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Tabel 1
Omavalitsus

Elanike
arv
(01.12.1
8)

Teenindus
punktide
arv

VINNI

849

0

.

1. Põhilised tegevussuunad
Lisaks teavkute laenutamisele ja säilitamisele olid 2019 aasta raamatukogu tegevus
suunatud eesti pärimuskultuuri ja Vinni valla koduloo tutvustamisele oma valla
elanikele:
1,Ferdinand Veike 95 pühendatud üritusel tema eluloo tutvustamine
2.Osalemine Ed.Vilde nimelise kirjanduspreemia zürii töös
3.Raamatukogu poolt kokku pandud ja läbiviidud pärimuskultuurialane Setomaa reis
Vnni valla raamatukogude lugejatele
4.Vinni valda tutvustav koduloo- ja pärimuskultuurialane bussiekskursioon „Piirist
piirini“kohalikele elanikele.
5,Kaasaegsete seltskonnamängude päev kohalikule seeniorklubile
6.Viru-Jaagupi raamatukogu lugejatele koostatud ja läbiviidud bussireis Põltsamaale
„Keisri hullu“radadel
7.Äsja ilmunud kirjanduse tutvustamine seeniorklubi üritustel,eesti keele päeva
tähistamine jne
8.Osalemine Vilde nimelise kirjanduspreemia juubeliürituse läbiviimisel.

2. Juhtimine
2.1 Raamatukogude võrgu struktuur ja nõukogud:








2019 a lõpuks on Vinni valla raamatukogud ühtse koordineerimise all(raamatukogude
töö koordinaator)
Vinni valla raamatukogude arengu plaanid on kajastatud Vinni valla arengukavas
2019-2030
Raamatukogu puudutavad dokumendid (põhimäärus ja kasutuseeskiri,
andmekaitsetingimused,jms) töötatakse kõikidele valla raamatukogudele välja ühtsena
ja kinnitatakse 2020 a esimeses pooles.
Nõukogu on kolmeliikmeline ja sellel on vajadusel nõuandev funktsioon.
Raamatukogu on avatud E-N 11- 16.30 ja iga kuu esimesel esmaspäeval kella 18.00-ni
Raamatukogu ruumid koristab raamatukogu töötaja.
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2.2 Eelarve
Tabel 2
Põhieelarve

Seisuga
31.12.18. €

Seisuga
31.12.19 €

Muutus %

Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogia

17440
12983
3564
2000
1564
240

19355
14678
3596
2000
1596
267

+9,89
+11.54
+0.8
0
+2.0
+0.2

Koolituskulu

30

27

-1.12

Näitused/üritused

400

400

0

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
Personali koosseisus muudatusi ei ole,raamatukogus töötab üks täiskohaga töötaja.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest Omapoolne hinnang. Lisa 1
Teema
Erialased täienduskoolitused
LVKRK korraldatud koolitused
1.Rahvusraamatukogu
andmebaasid
2.Seminar V-Maarja vallas(eesti
keelest,liiklusnädal jms)
3.Elukestva õppe edendamine
Muud koolitused

Korraldaja
LVKRK

Osalejate arv
1
1
1
1

2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:
Raamatukoguhoidja tegi tunniajalise ettekande Ferdinand Veike eluloost tema juubeliüritusel
LISA 2
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2.4.3 Erialahariduse omandamine.
Erialahariduse omandajaid ei olnud
2.4.4 Töötajate tunnustamine.
Raamatukogutöötajat on 2019 a tunnustatud KOV poolt järgmiste tänukirjadega:
1.kaasa aitamast Vinni valla koolide näitemängupäeva läbiviimisel „Esimestest triibulistest
kirjandusauhinnani“
2.kaasa aitamast kirjandusliku toidufestivalil „Sõna ja Soustiga“korraldamisel, millega
tähistati Muuga mõisas E.Vilde nim.kirjanduspreemia 55 aastapäeva
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine.
Raamatukoguruumid viiakse 2020 aasta esimeses pooles III korruselt I korrusele. Eelnevalt
ehitatakse kogu majas välja uus küttesüsteem ja tehakse hädavajalik remont ruumides, kuhu
raamatukogu sisse kolib.
LISA 3
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Liikumipuudega inimestele viiakse raamatud koju või alla esimesele korrusele kuna
raamatukogu asub kolmandal korrusel ja liikumispuudega inimesed raamatukokku ei pääse.
Seoses esimesele korrusele kolimisega paraneb ka vaegliiklejate ligiraamatukogule.Vajadusel
viiakse sellistele lugejatele raamatud koju.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Infotehnoloogia valdkonnas arendustegevust ei toimunud.

3. Kogude komplekteerimine ja töötlemine
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
Raamatuid ja ajakirju komplekteeritakse vastavalt lugejagruppide huvidele
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
Raamatute tellimiseks oli 2019 a riigi poolt ette nähtud 1549 eurot ja omavalitsuse poolt 2000
eurot. Kõige suurema osa moodustab ajaviitekirjandus (kriminulllid, armastusromaanid jms).
Annetuste kaudu on raamatukokku jõudnud eelkõige sellised raamatud, mis puudutavad
maakonna või kohaliku valla kodulugu. Samuti tellitakse ka kõiki teavikuid eesti
loetavamatest kirjanikest. Lastekirjandusest on tellitud varasemast rohkem pildiraamatuid
eelkooliealistele(raamartukogus käib rohkem eelkooliealisi lapsi või laenutavad vanemad
neile selliseid raamatuid ettelugemiseks.
Loetumad raamatud 2019 a olid Detmanni „Anu“-aja-sõja-ja armastuslugu ja Vilde
kirjanduspreemia 2019 võitnud Martin alguse „Midagi tõelist“. Laste lugemuse edetabelis on
Eno Raua „Sipsik“ Ja Andrus Kivirähu „Kaka ja kevad“. E-raamatuid ei ole komplekteeritud.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
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Perioodikas komplekteeritakse endiselt maainimesele kõige südamelähedasemaid ajakirju ja
ajalehti: “Maaleht“,“Maakodu“,“Postimees“,Päevaleht““Eesti Loodus“ ,“Kodukiri jms.
Ajakirjadest on endiselt populaarseim „Eesti Naine“ ja ajalehtedest käiakse kõige rohkem
lugemas maakonna lehte. Raamatukogust saab koju laenutada ka päevaks- paariks ajalehti.

3.1.3 Auviste komplekteerimine
Auviseid ei komplekteeritud
3.2 inventuurid, mahakandmised
2019 kanti maha 115 teavikut(sisulisselt vananenud või deformeerunud), inventuuri sellel
aastal ei tehtud (tehakse iga 4 aasta järel)

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
Raamatukogus ei saanud kasutada lugejaarvutit, kuna selles on aegunud programm. 2020
aasta alguses on lugejatel uus arvuti kasutamiseks olemas.

4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused.
Raamatukogu lugejate arv on veidi suurenenud ühekordsete laenutajate arvel.(nendeks on
põhiliselt koolikirjandust vajavad teiste raamatukogude lugejad) Vanemaealisi on lahkunud
manalatele, juurde on tulnud noori lapsevanemaid või vanaemasid, kes laenutavad lastele
raamatuid unejutu lugemiseks või lugema õpetamiseks. Rohkem on hakatud küsima eesti
kirjanike teoseid. Juurde on tulnud ajalehtede laenutajaid(vanemaealised) ja ka koha peal
lehitsejaid..Suveperioodil külastavad raamatukogu aktiivselt puhkama sõitnud maakodude
omanikud (nt.Tallinna, Rakvere pensionärid). Raamatukogus käiakse üsna aktiivselt
kasutamas kopeerimisteenust (abivajajad-sotsiaalabi blanketid, kohalik rahvamuusika kapellnootide paljundamine, õpilased jt. Enamus lugejaid on kesk-ja vanemaealised.
Külastuste arv suurenes tänu lasteaia kollektiivkülastusele. Samuti tänu seenioridele, kelle
klubiga tehakse tihedat koostööd. Kohalike külaelanikele on raamatukogu omamoodi
jalapuhkamis- ja uudiste vahetamise koht teel surnuaiale omaste kalmudele. 2019 aastal oli
kohalikel elanikel võimalus hääletada valla kaasava eelarve kohta raamatukogus.
Tabel 4

Raamatukogu

Lugejad
2018

Lugejad
2019

Muutus (+-)

V-Jaagupi

98

102

+4
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Raamatu-

Külastused
2018

Külastused
2019

Muutus
(+-)

Virtuaalkülast.
2018

Virtuaalkülast.
2019

Muutus
(+-)

V-Jaagupi

2500

2650

+150

0

0

0

Raamatu-

Laenut-d
2018

Laenut-d
2019

Muutus
(+-)

Päringud
2018

Päringud
2019

Muutus
(+-)

3800

3950

+150

10

15

+5

kogu

kogu

4.3 RVL teenindus
RVL toimib väga hästi valla keskraamatukoguga ja LVKR-ga,aga ka teiste valla
raamatukogudega
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Lastekirjandusest tuli juurde 43 teavikut, nendest nooremale vanusele 24 ja vanemale 20
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 5
Rmtk

Lug-d Lug-d Muutus
2018
2019
(+-)

Külast-d Külast-d
2018
2019

Muutus
(+-)

Laenut
2018

Laenut
2019

Muutus
(+/-)

ViruJaagupi

30

250

+10

169

220

+51

35

+5

260

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus, s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
Laste laenutuste arv kasvas kohallaenutuste suurenemise võrra(k.a.lauamängude laenutamine)
Noorte ja laste lugemus siiski väheneb. Kohustuslikku kirjandust käivad lastele koolitundide
jaoks otsimas tihti vanemad, kes kurdavad, et raamat tuleb koos lapsega läbi lugeda ja aidata
tal kooli jaoks kokkuvõte teha(lastel puudub püsivus raamatu lugemiseks) Tihti on puudulik
sõnavara raamatust arusaamiseks. Eelmainitu kehtib tihti ka keskastme kooliõpilaste kohta.
Kui aga toimub lasteaia ühiskülastus raamatukoguga tutvumiseks, paistab laste huvi raamatute
vastu olema väga suur. Seoses mänguväljaku rekonstrueerimisega raamatukogu õuel, on
raamatukokku hakanud käima rohkem lasteaiaealisi lapsi, kes tulevad siia koos vanematega.
Ka aktiivsetel vanaemastaaatuses lugejatel on väga tihti kaasas algkooliealised või veelgi
nooremad lapselapsed, kes raamatukogus mängivad nukumajadega,laenutavad kohapeal
lauamänge ja joonistavad meelsasti. Siis tutvutakse heameelega ka raamatutega..Noored emad
on hakanud aktiivsemalt väikelastele ettelugemisraamatuid laenutama. Pühade ajal laenutavad
vanavanemad laua-ja osavusmänge, et küllatulnud järeltulijatega lõbusasti koos aega veeta.

9
4.4.4 Laste- ja noorteüritused:
Kõige rohkem lapsi osaleb emadepäeva meisterdamise üritusel, kus saab emale või
vanaemale valmistada mõne ehte. Üritus on kujunenud igaaastaseks. Kõige nooremale
koolieale meeldivad endiselt joonistamisega seotud üritused kuna hiljem koostakse parematest
töödest näitus. Kindlasti oodatakse ka väikest ergutust auhindade näol. Raamatukogul on päris
tore kogu erinevatest laua ja osavusmängudest. Nooremale koolieale meeldis väga uute
osavusmängude tutvustamise päev. Eelkooliealistel on olnud võimalus üritustel osaleda koos
ema või isaga. Kohalik suvine noortelaager käis raamatukoguga tutvumas ja abis suvisel
suurpuhastusel.
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Viru-Jaagupi alevis on lugejaid, kelle vanus ja liikumisvõime ei luba enam raamatukogu
külastada, kuid lugemissoov on. Enamasti on nad noorematena raamatukogu väga aktiivselt
külastanud. Sellised inimesed helistavad ja küsivad neid huvitavate raamatute või teemade
järgi. Nendel puhkudel, kui ei ole naabrit või tuttavat valmispandud raamatuid neile kohale
toimetamas, teeb seda raamatukogutöötaja. Samuti on nad raamatukogust neile eluliselt
vajalikku infot küsinud(valla sotsiaalteenuste, hooldekodude, arstide telefoninumbreid ja
jms.kohta.
Tabel 6

Koduteenindus

Kordade arv

Teenuste arv

Kasutajate arv

8

8

2

Tabel 7
Teenused teistele asutustele

Ürituste arv

Osavõtjate arv

Seenioride klubi „ELUTARK“

2

100

Seenioride klubi „Mõtelõng“

1

50

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
4.6.1 kohalikul tasandil
Raamatukogutöötaja osaleb igakuiselt samas majas toimetava seenioriklubi
„Elutark“üritustel(enamik on ka raamatukogu laenutajad,kasutajad). Regulaarselt tutvustab
uut raamatukokku ilmunud kirjandust. Seenioridele korraldati kaasaegsete
seltskonnamängude õpetamise päev, emakeelepäev jms Sellel aastal oli siis kaheksas
bussiekskursioon „Tunne Eestimaad“(seekord Põltsamaa loss-muuseum
,roosiaed,Roosisaar,“Keisri hullu“ haud Võisikul,Kirna esoteerilin mõis,Järva-Jaani
vanaautode muuseum), mille pani kokku ja viis giidina läbi raamatukogu töötaja.
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Raamatukogu tegi seeniorklubi „Elutark üritusel tunniajalise ettekande siitkandist pärit Eesti
Nukuteatri isast Ferdinand Veikest tema 95.sünniaastapäeva puhul. Samuti koostas ViruJaagupi muuseumis olevatest esemetest ja fotodest seenioride tähtpäevaüritusele näituse.
Raamatukogu aitas kaasa koolilaste II ülevallalisel näitemängupäeval „Minu esimesed
triibulised“läbiviimisel(laste etteastete hindaja), amuti osales jätkuvalt Vilde nimelise
kirjandusauhinna nominendtide esitamisel(koostöös lugejatega) ja kirjanduspreemia
määranud zürii töös. Kirjanduspreemia väljaandmise 55 aastapäevaks pühendatud üritusel
Muuga mõisas aitas läbi viia kirjanduslikku mälumängu võistkondadele ja tutvustas
külalisesinejatele mõisa ajalugu..
Raamatukogu korraldas ja viis läbi 2019 a koduloolise bussiekskursiooni Vinni valla
seenioridele „Piirist piirini“mööda suurenenud Vinni valda(lisandunud on Rägavere ja
Laekvere vald), ja tutvustas nii kaardilt kadunud kui ka praeguste asulate ajalugu,ununenud
pärimusjutte ja siin elanud eesti kultuuriloo suurkujusid ja kirjanikke .Ekskursiooni
läbiviimiseks kasutati infot Viru-Jaagupi Muuseumi fondist ja aegade jooksul välja antud
koduloolisi raamatuid ja pärimusjutte(nt.M.Hiiemäe“Virumaa vanad vaimujutud“,R.Viirsalu
„Külarahvas“ M.Männik“Koeravere“ „Kus küla,seal kodu jpt.
Raamatukogu koostas marsruudi ja viis läbi pärimuskultuurialase bussiekskursiooni
Setomaale. .Peale Setomaa vaatamisväärsuste maitsti setomaa traditsioonilist toitu ,tutvuti
üksikasjalikult selle kandi kommete, pärimuslugude ja kultuuriloos ilma teinud isikute
elulugudega(seto lauluemad jt) Sellelaadne ühepäevane ekskursioon mõnda Eestimaa paika
on kujunemas ilmselt iga-aastaseks traditsiooniks seekordne oli juba teine), sest siiamaani on
vald andnud kasutada sümboolse hinna eest bussi koos bussijuhiga. Bussitäis huvilisi on
komplekteerunud kiiresti.
4.6.2 riiklikul tasandil
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil
Riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil ülaltoodud tegevust ei toimunud.
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Raamatukogust on abi ja teavet saanud vanemaealised arvuti ja programmide kasutamise ja
info otsimise kohta. Samuti fotode töötlemise ja salvestamise, ID kaardi kasutamisvõimaluste
osas..Ka on tutvustatud erinevate veebiplatvormide kasutamist(nt.e-kodanik, lennupiletite
online check- in jms)
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Raamatukoguteenuseid reklaamitakse kohalikus valla lehes, valla kodulehel jooksvas ürituste
kalendris.
4.9 Andmebaasid.
Andmebaase ei pakuta.

5. 2020. aasta tegevused
2020 aasta esimeses pooles kolib raamatukogu sama maja esimesele korrusele, kuna lugejate
jaoks on väsitavad kõrgeastmelised trepid kolmandale korrusele
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Seoses raamatukogukoordinaatori tööle määramisega paraneb tunduvalt
raamatukogudevaheline koostöö. Koostatakse ühtsed ametijuhendid, kasutuseeskirjad ja
põhimäärus Plaaneerimisel on korraldada koos teiste valla raamatukogudega ühisüritusi.
Koostöös uueneva ja laieneva Viru-Jaagupi Muuseumiga on plaanis mitmed vinni valla
pärimuslugu tutvustavad üritused(k.a.lastele) Kavandatud on traditsioonilise koduloolise
bussireisi korraldamine ja läbiviimine Viru-Jaagupi raamatukogu lugejatele koos kohaliku
seeniorklubiga (Loode-Eesti) ja vinni valla raamatukogude lugejatele (Lääne-Eesti)
Juhataja Ülle Rajamart
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LISA 1. Personali koolitus
Raamatukogu nimi

Koolituste arv

Koolitustundide arv

Koolituseks kulutatud

(koolituse maht )
Viru-Jaagupi
Raamatukogu

3

17

27.-

LISA 2. Raamatukogutöötajate avalikud esinemised
LISA 3. Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Raamatukogu nimi

Teostatud tööd (2019)
-------

LISA 4. Laste ja noorteüritused (valik olulisematest)
Raamatukogu nimi

Ürituse nimi

Viru-Jaagupi
raamatukogu

1.Emadepäeva
tähistamine- 10
ehete valmistamine
2.Uute lauamängude päev
3.Külla tuli lasteaed

Osavõtjate arv

8
25

