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VAJANGU RAAMATUKOGU
2018. AASTA TEGEVUSE ARUANNE

2018

2
Tabel 1
Omavalitsus

Piirkonna
Teeninduspunktide
elanike arv arv
(01.12.17)

Tapa
Vallavalitsus

417

0

Üldkasutatavate raamatukogude arv:

1.Põhilised tegevussuunad
2017 aastal ühinesid haldusreformi käigus Tamsalu Vald ja Tapa vald. Sellele järgnes
2018 aastal Tamsalu valla raamatukogude ühinemine Tapa Vallaraamatukogudega.
Toimusid mitmed kohtumised Tapa raamatukogu töötajatega ja vallajuhtidega. Saime
ülevaate uuest struktuurist ja eelseisvast töökorraldusest. Tegemist oli n-ö ülemineku
aastaga, kus võeti vastu Tapa Vallaraamatukogude määrus ja Kasutamise eeskiri, Tapa
Vallaraamatukogu kodukord, Raamatukoguhoidja ametijuhend ja sõlmiti tööleping
Vajangu raamatukogu töötajaga.

2. Juhtimine
2.1 Raamatukogu arendus ja nõukogud:
•
•
•
•
•

Vajangu Raamatukogu kuulub struktuuriüksusena Tapa Vallaraamatukogude
koosseisu 01. 01 2019 aastast. 2018 aastal võeti vastu vastav määrus ja eeskiri.
Raamatukoguteenuste kvaliteedihindamine on läbi viimata.
Raamatukogul puudub arengukava.
Raamatukogu puudub nõukogu.
Vajangu Raamatukogu teeninduspiirkonna elanikele on raamatukogu teenused
kättesaadavad. Bussiühendus puudub vaid Kuie külaga. Teiste küladega Kerguta,
Kursi ja Võhmuta on ühendus olemas. Sel aastal lisandus veel meie piirkonda Tapaga
ühendav bussiliin, mis sõidab Järva- Jaani ja sealt tagasi Tapale kahel korral päevas.
See võimaldab Kursi ja Võhmuta küladest paremini Vajangule pääseda.

2.2 Eelarve
Tabel 2
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt

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

Seisuga
31.12.18 €
16,423
12,470
2,830
2,047
0,783

Muutus %
8,05%
8,32%
5,01%
7,18%
-0,63%
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Infotehnoloogiakulu
Üritusteks/näitusteks

0,635
0

0,504
0

-25,99%
0

KOV poolt eraldati RVL teenuse osutamiseks kütteraha.

2.3 Projektid

Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

Periood

-

-

Eraldatud
summa
-

Projekti üldmaksumus
-

2.4 Personali koosseis, juhtimine ja areng
Vajangu Raamatukogu koossoeisus on 1 töötaja
.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest. Omapoolne hinnang.
Teema

Korraldaja

Erialased täienduskoolitused
E-kodaniku juhendajate koolitus

Osalejate arv
1

Eesti rahvusraamatukogu

LVKRK korraldatud koolitused
Sotsiaalmeedia kasutamine
raamatukogutöös

LVKRK

1

Indrek Koff „Raamatute tõlkimine“

LVKRK

1

Muud koolitused

-

LISA 1

2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised LISA 2
Raamatukogutöötaja ei esinenud avalikult.
2.4.3 Erialahariduse omandamine.
Erialast haridust ei omanda.

-
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2.4.5 Töötajate tunnustamine.
Vajangu Raamatukogu juhatajat tunnustati Vajangu Põhikooli poolt.

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine.
Vajangu Raamatukogu asub 2003 aastast Vajangu Põhikooli ruumides. Ruumi on piisavalt
fondi jaoks ja lugemiskohtadele. Ruumid on suhteliselt heas korras. Laenutusruumi lagi on
mõnel korral vihmavett läbi lasknud. Mõned valgustid, mis enam ei toiminud, vahetati välja.
LISA 3
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Vajangu Raamatukogusse pole võimalik tugiraami või ratastooliga pääseda. Puudub kaldtee.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Raamatukogus on olemas internet ja Wi-fi. Raamatukogu töötaja arvutis on tarkvara
URRAM. Seda kasutatakse lugejatele laenutamisel.

3. Kogud komplekteerimine ja töötlemine
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
Fondi komplekteerimisel peetakse silmas raamatukogu lugejate eelistusi. Valikusse kuuluvad
jätkuvalt hea eesti kirjandus, välismaised armastuslood, mõned raamatud ajaloost. Need on
Vajangu raamatukogu lugejate poolt alati oodatud. Mõnevõrra väiksemat huvi pakuvad
kriminaalsed lood. Paraku on viimasel ajal kirjastuste poolt pakutav just vägivaldse sisuga,
siis on valiku tegemine keeruline.
Annetusi oli 2018 aastal 4 eksemplari ehk 2,94%. Fondi ringlus oli 37,9% .
Raamatukogul oli 2018 aastal raamatute ostmiseks Tapa Valla poolt 1000 €. Riigiraha 783 €.
Kokku 1783 €. Selle rahaga oli võimalik tellida pea kõik soovitud kirjandus. Kahjuks on head
eesti kirjandust suhteliselt vähe, mida lugejad sooviksid lugeda. Siis tuleb teha mööndusi ja
tellida kirjandust, mis ei leia omale liiga palju lugemist. Tänapäeval on lugejad väga
nõudlikud ja ei soovi lugeda väheväärtuslikku kirjandust vaid hindavad sisu ja head sõnastust.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
Raamatuid osteti 2018 aastal 132 eksemplari.
E- teavikuid ei ole raamatukokku veel tellitud.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
2018 aastal osteti raamatukogusse 12 nimetust ajakirja ja 4 nimetust ajalehti.
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3.1.3 Auviste komplekteerimine
Raamatukogu pole 2018 aastal auviseid komplekteerinud.
3.2 inventuurid, mahakandmised
Vajangu Raamatukogus kanti 2018 aastal kustutusaktiga maha 220 eksemplari.

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Vajangu Raamatukogu osutab raamatute, ajakirjade,-lehtede koju ja kohal laenutust. Vajaliku
raamatu puudumisel tellitakse lugejale raamat RVL –teel Tamsalu , Assamalla või LääneVirumaa Keskraamatukogust.
On võimalik kasutada AIP-i. Vastatakse infopäringutele ja reserveeritakse raamatuid.
Vajadusel on võimalik skaneerida ja printida A4 formaadis.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
Raamatukogus on olemas infokiosk, mida on võimalik kasutada pangaülekannete ja muu
huvipakkuva info otsimiseks.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte.
Tabel 3
Raamatukogu
Vajangu

Lugejad
2017

Lugejad
2018

Muutus (+-)

150

137

-13

Külastused
2017

Külastused
2018

Muutus
(+-)

1850

2417

+567

Raamatukogu

Raamatukogu
Vajangu

Virtuaalkülast.
2017

Virtuaalkülast.
2018

Muutus
(+-)

0

0

0

Raamatukogu

Raamatukogu

Laenut-d
2017

Laenut-d
2018

Muutus
(+-)

Päringud** Päringud** Muutus
2017
2018
(+-)
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Vajangu

4701

3612

-1089

30

23

-7

Raamatukogu

Infopäringud 23 Infopäringuid teevad peamiselt lapsed, kes otsivad vastuseid ülesannetele.
Ristsõnadele vastajad ja lasteaia õpetajad. Teemad on loodus, ajalugu, kirjanikud jms.

4.3 RVL teenindus
RVL teel laenutas Vajangu Raamatukogu 211 raamatut. Peamiselt Tamsalu raamatukogust,
veidi vähem Assamalla ja Lääne- Virumaa Keskraamatukogust. Raamatuid tõi töötaja oma
isikliku autoga. Valla poolt on eraldatud kütteraha.
Välja laenutas raamatukogu 2 raamatut.
4.4 Laste- ja noorteteenindus

4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
1.Brown, C. Garaažis
2.Sutcliff, R. Kuningas Arthuri triloogia
3.Rusell, R. Luuseri päevik 6
4.Rusell, R. Luuseri päevik 7
5.Maša ja Karu
6.Cowell, C. Olid kord võlurid
7.Dashner, J. Palaviku kood
8.Pitter, B. Peeter Pikkkõrv
9.Eesti muinasjutud
10.Tomusk, I. Hundi sõbrad
11.Tomusk, I. Kõik emad on head
12.-13Kivirähk, A. Leiutajateküla Lotte (2 tk)
14.Teiverlaur, M. Minu kodumaa
15.Põhjala, M. Onu Mati loomaarst
16.Kivirähk, A. Tilda ja tolmuingel
17.Tomusk, I. Päikesemetsa vanadekodu
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18.Tomusk. I. Pöörane puhkus Parakatkus
19.Hindrikus, K. Ära muretse mu pärast
20.Koržets, V. Ükskord ühes paigas
21.Suur loomaraamat
22.Suur putukaraamat
23.Imepärane eelajalooliste loomade raamat
Raamatukogu ostis 2018 aastal 23 lasteraamatut. Ka sel aastal täiendasin raamatukogu
lugemisvara kohustuliku kirjanduse nimekirjas olevate raamatutega- Leiutajateküla Lotte,
Luuseri päevik.
Tellimisel on põhirõhk noorema astme lastekirjandusel, lähtudes Vajangu Põhikooli
õpilastest. Eelistatud on toredad eesti kirjanike raamatud. Ja väikese osa moodustavad
raamatud loodusest.

4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 4
Raamatu

Lug-d Lug-d Muutus
2017
2018
(+-)*

kogu
Vajangu
Raamatukog
u

42

34

-8

Külast-d
2017

Külast-d
2018

Muutus
(+-)

Laenut
2017

Laenut
2018

Muutus
(+/-)

510

953

-443

502

384

-118

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus, s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine.
Viimaste aastate laste arvu vähenemine on oma jälje jätnud lugejate ja laenutuste arvule.
Toimunud on näitajate vähenemine. Koolilapsed külastavad raamatukogu tihedalt. Käiakse
niisama arvutist uudiseid lugemas. Tullakse tundide ja pikapäeva ajal õppetööks vajalikku
materjali otsima. Vaadatakse koos raamatuid ja ajakirju.
Raamatukogu töötaja püüab kujundada laste lugemisharjumisi juba lasteaiast saadik. Selleks
on lasteaias toimuvad raamatute ettelugemised. Töötaja tutvustab lühidalt raamatut, selle
autorit. Vajangu Põhikooli lapsed käivad igapäevaselt raamatukogus. See annab võimaluse
näidata neile uusi raamatuid.

4.4.4 Laste- ja noorteüritused:
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Peamine koostööpartner on Vajangu Raamatukogule jätkuvalt Vajangu lasteaed,- kool. Kõige
enam üritusi tegi raamatukogu koos lasteaiaga. Töötaja käis seal toredaid lasteraamatuid
ettelugemas. Pärast jutu kuulamist said väikesed näpukesed meisterdada midagi lihtsat.
Koolilapsed käivad tihti pilte värvimas. Sel aastal oli võimalus ka sudokusid ja ristsõnu
lahendada.
LISA 4
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Raamatukogul pole erivajadustega lugejaid.
Tabel 5

Koduteenindus

Kordade arv

Teenuste arv

Kasutajate arv

-

-

-

Tabel 6
Teenused teistele asutustele

Ürituste arv

-

Osavõtjate arv

-

-

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond
Raamatukogu tegi raamatukogus 8 väljapanekut.
Tammsaare tõde ja õigus, Emakeele päev, Eesti 100 Elu lood, Ellen Niit -90, Eesti 100 Eesti
ajalugu, Eesti 100 kodukandi ajalugu, Hunt- eesti rahvusloom.
Väljapanekud oli sel aastal eesti meele ja mõttest lähtuvad, et tuua lugejateni Eesti ja
kodukandi ajalugu, rahvuslooma ja emakeele tähtpäev.
Raamatukogu töötaja osales Jüriöö märgutulede üritusel tõrvikuga.
4.6.1 kohalikul tasandil
Kohalikul tasandil tegi Vajangu Raamatukogu koostööd endise Tamsalu valla teiste
raamatukogudega. Laenutati raamatuid Vajangu raamatukogu lugejate tarbeks. Seoses
Tamsalu ja Tapa valla ühinemisega arutasime üleskerkinud probleeme ja püüdsime leida
lahendusi.
Koostöö toimus ka Tapa Linnaraamatukoguga. Arutasime ühinemisega seotud asjaolusid.
Toimusid kohtumised, mille käigus saime aimu eelseisvast töökorraldusest. Käisime koos
mitmel korral.
Koostöö oli ka Tapa Vallavalitsusega. Valla poolt korraldati mitu nõupidamist.
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Koostööd teeb raamatukogu Vajangu põhikooli ja lasteaiaga. Ja Vajangu Noortekeskusega on
tehtud mõned üritused koos.
4.6.2 riiklikul tasandil
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil
.
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Raamatukogus viidi läbi 2 raamatukogu tundi Vajangu Põhikooli 1.-2 .klassile ja 3.4.klassile.
Lapsed tegid oma esmatutvuse raamatukoguga ja said ülevaate, kuidas raamatukogu kasutada.

4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Raamatukogu pole avaldanud artikleid väljaannetes.
4.9 Andmebaasid.
Vajangu Raamatukogu fond on sisestatud URRAMI e-kataloogi.

5. 2019. aasta tegevused
2019 aastast on Vajangu raamatukogu Tapa Vallaraamatukogu struktuuriüksus ja
raamatukogu juhataja ametinimetus on raamatukoguhoidja. Sellest lähtuvalt on raamatukogu
edasine areng sõltuv Tapa Vallast. Mõnevõrra on tajutav valla kaugenemine väikesest külast.
Kümmekond aastat tagasi oli tavaline, et vallavanem astus sisse ja huvitus raamatukogu
käekäigust. Nüüd juhtub seda väga harvadel kordadel. Vald on suur, aga külad jäävad järjest
väiksemaks. Tekib küsimus -kuhu see meid viib? Haldusreformi eesmärk peaks olema kasulik
kõikidele valla küladele, elanikele. Vajangu Põhikooli jätkamine on suure küsimärgi all.
Kooli kinnipanek oleks suur tagasilöök kogu külale. Jääb vaid loota, et leitakse mõistlik
lahendus valla poolt ja Vajangu piirkonnas jätkub tegevus.
.

Direktor
Allkiri Leili Virks
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LISA 1. Personali koolitus
Raamatukogu nimi

Koolituste arv

Koolitustundide arv

Koolituseks kulutatud

(koolituse maht )
Vajangu
Raamatukogu

3

19 €

27

LISA 2. Raamatukogutöötajate avalikud esinemised
Raamatukogu töötaja ei esinenud avalikult.

LISA 3. Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Raamatukogu nimi

Teostatud tööd (2018)

Vajangu raamatukogu

-

LISA 4. Laste ja noorteüritused (valik)
Raamatukogu nimi

Ürituse nimi

Osavõtjate arv

Vajangu raamatukogu

Külaskäik
Rakvere
lasteosakonda

raamatukogu 14

Sõbrapäeva kaartide meisterdamine
Kanaema kook
meisterdamine

ettelugemine

ja

Emadepäeva kaartide meisterdamine
Varblane teeb kalja ettelugemine
sügisise puu meisterdamine
Sudokude ja ristsõnade lahendamine

7
tibu 14
5
ja 12
5

Hundi meisterdamine ja Hundi sõbrad 12
ettelugemine

