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Aastaaruanne 2016 
 

Haljala Vallaraamatukogu 

Varangu Haruraamatukogu 

Elanike arv : 527 
 
 
1.Põhilised tegevussuunad  

 Märtsis toimus lugejate rahulolu-uuring. Kahjuks sattus see ajale, kui olin haige ja seetõttu 
sai vastata ainult internetipõhiselt ja tagasiside jäi saamata vanematelt inimestelt, kes ei 
kasuta arvutit. Vastu tulles lugejate soovile, muudeti raamatukogu lahtiolekuaega, et õhtul 
oleks ühel päeval kauem lahti. 

 Haljala kihelkonna 775 juubeliks toimus Varangu külaseltsi projektipõhine üritus“Juurte 
juurde“, milles aktiivselt osales ka raamatukogu. Seadsin üles vanade fotode näituse „Minu 
kodu lugu“ ja kogusin ning panin välja näituse vanadest esemetest, tööriistadest ja 
käsitöödest. 

            Merekultuuri aastaks oli väljapanek „Meri raamatulugudes“ 
 

2. Juhtimine  

2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:   
 Muutusi raamatukogude võrgus ei olnud. Raamatukogu on avatud Essus 2 päeval , Varangu 

laenutuspunkt 2 päeval ja 1 päeval teenindan Haljala Vallaraamatukogus  
 Essus pikenes lahtiolekuaeg ühel päeval 19.00-ni 
 Nõukogu on 3-liikmeline 

 
 Kõigil teeninduspiirkonna elanikel on võimalik raamatukogu teenuseid kasutada, sest 

vahemaad ei ole suured. Lahtiolekuajad on sobivad. Essu piirkonna külade vahel liigub  
liinibuss. Raamatukogul on Varangul laenutuspunkt. Üks kaugemaid teeninduspiirkonna 
külasid on Kandle, kus puudub transpordiühendus, aga sealt ei ole infot tulnud, et kellelgi 
oleks raamatukogu teenus jäänud kättesaamatuks. 

 
2.2 Eelarve 
 
Tabel 2 
Põhieelarve  Seisuga  

31.12.15. €  
Seisuga  
31.12.16 €  

Muutus %  

Eelarve kokku     
Personalikulu     
Komplekteerimiskulu    
sh KOV-lt    
sh riigilt     
Infotehnoloogiakulu     
* Ürituste/näituste 
korraldamise kulu 

   

*    
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2.3 Projektid 
Tabel 3 (täielik loetelu) 
Projektid, toetused (Kellelt saadud?) 
Projekti nimi 

Periood Eraldatud 
summa 

Projekti üldmaksumus 

-    

 
 
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng Muudatus toimus tööajas. Essus hakkas raamatukogu 
suveperioodil ühel päeval kauem lahti olema 10.00 -  18.00 ja alates septembrist 11.00 – 19.00. 
 
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest:  
 
Koolituse teema Korraldaja Osalejate arv 

Soome kirjandus 
Arvo Iho. Elu ja looming 

LVKRK 1 

 
 
LISA 1 
 
2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ei olnud 
LISA 2 
 
2.4.3 Erialahariduse omandamine ei omandanud 
 
2.4.4 Töötajate tunnustamine ei tunnustatud 
 
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid 
ja asukoht. 2016. a. muudatusi ei olnud. Varangu raamatukogu asub Essus külakeskuses, kus 
asukoht on väga hea. Raamatukogu kasutada on 2 ruumi, millest üks vajab endiselt sanitaarremonti. 
Varangul asub laenutuspunkt küla keskusest väljas, kuhu ei ole mugav pimedal ajal tulla, kuid 
paiknemine seltsimajas on parim võimalik asukoht. Raamatukogus on vana inventar. Üritusteks 
saab kasutada seltsiruumi ja ülemise korruse saali. 
 
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.  
Varangu laenutuspunkti on tagatud juurdepääs kaldteega, Essus ligipääs puudub. 
 
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 
 Wi-Fi levik on  olemas nii Essus kui Varangul. Varangu laenutuspunktis on ainult 1 arvuti, mida 
kasutan nii tööarvutina kui ka võimaldan vajadusel interneti kasutust lugejatele, kuid arvuti on 
vananenud ja ei tunnista enam ID- kaardi kasutamise funktsiooni.  AIP Essus oli ühe arvutiga, aasta 
lõpus saadi veel 1 uus lisaks.  
 
3. Kogud  Komplekteerimisel lähtun põhimõttest, et paremik eesti kirjandusest oleks olemas. Tuleb 
arvestada ka lugejate soovidega, sest raamatuid pole mõtet osta riiulisse seisma.  Enim loetakse 
kriminaal- ja armastusromaane, elulooraamatuid. Kogude säilivuse tagamiseks kiletan  
pehmekaanelised. 
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 
-annetuste osakaal kogude juurdekasvust oli väike 5% (10 raamatut) 
- komplekteerimise summad on vähenenud ja siinkohal on väga tänuväärne RVL. 
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) saadi juurde 214 raamatut 
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3.1.2 Perioodika komplekteerimine    ajakirju osteti 14 nimetust ja ajalehti 3 
3.1.3 Auviste komplekteerimine     ei tellitud 
3.2 inventuurid, mahakandmised  kanti maha 810 teavikut, mis olid lagunenud ja aegunud 
 
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  

Muudatusi teenustes ei olnud, saab printida Essus ja Varangul. Muutus lahtiolekuaeg:  Essus 
kolmapäeviti avatud nüüd kauem 11.00 – 19.00.  Viidi läbi Haljala valla raamatukogude rahulolu-
uuring. Uuringus osalejaid oli vähe, aga see sattus ajale, kui olin haige ja vastata sai ainult 
internetipõhiselt. Kindlasti oleks olnud rohkem osalejaid, kui oleks saanud vastata ka raamatukogus 
kohapeal paberkandjal. Üldkokkuvõttes jäädi raamatukogu töö ja raamatufondiga rahule, mõnele ei 
sobinud lahtiolekuajad ja raamatukoguruumid. Sooviti rohkem üritusi, eriti kohtumisi kirjanike ja 
tuntud inimestega. Teavikuid pikendatakse põhiliselt telefoni teel, kuigi olen soovitanud teha seda 
Urramis. Rahulolu-uuringus selgus ka, et ei teata sellisest võimalusest, aga samas ei oldud ka 
huvitatud koolitusest. 
 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine. Essus oli AIP arvuti kasutusvõimalusega, aasta lõpus 

saadi veel 1 uus arvuti juurde. Varangul on 1 arvuti, mis on ühtlasi ka töötaja tööarvuti. Arvuti on 

vananenud ja ei võimalda kasutada ID-kaarti. AIP-i kasutatakse üha vähem, sest internet  on  

kättesaadav kodudes ja telefonides. 

 
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Lugejate arv langes 3 võrra. Languses on ka 
külastused ja laenutused. Raamatukogu oli peaaegu 2 kuud suletud haiguse tõttu. 
 
Tabel 5 
Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2015 

Lugejad 
2016 

Muutus 
(+-) 

Raamatukogu 106 103 -3 

 
Raamatu- 
kogu 

Külastused 
2015 

Külastused 
2016 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal-
külast. 
2015 

Virtuaal-
külast. 
2016 

Muutus 
(+-) 

Raamatukogu 2307 2148 -159 0 0 0 

 
 
Raamatu- 
kogu 

Laenut-d 
2015 

Laenut-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Päringud 
2015 

Päringud 
2016 

Muutus 
(+-) 

Raamatukogu 4389 4156 -233 14 13 -1 

 
 
Infopäringud: Registreeritud 13 päringut. Iseseisvad infootsingute oskused on paranenud ja ei 
vajata enam raamatukogu vahendust. 
 
4.3 RVL teenindus RVL laenutuste osakaal on eelmise aastaga võrreldes tõusnud. Lugejad on 
saanud teadlikumaks RVL-i võimalusest. Tellimusi teistelt 68, ise tellinud 7. RVL toimub põhiliselt 
valla siseselt, enim tellimusi saadud Haljala Vallaraamatukogust. Kuna ise käin seal ühel päeval 
teenindamas, siis on võimalik raamatud kaasa võtta või sealt oma lugejatele tuua.  
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4.4 Laste- ja noorteteenindus  
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine  
Lasteraamatuid saadi juurde 32. Tellin peamiselt eesti algupärast lastekirjandust. Noortekirjandust 
tellin vähem, sest puudub lugeja. 
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 
Tabel 6 
Rmtk Lug-

d 
2015 

Lug-
d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Külast-
d 2015 

Külast-
d 2016 

Muutus 
(+-) 

Laenut 
2015 

Laenut 
2016 

Muutus 
(+/-) 

Raamatukogu 27 26 -1 704 658 -46 336 417 81 

 
4.4.3. Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine  Eelmise 
aastaga võrreldes vähenes lugejate arv 1 võrra. Vähenes ka külastuste arv, kuid samas laenutuste arv 
tõusis. Külastuste arvu vähenemine võib olla tingitud sellest, et raamatukogu oli haiguse tõttu 
suletud peaaegu 2 kuud. Laenutusi see eriti ei mõjutanud, sest käisin ka siis 2 korral laenutamas ja 
siis võeti rohkem varuks. 
Raamatukogu piirkonnas ei ole kooli ega lasteaeda ja see on põhiliseks miinuseks lastetööle ja 
teenindusele. Kohustuslik kirjandus saadakse kätte kooli raamatukogust. Siit kandi lapsed tulevad 
koolibussilt juba pimedas. Raamatukogus käiaksegi peamiselt koolivaheaegadel. Siis saab teha ka 
lasteüritusi. 
 
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad 
üritused. LISA 4  
 
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  
 
Tabel 7 
 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv 

Koduteenindus 0 0 0 

 
Tabel 8 
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 koostöö Haljala Vallaraamatukogu ja Aaspere Haruraamatukoguga, Varangu 
Külaseltsiga  
4.6.2 riiklikul     puudub 

4.6.3rahvusvaheliseltasandilpuudub.                                                                                          
Raamatukogu peamine koostööpartner kohalikul tasandil on Varangu külaselts. Varangu 
raamatukogu laenutuspunkt asub seltsimajas ja kuna olen ka maja perenaine, koordineerin 
seltsi tegevusi ja kirjutan projekte, siis osad üritused ongi koostöös seltsiga. Üritusi võiks 
korraldada rohkem, kui kahjuks ei võimalda seda eelarve. 

Üritused: 
1. Kirjandusõhtu „Kevadet avastades“ - Varangul 
2. Kohtumine kirjanik Hinge Kaljundiga – Essus 
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3. Teemapäev „Juurte juurde“ - fotonäitus, vanade esemete ja käsitöönäitus (koostöös Varangu 
külaseltsiga) 

4. Õunakoogikonkurss – õunasortide näitus(koostöös Varangu külaseltsiga) 
5. Lauamängude turniir lastele – Varangul 
6. Vaigukipsist külmkapimagnetite valmistamine – Essus 
7. Jõulupärgade ja -kaunistuste valmistamine, advendiküünla süütamine – Varangul 

Väljapanekud: 

1. Heljo Mänd – 90 
2. Kallimaks kui kullakoormat, tuleb tervist pidada 
3. Väga kriminaalsed lood 
4. Abiks aiapidajale 
5. Meri raamatulugudes 
6. Suvi ja sügis purki 
7. Aabitsad läbi aegade 
8. Kaunimad jõuluraamatud 
9. Jõulud tuppa ja õue 

 

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.  
 Kasutajakoolitust vajas 2 inimest. Sihtrühm pensionärid, kes vajasid arvuti algõpet (pangateenused, 
meiliaadressi tegemine, ID-kaardi kasutamine). Muutunud on see, et üha vähemaks jääb neid 
inimesi. kes vajaksid arvutikoolitust, kuna noorem oskajate põlvkond tuleb peale. 
 
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded  
Raamatukogu teenuseid ja üritusi tutvustatakse Haljala Vallaraamatukogu kodulehel ja facebooki 
kontol. Lisaks on raamatukogus toimuvate ürituste teave üleval Varangu Külaseltsi facebooki lehel 
ja kuulutustel piirkonna külade teadetetahvlitel. Toimunust kirjutan  vallalehte ja fotomaterjali 
avaldan facebookis. 
Väljaandeid ei koosta.  
 
4.9 Andmebaasid.  Tegevust andmebaasidega ei toimu 
 
5. 2017 aasta tegevused 
2017. aastal jätkub kindlasti töö lastega, et tuua neid raamatukogu ja lugemise juurde. Eesmärgiks 
koolivaheaegadel korraldada mõni üritus. Kahjuks uuel aastal hakkab Varangu laenutuspunkt lahti 
olema ainult ühel päeval nädalas, sest hakkan teenindama Haljala Vallaraamatukogus kahel päeval. 
See võib kaasa tuua külastuste arvu vähenemise. Prioriteediks on lugejate arvu hoidmine, sest 
väikese lugejatearvuga raamatukogu juures on iga lugeja tähtis. Tuleb korraldada kirjanduslikke 
üritusi nii Essus kui Varangul. 
 
 Raamatukoguhoidja Urve Kingumets 
 
LISA 1 
Personali koolitus (siia ainult arvud) 
Raamatukogu 
nimi 

Koolituste 
arv 

Koolitustundide 
arv  
(koolituse maht ) 

Koolituskulud 
eelarves 

Koolituseks 
kulutatud 

Varangu 2 5   

LISA 2 
Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused  
LISA 3 
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Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid  
Raamatukogu nimi              Teostatud tööd (2016) 

 0 

 
LISA 4 
 Laste-ja noorteüritused  
Raamatukogu nimi Ürituse nimi Osavõtjate arv 

Varangu 1. Lauamängude turniir 
2. Vaigukipsist külmkapi-   
magnetite valmistamine 

4 
4 

 


