asuv teeninduspunkti fond kooli ehitamise
perioodiks.

Koostajad Aili Floren, Ene Loo, Urve Kingumets, Ülle Tamm, Piret Maurer, Aili Raudla
Direktor Maiga Parksepp
Allkiri ………………
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LISA 1. Personali koolitus
Raamatukogu nimi

Koolituste arv

Koolitustundide arv

Koolituseks kulutatud

(koolituse maht )
Aaspere

1

6

Haljala

4

28

Karepa

3

18

Varangu

1

6

Vergi

2

10

Võsu, Vihula

2

213

Võsupere

1

6

KOKKU

14

287

0,497

LISA 2. Raamatukogutöötajate avalikud esinemised
Ülle Tamm korraldas Vergis 10.07.2020 kalurite päeval töötoa „Kohalike kalade töötlemine
ja toiduks kasutamine“.

LISA 3. Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Raamatukogu nimi

Teostatud tööd (2020)

Aaspere

keskkütte paigaldamine MTÜ Aaspere Külakoda poolt

Varangu

esiku ja koridori remont

Vergi

katuse remont

LISA 4. Laste ja noorteüritused (valik olulisematest)
Raamatukogu nimi

Ürituse nimi

Osavõtjate arv

Haljala

Teejooming Nukitsa
raamatutega

12

Haljala

Haljala valla kirjandivõistlus

50

Haljala

Ilon Wiklandi kohvrilood

152

Haljala

Perepäev

24

Aaspere

Raamatukogupäevade
tähistamine

24

22
Varangu

Vastlapäev

8

Varangu

Lastehommik

6

Võsupere

Sügishommik Ilmar Tomuski
„Vapra siiliga“

9

