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Aastaaruanne 2017
Vajangu Raamatukogu
Harukogude arv: 0
Elanike arv -527
1.Põhilised tegevussuunad
•

2017 aasta oli Vajangu Raamatukogus tavapärane tööaasta. Haldusreformi tulemusena liitus
Tamsalu vald Tapa Vallaga. Seoses sellega on Vajangu Raamatukogu nüüd Tapa valla
allasutus. Sel aastal sai tehtud kaua aega plaanis olnud raamatute inventuur.
Raamatukogu vahetas välja vana printeri, asemele osteti värviprinter.
Mingeid märkimisväärseid muutusi 2017 aasta kaasa veel Vajangu Raamatukogule ei
toonud. Sügisel toimus Tamsalu valla ühinemine Tapa vallaga ja olid muutused valda
juhtivate isikute seas. Eeldatavalt on muudatused töökorralduses tulemas 2018 aasta lõpus.
Raamatukogu annab võimaluse soovijail saada lugemiseks huvipakkuvat kirjandust. On
olemas võimalus kokkusaamisteks. Nii näiteks kohtusid Vajangu pensionärid oma piirkonna
keskerakonna liikmetega ja arutasid üleskerkinud küsimusi ja veetsid lõbusalt aega.
Vajangu Põhikooli õpilastel oli võimalus raamatukogust saada väljaprinditud pilte
värvimiseks. Samuti meisterdasime koostöös Vajangu Noortekaga lastega kaarte
tähtpäevadeks. Toimusid raamatute ettelugemised kohalikus lasteaias ja meisterdamised
sinna juurde.

2. Juhtimine
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:
•

Raamatukogude võrgus nimemuutusi, reorganiseerimisi jms ei toimunud. Valdade
ühinemisel moodustati Tamsalu ja Tapa vallast Tapa vald.

•

Vajangu Raamatukogu lahtiolekuajad olid 12. septembrist novembri alguseni muudetud.
Töötaja käis kolmapäeviti Tamsalu raamatukogus tööl. Seetõttu oli Vajangu raamatukogu
kolmapäeviti suletud.

•

Raamatukogul puudub nõukogu.

•

Raamatukoguteenuste kvaliteedihindamist ei ole läbi viidud.

•

Vajangu Raamatukogu teeninduspiirkonna elanikel on võimalik kasutada raamatukogu
teenuseid. On olemas bussiühendus Kerguta, Kursi ja Võhmuta küladega. Kuie küla
bussiühendus lõpetati juba aastaid tagasi. Sealsetel elanikel on olemas isiklikud autod ja
suudavad käia raamatukogus soovi korral.

2.2 Eelarve
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Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu
Täienduskoolituseks
Üritusteks, näitusteks

Seisuga
31.12.16. €
14,000
9,398
2,445
1,635
0,800
0,500
0,115
0

2.3 Projektid
2.4
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)
-

Seisuga
31.12.17 €
15,100
11,432
2,688
1,900
0,788
0,635
00
0

Periood
-

Muutus %
7,28%
17,79%
9,04%
13,94%
-1,52%
21,25%
-100€
0

Eraldatud
summa
-

Projekti üldmaksumus
-

2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Vajangu Raamatukogu koosseisus on 1 töötaja.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest..
Koolituse teema
Astmelise maksuvaba tulu koolitus

Korraldaja
Tamsalu Vallavalitsus

Osalejate arv
1

Koolitus oli eluliselt väga vajalik. 2018 aastal muutub tulumaksu arvutamine ja sellega seoses oli
raamatupidamise poolt tehtud koolitus väga informatiivne, et langetada õiged otsused.
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised

2.4.4 Erialahariduse omandamine
2.4.5 Töötajate tunnustamine
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid
ja asukoht.
Vajangu Raamatukogu asub 2003 aastast Vajangu Põhikooli ruumides. Raamatukogus on piisavalt
ruumi fondile ja lugemiskohtadele. Ruumid on püsinud senini korras ja ei vaja remonti..
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2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele
Raamatukogusse pole võimalik ratastooli või raamiga siseneda, sest puudub vastav kaldtee.

2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Raamatukogus on olemas internet ja Wi-fi. Raamatukogu töötaja arvutis on olemas raamatukogu
tarkvara URRAM, millega osutatakse lugejatele laenutamisteenust.

3. Kogud
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
•

Vajangu Raamatukogu lähtub fondi komplekteerimisel põhimõttest, et iga tellitud raamat
leiaks endale lugeja. Sellest kinnitamata põhimõttest on raamatukogu lähtunud kogu aeg.
Lugejate seas on eelistatud eesti kirjandus ja hea maitsega kirjutatud väliskirjandus.
Jätkuvalt köidavad Erik Tohvri, Adena Sepa, Tuule Lind raamatud. Mihkel Raud suudab
lugejat paeluda oma kirjutatuga. Välismaiste kirjanike seas olid loetumad Nora Robertsi,
Linda Goodnighti, Susan Mallery lemberaamatud. Huvi pakuvad ka ajaloo teemadel
kirjutatud raamatud.

•

Annetuste osakaal kogude juurdekasvus on väga väike. Vaid 4 eksemplari 2017 aastal ehk
3,1 % .

•

Raamatukogule eraldati 2017 aastal Tamsalu vallavalitsuse poolt 1000 euri ja riiklikku
dotatsiooni oli 788 euri. Kokku 1788. Riigi ja KOV poolt eraldatavate
komplekteerimissummadega kokku on võimalik praegu tellida suhteliselt piisaval hulgal
raamatuid. Suur osa ilmunud kirjandusest on kriminaalse sisuga, mis Vajangu piirkonna
lugejaid eriti ei huvita. Ka eesti kirjanikud viljelevad viimastel aastatel kriminullide
kirjutamist. Samuti on nii mõnegi kirjaniku sulg roostesemaks muutunud ja ei paku lugejaile
huvi. See on tellitavate raamatute valiku kasinamaks muutnud.

3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
2017 aastal osteti Vajangu Raamatukogusse 125 eksemplari. E-raamatuid pole raamatukokku veel
tellitud.

3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Perioodikat telliti 2017 aastal raamatukokku 14 nimetust ajakirja ja 4 nimetust ajalehte.
3.1.3 Auviste komplekteerimine

3.2 inventuurid, mahakandmised
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2017 aastal viidi Vajangu Raamatukogus läbi inventuur, et liitumisel Tapa valla raamatukoguga
oleks fond korras. Eeldatavalt läheb raamatukogu praegu kasutusel olevast URRAM-ist üle RIKS-i,
mis on Tapa valla raamatukogudes.
Maha kanti 500 katkist, aegunud raamatut, et oleks raamatufondis võimalik raamatuid paremini
korras hoida.

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Vajangu Raamatukogu osutab raamatute koju ja kohallaenutust, vajadusel tellitakse puuduv raamat
RVL teel Tamsalu Raamatukogust, Assamalla Raamatukogust või Lääne- Virumaa
Keskraamatukogust.
AIP-i kasutamine, infopäringutele vastamine ja raamatute reserveerimine.
On võimalik teha skaneerimist ja printimist.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
Lugejaarvutina on kasutusel raamatukogus infokiosk. Selles on võimalik teha pangaülekandeid ja
muid olulisi otsinguid. On võimalik teha skaneerimist ja printimist. Lugejatel on võimalik teha
infopäringuid.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused.

Raamatukogu

Lugejad
2016
170

Lugejad
2017
150

Muutus
(+-)
-20

Raamatukogu

Külastused
2016

Külastused
2017

Muutus
(+-)

1690

1850

+160

Raamatukogu

Laenut-d
2016
4953

Laenut-d
2017
4301

Muutus
(+-)
-652

Virtuaalkülast.
2016
0

Päringud*
2016
32

Virtuaalkülast.
2017
0

Muutus
(+-)

Päringud*
2017
30

Muutus
(+-)
-2

0

*Infopäringud. 30

4.3 RVL teenindus
RVL teel laenutas raamatukogu 217 raamatut. Välja laenutas Vajangu raamatukogu 2 raamatut.
RVL toob raamatukogu töötaja teistest raamatukogudest ise kohale. Laenutab LVKRK-st, Tamsalu
raamatukogust ja Assamalla raamatukogust.
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4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
2017 aastal telliti raamatukokku 20 uut laste ja noorsookirjanduse raamatut. Raamatukogu püüab
igal aastal täiendada kohustusliku kirjanduse valikut, kuna selle olemasolu on muutunud väga
tähtsaks. Kohustusliku kirjanduse osas sai täiendust Mardileib, Õuduste kool, Tasuja ja Mary
Poppins. Teatmekirjandusest telliti Õpilase inimkeha entsüklopeedia. Seda raamatut läheb samuti
vaja tunnis täiendava materjalina. Raamatukogu püüab omalt poolt toetada kooli vajamineva
lugemisvaraga, et kirjandustunnid oleksid edukad.
Kogu ilmunud laste uudiskirjandusest sai tellida vaid väga väikse osa. Vajangu Põhikooli on alles
jäänud vaid 6 klassi lapsi. Seetõttu on vähenenud ka laste osakaal lugejatena ja langenud laenutuste
arv. Tellides on eelistatud noorema astme raamatud, sest lugejaid on selles vanusegrupis kõige
enam.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Rmtk

Lug-d Lug-d Muutus
2016
2017
(+-)
46
42
-4

Külast-d
2016
389

Külast-d
2017
510

Muutus
(+-)
+121

Laenut
2016
2924

Laenut
2017
2577

Muutus
(+/-)
-347

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
Kooli alles jäänud kuue klassi õpilased külastavad vahetundide ajal ja pikapäevarühmas olles
raamatukogu. Kes võtab kohustuslikku kirjandust, kes käib korraks infokioskist värskemaid
uudiseid lugemas. Võetakse ka raamatuid , mida vaadatakse lugemislaua taga koos. Kahjuks jääb
soovi aega raamatuga veeta aasta- aastalt vähemaks. Nutitelefonides olevad mängud on lastele palju
põnevamad.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad
üritused. LISA 4
Vajangu Raamatukogu on jätkanud Vajangu lasteaia lastele raamatute ettelugemisi. Ja nagu ikka
pärast loo ärakuulamist, saavad lapsed proovile panna oma näpuosavuse. Enamik lasteaia lastest on
3-4 aastased, seetõttu peavad meisterdamiseks mõeldud asjad olema väga lihtsalt tehtavad. Ja
kasvatajad, abiõpetaja ja raamatukogu töötaja saavad usinalt aidata väikseid mudilasi.
Koolilaste hulgas on huvi piltide värvimise järele. Tihti tullakse pilti värvima, kui pikapäevarühmas
on vaba aega, vahest võetakse koju kaasa.
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Vajangu raamatukogu lugejate hulgas pole eriteenuseid vajavaid inimesi.

Koduteenindus

Kordade arv
-

Teenuste arv
-

Kasutajate arv
-
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Teenused teistele asutustele
-

Ürituste arv
-

Osavõtjate arv
-

Raamatukogu ei osuta teistele asutustele teenuseid.
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.

4.6.1 kohalikul
Oma igapäevases töös tegi Vajangu Raamatukogu pidevalt koostööd endise Tamsalu valla teiste
raamatukogudega. Koos leiame lahendusi, kui on tekkinud probleemid.
Vajangu Raamatukogu laenutab ka raamatuid RVL teel Assamalla ja Tamsalu raamatukogust.
Koostöö toimis ka Tamsalu Vallavalitusega, sai käidud vallas ümarlauas aruteludel ja koolitusel.
Pärast ühinemist olid kokkusaamised Tapa valla allasutuste töötajatega. On kokku saadud ka Tapa
linna raamatukogu töötajatega ja arutatud, mida ühinemine kaasa toob.
Koostöö toimib ka Vajangu Põhikooliga. Kooli poolt on olnud abi transpordiga, kui on vaja minna
valda koosviibimisele.
Koostöö jätkub ka Vajangu Noortekeskusega. Koos teeme meisterdamisi lastele.

4.6.2 riiklikul

4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.
Üldiseloomustus, milliseid üritusi korraldati, sh ka näitused ja kellele.
Vajangu raamatukogu korraldas 10 väljapanekut Kaunid muinasjutud, Ema keel- isa maa, Aino
Pervik- 85, Leelo Tungal- 70, Muistse Eesti muistendid(Eisen160), Tükike Eesti ajalugu, Valik
soome kirjandust, Eesti Vabariik 100- Aastad ja inimesed, Astrid Lindgren 110, Jõulumeeleolus.

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Raamatukogus viidi läbi 1 raamatukogu tund Vajangu Põhikooli 1-2 klassile.
Kooli kõige nooremad said ülevaate raamatukogust, kuidas käituda, mida on võimalik teha ja
millised raamatud on olemas.
.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded

4.9 Andmebaasid.
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Vajangu Raamatukogu fond on sisestatud URRAMI e- kataloogi.
5. 2018 aasta tegevused
2017 aastal toimunud haldusreformi järel oleme koos Assamalla ja Tamsalu raamatukogudega
suure Tapa valla allasutused. Ees seisavad muudatused töökorralduses. Vajangu raamatukogu püüab
tavapärases rütmis jätkata oma igapäevaste töödega. Kindlasti on omal kohal Eesti Vabariigi 100
sünnipäeva tähistamine, mis määrabki aasta tonaalsuse. Seega peaks ees ootama põnev ja
teguderohke aasta.
Koostajad
Leili Virks
Vajangu raamatukogujuhataja
25.01.2018

LISA 1
Koolituste arv kokku
1

Koolitustundide arv
(koolituse maht )
1

Koolituseks kulutatud

LISA 2
Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused
LISA 3
Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Raamatukogu nimi
Teostatud tööd (2017)
LISA 4
Laste-ja noorteüritused
Raamatukogu nimi
Vajangu
Vajangu

Vajangu
Vajangu
Vajangu
Vajangu
Vajangu

Vajangu
Vajangu
Vajangu
Vajangu

Ürituse nimi
Piltide värvimine
Raamatu Postiljon ja kanad
ettelugemine lasteaias ja kana
meisterdamine
Emadepäeva
kaartide
meisterdamine koos noortekaga
Piltide värvimine
Piltide värvimine
Vahtralehe
meisterdamine
pikapäevarühmaga
Raamatu
Kolm
põrsakest
ettelugemine
lasteaiasja
vahtralehe meisterdamine
Piltide värvimine
Isadepäevaks
kaartide
meisterdamine koos noortekaga
Piltide värvimine
Jõulukaartide
meisterdamine
koos noortekaga

Osavõtjate arv
5
9

6
5
6
6
11

5
7
5
8

