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Sissejuhatus
Tabel 1
Omavalitsus

Elanike
arv
(01.12.2
0)

Teenindus
punktide
arv

Vinni

849

0

.

1. Põhilised tegevussuunad
Kogu aasta tegevust mõjutas väga ebameeldivalt koroona viirusest tingitud
eriolukord.Raamatukogu ei katkestanud küll kordagi laenutust, kuid kõik muud
planeeritud ja ettevalmistatud tegevused(üritused,ettekanded,ekskursioonid)jäid lugejatele
ära.Jätkati koostööd teiste valla raamatukogudega,korrastati raamatukogu fondi ja tehti
koostööplaane juhuks kui koroonaepideemia ükskord läbi saab.Raamatukogutöö jätkus
tavapärases rütmis aga piiratud tingimustega.
1.1 Koroonaviiruse mõju
1.1.1 Esimene laine
Esimese koroonalaine ajal läks raamatukogu üle kontaktivabale laenutusele.Telefoni teel
eelnevalt tellitud raamatud sai lugeja kätte kontaktivabalt esimeselt korruselt välisukse
juurest.Laenutuste arv ei kahanenud,lugejad soovisid korraga laenutada rohkem kui
tavaliselt, läbiloetud raamatud pandi möödaminnes õues asuvasse tagastuskasti ja
vajadusel pikendati ülejäämuid.Koroona tõttu ei olnud raamatukogu suletud mitte ühtegi
päeva, endiselt saim ka paljundada(kontaktivabalt)ja kasutada arvutit.
Uue lahendusena õue välisukse kõrvale paigutatud teavikute tagastuskasti kasutatakse
24/7 ehk ühendatakse läbiloetud raamatu tagastus sujuvalt majast
möödaminekuga(terviserajale,surnuaeda,poodi jne)Uudiskirjandus jõudis niimoodi palju
kiiremini järjekorras olijateni.
Uus lahendus on ka viletsa tervisega eaketele.Niikaua kui raamatukogu ei ole ära kolinud
esimesele korrusele, viiakse neile telefoni teel tellitud raamatud välisukse juurde, nii et
nad ei pea kõrgetest treppidest kolmandale korrusele raamatukokku ronima..Eakaid ja
viletsa liikumisega lugejaid on raamatukogul küllaltki, sest lugejaskond
vananeb.Hädaolukorra ajal on lugejatele võimaldatud telefoni teel raamatute tellimine ka
õhtusel või hommikusel ajal väljapool raamatukogu lahtiolekuaega.
Esimese laine ajal kandis raamatukogutöötaja tööloleku ajal maski ja
kummikindaid,tagastatud raamatuid ei menetletud enne 72 tunni möödumist.Ruume ja
inventari desinfitseeriti.Need,kellel oli vaja kasutada arvutit,said seda teha,kandes maski.
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Kõikidel, kes käisid majas, kus asub raamatukogu, paluti välisukse juures desinfitseerida
käed(desinfitseerimisvahendid) ja kohustati külmetushaigustunnustega majja mitte
sisenema(sellekohane silt)
1.1.2 Teine laine
Teiseks laineks valmistudes järgiti ülevaltpoolt saadetud määrusi ja korraldusi.
Koroona teise laine ajal jätkus raamatukogutöö samuti tavapäraselt, kuid külstajatele oli
kohustuslik käte desinfitseerimine, maski kandmine ja nõutud vahemaa hoidmine.Kool ja
noortemaja olid pikalt suletud, kuid lastel oli sellel ajal lubatud raamatukogus käia
laenutamas ja joonistamas, mitte aga hulgikaupa niisama aega veetmas.
Kõigeile neile, kes avaldasid soovi, jätkus kontaktivaba laenutus.Samuti sai raamatuid
tellida ja nende kohta päringuid teha ka väljaspool raamatukogu lahtioleku aega.
Eaketele lugejatele viidi tellitud raamatud välisukse juurde,sest neil on raske treppidest
käia. See jätkub kuni raamatukogu ruumid on kolinud esimesele korrusele.
Koroonaolukorra suurim õppetund on see, et kui inimene viibib hädaolukorra ajal
tunduvalt rohkem kodus, siis ta ka loeb vahelduseks telekale vabal ajal tunduvalt
rohkem..

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 rahvaraamatukogude manifestist.
Raamatukogu on avatud esmaspäevast neljapäevani kella 11 – 16.30 ja iga kuu esimesel
esmaspäeval 11- 18.00-ni. Raamatukogu teeninduspiirkonnas on valdavalt hajaasustus,
raamatukogu kasutajad tulevad raamatukokku enamasti siis, kui nad külastavad ka
aleviku poode. Viru-Jaagupi alevikus osutab raamatukogutöötaja ka teavikute koju
viimise teenust liikumispuudega inimestele.
Kvaliteethindamist ei ole läbi viidud, kavas on teha peale raamatukogu kolimist.
Raamatukogu uus põhimäärus ja kasutuseeskirjad on saadaval Vinni valla koduleheküljel
ja ka uuel Vinni valla raamatukogude kodulehel ja need on uuendatud 2020.aastal.
Muudatusi raamatukogu töökorralduses ei olnud.
Nõukogu on kolmeliikmeline ja sellel on nõuandev funktsioon.Viru-Jaagupi
raamatukoguga seonduvad plaanid(remont, kolimine jms) väljenduvad Vinni valla arenguja eelarvestrateegia 2019-2030 kavas.
Valla raamatukogude omavaheline koostöö on hea.Viru-Jaagupi raamatukogu on väga
rahul ka raamatukogude koordinaatoriga(Ulvi raamatukogu juhataja T.Järvis), kellelt saab
lahkesti asjatundlikku nõu..RVL laenutus raamatukogude vahel toimib.
Viru-Jaagupi alevikus, kus raamatukogu asub, elab 2020 a lõpu seisuga 375 inimest.
kellest paljud viibivad enamuse ajast välismaal tööl.Piirkonna 849 elanikust ülejäänud
hajakülades, millest paljude bussiliiklus on väga kehv.Sealt tullakse raamatukokku autoga
ja neil on võimalus laenutada korraga rohkem, Sellistes metsakülades(näiteks
Aruküla ja Võhu toimib kenasti ka nn.koopereerumine:lepitakse kokku raamatukogu ühiskülastuse päev ja kellel auto,võtab teiste perede lugejaid ka kaasa.Suveperioodil jõuavad
raamatukokku iganädalaselt ka siinkandi suvitajad, kellel piirkonnas aiamaa või
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suvilana peetav maakodu.

2.2 Eelarve
Tabel 2
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu

Seisuga
31.12.19. €
19355
14678

Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
infotehnoloogia
Koolituskulu
Näitused/üritused

3596
2000
1596
240
27
400

Seisuga
31.12.20 €
17430
12502
4668
2850
1818
240
22
50

Muutus %
-3.3 %
+8,3%
+6,0%
+2,2%
0
+0,1%
-1,80%

2.3 Projektid
Tabel 3 (täielik loetelu)
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

Periood

Eraldatud
summa

Projekti üldmaksumus

Ei olnud
2.4 Personali koosseis, juhtimine ja areng
Muudatusi ei olnud.Endiselt töötab raamatukogus üks inimene,kes koristab ka raamatukogu
ruumid.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest.
Koolitused Lääne-Viru Keskraamatukogus, millest oli võimalik osa võtta, olid vajalikud ja
põnevad.Eriti meeldis õppepäev “Kuidasa täiskasvnud õpivad“ ja videokoolituse päev
„Noored ja internet“

Teema
Erialased
täienduskoolitused
(väljaspool LVKRK-d)
LVKRK korraldatud
koolitused

Korraldaja

LVKRK

Tundide arv

Osalejate arv
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Rahvajutu aasta,robootika
võimalused
raamatukogus,kohtumine
kirjanikega
P,Raud,T.Aleksejev
Kuidas täiskasvanud
õpivad
Noored ja internetsotsiaalsed riskid ja
võimalused
Muud koolitused

LVKRK

6

1

LVKRK
LVRK

4
6

1
1

LISA 1
2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:
Planeeritud esinemised jäid eriolukorra tõttu ära(kavandatud üritused tühistati)
2.4.3 Erialahariduse omandamine.
Raamatukogu töötajal on raamatukoguhoidja III kutsekvalifikatsioon.
2.4.4 Töötajate tunnustamine.
2020 aastal töötajate tunnustamist ei olnud.
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine.
Raamatukogu asub vanas Viru-Jagupi koolimajas, kolmandal korrusel.Juurdepääs ainult
mööda treppe.Planeeritud allakolimine esimesele korrusele jäi 2020 ära, sest muuseum ei ole
veel eest ära kolinud, täiesti deformeerunud aknad on välja vahetamata ja kapitaalremont
tegemata. Kogu hoones teostati Vinni vallavalitsuse eestvõttel 2020 aastal vaatamata
eriolukorrale uue küttesüsteemi(pelletküte)sissepanek, mis oli suur projekt ja võttis aega.Tänu
sellele on nüüd ka raamatukogu ruumid viimaks meeldivalt soojadPraegu on raamatukogu
käsutuses 163 m2.kasulikku põrandapinda, kasutada saab ka teisel korrusel asuvat
saali(üritused koos seenioride klubiga ja noortemajaga).Kolimisel uutesse ruumidesse vajaks
raamatukogu kindlasti ka mööbli uuendamist.
LISA 3
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele
Liikumispuudega inimestele puudub ligipääs raamatukogule, neile viib raamatukogutöötaja
tellitud raamatud koju või soovijatele esimesele korrusele.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Raamatukogul on uus lugejaarvuti, lugejal on võimalik kasutada ID kaarti, skanneerida ja
paljudada ning teha väljatrükke.Raamatukogutöötaja arvuti seisukord on rahuldav.Raamatuid
pikendatakse nii telefoni-kui ka e-maili teel.Raamatukogus on wifi leviku ala.
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3. Kogud komplekteerimine ja töötlemine
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
Raamatute komplekteerimisel arvestatakse antud piirkonna lugejate vajadustega:nõutavamad
on välismaised kriminullid ja Erseni kirjastuse ajaviiteromaanid.Väga nõutud on ka
kodumaiste kirjanike uudisteosed.Juurde tuli 269 raamatut,millest lastele 29.
Laste lugemus on väike, laenutatakse koolikohustuslikku kirjandust.Kõikidel teistel valla
raamatukogudel asuvad lasteaiad ja koolid läheduses või koguni samas majas,Viru-Jaagupis
on küll noortemaja, kuid eriolukorra ajal oli see suletud.Valla poolt oli raamatute
komplekteerimiseks eraldatud 2000 EUR ja perioodika jaoks 700 EUR ning riigi poolt oli
eraldatud raamatute komplekteerimiseks 1818 EUR., mis on piisav.Ringlus oli 0.54.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
E-raamatuid ei komplekteeritud.
Raamatute komplekteerimisel arvestatakse lugejate vajadustega:igaühele midagi.Kõige
nõutavamad on nii kodumaised kui ka välismaised kriminullid ja eesti autorite
ilukirjandus.Veidi on vähenenud huvi reisi- ja elulooraamatute järele.Meelsasti loetakse eesti
autorite kriminulle, mida on 2020 rohkem ilmuma hakanud.Kindlad lugejad loevad ka ainult
Erseni ja Varraku kirjastuse ajaviiteromaane.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Perioodikast oli lugejatel võimalus laenutada 2020 aastal endiselt kõige populaarsemaid
maapiirkonna ajakirju:Maakodu,Kodukiri.Aed ,Tervis pluss,Eesti Naine.Käisid
Maaleht,Postimees ja Päevaleht koos lisadega,Virumaa-Teataja, mida ka heameelega
laenutati.Tänu tagastuskastile jõuab väljalaenutatud perioodika enamasti järgmiseks
hommikuks raamatukokku tagasi.Suurenes „Maakodu“ ja“ Aed „laenutamine, kuna
eriolukorras võeti aedades ette suuremaid töid ja muudatusi, otsiti uusi ideid.
3.1.3 Auviste komplekteerimine
Auviseid ei komplekteeritud. Kuna nende järele puudub lugejate nõudlus.
3.2 inventuurid, mahakandmised
2020 a kanti maha 241 deformeerunud või aegunud sisuga teavikut.Inventuuri ei toimunud.

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Lugejateeninduse kõige suuremaks muutuseks on teavikute tagastuskasti ülespanemine
lugejate jaoks.Eriolukorra ajal on lugejad saanud korraga laenutada rohkem teavikuid ja
läbiloetud tagastada kiirelt tagastuskasti endale sobival ajal.Tänu sellelekasvas ka nõutud
uudiskirjanduse loetavus.Tagastuskasti süsteem toimib hästi.Järjekorras olijad said oodatud
raamatu kiiremini kätte.Koroona töttu ei suletud raamatukogu mitte ühelgi päeval,vaid see oli
ka kevadisel karantiiniajal avatud- toimis kontaktivaba laenutus ja lugejad said telefoni teel
tellida raamatuid ka väljaspool raamatukogu lahtioleku aega. Soovijatele kestab kontaktivaba
laenutus siiani. Koroona teise laine ajal on lugejatel olnud võimalus külastada raamatukogu
nagu tavaliselt, kaasa arvatud lugejaarvutit, mask ja vahemaa hoidmine on kohustuslik.
Alevi piires viis raamatukogu raamatuid koju viiele inimesele,kes on eakad ja
liikumispuudega. Ühele nendest antakse vajaduse korral ka internetis toimetamise
konsultatsiooni ja abi. Kaugematele liikumispuudega lugejatele saadetakse raamatud
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vajadusel koju teeninduspiirkonna juhi või naabritega.Raamatukogus käiakse paljundamas
noote,laulusõnu,dokumendi blankette jms.Koolilapsed kasutavad koolitöödeks väljatrüki
võimalust.Raamatukoguruume on kasutanud koosolekuteks külakogukonna liikmed ja eakate
klubi juhatus
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
Lugejad kasutavad arvutit maksete tasumisel,ajakirjade-ajalehtede jms.tellimisel,
tuludeklaratsioonide täitmiseks, riigiportaalide külastuseks jne.2020 sai raamatukogu uue
lugejaarvuti.
Soovi korral saavad lugejad välja trükkida valla koduleheküljelt asjaajamisblankette ning abi
nende täitmisel ja vallaametnikeni toimetamisel. Arvutis toimetamiseks küsida saab alati abi
raamatukogu töötajalt

4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused.
Tabel 4
Raamatukogu

Lugejad
2019

Lugejad
2020

Muutus (+-)

Viru-Jaagupi

91

94

+3

Raamatu-

Külastused
2019

Külastused
2020

Muutus
(+-)

Virtuaalkülast.
2019

Virtuaalkülast.
2020

Muutus
(+-)

Viru-Jaagupi

2650

2667

+27

0

14

+14

Raamatu-

Laenut-d
2019

Laenut-d
2020

Muutus
(+-)

Päringud
2019

Päringud
2020

Muutus
(+-)

3600

4640

+1040

15

45

+30

kogu

kogu
Viru-Jaagupi

Koroona-aasta muutis tunduvalt senist raamatukogu külastamise mustrit.Kontaktivaba
laenutuse ajal ja ka hiljem paluti laenutuseks korraga rohkem raamatuid, eriti kaugemalt
küladest ja hiljem said nad pikendada kui vaja..Koroonahirm oli paljudel,eriti vanemaealistel
suur , esimese eriolukorra ajal oldi väga kodused ja püüti võimalikult vähe ringi
liikuda.Lugejatest tulid juurde mõned koolilapsed ja mõned täiskasvanud, lahkus jäädavalt
mitu kõrges eas aktiivset lugejat.
Külastuste hulka on arvatud ka tagastuskasti külastused.Raamatukogu ei külastata alati
laenutamiseks või ajalehtede lehitsemiseks, vaid tullakse küsima infot asjaajamistoimingute
kohta ja ka lihtsalt kogukonna uudiseid jagama.Raamatukoguruumides on käinud koos ka
külakogukonna inimesed ja korteriühistute liikmed nõu pidamiseks. Samuti arutatakse siin
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tihti seenioride klubi ürituste läbiviimise võimalusi ja ideid.Samuti astuvad raamatukogust
läbi noortemajas tegutsejad.Aruande aastal laenutati lugejatele ka rohkem lauamänge kui
tavaliselt, eriti koolivaheaegadel.
Raamatukogu

Virtuaalürituste arv
2019
0

2020
0

Virtuaalüritustel
osalejate arv
2019
2020
0
0

Virtuaalürituste
järelvaatajate arv*
2019
2020
0
0

Virtuaalkoolitustel
osalejate arv
2019
2020
0
0

Virtuaalkoolituste
järelvaatajate arv*
2019
2020
0
0

ViruJaagupi
*kui järelvaatamine võimaldati peale ürituse toimumist
Raamatukogu

Virtuaalkoolituste arv
2019
0

ViruJaagupi

2020
0

Raamatukogu

Virtuaalnäituste
arv 2019

Virtuaalnäituste
arv 2020

ViruJaagupi

0

0

Virtuaalnäituste
külastajate arv
2019
0

Virtuaalnäituste
külastajate arv
2020
0

Infopäringud.
Infopäringuid tehti 45 korral.
4.3 RVL teenindus
RVL teenindus toimib kenasti LVKR ja kõikide oma valla raamatukogudega.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Laste-ja noortekirjanduses tuli juurde 27 teavikut, gümnaasiumiõpilased loevad enamasti
täiskasvanute kergemat ilukirjandust.Juurde sai tellitud laiemas valikus vanemas koolieas
nõutud eesti kirjandusklassika teoseid kirjastuselt Miksike.Nooremate klasside lastele on
tellitud nende seas väga populaarseid raamatu-nukumaju, mis on kasutuseks kohapeal,Eelkooliealistele telliti suureformaadilisi muinasjuturaamatuid õhtusteks ettelugemisteks.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 5
Rmtk

Lug-d Lug-d Muutus
2019
2020
(+-)

Külast-d
2019

Külast-d Muutus
2020
(+-)

Laenut
2019

Laenut
2020

Muutus
(+/-)

maarmk

35

260

320

357

420

+63

35

0

+60
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.4.3 Laste-ja noorteteenindus, s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine.
Lastega on nii,et niipalju kui neid lugejateks algklassidest peale tuleb, niipalju neid ka
vanematest klassidest ära kaob:lõpetavad kooli,suunduvad edasi õppima, kolivad või tulevad
peale muud huvid.
Peale nutitelefonide tulekut on laste lugemus jäänud iga aastaga aina viletsamaks.Kohapeal
vaatamiseks võetakse pildiraamatuid, mis üsna kiirelt ja süvenemata läbi
lehitsetakse.Nooremale koolieale koolikohustuslikku kirjandust käivad koos lastega valimas
emad või vanaemad, kes kurdavad et lapsed ei saa loetud tekstidest aru ja suur sundimine
on.et koolikirjandus saaks läbi loetud.Tihti tuuakse tagasi läbilugemata raamatud ja küsitakse
midagi kergemat.Isegi hunt ja seitse kitsetalle on jäänud tiktokkeritest nutisõltlastele
arusaamatuks.Küsitlemisel selgub, et ainult mõned üksikud vanaemad või emad on lugenud
väikelastele unejutte või lehitsenud nendega koos raamatuid. Nooremate klasside tütarlapsed
käivad meeleldi raamatukogus aega veetmas.Mängitakse lauamänge ja eriti meeldib neile
joonistada.Sinna kõrvale sirvitakse ka pildiraamatuid ja laenutatakse ka koju
mõned.Joonistamise ajal saab neile tutvustada uusi lasteraamatuid ja siit sealt võimalusel
midagi ka ette lugeda.Kui noortemaja oli eriolukorra ajal suletud, külastasid nooremad
koolilapsed raamatukogu,et joonistada ja raamatuid vaadata.Noortemajale laenutati
kasutamiseks erinevaid lauamänge.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad
üritused. LISA 4
Koos samas majas asuva noortemajaga oli plaanis korraldada ürituste sari, mis meelitaks lapsi
raamatutega tutvuma.Selgus, huvitatud olid lapsed kolmandast kuni kuuenda klassini, kuid
seoses teise koroonalainetega oli ka noortemaja mitut järku suletud ja üritus jäi sellel aastal
ära.Samuti jäi ära traditsiooniline jõulumeisterdamine
Nooremale koolieale toimus joonistusvõistlus-ja tehtud töödest näitus ning raamatnukumajade kokkupaneku päev.Selliste raamatumajakestega käiakse hiljem mängimas ja
kutsutakse ka teisi lapsi kaasa.
Emadepäeva eel toimus traditsiooniline meisterdamispäev „Kaelakee emale või vanaemale
väiksemale seltskonnale kui tavaliselt. Plaanis on ärajäänud üritused koroonalaine vaibudes
läbi viia.
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Liikumispuudega lugejatele ja tubaseks jäänud vanainimestele viiakse aleviku piires raamatud
koju.Samuti on tehtud liikumispuudega lugejale kasutajakoolitust internetiteenuse kasutamise
tarvis.
Tabel 6

Koduteenindus

Kordade arv

Teenuste arv

Kasutajate arv

44

49

5

12
Tabel 7
Teenused teistele asutustele

Ürituste arv

Osavõtjate arv

0

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
4.6.1.kohalikul tasandil
Raamatukogu teeb koostööd Viru-Jaagupi Muuseumiga,aitab korraldada üritusi piirkonna
seenioride klubile „Elutark“(uued ideed,aktiivne osalemine korraldamisel ja
läbiviimisel.,ürituste jäädvustamine ja kajastamine kohalikus vallalehes)
Jätkuvalt on hea koostöö kohaliku rahvakapelliga „Reilender“(nootide,laulusõnade
paljundamine, otsimine jms) Raamatukogu aitas otsida infot ja materjale Soome
ajakirjanikul, kes kirjutab raamatut Inju mõisas lastekodu perioodist ja korraldas kontakte
sealses lastekodus elanud inimestega.
Planeeritud loengutsükkel piirkonna seenioride klubile nende igakuistel üritustel „ViruJaagupi kihelkonna tegusatest ja tuntud inimestest läbi sajandite“ jäi 2020 a.ära,kuna
seeniorklubi katkestas kogu tegevuse eriolukorra ajaks.Koos kohaliku kapelliga valmistas
raamatukogu ette ka mardipäevaürituse(otsiti kostüümid ja tehti selgeks laulud-tantsud
edasiõpetamiseks) kuid ka see üritus otsustati viimasel hetkel annuleerida.
4.6.2 riiklikul tasandil
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Raamatukogu on vajadusel aidanud lugejatel täita tuludeklaratsioone,kasutada äriregistrit,epatsiendi portaali jne.Kolmel korral on tutvustatud toimunud seenioride üritustel kirjandus:
„Uued raamatukokku ilmunud raamatud“,uued ilmunud lasteraamatud“ 2020 a ilmunud
kodumaiste autorite teosed ja viidud kohapeale ka teemakohased näitused.
Raamatikogus oli aasta lõpul näitus“Siima Škop“ 100. mis tutvustas ühe armastatuima
raamatuillustraatori elulugu ja välja olid pandud tema illustreeritud raamatud.
Enamasti vanemaealised, kes kasutavad kodus arvutit,käivad küsimas koos oma sülearvutiga
raamatukogus arvutialast nõu.Raamatukogutöötajate koolitustest LVKR-s saadude teadmisi
on jagatud ka lugejatega(nt.koolitus „Noored ja internet“,“Kuidas vanemaealised õpivad“ jne.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Raamatukoguteenuseid tutvustatakse Vinni valla kodulehel ja kohalikus vallalehes.
4.9 Andmebaasid.
Andmebaase ei ole
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5. 2021. aasta tegevused
2021 a paljud tegevused sõltuvad sellest, kuidas kulgeb koroonaepideemia ja millal see
vaibub.
Kavas on jätkuvalt võimalusel tutvustada uudiskirjandust seenioride igakuistel
üritustel,URRAMI programmi ja valla raamatukogude lehel hakatakse lisama
uudiskirjandust.Mida täpsemalt valla raamatukogude lehel kajastama hakatakse ja milliseid
teemasid lisab iga raamatukogu individuaalselt, tuleb veel arutlusele, kuna koduleht veebis
jõudis valmis alles hiljuti.
Kindlasti tahaks koroonalaine lõppedes tihendada koostööd noortemajaga.Omavahel on
arutatud ja plaanid tehtud.Seenioride üritustel sooviks läbi viia kokkulepitud ettekanded ViruJaagupi piirkonna pärimuskultuuri osas.Samuti hakkab raamatukogu jäädvustama seenioride
klubi ürituste kroonikat sõnas ja pildis ja kajastama kohalikus vallalehes.Koroonaepideemia
vaibumise korral saaks läbi viia 2020 a ettevalmistatud üritused, mis jäid ära.
.Loodetavasti toimub raamatukogu poolt läbi viidav suvine ühepäevane kultuurireisi oma
lugejatele ja kohalikule seeniorklubile Loode-Eesti radadele, mis sääraste seas oleks 10-s ja
mis tuli 2020 aastal vahetult enne reisi tühistada.
Raamatukogu osaleb 2021 aastal taas eesti vanima kirjanduspreemia, Vilde-nimelise preemia
zürii töös. Määratud nominente tutvustatakse lähemalt ka lugejatele.
Kuna Vinni vald eraldas eelarves rahad raamatukogudele teemal“Tunnustus parimatele
lugejatele“ ja laste suvelugemisüritusele, siis need üritused saavad toimuma valla
raamatukogude ühisettevõtmisena, kuhu igaüks saab anda jõukohase panuse.
2021 a jooksul loodab raamatukogu kolida esimesele korrusele, mis ootab remondijärjekorras.
Koduteenindus liikumispuudega lugejatele jätkub.

Koostajas Ülle Rajamart
Direktor allkiri
Ülle Rajamart

14

LISA 1. Personali koolitus
Raamatukogu nimi

Koolituste arv

Koolitustundide arv

Koolituseks kulutatud

(koolituse maht )
Viru-Jaagupi

3

16

22 eur

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

Teostatud tööd (2020)
Uue küttesüsteemi paigaldamine kõikidesse ruumidesse

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

Ürituse nimi

Osavõtjate arv

Viru-Jaagupi

Emadepäeva meisterdamine

5

Joonistusvõistlus

5

Nukumajade päev

7

