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Sissejuhatus 

 

Tabel 1 

Omavalitsus Elanike 
arv 
(01.12.1
8) 

Teenindus
punktide 
arv 

Vinni 
Vallavalitsus 

2719 1 

 

. 

1. Põhilised tegevussuunad 

2019.a. remonditi raamatukogu trepikoja kohal olev katus ja trepikoda. Rõõmu rikkus 
teadasaamine, et vihmavee sissetulekut põhjustab pragunenud välissein. On taas, mille poole 
püüelda – sein tuleb korda teha või on aasta pärast meil jälle trepikoja sisesein rikutud. Vallas 
on murest räägitud, nii et loodetavasti saab selle asja 2020.a. kevadel korda.  

Laste suve aitas sisustada Suvine raamatumäng.  

Täiskasvanutega korraldasime ekskursiooni Setumaale.  

Kuna Vinni vallaga liitunud valdades oli raamatukogutöötajate puhkus 35 kalendripäeva, 
saime ka meie, liitumiseelse Vinni valla raamatukoguhoidjad, puhkusele 7 kalendripäeva 
lisaks.  
Jõulude  ajal tegime oma valla raamatukoguhoidjatega ühiskülastuse Tudu uude 
raamatukokku ja päevale panime punkti ühislõunasöögiga Tudu Jaama trahteris.  

 

2. Juhtimine  

2.1 Raamatukogude võrgu struktuur 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 

Suvised lahtiolekuajad:  

E – R  11.00 – 18.00 
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Arvan, et nii raamatukogu asukoht kui lahtiolekuajad on inimestele sobivad ja piisavad. 

Maie puhkuse ajal on Vinnis raamatukogu neljapäeviti suletud, kuna käin Kadilas laenutamas. 
See on aastaid nii olnud, inimesed on harjunud ja probleeme pole esinenud. 

Usun, et raamatukogude arv on optimaalne.  

Dokumentidest uuendasin/muutsin põhimäärust, kasutuseeskirja ja andmekaitsetingimusi, 
saatsin kultuurinõunikule, kuid seoses ametnike muudatustega  jäid need kinnitamata. 
2020.aastast on meil raamatukogude koordinaator ja nüüd tegeleb tema dokumentatsiooniga. 

 

2.2 Eelarve 

Tabel 2 

Põhieelarve  Seisuga  
31.12.18. €  

Seisuga  
31.12.19 €  

Muutus %  

Eelarve kokku  67.612 71.876 +6,3% 
Personalikulu  32.881 39.023 +18,7% 
Komplekteerimiskulu 13.512 14.587 +7,9% 

sh KOV-lt 8.396 9.473 +12,8% 

sh riigilt  5.116 5.114 -0,04% 

Infotehnoloogiakulu  1.107 1.044 -5,7% 
Koolituskulu 0.296 0.530 +79% 
Näitused/üritused 0.412 0.560 +35,9% 

 

2019.a. tõsteti töötasu 15% ja nii Maie kui Ere said juubeli puhul preemiat. 

Teavikute raha saime KOV-lt 2018.aastaga võrreldes juurde 500€ (8,3%).  

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. 

Tööajad on endised: Vinni-Pajusti on avatud 40 tundi, Kadila laenutuspunkt 6 tundi nädalas. 
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2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest Lisa 1 

Teema Korraldaja Osalejate arv 
Erialased täienduskoolitused   
Juhtimiskoolituse programm 
raamatukogude juhtidele 

ERR 1 

Maaraamatukogude 
suveseminar Järvamaal 

ERÜ, Järvamaa KRK 2 

Lugemisisu stardikoolitus ELK 1 
 

Õpipäev Kes loeb, see loeb ELK 2 
 

Laps kirjanduses 7: huumor 
lastekirjanduses 

ELK 2 

Aastate kogemus: RRK-d eile, 
täna, homme 

ERÜ 1 

Hispaania ja Ladina-Ameerika 
kirjandus 

LVKRK 1 

Kuidas ajutreening parandab 
enesehinnanguid. Projektide 
kirjutamine Kultuurkapitalile 

LVKRK 1 

Õppereis Kiisa RK-sse ja 
A.Pärdi keskusesse 

LVKRK 1 

Seminar Väike-Maarja vallas: 
Rakke RK ja kodulugu; 
Kalaspordimuuseum; Eesti 
keelest; Liiklusnädalast 

LVKRK 2 

Õppimise võlu ja nauditav 
õppimine hõbedases vanuses 

LVKRK 2 

Muud koolitused 
 

  

Korruptsiooni olemus ja 
tõkestamine 

Vinni Vallavalitsus 1 

Projektide planeerimine, 
koostamine ja rahastamine. 
Projektide juhtimine. 

Vilko MÜ 1 

 

Parim koolitus 2019.a. oli Juhtimiskoolituse programm raamatukogu juhtidele (koolitajad 
Jaana Liigand-Juhkam, Anu Virovere ja Piia Berting). Selline suhtlemist, suhtumist ja 
käitumist analüüsima panev koolitus kuluks ära igaühele, kes me raamatukogus inimestega 
töötame. Nii neile, kellel on alluvaid kui ka neile, kel neid pole.  

2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised 
Tegime Vinni lasteaia õpetajatele ettekande 2017 – 2018 ilmunud eesti lastekirjandusest (mis 
oleks sobilikud laseaiaealistele ette lugeda).  
LISA 2 

2.4.3 Erialahariduse omandamine.  

- 
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2.4.4 Töötajate tunnustamine 

Maie Männiste ja Ere Tammeorg said KOV-i tänukirjad E.Vilde nim kirjandusauhinna 55. 
aastapäeva tähistava kirjandusliku toidufestivali „Sõna ja soustiga“ korraldamisele 
kaasaaitamise eest. 

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine.  

LISA 3 

Raamatukogu asukoht on hea nii Vinnis kui Kadilas. 

2019.a. remonditi trepikoda ja trepikoja kohal olevat katust. Paraku selgus, et trepikoja 
remondist on vähe kasu, kui ei remondita välisseinas olevaid pragusid, milledest tulebki vesi 
trepikoja seina ja rikub kogu tehtud töö. Olen vallas sellest juba rääkinud ja loodetavasti saab 
see töö kevadel tehtud.  

Endiselt vajab remonti raamatukogu põrand. Välja oleks vaja vahetada aknad ja soojustada 
fassaad.  

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 

Juurdepääs liikumispuudega inimestele puudub nii Vinnis kui Kadilas. 

2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 

Nii Vinnis kui Kadilas on Wifi leviala. 

Lastele saime uue arvuti. Kui varem kippus arvutituba üsna tühi olema (olid meil ju iidvanad 
arvutid), siis nüüd käivad lapsed päris usinasti seal mängimas. Koolitööks ega muuks 
asjalikuks tegevuseks ei kasuta seda konkreetset arvutit meil keegi.  

 

3. Kogud komplekteerimine ja töötlemine 
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 
 
2019.a. täienes kogu 1036 raamatuga, millest annetusena saime 68 eksemplari (6,6%).  
 
Eelisjärjekorras komplekteerime eesti ilu- ja lastekirjandust, väliskirjandust (nii ilu- kui 
lastekirjandust) ning liigikirjandust. Üldjuhul tellime igat raamatut 1 eksemplari, vaid 
erandkorras 2 (tavaliselt on nendeks lasteraamatud). 

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

E-raamatuid pole komplekteerinud, pole nõudlust. 

Ringlus on 0,89. 

 

Laenutuste edetabel 2019 (täiskasvanud) 
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1.Jõe, Aliis …kes pole kunagi söönud homaari (32) 

2.Grange, J.-C. Huntide impeerium (31) 

3.Afanasjev, V. Serafima ja Bogdan (31) 

4.Jõe, A. Viimane laev (31) 

5.Moyes, J. Tüdruk,kes sinust maha jäi 

6.Groen, H. Salapäevik: Hendrik Groen, 83 ¼ aastat 
vana (23) 

7.Horst, J.L. Talveks suletud (23) 

8.Dettmann, L. Ja meie kohal vaid sinine taevas (23) 
 

9.Kahro, M. Seal, kus näkid laulavad (22) 

10.Paks, L. Paberi lummuses (22) 

 

 
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 
Komplekteerimissumma KOV poolt oli raamatutele 6706 € ja perioodikale 2767 €. 

Riigidotatsioon teavikutele oli 5114 €. 

Raamatuid lisandus 1036 eks., sellest liigikirjandust  304 e. 29,3%. Ilu-ja lastekirjandust 
lisandus 732 eks. e. 70,7%. 

3.1.2 Perioodika komplekteerimine 

Perioodikat osteti 2767€ eest, kokku 24 nimetust ajakirju ja 8 nimetust ajalehti. Annetusena 
või muul moel saime 6 nimetust ajakirju ja 2 nimetust ajalehti. 

Ajakirjadest laenutati enim: Burda, Kroonika, Eesti Naine, Käsitöö ja Tom&Jerry. 

3.1.3 Auviste komplekteerimine 

Ei komplekteeri. 

3.2 Inventuurid, mahakandmised 
Maha kanti 2019.aastal 537 raamatut, 1 aastakäik ajakirju ja 2 auvist. 

 

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  

Kadila laenutuspunkt on avatud kahel päeval nädalas (kokku 6 tundi) ja Vinni on avatud 6 
päeval nädalas (kokku 40 tundi). Vinnis saab koopiaid teha, printida, skaneerida ja kasutada 



9 
 

ID-kaarti. Kasutatakse neid võimalusi kõiki. Kadilas saab printida ja koopiaid teha ning 
kasutada ID-kaarti.  

Tegelikult saab meil ka lamineerida ja raamatuid kiletada. Kes on palunud, oleme teinud. 
Teenusena kirjas ei ole. Ehk oleks aeg teenus koos hinnaga välja kuulutada? 

Urramis saavad lugejad ise teavikuid reserveerida ja pikendada. Väike tähelepanek – enam ei 
soovita lugeja.ee –sse sisselogimiseks kasutajanime ja parooli, mis näitab, et inimesed on 
harjunud ID-kaardi kasutamisega. 

2019.a. toimus esimest korda Vinni vallas kaasavasse eelarvesse ettepanekute tegemine ja 
hääletamine vallakodanike poolt. Raamatukogu kogus hääletussedeleid. Osalemine oli üsna 
aktiivne.  

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine. 

Lugejate käsutuses on 2 arvutit. Lugejaarvutite olukord on hea. Täiskasvanute arvuti saime 
aastal 2017, laste arvuti 2019. Täiskasvanud kasutavad arvutit enamasti maksude maksmiseks 
(kuigi arvutit soetades oli eesmärgiks lehelugemise võimaldamine).  

4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. 

Tabel 4 

Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2018 

Lugejad 
2019 

Muutus (+-) 

Vinni-Pajusti 660 614 -46/ 7% 

 

Raamatu- 

kogu 

Külastused 
2018 

Külastused 
2019 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal-
külast. 
2018 

Virtuaal-
külast. 
2019 

Muutus 
(+-) 

Vinni-Pajusti 7014 7958 +944/ 
13,46% 

0 0 - 

 

Raamatu- 

kogu 

Laenut-d 
2018 

Laenut-d 
2019 

Muutus 
(+-) 

Päringud 
2018 

Päringud 
2019 

Muutus 
(+-) 

Vinni-Pajusti 22325 22225 -100/ -
0,45% 

0 44 +44/ 
100% 

 
Lugejatest 36,5% (236) moodustavad põhikooli õpilased, 35,4% (229) töötajad, 8,8% 
pensionärid, 4,6% (30) gümnaasiumi õpilased. Ülejäänud 14,7% hulka kuuluvad üliõpilased, 
kutseõppeasutuste õpilased, töötud, kodused ja koolieelikutest lugejad. 

Lugejate arv on vähenenud (-46). Samas külastuste arv on tõusnud (+944). Kui siia oleks 
lisandunud veel internetipunkti külastused (698), oleks külastuste arv nagu  aastaid tagasi. 
Paraku jäid need statistikasse lisamata. Aga hea teada! 
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Laenutuste arv on vähenenud 100 võrra, mis pole ka mingi katastroof. 

Laenutuste ja lugejate arv on vähenenud, aga külastatavus tõusnud - järelikult käiakse 
raamatukogus lihtsalt aega veetmas, aega parajaks tegemas vms. Mis on ju tore!  

Ringlus on  0,89.  

Laenutustest 93,6% on raamatulaenutused. Perioodikalaenutused moodustavad 5,9%. 
Ülejäänud 0,5% on auviste ja mängude laenutused. 

Raamatutest 75,6% on ilu- ja 24,4% liigikirjanduse laenutused. 

Liigikirjandusest  enim laenutati 3, 7 ja 1.  Esikolmikust on taandunud liik 9, mis on ju aastaid 
olnud liikide laenutuste esikolmikus. 

Kõige vähem laenutati liiki 2 ja 6,62. See on ikka nii olnud. 

Infopäringud. 

Infopäringuid registreeriti 44. 

4.3 RVL teenindus  

RVL-i teel laenasime 644 teavikut, välja laenasime 79 teavikut. 

Enim raamatuid laename Lääne-Virumaa KRK-st, Lepna RK-st ja Vinni valla 
raamatukogudest.  

 

4.4 Laste- ja noorteteenindus  

4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine  

Laste- ja noortekirjandust lisandus 291 eksemplari ehk 28,1% saabunud teavikute koguarvust. 

4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 

 

Tabel 5 

Rmtk Lug-d 
2018 

Lug-d 
2019 

Muutus 
(+-) 

Külast-d 
2018 

Külast-d 
2019 

Muutus 
(+-) 

Laenut 
2018 

Laenut 
2019 

Muutus 
(+/-) 

Linna/m
aak. 
rmtk 

260 261 +1/  
0,4% 

2226 3092 +866/ 
28% 

4352 4112 -240/ 
5,8% 

 

Külastuste arv on tõusnud 28%. Oleme püüdnud kirja panna ka neid lapsi, kes niisama 
raamatukogus aega veetmas käivad. Samas laenutuste arv pisut langenud (-5,8%).  

Võrdlesin andmeid alates 2013 – 2019. Ja leidsin, et võib päris rahul olla. Lugejaid ei ole meil 
kunagi niipalju olnud kui 2019.a.  Laenutusi on rohkem olnud 2016-2018 (suvised 
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Pärlimängud ja Suvebingo – tõstsid kenasti laenutuste arvu).  Sellesuvine raamatumäng 
laenutusi  ei tõstnud (p.4.4.4), aga läbi aasta on üsna ühtlane olnud laenutuste arv. 

 

 

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

Laste ja noorte laenutuste edetabel 

1.Tungal, L. Kristiina, see keskmine (25) 
2.Rannap, J. Tupsik (21) 
3.Kästner, E. Veel üks Lotte (21) 
4.Tomusk, I. Kolmanda A kriminalistid (20) 
5.Vallik, A. Unekoer (19) 
6.Kass, K. Petra lood (15) 
7.Simon, F. Hirmus Henry ja salaselts (15) 
8.Simon, F. Hirmsa Henry kollihirm (14) 

 

Edetabeli esimestest 25st raamatust on kahtlemata populaarseimad Hirmsa Henry lood (9 
erinevat Henry lugu ja kokku on laenutatud 119 korral). 25-e hulka mahub 2 Aidi Valliku 
raamatut ja 2 Martin Widmarki LasseMaia lugu, ülejäänud on erinevate autorite raamatud. 

Ajakirjadest on jätkuvalt populaarne Tom&Jerry (69 laenutust) ja mida ei käi meil juba mitu 
head aastat. 

Käesoleval aastal käis Vinni-Pajusti gümnaasiumis lastega kohtumas Aidi Vallik. Enne seda 
tegime raamatukogus, võib vist öelda küll, suure töö ära. Laenasime erinevatest 
raamatukogudest võimalikult palju Aidi Valliku raamatuid. Teised ja kolmandad klassid 
käisid meil tundides, kus rääkisime Aidi Vallikust endast, lugesime ette A.Valliku raamatutest 
ja lõpuks muidugi Kuldvillak. Ja lapsed laenutasid Valliku raamatuid lugemiseks ning hiljem 
kohtumisel oli tunda, et lapsed teadsid, kes neile seal saali ees räägib ning oskasid ka 
küsimusi esitada. Peale Valliku külaskäiku jätkus tema raamatute laenutamine. 

4.4.4 Laste- ja noorteüritused: 

LISA 4  

Suvelugemine 2019 

Erinevalt eelmistest aastatest tuli Suvise raamatumängu 2019 puhul vastata raamatu 
tagastades raamatukogus valikvastustega küsimustele (5). Iga õige vastuse eest sai punkti, 
mõne raskema variandi puhul ka kaks punkti. Küsimustikku koju ei saanud, vastamine toimus 
raamatukogus. Mängus osalemine oli täiesti vabatahtlik. Osalejaid kogunes lõpuks 17.  

Muidugi oli see olnud raamatumängudest kõige raskem. Pärlimängus (2016, 2017) 
põhimõtteliselt piisas sellest, kui raamatu laenutasid ja koju viisid. Suvebingos (2018) tuli 
täita arvamusleht (võis kodus teha). Ka ei saanud osaleda koolieelikud. See viis hiljem 
mõttele, et nii väikestele võiks midagi lihtsamat korraldada.  
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Suvine raamatumäng lõppes traditsiooniliselt peoga. Iga osaleja sai loosiga auhinna, diplomi 
meisterdas Maie juhendamisel igaüks ise. Kolm parimat said lisaks Vinni Spordikompleksi 
mitmekorra ujulapääsmed. Toimus ka Kuldvillak ja lõpetuseks tubli kommisöömine. 
Osalenud lapsed jäid rahule ja me ise samuti.  

Emakeelepäeva puhul käivad meil traditsiooniliselt Vinni ja Pajusti lasteaedade rühmad külas, 
sel aastal ka Kulina lasteaia lapsed. Sel aastal kuulasid nad lugu rebasest, kes armastas 
raamatuid süüa. Lisaks sai igaüks endale väikese raamatu meisterdada (Lugemisisust 
laenatud) ja natuke mõistatamise-vastamise rõõmu ka ikka (luuletuse järgi õige pilt leida). 
Kõige krooniks kasutasime vana head Täpiraamatut (õige pealkiri Minu raamat, 2015). See on 
ainus raamat, mis on meil sahtlis peidus ja välja ei laenuta. Annab kasutada „võluraamatuna“ 
lastaialastest kuni 2.klassini. Lapsed on täiesti sillas sellest raamatust. Kui raamatut loksutada, 
kallutada, puhuda, koputada – siis täpid liiguvad ja muudavad oma suurust, asukohta, arvu. 
Kahjuks leidub meie maakonnas seda ainult LVKRK, Tapa, Jäneda ja Vinni-Pajusti 
raamatukogus. 

Osaleme Lugemisisu programmis (Eesti Lastekirjanduse Keskuse programm). Lugemisisu 
mõte on innustada 7-10 aastaseid lapsi lugema. Programmiga saime kaasa Rampsu 
raamaturiiuli, millel on salauksed ja tahvel. Riiul on täidetud viimaste aastate parima 
lastekirjandusega. Osalejad said lugemispassid, milles olid erinevad täitmist vajavad 
ülesanded. Lisaks koolilastele osales programmis ka Vinni lasteaia Sipsikute rühm, nendega 
viisime läbi erinevaid lugemismänge. Esimene hooaeg lõppes mais 2019. Hooaja lõpetamisele 
kutsutud „lugemisisukatele“ käis oma tegemistest ja raamatutest rääkimas Reet Bobõlski. Iga 
laps sai Lugemisdiplomi ja märgi. 

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   

2019.a. korraldasime ülevallalise ekskursiooni Setumaale. Valla bussi (50 kohta) saime 
peaaegu tasuta – 2€ inimese kohta. Giidiks oli meie Ülle Rajamart, kes koostas programmi ja 
valis kohad, mida külastada. Päev oli pikk, aga sisukas. Külastasime Värska talumuuseumi, 
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tsäimajas nautisime setupärast rahvuslikku lõunat, laevaga Maara tegime tiiru Lämmijärvel, 
külastasime Peko mäge ja Piusa koobastiku külastuskeskust. 

Maie Männiste valmistab Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 3. ja 5. klassi õpilasi ette kevadiseks 
õpioskuste olümpiaadiks.  

Algklassidele teeme raamatutunde, kus tutvustame raamatuid, loeme ette, teeme võistlusi, 
lapsed saavad ise esineda. 

Sel aastal oli raamatukogus hindamiseks välja 3.klassi omalooming. Hinnata võisid nii lapsed 
kui täiskasvanud. 

4.klass korraldas raamatukogus Ilusa keelega lugude ettelugemise. Eelvoor oli koolimajas 
varem toimunud, meie juures toimus finaal. Võitja selgus salajasel hääletamisel! 

Korteriühistud saavad meie ruume kasutada koosolekute läbiviimiseks. Käesoleval aastal 
kasutati seda võimalust kaheksal korral. 

Väljapanekud: 

3 B salajsed sõbrad (3b klassi omatehtud raamatud) 

Universumi salavõtmed (N) 

Põnevad vana aja lood (L, N) 

Siin- ja sealpool rindejoont (TK) 

Ajast ja arust (TK) 

Teekond tervise juurde (TK) 

Kuidas mõõta keelt? (L) 

Tule teekond (TK) 

Jõuluraamat (L, TK) 

4.6.2 riiklikul tasandil  

Teist aastat korraldasime koostöös Maanteeametiga liiklusnädala, kus sai proovile panna oma 
teadmised liiklusest. Nagu eelmiselgi korral olid küsimused koostatud 3 vanusegrupile. 
Auhinnaks ikka helkurid. Osalemine oli aktiivne (43 last ja 37 TK) ja lõppes enne 
väljakuulutatud aega, kuna helkurid said otsa. Muidugi ei keelanud me kedagi viktoriinile 
vastamast, sest lõpploosimisse läksid kõik vastajad.  

4.6.3 rahvusvahelisel tasandil  

- 
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele. 
 
Maie Männiste veab jätkuvalt 3. ja 5. klasside raamatukoguringi „Teadmiste jahil“ oktoobrist 
aprillini 2x nädalas. Õpitakse infot otsima teatmeteostest ja internetist. Koolituse eesmärk on 
hästi esineda kevadisel õpioskuste olümpiaadil. 2019.a. sai 3.klassi võistkond tubli neljanda 
koha. 
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Kolmel korral viisime läbi raamatukogutunni, kus õpetasime lastele, kuidas kasutada 
raamatukoguprogrammi Urram. Kõigepealt õpetame, kuidas leida Urramist – kas meil üldse 
on vajaminev raamat, kas see kohal on ja siis, kuidas raamatut riiulist ise leida. Kuna otsing 
on ehitatud üles võistlushasardi peale, tulevad lapsed hästi kaasa ja saavad  suurepäraselt 
hakkama. 

Tavalisemad on tunnid, kus selgitame, mis see raamatukogu on ja kuidas raamatukogus 
raamatud paigutatud on ja kuidas neid leida. Kõike saab teha huvitavalt ja kaasahaaravalt. 
Oluline on muidugi, et auhinnad peavad olema! Meil on nendeks kommid tavaliselt.  

Kolmel korral käisid raamatukogutunnis erivajadusega 4.klassi poisid. Neile tuleb kõik hästi 
lihtsaks ja mänguliseks teha, siis tulevad ja teevad kaasa küll.  

Täiskasvanutele avasime üheks päevaks nõuandepunkti Ole IT-vaatlik. Meil tuli kohale 5 
hakkajat prouat, kes esitasid oma küsimused valla IT-spetsialistile. Kahel olid kaasa võetud 
isiklikud sülearvutid. 

Lasteaednikele (Vinni LA) tegime ülevaate kahel viimasel aastal ilmunud Eesti 
lastekirjandusest.  

4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded  
 
Maie Männiste avaldas kaks artiklit Koduvalla Sõnumites: 

1)Vinni-Pajusti raamatukogu lasteriiul ootab lapsi lugemisisu kasvatama (Lugemisisu 
programmi tutvustav) 

2)Suvine raamatumäng ehk kuidas saada kõige ilusam kiidukiri (raamatumängu kokkuvõtte) 

Raamatukogul on FB konto, kus saab vahendada uudiseid ja teateid, tutvustada ettevõtmisi 
jms. 

4.9 Andmebaasid.  

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

 

5. 2020. aasta tegevused 
Jätkame tegevusi lastega, et süstida neisse jätkusuutlikku raamatuarmastust. 

Eesti rahvajutu aasta – see annab head võimalused korraldada midagi nii lastele kui 
täiskasvanutele. 

Käivad läbirääkimised, et täiskasvanutele taas üks põnev ja sisukas päev väljasõidu näol 
korraldada. Kolmel aastal oleme seda teinud. Kui pärast inimesed on nii rahul ja tõesti 
südamest tänavad – siis ju tahaks veel neile heameelt valmistada. 

2020.a. on planeeritud ajakirjade mahakandmine (jäi 2019 tegemata) ja raamatufondi 
puhastamine vananenud ja kasutamist mitteleidnud raamatutest. 

Loodame korda saada trepikoja välisseina. 
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Ere Tammeorg 

29.01.2020 

 

LISA 1. Personali koolitus 

Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv  

(koolituse maht ) 

Koolituseks kulutatud 

Vinni-Pajusti 16 140,5 0.530 

 

LISA 2. Raamatukogutöötajate avalikud esinemised 
 

Koolitus Vinni LA lasteaiaõpetajatele – Ülevaade 2017-2018 ilmunud Eesti lastekirjandusest 
(Ere Tammeorg ja Maie Männiste) 

 

LISA 3. Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid 

Raamatukogu nimi              Teostatud tööd (2019) 

Vinni-Pajusti Trepikoja ja katuse remont 

 

LISA 4. Laste ja noorteüritused (valik olulisematest) 

Raamatukogu nimi Ürituse nimi Osavõtjate arv 

Vinni-Pajusti Heade raamatute otsingul 11 (5.klass) 

 Heal meelel ja ilusal keelel 20 (4.klass) 

 Emakeelenädal 62 ( 4 lasteaia rühma) 

 Suvine raamatumäng 17 

 Pints ja Tutsik ja teised 81 (3. ja 4.klassid) 

 Lugemine on mõnus! 

(lugemisisu proramm) 

73 

 Saame sõbraks: Piret Raud 23 (3.klass) 

 


