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Aastaaruanne 2015 
 
 
VÕSUPERE  RAAMATUKOGU 
Elanike arv: 414 
 
 
1.Põhilised tegevussuunad  
2015.a. oli Võsupere raamatukogule stabiilne ja töökas aasta. Tänu vähenevale elanikkonnale 
vähenesid ka külastused ja laenutused aga lugejate arv tõusis. Komplekteerimiskulu suurenes nii 
kohalikult omavalitsuselt kui riigilt. Muusikaaasta raames oli mitu huvitavat väljapanekut tuntud 
Eesti muusikategelaste elust ja tegevusest. (Gustav Ernesaks, Eri Klas, Valter Ojakäär) 

 Õppereis Setomaale oli silmaringi avardav ja uusi ideid andev. 
 Lugejad said enda kasutusse uue arvuti Windows 8 programmiga ja uue ID kaardi lugeja. 
 Laste külastatavus kasvas. 

Eesmärgid 2016 aastaks on: 

 Püüda säilitada olemasolev lugejate arv pakkudes vajalikke teenuseid. 

 Teha kirjanduse komplekteerimisel häid valikuid ja kasutada maksimaalselt RVL teenust. 

 Pakkuda lastele huvitavaid tegevusi, et neid raamatukokku meelitada.   
 

2. Juhtimine  

2.1 Raamatukogude tegevust reguleerivad dokumendid ja nõukogud: Kõik raamatukogu 
tegevust reguleerivad dokumendid on uuendatud ja volikogu poolt kinnitatud. 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: * Raamatukogude teenuste 
parandamine ja mitmekesistamine. * Laenutuspunktide säilitamine külakeskustes. * Avalike 
internetipunktide tööshoidmine ja interneti kasutusvõimaluste kaasajastamine raamatukogudes. 
*Elanikele interneti alase koolituse korraldamine raamatukogude baasil. 
 
 
2.2 Eelarve 
Tabel 1 
Põhieelarve  Seisuga  

31.12.14. €  
Seisuga  
31.12.15 €  

Muutus %  

Eelarve kokku  10197 11518 11,47% 
Personalikulu  6653 7614 12,62% 
Komplekteerimiskulu 2572 2718 5,37% 

sh OV-lt 1882 1998 5,80% 

sh riigilt  690 720 4,20% 

Infotehnoloogiakulu  486 1140 57,40% 
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Tabel 2 
Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Summa 

0 0 0 

 
 

2.3 Raamatukogudevõrgu struktuur 
Lahtiolekuajad on püsinud aastaid muutumatuna kuna tuleb arvestada koolibussidega. Pretensioone 
lahtiolekuajale pole esitatud.  
Raamatukogu on avatud E – R 11.00 – 18.00  
 
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng 
 
Töötab üks põhikohaga töötaja kes ka koristab ruumid. Puhkuse ajal on raamatukogu suletud, 
asendajat ei ole. Puhkus planeeritud suvekuudele siis on raamatukogu kasutatavus väiksem. 
 
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest   
 
Koolituste valikul on oluline toimumiskoht ja hind. Maakonnaraamatukogu pakub hea hinnaga 
koolitusi ja õppereise. Õppereisid on kasulikud sest ühelt poolt saab suhelda lähemalt oma 
maakonna töötajatega ja samas näha kuidas kaugemal asjad toimivad.                                        
Tabel 3 

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

Koolituseks 
kulutatud 

Võsupere 
raamatukogu 

3 15 64,5 

    
 
Tabel 4 
Koolituse teema Korraldaja  Osavõtjate arv 
Eduard Vilde 150 
Õppereis Lõuna-Eestisse 
Kuidas feministid raamatuid loevad 

LVKRK 
LVKRK 
LVKRK 

1 
1 
1 

 
 
2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ei ole esinenud. 
 
2.4.3 Erialahariduse omandamine Töötajale on 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. Algselt pidi lagi 
remonditama 2015 aasta suvel aga otsustasime ühiselt oodata veel ühe talve et kindlad olla  katuse 
veepidavuses . Ruumid on soojad ja valged ning sisustatud kaasaegse mööbliga. 
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Asukoht Võsupere külas (elanikke seisuga 01.01.2015 - 128) 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.  Kaldtee paigaldamiseks puudub koht. 
Tabel 5 

Raamatukogu nimi Vajadused Teostatud tööd 
(2015) 

Plaan (arengukavast aasta vms) 

Võsupere raamatukogu Lae remont 0 2016 

 
 
Millistes raamatukogudes ei ole tagatud juurdepääs liikumispuudega inimesele? 
Tabel 6 

Raamatukogu nimi Vajadused Teostatud tööd 
(2015) 

Plaan (arengukavast aasta vms) 

Võsupere raamatukogu kaldtee 0 puudub 

Mitmes maakonna raamatukogus on tagatud juurdepääs. 
 
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 
Lugejale ostetud uus arvuti Windows 8 programmiga ja uus ID luger. 
Majas ja maja ümber on Wifi leviala. 2016 aasta algul tehakse ühendus  4G kaabliga. 
 

2.7 Raamatukogude koostöö. 
Peamised koostööpartnerid kohalikul tasemel: 
*Vihula valla raamatukogud – raamatute vahetamine ja jooksvate probleemide lahendamine. 
*Võsupere lasteaed – päevakavadeks materjali otsimine, koos ürituste ettevalmistamine. 
*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. 
*Vihula Valla sotsiaalnõunik – abi raamatupakkide kohaletoimetamisel. 
 

3. Kogud. Seisuga 01.01.2015 oli fondis 9219 raamatut aasta jooksul osteti juurde 166 
raamatut ja annetusena saadi 9 ning maha kanti 202 raamatut. Fondist 6462 teavikut (70,1%) 
on ilukirjandust ja 2757 (29,9%) liigikirjandus Veel on kogudes 13 auvist ja 3 elektroonilist 
teavikut. 

Riigieelarvest eraldati 2015 aastal teavikute ostuks 720 eurot ja valla eelarvest 1300 eurot. 
Komplekteerimine käib Lääne-Virumaa Keskraamatukogu kaudu. Komplekteerimise kulud 
võrreldes 2014 aastaga suurenesid 6,5%. Riigieelarvest eraldatud sihtotstarbelise toetuse 
realiseerimisega probleeme pole olnud alati saab tellitud suurema summa eest kui ette nähtud. 
Komplekteeritud raamatutest 89% moodustas ilu- ja lastekirjandus ja 11% liigikirjandus. Eelistatud 
on Eesti kirjanike looming nii laste kui täiskasvanute osas. Tõlkekirjandusest valin võrdselt 
ajaviitekirjandust, kriminulle ja õppimist toetavat kirjandust. Komplekteerimisel tuleb arvestada 
kõikide lugejagruppidega. Võõrkeelset kirjandust ei tellitud kuna nõudlus puudub ja vajadusel saab 
RVL-i  teel tellida. E-raamatuid ka ei tellitud kuna puudub nõudlus ja laenutuskeskkond. 
Raamatute laenutuse edetabelis oli esikümnes kõik ilukirjandus: H.Pets „Elu läheb edasi“, M.Sajo 
„Verevermed“, H.Pets „Klassikokkutulek Kassaris“, C.Ingelman „Vanaproua kes röövis panka“, 
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K.Priilinn „Miraculum“, A.Hofberg „Isa naine“, S.Brown „Hukutav asitõend“, E.Tohvri „Ühe 
katuse all“  
Vähenenud on huvi „Minu ....“ sarja  ja elulooraamatute vastu. 
 
Perioodika komplekteerimine 
Ajakirjade ja ajalehtede ostuks eraldati valla eelarvest 700 eurot millest telliti 14 komplekti ajakirju 
ja 4 ajalehte (Virumaa Teataja, Postimees, Maaleht ja Eesti Ekspress)  Annetusena saabusid 
ajalehed Kesknädal ja Vihula Valla Leht. Riigieelarvest soetati ajakirjad Looming ja Täheke. 
Ajakirjade laenutuste TOP-i kuuluvad: Kroonika, Kodukiri, Eesti Naine, Tehnikamaailm ja Imeline 
Ajalugu. Ajakirju ja ajalehti laenutavad peamiselt pensionärid.  
 
Auviste komplekteerimine 
Annetusena saabus 1 auvis. Auviseid ei  komplekteerinud kuna nõudlus puudub. 
 
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  
Muudatused teeninduskorralduses ja teenustes puuduvad. 
 
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine AIP-i kasutamine on vähenenud mis näitab kodude 
head varustatust arvutitega. Enamasti kasutatakse AIP-i siis kui on tarvis printida või ID kaardiga 
sisse logida. Aasta jooksul kasutati AIP-i 65 korral.( 2014 aastal 91 korral) 
 
4.2 Raamatukogu kasutamine Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte - teenuste üldiseloomustus, 
kasutajaarvestus, jmt. Lisada juurde muutuste analüüs, millest tingitud. 
Tabel 7 

Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2014 

Lugejad 
2015 

Muutus 
(+-) 

Laenut-d 
2014 

Laenut-d 
2015 

Muutus (+-) 

Linna/maak. 
rmtk 

154 158 ++4 7450 6878 -572 

Sh keskk       
 
Tabel 8 

Raamatu- 
kogu 

Külastused 
2014 

Külastused 
 2015 

Muutus 
(+-) 

Virtuaalkülast. 
2014 

Virtuaalkülast. 
2015 

Muutus 
(+-) 

Linna/maak. 
rmtk 

2911 2562 -349 0 0 0 

Sh keskk       
Arvestust raamatukogu kasutajate kohta peetakse raamatukoguprogrammis URRAM. 2015 aastal 
külastas raamatukogu 37,92 % piirkonna elanikkonnast. (2014 aastal 36,41%) Lugejate arv on 
suurenenud 4 inimese võrra aga laenutuste ja külastuste arvud on vähenenud. 
Lugejarühmiti oli kõige suurem kasutajate protsent töötajaid 51,3% pensionäre 29,8% põhikooli 
õpilasi 13,5% üliõpilasi 3,8% ja RVL töötajaid 1,9%. 
Piirkonna elanike arv vähenes 9 inimese võrra. Paljud elanikud töötavad välismaal ja külastavad 
raamatukogu ainult puhkuse ajal paar korda aastas. Tihedamad raamatukogu külastajad on 
pensionärid, kõigist laenutustest 37,6% tegid pensionärid. 
Elanikkond vananeb ja paljud head lugejad on lahkunud meie hulgast. Halva tervise ja nägemise 
tõttu ei saa enam lugeda. 
Õpilased jõuavad väsinult koolist koju hilja õhtul ja loevad ainult vaheajal. 
 
4.3 RVL teenindus  



 

 

5

RVL tellimusi täideti 150 võrra rohkem kui eelmisel aastal ja telliti teistelt 65 võrra rohkem. RVL 
toimib oma valla raamatukogudega ja Viitna raamatukoguga. Kaugemalt ei soovita postikulu tõttu 
tellida. 
Teavikute viimiseks ja toomiseks saab kasutada valla sotsiaalnõunikku ja teisi vallaametnikke. 
Sageli tuleb oma trantspordiga toomas ja viimas käia.  
4.4 Laste- ja noorteteenindus  
4.4.1 Laste- ja noortekirjanduse komplekteerimine Laste ja noortekirjanduse komplekteerimisel 
arvestan Lastekirjanduse Keskuse soovitustega. Kuna rahalised võimalused on piiratud eelistan 
auhinnatud teoseid ja kooli õppekavas olevaid teoseid. Veel tellin lasteaia ainekavale vastavat 
õppekirjandust ja unejutte. 
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/maak. 
rmtk 

25 19 -6 489 506 ++17 594 296  - 298 

Sh keskk          
Lapsi lugejana on jäänud vähemaks kuna lasteaialapsi ja suvel vanavanemaid külastavaid lapsi ei 
ole erinevatel põhjustel lugejaks registreerinud.(Vanemal pole lapse dokumenti kaasas või lihtsalt ei 
soovita last registreerida) Neile lastele laenutab lapsevanem või vanavanem ja laenutus ei kajastu 
laste statistikas. Laste laenutused on langenud 50%. Üheks põhjuseks on suure lugemusega pere 
kolimine teise valda elama. Osad lapsed käivad raamatukogus rohkem vaba aega veetmas 
(joonistamas, meisterdamas, värvimas) aga raamatuid koju ei laenuta. Neile meeldib kui 
raamatukogutädi raamatut ette loeb või jutustab. Koolikirjandust saab nüüd lugeda ka e- kooli 
kaudu mis jällegi raamatukogu laenutusi vähendab. 
 
4.4.3 Lasteteenindus s.h laste lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine Lastenurga  
kodusemaks muutmiseks on kasutatud mänguasju ja pehmeid patju istumiseks mis lastele väga 
meeldib. Ürituste korraldamisele seab piirid väike ruum mis ei võimalda korraga paljude lastega 
tegeleda. (Näiteks terve lasteaia rühm ära ei mahu) Kooliõpilased külastavad raamatukogu õhtuti ja 
peamiselt õppekirjanduse laenutamiseks. Põhikooli õpilasi üritustele meelitada ei õnnestu. 
 
4.4.4 Laste üritused. Tabel 10 

Ürituse nimi/sisu Sihtrühm Osalejate arv 
1.Tutvumine inimkehaga 
2.Ettelugemispäev „Tere 
Volli.“ Volli teeb bändi 
3.Jõulukaunistuste 
valmistamine. 

Algklassi õpilased 
kolme kuni kaheksa aastased 
 
Algklassi õpilased 

5 
6 
 
4 

 
 
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  
Siia ei lähe arvesse need erivajadustega lugejad, kes käivad raamatukogus ja kasutavad 
tavateenuseid. Siin on mõeldud spetsiaalseid raamatukoguteenuseid. 
Tabel 11 

 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv 
Koduteenindus 0 0 0 

 
Tabel 12 
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 Ürituste arv Osavõtjate arv 
Teenused teistele  asutustele 0 0 

Kui ei ole võimalik teenuseid kirjeldada olemasolevate tabelite järgi, siis võib tabelit muuta oma 
vajaduste kohaselt.  
 
4.6 Raamatukogu kultuurikeskusena 
 Raamatukogu on maal oluline kultuuriasutus. Püütakse pakkuda eelkõige kirjandusega seotud 
üritusi, näitusi ja väljapanekuid. Lugejad kinnitavad raamatukogu vajalikkust kuna muidu puuduks 
neil igasugune võimalus uuema kirjandusega tutvumiseks. Näitused ja väljapanekud on üha enam 
leidnud kasutajaid. Näiteks väljapanek „Tervis loodusest“ laenutati mõne päevaga tühjaks. 
Kiidetakse, et vaata kui tore, et raamatud näitusel väljas riiulist ei oskaks otsidagi. 
Tabel 13 

Raamatukogu 
nimi 

Näitused/virtuaalnäitused, 
väljapanekud 

Üritused Üritustel 
osalenute arv 

Võsupere 27 3 15 
 
NÄITUSED: 
*“Minu esimesed triibulised” Eduard Vilde 150 
 
VÄLJAPANEKUD: 
Pidevalt väljas UUDISKIRJANDUSE väljapanek mida täiendatakse jooksvalt iga kuu 
*55 aastat TÄHEKESEGA 
*Ilon Wikland 85 
*Ilusat sünnipäeva Eesti! 
*Kevad aias! 
*Erni Krusten 115 
*Aasta lind VIU 
*Tervis loodusest! 
*Laule paljugi on loodud. 
*Maimu Berg 70 
*Arno Kasemaa 100 
*”Seiklusjutte maalt ja merelt” esimene väljaanne ilmus 55 aastat tagasi. 
*”Laste sõbrad juba 70 aastat PIPI PIKKSUKK, NILS HOLGERSON, TOMMI ja ANNIKA” 
*Päkapikud juba piiluvad 
* Kuulsad Eesti dirigendid 
Suuremate näituste ja väljapanekute toomiseks puudub eksponeerimispind. Ruumist jääb puudu 
isegi laste joonistuste väljapanekul. 
 
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele. 
 
Kasutajakoolitused arvuliselt 
Tabel 14 

Raamatukogu Rühmakoolit. 
arv 

Osalejate 
arv 

Individuaalkoolit. 
arv 

Osalejate arv 

 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 
 0 0 0 0 5 2 5 2 

 Peamine sihtrühm on pensionärid kes vajavad koolitust pangateenuste ja ID kaardi kasutamisel, 
infootsingul ja meilide koostamisel ja saatmisel. 
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4.8 Raamatukoguteenuse turundus  
Raamatukogu tutvustus, lahtiolekuajad, kasutamise eeskiri ja muud dokumendid on kättesaadavad 
valla kodulehel. Kuulutused ja teated on paberkandjal väljas raamtukogus kohapeal ja küla 
infotahvlil. Kiiremad teated edastatakse telefoni ja e-kirja teel.  
 
4.9 Bibliograafia- ja infoteenindus (Raamatukogude tegevuseks vajalike bibliograafia-, täistekst- 
ja muude andmebaaside loomine ja pidamine) 
E-teenuste arendus ja tutvustus. Kas ja milliseid andmekogusid pakutakse lugejaile kodulehe 
vahendusel, et suurendada virtuaalkülastuste arvu?  E-kataloog  
 
4.9.1 Andmebaaside loomine   Ei ole loonud. 
 
4.9.2 Infopäringud  Infopäringuid oli 25 mida on 41,8% vähem kui eelmisel aastal. Vähenemine 
tuleneb sellest, et inimestel on kodus infootsimise võimalused olemas. Õpilased soovivad materjali 
referaatide ja lõputööde tegemiseks. Suure osa infopäringutest moodustavad asutuste 
telefoninumbrite ja sõiduplaanide otsingud. Olid ka mõned huvitavamad  näited: 

 Õnnitluskaardi tikkimine       *   Lubikrohvi valmistamine 

 Kodus veini valmistamine 
 
4.9.3 Trükised ja veebiväljaanded   
Ei ole koostanud. 
5.  2016 aasta tegevused      
 
Eesmärgiks tuleb seada lugejate, külastuste ja laenutuste tasakaalus hoidmine. See ei saa olema 
kerge ülesanne kuna elanike arv väheneb ja lapsi on raske lugemise juurde meelitada kuna on palju 
muid tegevusi ja koolipäevadel jõutakse hilja koju. RVL teenuse tihe kasutamine, et kõikide 
lugejate soovid rahuldada. 
 
Direktor  
Aili Raudla 
 
LISA 1 Raamatukoguhoidjate täienduskoolituse vajadus 2016-2018 
   

Koolituse teema Koolituse eesmärk (kompetentsid) 
1.Erivajadustega ja erineva kultuuritaustaga 
inimeste teenindamine. 
2.Suhtlemispsühholoogia alused ja erinevad 
suhtlemistehnikad. 
3.Arvutikasutamise oskuse täiendamine 
(tekstitöötlus, esitlus, turvalisus) 

 Seoses pagulasteemaga tuleb valmis olla. 
 
Parema teeninduse pakkumine. 
 
Et lugejatele koolitust pakkuda peab ise paremini 
uuendustega kursis olema 

 
 
LISA 2 Lastekirjanduse nimetused ja eksemplarid 2015 

Autor Nimetus Väljaandmise 
aasta 

Kirjastus Eksemplaride arv 

     
 
 
 


