
 

 

 

Aastaaruanne 2017 

 

VÕSUPERE RAAMATUKOGU 

 

Elanike arv (seisuga 01.12.2016)  387 

 
 

 

1.Põhilised tegevussuunad  

• 2017 aastal viidi ellu mitmed eesmärgid mis eelmisel aastal seati. Aasta jooksul lisandus 16 

uut lugejat ja lugejate arv võrreldes 2016 aastaga suurenes 10 võrra ja  laenutuste arv 

suurenes 432 võrra.  Korraldati 5 üritust ja pandi välja 32 näitust. Kasutati aktiivselt RVL-i, 

et oleks lugejatele laiemat valikut pakkuda.  

 

• Raamatukogu mõju kohalikule kultuurielule on oluline kuna teenus on tasuta ja muud 

seltsielu piirkonnas ei toimu. 

• Laste- ja noortekultuuri aastal pöörati rohkem  tähelepanu tegevustele lastega ( 

meisterdamised, ettelugemised, joonistusvõistlus ja erinevad näitused) Telliti rohkem 

lastekirjandust 48 raamatut (2016 aastal osteti 33 raamatut) Laste lugejate arv tõusis 2 võrra. 

            Raamatukogu kasutavad ka kaks lasteaia rühma (25 last) keda ei ole lugejaks registreeritud 

2. Juhtimine  

2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:   

• Muutuseid raamatukogude võrgus 2017 aastal veel ei toimunud aga ootavad ees 2018 aastal.  

• Muutuseid lahtiolekuaegades ei ole tehtud aastaid, sest need sobivad lugejatele ja muutused 

toovad kaasa alati segaduse. Raamatukogu on avatud E – R 11.00 – 18.00 L, P suletud. 

• Nõukogu puudub 

• Raamatukoguteenuste kvaliteedihindamist läbi ei ole viidud. 

 

• Raamatukogu asub Võsupere külas mis on teeninduspiirkonna kõige suurem küla (121 

elanikku) suuruselt teine piirkonna küla Palmse (69 elanikku) jääb 1 kilomeetri kaugusele, 

ülejäänud külad jäävad kaugemale. Lahtiolekuajad enamasti sobivad. Õhtul jõuavad 

õpilased koolibussilt tulles veel raamatukokku. Ühistranspordi ühendus on olematu nagu 

paljudes maapiirkondades ja sellega arvestada ei saa. Vanemad inimesed kes ise kohale tulla 

ei jõua tellivad raamatuid telefoni teel ja siis organiseerime kohaletoimetamise. Kindlasti on 

piirkonnas selliseid inimesi kes ei saa transpordi puudumise tõttu kasutada Võsupere 

raamatukogu teenuseid siis käiakse Võsu raamatukogus. Et avada teeninduspunkt on vaja 

sobivat teeninduspinda ja töötajale transporti mida on keerukas leida. Kui Vihula valla 

elanike arvu vaadata tundub, et raamatukogusid on vallas liiga palju aga valla territoorium 

on suur ja vahemaad küllaltki pikad ning kui puudub isiklik transport ei saakski vanemad 

inimesed raamatukogu teenuseid kasutada.. 

 

2.2 Eelarve 

 

Põhieelarve  Seisuga  

31.12.16. €  

Seisuga  

31.12.17 €  

Muutus %  

Eelarve kokku  11798 12501 (+5,62%) 

Personalikulu  7508 7965 (+5,74%) 
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Komplekteerimiskulu 2727 2955 (+7,71%) 

sh KOV-lt 2011 2241 (+10,26%) 

sh riigilt  716 714 (- 0,28%) 

Infotehnoloogiakulu  559 512 (- 8,40%) 

Täienduskoolituseks    

Üritusteks, näitusteks 0 0 0 

Koduteenindus 0 0 0 

RVL 0 0 0 

 

Kohaliku omavalitsuse eelarve raamatukogule suurenes 5,3% , suurenes komplekteerimiskulu ja 

personalikulu. KOV-i eelarves ei ole ette nähtud transpordi ja ürituste kulu. RVL-i ja koduteenust 

osutab töötaja oma sõidukiga ja oma kuludega. 

2.3 Projektid 

2.4  

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Eraldatud 

summa 

Projekti üldmaksumus 

0 0 0 0 

 

 

 

2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng 

Personali koosseisus muutusi ei toimunud.  Raamatukogus töötab üks inimene kes teenindab ja 

koristab ruumid. Töötaja puhkuse ja haiguspäevade ajal on raamatukogu suletud asendajat ei ole. 

Raamatukogu on avatud 35 tundi nädalas. Enese arendamiseks osaleb töötaja Lääne-Virumaa 

Keskraamatukogu poolt korraldatud koolitustel. 

 

2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest..  

 
Koolituse teema Korraldaja Osalejate arv 

*Eesti ulmekirjandus – mis elukas see on? Siim 

Veskimees 

LVKRK 1 

*Kirjastamise üldisest seisust ja Tänapäeva Kirjastuse 

tegemistest. Tauno Vahter 

LVKRK 1 

*Kuidas kasutada ruumi ,kui ruumi ei ole? Kaie Holm. LVKRK 1 

*Põhjamaade kirjandus. LR 60. Anu Saluäär 

*Ülevaade uuemast noortekirjandusest. Jaanika Palm. 

*Noored ja raamatukogu. Epp Adler 

*Õppereis Tallinna. 

*Raamatukogutöö kvaliteedi hindamise mudel. 

*Raamatukoguhoidja päev. Koostöös Kadrina rmk. 

*Pildi sisse minek. Raamatukunsti projekt lastele. 

*Kirjandustuur. Aapo Ilves,  Silvia Urgas, Vahur 

Afanasjev, Piret Jaaks. 

*Infoturbe teadlikkuse tõstmise koolitus. 

LVKRK 

LVKRK 

LVKRK 

LVKRK 

LVKRK 

LVKRK 

LVKRK 

LVKRK 

 

LVKRK 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

Kõik läbitud koolitused olid huvitavad ja silmaringi avardavad. Eriti meeldisid „Infoturbe 

teadlikkuse tõstmise“ koolitus ja Jaanika Palmi „Ülevaade uuemast noortekirjandusest“ Õppereis 

Tallinna Rahvusraamatukogusse ja Pimedate raamatukogusse andis uusi teadmisi. 

 



 

 

LISA 1 

 

2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:  

Raamatukogu minevikku ja olevikku tutvustav ettekanne Ridala lasteaia õpetajatele. 

LISA 2 

 

2.4.4 Erialahariduse omandamine Töötaja ei omanda erialaharidust. 2008 aastal väljastatud 

töötajale raamatukoguhoidja III kutsekvalifikatsioon. 

 

2.4.5 Töötajate tunnustamine Ei ole kõrgemalt poolt tunnustust avaldatud. Kõige parem tunnustus 

ongi lugejate kiitus ja tänulikkus.  

 

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid 

ja asukoht. Raamatukogu koos lasteaed- külakeskusega on ehitatud 2011 aastal, ruumid on soojad 

ja valged, sisustatud uue kaasaegse mööbliga. Raamatukogu kogupindala on 60 m2 millest lugejate 

kasutuses 47 m2. Remondivajadus hetkel puudub. 

Raamatukogu asukoht Võsupere külas on hea, sest Võsupere küla on teeninduspiirkonna suurim 

küla. Raamatukogus töötab üks inimene kes teenindab, korraldab üritusi, paneb välja näitusi, 

komplekteerib raamatud ja ajakirjanduse, korraldab RVL-i ja raamatupakkide kohaletoimetamist, 

varustab raamatukogu bürootarvete ja puhastuvahenditega ning koristab ruumid ja peseb aknad. 

Töötaja peab pidevalt oma teadmisi ja oskusi arendama, et oleks võimalik lugejatele kvaliteetset 

teenust pakkuda. 

LISA 3 

 

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 

Aasta jooksul töid ei teostatud ja pole ka plaanis. 

Raamatukogul puudub kaldtee, aga seda ei ole kusagile võimalik paigaldada. Trepp on madal ja nii 

lai, et kõrvalise abiga saab liikumispuudega inimese sealt üles aidata. Siiani ei ole vajadust olnud 

kuna raamatukogu ei ole külastanud liikumispuudega inimesed. 

 

2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 

2017 aastal arendustegevust ei toimunud, sest 2016 aastal paigaldati nii lugeja kui töötaja arvutisse 

programm Windows 10. Osteti uus printer-skänner-koopiamasin. Wi-Fi levib nii raamatukogus sees 

kui väljas ja seda saavad kõik soovijad tasuta kasutada. Mõlema arvutiga on ühendatud  ID-luger. 

Raamatukogu infotehnoloogiline baas on rahuldav. 

 

3. Kogud  

3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 

Komplekteerimisel püütakse leida tasakaal eelarve võimaluste ja lugejate eelistuste vahel. Valikud 

tuleb teha kõikidele lugejarühmadele mõeldes.  Eelistatakse eesti autorite loomingut, 

teatmekirjanduses Eestit puudutavat kirjandust samuti Eesti laste- ja noortekirjandust. Võõrkeelset 

kirjandust ei ole komplekteerinud nõudluse puudumise tõttu. Arvestatakse oma valla teiste 

raamatukogude tellimustega ja püütakse vältida liigselt topelt tellimusi. 

            Hea, et Urramis on auhinnatud raamatud tärniga ära märgitud. Nii saab olulisemale 

            tähelepanu pöörata ja tellimisel arvestada.  

 

TÄISKASVANUTE LAENUTUSTE EDETABEL 2017  

1. Raud, Mihkel “Kus ma olen ja kuidas sina võid palju kaugemale jõuda” 20 laenutust 

2. Sajo, Mari “Jäljed”  19 laenutust 

3. Sander, Mart “Litsid: naiste sõda Esimene raamat” 18 laenutust 
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4. Sander, Mart “ Litsid naiste sõda Teine raamat”  18 laenutust 

5. Tinnuri, Urve “Kaks ööd mahajäetud majas” 17 laenutust 

6. Kerro, Marilyn  “Saatuse peegelpilt”  17 laenutust 

7. Meissner, Susan  “Saialillede sügis”  17 laenutust 

8. Tohvri, Erik  “Irdabielu”  17 laenutust 

9. Grauberg, Jüri  “Ratastel kullakene” 17 laenutust 

10. Pauts, Katrin “Politseiniku tütar”  16 laenutust 

 

Täiskasvanute edetabelist selgub, et enim laenutatakse Eesti autorite loomingut millega olen 

komplekteerimisel ka arvestanud. Suurt mõju lugemisharjumustele avaldab meedia kui televisioonis 

raamatut tutvustatakse tullakse järgmine päev kohe küsima.  Paljusid välisautorite ilukirjanduslikke 

teoseid hangin RVL-i korras valla teistest raamatukogudest ja Kadrina valla Viitna raamatukogust. 

 

LASTE LAENUTUSTE EDETABEL 2017  

       1.Tomusk, Ilmar  “Kriminaalne pangapresident”  8 laenutus 

       2.Kass, Kristiina “Peeter ja mina”                         7 laenutust 

       3.Vallisoo, Mari “Koidutäht koolivihikus”           7 laenutust 

       4.Mackintosh, Clare “Ma lasen sul minna”           7 laenutust 

       5.Eelrand, Helen “Me veel näeme”                       7 laenutust 

       6.Laurik, Mairi “Mina olen surm”                        7 laenutust 

       7.Kass, Kristiina “Petra lood”                               6 laenutust 

       8.Golding, William “Kärbeste jumal”                  6 laenutust 

       9.Kaldmaa, Kätlin “Halb tüdruk on jumala hea olla” 6 laenutust 

     10.Mott, Jason “Kõik meie elus on ime”                6 laenutust 

 

Laste laenutuste edetabelist selgub, et enim laenutatakse kooli(kohustuslikku) kirjandust ja uusi 

noortekaid. 

 

Perioodikalaenutusi oli 2017. aastal 2038 (2016 aastal  1733) seega laenutuste arv on suurenenud 

305 võrra. Enimlaenutatud ajakirjadeks on endiselt naisteajakirjad. Mehed eelistavad 

Tehnikamaailma ja Imelist Ajalugu. Kroonika on tabeli tipus kuna ilmub igal nädalal. 

 

PERIOODIKA LAENUTUSTE EDETABEL  2017. 

1. Kroonika                   192 laenutust 

2. Tehnikamaailm         118 laenutust 

3. Eesti Naine                112 laenutust 

4. Targu Talita               109 laenutust 

5. Imeline ajalugu           95 laenutust 

6. Tiiu                             87 laenutust 

7. Maakodu                     74 laenutust 

8. Mari                            59 laenutust 

9. Kodu & Ehitus            51 laenutust 

10. Looming                      34 laenutust 

11. Käsitöö                         33 laenutust 

12. Naistelehe Nipiraamat  26 laenutust 

13. Pere ja Kodu                 25 laenutust 

14. Elu Lood                       24 laenutust 

15. Minu käsitööd               17 laenutust 

 

• Annetati 13 raamatut mis moodustab aasta jooksul soetatud raamatutest 7%.  



 

 

• Komplekteerimissummast 67,8% (1500 eur) tuli KOV-i eelarvest ja 32,2% (714 eur) 

riigidotatsioonist. Arvestades ilmuvate teavikute arvu pole see piisav ja sageli tuleb tellides 

arvestada raamatu hinnaga mitte kvaliteediga. Ajalehti ja ajakirju telliti 786 euro eest, 

millest 94,2% (741 eur.) tuli KOV-ilt ja 5,8% (45 eur.) riigilt  Komplekteerimiskulu kokku 

ühe piirkonna elaniku kohta kokku  oli 7,64 eur. 

 

3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 

Kokku osteti 174 raamatut mis kõik olid eestikeelsed. Ilkirjanduse osakaal ostudest oli 90,8% 

(laenutustest 81%) E-raamatuid ei ostetud. 

 

3.1.2 Perioodika komplekteerimine 2017 aastal osteti kogusse 16 nimetust ajakirju nendest 2 

kultuuriajakirja (Looming, Täheke).Perioodi jooksul kustutati 24 aastakäiku ajakirju. Ajalehti osteti 

4 nimetust (Maaleht, Eesti Ekspress, Postimees, Virumaa Teataja) annetusena saadi juurde 2  

nimetust (Vihula Vallaleht ja Kesknädal). Aasta jooksul kustutati 8 aastakäiku ajalehti. 

3.1.3 Auviste komplekteerimine  

3.2 inventuurid, mahakandmised 

Viimane inventuur tehti raamatukogus 2004 aastal kui vahetus töötaja. 2018 aastal on plaanis teha 

uuesti inventuur. Igal aastal kustutatakse fondist vähemalt sama palju teavikuid kui juurde saabub. 

2017 aastal kanti maha 399 raamatut, 24 aastakäiku ajakirju ja 1 elektrooniline teavik. Juurde 

saabus 187 raamatut ja 16 aastakäiku ajakirju. 

Fondi ringlus oli 0,51 (2016 0,49) 

 

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  

 

Muudatusi teeninduskorralduses ja teenustes ei ole.  Lugejatele pakutakse võimalust raamatuid, 

ajakirju ja ajalehti koju laenutada ning kohapeal lugeda. Samuti  interneti kasutamise, printimise, 

koopiate tegemise ja skaneerimise võimalust. Näituste ja väljapanekutega tutvustatakse lugejatele 

nii eesti kui välismaa kirjanike loomingut ja tähtpäevi. Samuti rahvakalendri tähtpäevi ja kombeid  

Vajadusel saab arvutikasutamisel raamatukogutöötaja abi ja juhendamist. 

Lugejate rahulolu-uuringuid ei ole tehtud kuid lugejate siirad tänusõnad väljendavadki teenindusega 

rahulolu.   

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine. Lugejaarvutisse on paigaldatud programm Windovs 

10, arvutiga on ühendatud ID- luger ja printer-skänner-koopiamasin. 

AIP-i kasutamine on 2017 aastal pisut vähenenud. 2016 aastal kasutati AIP-i 89 korral ja 2017 

aastal 83 korral.(Sellest 32 korda kasutasid lapsed) Enamasti kasutatakse AIP-i väljatrükkide 

tegemiseks ja digiallkirja andmiseks. Lapsed kasutavad e-kooli ja mängivad mänge. Külastajad 

kasutavad ka oma arvutiga Wi-Fit. 

 

4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused.  

 

 

Raamatu-

kogu 

Lugejad 

2016 

Lugejad 

2017 

Muutus 

(+-) 

Võsupere 156 166 (+10) 

 

Lugejatest 91 on töötajad, 37 pensionärid, 12 algklasside õpilased, 11 põhikooli õpilased, 5 

üliõpilased, 4 gümnaasiumi õpilased ja 2 kodused. Lisaks veel 4 RVL lugejat. 

 

Raamatu- 

kogu 

Külastused 

2016 

Külastused 

2017 

Muutus 

(+-) 

Virtuaal-

külast. 

Virtuaal-

külast. 

Muutus 

(+-) 



6 

2016 2017 

Võsupere 2368 2350 -18 0 0 0 

 

 

 

Raamatu- 

kogu 

Laenut-d 

2016 

Laenut-d 

2017 

Muutus 

(+-) 

Päringud* 

2016 

Päringud* 

2017 

Muutus 

(+-) 

 6642 7286 (+644) 19 22 (+3) 

 

2017 aastal külastas raamatukogu 42,9% piirkonna elanikest (2016 aastal 39,1%). Iga lugeja 

külastas raamatukogu keskmiselt 14 korda aasta jooksul ja laenutas 43,9 teavikut. Raamatukogu oli   

2017 aastal avatud 226 päeval (2016 aastal 221 päeva) ja keskmine külastuste arv päevas oli 10,4. 

Lugejate ja laenutuste arvud tõusid võrreldes 2016 aastaga.  Külastuste arv langes 18 võrra. ka 

piirkonna elanike arv vähenes 12 inimese võrra. Mõned elanikud töötavad välismaal või pealinnas 

ja külastavad raamatukogu ainult paar korda aastas. On positiivne, et näitajad ei ole langenud  ja 

registreeriti jälle 16 uut lugejat. 

 

Infopäringud. Registreeritud infopäringuid oli 22.(2016 aastal 19) Tuli otsida materjali kuidas 

vormistada pärandit ja testamenti, mida toob kaasa uus korteriühistu seadus, mida peab pensionär 

tegema, et saada üksielava pensionäri toetust, kuidas tellida metsatallu VIASAT-i ühendust, uusi ja 

huvitavaid ideid beebiriiete kudumiseks, mustreid heegeldatud päevateki valmistamiseks jne. 

Õpilased vajasid koolitöödeks materjali aasta looma, linnu, mürgiste Eesti taimede, loomade 

rännete jne. kohta 

 

4.3 RVL teenindus Teistelt raamatukogudelt laenutati aasta jooksul 676 korda (2016 aastal 835) 

vähem tellisin raamatuid Viitna raamatukogust kuna nende RVL-i laenuaeg 14 päeva on liiga 

lühike. Kõiki raamatuid ei ole  lugejad konkreetselt tellinud vaid muretsen ise, et oleks suure 

lugemusega külastajatele midagi pakkuda. Teistele laenutati 418 korda (2016 aastal 432) . Enamus 

RVL-i toimub oma valla raamatukogude (Võsu, Vihula ja Karepa) vahel. Lääne-Virumaa 

Keskraamatukogust tellin teatme- ja õppekirjandust mida oma kogus ei leidu. RVL-i vahendamine 

peaks olema organiseeritud omavalitsuse või riigi poolt. Praegu vaatab igaüks ise kuidas saab. Kui 

töötajal puudub isiklik transport ei jäägi muud üle kui pidevalt kellegi abi paluda. 

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. Enne komplekteerima asumist tutvutakse Eesti Lastekirjanduse Keskuse 

soovitustega ja arutatakse valikuid lasteaiaõpetajatega. 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.  2017 aastal 

osteti lastele ilukirjandust 43 ja aimekirjandust 5 raamatut Kindlasti aitab iga uus raamat 

teenindusele kaasa kuna ajaviitekirjanduse lugemisel eelistatakse uudiskirjandust. Uued 

lasteraamatud panen alati nähtavale kohale  näoga lugeja poole. 

 

4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 

 

Rmtk Lug-d 

2016 

Lug-d 

2017 

Muutus 

(+-) 

Külast-d 

2016 

Külast-d 

2017 

Muutus 

(+-) 

Laenut 

2016 

Laenut 

2017 

Muutus 

(+/-) 

 22 24 (+2) 480 468 -12 313 391  (+78) 

 



 

 

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

lugemishuvi tekitamine peab saama alguse väga noores eas tuleb viia kokku raamat ja laps. Asudes 

lasteaiaga ühes majas on seda lihtsam teostada kutsudes lasteaiarühmi raamatukokku. Raamatukogu 

lastenurk on kujundatud koduseks ja huvi tekitavaks. Võimaluste piires on lastenurka lisatud 

mänguasju ja pehmeid patju istumiseks. Lasteteeninduses on väga oluline nendega suhtlemine ja 

lastega ühel tasandil olemine. Olulised on mängulised tegevused mis seotakse raamatutega. Hoopis 

põnevam on koos raamatukogutädiga meisterdada, joonistada ja lugeda kui iseseisvalt tegutseda. 

 

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

üritused. Suuremad lasteüritused viidi läbi koostöös lasteaiaga. Väikeste rühmaga tutvuti põhjamaa 

loomadega ja otsiti millised linnud tulevad meile kevadel. Suuremate rühmaga tutvuti raamatukogu 

töö põhimõtetega, nuputati kuidas saab pilt raamatusse ja kes see kirjanik üldse on. 

Ettelugemispäeval lugesime Jaanus Vaiksoo „Neli hommikut ja üks õhtu“ Voltisime lennukeid, 

konni ja luiki. Jõulukaunistusteks valmistasime pudelikorgist päkapikke ja uhkeid kuusepuid.              

LISA 4 

 

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  

 

Puuduvad erivajadusega lugejad. 

 

 

 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv 

Koduteenindus 10 10 1 

 

 Koduteenindust pakuti 2017 aastal ühele inimesele. Teenust sooviks rohkem inimesi aga transpordi 

puudumise ja pikkade vahemaade tõttu ei ole võimalik pakkuda. 

 

 

Teenused teistele asutustele Ürituste arv Osavõtjate arv 

 0 0 

Piirkonnas ei ole hooldekodu ega haiglat kellele teenust pakkuda.  

 

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.  
Koostöö toimib kohalikul tasandil: 

-Vihula valla raamatukogudega – raamatute vahetamine ja jooksvate probleemide lahendamine. 

-Kadrina valla Viitna raamatukoguga – RVL-i abiga raamatuvaliku suurendamine. 

-Võsupere lasteaiaga – päevakavadeks ja unejuttudeks materjali otsimine, koos ürituste 

ettevalmistamine ja korraldamine. 

-Vihula Vallavalitsus – valla dokumentide väljapanek ja edastamine , avalduste blankettide 

väljatrükkimine ja valla kodulehelt info edastamine kodanikele. 

-Lääne-Virumaa Keskraamatukogu – koolitustel osalemine, komplekteerimise korraldamine ja abi 

saamine probleemide lahendamisel. 

-Lääne-Viru Omavalitsuste Liit – Lääne-Virumaa „Aasta tegu“ hääletuse korraldamine 

raamatukogus. 

 

Üldiseloomustus, milliseid üritusi korraldati, sh ka näitused ja kellele.  
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Aasta jooksul korraldati 5 üritust ja pandi välja 32 näitust. Aastaringselt oli väljas uudiskirjanduse 

näitus mida jooksvalt täiendatakse. Olid kirjanike tähtpäevadele pühendatud näitused ( Oskar Luts, 

Tiia Toomet, Aino Pervik, Erika Esop, Leelo Tungal, Harri Jõgisalu, Tõnu Õnnepalu, Karl 

Ristikivi, Astrid Lindgren) Väljapanekud olid aasta looma ja linnu kohta. Juubelit tähistas sellel 

aastal „Loomingu Raamatukogu“ ja kirjastuse Petrone Print „Minu sari“ Märtsikuu veetsime koos 

tuntud näitlejaga ja sügisel otsisime „Tervist loodusest“ 

Lastele tutvustati vastlakombeid ja toite ning jõulumuinasjutte- ja salme. 

 

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele. 

Rühmakoolitusi ei ole raamatukogus võimalik korraldada, sest on ainult üks lugejaarvuti. 

Individuaalkoolitused toimuvad vastavalt inimeste vajadustele. Arvutikasutuses vajavad rohkem abi 

pensionärid ID kaardiga toimetades ja tuludeklaratsiooni või digilugu täites. Noortel on IT oskused 

head ja nutiseadmed paremad kui raamatukogu suudab pakkuda. Igal aastal tutvub lasteaia vanem 

rühm raamatukogutööga: kuidas raamatuid liigitatakse, riiulitele paigutatakse ja laenutatakse. 

 

4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded  

Raamatukogu tutvustus, lahtiolekuajad, kasutamise eeskiri ja muud dokumendid on kättesaadavad 

valla kodulehel. Kuulutused ja teated on paberkandjal väljas raamtukogus kohapeal ja küla 

infotahvlil. Parim ja kiireim viis teadete edastamiseks on  meili teel kahjuks vanemaealised e-maili 

ei kasuta siis saab telefoni teel informeerida. 

 

4.9 Andmebaasid.  

Andmebaase ei ole loonud. 

 

5. 2018 aasta tegevused 

 

2018 aasta saab Võsupere raamatukogule muutuste aastaks. Seoses haldusreformiga on suund kogu 

Haljala valla raamatukogud ühise juhtimise alla viia. (Valitakse ühine juhataja) Mõista on antud, et  

raamatukogu ei jää avatuks täistööajaga. Elame näeme. 

Ennekõike on 2018 aasta Eesti Vabariigi 100 sünnipäeva aasta milles lööb  kaasa ka raamatukogu. 

Näituste ja üritustega soovitakse tutvustada meie vabariigi sünnilugu ja arenguid 100 aasta jooksul.  

Kindlasti tuleb puhastada fondi ja läbi viia inventuur. Loodetavasti jäävad muutuste tuules alles 

kõik lugejad. 

 

Koostaja 

 

raamatukogu juhataja 

Aili Raudla  

 

25.jaanuar 2018 

 

 

 

LISA 1 

Koolituste arv kokku Koolitustundide arv  

(koolituse maht ) 

Koolituseks kulutatud 

12 32 tundi 24 eur 

 

 

 



 

 

LISA 2 

Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused  

 

LISA 3 

Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid  

Raamatukogu nimi              Teostatud tööd (2017) 

Võsupere raamatukogu 0 

 

LISA 4 

 Laste-ja noorteüritused  

Raamatukogu nimi Ürituse nimi Osavõtjate arv 

Võsupere raamatukogu 

Võsupere raamatukogu 

Võsupere raamatukogu 

 

Võsupere raamatukogu 

 

Võsupere raamatukogu 

Põhjamaa loomad. Kas leiame? 

Kes joonistas raamatusse? 

Millised linnud kevadel meile 

tulid. 

Ettelugemispäev „Neli 

hommikut ja üks õhtu“ 

Jõulukaunistuste meisterdamine. 
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