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Aastaaruanne 2019 

Lääne-Virumaa Haljala Vallaraamatukogu Aaspere haruraamatukogu 

Elanike arv:465 

1.Põhilised tegevussuunad 

Raamatukogu põhitegevuseks on teavikute komplekteerimine, säilitamine ja lugejatele 

kättesaadavaks tegemine. Raamatute komplekteerimine ja laenutamine toimus ka 

2019.a.probleemideta. Fondi täiendati kõigi lugejagruppide huve silmas pidades. Tagati 

lugejatele vajalike raamatute olemasolu. Peamised laenutajad on  pensionärid ja lapsed. Peale 

laenutuste oli eesmärgiks pakkuda üritusi ja muid tegevusi kõikidele vanusegruppidele. 

Koolivaheaegadel ja koolivälistel aegadel leidsid lapsed tee raamatukokku, kus sai teha 

ettelugemispäevi, viktoriine, teadmiste teatejooksu, joonistamisi, meisterdamisi, mängida 

lauamänge, tutvuda rahvalikke kommetega  ja tegemistega. Oleme erilist tähelepanu osutanud 

eesti kirjanike loomingule. 

Eesti muinasjuttude ettelugemispäevad. 

Teadmiste viktoriin kirjanduslikel teemadel. 

Eesti kirjanikud lastekirjanduses ja nende teosed. 

Raamatukogul on tähtis koht kohalikus kultuurielus. Siia ei tulda vaid raamatuid 

laenutama,vaid see on ka kooskäimise ja suhtlemise kohaks. Kuna Aasperes ei ole lasteaeda, 

kooli ega noortekeskust, on raamatukogu kujunenud meie lastele meeldivaks ajaviitmise 

keskuseks koolivälisel ajal. Pensionärid veedavad siin aega ajalehti-ajakirju lugedes, 

omavahel suheldes. On toimunud nn. hommikutunnikesed vesteldes eakohalisest toitumisest, 

liikumisest, aiandusest,  käsitööst ja küpsetamistest, eelnevalt vastava kirjandusega tutvudes. 

Valla sündmuste ja ürituste kavaga saab tutvuda meie stendidel nii raamatukogus, facebooki 

lehel kui ka küla keskuses. 

1.2 Projektid 

Tabel 1 (täielik loetelu) 

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Eraldatud 

summa 

Projekti üldmaksumus 

    

2. Personali koosseis, areng 

Töötan 0,5 ametikohaga 3 päeva nädalas. 

2.1.1 Ülevaade täienduskoolitusest.  

Teema Korraldaja Osalejate arv 
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Erialased täienduskoolitused   

   

LVKRK korraldatud koolitused LVKRK  

Laste lugemismängud. Kuidas ajutreening 

parandab enesehinnanguid. Projektide 

kirjutamine kultuurkapitalile. 

LVKRK 4 tundi 

Seminar Väike-Maarja vallas: Rakke 

raamatukogu ja kodulugu. 

Kalaspordimuuseum. Eesti keelest. 

Liiklusnädalast. 

LVKRK 8 tundi 

Rahvusraamatukogu andmebaasidest ja uutest 

arengutest. Kirjastamise seisust ja Tänapäeva 

uutest raamatutest. 

LVKRK 4 tundi 

Värvinimedega fraseologismid ja nende tuntus 

õpilaste hulgas. Värvisõnade esinemine 

Kreutzwaldi muinasjuttudes. Dublini 

raamatukogud. Väekad taimed Eesti pärimuses. 

LVKRK 4 tundi 

   

Muud koolitused   

Arvutikoolitus Haljala 

Vallaraamatukogu 
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Iga koolitus annab tublisti juurde mõtteid ja plaane raamatukogu töös ja tegemistes. 

Kahjuks on koolitused sattunud tööpäevadele ja siis tuleb lihtsalt teha valik. 

Lisa 1 

2.1.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:  

Avalikke esinemisi ei toimunud. 

2.1.3 Erialahariduse omandamine.  

Ei omanda erialaharidust. 

2.1.4 Töötajate tunnustamine.  

Ei ole . 

2.2.1 Raamatukogu haldusjuhtimine.   

LISA 3 

Raamatukogu asub alates 2007.aastast MTÜ Aaspere Külakoja ruumides. Ruumid on heas 

korras, kuid vanast majast olenevalt tuleb palju kütta (olemas õhksoojuspump ja siiani ahi ). 

Kuid kahjuks lagunes nov. lõpus vana ahi ära ja nüüd jääb 2020.a. esimeseks tööks uue ahju 

või millegi muu küttekolde ehitamine. 

2.2.2 Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 

 Juurdepääs on tagatud, on kaldtee, käsipuuga korralik trepp. 

2.3 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas.                             

2019.a. novembris sain uue töötaja arvuti. Raamatukogu külastajatel on võimalus kasutada 
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AIP-i lugeja arvutit, on Wifi leviala, lisaks ka skaneerimise, printimise ja koopiate tegemise 

võimalus. 

3. Kogud komplekteerimine ja töötlemine 

3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 

Kogude komplekteerimine toimub Lääne-Virumaa Keskraamatukogu 

komplekteerimisosakonna kaudu. 

Raamatuid on tellitud arvestades teeninduspiirkonna lugejate soovide ja 

vajadustega..Suuremat huvi tuntakse eesti kirjanike teoste vastu, seega tellides olen eelistanud 

heatasemelist rahvuskirjandust. Kooliõpilased laenutavad põhiliselt kohustuslikku kirjandust. 

Koolivälisel ajal ja koolivaheaegadel on saanud lastele tutvustada uuemaid ilmunud 

raamatuid, neid ette lugenud ja siis arvustanud. On ka toimunud nn raamatute vahetamisi,st. 

lugejad toovad siia oma kodust huvitavaid raamatuid ja saavad valida teiste poolt annetatud 

raamatuid. Kohapeal käiakse pea iga päev ajalehti ja ajakirju lugemas. 

3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 

Raamatuid on sel aastal ostetud 190 eksemplari + 6 annetust. 

3.1.2 Perioodika komplekteerimine 

Ajalehti sai 2019 aastaks tellida 3 - „Virumaa Teataja“, „Õhtuleht“ ja „Maaleht“, valla poolt 

„Haljala Valla Sõnumid“, ajakirju 8 – „Naisteleht“, „Kodukiri“, „Käsitöö“, „Nipiraamat“, 

„Pere ja kodu“, „Kroonika“,“Tervendaja“, „Maalehe aastaraamat“,  lisaks on ka „Loomingu 

Raamatukogu“. Lastele käivad „Täheke“ ja „Hea Laps“ 

Perioodikat on saanud tellida lugejate soove arvestades. 

3.1.3 Auviste komplekteerimine 

Sel aastal sai lisatud 1 auvise 

3.2 inventuurid, mahakandmised 

2019.a. inventuuri ei toimunud , maha kantud sai 2 raamatut, kuna nende olukord oli üsna 

kehv 

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  

Teavet raamatukogu kohta saab Haljala Vallaraamatukogu Facebooki lehelt, samuti Haljala 

Valla kodulehelt. MTÜ Aaspere Külakojal on oma facebooki ja  koduleht, kus saan ka 

raamatukogu infot avaldada. 

Rahuloluuuringut ei ole teinud. Kuna lapsed külastavad peale koolipäeva sageli raamatukogu, 

leides siin igasugu tegevust, olen aru saanud, et siia tullakse huviga. 

 4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine. Lugejaarvutite olukord ja kasutamine. 

Raamatukogus on üks lugeja arvuti AIP-is, mida kasutavad nii lapsed  kui täiskasvanud ning 

tasulise teenusena on võimalik printida, skaneerida ja koopiaid teha. Lapsed kasutavad 
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lugejaarvutit  põhiliselt koolivälistel aegadel ja koolivaheaegadel.Täiskasvanud külastavad 

arvutit harva, põhiliselt pangatoiminguteks, hääletamisteks  ja info hankimiseks. 

4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused.  

Lugejate arv on jäänud pea samaks. Kahjuks jääb vähehaaval kõige vanem põlvkond 

vähemaks, nemad on aga kõige paremad lugejad. Eriti on suurenenud kohalkasutuste arv, 

kuna osad lugejad käivad pea igapäevaselt siin ajalehti-ajakirju lugemas.  Koolivälistel 

aegadel ja koolivaheaegadel on raamatukogu  külastamine laste poolt suur, olen neile 

korraldanud ettelugemispäevi, meisterdamisi ja lauamängude päevi .Lastele meeldib 

joonistada tegelasi loetud raamatutest. Joonistustest olen teinud seintele näitusi. 

Täiskasvanutega oleme teinud nn hommikusi jututunnikesi teemadel „Eakohaline toitumine“, 

tutvumine raamatusarjaga „Minu…“, „Eakohaline tervislik liikumine nii väljas kui ruumis“, 

retseptiraamatud ja käsitööajakirjad, tutvume vastavateemalise kirjandustega.  

Raamatu-

kogu 

Lugejad 

2018 

Lugejad 

2019 

Muutus 

(+-) 

Aaspere 103 98 -5 

 

Raamatu- 

kogu 

Külastused 

2018 

Külastused 

2019 

Muutus 

(+-) 

Virtuaal-

külast. 

2018 

Virtuaal-

külast. 

2019 

Muutus 

(+-) 

Aaspere 850 999 +149 0 0 0 

 

Raamatu- 

kogu 

Laenut-d 

2018 

Laenut-d 

2019 

Muutus 

(+-) 

Päringud 

2018 

Päringud 

2019 

Muutus 

(+-) 

Aaspere 1653 1763 +110 17 58 +41 

Laenutused- palun  kirjutage kokku kõik laenutused, ka kohalkasutuse laenutused 

Numbrite muutumine on peamiselt tingitud sellest, et sel aastal püüdsin järjepidevalt 

kohalkasutusi kirja panna. 

4.3 RVL teenindus (sh välja tuua, kuidas on RVL korraldatud) 

RVL teenindus toimub vallasiseselt hästi, kõige tihedamini Haljala Vallaraamatukoguga, aga 

ka teiste oma valla raamatukogudega. 

4.4 Laste- ja noorteteenindus  

Aasperes puudub nii lasteaed kui ka kool, seega meie lapsed külastavad kooliajal põhiliselt 

Haljala Kooli raamatukogu. Kohustuslikku kirjandust aga saavad nad siit. Koolivaheaegadel 
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ja koolivälistel aegadel on toimunud mitmeid kirjanduslikke üritusi- temaatilisi 

ettelugemispäevi, viktoriine lasteraamatute põhjal, millele siis järgnevad igasugused käelised 

tegevused. Lastele meeldib raamatukogus oma vaba aega veeta, peale lugemise saavad nad 

siin lauamänge mängida, joonistada, meisterdada. Eriti teebki rõõmsaks see, et lapsed tahavad 

raamatukokku tulla, siin olla, lugeda. Ka ise teistele ette lugedes tutvustavad nad endale  

põnevaid raamatuid kaaslastele, tekitades nii huvi teoste vastu. 

4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine  

2019.a. sai ilu-ja lastekirjandust kokku tellida 193 ühikut raamatuid, neist lasteraamatuid 48. 

4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 

Rmtk Lug-d 

2018 

Lug-d 

2019 

Muutus 

(+-) 

Külast-d 

2018 

Külast-d 

2019 

Muutus 

(+-) 

Laenut 

2018 

Laenut 

2019 

Muutus 

(+/-) 

Aaspere 13 14 +1 86 313 +227 72 120  +48 

Laste raamatukogu külastamine on tublisti suurenenud. Ja nagu täiskasvanud, nii käivad ka 

lapsed kohapeal oma ajakirju-raamatuid lugemas. Osadel lastel aga läheb laenutus kirja 

lapsevanema nimele. 

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

Sisuline hinnang, võrdlus, analüüs. 

Suurimad lugejad on algklasside lapsed, vanemates astmetes on lugejaid vähem, kui siis vaid 

kohustuslikku kirjandust. Ka sel aastal olen ettelugemispäevadel teinud nii, et lapsed ise 

loevad teistele raamatuid ette, neile see väga meeldib .Laps võis ise valida ettelugemiseks 

raamatu ja sellega ka teistele seda tutvustada. Grupp lapsi käib raamatukogus pea igal avatud 

tööpäeval lugemas, joonistamas, lauamänge mängimas, meisterdamas, kasutatakse ka arvutit. 

Lastele meeldib kui nende joonistused ka välja näitusele panen. 

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

üritused. LISA 4 

Ettelugemispäevad- muinasjutud ja muistendid eesti kirjanduses. 

Ülemaailmne raamatupäev. Astrid Lindgreni raamatud. 

Laste lemmikraamatute ettelugemine, meisterdamine, joonistamine, näituse väljapanek. 

Teadmiste viktoriin- üritus koostöös külaseltsiga. 

Vanavanemate päev, matk looduses. Koostöös külaseltsiga. 

 Lauamängude, joonistamise ja meisterdamise päevad koolivaheaegadel ja koolivälistel 

aegadel.                                                                                                         

Rahvakalendripäevad, nendega tutvumine kirjanduse põhjal, õnnitluskaartide valmistamine. 
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Halloweeniks, mardi- ja kadripäevaks ettevalmistamine ja kombed-tavad. 

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  

 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv 

Koduteenindus 0 0 0 

 

Teenused teistele asutustele Ürituste arv Osavõtjate arv 

 0 0 

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja 

võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.  

Kuna Aasperes ei ole lasteaeda, kooli ega muid kultuuriasutusi, on raamatukogu põhiline 

vabaaja viitmise koht nii lastele kui täiskasvanutele.  

4.6.1 kohalikul   

Meie lugejad võtavad võimaluse korral osa Haljala Vallaraamatukogu kirjandusringi 

üritustest. Kuid kahjuks on see jäänud üpris väheseks, kuna bussiliiklus Haljalaga on üpris 

kasin. 

Teeme ka koostööd MTÜ Aaspere Külakojaga ühiste ürituste korraldamisel ja läbiviimisel. 

Temaatiliste ürituste korraldamisel oleme kutsunud esinema kohalikke elanikke. 

Üritused täiskasvanutele:  

Kuna täiskasvanutest külastavad raamatukogu põhiliselt pensioniealised lugejad, siis ka 

ürituste teemad on sellekohased   

Eakohaline toitumine, 

Tutvumine raamatusarjaga „Minu….“. Lugejad vahetasid muljeid nii oma välisreisidest kui ka 

Eestimaa kaunitest kohtadest, sidudes kirjeldusi raamatutest loetuga. 

Retseptiraamatud ja käsitööajakirjad raamatukogust ,  retseptide vahetus  .                                                                                            

Raamatuannetuslaat 

Eakohaline liikumine väljas ja ruumis 

 Lastele: 

Muinasjutud ja muistendid eesti kirjanduses 

Astrid Lindgreni raamatud                                                                                                             

Rahvakalendripäevad, sellekohaline kirjandus, nende tähistamine                                                           

Laumängudepäevad                                                                                                  
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Ettelugemispäevad                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Meisterdamine  ja joonistamine lemmikraamatute tegelastest 

Vanavanemate päev. Matk looduses.Koostöös külaseltsiga 

Näitused:                                                                                                                 

Lemmikraamatutest tegelaste joonistuste näitus.   

 Näitus laste poolt meisterdatud asjadest 

Käsitöönäitus täiskasvanud lugejatelt 

4.6.2 riiklikul  

4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.  

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele. 

Millised on peamised sihtrühmad ja millised on peamised teemad? Tagasiside, mis 

muutunud? Analüüsida viimaste aastate kasutajakoolitusi tervikuna. 

4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded  

Peamised väliskanalid raamatukogu teenuste tutvustamiseks on Haljala Vallaraamatukogu ja 

MTÜ Aaspere Külakoja kodulehed ja Facebooki lehed. Lugejatega saab vesteldud kohapeal 

nii uutest kui ka loetud raamatutest, eesolevatest üritustest.Uued raamatud ja lugejate 

lemmikud on ette riiulitele välja toodud. 

4.9 Andmebaasid. Kas ja milliseid andmekogusid pakutakse lugejaile kodulehe 

vahendusel?  E-kataloog. 

5. 2020 aasta tegevused 

Tore, et lapsed on leidnud raamatukogu näol oma koolivälise vaba ajal viitmise koha, siin 

lugedes, meisterdades, joonistades, mängides. Kuna nad on peamised raamatukogu külastajad, 

olen püüdnud nende vaba aega kirjanduslikult meeldivalt sisustada.  Seda soovin ka järgmisel 

aastal jätkata, kaasates lapsevanemaid ürituste korraldamisel. Samuti tahaks jätkata 

täiskasvanutega nn hommikutunde. 

 

 

Raamatukoguhoidja: Aili Floren 

Kuupäev:06.01.2020 
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LISA 1 

Koolituste arv kokku Koolitustundide arv  

(koolituse maht ) 

Koolituseks kulutatud 

4 20  

LISA 3 

Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid  

Raamatukogu nimi              Teostatud tööd (2019) 

  

LISA 4 

 Laste-ja noorteüritused  

Ürituse nimi Osavõtjate arv 

Muinasjutud eesti 

kirjandusest 

12 

A.Lindgreni raamatud 8 

Lauamängudepäevad 16 

Ettelugemispäevad 

koolivaheaegadel 

58 

Meisterdamine ja 

joonistamine 

lemmikraamatu 

tegelastest 

22 

Rahvakalendripäevad ja 

nende tähistamine 

8 

Vanavanematepäeva 

tähistamine koostöös 

külaseltsiga 

6 

 

 

 

 


