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Sissejuhatus 

Tabel 1 

Omavalitsus Elanike arv 
(01.12.21) 

Teeninduspunktide 
arv 

Vinni vald 846 0 

 

Üldkasutatavate raamatukogude arv:  Põhikogu ja teeninduspunktide arv 

Põhilised tegevussuunad 

- 13.01 naisseltsis raamatukogude aasta avamine. Loetakse raamatut Mudlum „Mitte 
ainult minu tädi Ellen“   

- 27.04 Lauri Räpp lugejatel külas  
- 17.05 Baruto e Kaido Höövelson lugejatel külas  
- 14.10 raamatukogu juubel koos Henrik Normanniga  
- 7.07 Kirjanduslik ekskursioon Jõgevamaale  
- 20.10 parimad lugejad – lapsed Roelas  

Kui aasta 2021 jättis oma jälje pandeemia levikuga siis aasta 2022 oli palju elavam ja oma 
osa oli sellel ka raamatukogude aasta. 2022. aastal toimus 15 eriilmelist üritust. Lisaks 16 
näitust ja väljapanekut. Oli ka Ulvi raamatukogu juubeliaasta mille tähistamine toimus 
14.oktoobril koos Henrik Normanniga. 

Hoogustus ka koostöö Vinni valla teiste raamatukogudega. Märtsis sai valitud Ed.Vilde 
kirjanduspreemia ja mais see üle antud Tauno Vahterile. Korraldati parimatele 
täiskasvanud lugejatele kirjanduslik ekskursioon Jõgevamaale ning parimatele lugejatele-
lastele tänuüritus. Lisaks üleriigilisele külastusmängule korraldati ka ülevallaline 
külastusmäng kus pidi külastaja käima (sõitma) läbi kõik 8 raamatukogu ja koguma 
pusletükke ning saama kokku ühe toreda puslepildi. Auhinnad anti kätte valla sünnipäeval 
Pajusti vallamaja ees.  Koostöös teiste raamatukogutöötajatega ja volikoguga tähistati 
kadripäeva. 

Lisaks teeb piirkondlikult Ulvi raamatukogu koostööd Ulvi klubi, Põlula-Miila 
Maanaisteseltsi ja eakate Kella Kahe Kohviku klubiga. Nende klubide liikmed on aktiivsed 
lugejad ja üritustel osalejad. Raamatukogude aastat alustatigi naisseltsiga, lugedes Mudlumi 
raamatut „ Mitte ainult minu tädi Ellen“.  

Eriti lasterohkeks ja lõbusaks kujunes koostöös Ulvi klubiga korraldatud suve 
ärasaatmispidu. Tehti raamatujoogat, mängiti erinevaid mänge ja söödi jäätist. 

1 Juhtimine  

1.1 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 läbimõtlematu raamatukogude 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. 

1.2 Eelarve 

Tabel 2 

Põhieelarve  Seisuga  

31.12.21. €  

Seisuga  

31.12.22 €  

Muutus %  

Eelarve kokku  20.088 30.683 + 34.5 

Personalikulu  19.36 20.513 + 5.6 

Komplekteerimiskulu 6.343 6.014 -5.2 

sh KOV-lt 4.465 4.4 - 

sh riigilt  1.878 1.614 -14 

Infotehnoloogiakulu  0.66 0.72 +8 

Täienduskoolituskulu 0.35 0.35 - 

Üritustele/näitustele 0.6 0.6 - 



 

1.3 Projektid 

Tabel 3 (täielik loetelu) 

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Eraldatud 
summa 

Projekti üldmaksumus 

-    

2.4 Personali koosseis, juhtimine ja areng 
Olulisemad muudatused personali korralduses: sh koondamised, koosseisu muutused, tööaja 
muudatused. Lisada põhjendus ja selgitused. 

- Muudatusi ei toimunud 

2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest.  

 

Teema Korraldaja Tundide arv Osalejate arv 

Erialased 
täienduskoolitused  

   

    

LVKRK korraldatud 
erialased 
täienduskoolitused 

LVKRK   

Õppimise võlu ja nauditav 
õppimine hõbedases vanuses 
Koolitaja Tiina Tambaum 

LVKRK 4 1 

Muud koolitused    

Argumenteerimine ehk enda 
seisukoha veenev esitamine 
tööolukordades 

Eesti Koolitus-ja 
Konverentsikeskus 
OÜ 

Katrin Roosileht 

 

4 1 

LISA 1 

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

2.4.3 Erialahariduse omandamine.  

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



 

2.4.4 Töötajate tunnustamine.  

Kultuuriminsteeriumi tänukiri teema-aasta õnnestumise kohta 

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. LISA 3 

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 

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 
Kokkuvõte: aasta jooksul teostatud tööd; kas raamatukogus on tagatud juurdepääs täielikult 
või osaliselt või puudub? 

Juurdepääs võimalik  

Juurdepääs võimalik osaliselt kaldtee olemas aga uksepakk on kõrge ja kõik ratastoolid 
sealt üle ei pääse 

Juurdepääs puudub  

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 
- Raamatukogu koduleht on aadressiga https://vinniraamatukogud.eu/ulvi-raamatukogu/ 
- Ulvi raamatukogul on Facebooki lehekülg http://www.facebook.com/pages/Ulvi-
raamatukogu/116009401845499. Toimub pidev päevakajaliste uudiste lisamine. 
- Vinni valla raamatukogudel on ka ühine Facebooki leht, kus saab lisaks oma Facebooki lehel 
uudiseid ja teateid jagada https://www.facebook.com/profile.php?id=100087403959494 
-Vinni valla kodulehel http://www.vinnivald.ee/raamatukogud on link Ulvi raamatukogu 
kodulehele.  
-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) 
-annetuste osakaal kogude juurdekasvust  
-kogude kasutatavus ja seosed lugejate sihtrühmadega 
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 
3.1.2 Perioodika komplekteerimine 



 

3.1.3 Auviste komplekteerimine 
3.2 inventuurid, mahakandmised 

Koju laenutusi 6451 sh lastele 497 
Raamatuid aasta alguses 12206 ja aasta lõpus 11978. Juurde osteti 384. Maha kanti  612 
teavikut. Annetusi oli 6 s.o. 1,6 % 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“ (145. korral). Järgnesid „Imeline Ajalugu“(50) ja „Tiiu“(45).  
Raamatutest oli suurima laenutuste arvuga raamatud: S. Salminen „Katrina“(26), M. Müür 
„Testament“(24), M. Ernits „ Nõid punase rehaga“ (22), M. Undusk“ Ellen Niit: heleda mõtte 
laast“(22), A. Sarapuu „ Purelevad koerad“ (21). Enim loeti enim Eesti autorite teoseid. 
Esimese kümne enim loetud raamatu seas oli kaheksa  eesti autorite teost. 
 

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  
Muudatused teeninduskorralduses ja teenustes, sh 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  
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 korraldab raamatukogutunde, nii gruppidele kui ka eraviisiliselt. 
Raamatukogutunnid toimusid lasteaia lastele ja eratunnid vanemaealistele külastajatele. 
Lastele ja noortele on loodud võimalused ka omaette olla ning mängida. 
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…). 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 38 korral. 
Elektroonilisest kataloogist otsinguid 1328 

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

Tabel 4 

Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2021 

Lugejad 
2022 

Muutus (+-) 

 210 189 -21 

 

Raamatu- 

kogu 

Külastused 
2021 

Külastused 
2022 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal-
külast. 
2021 

Virtuaal-
külast. 
2022 

Muutus 
(+-) 

 3870 3614 -256    

 

  



 

 

Raamatu- 

kogu 

Laenut-d 
2021 

Laenut-d 
2022 

Muutus 
(+-) 

Päringud* 
2021 

Päringud* 
2022 

Muutus 
(+-) 

 6234 6857 +623 81 38 -43 

 

Raamatu-
kogu 

Virtuaalürituste arv Virtuaalüritustel 
osalejate arv 

Virtuaalürituste 
järelvaatajate arv* 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 

       

 

Raamatu-
kogu 

Virtuaalkoolituste arv Virtuaalkoolitustel 
osalejate arv 

Virtuaalkoolituste 
järelvaatajate arv* 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 

 3  1   1 

 

Raamatu-
kogu 

Virtuaalnäituste 
arv 2021 

Virtuaalnäituste 
arv 2022 

Virtuaalnäituste 
külastajate arv 
2021 

Virtuaalnäituste 
külastajate arv 
2022 

     

Raamatukogu lugejaskond on 21 võrra vähenenud. Kui inimesi maapiirkonnas väheneb siis 
suure tõenäosusega väheneb ka lugejate arv. Mitmed lugejad, kes lugesid palju, on läinud 
manala teele.  
Laenutuste arv on suurem seetõttu kuna palju laenutati ajakirjandust. 
Päringud on vähenenud. Põhjust ei oska välja tuua võib ainult oletada. Küllap leitakse palju 
vastuseid iseseisvalt Internetis surfates. 

4.3 RVL teenindus  

RVl-iga telliti raamatuid sisse 104 ja välja läks 81 

4.4 Laste- ja noorteteenindus  

4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine  
Laste ja noortekirjandust tellitakse sama põhimõtte järgi nagu täiskasvanutele. Lisanduvad 
juurde need raamatud, mis on koolides kohustuslik (soovituslik) kirjandus. Eelistatakse Eesti 
kirjanike teoseid ja auhinnatud teosed. 



 

4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 

Tabel 5 

Rmtk Lug-d 
2021 

Lug-d 
2022 

Muutus 
(+-) 

Külast-d 
2021 

Külast-d 
2022 

Muutus 
(+-) 

Laenut 
2021 

Laenut 
2022 

Muutus 
(+/-) 

 44 45 +1 1388 1219 -169 583 497  -86 

 

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

Lugejaid-lapsi on jäänud samaks. Loetakse enamasti kohustuslikku kirjandust-seda mida koolis 
nõutakse.  
Külastatavus on langenud ja suuresti seetõttu, et koolid ja huviringid asuvad Vinnis ja Rakveres. 
Lapsed jõuavad õhtuti hilja koju, söövad, õpivad ja ongi aeg puhkama heita. Enamasti käiakse 
raamatukogus aega veetmas ning osaletakse erinevates tegevustes koolivaheajal. 
Lasteraamatuid telliti 25 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 kohustuliku 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.  

 

4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad 
üritused. LISA 4  

Noorte lugemisharjumuste kujundamisel on suur osa erinevatel üritustel, raamatukogutundidel 
ja ettelugemistel. Ulvi lasteaias käis töötaja ette lugemas kolmel korral.  
Ulvi Lasteaiaga tähistati raamatukogude päevi raamatukogu tunniga ning novembris tähistati 
põhjamaade kirjanduse nädalat. 
Lasteaiaga tähistati ka erinevaid rahvapühi: veebruaris sõbrapäeva, märtsis naistepäeva, 
aprillis ülestõusmispühi, novembris kadripäeva ning süüdati üheskoos kuusel advendiküünlad 
Kooli enam piirkonnas ei ole ning seetõttu ka koolilaste viibimine raamatukogus on väga 
kaootiline. Koolivaheaegadel korraldati liikluspäev ja lauamängude päev.  
Eriti lasterohkeks ja lõbusaks kujunes koostöös Ulvi klubiga korraldatud suve ärasaatmispidu. 
Tehti raamatujoogat, mängiti erinevaid mänge ja söödi jäätist. 

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  
Tabel 6 

 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv 

Koduteenindus 3 3 3 

Arvuti programmide korrastamine ja kasutamise abistamine-lihtsustamine 



 

Tabel 7 

Teenused teistele asutustele Ürituste arv Osavõtjate arv 

Ettelugemised Ulvi 
kodus(hooldekodus) 

8 8 x 8 

 

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  
Ulvi raamatukogu teeb piirkondlikult koostööd Ulvi klubi, Põlula-Miila Maanaisteseltsi ja 
eakate Kella Kolme Kohviku klubiga. Nende klubide liikmed on aktiivsed lugejad ja üritustel 
osalejad. 
Tihe koostöö lasteaiaga - ettelugemised, raamatukogutunnid. 
Rahvusvahelisel tasandil ei tehta koostööd 
2022. aastal toimus 15 eriilmelist üritust. Lisaks 16 näitust ja väljapanekut. Oli ka Ulvi 
raamatukogu juubeliaasta mille tähistamine toimus 14.oktoobril koos Henrik Normanniga. 
Lisaks toimus päris mitmeid erinevaid üritusi: 
13.01 naisseltsis raamatukogude aasta avamine. Loetakse raamatut Mudlum „Mitte ainult 
minu tädi Ellen“   
27.04 Lauri Räpp lugejatel külas  
17.05 Baruto e Kaido Höövelson lugejatel külas  
14.10 raamatukogu juubel koos Henrik Normanniga  
Hoogustus ka koostöö Vinni valla teiste raamatukogudega. Märtsis sai valitud Ed.Vilde 
kirjanduspreemia ja mais see üle antud Tauno Vahterile. Korraldati parimatele täiskasvanud 
lugejatele kirjanduslik ekskursioon Jõgevamaale ning parimatele lugejatele-lastele 
tänuürituse. Lisaks üleriigilisele külastusmängule korraldati ka ülevallaline külastusmäng kus 
pidi külastaja käima (sõitma) läbi kõik 8 raamatukogu ja koguma pusletükke ning saama 
kokku ühe toreda puslepildi. Auhinnad anti kätte valla sünnipäeval Pajusti vallamaja ees.  
Koostöös teiste raamatukogutöötajatega ja volikoguga tähistati kadripäeva. 

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele. 

Lasteaiaga tähistati raamatukogude päevi raamatukogu tunniga ning novembris tähistati 
põhjamaade kirjanduse nädalat. 
Koolilastele toimus liikluspäev. 
Vanema ealistele toimusid individuaalkoolitused (5). Palju oli juhuseid, kus oli vaja abi 
telefoniga asjaajamisel. Paaril korral õpetati E-kirja kirjutamist, Patsiendi portaali- ja Interneti 
panga kasutamist ja programmist URRAM raamatu otsimist. 
Eriti tänulikud on eakad kuna nende IT teadlikkus on tihti olematu.  



 

Vahetatakse nuputelefonid nutitelefonide vastu välja aga nendega majandada ei osata ja tihti on 
omaksed kaugel. Muidugi soovitakse abi ka nuputelefonide kasutamisel- sõnumite lugemine, 
telefoni raamatu korrigeerimine.  

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 suunab seal olev link Ulvi 
raamatukogu kodukale. 
Artiklid Vinni valla ajalehes 

4.9 Andmebaasid.  

Kodulehe (https://vinniraamatukogud.eu/ )vahendusel pakutakse 2 andmekogu: 

- E-raamatud; 
- IT materjalid; 

5. 2023. aasta tegevused 

Uuel 2023. aastal jätkub koostöö teiste Vinni valla raamatukogudega ning ka Rägavere 
piirkonna ettevõtetega - raamatukogu tunnid, ettelugemised. Plaanis on suuremad üritused kus 
külaliseks mõni tuntud kirjanik või ühiskonna tegelane: märtsis teatrinäitleja, oktoobris 
kirjanik. 
Vinni vald eraldas raamatukogude koostööks raha, et tunnustada valla parimaid täiskasvanud 
lugejaid ja korraldada lastele mõeldud üle vallalise tunnustusürituse. Täiskasvanutele toimub 
kirjanduslik ekskursioon Harjumaale, lastele tavapäraselt mõni mängujuht ja maiused ning 
väikesed meened. 

Jätkub valla ühise raamatukogude Interneti kodulehe täiustamine. 

 

 

Direktor 
Allkiri   Tea Järvis    /Nimi/ 

  



 

LISA 1. Personali koolitus 

Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv  

(koolituse maht ) 

Koolituseks kulutatud 

 2 8 217.- 

 

LISA 2. Raamatukogutöötajate avalikud esinemised 
Ei olnud avalikke esinemisi 

Külastusmängus osalenutele meenete üleandmine Vinni valla juubelil 

LISA 3. Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid 

Raamatukogu nimi              Teostatud tööd (2022) 

 - 

 

LISA 4. Laste ja noorteüritused 

Raamatukogu nimi Ürituse nimi Osavõtjate arv 



 

 17.02 lasteiaga 
sõbrapäeva tähistamine  

9.03 lasteaiaga tähistame 
naistepäeva  

13.04 lasteaiaga-
munadepühad 
jänkuperega  

30.08 koostöö Ulvi 
klubiga-lastele mängu ja 
jäätisepäev  

20.10 parimad lugejad 
Roelas  

27.10 Laste liikluspäev 
raamatukogus  

14.11 Põhjamaade 
kirjandusnädal. Loeme 
hommikuhämaruses  

25.11 lasteaia kadrid 
klubis ja raamatukogus 

25.11 Koostöös Ulvi 
klubi ja lasteaiaga -õhtul 
advendiküünla süütamine 

29.12 lauamängude päev 
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