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Sissejuhatus 

Tabel 1 

Omavalitsus Elanike arv 
(01.12.20) 

Teeninduspunktide 
arv 

Vinni 841 0 

 

1. Põhilised tegevussuunad  
1. Hoogustus koostöö Vinni valla teiste raamatukogudega 

• 4.augustil parimate lugejate ekskursioon Haapsalusse 
• 20.oktoobril parimate lugejate-laste tunnustusüritus Roelas 

2. Raamatukogu päevade ajal oli lugejatel külas Margit Kilumets 

3. Koostöö lasteaiaga- ettelugemised, raamatukogutunnid. 

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

Seoses riigis valitseva pandeemia levikuga oli 2021. aasta kultuurielu tagasihoidlik. 
Ettelugemised hooldekodus jäid ära. Suve teisest poolest olukord paranes ja koostöö laabus. 

Kodulehe arendus jätkus ja jätkub ka uuel aastal.  

 

1.1 Koroonaviiruse mõju 

TEENUS,TÖÖKORRALDUS 

Alates märtsis kuni mai alguseni töötas raamatukogu piiratud tingimustes. Lugemissaalid ja 
avalikud internetipunktid olid suletud ja külastajatel kohapeal viibimine keelatud. Ulvi 
raamatukogus kellaajalisi muudatusi ei toimunud.  
Raamatute väljastamine ja tagastamine kohapeal toimus ainult eelneval kokkuleppel. Toimus 
kontaktivaba raamatulaenutus. 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.  
Lisaks õues olevale tagastuskastile said lugejad jätta raamatud ka koridoris raamatukogu ukse 
taga olevasse tagastuskasti. Raamatukogu akendele oli pandud välja erinevad raamatunäitused. 
Selleks otstarbeks tõsteti väiksemad riiulid aknalaua peale.  
Alates maist pidi jälgima siseruumides täituvus 25 % ja 2+2 reeglit. Pidi kandma siseruumides 
maski. Üritusi kevadel ei toimunud aga raamatunäitusi ning –väljapanekuid sai uudistada küll. 
Kes aga siiski soovis kontaktivaba laenutust siis sellest said lugejad teada anda ning raamatud 
sai kenasti pakitud ja nimesildiga varustatud ning ukse taga selleks otstarbeks paigutatud riiulile 
pandud. 

Aasta lõpus oli inimesi, kes soovis omale korona passi välja printimist.  

Koosolekud valla teiste raamatukogudega toimusid Google Meet vahendusel. 
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E-koolitustest sai osaleda: 4. veebruaril ametikirja koolitus, 23. märtsil tutvusime Google Meet 
vahendusel Canva kasutamisega, 31.augustil Zoomi koolitus 

TARISTU 

Raamatukogu sai juba tagastuskasti 2020 aastal siis, kui „korona ajastu“ algas. 

EELARVE 

Raamatukogu eelarves kärpeid ei tehtud 

PARIMAD UUED PRAKTIKAD 

Kuna juba 2020.aastal õigustas kontaktivaba laenutus siis uuel aastal sai kasutada sama taktikat. 
Teenus säilis ja inimesed said oma raamatud kätte.  

2 Juhtimine  

2.1 Raamatukogude 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.  

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 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. 2020 aastal viidi läbi lugejate rahulolu uuring. 
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2.2 Eelarve 

Tabel 2 

Põhieelarve  Seisuga  
31.12.20. €  

Seisuga  
31.12.21 €  

Muutus %  

Eelarve kokku  29.418 20.088 - 31 
Personalikulu  19.36 19.36 Jäi samaks 
Komplekteerimiskulu 6.194 6.343 + 2,3 

sh KOV-lt 4.4 4.465 + 1.5 

sh riigilt  1.794 1.878 + 4,5 

Infotehnoloogiakulu  0.85 0.66 - 22 
Täienduskoolituskulu 0.35 0.35 Jäi samaks 
Üritustele/näitustele 0.5 0,6 + 16.7 

 

2.3 Projektid 

Tabel 3 (täielik loetelu) 

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Eraldatud 
summa 

Projekti üldmaksumus 

Projekte ei kirjutatud    
 

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 

Raamatukogu haldamine toimus Vinni Vallavolikogu poolt kehtestatud eelarve alusel.   

2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest.  

 

Teema Korraldaja Tundide arv Osalejate arv 
Erialased 
täienduskoolitused  

BCS Koolitus 
Tarmo 
Rosenfeldt 

2 tundi 
Zoomi kasutamine 

1 

    
LVKRK korraldatud 
erialased täienduskoolitused 

LVKRK 24 tundi 
 
Ametikiri (4.02)  
5 tundi 
Õppereis 
Viimsisse(10.09) 
5 tundi 
Meediapädevus 

1 
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Veebis ja 
digit.turvalisus 
(14., 16.09) 
6 tundi 
Praktilise avaliku 
esinemise õpituba 
12.10) 8 tundi 
 

    
Muud koolitused Tallinna Kopli 

Ametikool 
40 tundi 
Mesinduse 
algkursus 

1 

    
 

Lisaks läbis töötaja koos kultuuritöötajatega Eesti Rahvakultuuri Keskuse korraldatud 
kahepäevasel koolitusel „Turundus ja kujundus sotsiaalmeedia ajastul“ 

Kuna tunnistust selle läbimisel ei saanud siis seepärast puudub antud koolitus ka tabelist. 

LISA 1 

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

2.4.3 Erialahariduse omandamine.  

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

2.4.4 Töötajate tunnustamine.  

Puuduvad 

2.4 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 

Raamatukogus on külastajate käsutuses üks arvuti. Töötajal on lauaarvuti ja sülearvuti. 
Külastajate arvuti vajab välja vahetamist. 
Lugejatel on võimalik kasutada tasuta Wi-Fi-t. Paljundamisvõimalus: scanner, printer 



8 
 

- Toimub Vinni valla raamatukogude ühtse Interneti kodulehe täiustamine. Aadress 
https://vinniraamatukogud.eu/. Hetkel see veel avalikus kataloogis ei ole.  
-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 
3.1.3 Auviste komplekteerimine 
3.2 inventuurid, mahakandmised 

Koju laenutusi 5976 sh lastele 583 
Raamatuid aasta alguses 12217 ja aasta lõpus 12255. Juurde osteti 388 eksemplari sellest 288 
ilukirjandust, neist lasteraamatud 48. Kustutati 350 teavikut. Annetusi oli 13 s.o. 3,5% 
raamatute juurde tulekust. 
Ringlus oli 0,5 
Komplekteerimisel eelistus on Eesti kirjanikel ja Eestit puudutavatel teavikutel ning auhinnatud 
teostel. Võimaluse piires tuleb arvestada erinevate lugejagruppide soovidega. Laste kirjanduse 
osas eelistused on üldjoontes samad. Kooli ei ole aga koolilapsi elab lähikonnas palju seepärast 
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 16 nimetust (aastakäiku) ja ajalehti 3, lisaks ilmub kord kuus 
ka valla ajaleht „Koduvalla Sõnumid“. Ajakirju laenutati koju, ajalehed on kohalkasutuses. 
Enim loeti ajakirja „Naisteleht“ (97. korral). Järgnesid „Eesti Naine“ ja „Maakodu“.  
Raamatutest oli suurima laenutuste arvuga raamatud: Mudlum „ Mitte ainult minu tädi 
Ellen“(25. korral), Olav Osolin „Minu esimene elu“, Mihkel Raud „Võtku homme mind või 
saatan“. Enim loeti enim Eesti autorite teoseid. Esimese kümne enim loetud raamatu seas oli 
kaheksa  eesti autorite teost. 

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  
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  
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.  
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2020.aasta sügisel tehti rahulolu uuring. Uuringule sai vastata kolme kuu jooksul. Võiks öelda, 
et see kukkus läbi ja vajaks uue tegemist.  
Uue rahulolu uuringu teeb raamatukogu 2022. aastal. 
Raamatukogu korraldab raamatukogutunde, nii gruppidele kui ka eraviisiliselt. 
Raamatukogutunnid toimusid lasteaia lastele ja eratunnid vanemaealistele külastajatele. 
Raamatuid on võimalik reserveerida kasutades tööprogrammi URRAM. Lisaks 
tööprogrammile kasutatakse raamatute tellimiseks ka e-kirjakasti ja Facebooki sõnumi 
rakendust. Kui lugeja soovitud raamatut kohapeal ei ole siis tellitakse see teistest 
raamatukogudest. Logistiliselt on kõige parem tuua neid L-Virumaa Keskraamatukogust ja 
Vinni valla teistest raamatukogudest.  Piirkonnajuht ja sotsiaaltöötajad liiguvad valla piires 
ringi ning siis saab kasutada nende abi raamatute transportimisel ühest raamatukogust teise. 
Liikumispuudega lugejatele viiakse raamatud koju.  
Raamatukogus on võimalik kasutada AIP arvutit (maksta arveid, skaneerida dokumente, teha 
vajalikke väljatrükke…). Aasta viimastel kuudel hoogustus tervisetõendi väljatrükkimised. 
Paljudel oli vaja selle juures ka abiks olla. Vanemaealised ei ole väga IT teadlikud.  
Kohapeal on 10 töökohta kus saab lisaks raamatutega tutvumisele ka lugeda ajalehti, ajakirju, 
kasutada oma arvutit (tasuta Wi-Fi). 
Infopäringutele vastamine on enamasti telefoni teel. Vähem tullakse kohapeale küsima infot 
erinevate riigi ja omavalitsuse teenuste kohta.  
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. 
Paljundamisvõimalus: scanner, printer.  
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 81. korral. 
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte. 

Tabel 4 

Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2020 

Lugejad 
2021 

Muutus (+-) 

Ulvi 216 210 -6 

 

Raamatu- 

kogu 

Külastused 
2020 

Külastused 
2021 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal-
külast. 
2020 

Virtuaal-
külast. 
2021 

Muutus 
(+-) 

Ulvi 3405 3870 +465 7200   

Külastused sisaldavad tagastuskasti külastusi 

Raamatu- 

kogu 

Laenut-d 
2020 

Laenut-d 
2021 

Muutus 
(+-) 

Päringud* 
2020 

Päringud* 
2021 

Muutus 
(+-) 
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Ulvi 6392 6234 -158 302 81 -221 

 

Raamatu-
kogu 

Virtuaalürituste arv Virtuaalüritustel 
osalejate arv 

Virtuaalürituste 
järelvaatajate arv* 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 
       

*kui järelvaatamine võimaldati peale ürituse toimumist 

Raamatu-
kogu 

Virtuaalkoolituste arv Virtuaalkoolitustel 
osalejate arv 

Virtuaalkoolituste 
järelvaatajate arv* 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 
 0 0 0 0   

*kui järelvaatamine võimaldati peale koolituse toimumist 

Raamatu-
kogu 

Virtuaalnäituste 
arv 2020 

Virtuaalnäituste 
arv 2021 

Virtuaalnäituste 
külastajate arv 
2020 

Virtuaalnäituste 
külastajate arv 
2021 

     
Raamatukogu lugejaskond on 6 võrra vähenenud. Kui inimesi maapiirkonnas väheneb siis 
suure tõenäosusega väheneb ka lugejate arv. Mitmed lugejad, kes lugesid palju, on läinud 
manala teele. Juurde tuli aga suveperioodil suvitajad.  

Külastuste arv on 465 võrra suurenenud. Suure osa moodustab sellest lasteaia lapsed, kes 
asusid raamatukoguga samas majas. Aasta lõpus käidi ka usinalt uurimas, kuidas 
patsiendiportaalis covidi tõendit printida või siis telefoni laadida. Palju uuriti ka erinevate 
toetustega seotud küsimusi ning tehti tuludeklaratsiooni. Päringud on vähenenud. Põhjust ei 
oska välja tuua võib ainult oletada. Küllap leitakse palju vastuseid iseseisvalt Internetis 
surfates. Paar inimest, kes lahendas ristsõnu on mana teele läinud. Vaatamata sellele, et 
raamatukogu töötas pikalt piiratud tingimustes, võib olukorraga rahule jääda. Lapsed, kes 
korona alguses ei tohtinud raamatukokku tulla, on hetkel võõrdunud ja sellest tulenevalt on ka 
suur väljakutse neid tagasi saada. 

4.3 RVL teenindus  

RVl-iga telliti raamatuid sisse 81 ja välja läks 36 

4.4 Laste- ja noorteteenindus  

4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine  

Lasteraamatuid telliti 48 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, seepärast 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.  
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4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 
Tabel 5 

Rmtk Lug-d 
2020 

Lug-d 
2021 

Muutus 
(+-) 

Külast-d 
2020 

Külast-d 
2021 

Muutus 
(+-) 

Laenut 
2020 

Laenut 
2021 

Muutus 
(+/-) 

 53 44 -9 1228 1388 +160 617 583  -194 

 

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

4.4.4 Laste- ja noorteüritused: LISA 4  

Noorte lugemisharjumuste kujundamisel on suur osa erinevatel üritustel, raamatukogutundidel 
ja ettelugemistel. Ulvi lasteaias käis töötaja ette lugemas seitsmel korral.  

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

Kooli enam piirkonnas ei ole ning seetõttu ka nende viibimine raamatukogus on väga 
kaootiline 

Valla raamatukogud korraldasid ühisürituse Roelas kus tunnustati parimaid lugejaid.  

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  
 

Tabel 6 

 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv 

Koduteenindus    

 

Tabel 7 

Teenused teistele asutustele Ürituste arv Osavõtjate arv 

   

 

Seoses pideva korona ohuga 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  
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Peamised koostööpartnerid. Millised on vallas olnud raamatukogude tegevust toetavad isikud 
ja asutused. Milliste (mälu)asutustega tehakse koostööd, ka lasteteeninduses.  
Seoses riigis valitseva pandeemia levikuga oli 2021. aasta kultuurielu tagasihoidlik.  Ulvi 
raamatukogu teeb piirkondlikult koostööd Ulvi klubi, Põlula-Miila Maanaisteseltsi ja eakate 
Kella Kolme Kohviku klubiga.Tihe koostöö lasteaiaga- ettelugemised, raamatukogutunnid. 
Raamatukogu päevade ajal oli lugejatel külas Margit Kilumets. Oktoobris oli ka ,koostöös 
naisseltsi ja klubiga, üritus kus eakatele tuletati meelde ohutu liiklemise põhitõdesid 
Raamatukogu korraldas 17 näitust/väljapanekut. Korona ajal oli väljapanek esitletud aknal, 
hiljem näituse riiulitel.  
Hoogustus koostöö Vinni valla teiste raamatukogudega 
• 4.augustil parimate lugejate ekskursioon Haapsalusse, kus osales 45 täiskasvanut 

• 20.oktoobril parimate lugejate-laste tunnustusüritus Roelas- osalejaid kokku 89 neist 
lapsi 76 ja täiskasvanuid13  

Lisaks sellele on valla lehes ka ilmunud artikleid raamatukogude üldistel teemadel; 

- ühised koosolekud-enamasti veebis; 
- ühisel FB lehel jooksvad uudised ja teadeanded; 
- ühisel Interneti lehel jooksvalt uudised ja teated (leht vajab veel sissetöötamist); 
- RVL, kus kohalikud piirkonnajuhid on abiks raamatute liikumisel ühest raamatukogust 

teise 

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele. 

Lasteaiaga tähistasime raamatukogude päevi raamatukogu tunniga ning novembris tähistasime 
põhjamaade kirjanduse nädalat. 
Kooli enam piirkonnas ei ole. 
Vanema ealistele olid erakoolitused (10). Palju oli juhuseid, kus oli vaja abi telefoniga 
asjaajamisel. Paaril korral oli vaja õpetada ka E-kirja kirjutamist, Patsiendi portaali- ja Interneti 
panga kasutamist 
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded  
- Raamatukogul on koduleht aadressil https://vinniraamatukogud.eu/ulvi-raamatukogu/ 
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 
4.9 Andmebaasid.  

Kodulehe (https://vinniraamatukogud.eu/ )vahendusel pakutakse 3 andmekogu: 
E-raamatud; 
IT materjalid; 
huvitavaid linke lastele ja noortele. 

5. 2022. aasta tegevused 
 
Kui riigis valitsev olukord lubab siis kindlasti jätkub koostöö uuel aastal teiste Vinni valla 
raamatukogudega ning ka Rägavere piirkonna ettevõtetega - raamatukogu tunnid, 
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ettelugemised. Plaanis on suuremad üritused kus külaliseks mõni tuntud kirjanik või ühiskonna 
tegelane. Oktoobris toimuvad raamatukogu päevad ja uuel aastal on need veidi pidulikumad 
kuna raamatukogul täitub asutamisest 75 aastat 
2020. aastast on Ulvi raamatukogu direktor Vinni Valla raamatukogude koordinaator. Uus 
lisaülesanne toob kaasa ka lisakohustusi: Vilde auhinna valimine, jpm. Samad ülesanded 
jätkuvad ka 2022.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. 
 

 

Direktor 
Allkiri   Tea Järvis /Nimi/ 
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LISA 1. Personali koolitus 

Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv  

(koolituse maht ) 

Koolituseks kulutatud 

Ulvi raamatukogu 6 66 350 

 

LISA 2. Raamatukogutöötajate avalikud esinemised 
ettekanded, loengud, koolitused ((kes esines, teema, kellele) 

LISA 3. Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid 

Raamatukogu nimi              Teostatud tööd (2021) 

  

 

LISA 4. Laste ja noorteüritused 

Raamatukogu nimi Ürituse nimi Osavõtjate arv 

 1. Veebr. Vastlapäev sõpradega 
+ raamatukogu tund 

2. Okt. Raamatukogupäevad 
lasteaiaga-ettelugemised 
nooremas ja vanemas lasteia 
rühmas 

3. raamatukogu tund 
4. Okt. Parimate laste 

autasustamine Roelas 
(ühisüritus) 

5. Nov. Raamatukogutund 
lasteaia van rühmaga 

6. Kadripäev lasteaiaga 
7. Põhjamaade kirjandusnädal-

lugemine 
hommikuhämaruses 

 

25 last+2 täiskasvanut 

30 last+ 4 täiskasvanut 

 

 

20 last + 3 täiskasvanut 

76 last+13 täiskasvanut 

 

20 last+3 täiskasvanut 

32 last + 6 täiskasvanut 

21 last + 3 täiskasvanut 

 

 

Kokku: 224 last,  
34 täiskasvanut 

 


