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Aastaaruanne 2016 
VÕSUPERE RAAMATUKOGU 

Elanike arv  399 
 
 
1.Põhilised tegevussuunad  

 Eesmärgid mis 2016 aastaks püstitati ka enamjaolt täideti. Lugejate arv langes ainult kahe 
 lugeja võrra. Laste arv, kes külastasid raamatukogu tõusis viie võrra (2015 aastal 37 last, 

2016 aastal 42 last). Samuti suurenes teistelt tellitud ja saadud RVL (+ 196). 
 Lugejate ja töötaja arvutisse paigaldati Windows 10 programm ja soetati uus printer- 

skänner-koopiamasin.  
 Merekultuuri aastaga seoses oli väljas näitus „Näoga mere poole“ mis tutvustas kohalikku 

rannaelu ja merega seotud tegevusi. Ettelugemispäeval lugesime lastega Evald Tammlaane 
„Laevakoer Tuhk“ ja voltimispäeval meisterdasime lastega laevukesi. 

             

2. Juhindutakse Vihula Valla arengukavast aastateks 2017 – 2025 kus on raamatukogude kohta 

märgitud järgmist 

Raamatukogud on kujunenud  vallas omamoodi külakeskusteks.  Võsupere raamatukogu asub samas 

hoones lasteaia ja külakeskusega. Peale raamatute ja ajakirjanduse laenutuse pakuvad raamatukogud 

internetipunkti teenust, korraldavad mitmesuguseid näitusi ja abistavad erinevate ürituste läbiviimisel.  

Tuleviku eesmärgiks on valla arengukavas seatud 
    Raamatukogude teenuse parandamine ja mitmekesistamine. 
    Võsu, Võsupere, Vihula, Karepa ja Vergi avalike internetipunktide töös hoidmine  
    Interneti kasutusvõimaluste kaasajastamine raamatukogudes  
  Elanikele IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) ja interneti kasutamise alase koolituse     

korraldamine (valla raamatukogude baasil) 

2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:   
 Muutuseid raamatukogude võrgus ei toimunud. 
 Muutuseid lahtiolekuaegades ei tehtud. Raamatukogu avatud E – R 11.00 – 18.00 L,P – 

suletud.  
 Nõukogu puudub. 

 
 Raamatukogu asub Võsupere külas mis on teeninduspiirkonna kõige suurem küla (124 

elanikku) suuruselt teine piirkonna küla Palmse (72 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. Kui Vihula 
valla elanike arvu vaadata tundub, et raamatukogusid on vallas liiga palju aga valla 
territoorium on suur ja vahemaad küllaltki pikad. 

 
2.2 Eelarve 
 
Tabel 2 
Põhieelarve  Seisuga  Seisuga  Muutus %  



 

31.12.15. €  31.12.16 €  
Eelarve kokku  11518 11798 2,37% 
Personalikulu  7614 7508 -1,39% 
Komplekteerimiskulu 2718 2727 0,30% 

sh KOV-lt 1998 2011 0,64% 

sh riigilt  720 716 -0,01% 

Infotehnoloogiakulu  1140 559 -50,96% 
* Ürituste/näituste 
korraldamise kulu 

0 0 0 

*    
2016 aasta eelarve jäi samasse suurusjärku 2015 aastaga. Infotehnoloogiakulu vähenes 50 % kuna 
2015 aastal osteti lugejale uus arvuti. 
 
2.3 Projektid 
Tabel 3 (täielik loetelu) 
Projektid, toetused (Kellelt saadud?) 
Projekti nimi 

Periood Eraldatud 
summa 

Projekti üldmaksumus 

 0 0 0 

Hinnang toetusprogrammidele. Oluline on projekti mõju või millised muutused kaasa toonud? 
Peaks tulenema projekti eesmärgist. 
 
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng 
Muutusi personali koosseisus ei ole. Töötab üks täistööajaga inimene kes ka koristab ruumid. 
Töötaja puhkuse ja haiguse korral on raamatukogu suletud, asendajat ei ole. Puhkus on planeeritud 
suveks siis aktiivsemad lugejad laenutavad korraga lihtsalt rohkem raamatuid ja õpilastel pole 
hädasti koolikirjandust tarvis. 
 
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest:  
 
Koolituse teema Korraldaja Osalejate arv 
1.Virumaa rahvariided 
 
2.Eesti islam ja kultuuri- 
erinevused. 
3.IKT vahendid ja võimalused. 
4.Motiveeritud raamatukogu- 
hoidja kui kogukonna alus. 
5.Kunda hariduselust ja 
Rahvaülikoolist. 
6.Tsemenditööstuse ajaloost ja 
sõbrakaubandusest Kundas. 
7.Topoteek- meie võimalus 
ennast näidata. 
8.Lugemisprogrammi „Aitan 
lapsi raamatute juurde“ 
stardikoolitus. 
9.Raamatukogutöö tulemuste 
hindamine ja statistika. 
10.“Tõest ja õigusest“ nii ja 

LVKRK 
 
LVKRK 
 
LVKRK 
LVKRK 
 
LVKRK 
 
LVKRK 
 
LVKRK 
 
Eesti Lastekirjanduse Keskus 
 
 
LVKRK 
 
LVKRK 

1 
 
1 
 
1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
1 
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naa. 
Kõik koolitused olid  silmaringi avardavad ja uusi ideid andvad. Eriti meeldis „Eesti islam ja 
kultuurierinevused“ ja lugemisprogrammi stardikoolitus. 
 
LISA 1 
 
2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:  
Märkimisväärseid esinemisi ei ole olnud. 
 
2.4.3 Erialahariduse omandamine  
Töötaja ei omanda erialaharidust. 2008 aastal väljastatud töötajale Raamatukoguhoidja III kutse-
kvalifikatsioon. 
 
2.4.4 Töötajate tunnustamine  
Ei ole tunnustatud. 
 
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.  
 
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 ühtegi liikumispuudega inimest. 
 
2.5.2.Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 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 Seisuga 01.01.2016 oli fondis 9192 raamatut, aasta jooksul osteti juurde 160 raamatut ja 
annetusena saadi 26 raamatut. Kogus on 13 auvist ja 3 elektroonilist teavikut, auviseid juurde ei 
soetatud. Veel sisaldab kogu 103 aastakäiku ajakirju ja juuurde osteti 12 aastakäiku ajakirju ning 
maha kanti 11 aastakäiku ajakirju.  Maha kanti 198 raamatut, millest 90% oli sisult vananenud 
liigikirjandus. Fondist 71,5% moodustab ilu- ja lastekirjandus ning 28,5% liigikirjandus. Kõik uued 
pehmekaanelised raamatud kiletatakse 
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 
Komplekteerimine toimub Lääne-Virumaa Keskraamatukogu komplekteerimisosakonna kaudu ja 
see toimib kvaliteetselt ja kiirelt. Komplekteerimisel peetakse silmas lugejate huvisid ning et 
tellitud teavik võimalikult palju ringleks. Vähema lugemishuviga teavikute puhul kasutatakse RVL 
teenust valla teistest raamatukogudest. Pidevalt jälgitakse valla teiste raamatukogude 
komplekteerimisi, et vältida palju topelttellimusi Lastekirjanduse tellimisel on arvestatud lasteaia 
vajadustega ja koolide kohustusliku kirjandusega. E-teavikuid komplekteerinud ei ole kuna puudub 
nõudlus. Vajadusel on kooliõpilastele tutvustatud tasuta e-raamatute keskkondi. 
-kogude kasutatavus ja seosed lugejate sihtrühmadega, Fondi ringlus 2016 aastal oli 0,49% 



 

3.1.1.Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 2016 aastal osteti raamatukokku 160 
paberraamatut 1971 euro väärtuses, millest 137 oli ilukirjandus, 10 ajaloolise, 5 poliitilise, 3 
psühholoogilise, 3 muusikalise ja 2 meditsiinilise sisuga raamatut. 160 raamatust 33 oli laste- ja 
noortekirjandus. Võõrkeelseid ja venekeelseid raamatuid ei soetatud, samuti ei komplekteeritud e-
raamatuid. 
3.1.2 Perioodika komplekteerimineAjakirjade ja ajalehtede ostuks eraldati valla eelarvest 700 
eurot millest telliti 12 komplekti ajakirju (Eesti Naine, Elu Lood, Mari, Tiiu, Kroonika, Sensa, Pere 
ja Kodu, Tehnikamaailm, Imeline Ajalugu, Maakodu, Kodutohter ja Käsitööd) 
ja 4 ajalehte (Virumaa Teataja, Postimees, Maaleht ja Eesti Ekspress) Annetusena saabusid 
ajalehed Kesknädal ja Vihula Valla Leht. Riigieelarvest soetati kultuuriajakirjad Looming ja 
Täheke. 
Ajakirjade laenutuste TOP-i kuuluvad: Kroonika, Eesti Naine, Tehnikamaailm ,Mari ja Imeline 
Ajalugu. Ajakirju ja ajalehti laenutavad aktiivselt pensionärid. 
 
3.2 inventuurid, mahakandmised  
Inventuuri ei ole tehtud. Igal aastal kantakse maha orienteeruvalt sama kogus raamatuid ja ajakirju 

kui juurde saabub,  2016 aastal kustutati 198 raamatut ja 11 aastakäiku ajakirju. 

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  
Muudatusi teeninduskorralduses ja teenustes ei ole.  Lugejatele pakutakse võimalust raamatuid, 
ajakirju ja ajalehti koju laenutada ning kohapeal lugeda. Samuti pakutakse interneti kasutamise, 
printimise, koopiate tegemise ja skaneerimise võimalust. Vajadusel saab arvutikasutamisel 
raamatukogutöötaja abi ja juhendamist. 
Lugejate rahulolu-uuringuid ei tehtud kuid lugejate siirad tänusõnad väljendavadki teenindusega 
rahulolu.   
 
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine. AIP-i kasutamine on 2016 aastal suurenenud. 2015 
aastal kasutati AIP-i 65 korral ja 2016 aastal 89 korral. Enamasti kasutatakse AIP-i väljatrükkide 
tegemiseks ja digiallkirja andmiseks. Külastajad kasutavad ka oma arvutiga Wi-Fit. 
 
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte. 
 
Tabel 5 
Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2015 

Lugejad 
2016 

Muutus 
(+-) 

Raamatukogu 158 156 -2 
 
Raamatu- 
kogu 

Külastused 
2015 

Külastused 
2016 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal-
külast. 
2015 

Virtuaal-
külast. 
2016 

Muutus 
(+-) 

Raamatukogu 2562 2368 -194 0 0 0 
 
 
Raamatu- 
kogu 

Laenut-d 
2015 

Laenut-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Päringud 
2015 

Päringud 
2016 

Muutus 
(+-) 

Raamatukogu 6878 6642 -236 25 19 -6 
 
2016 aastal külastas raamatukogu 39,1% piirkonna elanikest (2015 aastal 37,92%). Iga lugeja 
külastas raamatukogu keskmiselt 15 korda aasta jooksul ja laenutas 42,5 teavikut. Raamatukogu oli 
avatud  2016 aastal 221 päeva (2015 aastal 228 päeva) ja keskmine külastuste arv päevas oli 10,7. 
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Lugejate, külastuste ja laenutuste arvud kõik langesid võrreldes 2015 aastaga, mida oli ka arvata, 
sest piirkonna elanike arv vähenes 15 inimese võrra. Mõned elanikud töötavad välismaal või 
pealinnas ja külastavad raamatukogu ainult paar korda aastas. Mitu head lugejat lahkus taas 
jäädavalt meie hulgast. Samas on positiivne , et registreeriti ka 11 uut lugejat. 
Laenutuste edetabelid. 

Täiskasvanutele laenutatud raamatute TOP 10 
1.Erik, Tohvri „Äri ja armastus“ (19) 
2.Margit, Kilumets „Jaak Joala: kuulsuse ahelad“(19) 
3.Kalle, Muuli „Vilja teine elu“ (19) 
4.Helve, Undo „Mõtetes elatud elu“(19) 
5.Liz, Fenwick „Cornwalli võõras“(18) 
6.Mart, Sander „Litsid: naiste sõda“ (18) 
7.Merle, Sild „Karlova pruudid“ (18) 
8.Ilmar, Särg „Tähe lend“ (17) 
9.Tuule, Lind „Kättemaksukohuslane“ (17) 
10.Mari, Sajo „Verevermed“ (17) 
Edetabelist selgub, et loetavamate raamatute topis on 9 eesti kirjaniku teost ja ainult 1 välisautori 
raamat. Kõige rohkem laenutusi teevad pensionärid 38,3 % kõigist laenutustest ja pensionärid 
loevad enamuses eesti kirjandust. 
 
Infopäringud: Infopäringute arv langeb pidevalt kuna inimestel on kodus infotehnoloogia 
vahendid mille kaudu infot otsida. Päringuid esitavad kooliõpilased kui vaja referaate koostada, sest 
õpetajad nõuavad kirjanduse kasutamist. Näiteid: (meie metsade suurim imetaja, lindude ränne,  
parkmets, laastudest meisterdamine, vastlapäeva kombed, lapse sotsiaalne areng jne.) Teine grupp 
kes päringuid teeb on pensionärid kes ise arvutit ei kasuta. Näited: (valla ametnike telefoninumbrid, 
busside sõiduplaan, pärimisseadus ja testamendi koostamine, eksootiliste toalillede hooldamine 
jne.) Sageli küsitakse infot telefoni teel ja päring ununeb märkida. 
 
4.3 RVL teenindus  
RVL-i teel tellitakse valla teistelt raamatukogudelt ilu- ja teatmekirjandust kui oma raamatukogus 
eksemplar puudub või on juba välja laenutatud ja kellelgi kiiresti tarvis. Lääne-Virumaa 
Keskraamatukogust tellitakse teatme- ja õppekirjandust, mida oma kogus ei ole.  
RVL sisse on suurenenud võrreldes 2015 aastaga 196 laenutuse võrra. 2015 (639) ja 2016 (835). 
RVL välja on vähenenud 289 laenutuse võrra vastavalt  2015 (721) ja 2016 (432) 
 
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.  2016 aastal 
osteti laste- ja noortekirjandust 33 raamatut ja annetusena saadi 6 raamatut. Kindlasti aitab iga uus 
raamat teenindusele kaasa kuna ajaviitekirjanduse lugemisel eelistatakse uudiskirjandust. 
 

Kooliõpilastele ( 1 – 9 klass) laenutatud raamatute TOP 10 
1.William, Golding „Kärbeste jumal“ (7) 
2.Kristiina, Kass „Nõianeiu Nöbinina“ (7) 
3.Tuule, Eet „Sundsuvitaja“ (7) 
4.Katrin, Reimus „Eilset pole olemas“ (7) 



 

5.Eno, Raud „Peep ja sõnad“ (6) 
6.Eno,Raud „Naksitrallid“ (6) 
7.James, Bowen „Kingitus Bobilt“ (6) 
8.Heli, Künnapas „Tähtajaline elu“ (5) 
9.Pyle, Howard „Kuulsa Robin Hoodi lustakad seiklused“ (5) 
10.Annie,M.G. Schmidt „Viplala lood“ (5) 
Nagu edetabelist näha laenutavad kooliõpilased rohkem kohustuslikku kirjandust Aga on paar 
tüdrukut kes kõik uuemad noortekad läbi loevad. 
 
 
 
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 18 22 4 508 480 -28 296 313 17 
 
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine         
Lastest lugejate ja laenutuste arv on tõusnud aga külastused natuke vähenenud. Laste puhul on 
oluline, et nad tunneksid ennast raamatukogus koduselt. Võimaluste piires on lastenurka 
kodusemaks kujundatud lisades patju istumiseks ja mänguasju. Kui saabub  uus raamatupakk panen 
raamatud lauale näituseks välja, et lastes tähelepanu äratada.   Kui laps tajub, et  raamatukogus teda 
oodatakse tuleb ta sinna meelsasti oma vaba aega veetma. Lastele meeldib joonistada, värvida, 
meisterdada ja arvutimänge mängida. Raamatute laenutamine ei ole paljudele lastele esmatähtis. 
Tihti laenutavad lasteraamatuid hoopis nende vanemad ja see ei kajastu lastelaenutuste statistikas. 
Palju laenutusi teevad lasteaiakasvatajad mis samuti statistikas ei kajastu. 
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad 
üritused. LISA 4 Lasteüritused on korraldatud peamiselt lasteaialastele ja esimese kuni kolmanda 
klassi õpilastele, sest vanemaid lapsi on vähe ja peale kooli nad üritusele ei jõua.  
 
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 

Piirkonnas ei ole haiglat ega hooldekodu.  
 
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. Ei tee koostööd. 
 
 
Peamised koostööpartnerid kohalikul tasemel: 
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*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. 
 
Raamatukogul on kohalikus kultuurielus märkimisväärne koht. Korraldatakse üritusi lastele ja 
toetatakse lasteaia õpetajaid õppematerjalidega. Raamatukogu näituste ja väljapanekutega 
suunatakse lugejate tähelepanu uuemale kirjandusele. Teemaväljapanekutega pakutakse  võimalust 
oma teadmisi erinevatel aladel täiendada. Külaraamatukogus kulub ühele lugejale tunduvalt rohkem 
aega kui suuremates linnaraamatukogudes, sest alati on lugejal teemasid, mida soovitakse 
raamatukogutöötajaga arutada ning ka nõu ja abi küsida. 
 
2016 aastal pakuti lugejale 27 väljapanekut ja 2 näitust. 
Pidevalt on üleval väljapanek uudiskirjandusest mida jooksvalt täiendatakse. 
 
NÄITUSED 
“45 aastat Lahemaa Rahvusparki” 
“Merekultuuri aastal ikka näoga mere poole” 
 
VÄLJAPANEKUD (täiskasvanutele) 
*Paul Keres 100  
*Aasta lind rasvatihane 
*Heljo Mänd 90 
*Raimond Kaugver 90 
*Veeda teatrikuu koos armastatud näitlejaga 
*Kevad aias 
*Ira Lember 90 
*Looduskaitsekuu “Eesti loodus – oma või võõras” 
*Vanad jaaniaja kombed 
*Nikolai Baturin 80 
*Jaan Rannap 85 
*Debora Vaarandi 100 
*Uno Leies 85 
*Viivi Luik 70 
*Eri maade jõulukombed ja toidud 
 
 
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.  
Lasteaialastele raamatukogutöö tutvustamine, raamatute liigitamise ja riiulitele raamatute 
paigutamise põhimõtete selgitamine. 
 
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. Kiiremad teated edastatakse telefoni ja e-kirja teel. 
 



 

4.9 Andmebaasid. Kas ja milliseid andmekogusid pakutakse lugejaile kodulehe vahendusel?  E-
kataloog. 
 
5. 2017 aasta tegevused 
2017 aastat hakkab mõjutama valdade ühinemine, mida see endaga kaasa toob ei oska veel arvata. 
Ühinemislepingus midagi konkreetset raamatukogude kohta välja toodud ei ole. 
Kindlasti tehakse muudatusi raamatukogudevõrgu struktuuris. Lootma peab, et raamatukogu jääb 
avatuks ka 2018 aastal.                                                                                                                           
Eesmärgid:                                                                                                                                          
*tihedam koostöö lasteaia rühmadega - laste arv suurenes 2016 aastal ja moodustati kaks rühma 
*teha komplekteerimisel  häid valikuid - selleks suurendatud eelarves raamatute soetamise kulusid .                                            
*kasutada maksimaalselt RVL teenust – lugejate soovide parem ja kiirem  rahuldamine.                                                            
*korraldada üritusi erinevatele lugejarühmadele – suurem tähelepanu raamatukogule. 
*töötaja osalemine täiendkoolitustel – et olla pädev raamatukogu kasutajate nõustamisel. 
 
Direktor/juhataja 
 
Aili Raudla 
 
 
LISA 1 
Personali koolitus  
Raamatukogu 
nimi 

Koolituste 
arv 

Koolitustundide 
arv  
(koolituse maht ) 

Koolituskulud 
eelarves 

Koolituseks 
kulutatud 

VÕSUPERE  10 31 tundi 100 18,9 
 
LISA 2 
Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused  
 
LISA 3 
Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid  

Raamatukogu nimi              Teostatud tööd (2016) 
VÕSUPERE 0 

 
LISA 4 
 Laste-ja noorteüritused  

Raamatukogu nimi Ürituse nimi Osavõtjate arv 
VÕSUPERE 
 
VÕSUPERE 
 
VÕSUPERE 
 
VÕSUPERE 

„Mida huvitavat pakub 
raamatukogu“ 
Ettelugemispäev „Laevakoer 
Tuhk“ lugemine. 
Voltimine(võlupliiats, 
laevukesed ) 
Jõulukaunistuste valmistamine 

9 
 
4 
 
4 
 
4 

 


