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1. Sissejuhatus 

 

Haljala Vallaraamatukogu 2011 – 2015 aasta arengukava aluseks on järgmised olulised 

riiklikud ja muud dokumendid nagu: 

1. Eesti riigi kultuuripoliitika põhialused; 

2. UNESCO Rahvaraamatukogude manifest; 

3. Rahvaraamatukogu seadus; 

4. Haljala valla arengukava 2010 - 2020; 

5. Haljala Vallaraamatukogu põhimäärus. 

Haljala Vallaraamatukogu (edaspidi raamatukogu) arengukava eesmärgiks on võtta kokku 

Haljala valla raamatukogude praegune seisukord, määratleda eesmärgid ja näidata ära 

tegevused, mis tagavad hea raamatukogundusliku teeninduse Haljala valla elanikele. 

 

2. Haljala Vallaraamatukogu missioon 

 

Haljala Vallaraamatukogu ülesanne on täita infotarbija erinevaid vajadusi, toetada 

elukestvat õppimist ja enesetäiendamist, olla kultuuriline ja sotsiaalne keskkond Haljala 

valla elanikele ja külalistele. Selleks võimaldab raamatukogu vaba ja piiramatu juurdepääsu 

informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ja kultuurile.  

Vallaraamatukogu ülesandeks on Haljala Vallavolikogu ja Haljala Vallavalitsuse määruste 

vahendamine elanikkonnale.  

 

3. Haljala Vallaraamatukogu visioon 

 

Haljala Vallaraamatukogu on Haljala valla elanikele tuntud ja hinnatud, külastajasõbralik, 

arenev ja usaldusväärne kultuuriasutus.  

 

4. Haljala Vallaraamatukogu väärtused 

 

Haljala Vallaraamatukogu igapäevase töö alusteks on traditsioonide hoidmine, 

innovaatilisus, ausus, avatus, usaldusväärsus, sõbralikkus ja professionaalsus. 

 

5. Lühiülevaade ajaloost 

 

Haljala Raamatukogu 

1923. aastal asutati Haljala Rahvaraamatukogu Selts, mida võib lugeda Haljala 

Raamatukogu eelkäijaks. 

1939. aastal moodustati Haljala valla raamatukogu. 

1945. aastal moodustati Haljala Valla Keskraamatukogu. 

1977. aastal moodustati Rakvere Rajooni Haljala Haruraamatukogu. 

1993. aastal sai raamatukogu nimeks Haljala Raamatukogu. 

Raamatukogu automatiseerimisega alustati 2004.aastal. Soetati spetsiaalne tarkvara 

„URRAM” ning alustati elektronkataloogi loomisega. 

Raamatukogu fondi suurus on 17929 eksemplari (01.01.2010.a). 

Teeninduspiirkonnas on 1645 elanikku. 

 

Aaspere Raamatukogu 

1872. aastal Daniel Pruuli eestvedamisel tulid naaberkülade Aaspere, Karula ja Sagadi 12 

ärksamat meest koolimajja kokku, et „Õppia Selts ehk laenuraamatukogu ehk „Pibliotek” 

asutada. See oli esimene talupoegade raamatukogu Eestis. 
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Hiljem EW ajal sai raamatuid laenutada kahel laupäeval kuus vallamajas. 1947.a loodi 

raamatukogud Aasperesse ja Kavastusse. Oma ruume ei olnud. 1985.a põles hoone, kus 

raamatukogu asus, maha. Raamatukogu paigutati ajutiselt Aaspere mõisahoonesse, kus ta 

asus üle 20 aasta. Ei Aaspere ega Viru kolhoos leidnud võimalust anda raamatukogule 

vajalikke ruume. 

2004.a asutati MTÜ Aaspere Külakoda ning PRIA ja valla toel rekonstrueeriti endine 

kolhoosi kontorihoone külakeskuseks, mis valmis 2007.a, kuhu sai omad ruumid 

raamatukogu. 

 

Varangu Raamatukogu 

1907.a loodi väike seltsiraamatukogu, mille asutajaks oli Varangu Algkooli õpetaja Karl 

Kruusimägi.  

Kodanliku Eesti ajal laenutas vallamajas raamatuid valla abikirjutaja Rita Strauch. 

Sõjakeerises raamatud hävisid ja alustada tuli tühjalt kohalt. 

Varangu Raamatukogu asutamisajaks peetakse 1. septembrit 1951.a. Raamatukogule anti 

kasutada Varangu külanõukogu ruumidest üks tuba. Laenutamiseks oli 50 raamatut. 

Raamatukogu juhataja oli Vaike Lund (Penjam). 

Laenutamas tuli käia hobusega Katela laenutuspunktis, mõne aasta pärast lisandusid 

Kandle, Essu ja Arkna. 

1969.a sai raamatukogu ruumid Varangu küla keskele vana viinavabriku hoonesse. 

2010.a jaanuaris kolis raamatukogu Varangu Seltsimaja ruumidesse. 

Essus asus laenutuspunkt „Õitsengu” kolhoosi kontorihoones ja alates 1994.a Põdruse 

Lasteaed-algkooli hoones, praeguses Essu Külakeskuses. 

 

6. Hetkeolukord 

 

Raamatukogu struktuurüksusteks on Aaspere haruraamatukogu ja Varangu 

haruraamatukogu. Varangu haruraamatukogul on teeninduspunkt Essu külas. 

 

Haljala Vallaraamatukogu töötajate koosseis: 

Juhataja 1,0 

Raamatukoguhoidja 2,0 

 

Raamatukogul on põhimäärus ja kasutamise eeskiri. 

Alates 2011. aastast moodustatakse Haljala Vallaraamatukogu juurde vähemalt 

kolmeliikmeline raamatukogu nõukogu. 

 

Haljala Vallaraamatukogu peamaja asub Haljala Rahvamaja esimesel korrusel (Tallinna 

mnt 13 Haljala alevik). Asukoht on soodne, ruum meeldiv, raamatukogutööks sobiv. Muret 

teeb ruumikitsikus, sest pidevalt suureneb fond. Rahvamaja teisel korrusel on raamatute 

hoidla. 

Raamatukogu tehniline baas praegu enam ei rahulda. Tööarvuti on vana. Olemas on 

multifunktsionaalne printer (skanner, printer, koopiamasin) – mis on samuti vana. Olemas 

on vöötkoodilugeja. Koopiamasin (KONICA 1216) on aastast 2002, mis samuti vajaks 

väljavahetamist. Kolm uut arvutit on avalikus internetipunktis (edaspidi AIP). 

 

Haljala Raamatukogu kasutab Info- ja Kataloogisüsteemi URRAM. Alates 2004.a on kogu 

raamatufond elektronkataloogis ja samast ajast toimub ka elektrooniline laenutamine. 

Raamatukogul eraldi kodulehte ei ole. Oma teateid saab välja panna rahvamaja 

koduleheküljel. Haljala Vallaraamatukogule luuakse kodulehekülg 2011. aastal. 
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Aaspere haruraamatukogu asub Aaspere Külakojas, olles piirkonna elanikele soodsas 

asukohas. Kirjanduse valik ja hulk on lugejatele piisav. On AIP ja WiFi. Külakoja ruume 

saab kasutada ürituste korraldamisel. Materiaalne olukord on rahuldav. 

 

Varangu haruraamatukogu kaks ruumi Essus on piisavalt avarad, kuid vajaksid 

sanitaarremonti. Ühes ruumis on uus mööbel, teine ruum vajaks uusi riiuleid. Puuduvad 

kaldriiulid väljapanekuteks, ajakirjaderiiul. AIP-is on kolm uut arvutit. Varangu 

laenutuspunkt asub Varangu Seltsimaja ühes ruumis, milles on vana inventar. On 

internetiühendus ja kaks uut lugejaarvutit. 

Raamatukogu on piisavalt varustatud uute raamatute ja perioodikaga. 

 

Raamatukogus pakutakse külastajaile järgmisi teenuseid: 

 

Ajalehtede kohallugemine, ajakirjade, raamatute ja muude teavikute kohal-kasutamine ja 

kojulaenutamine. 

Infopäringutele vastamine. 

Interneti ja arvutite kasutamine. 

Järjekorraraamatust teatamine meili ja telefoni teel. 

Koopiatetegemise ja printimise võimalus ajalehtedest-ajakirjadest, raamatutest, 

dokumentidest. 

Lugejapiletite väljastamine ja uuendamine. 

Raamatukogude vahelise laenutuse võimalus nii valla, maakonna ja vabariigi piires. 

Ürituste korraldamine vanematele ja lastele. 

Näitused, väljapanekud, kirjandusõhtud. 

 

Kogude komplekteerimine 
 

Elektroonilisele andmebaasile üleminekuga oli raamatukogudel esmavajaduseks puhastada 

fond sisult aegunud ja mittevajalikest raamatutest. 

Komplekteerimine toimub Lääne-Virumaa Keskraamatukogu kaudu. 

Aktiivkasutuses olev kirjandus paikneb raamatukogudes avariiuleil. 

Raamatukogus on kättesaadavad Haljala Vallavolikogu ja -valitsuse määrused, otsused ja 

korraldused. 

Raamatukogud reklaamivad oma üritusi valla ja rahvamaja kodulehel, teadetetahvlil, 

ajalehes „Haljala Valla Sõnumid”. 

Ürituste korraldamisel teeb raamatukogu koostööd Haljala Gümnaasiumiga, Haljala 

Lasteaiaga, Haljala rahvamajaga, külaseltsidega ja vallaga. 

 

Kontakt: 
 

Haljala Raamatukogu: 

aadress: Tallinna mnt 13 Haljala alevik 45301 Lääne-Virumaa, telefon 325 0602, e-post 

haljalark@haljala.ee 

 

Aaspere haruraamatukogu: 

Kärmu küla Haljala vald 45311 Lääne-Virumaa 

Telefon 325 0588 

e-post aaspererk@haljala.ee 

 

Varangu haruraamatukogu 

Varangu küla Haljala vald 45320 Lääne-Virumaa 

mailto:haljalark@haljala.ee
mailto:aaspererk@haljala.ee


 6 

Telefon 329 2133 

e-post varangurk@haljala.ee 

 

7. Teeninduspiirkond 

 

Raamatukogu teeninduspiirkonnaks on Haljala valla haldusterritoorium. 

 

Haljala valla elanike arv on 2814 (01.01.2010.a.) 

Haljalas   1675 

Aasperes    526 

Varangul    613 

 

Haljala piirkonna moodustavad – Haljala alevik ning Auküla, Idavere, Kisuvere, Lihulõpe, 

Tatruse, Vanamõisa ja Võle külad. 

Aaspere piirkonna moodustavad – Aaspere, Kavastu, Kärmu, Kõldu, Liiguste ja Sauste 

külad. 

Varangu piirkonna moodustavad – Aasu, Aaviku, Essu, Kandle, Pehka, Põdruse ja Varangu 

külad. 

 

8. Statistika ja SWOT analüüs 

 

SWOT analüüs koostati Haljala Valla arengukava 2010 - 2020 koostamise raames (2010). 

Koostamisest võtsid osa Elve Veldi, Kaia Kaljuvee ja Urve Kingumets. 

 

Raamatukogu kasutamine 2010.a. 

 

Raamatukogu Elanikke Lugejad Hõive       Laenutused Külastused 

Aaspere  526  185  35%  5125  3220 

Haljala    1675  518  31%  15644  6315 

Varangu  613  132  21,5%  5494  2663 

Kokku   2814  835  29.7%  26263  12198 

 

Kogude suurus 01.01.2010.a. 

Raamatukogu 

Kokku   35268 

Aaspere   8125 

Haljala    17929 

Varangu   9214 

 

Tugevused: 

kestev infovajadus; 

kolme raamatukogu olemasolu; 

hästitoimiv meeskonnatöö; 

heal tasemel teenindus; 

ühendatud raamatukogude struktuur ja haldamine; 

koostöö kõigi valla raamatukogude vahel; 

elektroonkataloogi olemasolu ja elektrooniline laenutus kõigis meie raamatukogudes; 

koostöö teiste valla asutustega; 

pidev võimalus enesearendamiseks ja täiendamiseks; 

mailto:varangurk@haljala.ee
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infotehnoloogia kasutamine ja keskmine tehniline baas; 

avatus ja innovaatilisus; 

traditsioonid ja ajalugu. 

 

Nõrkused: 

põhikogu ruumikitsikus; 

Varangu raamatukogu ruumid vajavad remonti, tehnilise baasi parandamist ja mööbli 

uuendamist; 

 

Võimalused: 
ühiskonna positiivne suhtumine kultuuri ja raamatukogudesse; 

koostöö vallavalitsuse, valla allasutustega ja seltsidega; 

ühiskonnas toimuvate protsesside tulemusena kasvab nõudlus korrastatud informatsiooni ning 

raamatukoguteenuste järele; 

koostöö teiste raamatukogudega maakonnas ja Eestis 

Haljala Raamatukogu laiendamine rahvamaja arvel; 

elektronkataloogi, raamatukoguprogrammi URRAM ja e-teenuse võimaluste propageerimine 

lugejate hulgas; 

rahastamise stabiilsus, rahastamise kindel regulaarne tõus; 

erinevates projektides osalemine; 

järjepidevus; 

täiendkoolituse võimalus. 

 

Ohud: 

valla investeerimisvõime vähenemine; 

teavikute hinna tõus; 

ühiskonnas toimuvad arengud võivad mõjutada raamatukoguteenuste pakkumist; 

lugemise populaarsuse vähenemine seoses interneti pealetungiga; 

trükiste vähene eksemplaarsus; 

tasuta teenuse pakkuja mainega seotud ohud; 

külade muutumine äärealadeks; 

külaelanike migratsioon seoses tööpuudusega. 

 

Eesmärk: 

ühtne, hästitoimiv raamatukogude võrk; 

valla lugejate kaasaegne ja tasemel teenindamine; 

 

Tegevused: 

Nimetada Essu laenutuspunkt Varangu Raamatukoguks asukohaga Essus endise 

Põdruse lasteaed-algkooli hoones ja Varangu laenutuspunkt asukohaga Varangu Seltsimajas; 

Varangu Raamatukogus teha sanitaarremont, soetada koopiamasin ja uus tööarvuti, uuendada 

inventar ka teises ruumis; 

Varangu laenutuspunktis uuendada inventar, soetada printer ja vöötkoodilugeja; 

Aaspere Raamatukogusse muretseda uus tööarvuti; 

Haljala Raamatukogusse muretseda uus tööarvuti ja koopiamasin; 

laiendada Haljala Raamatukogu ruume rahvamaja arvel; 

suurendada kirjanduse liikumist valla raamatukogude vahel. 

 

Oodatav tulemus: 

raamatukogu kui kasulik ja meeldiv ajaveetmise koht; 

raamatukogu kui elukestva õppimise koht. 
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9. Tegevuskava 2011-2015 (põhitegevused ja investeeringud) 

9.1. Organisatsioon ja juhtimine. 

 

Arengueesmärgid 

 

Eesmärgiks on välja kujundada optimaalse struktuuri, motiveeritud personali ja ratsionaalse 

töökorraldusega jätkusuutlik organisatsioon. Luua innovaatiline, avatud kasutajasõbralik, 

ratsionaalse teeninduskorraldusega õpi-, töö- ja suhtluskeskkond. 

 

Tegevused 

 Koordineerida haruraamatukogude tööd; 

 Kaasajastada ametijuhendid ja tööprotsesse reguleerivad dokumendid; 

 Suurendada töötajate motiveeritust, rakendades nii rahalisel kui ka mitterahalistel 

teguritel põhinevat motivatsioonisüsteemi; 

 Sise- ja väliskommunikatsioonisüsteemi täiustamine (elektroonilised infokanalid, 

teabepäevad, raamatukogu koduleht, pressiteated, info vallavalitsuse kodulehele; 

 Arendada raamatukogu suhtekorraldust; 

 Raamatukogutöö paremaks ja täpsemaks korraldamiseks viia läbi lugejauuringuid. 

Raamatukogu tööst saab juba täna hea ülevaate, kasutades raamatukoguprogrammi 

URRAM erinevaid aruandeid (külastused, laenutused, lugejate arv ja koosseis, enim 

laenutatud raamat jne.); 

 Raamatukogu sünnipäeva tähistamine: 

Varangu haruraamatukogu 60 (2011) 

Aaspere haruraamatukogu 65 (2012) 

Haljala Vallaraamatukogu 90 (2013) 

 

9.2. Personalikoolitus 

 

Arengueesmärgid 

Eesmärgiks on tagada raamatukogu külastajate igati tasemel teenindamine. Selleks on vaja 

töötajaid koolitada, tõsta nende kutsekvalifikatsiooni. 

 

Tegevused 

Personali süsteemne erialane, IT ja suhtlusalane koolitamine. 

Lähtuda töötajate täiendkoolituses raamatukogu ees seisvatest eesmärkidest, 

kvalifikatsiooninõuetest, asutuse vajadustest ja töötaja soovidest. 

 

9.3. Eelarve ja rahastamine 

 

Arengueesmärgid 

Tagamaks raamatukogu stabiilne areng on oluline toetuda kindlale rahastamissüsteemile. 

 

Tegevused 

Põhitegevuse rahastamine peaks toimuma senisel kujul – riik + omavalitsus. Lisaks 

investeeringute ja ürituste rahastamisele erinevatest fondidest/projektidest. 
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9.4. Haldustegevus (renoveerimine, investeeringud) 

 

 

Tegevus Rahastamine Rahastamise 

allikad 

Vastutav ametnik 

       

Haljala Raamatukogu ruumide 

laiendamine ja osaliselt uue inventari 

soetamine 

2011-2013 vallaeelarve Vallavanem,  

majandusspetsialist 

Varangu haruraamatukogu ruumide 

sanitaarremont, inventari kaasajastamine 

Essus 

*2011-2012 vallaeelarve Vallavanem, 

majandusspetsialist 

 

9.5. Kogude säilitamine 

 

Arengueesmärgid 

Eesmärgiks on tagada kogude ajakohasus ja otstarbekus tulenevalt rahvaraamatukogu 

vajadusest ja esitavatest nõuetest. 

 

Tegevused 

 

9.5.1. Kogude kujundamine 
Kogu heal tasemel komplekteerimine on hästi toimiva raamatukogu põhialuseks. 

Selleks: 

- Kujundada kogu valda hõlmav ühtne komplekteerimispoliitika; 

- Komplekteerida teavikuid Lääne-Virumaa Keskraamatukogu kaudu; 

- Paindlik järelkomplekteerimine; 

- Tagada komplekteerimisrahade optimaalne kasutamine; 

- Vajadusel tellida muukeelset kirjandust; 

- Tagada lugejate nõudlust arvestades ja vastavalt võimalustele raamatukogule vajalik 

perioodika. 

 

Raamatukogu kogusid komplekteeritakse lähtudes lugejanõudlusest, arvestades Haljala 

Vallaraamatukogu funktsioone keskraamatukoguna ning arvesse võttes ERÜ 

rahvaraamatukogude komplekteerimise töörühma koostatud „Soovitusi kogude kujundamiseks 

rahvaraamatukogudele”. 

Kallemaid teatmeteoseid hangitakse ühes eksemplaris raamatukogu Haljalas asuvas 

lugemissaalis kohalkasutuseks, ajaviiteromaanide eksemplaarsust tuleb vähendada. Eesmärgiks 

on aktiivne valla raamatukogudevahelise laenutuse toimimine. 

 

9.5.2 Töö kogudega 

 Järjepidev elektroonilise andmebaasi korrastamine, ühtlustamine (pidev protsess); 

 Kogude korrastamine (vananenud ja lagunenud kirjanduse mahakandmine, uute 

raamatute kiletamine, klammerdamine); 

 Kogude sisuline analüüs ja uue kirjanduse komplekteerimise analüüs; 

 Kogude kasutatavuse ja lugeja nõudluse analüüs; 

 Haruraamatukogude metoodiline juhendamine; 

 Andmebaasis olevate andmete raamatupidamisandmetega võrdlemine/vastavusse 

viimine (harukogud ). 
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9.6. Raamatukogu- ja infoteenused 

 

Arengueesmärgid 
Eesmärgiks on tagada info ja teavikute kättesaadavus, tehes raamatukogu kasutamise lihtsaks ja 

mugavaks, pakkudes kõigi sihtgruppide vajadustele ja ootustele vastavaid teenuseid (koopiate 

valmistamine, printimine, skaneerimine). 

 

Tegevused 

 

9.6.1. Lugejateeninduse arendamine 

 Ühtse teenindussüsteemi loomine, sh töötada välja ja arendada vallaraamatukogul ühtne 

lugejatelt teavikute tagastamise süsteem. 

 Panna toimima raamaturing (2011) – kord kuus (uued raamatud, RVL ja lugejate poolt 

tellitud raamatud). 

 Vanurite ja erivajadustega inimeste teenindamine koos valla sotsiaaltöötajatega. 

 Hõive suurendamine – uute lugejasihtrühmade raamatukokku toomine (selle tagavad 

õigesti komplekteeritud kogud, näituste ja ürituste korraldamine, avalikkusele info 

õigeaegne edastamine, lugejasõbralik ja kompetentne teenindus). 

 

9.6.2. Elektroonilised andmebaasid, avaliku teabe kättesaadavus 

 

Raamatukogudes on avaliku teabe kättesaamise tagamiseks külastajate käsutuses 

internetiarvutid (Aasperes 5 arvutit, Haljalas 3 arvutit ja Varangul koos Essuga 5 arvutit). 

 

Tegevused: 

- Tagada raamatukogudes Haljala Vallavolikogu ja –valitsuse määruste, otsuste ja 

korralduste kättesaadavus. 

- Edastada regulaarselt infot raamatukogudes toimuva kohta. Kasutada info 

edastamiseks valla ajalehte. 

 

9.6.3. e-teeninduse arendamine 

Jätkata elektrooniliste inforessursside ja – teenuste aktiivset tutvustamist. Me ainult ei hoia ja 

halda informatsiooni, vaid teeme selle kättesaadavaks, õpetame ja koolitame kasutajat. 

Raamatukogu kasutamine laieneb – juba kodus saab teha valikuid – raamatute reserveerimise 

võimalus, e-kirjaga saabunud raamatust teavitamine, tähtaegade pikendamine jne. 

 

9.7. Koostöö 

Arengueesmärgid 

 

Arengukava elluviimiseks süvendab raamatukogu partnerlust ja koostööd teiste 

raamatukogude, erialaorganisatsioonide, valla asutustega ja külaseltsidega. 

 

9.8. Raamatukogu kui kultuuriasutus 

 

Arengueesmärgid 

Erinevate ürituste ja näituste korraldamise eesmärgiks raamatukogus on tutvustada 

raamatuvarasid, tuua lapsi raamatute juurde, olla meeldiva ajaveetmise ja suhtlemise kohaks. 
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Tegevused 

Raamatukogu kui vaba aja veetmise koht, aktiivne suhtlemiskeskus, kodukandi kultuuripärandi 

ja traditsiooni säilitaja: 

- Jätkata erinevate näituste ja ürituste korraldamist, tutvustamaks raamatuvarasid ja 

pakkudes võimalust raamatukogus meeldivalt aega veeta; 

- Lastetöö korraldamine – üritused, raamatukogutunnid Haljala Gümnaasiumi 

algklassidele ja lasteaia vanematele rühmadele, näitused, nuputamised, 

meisterdamised/joonistamised. Leida teid ja võimalusi laste huvi äratamiseks 

lugemise vastu; 

- Haruraamatukogude kaasabil toetada külaliikumise ja seltsitegevuse arendamist; 

- Raamatukogude (eriti oluline harukogudes) funktsiooniks on olla vahendajaks 

elaniku ja vallavalitsuse vahel (avaliku teenuse pakkumine vastavalt raamatukogu 

võimalustele). 

 

10. Raamatukogu arengukava muutmise kord 

 

Raamatukogu arengukava kuulub muutmisele seoses: 

- raamatukogundusalase seadusandluse muudatustega; 

- muudatustega valla investeeringute kavas; 

- raamatukogu nõukogu ettepanekutega; 

- raamatukogu arengukava tähtaja möödumisega. 

Arengukava kinnitab vallavolikogu. 

 

11. Kokkuvõte 

Raamatukogu on innovaatiline õpi-, töö- ja kultuurikeskkond. Soovime säilitada ja tõsta 

raamatukogu head mainet, olla usaldusväärne ja konkurentsivõimeline hästi toimiv 

rahvaraamatukogu 

 

 

Arengukava koostamise töörühm: 

Elve Veldi  - Haljala Raamatukogu juhataja 

Urve Kingumets - Varangu Raamatukogu juhataja 

Inga  Toomejõe - Aaspere Raamatukogu töötaja 

Kaia Kaljuvee  - Endine Aaspere Raamatukogu juhataja. 


