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Aastaaruanne 2015

Raamatukogu nimi: Vinni-Pajusti Rahvaraamatukogu
Elanike arv: 2501
Raamatukogu nimi: Kadila Rahvaraamatukogu
Elanike arv: 311

1.Põhilised tegevussuunad
2015 puhastasime raamatufondi vananenud ja kasutuseta jäänud raamatutest. Suuremas osas sai see
ka tehtud ja sellega seoses raamatuid ümber paigutatud. Ikka selleks, et ruumi juurde saada. Maha
kandsime 1866 eksemplari.
Vinni raamatukogu sai ka uue arvuti.
Kadila rahvas soovis kohtumist kirjanikuga. Kaalusime erinevaid kirjanikke ja otsustasime Virve
Osila kasuks. Kohtumine oli tore ja väga emotsionaalne.

2. Juhtimine
2.1 Raamatukogude tegevust reguleerivad dokumendid ja nõukogud
Raamatukogu tegevust reguleerivates dokumentides muudatusi ei ole.
2.2 Eelarve
Tabel 1
Põhieelarve

Vinni-Pajusti
Seisuga
31.12.14. €
Eelarve kokku
47.250
Personalikulu
23.274
Komplekteerimiskulu 9.379
sh OV-lt
5.301
sh riigilt
4.078
Infotehnoloogiakulu
0.305

Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu

Kadila
Seisuga
31.12.14. €
4.267
2.569
1.173

Seisuga
31.12.15 €
52.006
25.046
10.157
5.805
4.352
0.949

Muutus %

Seisuga
31.12.15 €
5.421
2.911
1.409

Muutus %

+10,06%
+7,61%
+8,3%
+9,51%
+6,71%
+211,15%

+27,04%
+13,31%
+20,12%

2
sh OV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu

0.646
0.527
0.236

0.868
0.541
0.260

+34,36%
+2,66%
+10,17%

Tabel 2
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)
-

Periood

Summa
-

-

2.3 Raamatukogudevõrgu struktuur
Struktuurimuudatusi pole, on endiselt 2 eraldi raamatukogu.
Lahtiolekuajad on piisavad.
Vinnis:
E ja R
11.00 – 19.00
T, K, N 11.00 – 18.00
L
11.00 – 14.00
Suvekuudel on raamatukogu avatud E – R 11.00 – 18.00
Kadilas:
T
N

14.00 – 16.00
12.00 – 16.00

2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Personali koosseisus ega tööaegades muudatusi ei ole.
Vinnis on kaks täiskohaga töötajat (juhataja, raamatukoguhoidja) ja 0,75 kohaga koristaja.
Kadilas on 0,15 kohaga juhataja kt. Teisele töötajale on see lisatöö (2 tundi nädalas) ega kajastu
raamatukogu eelarves, koosseisus ega statistikas.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
Tabel 3
Raamatukogu nimi
Vinni-Pajusti

Koolituste arv
11

Koolitustundi-de arv
(koolituse pikkus)
101,5

Tabel 4
Koolituse teema
Korraldaja
Isikuandmekaitse töötlemise nõuded
LVKRK
Uuemat tõlkekirjandust lastele ja noortele
LVKRK
Põnevaid tegevusi lastega raamatukogus
LVKRK
Teraapiakoer
Heku
lugemiskoerana
LVKRK
LVKRK-s
Õppereis Lõuna-Eestisse
LVKRK

Koolituseks
kulutatud
0.340

Osavõtjate arv
1
2
2
2
2

3
Kultuurilooline
aktiivõpe
muuseumikeskkonna näitel
Kultuuriloolised andmebaasid
Kuidas feministid raamatuid loevad
MaaRK-de suveseminar Võrumaal
Väsimus, stress ja nendega toimetulek
Ravimid – mürk või abivahend?

LVKRK

2

LVKRK
LVKRK
ERÜ
Vilko MÜ
Lääne-Viru MV

1
1
2
1
1

2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised
2.4.3 Erialahariduse omandamine
2.4.4 Töötajate tunnustamine
Maie Männiste sai Vinni Vallavalitsuse tänukirja ja kutsuti 2015.a. Vinni valla vallavanema
Toomas Väinaste vastuvõtule tubli töö eest õpilaste ettevalmistamisel õpioskuste olümpiaadiks.
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine
2.5.1 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht
Raamatukogu asukoht on hea nii Vinnis kui Kadilas.
Kadila raamatukogu ruumid on heas korras, remonti ei vaja.
Tabel 5
Raamatukogu nimi

Vajadused

Vinni-Pajusti

Põrand,

Teostatud
tööd (2015)

Plaan
vms)

(arengukavast

aasta

katus,

amortiseerunud

-

-

radiaatorid

Liikumispuudega inimesele puudub juurdepääs nii Vinni kui Kadilas.

2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
2015.a. sai Vinni RK juurde ühe uue arvuti. Ei saa seda märkimata jätta, kuna meie jaoks on see
oluline.
2.7 Raamatukogude koostöö.
Töö koordineerimine ja koostöösuhted:
2.7.1 kohalikul
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Hea koostöö on Vinni-Pajusti Gümnaasiumiga. Maie Männiste valmistab raamatukoguringis juba
aastaid 3. ja 5. klassi lapsi ette õpioskuste olümpiaadiks. Korraldame raamatutunde põhikooli
õpilastele. Nüüdseks on kaasatud meid ka gümnaasiumi projektipäeva ettevõtmistesse, kus meie
korraldada on Kuldvillak.
RVL-i korraldamisel on raamatukogude koostöö samuti oluline. Kui Rakveres saab üsna lihtsalt
käidud-viidud-toodud, siis teiste raamatukogudega on oluline just logistiline kooskõlastamine (aeg,
koht). Kõige paremini sujub RVL Muuga, Sõmeru, Lepna jt raamatukogudega.
2.7.2 riiklikul
2.7.3 rahvusvahelisel tasandil.
-

3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine)
3.1 komplekteerimise põhimõtted (tasakaal) ja uuendused (sh e-teavikud)
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
Vinni RK täienes 2015. a. 721 eksemplari raamatuga ja ühe auvisega. Annetused moodustavad
juurdekasvust 1,52%.
Komplekteeritavatest teavikutest 19,6% moodustab liigikirjandus (141eks). Ilukirjandusest (580)
omakorda 36% on laste- ja noortekirjandus (209).
Liigikirjandusest on enim lisandunud liiki 3, 7 ja 9, mida ka kõige rohkem laenatakse.
E-raamatuid pole.
Kustutati 1866 eks, neist 1853 raamatuid.
Aasta jooksul sai Kadila RK juurde 79 raamatut ja 1 auvise, neist annetusena 7,5% ehk 5 raamatut
ja 1 auvis.
Kogude juurdekasvust 87,4% moodustab ilukirjandus (69 eks). Liigikirjandust lisandus 10 eks.,
neistki 5 annetusena. Vajadusel toon liigikirjandust Vinnist või LVKRK-st.
Kustutati 89 eks raamatuid.

3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Perioodika tellimisele kulus Vinnis 1839 eurot.
Ajalehti osteti 8 nimetust, 2 nimetust saadi annetusena. Ajakirju osteti 19 nimetust, annetusena
saadi 5 nimetust.
Kadilasse osteti 3 nimetust ajalehti, annetusena saadi 2 nimetust (Koduvalla Sõnumid ja
Kesknädal).
Ajakirju osteti 6 nimetust, 1 annetusena.
Perioodika tellimisele kulus 576 eurot.
3.1.3 Auviste komplekteerimine
Ei komplekteeri.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
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Muudatusi teeninduskorralduses ei ole. Jätkuvalt saab Vinnis koopiaid teha, printida ja skaneerida.
Skaneerimine on tasuta.
Kadilas saab koopiaid teha ja printida
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine
Nii Vinni kui Kadila raamatukogus on Vinni Vallavolikogu otsused ja määrused. Vinnis on lugejate
kasutuses 3 arvutit.
Vanemad inimesed käivad enamasti pangaülekandeid tegemas, lapsed mängimas. Noored (ca 15-30
eluaastat) üldjuhul raamatukogu arvutit ei kasuta.
Kadilas lugeja-arvutit ei ole. Kui on vaja, saab kasutada töötaja arvutit.
4.2 Raamatukogu kasutamine
Tabel 7
Raamatukogu
Vinni
Kadila

Lugejad
2014
597
38

Tabel 8
Raamatukogu

Külastused
2014

Külastused
2015

Muutus
(+-)

8155
472

7722
512

-433
+40

Vinni
Kadila

Lugejad
2015
580
40

Muutus
(+-)
-17
+2

Laenut-d
2014
22926
1207

Laenut-d
2015
23889
1173

Virtuaal
külast.
2014
-

Virtuaal
külast.
2015
-

Muutus
(+-)
+963
-34

Muutus
(+-)
-

Vinni külastuste arv statistilises aruandes 7164 (ilma interneti kasutajateta); interneti kasutajaid 558,
sellest lapsi 446.
Lugejate ja külastuste arv on vähenenud. Suurenenud on laenutused.
Teeninduspiirkond on Vinnis isegi kahe inimese võrra kasvanud. Kohalikke olusid teades võib
öelda, et kasvab üürnike arv, väljaspoole Vinni ja Rakveretki töötavate inimeste arv. Külastusena ei
lähe kirja ka lugejaportaalis tehtud pikendamised, reserveerimised. Ka internetti kasutavate inimeste
arv väheneb. Kokkuvõttes ongi külastuste arvu kahanemine igati ootuspärane. Pigem on üllatav
laenutuste arvu kasv.
Laenutustest 67,5% moodustab ilukirjanduse laenutamine, 4,6% - liik 7, 4,5% - liik 3 ja 4% - liik 9.
Kõikidest laenutustest 6,4 % on perioodika laenutused.
Lastekirjanduse laenutused moodustavad laenutuste koguarvust 13,4 % . Laste-lugejate arv aga
lugejate koguarvust (laenajatest) 37 %. Laste külastuste arv (ilma internetita) on 27,3 % koguarvust.
Lugejarühmadest (kasutajatest) 35,5 % moodustavad töötajad, pensionärid ja kodused 15 %, lapsed
35,4 %. Ülejäänud 14,1 % moodustavad gümnaasiumiõpilased, üliõpilased, töötud ja RVL-i
esindajad. Üldiselt on need näitajad üsna sarnased eelmise aastaga, suuri muutusi pole.

4.3 RVL teenindus
Vinni:
Välja laenati 290 teavikut, millest 17,9% on perioodika, 47,9% ilukirjandus ja 34,2% liigikirjandus.
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RVL-i kaudu saadi 728 raamatut. Suurem osa on saadud LVKRK-st, aga ka Kadilast, Sõmerult,
Muugast, Viru-Jaagupist, Roelast jm.
Kadila:
RVL-i teel saadud 278 raamatut, välja laenati 364. Väljalaenatutest 44% on ilukirjandus, enamus
neist õpilaste kohustuslik kirjandus. Liigikirjandust on välja laenutatud 35,1% ja perioodikat 20,9%.
RVL toimus 2015.a. ainult maakonnasiseselt, väljastpoolt ega väljapoole pole ühtegi tellitud. Pole
nõudlust olnud.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste- ja noortekirjanduse komplekteerimine LISA 2 Laste-ja noortekirjanduse nimetused
ja eksemplarid 2015
Vinni saabus 209 eksemplari (208 nimetust) lastekirjandust (iluk.). Vaid Raud, E. Sipsikut 2
eksemplari, mis on kohustuslik lugemisvara ja olemasolevad eksemplarid üsna „ära loetud“. Ei tea
ju, milline raamat kohustuslikuks lugemiseks saab. Ja sageli võivad õpilased etteantud nimekirjast
ise valida, mida lugeda, st kõik ei pea ühtsama raamatut lugema.
Püüame võimalikult palju nimetusi laste- ja noortekirjandust hankida.
Kadila sai 13 eksemplari (12 nim) laste- ja noortekirjandust.
4.4.2 Raamatukogu kasutamine
Tabel 9
Rmtk
Lugd
2014
237
Vinni
11
Kadila

Lug-d Muutu
2015
s (+-)
215
10

Külast-d
2014

Külast-d
2015

Muutu
s (+-)

Laenut
2014

Laenut
2015

Muutu
s (+/-)

2182
94

1957
66

-225
-28

3666
112

3192
81

-474
-31

-22
-1

4.4.3 Lasteteenindus s.h laste lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
Lastekirjanduse laenutused moodustavad laenutuste koguarvust 13,4 % . Laste-lugejate arv aga
lugejate koguarvust (laenajatest) 37 %. (2014 oli lugejaks 39,7%, laenutuste arv moodustas ca
16%).
Loetakse põhiliselt kohustuslikku kirjandust, eriti usinalt algklassides.

4.4.4 Laste üritused. Tabel 10
Ürituse nimi/sisu
Henno Käo
Esimene käik raamatukokku
Kuldvillak (koolimajas)
Esimene käik raamatukokku
Astrid Lindgren
Kuldvillak (koolimajas)
Vinni legendid
Teadmiste jahil (RK ring nov.-apr)

Sihtrühm
2.klass x 2
Pajusti ja Vinni LA
1-6 klass
Pajusti LA
3.klass x 2
1-5 klass
2.klass
3. ja 5. klass

Osalejate arv
43
27
80
15
40
80
17
20
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Kuna raamatukogus tehtav Kuldvillak on lastele väga meeldinud, kutsusti meid kahel korral VPG
projektipäeval sinna Kuldvillakut läbi viima. Osaleda said 1.-6. klassi õpilased. Võistkondi oli ühes
tunnis 6. Et asi võrdsem oleks, moodustati segavõiskonnad, Kummalgi korral viisime läbi 3
Kuldvillakut. Küsimused koostasime selle järgi, mida lapsed ikka lugenud on. Ja ikka mõned
„rosin“-küsimused, mis terad sõkaldest eraldaks.
Henno Käo ja Astrid Lindgreni teematunnid. Pisut räägime kirjanikust, näitame pilte, tema
raamatuid ja loeme ette, selliseid parimaid kohti. Tunni lõpus Kuldvillak. Kes kuulas –saab palju
punkte ehk komme. Et lapsed kohe komme nahistama ei hakkaks, ongi kommid punktid, mis tuleb
võistluse lõpus kokku lugeda. Väga hästi toimib.
Halloweeni ajal käis 2. klass. Kuna nad eelmisel aastal (1. klassis olles) ei jõudnudki meile, oli
selline RK tutvustav tund. Aga enne seda rääkis Maie lastele Vinni legende, mis on Virumaa
vaimujuttudes täitsa olemas. Lapsed kuulasid hiirvaikselt. Välja oli pandud ka vastavateemaline
väljapanek. Nende lastega lõpetasime vihjemänguga (esimene vihje – 5 punkti, viies vihje – 1
punkt)
Raamatukoguring on jätkuvalt populaarne. 3. klass saavutas õpioskuste olümpiaadil III koha ja 5.
klass II koha.
Iga-aastaseks traditsiooniks on Vinni ja Pajusti lasteaialaste külaskäik emakeelepäeva puhul.

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Tabel 11
Kordade arv
15

Koduteenindus

Teenuste arv
15

Kasutajate arv
2

Tabel 12
Teenused teistele asutustele

Ürituste arv
-

Osavõtjate arv
-

4.6 Raamatukogu kultuurikeskusena
Tabel 13
Raamatukogu
nimi
Kadila
Vinni

Näitused/virtuaalnäitused, Üritused
väljapanekud
4
1
6/18
54

Üritustel
osalenute arv
20
286

Kadilas toimus kohtumine Virve Osilaga. Kohtumine läks hästi korda, oli väga emotsionaalne,
rahule jäi nii poetess kui ka kohaletulnud rahvas.
Vinni:
Eduard Vilde 150 – lisaks Vilde kohta ja Vilde raamatutele (nö tavalistele) panime välja Endel
Molotoki annetuse Kadila raamatukogule Vilde kogutud teostest aastatel 1923-1935.
Ela hästi! – näitus spordialadest, mida on võimalik ise harrastada (suuremate kuludeta) ja
tervislikust toitumisest.
Tähed muusikas, Tere, kool!, Eesti looduse vägi, Kroonitud pead, Oo halloween!, Jõulutaat on jälle
teel!
Jätkuvalt on väljas ja täiendame Vilde nim. auhinna laureaatide seina. Täiendame ka laureaatide
albumi, kus on laureaadi foto, tutvustav tekst ja kirjaniku omakäeline tekst ja autogramm.
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Tutvustame ja soovitame Vilde nim. auhinna nominente, et rahvas saaks enne žürii otsust ka oma
arvamust avaldada.
Meie peamiseks sihtgrupiks on siiski lapsed, et laiendada nende silmaringi ja tutvustada erinevaid
kirjanikke ja nende loomingut.

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Tabel 14
Raamatukogu

Vinni

Rühmakoolit.
arv
2014
2015
3
2

Osalejate
arv
2014 2015
58
39

Individuaalkoolit.
arv
2014
2015
-

Osalejate arv
2014
-

2015
-

Rühmakoolitused viisime läbi 4. klassidele. Rääkisime lühidalt raamatukogude ajaloost,
projektoriga näitasime huvitavamaid raamatukogusid. Pisut rääkisime vanast kaartkataloogist (oli
isegi kataloogikaarte, mida lastele näidata) ja lõpuks jõudsime Urramini ja selleni, kuidas sealt
otsida (nemad pealkirja järgi) ja kuidas seda riiulist leida. Kui kõik oli õige, oli riiulis raamatu vahel
uus pealkiri, mille kohaviida pidi taas Urramist leidma, siis riiulist raamat jne. Lapsed said väga
hästi hakkama ja olid väga rahul tunniga.
Üldiselt on silmagagi näha, kas asi läks täkkesse. Aga küsime ikka üle ka!
4.8 Raamatukoguteenuse turundus
Raamatukokogu lahtiolekuajad, põhimäärus ja kasutuseeskirjad on valla kodulehel.
4.9 Bibliograafia- ja infoteenindus
Maie Männiste bibliografeerib Koduvalla Sõnumite koduloolise väärtusega artikleid.
4.9.1 Andmebaaside loomine
4.9.2 Infopäringud
58

4.9.3 Trükised ja veebiväljaanded
5. 2016 aasta tegevused
Lõpule viia fondi puhastamine vananenud ja kasutuseta jäänud kirjandusest. Tellida uued sildid
riiulite otstesse, mis oleks vastavuses tegelikkusega.
Ere Tammeorg
25.01.2016
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LISA 1 Raamatukoguhoidjate täienduskoolituse vajadus 2016-2018
Koolituse teema
Digitehnoloogia kasutusvõimalused RK-s
Loovtegevuste lõimimine RKüritustega

Koolituse eesmärk (kompetentsid)
Raamatukogutöö kaasajastamine
Rküritused atraktiivsemaks muuta

Arendavad tegevused RKtunnis

Lugemiskultuuri tutvustavate tundide sisuline ja pidev
uuendamine

