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Sissejuhatus 
 

 

Tabel 1 

Omavalitsus Elanike arv 
(01.12.21) 

Raamatukogusid 
kokku  

Harukogude 
arv 

Teeninduspunktide 
arv 

Vinni 807    

 

1 Põhilised tegevussuunad  

1.Raamatukogu kolimine kolmandalt korruselt esimesele korrusele aasta viimastel päevadel. 

2.Raamatukoguaasta üritused 

3.Koostöö edasiarendamine kohalike aktiivselt tegutsevate kogukonnagruppidega. Koostöö on 
kenasti sujunud ühise maja haldamisel Viru-Jaagupi Noortemajaga. Raamatukogu osaleb 
aktiivselt majas kooskäiva seeniorklubi ürituste ettevalmistamisel, ideede väljapakkumisel ja 
ürituste otsesel läbiviimisel ning kroonika kirjutamisel ja kuulutuste kujundamisel(emamus 
klubi liikmeid on raamatukogu aktiivsed kasutajad) 

4.Ühisüritused Vinni valla teiste raamatukogudega : lugejatereis Vinni valla raamatukogu 
lugejatele, lastele mõeldud  raamatukogude ühisüritused. Koostöö teiste valla 
raamatukogudega on sellel aastal muutunud tunduvalt aktiivsemaks ja paremaks. 

4. Raamatukogu võtab aktiivselt  osa eesti vanimat  kirjanduspreemiat määrava komisjoni 
tööst. 

2 Juhtimine  

2.1.Raamatukogude võrgu struktuur ja nõukogud:  

Raamatukogu töös juhindutakse rahvaraamatukogu seadusest, avaliku teabe seadusest, 
isikuandmete kaitse seadusest, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest ja UNESCO 
rahvaraamatukogu seadusest.  

Raamatukogu töös muudatusi ei olnud. Kvaliteethindamist läbi viidud ei ole. Nõukogu töö on 
kahjuks jäänud passiivseks. 

 

 

2.1 Eelarve 

Tabel 2 

Põhieelarve  Seisuga  
31.12.21. €  

Seisuga  
31.12.22 €  

Muutus %  

Eelarve kokku  17296 18327  
Personalikulu  12234 13647 +4.9 
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Komplekteerimiskulu 4668 4440 -0,9 

sh KOV-lt 2850 2900 +0,7 

sh riigilt  1818 1540 -2.11 

Infotehnoloogiakulu  0.240 0.240 0 

Täienduskoolituskulu    

Üritustele/näitustele 0.100 0.100 0 

 

2.2 Projektid 

Tabel 3 (täielik loetelu) 

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Eraldatud 
summa 

Projekti üldmaksumus 

Ei olnud    
 

2.4 Personali koosseis, juhtimine ja areng 
Personali koosseisus muudatusi ei ole, raamatukogus on üks töötaja, kes teeb ära kõik 
vajalikud tööd, kaasa arvatud raamatukoguruumide koristamine. 

2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest.  

Tabel 4 

Teema Korraldaja Tundide arv Osalejate arv 
Erialased 
täienduskoolitused  

   

    
    
LVKRK korraldatud 
erialased täienduskoolitused 

LVKRK   

Koolitusreis Tallinna   5 1 
„Rahva Raamat“Eesti 
Rahvusraamatukogu,Tallinna 
KRK VKO 

   

Muud koolitused    
    

 

Koolitused on alati olnud väga huvitavad ja väga pädevate koolitajate ja lektorite poolt läbi 
viidud. Koolitused on andnud häid ideid igapäevatöö korraldamiseks raamatukogus, samuti 
lisanud praktilisi oskusi. 

 
LISA 1 

 

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

2.4.3 Erialahariduse omandamine. 

Eriala omandajaid ei olnud. Olemas on raamatukoguhoidja kutsetunnistus, mis vastab III järgu 
kutsekvalifikatsiooni nõuetele. 

2.4.4 Töötajate tunnustamine.  

Tunnustusi sellel aastal ei olnud. 

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine.  

Aasta viimastel päevadel algas raamatukogu kauaoodatud kolimine kolmandalt korruselt 
esimesele korrusele. Uued ruumid asuvad endistes muuseumi ruumides, mis ehitati ümber 
vastavalt raamatukogu vajadustele. Tehti ajaloolisele majale kohane remont. Uued ruumid on 
kaunilt renoveeritud, kõrgete lagede ja  kõrgete suurte akendega. Ruumid on soojad ja 
mugavad. Raamatukoguhoidja saab kasutada korralikult sisusatud kööki,  vett koristamise 
jaoks saab nüüd samalt korruselt. Lugejate jaoks kõrgetest treppidest kolmandale korrusele 
raamatukokku minek on minevik. Raamatukoguruumides on võimalik pidada ka koosolekut 
LISA 3 

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 
 

Juurdepääs võimalik  
Juurdepääs võimalik osaliselt Jah 
Juurdepääs puudub  

 

2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 
Raamatukogu infotehnoloogiline olukord on rahuldav, on olemas lugejaarvuti, skanner, 
paljundusmasin. 

3. Kogud komplekteerimine ja töötlemine 
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 

Juurde tuli  183 teavikut. Komplekteerima peab põhimõttel: igaühele midagi.Aktiivsemad 
lugejad käivad  tihti küsimas, kas meedias reklaamitud raamat ka raamatukokku tellitakse. 
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 

Juurde tuli 183 uut teavikut. E-raamatuid komplekteeritud ei ole. . Komplekteerimine toimub 
Lääne-Virumaa Keskraamtukogu kaudu, kellega koostöö on väga hea. Raamatuid 
komplekteeritakse põhimõttel: igaühele midagi. Valdav on ilukirjandus (kuna selle lugejaid 
on kõige rohkem), kriminullid ja kergem ajaviitekirjandus. Väga populaarsed on tuntud eesti 
kirjanike teosed,  esikteoseid üllitavaid eesti kirjanikke loetakse harvem. Endiselt on 
populaarsed elulooraamatud. Populaarseimad kirjanikud on Riley, Neuhaus, Nesbo, Läckberg, 
Mallery, Tinnuri, Ernits.  E-raamatuid komplekteeritud ei ole, kuna nende järele puudub 
küsimine. Reisiraamatuid loetakse endiselt aktiivselt.  Koolilapsed laenutavad enamasti  
koolikohustuslikku kirjandust. Meessoost lugejad küsivad sõjaalast ja kaasaegset 
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seikluskirjandust, samuti huvitab neid nii lähiriikide tänapäevane kui ka kaugem ajalugu 
3.1.2 Perioodika komplekteerimine 

Perioodikast komplekteeritakse kõige nõutumaid ajakirju ja ajalehti. 

2021 aastal olid raamatukokku tellitud Virumaa Teataja, Päevaleht ja Postimehe 
nädalalõpuleht ning Maaleht. Annetati Eesti Ekspressi. Ajakirjadest on tellitud enimloetavad: 
Maakodu, Tervis Pluss, Kodukiri, Eesti Naine, Imeline Ajalugu. Kõiki raamatukokku tellitud 
ajalehti laenutatakse ka koju. 
3.1.3 Auviste komplekteerimine 

Auviseid komplekteeritud ei ole. 
3.2 inventuurid, mahakandmised 

Aasta lõpul kanti fondist maha 192 teavikut. Teavikute  inventuuri sellel aastal tehtud ei ole. 

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  
Laenutajaid on 89, seega on vähenenud võrreldes eelmise aastaga 1 võrra. Sellel aastal läks 
manalateele lausa 4 lugejat, kes olid raamatukogu agarad lugejad ja külastajad. Õnneks tuli 
asemele ka uusi lugejaid. Kasutajaid on paarikümne võrra rohkem. Suveperioodil lisanduvad  
suvekodude omanikud, nende pered ja sugulased, kes lisaks lugemisele vajavad tihti ka infot 
ümbruskonna elu-olu ja infrastruktuuri kohta. Majas harjutavad kapelli muusikud käivad 
raamatukogus noote ja laulusõnu paljundamas, seeniorklubi käib ürituste kuulutusi koostamas 
ja välja trükkimas.  

Lugejaarvutit kasutatakse täiskasvanute poolt kõige rohkem arvete maksmiseks, 
tuludeklaratsioonide täitmiseks ja vajalike blankettide väljatrükkimiseks. 

Raamatukogu on ametlikult avatud kella 11.oo – 16.15,  kuid alati on lugejatel võimalus saada 
raamat kätte ka lahtiolekuvälisel ajal, olles soovist teavitanud varem telefoni teel. Majas 
tegutseb õhtul kella 21.00-ni Noortemaja ja sellisel juhul saab raamatu kätte ka sealt. 
Vajaduse korral saab raamatu kätte või kasutada mõnda raamatukogu teenust ka hommikul 
ennem avamist, kui raamatukoguhoidja on varem majas askeldamas. Lugejad teavad 
raamatukoguhoidja mobiilinumbrit ja vajadusel on neil võimalus oma soovidest lahkesti teada 
anda. 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.  

Raamatukogus on külastajate käsutuses üks arvuti, ID teenuste kasutamise võimalus. Lugeja 
arvuti vajaks välja vahetamist. Lugejatel on võimalik ka kasutada tasuta Wi-Fi-t. 
Paljundamisvõimalustest on olemas scanner, printerm koopaiamasin. Koopiamasin vajab 
välja vahetamist. Ajalehtedest käis: „Virumaa Teataja“, „Maaleht“, „Eesti Postimees“. 
Päringuid tehti 50. Telefoni teel tehakse päringuid vähem, rohkem käiakse kohapeal küsimas. 

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

Tabel 4 

Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2021 

Lugejad 
2022 

Muutus (+-) 

 90 89 -1 
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KOKKU    

 

Raamatu- 

kogu 

Külastused 
2021 

Külastused 
2022 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal-
külast. 
2021 

Virtuaal-
külast. 
2022 

Muutus 
(+-) 

 2508 2550 +42 0 0  

       

KOKKU       

 

Raamatu- 

kogu 

Laenut-d 
2021 

Laenut-d 
2022 

Muutus 
(+-) 

Päringud* 
2021 

Päringud* 
2022 

Muutus 
(+-) 

Viru-Jaagupi 4360 4300 -100 65 80 +15 

       

KOKKU       

 
 

 

Raamatu-
kogu 

Virtuaalürituste arv Virtuaalüritustel 
osalejate arv 

Virtuaalürituste 
järelvaatajate arv* 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 
V-Jaagupi 0 0 0 0 0 0 
       
KOKKU       

*kui järelvaatamine võimaldati peale ürituse toimumist 

Raamatu-
kogu 

Virtuaalkoolituste arv Virtuaalkoolitustel 
osalejate arv 

Virtuaalkoolituste 
järelvaatajate arv* 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 
       
V-Jaagupi 0 0 0 0 0 0 
KOKKU       

*kui järelvaatamine võimaldati peale koolituse toimumist 

Raamatu-
kogu 

Virtuaalnäituste 
arv 2021 

Virtuaalnäituste 
arv 2022 

Virtuaalnäituste 
külastajate arv 
2021 

Virtuaalnäituste 
külastajate arv 
2022 

V-Jaagupi 0 0 0 0 
     
KOKKU     
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4.3 RVL teenindus  

Vallasisene raamatukogude vaheline RVL toimib hästi. Kasutame selleks  valla 
piirkonnajuhtide abi, kellel oma tööülesannete täitmise kõrval on operatiivne  võimalus  
raamatuid  toimetada ühest raamatukogust teise. Sellel aastal laenutati aktiivselt RVL ka 
Rakvere Keskraamatukogust. 

 

4.4 Laste- ja noorteteenindus  

4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine  

Lasteraamatute juurde soetamine ei mõjuta  eriti raamatute laenutamist ja raamatukogu 
külastatavust. Puuduvad raamatud saab tellida RVL-i teel ja koolilapsed on sellest 
võimalusest teadlikud.Tänu annetustele  sai ära asendada kulunud väimusega paljud kõige 
suurema kasutusega  koolikirjanduse  teavikud. Noortekirjandust loetakse vähe, sest 
gümnaasiumielaised laenutavad meelsamimi täiskasvanuitele mõeldud raamatuid. Rohkem sai 
tellida kaunilt illustreeritud raamatuid eelkooliealistele, samuti tuli suurem annetus 
mängunurka (puzzleraamatud) 

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 
(+/-) 

 27 30 + 3 218 230 + 22 198 

 

220  + 18 

          

KOKKU          

 

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

 Probleemiks on endiselt vanem lastekirjandus, mida keegi pole aastakümneid raamatukogust 
laenutanud ja need raamatud on maha kantud, kuid siis määrab kirjandusõpetaja need 
kohustuslikku kooli lugemisvarasse. Sellisel juhul otsime aktiivselt millisest raamatukogust 
üldse on võimalik veel sellist raamatut saada. Laste huvi raamatute vastu väheneb, 
koolikohustuslikust nimekirjast tuleb neile leida kõige õhem raamat .Seda ka tihti ema palvel. 
Küsitlemisel selgub, et enamikele väikelastele enam õhtuti raamatuid ette ei loeta .Kohapeal 
raamatute kasutamisel on näha, et lapsed ei suuda lugemisse süveneda .Eelkooliealised 
sirvivad hoolega pildiraamatuid.Sageli broneeritakse koolikohustuslik raamat ka valla teisest 
piirkonnast. 
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4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad 
üritused. LISA 4  

Suuremaid lasteüritusi sellel aastal eriti planeerida ei olnud võimalik, kuna uute ruumide 
remont suvel venis ja kolimine jäi aasta lõppu planeeritud lasteürituste ajale.Seega oli 
kohapealne suurem lasteüritus „Raamatukogu kolib“, kus aktiivselt osalesid Viru-Jaagupi 
Noortemaja lapsed. Kolimisürituse ajal tutvusid nad raamatukogu fondide süsteemi ja 
paigutusega, hulga lapsi oli kaasatud kolimisnädala kõige aktiivsematel päevadel. Hästi 
õnnestunud oli Vinni valla ühisprojektina üritus lugejatele lastele, mis on kujunbemas 
igaaastaseks tradistisooniks.Üritusel osales kokku 40 last . lisaks raamatukogude 
töötajad.Üritusel sai nuputada ja võistelda, üritusele kutsutud külalised olid atraktiivsed ja 
meeldisid lastele väga.Eelkooliealisetele ja väiksematele lastele meeldivad raamatukogus 
käelised tegevused(ehete valmistamine, joonistamine jms.) 

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  
 

Tabel 6 

 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv 

Koduteenindus 80 85 4 

 
 

Tabel 7 

Teenused teistele asutustele Ürituste arv Osavõtjate arv 

0 0 0 

 

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

4.6.1 kohalikul tasandil   

Peamised koostööpartnerid on kohalik Noortemaja, kohalik Seeniorklubi ja teised Vinni valla 
raamatukogud. Noortemaja keskmise ja vanema kooliea noored aitasid tublisti kaasa 
raamatukogu kolimisel kolmandalt korruselt esimesele. Kolimine oli kavandatud ühtlasi ka 
üritusena, kus lapsed said lähemalt tutvust teha raamatukogu töökorralduse ja fondide 
paigutusega. Seeniorklubiga koostöös sai aasta jooksul läbi viidud mitmeid 
üritusi:näit.Euroopa ringreisi päev, emakeele päev, eesti nüüdiskirjanike teoste tutvustamise 
päev. Kuna raamatukogu võtab igakuiselt osa seeniorklubi tegemistest, siis ta ka  jäädvustab 
pildis ja kirjutab nende ürituste kroonikat. Koos teiste valla raamatukogudega viidi läbi 
ühisüritus parimatele lugejatele lastele ja viidi lugejad Vinni valla raamatukogude 
pärimuskultuurireisile Jõgevamaale (Kalevipoja muuseum jt.) Valla muuseumiga sellel aastal 
kahjuks koostööd ei olnud, kuna muuseum kolis Vinni ja asub ajutistel pinnal. 
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4.6.2 riiklikul 
tasandil                                                                                                                                                                                                   
ei olnud 

4.6.3 rahvusvahelisel tasandil  
ei olnud 

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele. 
Koolitust on saanud seeniorid. Enamasti on nad noorematest sugulastest eraldi elavad ning  
noortel pole aega meile kannatlikult õpetada. Teemad: e-maili kasutamine, äppide 
allalaadimised ja kasutamine,  maakatastri kaardirakendused, fotode saatmine läbi android-
telefoni rakenduste, laevapiletite broneerimine, ajalehtede tellimine veebis, id-kaardi 
kasututamine, arvete maksmine  jne. Sellealaseid teadmisi on jagatud ka koduvisiitide käigus 
liikumispuuetega invaliididele(näit.patsiendiportaali kasutamine).  Lugejad teavad, et alati on 
võimalus arvuti ja telefoniga toimetulekuks  abi saada ka raamatukogust 

4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded. 

Peamised kanalid raamatukogu tutvustamiseks on vinni valla leht, vinni valla raamatukogude 
koduleht veebis ja valla leht veebis. 

4.9 Andmebaasid. 

Andmebaase koostatud ei ole. 

5. 2023. aasta tegevused 

Kuna raamatukogu asub nüüd esimesel korrusel, siis loodetavasti suureneb kasutajate hulk. 
Seenioridele on kavas pakkuda teemapäevi, korraldada ja läbi viia pärimuskultuurialane 
ühepäevane ekskursioon. Kokku on lepitud ka vinni Valla raamatukogude lugejatele 
traditsioonilise lugejareisi ekskursiooniprogrammi kokkupanek ja giidina läbiviimine. Eeltöö 
on tehtud, et 2023 a. saaks koos kohalike inimestega üles tähendatud ja kogutud võimalikult 
palju alevi ja selle ümbrukonna veel talletamata lähiajalugu ja esivanematelt kuuldud 
pärimust. Lisaks  seenioridele on plaanitud korraldada sellealane eraldi teemapäev. 
Aastaplaanis on kavas ümbruskonna seenioride päeval tutvustada eesti uuemate autorite 
teoseid( Vilde kirjanduspreemia nominente) ja osaleda Eesti vanima .Ed.Vilde nimelise 
kirjanduspreemia zürii töös. Koolilaste nooremale eale on märtsikuu lõpus tulemas 
võistkondadega mängude päev ja eelkooliealistele tüdrukutele traditsiooniline kaelaehete 
valmistamise töötuba. Raamatukogu kroonikasse tuleb jäädvustada nii sõnas kui pildis äsja 
teoks saanud raamatukogu kolimine ja ühisüritused Viru-Jaagupi Noortemaja ja 
Seeniorklubiga. Tugevdada tuleb koostööd valla teiste raamatukogudega. 

Direktor Ülle Rajamart 
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LISA 1. Personali koolitus 

Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv  

(koolituse maht ) 

Koolituseks kulutatud 

Viru-Jaagupi RK 1 5 tundi  

 

 

LISA 2. Raamatukogutöötajate avalikud esinemised 
avalikke esinemisi ei olnud 

 

LISA 3. Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid 

Raamatukogu nimi              Teostatud tööd (2022) 

Viru-jaaupi RK Raamatukogule uute ruumide täielik  remont ja renoveerimine 

samas majas I korrusel 

 

LISA 4. Laste ja noorteüritused 

Raamatukogu nimi Ürituse nimi Osavõtjate arv 

 1.Vinni valla raamatukogude 
ühisüritus  lastele 

2.Joonistusvõistlus 

3.Kolimisüritus „Raamatukogu 
kolib“ 

40 
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