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Aastaaruanne 2014 
 

 

Raamatukogu nimi: VÕSUPERE RAAMATUKOGU 

Elanike arv: 423 
 

1.Põhilised tegevussuunad 
 

Vaatamata vähenenud lugejatele ja külastustele oli 2014 aasta töine ja huvitav. 

Jaanuaris tuli järjekordselt tegeleda uputusega. Kannatada said lagi ja riiulitäis 

raamatuid. Osa raamatuid õnnestus kuivatada osa kandsin maha. 

Mais  osalesin õppereisil Läti raamatukogudesse mis andis uusi ideid ja kogemusi. 

Juunis võttis raamatukogu vastu külalised - maaraamatukogude töötajad üle Eesti kes 

osalesid suveseminaril Võsul.  

Aasta jooksul oli 2 näitust, 12 uudiskirjanduse ja 15 teemaväljapanekut. Toimus kaks 

üritust lastele ja  üks täiskasvanutele. 

Komplekteerimisraha suurenes kohalikult omavalitsuselt 272 euro  ja riigilt 42 euro 

võrra. 

Lugejate ja külastuste arv vähenes aga laenutuste arv suurenes. 

Uue aasta plaanid : 

* Püüda laste lugemishuvi hoida selleks teha koostööd lasteaia ja kooliõpilastega. 

* Raamatute komplekteerimisel  teha häid valikuid, et kõigi vajadusi rahuldada. 

* Luua raamatukogule Vihula Valla kodulehelt avanev eraldi koduleht kus teateid ja 

uudiseid kiiremini edastada. 

2. Juhtimine  

2.1 Raamatukogude tegevust reguleerivad dokumendid ja nõukogud: 

Raamatukogul on 19.märtsil 2009 vastu võetud põhimäärus, rahvaraamatukogu 

kasutamise eeskiri, sisekorraeeskiri, AIP-i kasutamise eeskiri, ametijuhend, teavikute 

müümise ja tasuta võõrandamise kord, tasuliste teenuste hinnakiri, tuleohutusjuhend 

ja asjaajamiskord. Raamatukogu kasutamise eeskirjas tegime valla raamatukogude 

juhatajatega parandusettepanekuid ja liitsime juurde ka muudetud AIP-i kasutamise 

eeskirja , aga Valla volikogu poolt jäi see 2014 aastal kinnitamata. 

Nõukogu ei ole moodustatud. 

Valla arengukavas aastani 2025 on välja toodud raamatukogude tähtsus valla 

kultuurielus, et viis raamatukogu on kujunenud omamoodi külakeskusteks. Nad 

pakuvad peale raamatute ja ajakirjanduse laenutuse internetipunkti teenust, 

korraldavad näitusi ja abistavad koole ning lasteaedu ürituste korraldamisel ja 

õppematerjali muretsemisel. On abiks vallast tuleva info edastamisel elanikele. 

 Arenguvisoonis on raamatukogude kohta sellised märksõnad: päevakeskuse 

funktsiooni lisamine olemasolevatele raamatukogudele, huvihariduse 

mitmekesistamine /.../ valla raamatukogude baasil, raamatukogude muutmine 

kaasaegseks info- ja teabekeskusteks. Strateegilised eesmärgid lubavad 

raamatukogude teenuse parandamist ja mitmekesistamist, avalike internetipunktide 

töös hoidmist, elanike info- ja kom.tehnol. ja interneti kasutamise alase koolituse 

korraldamist raamatukogude baasil. 

 

2.2 Eelarve 

Põhieelarve  Seisuga  

31.12.13. €  

Seisuga  

31.12.14 €  

Muutus %  
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Eelarve kokku  10 683.00 10 197.00 -4,55% 

Personalikulu    6 675.00   6 653.00 -0,04% 

Komplekteerimiskulu   2 258.00   2 572.00 +12,20% 

sh OV-lt   1 610.00   1 882.00 +14,45% 

sh riigilt       648.00      690.00 + 6,10% 

sh OV-lt raamatutele    1 000.00   1 200.00 +16.7% 

sh riigilt raamatutele       587.00      647.00 9,30% 

Infotehnoloogiakulud     1 004.00     486.00 -51,60% 

    

Eelarve on 4,5% vähenenud kuna 2013 aastal osteti uus arvuti ja küttekulud olid 

suuremad. Suurenenud on komplekteerimiskulu nii omavalitsuselt 14,45% kui riigilt 

6,1%. 

 

 

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Summa 

Ei ole   

 

2.3 Struktuur  
Muutusi ei ole toimunud. Lahtiolekuajad on aastaid püsinud muutumatuna kuna tuleb 

arvestada koolibussidega. Pretensioone lahtiolekuajale pole esitatud.  

Raamatukogu on avatud E – R 11.00 – 18.00   

2.4 . Personali juhtimine ja areng 
Personalitöös muutusi ei olnud. Töötab üks põhikohaga töötaja kes ka koristab 

ruumid. Puhkuse ajal on raamatukogu suletud, asendajat ei ole. Puhkus planeeritud 

suvekuudele siis kasutatakse raamatukogu vähem. 

 

2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest 2014 

  

Raamatukogu 

nimi 

Koolituste 

arv 

Koolitustundi

de arv 

(koolituse 

pikkus) 

Raamatukogu-

hoidjate arv, kes 

osalesid 

täienduskoolitusel 

Koolitu-seks 

kulutatud 

VÕSUPERE 4 13 1 93.30 

 

 

Koolituse teema Korraldaja  Osavõtjate arv 

Raamatukoguhoidjate erialaline 

koolitus 

1.Elutuba ehk kujundusnippe 

raamatukogus 

2.Õppereis Läti raamatukogudesse 

3.Vaimujutud trükises ja 

rahvapärimuses 

4.Metsiku raamatukogu ja perekond 

Pruulid 

Lääne-Virumaa 

Keskraamatukogu 

1 

 

Olen väga rahul maakonnaraamatukogu täienduskoolituste korraldusega. 
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2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised 
Väike raamatukogu tutvustav ettekanne maaraamatukoguhoidjatele üle Eesti kes 

osalesid suveseminaril Võsul ja külastasid ka Võsupere raamatukogu. 

 

2.4.3 Erialahariduse omandamine  
Ei omanda erialaharidust. 2008 aastal väljastatud Raamatukoguhoidja III 

kutsekvalifikatsioon. 

2.4.4 Töötajate tunnustamine  
Ei ole tunnustust avaldatud. 

 

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine  

 

2.5.1 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht 
Raamatukogu-lasteaed-külakeskuse hoone on ehitatud 2011 aastal ja suuremat 

remonti ei vaja.  Remonti vajab ainult raamatukogu lagi mis katuselekke tõttu rikutud 

sai.(teostatakse suvel 2015). Ruumid on soojad ja valged ning sisustatud kaasaegse 

mööbliga. 

Asukoht Võsupere külas (elanikke seisuga 01.01.2014 - 134) on hea kuna see on 

piirkonna suurim küla koos 1 km kaugusel asuva Palmse külaga ( elanikke 71). 

Liikumispuudega inimene vajab raamatukogusse sisenemisel kõrvalist abi (trepil 

kaldtee puudub) aga sees  saab abita liikuda.  

 

2.6 Raamatukogu arendustegevused.   

2013 aastal osteti töötajale uus arvuti Windows 7 programmiga. Lugeja 

kasutuses on arvuti  Windows XP programmiga. Majas ja maja ümbruses on 

Wifi leviala. On laserprinter ühendatud võrku ja koopiamasin.  Mõlema arvutiga 

on ühendatud ID- lugerid.   Uuendusena on 2014 aastal veetud majja 4G 

valguskaabel aga ühendusleping on sõlmimata.  

 

2.7 Raamatukogude koostöö 
Kohalikul tasandil on pidev koostöö oma valla raamatukogudega (Võsu, Vihula,            

Karepa, Vergi) ja Viitna raamatukoguga Kadrina vallast. Toimub raamatute 

vahetamine, sest eelarve ei luba kõiki raamatuid soetada aga lugeja soovib uusimat 

kirjandust. 

- Võsupere lasteaiaga teeme koos üritusi, arvestan komplekteerimisel nende 

soovidega ja otsime sobivat kirjandust päevakavade läbiviimiseks. (Unejutte, 

näitemänge, meisterdamisideid, erinevate pühade kombestikke jne.) 

- Vihula Vallavalitsus saadab detailplaneeringud, arengukavad, jäätmekavad, 

ürituste ajakava jne. mis raamatukogu külastajate jaoks välja panen. Vajadusel 

aitan inimestel leida valla kodulehelt vajalikku infot ja  prindin välja avalduste 

blankette. 

- Aitan läbi viia Viroli ja Virumaa Teataja poolt korraldatava iga aastase Aasta 

Tegu valimist võimaldades inimestel hääletussedeleid raamatukogus täita. 

- Osalen Lääne-Virumaa Keskraamatukogu korraldatud koolitustel ja 

seminaridel. 

- Detsembris aitasin koguda allkirju Võsu postkontori sulgemise vastu. 

 

3. Kogud  
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 
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Raamatukogule teavikute ostuks eraldatud summa suurenes 12% võrreldes 2013 

aastaga. Riigi poolt eraldati teavikutele 690 eurot ja kohaliku omavalitsuse poolt 1200 

eurot.                                                                                                                               

Komplekteerimisel püüan leida tasakaalu eelarve võimaluste ja lugejate eelistuste 

vahel. Eelistatud on eesti kirjandus ja õppetööd toetav aimekirjandus. Arvestan ka 

valla teiste raamatukogude tellimustega ja püüan vältida liiga palju topelt tellimusi. 

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

olulisemale tähelepanu pöörata ja tellimisel arvestada. Uute raamatute tutvustusi loen 

kirjastuste kodulehekülgedelt. Lasteraamatute soovitustega tutvun Lastekirjanduse 

Keskuse kodulehel. 

E-teavikuid ei ole tellinud, sest küsitud ei ole ja maal ei tunneta vajadust. Kuna raha 

teavikute jaoks on vähe tuleb hoolikalt valida mida tellida. 

2014 aastal saabus kogusse juurde 191 raamatut, neist 14 (7%) saadi annetusena. 

Saabunud raamatutest 165( 86,3%) oli ilukirjandus nendest 35 (18,3%) olid 

lasteraamatud.  

3.1.2 Perioodika komplekteerimine                                                                                      

Ajakirju tellin nii, et igaühele oleks midagi.(lastele,noortele, meestele ja naistele) 

Perioodikat laenutatakse palju kuna kodudes käib vähe ajakirjandust ja vanemaealised 

internetist ei loe. 

2014 aastal oli tellitud raamatukokku 11 nimetust ajakirju ja 4 nimetust ajalehti. 

Ajalehtedest osteti Postimees, Virumaa Teataja, Maaleht ja Eesti Ekspress, tasuta 

saadeti Vihula Valla leht, Kuulutaja ja Kesknädal.  

3.1.3 Auviste komplekteerimine  
Auviseid ei ole ostnud need on saabunud annetusena keskraamatukogu kaudu. 2014 

aastal saabus 1 auvis. 

4. Raamatukoguteenused  
 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.   Võsupere raamatukogus on 

juurdepääs Vihula vallavalitsuse ja vallavolikogu protokollidele, otsustele ja 

määrustele nii paberkandjal kui ka veebi kaudu. 

Kohapeal on paberkandjal võimalik lugeda ajalehti Virumaa Teataja, Postimees, 

Maaleht, Eesti Ekspress ja Vihula Valla leht. 

Vajadusel töötaja abistab internetist info otsingul. 

Raamatukogu internetipunkti kasutamine on jäänud harvemaks.  2013 aastal 

registreeriti 79 külastust ja 2014 aastal registreeriti 91 külastust. Põhiliselt soovitakse 

printida ja teha koopiaid. 

 

4.2 Raamatukogu kasutamine Raamatukogu pakub teenustena raamatute ja 

ajakirjanduse kojulaenutust ning kohapeal lugemist, RVL teenust, koopiate tegemist, 

printimist, interneti kasutamist, WIFI ühenduse kasutamist ruumis sees ja väljas, 

lugejapiletina võimalust kasutada ID kaarti. Kasutajaarvestust peetakse 

raamatukoguprogrammiga URRAM. Lugeja saab URRAMIS ise pikendada oma 

laenutusi kolm korda. Pikendamist ja reserveerimist programmi kaudu kasutatakse 

vähe.  

 Pikendamine toimub ka e-maili kaudu või telefoni teel.  

 

Raamatu-

kogu 

Lug-d 

2013 

Lug-d 

2014 

Muut

us(+-) 

Külas-

tused 

2013 

Külas-

tused 

 2014 

Muutus 

(+-) 

Virtuaal

külas-d 

2013 

Virtuaal-

külas-d 

2014 

Muutus

(+-) 

Võsupere 171 154 -17 3099 2911 -188 0 0 0 



 

                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

5

 

Lugejate arv on langenud kuna mitu head lugejat on manalateele läinud ja mõnel 

nägemine viletsaks jäänud ning lugeda pole enam võimalik. Külastuste 

vähenemine (-188) ja laenutuste suurenemine (+290) näitab seda, et võetakse 

korraga rohkem raamatuid ja käiakse harvem kohapeal. Kõigist laenutustest 

60,2% moodustab ilukirjanduse laenutused, 26,7% ajakirjanduse laenutused. 

Aimekirjandusest laenutatakse kõige enam ajaloolisi (6,7%), poliitilisi (3,4%) ja 

kunsti ning meisterdamisraamatuid (2,9%). Täiskasvanud eelistavad lugeda eesti 

kirjanike uusimat loomingut, meestele meeldivad ajaloolised teosed, naised 

armastavad ilukirjandust. 

 

Raama- 

tukogu 

Laenut-d 

2013 

Laenut-d 

2014 

Muutus (+-) 

Võsupere 7160 7450 290 

 

Täiskasvanute laenutuste TOP 10 

1.T. Lind “Ühe elu killud” ( 20) 

2.R. Sepetys “Hallaaegade algus” (19) 

3.E. Tohvri “Veel on aega”(19) 

4.U. Kullerkupp “Katkenud armastus” (19) 

5.H. Künnapas “Homme on ka päev” (19) 

6.T. Roosmaa “Meie aasta Siberis” (18) 

7.C. Cookson “Eluase” (18) 

8.K. Raik “Minu Narva” ( 18) 

9.E. Aksli “Ane” (17) 

    10.A. Hofberg “Isa naine” (17) 

 

Kuidas on korraldatud RVL ja koduteenindus vms. 

RVL teenuse kasv (+150) 

RVL raamatuid laenutan Viitnalt, Võsult, Karepalt, Vihulast ja Rakverest. Käin ise ära 

toomas või leian häid inimesi kes tellitud paki kohale toimetavad. Koduteenindusel 

ise ei käi kui inimene helistab ja soovib midagi leian võimaluse kuidas raamatud 

kohale toimetada. Abilisteks on head naabrid või muidu lahked inimesed. 

 

4.3 Lasteteenindus: 
 

Raamatu

-kogu 

Lug-d 

2013 

Lug-d 

2014 

Muutu

s  

(+-) 

Külast-d 

2013 

Külast-d  

2014 

Muutus 

(+-) 

Laenut-

d 2013 

Laenu

t- 

2014 

Muutus 

(+/-) 

Võsupere 27 25 -2 467 489 +22 574 594 20 

 

Lapsi lugejana on jäänud vähemaks (-2) aga külastused ja laenutused on tõusnud. 

Lasteaia lapsi ja suvel vanavanemaid külastavaid lapsi ei ole endiselt lugejaks 

registreerinud. Neile laenutavad vanemad ja vanavanemad. Registreerin ainult 

külastuse. Komplekteerimisel jälgin Lastekirjanduse Keskuse raamatusoovitusi ja 

enamuse neist ka tellin. Saabunud kirjandusest (191) oli lastekirjandust 35 (18,3%) 

neist 28 olid eesti autoritelt ja 7 välisautoritelt.  Kuna lapsi on vähe nad elavad 

erinevates külades ja on erinevas vanuses osutub ürituste korraldamine koolilastele 

raskeks. Põhiline tegevus on lasteaia lastega (loeme, joonistame, värvime ja 

jutustame) Lastenurgas meeldib nii lasteaialastele kui ka suvelastele. Kooli piirkonnas 
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ei ole enamasti sõidetakse Võsule, Kadrinasse või Haljalasse koolibussidega ja koju 

jõutakse hilja. 

Õpilased laenutavad kõige enam kooli kohustuslikku kirjandust ja materjale 

referaatide koostamiseks. 

Laste laenutuste TOP 10 

1. L. Lilleste “Murdvargus koolis” (9) 

2. A. Vallik “Kuidas elad Ann?” (8) 

3. S. Olsson „Bert ja Vene invasioon“ (8) 

4. O. Preussler „Väike nõid“ (7) 

5. H. Vaher „Skvotterid“ (7) 

6. O. Wilde „Õnnelik prints“ (7) 

7. A. Gailit „Ekke moor“ (6) 

8. A. Pervik „Presidendilood“ (6) 

9. M. Keranen „Peidetud hõbedane aardelaegas“ (6) 

10. M. Cabot „Printsesse päevikud „ I – IX (7) 

 

4.4 Erivajadustega sihtrühmade teenused  

 

 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv 

Koduteenindus 0 0 0 

Liikumispuudega on kaks lugejat kes helistavad ja tellivad raamatud ning seejärel 

lepime kokku kuidas raamatud kohale toimetan. 

 

Nt ettelugemised hooldekodudes, haiglates jne. 

 Ürituste arv Osavõtjate arv 

Teenused teistele  asutustele  0 0 

 

Piirkonnas ei ole hooldekodu ega haiglat. 

 

4.5 Raamatukogu kultuurikeskusena 
Raamatukogu roll kohalikus kultuurielus on tähtis, sest on ainus kultuuriasutus 

piirkonnas mis pidevalt avatud. 

 

Raamatukogu 

nimi 

Näitused/virtuaalnäitused, 

väljapanekud 

Üritused Üritustel osalenute 

arv 

VÕSUPERE 29 3 47 

 

NÄITUSED: “Siberi lood”  pühendatud märtsiküüditamise 65.aastapäevale 

                      „Õpi tundma kodukohta“ piirkonna ajalugu ja vaatamisväärsusi 

tutvustav. 

VÄLJAPANEKUD: Kirjanike tähtpäevad - Osvald Tooming, William Maugham, 

Juhani Püttsepp, Ilmar Tomusk, Jüri Tuulik, Tove Jansson, Siiri Laidla, Kalju Saaber 

ja Ene Mihkelson. 

Temaatilised : „Näitleja sinu kodus“, „Teadmistekuu – september“, „Hingedeaeg on 

käes“ ja „Imeline jõuluaeg“ 

Pidevalt on väljas ja täiendatakse uudiskirjanduse väljapanekut. 

ÜRITUSED: „Sõbrapäev“ kaartide meisterdamine ja vahetamine 

                      „Läti reisi muljete jagamine koos piltide vaatamisega“ 

                      Ettelugemispäev „ Lotte ja sõpradega sportima“ 
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4.6 Raamatukogu koolituskeskusena 
Kasutajakoolitused arvuliselt 

 

Raamatukogu Rühmakoolit.arv Osalejate arv Individuaalkoolit. 

arv 

Osalejate arv 

 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

 0 0 0 0 4 5 4 5 

 Peamine sihtrühm on pensionärid 60+ kelle oskused tänu harvale arvuti kasutamisele 

ununevad. Koolitust vajatakse pangateenuste kasutamisel, tuludeklaratsiooni täitmisel, 

infootsingul, ID-kaardi kasutamisel ja meilide koostamisel ja saatmisel. 

4.7 Raamatukoguteenuse turundus. 
Vihula Valla kodulehel http://www.vihula.ee/raamatukogud on üleval raamatukogu 

lahtiolekuajad, telefoninumber, e-maili aadress ja tööd reguleerivad seadused. Teated 

üritustest on väljas küla infostendil ja raamatukogus kohapeal. Kiired teated 

edastatakse maili ja telefoni teel.  

 

4.8 Bibliograafia- ja infotöö  

4.8.1 Andmebaaside loomine     Koduloo andmebaasi koostab Vihula Vallas Karepa 

raamatukogu. 

Täiendan mappi ajakirjanduses ilmunud artiklitega piirkonna elanike ja sündmuste 

kohta. 

4.8.2 Infopäringud  
Programmis URRAM registreeritud päringuid oli 43. Sihtrühm on vanemad inimesed 

kes ise internetti infootsinguks ei kasuta.                                                                 

Mõni huvitavam näide: 

 Tšakrad ja nende avamine. 

 Bougainvillea kasvatamine ja hooldamine. 

 Podagrat leevendavad ravimtaimed. 

4.8.3 Trükised ja veebiväljaanded   

Ei ole koostanud. 

 

Kokkuvõte 
2014 aasta oli mitmekesine ja töine. Järjekordselt oli probleem katuselt lekkiva veega. 

Loodan, et 2015 aastal võib selle probleemi unustada.  

Meeldiv oli mais toimunud koolitusreis Lätti mis andis uusi mõtteid ja ideid. 

Juunis käisid Võsuperel külalised maaraamatukogudest üle Eesti kes imetlesid ja 

kiitsid meie väikest raamatukogu. 

Kõikide koostööpartneritega on säilinud endiselt hea side ja loodetavasti jätkub ka 

2015 aastal.Kahjuks on langenud lugejate ja külastuste arv. Samas laenutuste arv on 

tõusnud. 

Raamatukogu peamiseks mureks on kogukonna vähenemine ja lugemishuvi langus. 

On juurde tulnud palju teisi meelelahutusvorme mis noorte lugemishuvi tahaplaanile 

suruvad. Lugemishuvi suurendamiseks on vaja teha raamatute komplekteerimisel häid 

valikuid,  hoida RVL teenust aktiivsena ja püüda ürituste kaudu raamatumaailma 

huvitavamaks muuta. Tähtis on töötaja pidev koolitamine, et suudaks uuenduste ja 

muutustega kaasas käia. 

 

Direktor Aili Raudla   


