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Sissejuhatus 
 

Tabel 1 

Omavalitsus Elanike 
arv 
(01.12.19) 

Teeninduspunktide 
arv 

Vinni vald 838 0 

 

1. Põhilised tegevussuunad  
Ulvi raamatukogu asub Ulvi külas olevas vanas Ulvi mõisamajas ning teenindab Vinni 
valla Rägavere piirkonna elanikke. Raamatukogu komplekteerib, rekomplekteerib ja 
laenutab raamatuid ning korraldab üritusi ja näitusi. Raamatukogus asub AIP (avalik 
interneti punkt). Lugejate käsutuses on üks ja töötajal üks lauaarvuti ning üks sülearvuti. 
Raamatukogus on WiFi ühendus.  

Piirkondlikult teeb Ulvi raamatukogu koostööd Ulvi klubi, Ulvi lasteaia, Põlula-Miila 
Maanaisteseltsi ja eakate Kella Kolme Kohviku klubiga.  

Seoses riigis valitseva pandeemia levikuga oli 2020. aastal koostöö vähene, seades piirid 
nii mõnelegi üritusele. Ettelugemised hooldekodus jäid ära. Lasteaias toimusid 
lugemistunnid vaid mõnel korral.  

Toimub ka koostöö teiste Vinni valla raamatukogudega. 

2020. aastast on Ulvi raamatukogu direktor Vinni Valla raamatukogude koordinaator. Uus 
lisaülessanne tõi kaasa ka lisakohustusi: Vilde auhinna valimine, raamatukogude 
dokumentatsiooni ühtlustamise korraldamine jpm 

Suvel osales raamatukogu töötaja maaraamatukogude suveseminaril Saaremaal, mis oli 
väga huvitav ja hariv.  

Üritused suuremas osas jäid sügisesse. Septembris oli näitus „Tarbeklaas ja Eino Mäelt“, 
mille huvi oli suur nii piirkonna kui ka kaugemalt inimestele. Näitus oli pühendatud 
siitkandist pärit klaasikunstnik  Eino Mäelt 80. juubeliks. Oli ka kokkulepe, et juubilar 
tuleb ise kodukanti. Seoses covidi suure levikuga, jäi kohtumine ära. Küll aga toimus 
oktoobris, raamatukogu päevade raames, tänuüritus neile, kes tõid näitusele erinevaid 
klaasesemeid.  Lisaks kajastas näitust ka ajakirjandus, mis on ühe väikese raamatukogu 
kohta üsnagi tähelepanuväärne.  

Oktoobris, raamatukogu päevade raames, külastas kohalikke lugejaid Aleksei Turovski, 
kus oli ka kohal palju kuulajaid. 

Novembris külastas lugejaid luuletaja Ella Kraav. See üritus toimus koostöös Ulvi klubi 
KKK klubiga. Oli küll vähe rahvast aga üritus oli väga südamlik ja meeldejääv. 

Lasteaiaga tähistasime raamatukogude päevi raamatukogu tunniga ning novembris 
tähistasime põhjamaade kirjanduse nädalat. 

2020.aasta oli digikultuuri aasta ja eks omaltpoolt sundis riigis valitsev olukord ka rohkem 
Interneti teel suhtlema. Enim sai kirjandust ja sellega seonduvat raamatukogu Facebooki 
kodulehel reklaamitud. Aasta lõpu koolituski toimus Zoomi vahendusel. Lääne-Viru 
Keskraamatukogu koosolekud olid samuti Zoomis 
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1.1 Koroonaviiruse mõju 

1.1.1 Esimene laine 

Alates 16. märtsist, eriolukorra väljakuulutamise alguses, toimusid raamatukogus 
sisetööd-telliti uusi raamatuid, korrastati raamatufondi. Samuti tehti suurpuhastust 

Kontaktivaba laenutust hakkas raamatukogu tegema 30. märtsist ning toimus eriolukorra 
lõpuni. Kontaktivaba raamatulaenutus tähendas seda, et raamatukogust telliti raamatuid 
erinevaid kanaleid kasutades. Kes valis helistamise, kes e-kirja, kes kasutas 
raamatukogude tööprogrammi URRAM. Polnud ka erand, kui raamatuid broneeriti 
Facebooki kasutades. Tellitud raamatud asetati kilekotiga ja nimekirjastatuna ukse taha 
riiulisse.  

Raamatukogu sai omale õue ukse taha raamatute tagastuskasti. Teine tagastuskast oli ka 
koridoris riiulil. Peale raamatute tagastamist raamatukokku jäid raamatud 72. tunniks 
seisma ja alles siis võeti arvelt maha ja sai edasi teistele lugejatele laenutada. 

Teated uue laenutamise võimaluste kohta pandi välja nii raamatukogu uksele, 
kauplustesse, Facebooki ning teavitati ka lugejaportaali URRAM kaudu. Programmi 
URRAM kaudu said teavituse need lugejad, kes olid oma e-posti lugejaks registreerides 
raamatukogule andnud.  

Eriolukorra ajal viivist ei võetud. 

Isikukaitsevahenditega oli raamatukogu varustatud ning kasutati visiiri kui ka kaitsemaski. 
Ruume õhutati pidevalt. 

18. maist avati raamatukogu lugejatele. Küll aga jäid kehtima reeglid kus lapsed ei saanud 
koguneda ning kehtima jäi ka kõik reeglid, mille kehtestas Kultuuriministeerium koostöös 
Terviseametiga.  

Külastajal oli käte desinfitseerimisvõimalus. Raamatukogus kehtivad 2+2 reeglid. (2 + 2 
reegel tähendab, et koos tohib liikuda üksi või kahekesi ning teistega tuleb hoida vähemalt 
2 meetrit vahet). 

Eelarves kärpeid ei tehtud. Üheks põhjuseks oli ka see, et tööd ju tehti. 

1.1.2 Teine laine 

(alates septembrist) 

Teise laine ajal jätkas raamatukogu tavapärast laenutust. Lisaks pakkus ka võimalust 
kontaktivabaks laenutuseks.  

Töötaja kasutas kaitsemaski ja visiiri. Desinfitseeriti pindasid peale igat külastajat. 
Külastajatele oli kaitsemaski kasutamise nõue. 

Eelarves kärpeid ei tehtud.  

Suurimaks väljakutseks oli kevadine eriolukorra väljakuulutamine. Mingeid käske-keelde-
soovitusi ei olnud. Seepärast oligi raamatukogu kaks nädalat suletud ja tehti sisetööd. Kui 
aga selgus, et koolilastel on vaja kohustuslikku kirjandust ja nurinat oli päris palju, pidi 
olukorra ümber hindama ning korraldama kontaktivaba laenutuse. See osutus õigeks, sest 
isegi naabervallast käidi raamatutel järgi, kuna seal mingit laenutust ei toimunud. 

Sügisel, hädaolukorra ajal oli juba korralduslikust seisukohast lähtuvalt juba palju asju 
selged. 

Kevadel soetati raamatukapp ja aasta lõpus sai töötaja uue sülearvuti. 



6 
 

2. Juhtimine  
2.1 Raamatukogude võrgu struktuur ja nõukogud:  

Hetkel töötab Ulvi raamatukogus üks töötaja - raamatukogu direktor, kes saab koristamise 
eest lisatasu. Raamatukogu direktor on ka Vinni valla raamatukogude koordinaator. 

Teeninduspunkte käesoleval aastal ei olnud. Kui olukord stabiliseerub siis uuel tööaastal 
taastub üks teeninduspunkt. 

Nõukogu on valla poolt kinnitamata. 

Arengukava eraldi raamatukogul puudub vaid on kajastatud Vinni Valla arengukavas mis on 
koostatud aastateks 2019-2030. Kus muuhulgas on alljärgnev tekst: 
Samas läbimõtlematuraamatukogude liitmine või sulgemine on ohuks teenuse kättesaadavuse 
halvenemisele. Kuigi Rägavere, Laekvere ja Vinni valla liitumislepingu järgi 
struktuurimuutusi ette ei nähtud, tuleks tulevikus raamatukogu kasutajaskonna vähenemisel 
kaaluda raamatukogude viimist ühtse juhtimise alla. 

Raamatukogul on 2020. aastal uuendatud põhimäärus. Vinni vallas on ühtne raamatukogude 
kasutamise eeskiri ning raamatukogule mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müügi 
kord, mis on samuti uuendatud 2020.aastal. 

Raamatukogu töös juhindutakse veel rahvaraamatukogu seadusest, rahvaraamatukogu 
töökorralduse juhendist, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, avaliku teabe seadusest, 
isikuandmete kaitse seadusest, interneti kasutamise juhendist, Ifla Interneti Manifestist, 
UNESCO rahvaraamatukogude manifestist. 

Raamatukogu avatud: esmaspäev 9.00-16.00, teisipäev 8.00-12.00, kolmapäev 12.00-17.00, 
neljapäev 9.00-18.00, reede 8.00-15.00 

Teeninduspiirkond ei erine teistest maapiirkondadest, kus on hajaasustus ja rahvaarv on 
pidevas languses. Sellest tulenevalt on ka inimesed harjunud nii poes, arstil kui ka 
raamatukogus omal jõul käima. Bussitransport on olemas aga see on hõre. On piirkondi, kuhu 
buss ei sõidagi. Raamatukogu on avatud sel ajal, kui bussid liiguvad. 

Kvaliteedihindamist ei ole läbi viidud. Viidi läbi lugejate rahulolu uuring.  

 

2.2 Eelarve 

Tabel 2 

Põhieelarve  Seisuga  

31.12.19. €  

Seisuga  

31.12.20 €  

Muutus %  

Eelarve kokku  24.268 29.418 +17,5 

Personalikulu  15.861 19.36 +18 

Komplekteerimiskulu 5.880 6.194 +5 

sh KOV-lt 4.302 4.4 +2 

sh riigilt  1.578 1.794 +12 

Infotehnoloogiakulu  0.820 0.850 +3,5 

Koolituskulu 0.196 0.350 +44 

Näitused/üritused 0.396 0.5 +20.8 
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*    

2.3 Projektid 

Tabel 3 (täielik loetelu) 

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Eraldatud 
summa 

Projekti üldmaksumus 

- - - - 

Projekte ei tehtud. 

2.4 Personali koosseis, juhtimine ja areng 

Ulvi raamatukogus töötab üks töötaja - raamatukogu direktor, kes saab koristamise eest 
lisatasu. Raamatukogu direktor on ka Vinni valla raamatukogude koordinaator. 

Raamatukogu avatud: esmaspäev 9.00-16.00, teisipäev 8.00-12.00, kolmapäev 12.00-17.00, 
neljapäev 9.00-18.00, reede 8.00-15.00 

Raamatukogus muutusid lahtioleku ajad. See oli seoses sellega, et töötajale lisanud 
lisakohustus-raamatukogude koordinaator.  

Kahel päeval nädalas on raamatukogu avatud kella kaheksast. Selle põhjuseks on, et buss 
väljub 8.30 ja varasem lahtioleku aeg annab bussikasutajatele võimaluse raamatukogust läbi 
tulla. Hetkel on seda võimalust vähe kasutatud.  

2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest. Omapoolne hinnang.  

Teema Korraldaja Tundide arv Osalejate arv 

Erialased 
täienduskoolitused 
(väljaspool LVKRK-d) 

   

    

LVKRK korraldatud 
koolitused 

LVKRK   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.02 Rahvajutu aasta, 
Rahvakultuuri keskuse 
ja rk-de 
koostöövõimalused 
Robootika võimalused 
raamatukogus 

Kohtumine kirjanikega: 
Tiit Aleksejev ja Piret 
Raud 

16.09 Arengukava 
koostamine 

26.11Noored ja Internet 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

6 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

Muud koolitused    

Okt.WordPressiga 
kodulehe koolitus 

KehaMeeleKool OÜ 30 1 
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LISA 1 

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

Ei toimunud. 

2.4.3 Erialahariduse omandamine.  

Töötajal kõrgharidus omandatud 2012. aastal Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemias, 
erialal raamatukogundus ja infokeskkonnad 

2.4.4 Töötajate tunnustamine.  

Ei tunnustatud 

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine.  

Raamatukogu asub vanas Ulvi mõisamajas mille renoveerimine lõppes 2012 ja sellest ajast 
asub ka raamatukogu sealsetes ruumides. Raamatukogu käsutuses on 127,5 m² kasuliku 
põrandapinda. Raamatukogu töötajal on omaette kabinet. Võimalus kasutada kööki ja suurt 
saali. Suuremad üritused ja kohtumised toimuvadki suures saalis. Ruumid on valged, soojad. 
Edaspidi vajavad seinad värskendamist-pahteldamist, värvimist 
LISA 3 

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 
Liikumispuudega inimesel on ligipääs raamatukogule. Ulvi mõisamajal on kaldtrepp 

2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 
Arendustegevus infotehnoloogia valdkonnas: uued lahendused, interneti ja Wi-Fi levik, riist- 
ja tarkvarad jne. Üldine hinnang olukorrale. 

Raamatukogu kasutab tööks programmi URRAM  

Raamatukogus on külastajate käsutuses üks arvuti. Töötajal on lauaarvuti ja aasta lõpus 
soetati ka sülearvuti.  

 Lugejatel on võimalik kasutada tasuta Wi-Fi-t. Paljundamisvõimalus: scanner, printer 

-Raamatukogul on koduleht aadressil http://ulvilibrary.onepagefree.com/  

Toimub Vinni valla raamatukogude ühtse Interneti kodulehe välja töötamine. 

-Ulvi raamatukogul on Facebooki lehekülg http://www.facebook.com/pages/Ulvi-
raamatukogu/116009401845499. Toimub pidev päevakajaliste uudiste lisamine. 

-Vinni valla kodulehel http://www.vinnivald.ee/raamatukogud, on Ulvi raamatukogu samuti 
leitav.  

-Laenutamine toimub ID kaardiga, koolilapsed kellel puudub ID kaart kasutavad õpilaspiletit.  

-ID-kaardi kasutamise võimalus on ühes lugeja arvutis, kui ka töötaja arvutis.  

-Raamatute tähtaega pikendatakse ka e-maili vahendusel, kui ka telefoni teel. Samuti 
kasutatakse raamatute pikendamisel Facebooki. Lugejatele, kellel võimalik kasutada 
Internetti, on antud paroolid.  

Raamatukogu pakub enamikke kaasaegseid lugejateenuseid. Raamatute reserveerimis-
võimalus on lugejal olemas. 

3. Kogud komplekteerimine ja töötlemine 
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 
3.1.2 Perioodika komplekteerimine 
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3.1.3 Auviste komplekteerimine 
Koju laenutusi 5110 sh lastele 617 

Raamatuid aasta alguses 12434 ja aasta lõpus 12168. Juurde osteti 365 eksemplari sellest 298 
ilukirjandust, neist lasteraamatud 40. Kustutati 631 teavikut. Annetusi oli 13 s.o. 3,5% 
raamatute juurde tulekust. 

Ringlus oli 0,4 

Inventuur toimus 2017. aastal. 

Komplekteerimisel eelistus on Eesti kirjanikel ja Eestit puudutavatel teavikutel ning 
auhinnatud teostel. Võimaluse piires tuleb arvestada erinevate lugejagruppide soovidega. 
Lastekirjanduse osas eelistused on üldjoontes samad. Kooli ei ole aga koolilapsi elab 
lähikonnas palju sestab tellitakse koolis olevat kohustulikku kirjandust.  

E-teavikuid ja auviseid raamatukogus ei laenutata ega komplekteerita. Küll aga on 
raamatukogu kodulehel üleval lingid, kus saab lugeda tasuta e-raamatuid 

Ajakirjadest käis raamatukogus 24 nimetust (aastakäiku) ja ajalehti 3. Ajakirju laenutati koju, 
ajalehed on kohalkasutuses. 

Ajakirjadest on suurema laenutuste arvuga Naisteleht (88 korral), Imeline Ajalugu (47) ja 
Eesti Naine (42). Võrreldes eelmise aastaga on ajakirjanduse laenutus sarnane. Eelmisel aastal 
loeti enim ajakirja Naisteleht ja siiani enim loetud ajakiri Imeline Ajalugu jäi teiseks. Ilmselt 
on siin tegemist sellega, et Naisteleht ilmub kord nädalas aga Imeline Ajalugu kord kuus. 

Raamatutest oli suurima laenutuste arvuga raamatud: Kooli, Piret „Raivo Järvi. Kõike muud 
kui kukupai“, Raud, Piret „Verihurmade aed“, Remsu, Olev „ Buraševo hullud“.  Eelmine 
aasta loeti enim Eesti autorite teoseid. Esimese kümne enim loetud raamatu seas oli seitse  
eesti autorite teost.  

3.2 inventuurid, mahakandmised 

Inventuuri ei tehtud (viimane inventuur 2017 a). Maha kanti 631 teavikut 

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  
Muudatused teeninduskorralduses ja teenustes. E-teenused.  
Kui on tehtud lugejate rahulolu-uuringuid, siis lühike kokkuvõte tulemustest. 

Ulvi raamatukogus töötab üks töötaja - raamatukogu direktor, kes saab koristamise eest 
lisatasu. Raamatukogu direktor on ka Vinni valla raamatukogude koordinaator. 

Raamatukogu avatud: esmaspäev 9.00-16.00, teisipäev 8.00-12.00, kolmapäev 12.00-17.00, 
neljapäev 9.00-18.00, reede 8.00-15.00 

Raamatukogus muutusid lahtioleku ajad. See oli seoses sellega, et töötajale lisanud 
lisakohustus-raamatukogude koordinaator.  

Kahel päeval nädalas on raamatukogu avatud kella kaheksast. Selle põhjuseks on, et buss 
väljub 8.30 ja varasem lahtioleku aeg annab bussikasutajatele võimaluse raamatukogust läbi 
tulla. Hetkel on seda võimalust vähe kasutatud. Raamatukogu kolis praegustesse ruumidesse 
2012. aastal. Ruumid vajaksid värskendamist: pahteldamine, värvimine 

2020.aasta sügisel tehti rahulolu uuring. Uuringule sai vastata kolme kuu jooksul. Võiks 
öelda, et see kukkus läbi ja vajaks uue tegemist. Vastas ainult 20 lugejat, neist 11 
kõrgharidusega töötajat. 20-st külastas raamatukogu kord kuus 45% vastanutest. 
Raamatukogus käiakse enim selleks, et kasutada Internetti, suhelda ja osaleda raamatukogu 
üritustel, laenutada meelelahutuslikku kirjandust, laenutada käsiraamatuid, -ajakirju. 
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Probleemiks, miks ei saa külastada peeti: mulle ei meeldi raamatuid lugeda, tervislik olukord 
ei võimalda, juurdepääs on probleemne-nii autoga kui ka jalgsi.  45% vastanutest arvas, et 
üritustel on raamatukogus väga oluline koht. 20. külastajast 18 arvas, et külastus oli edukas, 2 
arvas, et rahuldav. Raamatutest eelistatakse loodusteemalisi, noorsookirjandust, ilukirjandust. 

Kokkuvõttes võib öelda, et 20 külastajat on raamatukogu tööga rahul. Teised kas ei soovinud 
vastata või oli veel mõni põhjus. Uue rahulolu uuringu teeb raamatukogu 2022.aastal 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine. 

Raamatukogus on külastajate käsutuses üks arvuti, ID teenuste kasutamise võimalus. Lugeja 
arvuti vajab välja vahetamist. Lugejatel on võimalik ka kasutada tasuta Wi-Fi-t. 
Pajundamisvõimalus: scanner, printer.  

Arvuteid kasutavad enamjaolt täiskasvanud. Lapsed ja noored kasutavad raamatukogu Wi-Fi-t 
olles oma isiklikus nutiseadmes. 

-Raamatukogul on koduleht aadressil http://ulvilibrary.onepagefree.com/ 

Virtuaalkülastuste arv oli 7200  

-Ulvi raamatukogul on facebooki lehekülg http://www.facebook.com/pages/Ulvi-
raamatukogu/116009401845499. Toimub pidev päevakajaliste uudiste lisamine. 

-Vinni valla kodulehel http://www.vinnivald.ee/raamatukogud, on Ulvi raamatukogu samuti 
leitav. 

Ajalehtedest käis: Virumaa Teataja, Maaleht, Eesti Postimees. Iga kuu ilmus ajaleht 
Koduvalla Sõnumid. Vinni vallavolikogu otsused ja määrused on kättesaadavad Vinni valla 
Interneti lehel http://www.vinnivald.ee/protokollid-ja-oigusaktid. 

Päringuid tehti 302. korral. 

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

Tabel 4 

Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2019 

Lugejad 
2020 

Muutus (+-) 

 225 216 -9 

Raamatukogu piirkonnas väheneb lugejaskond. Kohalik kool pandi kinni. Eakad lugejad, kes 
moodustavad suure osa laenutajatest on läinud manala teele või on juba nii eakad, et lugemine 
on raske. Kõik see kajastubki raamatukogu töös. 

Raamatu- 

kogu 

Külastused 
2019 

Külastused 
2020 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal-
külast. 
2019 

Virtuaal-
külast. 
2020 

Muutus 
(+-) 

Ulvi 
raamatukogu 

4267 3405 -862 8500 7200 -1300 

Virtuaalkülastuste arv on langenud aga see tuleb pigem kodulehe eripärast. Kodulehe 
arvestust ei saa pidada tõepäraseks. 

Raamatu- 

kogu 

Laenut-d 
2019 

Laenut-d 
2020 

Muutus 
(+-) 

Päringud 
2019 

Päringud 
2020 

Muutus 
(+-) 
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Ulvi 
raamatukogu 

6392 5679 -713 287 302 +15 

 

Raamatu-
kogu 

Virtuaalürituste arv Virtuaalüritustel 
osalejate arv 

Virtuaalürituste 
järelvaatajate arv* 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

       

*kui järelvaatamine võimaldati peale ürituse toimumist 

Raamatu-
kogu 

Virtuaalkoolituste arv Virtuaalkoolitustel 
osalejate arv 

Virtuaalkoolituste 
järelvaatajate arv* 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

  2  1   

*kui järelvaatamine võimaldati peale koolituse toimumist 

Raamatu-
kogu 

Virtuaalnäituste 
arv 2019 

Virtuaalnäituste 
arv 2020 

Virtuaalnäituste 
külastajate arv 
2019 

Virtuaalnäituste 
külastajate arv 
2020 

     

 

4.3 RVL teenindus  

4.4 Laste- ja noorteteenindus  

4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine  
Analüüs, kui palju sai juurde väljaandeid, kas see aitas teenindusele kaasa? 

Lasteraamatuid telliti 40 nimetust. Lastekirjanduse tellimine on üldjoontes sama põhimõttega, 
mis täiskasvanute kirjanduse tellimine. Komplekteerimisel eelistus on Eesti kirjanikel ja Eestit 
puudutavatel teavikutel ning auhinnatud teostel. Kooli ei ole aga koolilapsi elab lähikonnas 
palju, sestab tellitakse koolis olevat kohustulikku kirjandust.. 

Lasteraamatute juurde soetamine ei mõjuta raamatute laenutamist ja raamatukogu 
külastatavust. Puuduvad raamatud saab tellida RVL-i teel ja koolilapsed on sellest 
võimalusest hästi teadlikud.  

4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 

Tabel 5 

Rmtk Lug-d 
2019 

Lug-d 
2020 

Muutus 
(+-) 

Külast-d 
2019 

Külast-d 
2020 

Muutus 
(+-) 

Laenut 
2019 

Laenut 
2020 

Muutus 
(+/-) 

Linna/ma
ak. rmtk 

55 53 -2 1517 1228 -289 504 617  +113 

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

4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad 
Sisuline hinnang, võrdlus, analüüs.  
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Noorte lugemisharjumuste kujundamisel on suur osa erinevatel üritustel, raamatukogutundidel 
ja ettelugemistel. Ulvi lasteaias käis töötaja ette lugemas üheksal korral.  

Lasteaiaga tähistasime raamatukogude päevi raamatukogu tunniga ning novembris 
tähistasime põhjamaade kirjanduse nädalat. 

Kooli enam piirkonnas ei ole. 

Seoses eriolukorra ja hädaolukorraga laste üritusi ei saanud teha. Lastel raamatukogus 
viibimine oli keelatud 

üritused. LISA 4  

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  

Tabel 6 

 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv 

Koduteenindus 34 34 1 

 

Tabel 7 

Teenused teistele asutustele Ürituste arv Osavõtjate arv 

   

 

Seoses eriolukorra ja hädaolukorraga jäid ära ettelugemised Ulvi Kodus(hooldekodu) 

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja 
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.  
4.6.1 kohalikul tasandil   
4.6.2 riiklikul tasandil  
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil  

Piirkondlikult teeb Ulvi raamatukogu koostööd Ulvi klubi, Ulvi lasteaia, Põlula-Miila 
Maanaisteseltsi ja eakate Kella Kolme Kohviku klubiga.  

Seoses riigis valitseva pandeemia levikuga oli 2020. aastal koostöö vähene, seades piirid nii 
mõnelegi üritusele. Ettelugemised hooldekodus jäid ära. Lasteaias toimusid lugemistunnid 
vaid mõnel korral. 

Üritused suuremas osas jäid sügisesse. Septembris oli näitus „Tarbeklaas ja Eino Mäelt“, 
mille huvi oli suur nii piirkonna kui ka kaugemalt inimestele. Näitus oli pühendatud 
siitkandist pärit klaasikunstnik  Eino Mäelt 80. juubeliks. Oli ka kokkulepe, et juubilar tuleb 
ise kodukanti. Seoses covidi suure levikuga, jäi kohtumine ära. Küll aga toimus oktoobris, 
raamatukogu päevade raames tänuüritus neile, kes tõid näitusele erinevaid klaasesemeid.  
Lisaks kajastas näitust ka ajakirjandus, mis on ühe väikese raamatukogu kohta üsnagi 
tähelepanuväärne.  

Oktoobris, raamatukogu päevade raames, külastas kohalikke lugejaid Aleksei Turovski, 
milles osales palju kuulajaid ning ilmus maakonna lehes ka artikkel. 

Novembris külastas lugejaid luuletaja Ella Kraav. See üritus toimus koostöös Ulvi klubi KKK 
klubiga. Oli küll vähe rahvast aga üritus kujunes väga südamlikuks ja meeldejäävaks. 
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Lasteaiaga tähistasime raamatukogude päevi raamatukogu tunniga ning novembris 
tähistasime põhjamaade kirjanduse nädalat. Raamatukogu tunni ajal laenutas raamatuid 
sotsiaaltöötaja Martin Kesamaa. 

Kohalikul tasandil on valla raamatukogude vahel hea koostöö. Vahetame jooksvaid teated nii 
telefoni, Fb kui ka e-maili vahendusel. Paaril korral toimusid ka koosolekud. Eri- ja 
hädaolukorrast tingituna siiski jäi niimõnigi kokkusaamine ära. 
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele. 
Lasteaiaga tähistasime raamatukogude päevi raamatukogu tunniga ning novembris 
tähistasime põhjamaade kirjanduse nädalat. 

Kooli enam piirkonnas ei ole. 

Seoses eriolukorra ja hädaolukorraga laste üritusi ei saanud teha. Lastel raamatukogus 
viibimine oli keelatud 

Vanema ealistele olid erakoolitused (10). Palju oli juhuseid, kus oli vaja abi telefoniga 
asjaajamisel. See oli seotud sellega, et noored ju vanemaealistel külas ei käinud. Paaril korral 
oli vaja õpetada ka E-kirja kirjutamist ja Interneti panga kasutamist 

4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded  
- Raamatukogul on koduleht aadressil http://ulvilibrary.onepagefree.com/ toimub pidev 
täiendamine. 

- Ulvi raamatukogul on facebooki lehekülg http://www.facebook.com/pages/Ulvi-
raamatukogu/116009401845499. Toimub pidev päevakajaliste uudiste lisamine. 

- Vinni valla kodulehelhttp://www.vinnivald.ee/raamatukogud, on Ulvi raamatukogu samuti 
leitav 

Artiklid Vinni valla ajalehes: 3.märtsi antakse välja Eduard Vilde kirjanduspreemia(veebr); 
Selgus tänavune Eduard Vilde nimeline kirjandusauhinna laureaat(märts); Raamatukogudes 
toimub kontaktivaba laenutus(aprill); Raamatukogud avasid uksed(juuni); Raamatukogude 
töötajad käisid suveseminaril (september). 

Raamatukogupäevi kajastav artikkel ilmus Vinni valla Fb lehel.  

4.9 Andmebaasid.  

Kodulehe vahendusel pakutakse 7 andmekogu: E-raamatud, laulude sõnad, näidendid, 
erinevad, käsitöö huvilistele, lastele, õppijatele. 

Toimub uue kodulehe arendus kus on ka erinevad andmebaasid. 

 

5. 2021. aasta tegevused 
Kui riigis valitsev hädaolukord lubab siis kindlasti jätkub koostöö uuel aastal teiste Vinni 
valla raamatukogudega ning ka Rägavere piirkonna ettevõtetega - raamatukogu tunnid, 
ettelugemised. Plaanis on suuremad üritused kus külaliseks mõni tuntud kirjanik või 
ühiskonna tegelane. Oktoobris toimuvad raamatukogu päevad.  

2020. aastast on Ulvi raamatukogu direktor Vinni Valla raamatukogude koordinaator. Uus 
lisaülesanne toob kaasa ka lisakohustusi: Vilde auhinna valimine, jpm. Samad ülesanded 
jätkuvad ka 2021.aastal. 

Vinni Vald eraldas raamatukogude koostööks raha, et tunnustada valla parimaid täiskasvanud 
lugejaid ja korraldada lastele mõeldud ülevallalise lasteürituse. 

Uuel aastal ühtlustame ja avalikustame valla ühise raamatukogude Interneti kodulehe. 
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Koostaja 

Direktor 
Allkiri  Tea Järvis     /Nimi/ 

 

 

LISA 1. Personali koolitus 

Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv  

(koolituse maht ) 

Koolituseks kulutatud 

Ulvi raamatukogu 4 50 350 

 

 

LISA 2. Raamatukogutöötajate avalikud esinemised 
ettekanded, loengud, koolitused (teema, kellele, kus). Ei lähe arvesse raamatukogutunnid. 

Ei toimunud 

LISA 3. Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid 

Raamatukogu nimi              Teostatud tööd (2020) 

 - 

 

LISA 4. Laste ja noorteüritused (valik olulisematest) 

Raamatukogu nimi Ürituse nimi Osavõtjate arv 

Ulvi raamatukogu Raamatukogu tund lasteaia 
vanemale rühmale 

15 

Ulvi raamatukogu Põhjamaade kirjanduse nädala 
raames 

Lugemine hommikuhämaruses 

15 

 


