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Tabel 1 

Omavalitsus Piirkonna 
elanike arv 
(01.12.17) 

Teeninduspunktide 
arv 

Vinni 
Vallavalitsus 

2722 1 

 

1.Põhilised tegevussuunad  

2018. mai kuust alates ehib meie raamatukogu seina üks väga vahva poiss, kes upitab riiulile 
E. Vilde raamatut. Kunstnikud olid Helena Hanni ja Vahur Agur. Katuse äärele on 
paigaldatud ka valgusti, nii et see rõõmus poiss tervitab meid nii ööl kui päeval. 
Meie valla laste suve sisustas Suvebingo. Täiskasvanutega käisime ekskursioonil Sibulatee 
radadel. Nii laste kui täiskasvanute üritus toimus Vinni valla raamatukogude 
ühisettevõtmisena.  
Vinni raamatukogu sai uue välisukse ja paigaldati viimased 7 radiaatorit. 
2018. aasta detsembrist täidavad täiskasvanud uued lugejad registreerimislehe (seoses 
isikuandmekaitsega). 

 

2. Juhtimine  

2.1 Raamatukogu arendus ja nõukogud:  
 
Töökorralduses muudatusi pole, lahtioleku ajad on endised. 

E, R 11.00 – 19.00  

T, K, N 11.00 – 18.00  

L 11.00 – 14.00  

Kadila laenutuspunkt:  

T 14.00 – 16.00  

N 12.00 – 16.00 

Arvan, et nii raamatukogu asukoht kui lahtiolekuajad on inimestele sobivad. Vähemalt pole 
vastupidist öeldud. Lahtiolekuajad on aastaid meil muutumatud just seetõttu, et ei tekiks 
segadust (täna avame kell x ja homme kell y).  

Suvised lahtiolekuajad:  

E – R  11.00 – 18.00 

Maie puhkuse ajal on Vinnis raamatukogu neljapäeviti suletud, kuna käin Kadilas laenutamas. 
Kuna see on aastaid nii olnud, siis inimesed on harjunud ja probleeme pole esinenud. 
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Usun, et raamatukogude arv on optimaalne. Möödunud aastal oli päevakorras raamatukogude 
ühendamine ühtse juhtimise alla, kuid esialgu jäi see teostamata. 

 

2.2 Eelarve 

Tabel 2 

Põhieelarve  Seisuga  
31.12.17. €  

Seisuga  
31.12.18 €  

Muutus %  

Eelarve kokku  63.579 62.496 -1,7% 
Personalikulu  34.147 32.881 -3,71% 
Komplekteerimiskulu 12.892 13.512 +4,81% 

sh KOV-lt 7.838 8.396 +7,12% 

sh riigilt  5.054 5.116 +1,22% 

Infotehnoloogiakulu  1.155 1.107 -4,16% 
Üritusteks/näitusteks 0.180 0.412 +128,9% 
    

  Koduteenuseks ega RVL-iks rahalisi vahendeid eraldatud pole. 
 

2.3 Projektid 

Tabel 3 

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Eraldatud 
summa 

Projekti üldmaksumus 

- - - - 

 

2.4 Personali koosseis, juhtimine ja areng 
Vinni-Pajusti raamatukogus on 2 täiskohaga (juhataja, raamatukoguhoidja) ja üks 0,75 kohaga 
töötaja (koristaja).  

Kadilas laenutab 2 tundi nädalas Kadila noortemaja juhataja, aga temale on see töölepinguga 
määratud lisatöö ja raamatukogu eelarves ega statistikas see ei kajastu. 4 tundi nädalas 
laenutab Vinni raamatukogu juhataja. 

 

2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest. Omapoolne hinnang. 
 

Teema Korraldaja Osalejate arv 

Erialased täienduskoolitused   

Maaraamatukogude suveseminar 
Valgamaal 

ERÜ, Valga KRK 2 

LVKRK korraldatud koolitused   
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Õppereis Ida-Virumaale: Narva 
Kolledž, Sillamäe KRK, Mäetaguse 
RK, Alutaguse valla kultuurikorraldus 

LVKRK 2 

Õppereis Aserisse: Aseri ajalugu ja 
raamatukogu, Viru-Nigula valla 
kultuurikorraldua 

LVKRK 2 

Hõimurahvaste keel ja kirjandus LVKRK 2 

E-kodaniku juhendaja koolitus LVKRK, RR 2 

Sotsiaalmeedia kasutamine 
raamatukogutöös 

LVKRK, TLÜ 1 

Raamatukogu – sotsiaal-haridusliku 
töö keskus 

LVKRK, TÜ 1 

Isikuandmete kaitse seadusest 
raamatukogudele 

LVKRK, RR 1 

Raamatute tõlkimisest (I. Koff), 
olukorrast maakonna 
raamatukogunduses, raamatukogude 
veebilehed 

LVKRK 1 

Muud koolitused   

Meie jõulud – jõulusandid, mängud, 
laulud 

Eesti Rahvapärimuse 
Kool 

1 

Mõlemad töötajad käivad koolitustel. Enamasti LVKRK korraldatutel. Omamoodi tavaks on 
saanud iga-aastane ERÜ korraldatud maaraamatukoguhoidjate suveseminaril osalemine. 2018 
toimus seminar Valgamaal. Maie Männiste osales praktilisel koolitusel „Meie jõulud“ (MTÜ 
Eesti Rahvapärimuse Kool). Omandatud oskusi saime kohe lastetunnis proovida. Ja läksid 
need vanaaegsed mängud väga hästi peale lastele.  

Oodatud ja huvitavad on alati väljasõiduseminarid. Väga vajalik ja hea lektoriga oli 
isikuandmete kaitse koolitus. 

LISA 1 

2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:  
- 
LISA 2 

2.4.3 Erialahariduse omandamine.  

- 

2.4.5 Töötajate tunnustamine.  

Maie Männiste sai vallavanema tänukirja ning oli kutsutud ka vastuvõtule 3. ja 5. klassi 
õpilaste ettevalmistamise eest õpioskuste võistlusteks. 
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2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine.  

Raamatukogu asukoht on hea nii Vinnis kui Kadilas. 

2018 paigaldati raamatukokku viimased radiaatorid (suurem osa paigaldati 2017.a.). 
Radiaatorid on termostaatidega, millega saame ise sooja reguleerida. Kui õues paugub 
pakane, siis sellest erilist kasu pole, kuna aknad-seinad ei hoia sooja. Saime ka uue välisukse, 
mille raha maksti ette 2017.a. lõpus. 

Raamatukokku osteti aknapesurobot ja lamineerimisaparaat. 

Endiselt vajab remonti katus (trepikoja kohal), trepikoda ja raamatukogu põrand. Välja oleks 
vaja vahetada aknad ja soojustada fassaad.  

Remonditöödeks on planeeritud 2019. aasta eelarvesse 6000 eurot, aga palju tegelikult saame, 
selgub pärast eelarve vastuvõtmist. 

LISA 3 

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 
Juurdepääs liikumispuudega inimesele puudub nii Vinnis kui Kadilas.  

2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 
Raamatukogu sai Vinni ühe uue arvuti (töötajale). Nüüd on nii Vinnis kui Kadilas töötajatel 
uued arvutid. Uuendamise järjekorras on lugejate arvutid. 

WiFi leviala on nii Vinnis kui Kadilas. 

3. Kogud komplekteerimine ja töötlemine 

3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 
Raamatukogu täienes 949 raamatuga, millest annetusena saime 71 eksemplari (8,1% 
juurdekasvust). 

Eelisjärjekorras komplekteerime eesti ilu- ja lastekirjandust, väliskirjandust (nii ilu- kui 
lastekirjandust) ning liigikirjandust. Üldjuhul tellime igat raamatut 1 eksemplari, vaid 
erandkorras 2 (mõningad lasteraamatud ja mõned, mille järjekord läheb väga pikaks, näit. 
Serafima ja Bogdan)  

Järelkomplekteerimist teeme, kui mõnda raamatut hakatakse palju küsima ja lasteraamatute 
vananemisel/lagunemisel.  

E-raamatuid pole komplekteerinud. Pole ka nõudlust. 

Üldse ei telli venekeelset kirjandust, kuna vene keeles lugejaid on väga vähe. Pidevalt 
lugejaid on 1, aeg-ajalt lugejaid 3-4. Venekeelset kirjandust toome keskraamatukogust. 

 

Laenutuste edetabel (kõik lugejarühmad): 

Jõe, Aliis                                                                          Viimane laev 

                                                                                           
Hans ja Grete ja teisi 
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Kogude ringlus (laenutuste ja kogude suuruse suhtarv) on 0,9. Järelikult tuleb usinamalt 
puhastada fondi seismajäänud ja mittevajalikust kirjandusest.  
 

3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 

Komplekteerimissumma KOV poolt oli raamatutele 6000 € ja perioodikale 2396 €. 

Riigidotatsioon teavikutele oli 5116 €. 

Raamatuid lisandus 949 eks., sellest liigikirjandust 292 e. 30,8%. Ilu-ja lastekirjandust 
lisandus 657 eks. e. 69,2% 

3.1.2 Perioodika komplekteerimine 

Perioodikat telliti 2396 euro eest. Vinni telliti 2018.a. 19 nimetust ajakirju ja 8 nimetust 
ajalehti, laenutuspunkti Kadilasse 2 nimetust ajalehti ja 5 nimetust ajakirju. 

Perioodika 2018 edetabel: Burda, Kroonika, Tom & Jerry. Huvitav on märkida, et Tom & 
Jerry ei käi meil juba kaks aastat. 

3.1.3 Auviste komplekteerimine 

Ei komplekteerinud. 

3.2 Inventuurid, mahakandmised 

Maha kanti 1046 raamatut ja 65 auvist. 

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  

Teeninduskorraldus ja teenused pole muutunud.  

Kadila laenutuspunkt on avatud kahel päeval kokku 6 tundi nädalas ja Vinni on avatud 6 
päeval nädalas (kokku 40 tundi). Vinnis saab koopiaid teha, printida, skaneerida ja kasutada 
ID-kaarti. Kasutatakse neid võimalusi kõiki. Kadilas saab printida ja koopiaid teha ning 
kasutada ID-kaarti.  

muinasjutte 

Afanasjev, Vahur Serafima ja Bogdan 

Kahro, Marek                                                                    Seal, kus näkid laulavad 

Kask, Erni Leikude 

Lõhmus, Rain Raha 

Reinla, Astrid Teofrastus 

Bryndza, Robert                                                                 Varitseja öös 

Bryndza, Robert                                                                 Tüdruk jääs 

Kaaberbøl, Lene                                                   Vaikne, märkamatu tapmine 
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Urramis saavad lugejad ise teavikuid reserveerida ja pikendada. 

Haldusreformi mõju on tunda RVL-i teenuse aktiviseerumises meie valla piires – hästi ruttu 
saab tellitu kätte. Ja muidugi suvel korraldatud ühisüritused:  laste Suvebingo ja 
täiskasvanutele ekskursioon Peipsi äärde (Alatskivi surnuaed, loss, Kolkja vanausuliste 
muuseum, Varnja, Kuremäe klooster). 

 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.  

Vinnis on lugejate kasutuses 4 arvutit. Kuna ühes täiskasvanutele mõeldud arvutis on 
Windows 10, siis on kujunenud nii, et lastele on jäänud need ülejäänud 3 arvutit. 

Arvutis käiakse enamasti makse maksmas, postkastis või muud vajalikku tegemas. Kes soovib 
või on vaja - on võimalus avalikku teavet saada. 

4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused.  

Tabel 4 

Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2017 

Lugejad 
2018 

Muutus (+-) 

Vinni-Pajusti 604 660 +9,27% 

 

Raamatu- 

kogu 

Külastused 
2017 

Külastused 
2018 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal-
külast. 
2017 

Virtuaal-
külast. 
2018 

Muutus 
(+-) 

Vinni-Pajusti 7388 7014 -5,06% - - - 

 

 

Raamatu- 

kogu 

Laenut-d 
2017 

Laenut-d 
2018 

Muutus 
(+-) 

Päringud** 
2017 

Päringud** 
2018 

Muutus 
(+-) 

Vinni-Pajusti 24670 22325 -9,51% 51 0 -100% 

 
Infopäringud  

Kuna meil Urramis infopäringuid registreeritud polnud, ongi  kirjas 0. Nagu seminaril öeldi: 
ei mingeid vihikust võetud numbreid.  
 
Lugejate arv on tõusnud +56, sellest lapsed +30 (põhikooli õpilased) ja täiskasvanud +26 
(töötajad).  
Lugejate koosseis: 
35,3 % töötajad 
8,0 % pensionärid 
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35,1 % põhikooli õpilased 
21,6 % ülejäänud (üliõpilased, töötud, kodused, koolieelikud) 
 
Kuigi lugejaid on rohkem kui mõnel viimasel aastal, siis laenutuste arv on langenud (-2345). 
Laenutuste languse koguarvust on täiskasvanute laenutused langenud 38,6% ja laste 
laenutused 61,4%. Lugejarühmadest on laenutused langenud töötajatel, töötutel ja 
gümnaasiumi õpilastel. Põhjusi võib vaid oletada. Huvitav on muidugi gümnaasiumi õpilaste 
lugu. Nimekirjas on 65 õpilast, kellest 27 on meil lugejad ja on aasta jooksul 280 raamatut 
laenutanud. Võime ju uskuda, et ülejäänud loevad oma nutiseadmetest…  
 
Laenutustest: 93,65% on raamatulaenutused, 6,02% perioodika ja 0,33% auvised. 
Raamatulaenutustest 76,25% on ilukirjanduse ja 23,75% liigikirjanduse laenutused. 
Liigikirjandusest enim laenatakse liiki 3, 7 ja 9. Kõige vähem 6,62 ja 2. 
 

4.3 RVL teenindus  

Kokku saime RVL-i teel 564, välja laenasime 63 raamatut. 

Oleme valmis aitama enam-vähem igat lugejat tema soovi täitmisel. Enim on 2018.a. 
raamatuid toodud LVKRKst, Lepnalt ja oma valla raamatukogudest. 

4.4 Laste- ja noorteteenindus  

4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine  

Laste- ja noortekirjandust saime juurde 248 eksemplari ehk 26,1% kogu saabunud teavikutest. 

 4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 

Tabel 5 

Raama
tukogu 

Lug-d 
2017 

Lug-d 
2018 

Muutus 
(+-) 

Külast-d 
2017 

Külast-d 
2018 

Muutus 
(+-) 

Laenut 
2017 

Laenut 
2018 

Muutu
s (+/-) 

Vinni-
Pajusti 

230 260 +13,1% 2423 2226 -8,13% 5806 4352  -
25,04% 

 

Nagu tabelist näha, on lugejate arv kasvanud, aga laenutuste arv 25,06%  vähenenud (-1454). 
Mis võib olla põhjuseks? 2016 ja 2017 viisime läbi Pärlimängu, mis kahtlemata kasvatas 
laenutuste hulka. 2018 suvel toimus Suvebingo, kus tuli täita loetud raamatu kohta väike 
küsitlusleht. Kui Pärlimängus said osaleda ka kõige pisemad, siis Suvebingo oli ses mõttes 
piiravam. Seda on ka laenutustest näha: koolieelikute laenutused on vähenenud -592, 
põhikooli õpilastel -780. Nii lihtne see ongi.  

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

Kõik meie ettevõtmised on seotud laste lugemisharjumuse kasvatamiseks ja juurutamiseks. 
Palju oleneb kodudest (nii on ju kombeks öelda), aga mida aeg edasi, seda rohkem tundub, et 
õpetajast. Esimesest õpetajast – kui täpsem olla. Kuna oleme nii kaua raamatukogus töötanud, 
võib väita küll, et kus õpetaja usinasti ees veab, seal ka lapsed lõpuks loevad.  
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Aeg-ajalt tekib küsimus lugemisoskuse kohta – aga seda vist raamatukogu ei saa parandada. 
Ja kui laps ei oska korralikult lugeda, ei saa ta lugemisest ka mõnu tunda. Ettelugemist 
naudivad enamasti kõik lapsed. Laenutama tullakse ikka kõige õhemat (see pole reegel, aga 
üsna sage nähtus). Püüame küll selgitada, et kõige õhem pole alati kõige parem – aga ei lähe 
õnneks (tavaliselt). 

Praegusel ajal on laste lemmikuteks Ilmar Tomuski kriminaalsed lood, Hirmsa Henry lood ja 
LasseMaia lood. Edetabelis need ei kajastu, kuna neid on palju ja ei ole kohustuslik kirjandus. 
Ses mõttes on edetabeli koostamine üsna mõttetu. Aga siit ta tuleb: 

1. Reinla, A. Teofrastus 

2. Pervik, A. Kunksmoor 

3. Tungal, L.  Kristiina, see keskmine 

4. Travers, P. Mary Poppins 

5. Kivirähk, A. Kaelkirjak 

6. Tuglas, F. Siil 

7. Glasgow, K. Katkine tüdruk 

8. Toomet, T. Kodused asjad 

9. Tungal, L.  Pool koera 

10. Rannap, J. Nublu 

 Katkine tüdruk on olnud ühe lapse käes ja pikendatud rohkesti. Ülejäänud on kõik 
kohustuslik kirjandus. 

4.4.4 Laste- ja noorteüritused  

2018.a. suurimaks ettevõtmiseks oli Vinni valla raamatukogude korraldatud Suvebingo 2018.  
Suvebingo ettevalmistamise ja läbiviimise käigus kohtusime mitmel korral, suhtlesime FB-s 
selle tarbeks loodud grupis, helistasime – et kõik klapiks ja sujuks. 

Mäng kestis 1.06. – 20.08. Osalemiseks sai iga laps bingopileti 9 ruuduga, iga ruut mingil 
teemal. Iga loetud raamatu kohta pidi täitma väikese arvamuslehe ja seejärel sai piletile selle 
teema ruudule bingo templi jäljendi. Nii nurkade, diagonaali ja loomulikult täismängu 
täitumisel sai auhinnaks mingi maiustuse. Lõpupidu toimus Ulvi mõisas, kuhu oli 
personaalselt kutsutud 55 last. Laste kohaletoimetamiseks (ka tagasiviimiseks) saime valla 
suure bussi. Oma tegemistest rääkis lastele lastekirjanik Tiia Selli. Parimatele jagati auhindu 
(põhiliselt raamatud). Auhindadega toetasid meid AS Vinni Spordikompleks (3x, 5x ja 10x 
ujulapääsmed), Artiston OÜ (kruusid) ja Venevere Haridus- ja Kultuuriselts MTÜ (magnetid). 
Suur lugemispidu lõppes kirjandusliku teatevõistluse, laulumängude, näomaalingute ja 
kommisöömisega. Suvebingos osales 89 last. 

Teine meeldejäävam, pigem küll koju kättetoodud ettevõtmine, oli Maanteeameti algatatud 
Liiklusnädal. Kõikidel külastajatel oli võimalik osaleda liiklusviktoriinis, kus kohe sai teada 
tulemuse ning lisaks veel helkuri või helkurriba. Lastele ja täiskasvanutele olid eraldi 
viktoriinid ja hea oli kohe peale vastamist läbi arutada, miks mingi asi on just nii (näit. peatoe 
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kõrgus). Osalejaid oli kokku 132, käisin 2x helkureid/helkurribasid juurde toomas. Kahele 
klassile ja ühele lasteaiarühmale korraldasime ka liiklushommiku. 

Tavapäraselt korraldame lastele teematunde. Nendest meeldejäävam oli Tiia Toometi tund. 
Kui esialgu tundus, et mismoodi me teeme lastele vana-teemat, et nii lastel kui endil oleks 
huvitav ja silm säraks, siis – ära tegime! Korjasime nö küla pealt vanu asju. Ja kui need siduda 
millegagi/kellegagi, mida/keda lapsed teavad – on tulemus suurepärane. Isegi kargud tehti 
spetsiaalselt meie tunni tarbeks! Ja Maie rääkis Tiia Toometist ja temaga seotud kohtadest – ta 
kohe oskab lastele suupäraseks ja huvitavaks teha! 

 Jõulude paiku käis meil külas 1. klass. Otsustasime, et jätame raamatukoguga tutvumise 
järgmiseks korraks ja räägime parem jõuludest. Kuna Maie oli värskelt käinud praktilisel 
jõulukoolitusel, saime lastega ka vanaaegseid mänge mängida. Ja lõpuks meisterdasime 
natuke. Väga vahva oli!  

Enne jõule saime 2-meetrised poognad jõuluteemaliste piltidega, mida igaüks oma 
äranägemise järgi võis värvida.  

Värvimiseks olid ka erinevad must-valged Punamütsikese pildid.  

Ajaviitmiseks said lauale pandud ka nuputamisülesanded, mille vastuseid sai 
raamatukoguhoidja juures kontrollida.  

Ka mänge (nii vähe kui meil praegu veel on) on lauale välja pandud. Ja lapsed juba teavad ja 
oskavad küsida, kui tahavad mängida. 

Kokku oli lasteüritusi  17.    

LISA 4  

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  
Tabel 6 

 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv  

Koduteenindus - - - 

 

Tabel 7 

Teenused teistele asutustele Ürituste arv Osavõtjate arv 

- - - 

 

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

4.6.1 kohalikul tasandil  

2018.aastal korraldasime ülevallalise ekskursiooni täiskasvanutele Peipsi äärde (Alatskivi loss 
ja surnuaed, Kolkja vanausuliste muuseum, Varnja, Kuremäe klooster). Inimesi oli kokku 48, 
giidiks meie oma Ülle Rajamart Viru-Jaagupi raamatukogust. Külastasime Alatskivi 
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surnuaeda ja Alatskivi lossi, väga huvitav oli Kolkja vanausuliste muuseum, kus rääkis 
kohalik giid. Loomulikult said kõik soovijad osta Peipsi kurki ja värsket suitsukala. Kuigi 
päev läks pikale, jäid kõik osalejad rahule. Bussi ekskursiooniks saime vallalt (tasuta). 

Hästi uus ja huvitav oli ülevallalise lasteürituse Suvebingo 2018 korraldamine. Iga 
raamatukogu andis oma panuse. See oli tõeline koostöö – kõik need läbirääkimised, mis ja 
kuidas jne. Ja kõik see omavahel klappima panna. Aga ära tegime! 

Näitused ja väljapanekud: 

Meie Eesti 100 (TK) 

Kõik see issanda loomaaed (TK) 

E. Vilde kirjandusauhinna nominendid (TK) 

Kelleks ma tahan saada? (L omalooming) 

Kuidas joonistada Punamütsikest? (L) 

Kõigile kirjaoskajatele! (TK) 

Kannan helkurit! (L) 

Elu arsti pilguga (TK) 

Mõttemängud või maagiamaailm? (TK, L) 

Lehte Hainsalu 80 (+igaühele kingitus L. Hainsalu luuletusega, rulli keeratud ja lipsuga) (TK, 
L) 

Jõuluraamatud (TK, L) 

Endiselt teeme koostööd Vinni-Pajusti Gümnaasiumiga. Maie Männiste valmistab lapsi ette 
õpioskuste olümpiaadiks. Algklassidele teeme raamatutunde, kus tutvustame raamatuid, 
loeme ette, teeme võistlusi, lapsed saavad ise esineda. Käesoleval aastal anti meile hinnata 
laste kirjutatud Vinni kooli legendid. 

Alati anname oma ruume kasutada korteriühistutele koosolekute läbiviimiseks. 

4.6.2 riiklikul tasandil  

2018. aastal toodi nö koju kätte Maanteeameti poolt Liiklusnädala korraldamine. 
Maanteeameti poolt olid koostatud viktoriinid kolmele vanusegrupile: väikelastele, lastele ja 
täiskasvanutele. Ka oli igale vastajale ette nähtud auhind - helkurriba (kahes mõõdus) või 
helkur. Nädala lõpus toimus lisaauhindade loosimine. Meie inimesed olid väga aktiivsed 
osalema, kokku 132 inimest. 

4.6.3 rahvusvahelisel tasandil  

- 
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele. 
Maie Männiste veab jätkuvalt 3. ja 5. klasside raamatukoguringi oktoobrist aprillini 2x 
nädalas. Õpitakse infot otsima teatmeteostest ja internetist. Koolituse eesmärk on hästi 
esineda kevadisel õpioskuste olümpiaadil.  
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Viiel korral on käinud raamatukogutunnis 4. klassi käitumisraskustega poisid. Neid ongi 
klassis 3 poissi. Tunnid on läbi viinud läbi Maie Männiste. Poisid on tutvunud 
illustratsioonidega, õppinud kasutama Urramit, õppinud materjali otsimist referaadi tarbeks ja 
tutvunud uudiskirjandusega. Iga kord on lisandunud ka mänguline tegevus.  

Tagasiside õpetajalt: Kõigepelt tahan tänada toredate ja õpetlike tundide eest! Oleme kogenud 
alati hoolimist,  headust ja põnevust (e-kiri) 

Täiskasvanuid tuleb aidata arvutis (maksed, digiallkiri jms). Hea on kui mõni kodanik annab 
teada, et tal on nüüd endal arvuti ja toimetab seal iseseisvalt. 

4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded  
Raamatukogul on FB konto, kus saab vahendada uudiseid ja teateid, tutvustada ettevõtmisi 
jms. 

Koduvalla Sõnumites (Hilje Pakkanen) ja Virumaa Teatajas (Eva Samolberg-Palmi) ilmus 
Suvebingo kohta artikkel.  

4.9 Andmebaasid.  

Vinni valla kodulehel saab lugeja siseneda e-kataloogi Urram, kus saab teha otsingut, 
pikendada (5x) ja reserveerida teavikuid. 

5. 2019. aasta tegevused 

Tahame ka 2019.a.korraldada nii lastele kui täiskasvanutele ülevallalise ürituse - lastele 
suvine lugemismäng, täiskasvanutele taas hariv/huvitav väljasõit.  

Oleme liitunud Eesti Lastekirjanduse Keskuse Lugemisisu programmiga, mille eesmärgiks on 
innustada 7-10 aastaseid lapsi lugema.  

2019. aastal registreerime päringud Urramis ja hakkame märkima kohalkasutusi. See on 
uusaastalubadus!  

Eelarvesse on planeeritud 6000 eurot remondiraha.  

 

Ere Tammeorg 

29.01.2019 
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LISA 1. Personali koolitus 

Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv  

(koolituse maht ) 

Koolituseks kulutatud 

Vinni-Pajusti 15 124 0.296 

 

LISA 2. Raamatukogutöötajate avalikud esinemised 
Avalikke esinemisi ei olnud. 

 

LISA 3. Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid 

Raamatukogu nimi              Teostatud tööd (2018) 

Vinni-Pajusti Radiaatorite paigaldamine II osa ( I osa paigaldati 2017) 

 Välisukse paigaldamine 

 

LISA 4. Laste ja noorteüritused (valik olulisematest) 

Raamatukogu nimi Ürituse nimi Osavõtjate arv 

Vinni-Pajusti  Suvebingo 2018 89 

 2 päeva Emili, Ronja ja 
Rasmustega 

45 

 Tiia Toomet ja vanad armsad 
asjad 

43 

 Jõululust! 15 

 Sipsikute liiklushommik 16 

 Mina tahan lugeda! 23 

 

 

 

 


