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Tabel 1 

Omavalitsus Piirkonna 
elanike arv 
(01.12.17) 

Teeninduspunktide 
arv 

Vinni Vald 832 0 

 

Üldkasutatavate raamatukogude arv:   

1.Põhilised tegevussuunad  

Põhilisteks tegevussuundadeks sellel aastal olid:laste lugemisharjumuse kujundamine ning nii 
Viru-Jaagupi kui ka teiste Eestimaa piirkondade pärimuskultuuri tutvustamine Vinni  valla 
elanikele erinevate ürituste organiseerimise kaudu. 

Koostöös valla teiste raamatukogudega viidi läbi  mitu toredat ühisettevõtmist(laste suvine 
lugemisvõistlus ja pärimuskultuurialane ühepäevane ekskursioon valla lugejatele) 

Aktiivne osalemine eesti vanima kirjanduspreemia määramise töös. 

Pärimuspäeva ja selle jätkuürituse läbiviimine ja korraldamine vinni valla elanikele. 

Koostöö tihenemine piirkonna erinevate seeniorklubidega kirjanduse ja pärimuskultuuri 
tutvustamisel.Pärimuspäeva korraldamisele õnnestus seekord aktiivselt kaasata ka kohalik 
rahvakapell ja aktiivsemad kogukonna liikmed ning noored pillimängijad Põlula koolist ja 
pillimeistrid Lääne-Virumaalt. 

Tutvumine uute Vinni valla koosseisu lisandunud raamatukogudega ja nende töökorralduse 
ning edusammudega. 

Osalemine Vinni valla kultuuri arengukava  väljatöötamise tööruhmas 

 

2. Juhtimine  

2.1 Raamatukogu arendus ja nõukogud:  
 

 Raamatukogu töökorralduses ja struktuuris sellel aastal muudatusi ei olnud. 
 Raamatukogule on valitud uus nõukogu.Raamatukogu kvaliteethindamine on plaanis 

läbi viia 2019 aastal(peale raamatukogu üleviimist uutesse ruumidesse ja 
ümberkorraldusi.) 

 Vajadust lisateeniduspunkti järele ei ole.Haigele või invaliidile on võimalik asula 
piires raamatuid koju viia,kaugemalolijad saavad sellisel puhul raamatuid  
laenutajatest sõprade, tuttavate abiga.  

 Vinni valla uues arendukavas on ette nähtud raamatukogu struktuuris 
muudatused,seda eelkõige juhtimise osas.Samuti Viru-Jaagupi raamatukogu kolimist 
kolmandalt korruselt esimesele korrusele ning eelnevalt nende ruumide remonti. 

 Valitud on uus nõukogu,kellelt loodame aktiivset kaasalöömist raamatukogu teenuse 
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parendamisel. 
  
 Nii Vinni valla endiste kui ka valdade ühinemisega juurdetulnud raamatukogude 

vaheline koostöö on hea,seda nii RVL laenutuse kui ka ürituste organiseerimise osas. 
 

2.2 Eelarve 

Tabel 2 

Põhieelarve  Seisuga  
31.12.17. €  

Seisuga  
31.12.18 €  

Muutus %  

Eelarve kokku  15 652 17 440 +10,7 % 
Personalikulu  10 645 12 983 +7 % 
Komplekteerimiskulu  4 046 4 212 +2% 

sh KOV-lt  2 496 2 653 +2,1% 

sh riigilt   1 550 1 564 +1.8% 

Infotehnoloogiakulu    961    240 -4.7 % 
Üritusteks/näitusteks    100    100 0 % 
    

 
 

2.3 Projektid 

Tabel 3 (täielik loetelu) 

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Eraldatud 
summa 

Projekti üldmaksumus 

    

 

2.4 Personali koosseis, juhtimine ja areng 

Personali koosseisus ja tööaegades muudatusi ei olnud. 

2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest. Omapoolne hinnang. 
 

Teema Korraldaja Osalejate arv 

Erialased täienduskoolitused   

E-kodaniku juhendaja koolitus BCS Koolitus 1 

 

LVKRK korraldatud koolitused   

Raamatute tõlkimine- Indrek Koff  1 

Muud koolitused   
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LISA 1 

 

2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused. 
 
LISA 2 

2.4.3 Erialahariduse omandamine.  

Raamatukogu töötajal on kutsetunnistus, mis vastab raamatukoguhoidja III 
kutsekvalifikatsiooni nõuetele. 

2.4.5 Töötajate tunnustamine.  

Kohalik omavalitsus tänas raamatukoguhoidjat tunnuskirjaga töö eest Vilde kirjanduspreemia 
määramise žüriis,samuti tänukirjaga Vinni valla koolilaste esimesel ülevallalisel 
näitemängupäeval „Minu esimesed triibulised“ kaasa aitamisel ,MTÜ Viru Instituut tänas 
järjekindla koostöö eest kohalike pärimuskultuurialaste ürituste korraldamisel 

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. 

Aastal 2018 remonditöid ei tehtud, kuna valla arendukavas on ette nähtud raamatukogu 
kolimine 2019 a jooksul.Väiksematest töödest teostati ruumide valgustuse parendamist. 
LISA 3 

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 
Liikumispuudega inimestele otsene juurdepääs raamatukokku puudub, kuna raamatukogu 
asub kolmandal korrusel. Raamatukogu viimine esimesele korrusele lihtsustab mõnevõrra  
viletsama tervisega vanemaealistel raamatukogu külastamist. 

2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 
Raamatukogu pole saanud endiselt omale uut lugejaarvutit,mille järele on tegelikult karjuv 
vajadus.Seetõttu külastavad ka koolilapsed tunduvalt vähem raamatukogu ning kannatab e-
koolitus raamatukogu kasutajale.2019 a tuleb see terav küsimus jätkuvalt päevakorras 
hoida.Wifi võimalus on olemas. 

3. Kogude komplekteerimine ja töötlemine 

3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 
Nii lastekirjanduse kui ka täiskasvanute osas püüame võimalikult palju tellida just 
eestikeelsete autorite teoseid.Suur osa on ka välismaisel ilukirjandusel 
täiskasvanutele.Teatmeteoseid ja populaarteaduslikku kirjandust komplekteerime 
vajaduspõhiselt.2018 aastal oli võimalus soetada piisavalt lauamänge nii täiskasvanutele kui 
ka kooliõpilastele ja väiksematele lastele. 

 
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 

Raamatute komplekteerimisel tuleb eelkõige jälgida lugejate soove,sest poes on raamatud 
väga kallid.Lisaks tuleb jälgida sihtrühma suurust:et igaühele jätkuks midagi.Kõige 
populaarsemad on välismaiste autorite põnevikud ja kriminullid.Kodumaistest autoritest 
soovitakse endiselt kõige rohkem lugeda Petrone Kirjastuse Minu-sarja.Sellel aastal sai 
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tellitud rohkem kooliealistele ilusate ja lastepäraste illustratsioonidega raamatuid kuna plaanis 
on rohkem üritusi noorimate vanuserühmadega. 
3.1.2 Perioodika komplekteerimine 

Raamatukogusse olid sellel aastal tellitud nii „Postimees“ kui ka“ Päevaleht“ koos kõikide 
lisadega,,“Maaleht“,maakonnaleht ja viis  erinevat ajakirja täiskasvanutele ning  „Minu 
Maailm“lastele,mida loevad tegelikult ka nii kesk-  kui ka pensioniealised inimesed. 
3.1.3 Auviste komplekteerimine 

Auviseid tellitud ei ole. 

3.2 inventuurid, mahakandmised 

Selle aastal inventuuri ega mahakandmisi ei tehtud,kuna seoses tulevase  kolimisega tuleb 
võtta ette suurem töö korraga. 

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  

Muudatusi lugejateeninudses tehtud ei ole.Haldusreformi tulemused hakkavad ilmsiks saama 
järgmisel aastal kui toimuvad juhtimisstruktuuri muudatused valla raamatukogude 
töös.Korraldatud  üritustele on kogukonna poolt olnud väga positiivne tagasiside. 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.  

Wifi võrk on olemas.Loodetavasti saab raamatukogu AIP seoses uutesse ruumidesse 
kolimisega ka uue lugejaarvuti. 

4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte. 

Tabel 4 

Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2017 

Lugejad 
2018 

Muutus (+-) 

Viru-Jaagupi 
RK 

159 150 -9 

 

Raamatu- 

kogu 

Külastused 
2017 

Külastused 
2018 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal-
külast. 
2017 

Virtuaal-
külast. 
2018 

Muutus 
(+-) 

Viru-Jaagupi 
RK 

2480 2500 +20 0 0 0 

 

 

 

Raamatu- 

kogu 

Laenut-d 
2017 

Laenut-d 
2018 

Muutus 
(+-) 

Päringud** 
2017 

Päringud** 
2018 

Muutus 
(+-) 
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Viru-Jaagupi 
RK 

3952 3920 -32 5 10 +5 

 

4.3 RVL teenindus  

RVL toimib kenasti kõikide Vinni valla raamatukogudega ja ka Lääne-Viru 
Keskraamatukoguga. 

4.4 Laste- ja noorteteenindus  

4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine  
Juurde tuli 32 teavikut ja 10 lauamängu.Raamatuid rohkem eelkooliealistele ja 
algklassidele,lauamäng keskmisele ja vanemale koolieale.Lauamängude abil on võimalik 
korraldada ka üritusi võistluslikeks võistkonnamängudeks. 

 

4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 
Tabel 5 

Raamatu
kogu 

Lug-d 
2017 

Lug-d 
2018 

Muutus 
(+-)* 

Külast-d 
2017 

Külast-d 
2018 

Muutus 
(+-) 

Laenut 
2017 

Laenut 
2018 

Muutus 
(+/-) 

Viru-
Jaagupi  

29 30 +1 280 250 -30 260 269  -9 

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

Laste raamatute lugemissoov taandub iga aastaga üha väiksemaks.Koolikohustuslikust 
kirjandusest soovitakse võimalikult õhukesi raamatuid(kui on õpetaja jätnud valiku)Ilmneb,et 
ka praeguste algklasside laste vanemad on sellest põlvkonnast,kelle lugemisharjumused 
piirduvad nutitelefonist uudiste pealkirjade lugemisega.Osad  koolieelikud või algklasside 
lapsed tulevad raamatukokku veel koos vanaemaga,kes laenutab ajalehti,ajakirju,siis võtab ka 
kaasas-olev lapselaps kohapealsirvimiseks mõne raamatu või palub seda laenutada.Noored 
emad ei pea vajalikuks raamatukogu koos lastega külastada. 

Mõningat elavnemist tõi laste laenutusse suvine lugemisbingo,kus teatud arvu raamatute 
läbilugemise järel ootasid väiksed auhinnad(maiustused jms)Lugemisbingot korraldasid 
üheaegselt kõik Vinni valla raamatukogud ja lõpetati suvine lugemishooaeg vahva 
ühisüritusega tublimatele lugejatele. 

4.4.4 Laste- ja noorteüritused:   

Üritusi saab pakkuda eelkooliealistele ja algklassidele(vanemad klassid käivad korrus all pool 
Noortemajas)Enamasti sobivad neile meisterdamine,võistlusmängud(saalis),näomaalingute 
tegemine.Suvine lugemisbingo meelitas,sest läbi loetud raamatu eest sai väikse maiustuse. 

Raamatukogu vastu on kõige suurem huvi siiski lasteaia lastel,keda tuuakse  mõnikord 
bussiga mitu rühma korraga.Koos lehitsetakse raamatuid.Raamatukogu poolt on 
ettelugemine,raamatute tutvustamine,väike viktoriin auhindadega ja väike näitemäng 
nöörnukkudega.Raamatukokku käivad ka lasteaia kasvatajad,kellele  tuleb otsida ja soovitada 



9 
 

temaatilisi lasteraamatuid,et nad saaksid neid laenutada lasteaias teemapäevade 
läbiviimiseks.Lasteaia lastele näidatakse raamatukogu ja tehakse ekskursioon alumise korruse 
muuseumis,kus tutvutstatakse nende vanaemade aegseid kooliõpikuid,juturaamatuid ja 
räägitakse muuseumi eksponaatidest. 

Algklassi lapsed võtavad meelsasti osa sellistest üritustest, mis on seotud tähtpäevade ja 
kombestikuga(emadepäev,mardipäev)Tegevus on seotud alati ka uute väljaantud 
raamatutega(nt.meisterdamine,näomaalingute tegemine,seltskonnamängude õpetamine),kust 
saab ürituseks häid ideid. 

LISA 4  

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  
Kahele lugejale,kellel on invaliidsusgrupp,viib raamatukogutöötaja raamatud koju. 

Tabel 6 

 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv  

Koduteenindus 20 1 2 

 

 

Tabel 7 

Teenused teistele asutustele Ürituste arv Osavõtjate arv 

   

Teenuseid teistele asutustele ei pakutud,kuna lähedal ei ole ühtegi hooldekodu,haiglat jms. 

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja 
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond  

4.6.1 kohalikul tasandil   

Kohalikul tasandil teeb raamatukogu igakuist koostööd ümbruskonna seenioride 
klubidega.Järjekindlalt on tutvustatud uut kirjandust,korraldatud ja viidud läbi nii kevadine 
kui ka suvine pärimuskultuurialane ekskursioon Tallinna ja Läänemaale.Esinetud 
ettekannetega kirjanike ja heliloojate elulugudest nende aastapäevade tähistamisel,tutvustatud 
erinevaid riike,nende kultuuri ja jagatud reisimuljeid.Seeniorid saavad raamatukogust abi e-
teenuste kasutamisel. 

Kevadel korraldas raamatukogu pärimuskultuuripäeva ja selle järelürituse.Esinejateks olid 
tunnustatud kandleõpetajad,kandlemeistrid ja –mängijad Eestimaalt.Korraldatud olid näitus 
erinevatest kanneldest,loengud kandle valmistamise ja mängimise ajaloost 
Virumaal.Raamatukogu esitles fotonäitust Viru-Jaagupi vanadest aegadest ja tegi põhjaliku 
ettekande siitkandist pärit kandlemeisterWalter Raudkivist.Pärimuspäeval,mis kandis 
seekordset nime „Kandlepäev“oli ka väga meeleolukas järelüritus,kui külas oli Raudkivi 
kandle kodukohta tagasi toimetanud eesti pärimuskultuuri asjatundja professor Ain Haas,kes 
alaliselt elab Ameerikas.Raamatukogu korraldamisel olid üritusse kaasatud ka kohalik 
külakapell ja kandlemängijad ja –meistrid Lääne-Virumaalt.Kandlepäeva kajastas oma 
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esilehel „Virumaa Teataja“.Samuti ajaleht „Kuulutaja“ja „Koduvalla sõnumid“ja Viru 
Instituut oma veebileheküljel. 

Hea koostöö on Kulina lasteaiaga,Vinni Pajusti Gümnaasiumiga ja kõikide teiste valla 
raamatukogudega(RVL,kultuuriekskursioon valla lugejatele jne.)Väga hea koostöö on MTÜ  
Viru Instituudiga. 

Raamatukogu töötaja osaleb vinni valla kultuuriürituste kaassaaitamisel,samuti Vilde 
kirjanduspreemia määramisel,koolilaste näitemängupäevade zürii töös,samuti otsib vajadusel 
pärimuskultuuri alaseid  materjale kohalikele kultuurimajadele ürituste läbiviimiseks. 

Raamatukogu osales sellel aastal Vinni valla kultuuri arengukava arutelul ja väljatöötamisel. 

 

4.6.2 riiklikul tasandil  

4.6.3 rahvusvahelisel tasandil  
 

 

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele. 

Raamatukogus käijad küsivad  kõige rohkem abi ja õpetust  lennu-ja laevapiletite 
vormistamisel,igasuguste e-teenuste kasutamise,ID kaardi kasutamise  ja info otsimisel 
internetist.Enamasti on need pensiooniealised. 

4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded  
Millised on peamised kanalid raamatukoguteenuste tutvustamiseks? Kui olete avaldanud 
raamatukogu tegevust kajastavaid artikleid maakonna- või kohalikus ajalehes, siis milliseid 
(artiklite nimed), kui sotsiaalmeedias, siis millisel lehel/grupis? 

Väljaannete koostamine, publitseerimine, osalemine koostamises. 

Peamised kanalid raamatukoguteenuste turvustamisel on valla igakuine ajaleht ja valla 
koduleht,kus antakse jookvat infot kuupäevade kaupa kõikide vallas toimuvate ürituste kohta. 

Raamatukogutöötaja saadab enda korraldatud üritustest kokkuvõtte ka valla lehele.Mõnikord 
jäävad need ajalehe mahu tõttu avaldamata.Vallal lehele on saadetud vajaduse korral ka 
intervjuud seoses mõne kohaliku kultuurikollektiivi aastapäevaga.2018 aasta pärimuspäevast 
ja selle jätkuüritusest,kus meil oli külas pärimuskultuuri asjtundja professor Hain Aas 
Ameerikast ilmusid arktiklid nii Virumaa Teatajas,Kuulutajas kui ka kohalikus valla ja veebis 
ning Viru-Instituudi kodulehel. 

Artiklid: “Viru-Jaagupis kõlavad lood põneva ajalooga kandlel“Kuulutaja“ 13.03.2018 

„Virumaa Teataja“Pika teekonna läbinud kannel jõudis Viru-Jaagupisse“ 21.03.2018 

„Kandlepäev Viru-Jaagupis“ viruinstituut.ee 

„Koduvalla Sõnumid“ mai 2018 Raudkivi kannel helises tooja südamest saajate südamesse“ 

 



11 
 

4.9 Andmebaasid. Kas ja milliseid andmekogusid pakutakse lugejaile kodulehe vahendusel?  
E-kataloog. 

Andmebaase lugejatele ei  paku. 

5. 2019. aasta tegevused 

 

2019 aasta kõige suuremaks muutuseks on raamatukogu kolimine kolmandalt korruselt 
esimesele.Ruumid,kuhu kolitakse ,vajavad tõsist remonti.Seoses kolimisega tuleb põhjalikult  
üle vaadata teavikute fond ja siiani säilitatud ajakirjade aastakäigud, kuna on võimalik et 
raamatukogu fondi  üldpind jääb väiksemaks.Seetõttu tuleb taas  kauemaks seisma jäänud 
kirjanduse mahakandmine. 

Raamatukogu jätkab endiselt aktiivselt kaasa aitamaks nii kohaliku kogukonna kui ka valla 
kultuuriürituste läbiviimisel.Samuti jagab infot ja propageerib eelolevate ürituste sisu ja 
toimumisaegade kohta. 

Raamatukogu osaleb jätkuvalt eesti vanima kirjanduspreemia väljaandmise zürii 
töös(nomimentide esitamisel,lugemisel ja preemia määramisel) ning kirjanduspreemia 
juubeliaastale(55)pühendatud suvise kirjandusfestivali   läbiviimisel ja ettevalmistamisel 

Aasta suurimaks ettevõtmiseks on raamatukogule taas valla pärimuspäeva korraldamine Viru-
Jaagupis.Seekordseks teemaks Eesti Nukuteatri rajaja ja kauaaegse peanäitejuhi Ferdinand 
Veike ehk armastatud  Buratino 95 sünniaastapäev.Kuulus teatrimees õppis koolipõlves 
raamatukoguga samas majas ja on siitkandist pärit.Üritus toimub koostöös Viru-Jaagupi 
muuseumiga ,kus asuvad Veike koolivihikud ja õpikud. 

Plaan on teha koostöös Viru-Jaagupi muuseumiga näitus vanadest kooliõpikutest ja 
koolikirjandusest aastatel 1910-1990 kuna muuseumil puudub praegu selle huvipakkuva kogu 
eksponeerimise võimalus. 

Raamatukogu aitab kaasa kevadiste  Vinni valla päevade läbiviimisel ja ettevalmistamisel. 

Kuna eelmise aasta bussiekskursioon vanausuliste maile Peipsi ääres oli Vinni valla 
raamatukogude lugejate seas  väga populaarne,siis koostab raamatukogu juhataja ka selleks 
aastaks  uued marsruudid ja koos teiste valla raamatukogudega valitakse välja uus suvine 
pärimuskultuurialane ühepäevane  reisimarsruut meie valla lugejatele. 

Pärimuspäev korraldamisel kaasame abiks projektide kirjutamisele nagu alati MTÜ Viru-
Jaagupi Seltsi,appi kutsume ka alalise koostööpartneri Viru Instituudi ja koolilapsi. 

Väikeses alevis on raamatukogu koht,kuhu jookseb kokku informatsioon kogukonna murede 
ja rõõmude kohta.Seetõttu püüab raamatukogu jätkuvalt aktiivselt ja vastutustundlikult kaasa 
aidata sellele,et ühelgi abivajajal ei jääks oma vanuse,teadmatuse või tagasihoidlikkuse tõttu 
abi saamata  selleks seatud instantsidelt  

 

Viru-Jaagupi Rahvaraamatukogu juhataja    Ülle Rajamart 
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LISA 1. Personali koolitus 

Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv  

(koolituse maht ) 

Koolituseks kulutatud 

Viru-Jaagupi  RK 2 17 5 EUR 

 

 

LISA 2. Raamatukogutöötajate avalikud esinemised  

2.1. 17.03.2018 Viru-Jaagupi kihelkonna pärimuspäeval „Kandlepäev“ ettekanne 
„kandlemeister W.Raudkivi lapsepõlv,perekond ja muusikuks kujunemine“ 

2.2. 8.11.2018 piirkonna seenioride klubi teemapäeval ettekanne  „Lydia Koidula elulugu“ 

2,3, 07.05.2018 kohtumisõhtul  kandlemuusik  prof.Ain Haasaga ettekanne „Kuulsaid tegelasi 
Viru-Jaagupi kihelkonnas läbi ajaloo“ 

 

 

LISA 3. Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid 

Raamatukogu nimi              Teostatud tööd (2018) 

Viru-Jaagupi RK 2018 ei ole teostatud 

 

LISA 4. Laste ja noorteüritused (valik olulisematest) 

Raamatukogu nimi Ürituse nimi Osavõtjate arv 

Viru-Jaagupi RK Suvine lugemisbingo 

Vanad Virumaa lastemängud 

Emadepäeva meisterdamine 

6 

12 

10(koos emadega) 

 

 

 

 


