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Aastaaruanne 2014 

 

 

Raamatukogu nimi:Viru-Jaagupi Rahvaraamatukogu 

Elanike arv:890 

 

 

1.Põhilised tegevussuunad 

 

Põhilisteks tegevussuundadeks on raamatute ja ajakirjade laenutamine Viru-Jaagupi 

piirkonna elanikele,tasuline kopeerimis-ja printimisteenuse osutamine,toimimine 

internetipunktina,kirjanduse tutvustamine lugejatele.Korraldatakse üritusi  nooremale 

koolieale ja piirkonna seenioridele.Iga aastaga suureneb raamtukogu roll ka 

külakeskusena.2014 aastal on tihenenud koostöö samas majas asuva Viru-Jaagupi 

noortekeskusega ja seenioride klubiga,kellega koostöös on toimunud mitmeid 

populaarseid üritusi.Raamatukogu lööb aktiivselt kaasa eesti vanima Ed.Vilde 

nimelise kirjanduspreemia auhinna määramisel , sellega seotud ürituste korraldamisel  

Vinni vallas ja auhinna nominentraamatute tutvustamisel lugejate seas. 

 

2. Juhtimine  

2.1 Raamatukogude tegevust reguleerivad dokumendid ja nõukogud:  

 

Raamatukogu tööd reguleerivad dokumendid:raamatukogu põhimäärus ja sisekorra 

eeskirjad on läbivaatamisel ja uuendamisel.Raamatukogutöötaja tööülesanded on 

kirjas töölepingus. 

 

 

2.2 Eelarve 

Põhieelarve  Seisuga  

31.12.13. €  

Seisuga  

31.12.14 €  

Muutus %  

Eelarve kokku  10.834 11.296  

Personalikulu    7.830   7,913 +2.2 

Komplekteerimiskulu   2.761   2.618 -2.31 

sh OV-lt   1.294   1.166 -1.62 

sh riigilt    1.467   1,452 -1.35 

    

    

Infotehnoloogia kulud    0.243   0.240 -0.12 

   

 

 

 

 

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Summa 

ei ole  0 
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2.3 Struktuur  

 

Raamatukogus töötab üks töötaja,kelle tööülesanneteks lisaks raamatukogutööle on 

paraleelselt ja Viru-Jaagupi koduloo muuseumi fondide ja ruumide 

korrashoid,kohalike elanike probleemide registreerimine ja edastamine 

vallavalitsusele ja üldine kultuuritöö suunamine ja klubi ringijuhtide abistamine ning 

ürituste korraldamine ja nende läbiviimise tarvis projektide kirjutamine.Sellest 

tulenevalt on raamatukogu avatud esmaspäevast neljapäevani kella 11.00-16.30-ni. 

 

2.4 . Personali juhtimine ja areng 

 

 Personali koosseisus muutusi ei ole. 

 

2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest 2014 

  

Raamatukogu 

nimi 

Koolituste 

arv 

Koolitustundi

de arv 

(koolituse 

pikkus) 

Raamatukogu-

hoidjate arv, kes 

osalesid 

täienduskoolitusel 

Koolitu-

seks 

kulutatud 

Viru-Jaagupi RK 2 4 1 28.00 

 

 

Koolituse teema Korraldaja  Osavõtjate arv 

ID-kaardi koolitus LV Keskraamatuk. 1 

„Metsiku raamatukogu ja perekond Pruulid                                                                         -„-                                1 

Raamatukogutöötaja 2014 a.täienduskoolitustel ei osalenud. 

 

 

2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised  
 

Avalikke esinemisi ei olnud. 

 

2.4.3 Erialahariduse omandamine 
Ei ole. 

 

2.4.4 Töötajate tunnustamine 

 

KOV-i  raamatukogutöötajale: 

1.Töö eest E.Vilde kirjanduspreemia züriis  töös osalemise eest 

2.Viru-Jaagupi piirkkonna kultuuritöö edendamise eest 

 

 

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine  

 

2.5.1 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht 
Raamatukogu asub Viru-Jaagupi endise koolimajas kolmandal korrusel Ruumid on 

soojad(reguleeritav elektriküte),praeguse seiuga remonti ei vaja.Vesi ja tualetid 

asuvad esimesel korusel.. 
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Maja on arhidektuurimälestis ja mingeid suuremaid  muudatusi  majas ette pole võtta 

võimalik.Kuna majas asub ka noortekeskus ja seenioride ja kultuurimaja 

isetegevusgruppide kooskäimiskoht,siis raamatukogu asukoht selles majas on vägagi 

õigustatud.Päris paljud kohalikud inimesed kasutavad raamatukogu ka kokkusaamis-

ja nõupidamiskohana,on üliõpilasi kes käivad raamatukogu ruumides õppimas(kodus 

puudub selleks vajalik vaikus) Raamatukokku on rajatud lastele mängunurk,et emad 

saaksid raamatukogus rahulikult ajakirju lugemas käia. 

 

2.6 Raamatukogu arendusttegevus. 

Plaani tuleb võtta arvutitarkvara  XP väljavahetamine turvalisema variandi vastu. 

 

2.7 Raamatukogude koostöö 

Koostöö toimub infovahetuse osas teiste valla raamatukogudega,samuti RVL 

laenutus.RVL laenutus toimib hästi ka Lääne-Virumaa Keskraamatukoguga. 

 

 

3. Kogud  
Kogude komplekteerimisel kasutatakse tasakaalustatud valikut, arvestades siiski ka 

lugejate erihuvidega.Piirkonna elanikud eelistavad lugeda kergemat 

ilukirjandust,ajaloolisi põnevikke,kriminaalromaane.Palju loetakse ka reisiraamatuid. 

 

Arvestama peab siiski ka nende lugejatega,kes loevad valdavalt populaarteaduslikku 

kirjandust, tunnevad huvi tervishoiu ja parapsühholoogia vastu. 

Perioodikast on tellitud põhilised ajakirjad(Eesti Naine,Kodutohter,Maakodu,Elukiri, 

Kodukiri,Käsitöö jt.) Kooliealiste seas on populaarne ajakiri „Minu maailm”.Tellitud 

on „Sirp” ja „Keel ja kirjandus”,kuid nendele leidub meie maapiirkonnas vaid mõni 

üksik lugeja. 

Raamatukogus käivad põhilised päevalehed,maakonnaleht,”Maaleht”. 

2014 aasta on rõõmustanud lahkete annetajate poolest:”Imeline ajalugu”,”Imeline 

teadus”,”Teadus ja tehnika”, „Eesti Ekspress”,”Tiiu”  mitmed seltskonnaajakirjad 

jms.Annetati raamatuid kodukandi ajaloo kohta ja kriminaalsarju. 

 

4. Raamatukoguteenused  

 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine  
AIP kasutavad põhiliselt koolilapsed ja üliõpilased,Täiskasvanutel huvi AIP vastu ei 

ole, kuna internet on olemas praktiliselt igas kodus. 

 

4.2 Raamatukogu kasutamine  
 

Külastajate arv on suurenenud kahel põhjusel: 

1.Lapsed,kes käivad samas majas asuvas noortekeskuses,külastavad samal ajal ka 

sagedasti raamatukogu,kus nad seltskonniti viidavad aega ja sirvivad raamatuid. 

2.Uue töökorralduse tõttu toimib raamatukogu ka külakeskusena,kus ning vanemad 

inimesed saavad abi asjaajamispaberite ajamisel jms. 

3.Suurenenud on ajalehe- ja ajakirjaluigejate arv kohapeal,rohkem on tekkinuud 

ajalehtede laenutajaid,samuti ostutusid väga populaarseteks laenutusartikliteks 

annetatud seltskonna-,ajaloo-ja teadusteemalised ajakirjad. 

Kojulaenutuste arv vähenes tunduvalt koolilaste arvelt-sirvivad ja loevad rohkem 

raamatukogus kohapeal,Samuti on koju vähem hakanud raamatuid laenama tööealised 
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inimesed, raamatuid laenutatakse ühekaupa,põhjendatakse lugemise jaoks jääva 

ajanappusega. 

 

 

Raamatu-

kogu 

Lug-d 

2013 

Lug-d 

2014 

Muut

us(+-) 

Külas-

tused 

2013 

Külas-

tused 

 2014 

Muutus 

(+-) 

Virtuaa

lkülas-d 

2013 

Virtuaal-

külas-d 

2014 

Muut

us(+-) 

 119 116 -3 1598 2090 +492 0 0 0 

 

 

Raama- 

tukogu 

Laenut-d 

2013 

Laenut-d 

2014 

Muutus 

(+-) 

 4287 3343 -944 

 

Lugejatele,kes tervise tõttu ei saa kolmandale korrusele ronida või üldse kodunt 

väljuda,ent lugeda soovivad,saadab raamatukogu raamatuid nende raamatukogus 

käivate sõprade ja naabrite kaudu.Niimoodi laenutavad  mitmed kõrges vanuses 

lugejad. 

 

4.3 Lasteteenindus:  

 

Laste huvi äratamiseks raamatukogu vastu on tehtud 2014 aastal järgmist: 

1.Korraldatud koolilastele mälumänge ja võistkonnamänge.Võitjaid on premeeritud 

väikeste auhindadega.Koolilapse on ärgitatud välja mõtlema ise mälumängu küsimusi 

ja üritust ka läbi viima(raamatukogutöötaja kaasabil) 

2.Ürituste alusteemaks on alati mõni raamatukogu raamat(näit mustkunstitrikke 

tutvustav raamat,eesti mõistatuste kuldvara,õuduste entsoklüpeedia,jõuluraamatud-

piparkoogimaja valmistamine.Kui üritus õnnestub,laenutavad lapsed ürituse lõppedes 

neid raamatuid ka koju täiendavaks lugemiseks ja uurimiseks ja tulevad ise juba uute 

ideedega teha midagi põnevat. 

3.Muretsetud on uusi lauamänge,mis tutvustavad Eestimaad ja Euroopat ja kutsuvad 

uurima reisiraamatuid ja entsoklüpeediaid.On olnud mitmeid lauamängude mängimise 

üritusi, kus on osalenud ka vanemas koolieas lapsed,kes tavaliselt  üritusi külastada ei 

armasta. 

4.Raamatukogule hangiti annetuse näol suur nukumaja,kuhu lapsed on annetanud ise 

mänguasju, et saaks mängida lahti erinevaid teemasid muinasjuttudest.Väiksematele 

on täiendatud  Lotte teemalist mängunurka.Alati on mängunurkades käepärast ka 

temaatilised lasteraamatud.Lapsed sirvivad neid meeleldi ja huvi tekkimisel 

laenutavad koju. 

5.Raamatukogus on laste jaoks ka nöörnukud(laenatud kollektsioon),millega nad 

meelsasti mängivad. 

 

Raamatu-

kogu 

Lug-d 

2013 

Lug-d 

2014 

Muut

us  

(+-) 

Külast-d 

2013 

Külast-d  

2014 

Muutus 

(+-) 

Laenut-d 

2013 

Laenut- 

2014                        

Muutus 

-434 

 119 116 -3 1429 2090 +661 3877 3443 -
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4.4 Erivajadustega sihtrühmade teenused  

 

 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv 

Koduteenindus 0 0 0 

 

 Ürituste arv Osavõtjate arv 

Teenused teistele  asutustele  0 0 

 

 

 

 

 

 

4.5 Raamatukogu kultuurikeskusena. 

Raamatukogu 

nimi 

Näitused/virtuaalnäitused, 

väljapanekud 

Üritused Üritustel 

osalenute arv 

Viru-Jaagupi RK Raamatunäitus 

Eesti sportlased läbi 

aegade 

 

Viru-Jaagupi 

koduloomuuseumi 

varasalvest: 

„Meie kirjandusõpikud al 

1918”-emakeelepäeval 

 

 

 

Näitus Oi aegu ammuseid 

II osa 

Ed.Vilde kolhoos ja 

Vinni NST pildiarhiivist. 

 

 

Seenioride päev-

mälumäng(eesti 

kirjanikud ja Vilde) 

 

Kodulooteemaline 

ekskursioon –Ida-

Virumaa ja Narva 

(5a – 86 a) 

(korraldaja ja 

läbiviija 

raamatukogutöötaja) 

 

 

Noorem 

kooliiga„Teeme 

piparkoogimaja” 

 

Uued lauamängud 

„Eestimaa mäng” 

„Euroopa mäng” 

Noorem kooliiga 

 

Vanasõnade päev 

(koolilapsed) 

 

Mälumäng 

nooremale koolieale 

 

Seeniorid 

Emakeele päev 

35 

 

 

 

55 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

13 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

12 

 

32 

Raamatukogu roll kolhalikus kultuurielus on märkimisväärne.Viimaste aastate jooksul 

on raamatukogu muutunud ka nn.külakeskuseks, kus  külakogukond saab omavahel 

suhelda ja ka nõu pidada ning uudiseid vahetada. Raamatukogutöötaja tööülesannete 

alla käivad ka koduloomuuseumi ja kohaliku kultuurielu ja isetegevusringi juhtide töö 
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korraldamine.Raamatukoguga samas majas asub ka noortekeskus,kellega tehakse 

aktiivselt koostööd ürituste korraldamise ja reklaamimise osas.Raamatukogu töötaja 

aitab vajadusel kohalikel elanikke dokumentide täitmisel ja  registreerib probleemid 

ning edastab need abivallavanemale,kes võtab kodanikke vastu üks kord nädalas. 

Peamised koostööpartnerid on Viru-Jaagupi eakate klubi” Elutark”,Viru-Jagupi 

Noortemaja, MTÜ Viru-Jaagupi Selts.Koostöö valla kultuurinõunikuga on väga hea. 

 

 

 

4.6 Raamatukogu koolituskeskusena 

 

Kasutajakoolitused arvuliselt 

 

Raamatukogu Rühmakoolit.arv Osalejate arv Individuaalkoolit. 

arv 

Osalejate arv 

Viru-Jaagupi 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

 0 0 0 0 4 1 4 1 

Peamiselt vajavad  nõu kohalikud vanemaealised inimesed  arvuti kasutamisel-kuidas 

teha internetimakseid,muuta või sõlmida lepinguid interneti teel. 

 

4.7 Raamatukoguteenuse turundus (tutvustamine) 

 

Raamatukogu  teavitab saabuvatest  üritustest valla kodulehel, valla ajalehes 

noortekeskuses(asub samas majas) ja kord kuus seenioride üritusel(toimub samas 

majas) ,infotahvlitel ja Juba toimunud üritustest  kirjutab raamatukogutöötaja valla 

ajalehte  artikli  ja lisab ka pildid, mis on heaks reklaamiks.Pildid toimunud üritustest 

levivad ka facebookis. 

 

 

 

4.8 Bibliograafia- ja infotöö  

4.8.1 Andmebaaside loomine 

Andmebaase loodud ei ole. 

 

4.8.2 Infopäringud  

 

Infot küsivad põhiliselt lapsed  oma referaatide täiendamiseks,seeniorid on küsinud 

näiteks loetud raamatu autori biograafilisi andmeid jms.Küsitakse infot ka selle 

kohta,milliseid infoallikaid leidub internetis ja nende kodulehtede veebiaadresse. 

 

4.8.3 Trükised ja veebiväljaanded  
Raamatukogu töötaja kirjutab regulaarselt Viru-Jaagupis toimunud kultuuri-ja 

kogukonna üritustest valla koduleheküljel, mida saab lugeda ka veebiväljaandena 

 

Kokkuvõte 

 

Kokkuvõtteks võiks öelda,et raamatukogu on Viru-Jaagupi ja selle ümbruskonna 

rahvale siiski oluline koht.Kojulaenutuste arv on küll vähenenud,kuid rohkem on 

hakatud laenutama ajalehti,ühtlasi toimib raamatukogu hästi infovahetuse ja ka 

suhtluskeskkonnana inimestele,kes tööl ei käi või on lapsehoolduspuhkusel.Rohkem 
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onnn hakanud külastama raamatukogu noorema kooliea õpilased,kes enne 

noortemajja minekut siin oma aega veedavad.Tänu mälumänguüritustele on tekkinud 

neil huvi ka lastele mõeldud teatmeraamatute vastu ja teadmine et raamatust leiab tihti 

põhjalikumat ja adekvaatsemat infot kui internetist.Raamatukogu korraldab ja viib 

jätkuvalt läbi koduloolisi ekskursioone kohalikule kogukonnale eestimaal(1 kord 

suvel),on aktiivselt osalenud kirjanik Ed.Vilde nimelise kirjanduspreemia zürii töös ja 

aidanud aktiivselt korraldada ja propageerinud sellega seonduvaid üritusi Vinni 

vallas.Kaastöö sellel lainel jätkub aktiivselt. Raamatukogu külastajate arv on 

tunduvalt suurenenud,põhjuseks ei ole alati raamatute laenutamine vaid võimalus siin 

aega veeta ja suhelda kogukonnaga(k.a.üritused) 

Kord kuus osaleb raamatukogu ka seenioride klubi üritusel,mis toimub 

raamatukoguga samas majas.Lisaks uuema kirjanduse tutvustamisele aitab läbi viia ka 

nendele mõeldud üritusi(huvitava külalise kutsumine,erinevad teemapäevad jne) 

Kavas on mitmed projektid koostöös MTÜ Viru-Jaagupi Seltsiga ja Viru-Jaagupi 

koduloomuuseumiga(näitus” 60-dad aastad meie vanas koolimajas” ja fotonäitus 

„Meie aleviku majad „,kirjanduspreemiaga seotud üritused jne) 

Kuna üritustest raamatukogus on huvitatud nooremas koolieas lapsed(ei ole veel 

internetist nii sõltuvad),siis on plaanis nendele korraldada jätkuvalt populaarseid 

mälumänge ja pealelõunaid käelise tegevuse-meisterdamise jaoks. 

 

 

 

 

 

Direktor 

Allkiri     /Nimi/    Ülle Rajamart 


