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Aastaaruanne 2017
Vinni-Pajusti Rahvaraamatukogu
Elanike arv: 2739

1.Põhilised tegevussuunad
Alates 01.01.2017 ei eksisteeri juriidiliselt Kadila Rahvaraamatukogu. On Vinni-Pajusti
Rahvaraamatukogu.
2017.a. viidi läbi inventuur nii Vinnis kui Kadila laenutuspunktis.
Vinnis vahetati välja 17 radiaatorit.
Lastele korraldasime teist aastat järjest suvise Pärlipüügi, mille lõpetamine toimus koos Laste
Vabariigi üritusega.
Täiskasvanutega käisime Tallinnas silmaringi avardamas ekskursiooniga Stenbocki majja, teletorni
ja botaanikaaeda.
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:
Alates 01. jaanuarist 2017 ei eksisteeri juriidiliselt Kadila Rahvaraamatukogu.
Vinni Vallavolikogu poolt 10.11.2016 määrusega nr 20 kinnitatud „Vinni-Pajusti
Rahvaraamatukogu põhimäärus“ p. 5.1 järgi asub Kadilas Vinni-Pajusti raamatukogu
laenutuspunkt.
Lahtiolekuaegades muudatusi pole.
E, R
11.00 – 19.00
T, K, N 11.00 – 18.00
L
11.00 – 14.00
Kadila laenutuspunkt:
T
14.00 – 16.00
N
12.00 – 16.00

2.2 Eelarve
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu
Täienduskoolituseks
Üritusteks, näitusteks
Radiaatorite vahetus

Seisuga
31.12.16. €
55.042
30.857
12.420
7.476
4.944
0.480
0.433
0.140

Seisuga
31.12.17 €
63.579
34.147
12.892
7.838
5.054
1.155
0.207
0,180
3.702

Muutus %
+15,51%
+10,66%
+3,8%
+4,84%
+2,22%
+140,6%
--47,81%
+28,57%
+100%
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2.3 Projektid
Projekte kirjutatud pole.
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

Periood

-

-

Eraldatud
summa
-

Projekti üldmaksumus
-

2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Vinni-Pajusti raamatukogus on 2 täiskohaga (juhataja, 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.
Käime LVKRK korraldatud koolitustel, ka Lastekirjanduse keskuse koolitustel ja ERÜ korraldatud
suveseminaridel. Ei oska öelda, miks meie maakonnast suveseminaridele mingit tungi pole.
Tegelikult on ju igal aastal erinevas maakonnas ja vägagi huvitav. Alati on üks või mitu põhiteemat,
näeb teisi raamatukogusid ja saab ülevaate kohalikult kultuurielust.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest..
Koolituse teema
Ülevaade uuemast noortekirjandusest
Noored ja raamatukogu
Õppereis Tallinna
Sissejuhatus biblioteraapiasse
RKtöö kvaliteedi hindamise mudel
Raamatukoguhoidja päev
Pildi sisse minek. Raamatukunsti projekt
lastele.
Kirjandustuur
Maaraamatukogude suveseminar Raplamaal
LasteRKhoidjate õpipäev aktiivõppest ja
koostööst
Infoturbe teadlikkuse tõstmise koolitus

Korraldaja
LVKRK
LVKRK
LVKRK
LVKRK
LVKRK
LVKRK
LVKRK

Osalejate arv
2
2
2
1
2
2
1

LVKRK
ERÜ
ELK

1
2
2

TTÜ
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Vajalik ja väga hea lektoriga oli infoturbe koolitus.
LISA 1
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:
LISA 2
2.4.4 Erialahariduse omandamine
2.4.5 Töötajate tunnustamine
Maie Männiste pälvis Vinni valla Kultuuriveduri auhinna. Vinni valla tänukirjad said Maie
Männiste ja Ere Tammeorg.
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2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid
ja asukoht.
LISA 3
2017. a. vahetati Vinnis välja 17 radiaatorit. Uued radiaatorid on varustatud termostaatventiilidega,
nii et saame ise sooja reguleerida. 7 radiaatorit peaks vahetusse minema 2018 suvel. 2017.a. lõpus
telliti raamatukogule ka uus välisuks (ettemaks!), seetõttu vahetatigi radiaatorid välja ühes
seinapooles! Raha rihib.
Remonti vajab katus (trepikoja kohal), trepikoda ja raamatukogu põrand. Kui need hädavajalikud
tööd tehtud saaks, oleks vaja välja vahetada aknad ja soojustada välisseinad.
Kadila ruumid on korras, remonti ei vaja.
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Liikumispuudega inimestele juurdepääs puudub, nii Vinnis kui Kadilas.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Nii Vinnis kui Kadilas on WiFi leviala.
Kadilasse saime uue arvuti.
Vinni saime täiskasvanutele nn lehelugemise arvuti.On tavapärasest pisut suurema monitoriga,
kõigile meie tellitud lehtedele on juurdepääs (ei pea inimene paroole sisestama). Täiskasvanud
kasutavad uut arvutit hea meelega, enamasti mitte küll lehelugemiseks. Lehelugejad eelistavad
jätkuvalt paberlehte.
Laste kasutuses olevad nn mängimise arvutid on ajast ja arust, neid kasutatakse vähe (algklasside
lapsed).
2018.a. eelarvesse on planeeritud ühe uue arvuti ost.
3. Kogud
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
Komplekteerime esmajärjekorras Eesti kirjandust, laste- ja noortekirjandust ning vastavalt
võimalusele tõlgitud väärtkirjandust, ajaviitekirjandust ja valikuliselt liigikirjandust. Just
liigikirjanduse osas kasutame palju RVL-i võimalust.
Raamatulaenutuste edetabel (kõik lugejarümad)
Sander, M.
Sander, M.
Pauts, K.
Tohvri, E.
Künnapas, H.
Laidla, S.
Vadi, U.
Kivirähk, A.
Kahro, M.

Litsid II (42)
Litsid I (36)
Politseiniku tütar (34)
Irdabielu (32)
Jõuluks koju (31)
Kord õide puhkeb iga aed (30)
Hans ja Grete ja teisi muinasjutte (29)
Neverland (27)
Rehepapp (27)
Seal, kus näkid laulavad (27)
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Edetabeli kümne raamatu seast on vaid üks muinasjuturaamat, ülejäänud kõik Eesti autorite teosed.
Kuigi Rehepapp on 9. kohal, peab märkima, et tegu pole gümnaasiumi kohustusliku kirjandusega.
Viis raamatut siit edetabelist kuuluvad ka pensionäride edetabelisse (Politseiniku tütar, Irdabielu,
Jõuluks koju, Kord õide puhkeb... ja Litsid II)
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
Komplekteerimissumma KOV poolt oli raamatutele 5599 eurot, perioodikale 2239 eurot,
riigidotatsioon oli 5054 eurot.
Liigikirjandust lisandus 20% (173 eks.)
Kogude kasvust (866) on annetuste osakaal 2,4% (21).
E-raamatuid pole ostnud.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Perioodikat osteti 2239 € eest. Osteti 8 nimetust ajalehti ja 19 nimetust ajakirju.
Perioodikalaenutuste edetabel 2017:
Kroonika
253
Tom & jerry
252
Burda
215
Järgnevad Eesti Naine, Kodutohter, Kodukiri, Imeline Ajalugu, Imeline Teadus, Minu Käsitööd ja
Eesti Loodus. Nende laenutuste number jääb vahemikku 97 kuni 60.
3.1.3 Auviste komplekteerimine
Ei komplekteeri.
3.2 Inventuurid, mahakandmised
Vinnis, Kadilas ja Pajustis viidi eelmine inventuur läbi 1991.
2017 viidi läbi inventuur. Maha kanti enne inventuuri ja inventuuri käigus leitud vananenud ja
katkised raamatud (1849). Maha kandsime ka kõik kassetid ja VHS-d (283). Elektroonilisi ja muid
teavikuid kanti maha 15.
Paraku juhtus nii, et inventuuri käigus puuduolevad eksemparid (727) on küll Urramis maha kantud,
kuid statistikas mitte.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Teeninduskorralduses muudatusi ei olnud. Kadila laenutuspunkt on avatud 6 tundi nädalas ja Vinni
on avatud 6 päeval nädalas.
Vinnis saab koopiaid teha, printida,skaneerida ja kasutada ID-kaarti. Kasutatakse neid võimalusi
kõiki.
Kadilas saab printida ja koopiaid teha ning kasutada ID-kaarti.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
Vinnis on lugejate kasutuses 4 arvutit (2 lastele, 2 täiskasvanutele). Ainult ühes täiskasvanute
arvutis on Windows 10, teistes ikka xp.
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Oleme nüüd kahel aastal saanud ühekaupa vanu arvuteid välja vahetada, ka selleks aastaks on
eelarvesse planeeritud ühe arvuti ost. Ehk jõuab nii ükskord ka lastele mõeldud arvutid uuendada.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused.

Raamatukogu
Vinni-Pajusti

Lugejad
2016
621

Lugejad
2017
604

Muutus
(+-)
-17

Raamatukogu

Külastused
2016

Külastused
2017

Muutus
(+-)

Vinni-Pajusti

8852

7388

-1464

Raamatukogu
Vinni-Pajusti

Laenut-d
2016
24817

Laenut-d
2017
24670

Muutus
(+-)
-147

Virtuaalkülast.
2016
Päringud*
2016
46

Virtuaalkülast.
2017
-

Muutus
(+-)

Päringud*
2017
51

Muutus
(+-)
+5

-

Lugejaid on vähemaks jäänud 17 ehk 2,73% võrreldes 2016. aastaga. Keskmiselt tuleb iga
lahtioldud päeva kohta 27,3 külastust. Laenutusi on vähemaks jäänud 147 ehk 0,59%. Võrreldes
lugejate arvu vähenemisega pole seda sugugi palju.
Laenutuste koguarvust 71,1% moodustavad ilu- ja lastekirjanduse laenutused, mis on täpselt sama
suur 2016.a. ilu-ja lastekirjanduse laenutuste protsendiga.
Perioodika laenutused moodustavad 6,45% laenutuste koguarvust, mis on pisut vähem kui 2016.a.
Mis omakorda tähendab, et pisut on tõusnud liigikirjanduse laenamiste osakaal.
Võõrkeelse kirjanduse laenutuste osakaal on 0,66%.
Hea on nentida, et suureneb laste laenutuste arv. Kui 2015 oli lastekirjanduse laenutuste osakaal
13,4%, 2016 21%, siis 2017 juba 23,5%. Laste laenutustest 80,2% moodustasid ilukirjanduse
laenutused ja 5,09% perioodika laenutused.
Internetti kasutas 293 inimest.
Päringute arv 51.
4.3 RVL teenindus
RVL välja 70; sisse 667
RVL-i raamatuid saame põhiliselt LVKRK-st ja Lepnalt, aga ka Muugast, Sõmerult, Roelast. Ka
teistest maakonna raamatukogudest, aga siiski vähem.
Posti teel telliti sel aastal 2 raamatut – 1 rahvusraamatukogust, 1 Tsirguliina raamatukogust.
Lepnalt ja LVKRK-st toon/viin ise. Teiste kohtadega on nagu on – otsime kellegi, kes sealtpoolt
kandist tuleb/läheb. Vahel saab ka komplekteerimisosakonna riiulit kasutada
edastamiseks/tagastamiseks.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Laste- ja noortekirjandust lisandus 2017. aastal 225 eksemplari, sh Eesti autoritelt 77 eks. Mida on
vähem kui mullu☺ 2016.a. lisandus vastavalt 245/97.
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Eesti autoritelt püüame niipalju kui võimalik komplekteerida, Ka tõlke-ilukirjandust noortele.
Karmist kriitikasõelast käib läbi tõlgitud aimekirjandus.
Lastekirjanduse laenutuste edetabeli (põhikooli õpilased) moodustavad jätkuvalt nn kohustusliku
kirjanduse raamatud:
1.Pervik, A.
Kunksmoor
2.Arder, O.
Valge raamat
3.Pervik, A.
Kollane autopõrnikas sõidab ringi
4.Väljal, S.
Jussikese seitse sõpra
5.Kivirähk, A.
Kaka ja kevad
6.Kirkegaard, O.L. Kummi-Tarzan ja teised
7.Egner, T.
Sööbik ja Pisik
8.Raud, E.
Sipsik
9.Toomet, T.
Kodused asjad
10.Käo, H.
Maailma ots ja teisi lugusid

4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine

Rmtk
VinniPajusti

Lug-d Lug-d
2016
2017
228
230

Muutus Külast-d
(+-)
2016
+2
3406

Külast-d Muutus
2017
(+-)
2423
-983

Laenut
2016
4982

Laenut
2017
5806

Muutus
(+/-)
+824

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
Laste- ja noortekirjanduse laenutused moodustasid 23,53% laenutuste koguarvust. Kuigi külastuste
arv langes, on laenutuste arv kenasti tõusnud.
Kui 2016.a. võis öelda, et laenutused tõusid robinal tänu suvisele Pärlipüügile, siis sel aastal
Pärlipüük enam nii populaarne ei olnud. Pigem arvan, et meie raamatutunnid on hakanud vilja
kandma. Tutvustame erinevaid kirjanikke ja nende raamatuid st loeme ette. Ja see töötab tõesti.
Tulevad hiljem ja küsivadki „seda ja seda“ raamatut. Eriti hästi on läinud Piret Raua ja põhjamaade
autorite raamatud.
Tänuväärne seltskond on lasteaia mudilased, kes ikka peale raamatukogus käiku oma vanemad ka
raamatukokku toovad. Pajusti omad jäävad vähe kaugele, aga Vinnist on täitsa kaks püsikundet, kes
käivadki ilusti laenutamas. Ja neist kahest ühe poisi ema on ka meil nüüd tubli lugeja. Tasub ju
pingutada!
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad
üritused. LISA 4
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused

Koduteenindus

Kordade arv
14

Teenuste arv
14

Kasutajate arv
1

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
Täiskasvanutele korraldasime silmaringi avardava ekskursiooni Tallinnasse. Külastasime Stenbocki
maja, teletorni ja botaanikaaeda. Leidsime, et võikski sellise sarja ellu kutsuda, et igal aastal käia
kuskil huvitavas kohas, kuhu muidu ei satu.
Koostöö on tihedam jätkuvalt Vinni-Pajusti Gümnaasiumiga. Valmistab ju Maie Männiste jätkuvalt
raamatukogu ringi tööga õpilasi ette iga-aastaseks õpioskuste olümpiaadiks.
Populaarsed on meie raamatutunnid nii laste kui õpetajate seas. Loeme ette, teeme võistlusi, aga
kõike lustiga ja mõnuga. Küsime alati ka tagasisidet toimunu kohta. Lastepoolne parim tagasiside
on see, kui tullakse neid raamatuid laenama, millest juttu oli ja ette sai loetud.
Sügisel viisime vanapaberiks mahakantud raamatuid. Koolist anti meile lahkesti appi 8.klassi
poisid, kes aitasid pakkidesse seotud raamatud auto peale tassida (viisime ära nii Vinnist kui
Kadilast).
Jätkuvalt korraldavad meie ruumides oma koosolekuid korteriühistud.
Täiskasvanud on väga rahul väljapandud näitustega, sealt võetakse päris palju raamatuid
lugemiseks.
Näitused ja väljapanekud:
Uued raamatud (L ja TK)
E. Vilde nim. kirjandusauhind (TK)
Lilleaia äratus (leia mind aiast) (TK)
Minu Virumaa (TK)
Kas tunned puid? (TK ja L)
Hea Eesti kirjandus (TK)
Musta kassi aeg (L)
Põhjamaade sõbrad tervitavad meid! (L)
Põnev Pervik (L)
Leelo! Luule! (L.Tungal) (L)
Jõulutaat on jälle teel! (TK ja L)
4.6.2 riiklikul
Augustis oli Vinnis Laste Vabariigi elamustuur, kus sai vaadata lustakat teatrietendust, osaleda
labürint-mängualal ja töötubades, mida Vinnis oli 4: pandipakendi, arhitektuurikooli, Eesti 2.0 ja
pärlimängu töötuba. Selle toreda üritusega koos lõpetasime oma sellesuvise Pärlipüügi. FB ütleb, et
osalejaid oli 65, aga ma arvan, et siiski rohkem. Oli täiskasvanuid, päris pisikesi ja suuremaid –
igatahes tegevust jätkus kõigile.
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.
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4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Kasutajakoolitust saavad jätkuvalt Maie Männiste juhendamisel 3. ja 5. klasside raamatukoguringi
(novembrist märtsini) õpilased. Õpitakse infot otsima nii teatmeteostest kui internetist.
4.klassi õpilastele õpetasime, kuidas otsida vajaminevat raamatut Urramist (lugeja.ee) ja seejärel
riiulist. Lastele meeldis ja said hästi hakkama.
1.klassi õpilastele oli algkoolitus (kuidas on riiulitele raamatud paigutatud, seejärel pidid lapsed ise
autorite raamatud riiulist leidma).
Täiskasvanutest vajavad abi enamasti töötuks jäänud vanemaealised, kes on Töötukassa poolt
saanud arvuti algõpet ja soovivad nüüd kas CV-d saata, oma postkastis käia vms. Kui nad järje
peale aidata, pusivad ise edasi. Tundub, et neile ongi oluline see teadmine, et kui hätta jäävad, saab
kohe abi.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Raamatukogul on FB konto, kus saab vahendada uudiseid ja teateid, tutvustada ettevõtmisi jms.
Postituste arv 132
4.9 Andmebaasid.
Vinni valla kodulehel saab lugeja siseneda e-kataloogi Urram, kus saab teha otsingut, pikendada
(5x) ja reserveerida teavikuid.
5. 2018 aasta tegevused
Eelarve taotlusse on pandud taas remondiraha. Kui see kinnitust leiab, vahetame välja viimased
radiaatorid. Vajaminevaid töid on teisigi ja siis on näha, mis järjekorras need ette võtame.
Plaanis on 2 suuremat üritust. Üks lastele – Suveraamat 2018 (esialgne pealkiri, ülevallaline).
Täiskasvanutele tahame teha üldhariva väljasõidu Ida-Virumaale.
Töö jätkub lastega. Tunnid, hommikud – mis nimega iganes neid nimetada. Eesmärk on ikka üks –
saada lapsed lugemisest mõnu tundma ja nautima seda.

Ere Tammeorg
31.01.2018

LISA 1
Koolituste arv kokku
19

Koolitustundide arv
(koolituse maht )
103

Koolituseks kulutatud

LISA 2
Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused
-

0.207
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LISA 3
Raamatukogu nimi
Vinni-Pajusti
Välja

Teostatud tööd (2017)
vahetatud
17
radiaatorit,

uutele

termostaatventiilid.
LISA 4
Laste-ja noorteüritused
Raamatukogu nimi
Ürituse nimi
Vinni-Pajusti
Raamatute kodujutud
Lasteraamatupäevatrall
Kas on saba ehk muinasjutud nii
ja naa
Noorte raamatukoguhoidjate
kutseeksam
Suur aardejaht raamatukogus
Laste Vabariik + Pärlimäng
Sügise sünnipäevapidu
Esimest korda
Raamatuorienteerumine?
Jah!
Lahe!
Põnev Pervik
Raamatuvalimispäev!
(ettelugemispäev)
Kallid kaisukad ja hea Eesti
lastekirjandus
Hommikuhämaruse
jutud
(põhjam.)
Tere, raamatukogu!
Lahe luulevõistlus (L. Tungal)
A.Perviku nim. luurekas
Advendiaja
võlulood.
Näitemänguga.
Jõulujutu- ja mänguaeg

Osavõtjate arv
10
22
22
21
20
46
22
15
22
22
9
20
23
22
24
15
22

paigaldatud

