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Sissejuhatus 

 

Tabel 1 

Omavalitsus Elanike arv 
(01.12.20) 

Teeninduspunktide 
arv 

Vinni 
Vallavalitsus 

2643 1 

 

Üldkasutatavate raamatukogude arv:  1 põhikogu ja 1 laenutuspunkt 

1.Põhilised tegevussuunad  

 

2021.a. tehti raamatukogu jaoks kaks väga olulist otsust.  

Kui 15.mail 2021 avaldati RT-s määrus „COVID-19 puhangust tingitud erakorraline abi 
kultuurikorraldaja teenuse, toote, äriprotsessi või ärimudeli ümberkorraldamiseks“, sai koos 
valla arendusnõunikuga kirjutatud taotlus laenutuskapi hankimiseks. Meie taotlus ka rahuldati. 
Samast meetmest said abi ka Lääne-Virumaa KRK, Kadrina, Sõmeru ja Viru-Nigula 
raamatukogud.  

2020. aastal tehti raamatukogu direktori poolt eelarvestrateegiasse 2021-2024 
muudatusettepanek, et saada raamatukogu kapitaalremont. 

Valla ehitusnõuniku, arendusnõuniku ja vallavanema arutelu käigus jõuti järeldusele, et 
mõttekam on ehitada uus maja. Tänu asjaolude kokkusattumisele, arendusnõuniku ja 
ehitusnõuniku tublile ja kiirele tööle esitati taotlus Riigi Tugiteenuste Keskusele kohaliku 
omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmise meetmele. 28 rahastatud projekti hulgas sai 
rahastuse ka Vinni multifunktsionaalse liginullenergiahoone ehitamine eraldades selleks 680 
475 eurot. Uude majja on planeeritud peale raamatukogu noorte- ja päevakeskus, apteek ja 
bussiootepaviljon. 
 
Jätkuvalt osaleb raamatukogu EKL Lugemisisu programmis.  
Lastele toimus suvelugemine Suvebingo 2021. 
Täiskasvanutega käidi Haapsalu kultuurieluga tutvumas (ülevallaline).  
Vinni rahvaga külastati Kolkjal Tartu Uue Teatri etendust Serafima+Bogdan. 
Kadila raamatukogu tähistas 100. aasta möödumist sealse raamatukogu asutamisest. 
 

1.1 Koroonaviiruse mõju 

TEENUS 

Raamatukogu oli lugejatele suletud 11.03.-30.04.2021, kuid kontaktivaba laenutus toimus 
täpselt nagu aasta tagasi.  
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Telefonile/ e-kirjadele vastati k.10-16. Raamatute kättesaamise teenus toimus k.11-15 (või 
kokkuleppe puhul ka varem või hiljem). Tagastuskasti sai kasutada 24/7. 

TARISTU 

Ei uuendatud. 

EELARVE 

Kärpeid ei tehtud. 

TÖÖKORRALDUS 

Toimus kontaktivaba laenutus. 1.korrusele välisukse juurde viidi kolme laudiga riiul ja sinna 
asetati nimesildiga varustatud raamatukott. 

Tellimusi sai esitada telefoni või e-kirja teel ning iseseisvalt reserveerida Urramis. 

Teated laenutamise ja tellimise võimaluste kohta olid välja pandud välisuksele, Vinni ja 
Pajusti kauplustesse, FB-i ja lugejaportaali Urram. 

PARIMAD UUED PRAKTIKAD 

Koostöös valla arendusnõunikuga kirjutati rahataotlus kultuuriministeeriumi meetmele  
„COVID-19 puhangust tingitud erakorraline abi kultuurikorraldaja teenuse, toote, äriprotsessi 
või ärimudeli ümberkorraldamiseks“, et laenutusteenuse parendamiseks hankida 
raamatukogule raamatulaenutuskapp. Taotlus rahuldati. 

 

2 Juhtimine  

2.1 Raamatukogude struktuur ja nõukogud:  

Töökorralduses ja struktuuris muudatusi ei ole. 

Vinni-Pajusti RK on avatud 

E, R         11.00 19.00 

T, K, N    11.00-18.00 

L              11.00-14.00 

Suveperioodil on RK avatud E-R  11.00-18.00 

Kadila laenutuspunkt on avatud: 

T              14-16 

N              12-16 

Põhimäärus on uuendatud 02.06.2020. 

Kinnitatud on Vinni valla raamatukogude kasutamise eeskiri ja Vinni valla raamatukogudele 
mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müügi kord (02.06.2020). 
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2.2 Eelarve 

Tabel 2 

Põhieelarve  Seisuga  
31.12.20. €  

Seisuga  
31.12.21 €  

Muutus %  

Eelarve kokku 68.210 68.178 -0,047% 
Personalikulu  39.001 37.922 -2,77% 
Komplekteerimiskulu 15.360 15.971 +3,98% 

sh KOV-lt 9.606 10.070 +4,83% 

sh riigilt  5.754 5.901 +2,55% 

Infotehnoloogiakulu  0.995 0.583 -41,41% 
Täienduskoolituskulu 0.302 0.656 +117,21% 
Üritustele/näitustele 0.111 0.334 +200,9% 

 

2.3 Projektid 

Tabel 3 

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Eraldatud 
summa 

Projekti üldmaksumus 

- - - - 
 

2.4 Personali koosseis, juhtimine ja areng 

Vinni-Pajusti raamatukogus on 2 täiskohaga (direktor, raamatukoguhoidja) ja üks 0,75 kohaga 
töötaja (koristaja). Kadilas laenutab 2 tundi nädalas Kadila noortemaja juhataja, aga temale on 
see töölepinguga määratud lisatöö ja raamatukogu eelarves ega statistikas see ei kajastu. 4 
tundi nädalas laenutab Vinni raamatukogu direktor. 

Vinni-Pajusti raamatukogu on avatud 40 tundi, Kadila laenutuspunkt 6 tundi nädalas. 

 

2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest.  

 

Teema Korraldaja Tundide arv Osalejate arv 
Erialased 
täienduskoolitused  

   

    
LVKRK korraldatud 
erialased täienduskoolitused 

   

Ametikiri LVKRK 5 1 

Rohetiiger-mis see on ja 
millega tegeleb 

LVKRK 2 2 

Kuidas hoida vaimset tervist LVKRK 2 2 
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Õppereis Viimsi RK-u. 
Sotsiaalse kaasatuse tööst 
TLN KRK-s. Tänapäeva 
kirjastuse väljaanded. 

LVKRK 5 2 

Praktilise avaliku esinemise 
õpituba 

LVKRK 8 1 

Muud koolitused    
Maaraamatukogude 
suveseminar Hiiumaal 

ERÜ 16 2 

AK: aastate kogemus ERÜ 6 1 

21. sajandi raamatukogu ERÜ; Creativity 
Lab 

64 1 

Plakatite kujundamine tasuta 
veebikeskkondades 

ERÜ; Tallinna 
KRK 

2 2 

 

Väga vajalik ja asjalik oli Canva koolitus (Plakatite kujundamine tasuta veebikeskkondades). 

Mõlemad töötajad osalesid Hiiumaal maaraamatukogude suveseminaril. Palju oli koduloolisi 
ekskursioone ja ülevaateid. Alati on huvitav käia kohalikes raamatukogudes.  

Väga hea koolitus oli 21.sajandi raamatukogu, mis hõlmas erinevaid teemasid ja andis 
kuhjaga mõtteainet ja ideid, mida ja kuidas teha (disainmõtlemine, motivatsioon, arengukava 
– mis, miks ja kuidas, juhtimine jne).  

 
LISA 1 

 

2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised 

LISA 2 

- 

2.4.3 Erialahariduse omandamine 

- 

2.4.4 Töötajate tunnustamine.  

Maie Männiste sai Vinni-Pajusti Gümnaasiumi tänukirja laste raamatukoguringi juhendamise 
eest (5.klassi lapsed said õpioskuste olümpiaadil I koha). 

2.4 Raamatukogu haldusjuhtimine.  

LISA 3 

Raamatukogu asukoht on väga hea nii Vinnis kui Kadilas.  

Kadila raamatukogu asub Kadila endises koolimajas. Seest on ruumid ilusad ja korras, aga 
fassaad oli üsna räämas. 2021.a. läbis fassaad uuenduskuuri. Tegu oli ühega kümnest 
vallavalitsuse projektist, mis said rahastuse riigi eelmise aasta lisaeelarvest, millega toetati 
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omavalitsusi COVID-19 eriolukorras investeeringuteks ning lammutamise ja remonttöödega 
seotud tegevusteks.  

Vinni raamatukogus remonditöid ei teostatud. 

 

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 
Juurdepääs liikumispuudega inimesele puudub nii Vinnis kui Kadilas. 

2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 
Nii Vinnis kui Kadilas on Wifi leviala. 

Üldine infotehnoloogiline olukord on rahuldav, arvutid on viimaste aastate jooksul saanud 
välja vahetada. 

3. Kogud komplekteerimine ja töötlemine 
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 
 
Annetused (82 eks.) moodustasid 7,4% kogude juurdekasvust. 
 
Eelisjärjekorras komplekteeritakse Eesti laste- ja ilukirjandust, väliskirjandust ja valikuliselt 
liigikirjandust.  
 
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 
Raamatuid osteti 1027 eksemplari 13 096 € eest, sellest 5901 € riigidotatsioon ja 7200€ KOV-
i raha. Annetusena saadi 82 eks raamatuid 758 € väärtuses. 
Kõigist raamatutest (1109) võõrkeelseid oli 4. Lisandus 1 lauamäng. 
Saabunud raamatutest 73,9% on ilukirjandus, 26,1% liigikirjandus (289). 
 
Võrreldes 2020.aastaga oli raamatute ostuks 2021.aastal raha 143 eurot rohkem, aga osteti 
raamatuid 15 eksemplari vähem. 
E-raamatuid ei komplekteerita. 
 
 
3.1.2 Perioodika komplekteerimine 
Perioodikale kulutati 2870 €. Ajakirju osteti 23 nimetust, ajalehti 9 nimetust. Muul moel saadi 
1 ajaleht ja 2 nimetust ajakirju. 
Elektrooniline lugemisvõimalus oli 18 jadaväljaandele.  
 
3.1.3 Auviste komplekteerimine 
Ei komplekteeritud. 
 
3.2 Inventuurid, mahakandmised 
Maha kanti 1026 eksemplari raamatuid ja 2 auvist. 

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  
Teeninduskorralduses muudatusi ei ole. 
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Vinni-Pajusti raamatukogu on külastajatele avatud 40 tundi nädalas (s.h. 3 tundi laupäeviti). 
Kadila laenutuspunkt on avatud kahel korral nädalas kokku 6 tundi. 

Lisaks tavateenusele (laenutamine) saab Vinni raamatukogus printida (nii must-valge kui 
värviprint), skaneerida, lamineerida, ID kaarti kasutada, raamatuid kiletada. Kui vaja, aitame 
arvuti kasutamisel. 
Tagastuskasti saab raamatuid tuua 24/7. 
2021.a. lõpupoole sai populaarseks Covid-tõendite printimine,  nende väikesesse formaati (et 
rahakotti või telefoni kaante vahele mahuks) kahandamine ja lamineerimine. 
Lisaks oma kogu raamatutele tellime lugejatele raamatuid ka RVL-i teel. 
Kadilas saab printida ja ID-kaarti kasutada. 
 
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.  

Avaliku teabe kättesaamiseks on 1 arvuti (soetatud 2017). Laste käsutuses on 1 arvuti 
(soetatud 2019). 

Täiskasvanud kasutavad arvutit enamasti pangatoiminguteks, e-postis käimiseks, 
digiallkirjastamiseks jms. 

Lapsed kasutavad oma arvutit valdavalt mängimiseks. 

 

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

Tabel 4 

Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2020 

Lugejad 
2021 

Muutus (+-) 

Vinni-Pajusti 590 569 -21 

 

Raamatu- 

kogu 

Külastused 
2020 

Külastused 
2021 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal-
külast. 
2020 

Virtuaal-
külast. 
2021 

Muutus 
(+-) 

Vinni-Pajusti 6760 6059 -701 0 0 0 

 

Raamatu- 

kogu 

Laenut-d 
2020 

Laenut-d 
2021 

Muutus 
(+-) 

Päringud* 
2020 

Päringud* 
2021 

Muutus 
(+-) 

Vinni-Pajusti 21340 21306 -34 25 25 0 

 

Raamatu-
kogu 

Virtuaalürituste arv Virtuaalüritustel 
osalejate arv 

Virtuaalürituste 
järelvaatajate arv* 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 
Vinni-Pajusti 0 0 0 0 0 0 
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Raamatu-
kogu 

Virtuaalkoolituste 
arv 

Virtuaalkoolitustel 
osalejate arv 

Virtuaalkoolituste 
järelvaatajate arv* 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 
Vinni-Pajusti 0 0 0 0 0 0 

 

Raamatu-
kogu 

Virtuaalnäitus
te arv 2020 

Virtuaalnäituste 
arv 2021 

Virtuaalnäituste 
külastajate arv 
2020 

Virtuaalnäituste 
külastajate arv 
2021 

Vinni-Pajusti 0 0 0 0 
 

 

4.3 RVL teenindus  

RVL-i teel laenati 582 raamatut ja välja laenati 74 raamatut.  

Enim on RVL-i teel laenutatud raamatuid Rakvere KRK-st ja Vinni valla raamatukogudest. 

4.4 Laste- ja noorteteenindus  

4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine  

 
Laste- ja noortekirjandust hangiti juurde 325 eksemplari (29,3% saabunud teavikute 
koguarvust). 

Laste kohustuslikust kirjandusest vahetati uute vastu välja 19 eks (Jussikese seitse sõpra, 
Sipsik jt, mis on aastate kaupa laste kohustusliku lugemisvara hulka kuulunud) raamatuid. 
Perioodikast on lastele tellitud ajakiri Täheke. 
 

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 
(+/-) 

Vinni-
Pajusti 

226 206 -20 2114 1854 -260 3755 3967 +212 

 

Laste-lugejate arv on taas vähenenud 20 võrra ja külastuste arv 260 võrra. Pisut on 
suurenenud laenutuste arv (+212). Sel suvel toimus taas suvelugemise üritus, loodetavasti 
aitas see kaasa. 

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

Lastekirjanduse laenutuste edetabel  

1.Raud, P. Tobias ja teine B 
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2.Kivirähk, A. Sirli, Siim ja saladused 

3.Widmark, M. Kohvikumõistatus 

4.Lindgren, A. Meisterdetektiiv Blomkvist 

5.Kivirähk, A. Leiutajateküla Lotte 

6.Grimm Lumeeit 

7.Tomusk, I. Kolmanda A kriminalistid 

8.Kivirähk, A. Kaka ja kevad 

9.Maran, I. Londiste, õige nimega Vant 

10.Tomusk, I. Kriminaalsed viineripirukad 

 

Kõik edetabeli raamatud on kohustuslik kirjandus.  

Jätkuvalt osales raamatukogu Lugemisisu programmis (ELK). Rampsu raamaturiiulile oli 
välja pandud kõige värskem lastekirjandus. Iga laps sai raamatupassi, mida vastavalt loetule 
siis täideti. Lugemisisu lõpetamine toimus õppeaasta lõpus koos maiustamise ja mängude/ 
võistlustega. Võrreldes suvelugemisega on Lugemisisu ehk tagasihoidlikuma osalemisega. 
Põhjus võib olla ka selles, et Lugemisisus saab loetud raamatu eest „kõigest“ ühe templi, 
mitte kommi vms., mis on aga vägagi liikumapanev jõud laste seas. Aga see-eest kestab 
Lugemisisu pikemat aega (terve õppeaasta) ja isukaid ikka jätkub! 

Endiselt pean parimaks lugemisisu käivitajaks ettelugemist raamatukogutunnis. Kui ikka 
põnevad ja kaasahaaravad on nii tekst kui esitamine, paneb see lapsi koheselt rohkem 
raamatuid laenutama (loodetavasti ka lugema). Ega siin muud olegi teha, kui ikka 
järjepidevalt raamatutunde teha!  

Paraku käis 2021.a. raamatutundides vaid kuus klassi õpilasi.  

Üldse ei jõudnud raamatukokku lasteaia rühmad, kes muidu iga-aastaselt emakeelepäeva ajal 
raamatukogu külastavad (just sel ajal sulges raamatukogu pandeemia tõttu uksed). 

4.4.4 Laste- ja noorteüritused 

Laste lugemise ergutamiseks osaleb raamatukogu jätkuvalt ELK Lugemisisu programmis. 
Tore on, et teatud summa ulatuses on programmi raames saanud uuemat lastekirjandust juurde 
hankida.  

Suvelugemises Suvebingo osales kokku 21 last, kokku loeti 169 raamatut. Ühe bingopileti 
täissaamiseks tuli lugeda 5 raamatut. Bingomunast sai vihje, millist raamatut lugeda. Nagu 
ikka, iga loetud raamatu eest sai midagi magusat põske pista. Kui pilet „täis“ loetud, sai juba  
midagi suuremat (aga ikka magusat). Suvebingo lõpetamisel võisteldi miksitud 
muinasjututegelaste äraarvamises, vihjemängus ja tähemängus. Võiskonnad panime võrdsuse 
huvides ise kokku. 

Jätkus raamatukoguringi (3. ja 5.klass) tegevus, mis kevadel pooleli jäi. Lõppvõistlus toimus 
sügisel, mil lapsed olid juba jõudnud 4. ja 6.klassi.  
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Koostöös kõigi valla raamatukogudega korraldati tublidele lugejatele tunnustusüritus, mis 
toimus Roela rahvamajas. Lastele toimus etendus „Kaks päeva maal“ (lasteteater Sõber). Iga 
laps sai mälestuseks märgi ja järjehoidja (Parim lugeja – Vinni valla raamatukogud).  

LISA 4  

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  
Tabel 6 

 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv 

Koduteenindus 12 12 1 

 

Tabel 7 

Teenused teistele asutustele Ürituste arv Osavõtjate arv 

- - - 

 

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

4.6.1 kohalikul tasandil   

Jätkub koostöö Vinni-Pajusti gümnaasiumiga. Maie Männiste juhendab 3. ja 5.klassi 
raamatukoguringi. 

Klassidele viime läbi raamatukogutunde, kus tutvustame kirjanikke ja nende raamatuid, 
räägime mingil teemal või õpime kasutama raamatukogu. 

Korteriühistud saavad raamatukogus korraldada koosolekuid. 

Valla raamatukogudega korraldasime TK-le ekskursiooni Haapsalusse tutvumaks sealse 
kultuurilooga (linnus, pitsikeskus, Ungru loss, raudteejaam, Kullamaa kirik jt).   

Vinni raamatukogu korraldas oma lugejatele etenduse Serafima+Bogdan ühiskülastuse 
Kolkjal (Tartu Uus Teater). 

Kadilas tähistati Milvi Tubli ettevõtmisel sealse raamatukogu asutamise 100. aastapäeva. 
Tähistati seda ülevaatega ajaloost, tänapäevast ja noorte poolt oli tehtuduurimistöö Kadilas 
asunud raketibaasist.  

Väljapanekuid: 5 

 

4.6.2 riiklikul tasandil  

Koostöös Maanteeametiga korraldati 3.korda liiklusnädal, kus sai proovile panna oma 
teadmised liiklusest. Küsimused koostatud 3 vanusegrupile. Auhinnaks ikka helkurid. 
Osalejaid oli kokku 52, sh lapsi 34 ja täiskasvanuid 18. Kuna osalejaid oli prognoositust 
vähem, sai järelejäänud helkureid jagada neile, kel lihtsalt helkur puudus. 
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4.6.3 rahvusvahelisel tasandil  

- 
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele. 
 

(ettevalmistus õpioskuste olümpiaadiks, juhendab M. Männiste), mis algab sügisel ja lõpeb 
kevadel. 2021. aastal seoses koroonaga lükati olümpiaad edasi sügisesse. Kui varem pidi 
raamatuid kasutama, siis nüüd oli võistlemine üle viidud arvutisse. 3.klassi (sügisel juba 
4.klassi jõudnud) õpilastel kohti välja ei hõigatud. 

5.klassi (sügisel 6.) võistlus toimus samuti arvutis, Desmos keskkonnas, ja kompleksülesanne 
oli kokku pandud Tallinna Ülikooli Haridusteaduste instituudi poolt. Lisaks Maiele aitas lapsi 
ka Vinni-Pajusti gümnaasiumi haridustehnoloog. Vinni õpilased said  I koha ja au esindada 
maakonda vabariiklikul võistlusel, mis pidi toimuma ka sügisel, aga jäi koroona tõttu ära. 

Täiskasvanuid aitame, kui ise abi küsivad (arvuti kasutamisel, lugeja.ee kasutamisel jms) 
Eraldi tunde pole neile korraldatud. 

4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded  
- 

4.9 Andmebaasid.  

Valla kodulehel saab siseneda Urrami e-kataloogi, kus saab teha otsingut, pikendada ja 
reserveerida teavikuid. 

5. 2022. aasta tegevused 
Kui algab uue raamatukoguhoone ehitus, peab vahepealseks ajaks raamatukoguga Vinni-
Pajusti gümnaasiumi ruumidesse kolima. Kuna laenutuskapp paigaldati kolimise ootuses kohe 
koolimaja juurde, siis saab käima ka selle teenuse. 

Nii täiskasvanutele kui lastele tahame taas korraldada ülevallalise suurema ürituse. 

Kultuuriloolised ekskursioonid on vägagi populaarsed ja oodatud. 

Lastele tuleb suvelugemise programm.  

 

Direktor 
Ere Tammeorg    /Nimi/ 

31.jaanuar 2022  
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LISA 1. Personali koolitus 

Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv  

(koolituse maht ) 

Koolituseks kulutatud 

Vinni-Pajusti 14 137 0.656 

 

LISA 2. Raamatukogutöötajate avalikud esinemised 
- 

LISA 3. Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid 

Raamatukogu nimi              Teostatud tööd (2021) 

- - 

 

LISA 4. Laste ja noorteüritused 

Raamatukogu nimi Ürituse nimi Osavõtjate arv 

Vinni-Pajusti Loomad talvel 23 (1.klass) 

 Mika Keränen 13 (4.klass) 

 Suvebingo 21 

Ülevallaline Tunnustus parimatele Vinnist 34 

 Minu raamatukogu 26 (1.klassid) 

 Mul on isu, lugemisisu! 

(Lugemisisu programm) 

 43 

 


