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Aastaaruanne 2015 
 
Varangu Haruraamatukogu 
Elanike arv: 495 
 
1.Põhilised tegevussuunad  
Midagi uut ja märkimisväärset ei oska välja tuua. Paremaks midagi ei muutunud. Raamatukogu 
Essus ja Varangul oli rohkem suletud, sest tuli käia asendamas haiguspäevadel Haljalas. Varangul 
on raamatukogu olemasolu vägagi seotud piirkonna kultuurieluga. Raamatukoguhoidja  korraldab 
ühisüritusi külaseltsiga. Nendel päevadel, kui raamatukogu on avatud, on ligipääs ka seltsimajja. 
Essus asub raamatukogu samuti külakeskuses, kuid seltsiga koostöösuhteid pole tekkinud. Üheks 
põhjuseks kindlasti see, et tegutsemisajad on erinevad ja ei puutu kokku. Nüüdseks on selts aktiivse 
tegutsemise lõpetanud. 
Tuleval aastal tahan rohkem panustada kirjandus- ja lasteürituste korraldamisse. 
 

2. Juhtimine  

2.1 Raamatukogude tegevust reguleerivad dokumendid ja nõukogud: 
Raamatukogu tegevust reguleerivad dokumendid ja AIP-i kasutusjuhend on olemas. Nõukogu on 3-
liikmeline. 
Raamatukogu tegevus on kajastatud Haljala valla arengukavas aastateks 2015 - 2030 
 
2.2 Eelarve 
Tabel 1 
Põhieelarve  Seisuga  

31.12.14. €  
Seisuga  
31.12.15 €  

Muutus %  

Eelarve kokku     
Personalikulu     
Komplekteerimiskulu    

sh OV-lt    

sh riigilt     

Infotehnoloogiakulu     
 
Tabel 2 

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Summa 

0 0 0 

 
2.3 Raamatukogudevõrgu struktuur  
Muudatusi ei olnud. Lahtiolekuajad 9.00 – 17.00 Essus 2 päeval nädalas ja Varangul 2 päeval on 
lugejatele rahuldavad, Ühel päeval nädalas teenindan Haljala Vallaraamatukogus 
 
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng  Koosseisu ja tööaja muudatusi ei olnud 
 
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest   
 
Tabel 3 

Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundi-de arv 
(koolituse pikkus) 

Koolituseks 
kulutatud 

Varangu  6 20  
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Tabel 4 

Koolituse teema Korraldaja  Osavõtjate arv 
1. Eduard Vilde 150 
2. Uuemat tõlkekirjandust lastele ja 
noortele 
3. Põnevaid tegevusi lastega raamatukogus 
4. Teraapiakoer Heku lugemiskoerana   
LVKRK-s 
5. Õppereis Lõuna-Eestisse 
6. Kuidas feministid raamatuid loevad 

LVKRK 
LVKRK 
 
LVKRK 
LVKRK 
 
LVKRK 
LVKRK 

1 
1 
 
1 
1 
 
1 
1 

 
 
2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ei olnud 
2.4.3 Erialahariduse omandamine ei omandanud 
2.4.4 Töötajate tunnustamine ei tunnustatud 
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine  
 
2.5.1 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht 
Essus asub raamatukogu küla keskuses. Raamatukogu kasutada on 2 ruumi, millest üks vajab 
remonti, uut valgustust ja inventari. Remondiks valla eelarves raha puudub ja lähiajal pole ka 
planeeritud. 
Varangul asub raamatukogu külast väljas, pimedal ajal ei ole sinna mugav tulla, kuna asub aga 
seltsimajas, siis see on parim asukoht raamatukogule. Raamatukogu ruum on väike ja vana 
inventariga. Ürituste korraldamiseks saab kasutada seltsiruumi või ülemise korruse saali. 
Raamatukoguhoidja töökohustuste hulka kuulub ruumide koristamine Essus ja Varangul, Varangul 
talvel lumerookimine, kütmine ja puude tassimine ning suvel heakorratööd. 
 
Tabel 5 

Raamatukogu nimi Vajadused Teostatud 
tööd (2015) 

Plaan (arengukavast aasta vms) 

Essu laenutuspunkt sanitaarremont - - 

 
Millistes raamatukogudes ei ole tagatud juurdepääs liikumispuudega inimesele? 
Tabel 6 

Raamatukogu nimi Vajadused Teostatud 
tööd (2015) 

Plaan (arengukavast aasta vms) 

Essu laenutuspunkt kaldtee - - 

Juurdepääs on tagatud Varangul 
 
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas Uusi arendusi ja ostusid ei 
tehtud. 
 
2.7 Raamatukogude koostöö.  
Raamatukogu koostöö toimib kohalikul tasandil. Käin ühel päeval nädalas Haljala 
Vallaraamatukogus tööl, vajadusel ka asendamas töötajaid puhkuse ja haiguse ajal. See võimaldab 
lihtsamini toimida ka RVL-l. Tihe kööstöö on Varangu Külaseltsiga ühisürituste näol. Ametialane 
enesetäiendus(koolitused, seminarid) toimub koostöös Lääne-Virumaa Keskraamatukoguga. 
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3. Kogud  

2015. a. lisandus 220 uut raamatut. Komplekteerimisel lähtun põhimõttest, et paremik eesti 
kirjandusest oleks raamatukogus olemas. Siiski tuleb arvestada ka lugejate eelistustega. Enim 
loetakse kriminaal- ja armastusromaane, aga ka aiandus-, eluloo- ja ajalooraamatud on nõutud. 
Üldiselt tean oma lugejate maitset ja sellest komplekteerimisel lähtungi. Raamatuid ei ole mõtet 
tellida riiulile seisma. Kuna raamatutele finantse napib, siis RVL on väga tänuväärne. 
Kogude säilivuse tagamiseks, katan pehmekaanelised kilega. 
 
3.1 Komplekteerimise põhimõtted (tasakaal) ja uuendused (sh e-teavikud) 
Annetuste osakaal kogude juurdekasvust oli väike(5 raamatut). Lugejaid lapsi on jäänud vähemaks 
ja laenutatakse peamiselt kohustuslikku kirjandust, seetõttu tellin lasteraamatuid vähem ja eelistan 
Eesti kirjanike lasteraamatud tõlgitutele. Noorteraamatute osakaal komplekteerimisel on väike, sest 
puudub lugeja. 
3.1.2 Perioodika komplekteerimine tellitud on 17 enimloetavamat ajakirja ja 3 ajalehte, lisaks 1 
kultuuriajakiri 
3.1.3 Auviste komplekteerimine auviseid ei telli 
 
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  
Muudatusi teeninduskorralduses ja teenustes ei olnud. Tasulise teenusena saab printida nii Essus kui 
ka Varangul. Varangul tellin mitmele inimesele ajalehti ja teen makseid. Külakogus tuleb inimestele 
vastu tulla. Olen pakkunud võimalust õppida arvutit ise kasutama(kasutajakoolitust), aga need 
inimesed ei ole sellest huvitatud. 
Teavikute tagastamise tähtaegasid  pikendatakse peamiselt telefoni teel, kuigi on ka võimalus 
kasutada Urrami interneti-rakendust. 
Lugejate rahulolu-uuringuid ei ole tehtud. 
 
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine AIP on Varangul 2 arvutiga, mida saab kasutada 
raamatukogu lahtiolekuaegadel ja ühte neist ka siis, kui ainult seltsimaja on avatud. Essus on AIP  
ühe arvuti kasutusvõimalusega, sest teised on rivist väljas, aga piisab ka sellest. AIP-i kasutatakse 
üha vähem, sest internet on kättesaadav kodudes ja telefonides. 
 
4.2 Raamatukogu kasutamine 

 Lugejate arv tõusis 2 inimese võrra ja see on hea näitaja üle mitme aasta, kui arv on aastaid 
pidevalt langenud. Väikese raamatukogu puhul on iga tõusev näitarv väga tähtis. Külastused on ka 
väikeses plussis, aga laenutuste arv on kasvanud, seda küll peamiselt perioodika laenutuste arvelt. 
Tabel 7 

Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2014 

Lugejad 
2015 

Muutus 
(+-) 

Laenut-d 
2014 

Laenut-d 
2015 

Muutus (+-
) 

Linna/maak. 
rmtk 

104 106 2 3986 4389 403 

Sh keskk       
 
Tabel 8 

Raamatu- 
kogu 

Külastused 
2014 

Külastused 
 2015 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal
külast. 
2014 

Virtuaal
külast. 
2015 

Muutus 
(+-) 

Linna/maak. 
rmtk 

2235 2307 72 0 0 - 

Sh keskk       
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4.3 RVL teenindus  
Võrreldes eelmise aastaga on RVL-i osakaal tõusnud. Tellimusi teistelt oli 43 ja ise tellisin 5. 
Raamatukogudevaheline laenutus toimub põhiliselt valla siseselt, enim tellimusi on saadud Haljala 
Vallaraamatukogust. Tellitud raamatud võtan ise kaasa, kui sinna tööle lähen või toon sealt kaasa 
oma lugejatele.  
 
4.4 Laste- ja noorteteenindus  
4.4.1 Laste- ja noortekirjanduse komplekteerimine LISA 2 lisatud aruande lõppu 

 

  
4.4.2 Raamatukogu kasutamine 
Tabel 9 

Rmtk Lug-d 
2014 

Lug-d 
2015 

Muutus 
(+-) 

Külast-d 
2014 

Külast-d 
2015 

Muutus 
(+-) 

Laenut 
2014 

Laenut 
2015 

Muutus 
(+/-) 

Linna/ma
ak. rmtk 

31 27 -4 730 704 -26 405 336 -69 

Sh keskk          
 
4.4.3 Lasteteenindus s.h laste lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine  
Lapsed loevad üha vähem ja see kajastub ka arvudes. Arvutimaailm võtab kogu vaba aja. 
Vähenenud on lugejate arv, laenutused ja külastused. Raamatukogu piirkonnas puudub kool ja 
lasteaed ja see on peamine põhjus lapslugejate vähesusele. Lapsed saavad oma kohustusliku 
kirjanduse kätte kooli raamatukogudest, külakokku tullakse siis, kui koolikogus vajatavat raamatut 
ei ole. Peamiselt külastatakse raamatukogu koolivaheaegadel, sest siit kandi lapsed tulevad 
koolibussilt juba pimedas. Varangul asub raamatukogu külast väljas  ja ka Essus on külakeskus 
pilkases pimeduses ja see mitte ei meelita raamatukogu külastama. Üritusi saab lastele teha ainult 
koolivaheaegadel ja ka siis on kõigile sobivat päeva raske leida, sest paljud sõidavad vaheajal näit. 
vanavanematele külla. 
 
4.4.4 Laste üritused. Tabel 10 

Ürituse nimi/sisu Sihtrühm Osalejate arv 
1. Vaigukipsist 
külmkapimagnetite 
valmistamine. Viktoriin. 
Pannkookide küpsetamine 
2. Tähtpäevakaartide 
valmistamine Big Shot 
masinal. Mängud, nuputamine. 

kõik vanuserühmad 
 
 
 
kõik vanuserühmad 
 
 
 

10 
 
 
 
7 
 
 
 
 

 
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  
Tabel 11 

 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv 
Koduteenindus 0 0 0 
 
Tabel 12 

 Ürituste arv Osavõtjate arv 
Teenused teistele  asutustele 0 0 
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4.6 Raamatukogu kultuurikeskusena 
Raamatukogul on tähtis roll kohalikus kultuurielus. Varangul asub raamatukogu seltsimajas ja kuna  
sisuliselt olen ka maja perenaine, siis koostöö külaseltsiga on väga tihe. Minu korraldada on ka kõik 
seltsi üritused. Kuigi külakeskuse töö koordineerimine raamatukoguhoidja töökohustuste hulka ei 
kuulu ja on vabatahtlik tegevus, siis külas lihtsalt käivad asjad teisiti kui alevikus. Astudes kõrvale 
seltsi tegevustest, teeksin karuteene raamatukogule. Leian, et ka projektid, millele olen läbi 
külaseltsi rahastuse saanud, on olnud raamatukogule ainult kasuks(saadud vahendeid olen saanud 
kasutada raamatukogus)Inimesed on ühed ja samad, osalevad nad siis raamatukogu või seltsi 
üritusel, minu lugejad on nad enamasti kõik, vahet saab teha ainult ürituse sisus. 
Siinkohal toon välja ainult need üritused, mis olid puhtalt raamatukogu üritused. Kahjuks ei 
toimunud Essu ruumides ühtegi üritust, kuigi Essu piirkonnas on lugejaid rohkem. Esiteks ei ole 
mul seal vastavaid tingimusi(puudub soe vesi, nõud, toolid, lauad jms.) Küll aga on Essu lugejad 
alati oodatud Varangule ja nad on ka tulevad. Vajadusel organiseerin transpordi. Teiseks on 
Varangul alati olemas kindel seltskond osalejaid, kelle peale saan kindel olla, et üritus ei lähe 
tühjale saalile. Varasemad kogemused on mul Essust olemas. Võiks ju korraldada rohkem 
kirjanduslikke üritusi ja huvi kindlasti oleks, aga täiskasvanud lugejad soovivad kohtumisi kirjanike 
või teiste huvitavate inimestega, aga selleks, et külalisi kutsuda, peab olema rahalisi vahendeid, 
mida napib. Lastega on asi lihtsam ja piisab vähestest vahenditest. 
 Tabel 13 

Raamatukogu 
nimi 

Näitused/virtuaalnäitused, 
väljapanekud 

Üritused Üritustel 
osalenute arv 

Varangu 7 2 25 
Üritused: 

1. Lihavõtete tähistamine(munade värvimine, seltskonnamängud)- osalejaid 10 - lapsed ja 
täiskasvanud 

2. Luule- ja muusikaõhtu Hillar Vimbergiga – osalejaid 15 
 
Näitused: 

1. 85.a. Ilon Wiklandi sünnist 
2. 210. a. H. Ch. Anderseni sünnist 

 
Väljapanekud: 

1. Mida lugesid meie vanavanemad?(väljapanek vanadest lasteraamatutest) 
2. Kevadel näpud mulda 
3. Tervislikult ja maitsvalt 
4. Suvi ja sügis purki (raamatute väljapanek hoidiste konkursil) 
5. Leia salm jõuluvanale (jõululuuletuste raamatud) 

 
Varangul ei ole suuremate näituste välja panemiseks ruumi. Saaks kasutada küll seltsiruumi, kuid 
puudub sobiv riiul. Väiksemateks  väljapanekuteks kasutan lauda. Essus on ruumi piisavalt ja ka 
sobiv kaldriiul. Enamus näitusi ja väljapanekuid olidki Essus. 
 
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele. 
Tabel 14 

Raamatukogu Rühmakoolit. 
arv 

Osalejate 
arv 

Individuaalkoolit. 
arv 

Osalejate arv 

 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 
 0 0 0 0 1 1 1 1 
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Üks inimene vajas arvuti algõpet, lisaks meiliaadressi loomine, pangateenuste ja ID-kaardi 
kasutamine 
4.8 Raamatukoguteenuse turundus  
Raamatukogu teenuseid ja toimuvaid üritusi tutvustatakse Haljala Vallaraamatukogu kodulehel ja 
facebooki kontol, lisaks on Varangul toimuvate ürituste info üleval ka Varangu Külaseltsi facebooki 
lehel. Ürituste toimumise kohta panen alati välja  ka kuulutused oma piirkonna külade 
teadetetahvlitele. Peale ürituste toimumist kirjutan jutukese Haljala vallalehte ja avaldan facebookis 
fotomaterjali. 
 
4.9 Bibliograafia- ja infoteenindus 
4.9.1 Andmebaaside loomine Ei ole loodud 
4.9.2 Infopäringuid registreerin Urramis arvuliselt. Neid teostati vähe(14), sest infootsingute 
oskused on paranenud ja ei vajata raamatukogu vahendust. 
4.9.3 Trükised ja veebiväljaanded  ei koostanud 
 
5.  2016 aasta tegevused      
Uusi suundasid raamatukogu arengus ei oska välja tuua, sest seda määrab suuresti eelarve. 
Prioteediks on lugejate arvu hoidmine. Kindlasti tuleb korraldada rohkem üritusi, ka Essus. 
 
Direktor  /Nimi/ Urve Kingumets 
 
 
LISA 1 Raamatukoguhoidjate täienduskoolituse vajadus 2016-2018 
   

Koolituse teema Koolituse eesmärk (kompetentsid) 
Uudiskirjanduse tutvustused olla kursis ilmuva uudiskirjandusega 

 
 LISA 2 Laste-ja noortekirjanduse nimetused ja eksemplarid 2015 

Jrk Autor Pealkiri Aasta Hind Saamisviis Saabunud Staatus 

1 
Arakas, 
Ele 

Esmaspäevad /  2015  11.87 ostmine  25.02.2015 kohal  

2 
Priilinn, 
Ketlin 

Halloween /  2015  11.88 ostmine  08.04.2015 kohal  

3 
Kivirähk, 
Andrus 

Karneval ja 
kartulisalat /  

2015  11.43 ostmine  03.03.2015 kohal  

4 
Tomusk, 
Ilmar 

Kriminaalne 
pangapresident : 
kriminalistid on 
tagasi /  

c2015  9.12 ostmine  22.04.2015 kohal  

5 
Keränen, 
Mika 

Kuldne Lurich : 
salaselts 
Rampsu kuues 
juhtum /  

2014  10.98 ostmine  16.01.2015 kohal  

6 
Keränen, 
Mika 

Küttepuuvargad 
: salaselts 
Rampsu 
seitsmes juhtum 
/  

2015  9.46 ostmine  29.10.2015 kohal  
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7 
Petrone, 
Epp 

Leena peenar /  2015  9.04 ostmine  08.04.2015 kohal  

8 
Ots, 
Loone 

Lumise metsa 
rõõm, ehk, 
Kuidas Sass ja 
Laura kuuske 
toomas käisid /  

2015  9.12 annetus  14.12.2015 kohal  

9 
Kass, 
Kristiina 

Nõianeiu 
Nöbinina ja 
korstnapühkija / 

2015  12.88 ostmine  14.05.2015 kohal  

10 
Kivirähk, 
Andrus 

Oskar ja asjad /  2015 13.67 ostmine  24.11.2015 kohal  

11 
Priilinn, 
Ketlin 

Roosi ja Liisu 
seiklused /  

2015  11.88 ostmine  25.02.2015 kohal  

12 
Ulman, 
Mihkel 

Röövlirahnu 
Martin /  

2015  13.68 ostmine  01.08.2015 kohal  

13 
Vainola, 
Kätlin 

Sonja ja kass /  2015  10.03 ostmine  01.04.2015 kohal  

14 
Reinaus, 
Reeli 

Suhkrust ja 
jahust /  

2015  11.8 ostmine  15.01.2015 kohal  

15 
Aadma, 
Kadri 

Täht teises 
taevas /  

2015  11.15 ostmine  22.05.2015 kohal  

16 
Künnapas, 
Heli 

Tähtajaline elu. 
1. osa /  

2015  9.71 ostmine  01.08.2015 kohal  

  

17 Cass, Kiera 
Eliit : [Valiku 
triloogia. Teine 
raamat] /  

2015  12.69 ostmine  10.04.2015 kohal  

18 
Kate, 
Lauren 

Kirg : [romaan] 
/  

2015 14.35 ostmine  25.03.2015 kohal  

19 
Kirkegaard, 
Ole Lund 

Kummi-Tarzan : 
[jutustus] /  

2015  11.44 ostmine  22.05.2015 kohal  

20 
Pétigny, 
Aline de 

Laura uued lood 
: [lugemist, 
meisterdamist, 
mänge, retsepte] 
/  

c2015 6.45 ostmine  12.02.2015 kohal  

21 
Lindgren, 
Astrid 

Meisterdetektiiv 
Blomkvisti 
ohtlik elu /  

2015  6.21 ostmine  18.03.2015 kohal  

22 
Schmidt, 
Annie M. G 

Otje /  2015  12.94 ostmine  16.12.2015 kohal  

23 
Nordqvist, 
Sven 

Pettsoni 
jõuluvanamasin 
/  

2015  8.17 ostmine  19.11.2015 kohal  

 
 


