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Sissejuhatus
Tabel 1
Omavalitsus

Elanike arv Teeninduspunktide
(01.12.20)
arv

Vinni

849

0

1.Põhilised tegevussuunad
1 .Seoses koroonaviiruse epideemiaga oli sellel aastal võimalik korraldada üritusi ainult suvel ja varasügisel.
Ühendused, kellega tehakse koostööd ja ühisüritusi, jätsid enamuse oma etteplaneeritud üritustest ära
2. Suvel toimus nn. ühepäevane preemiareis lugejatele, mis oli Vinni valla raamatukogude ühisprojekt. Reis
oli kavandatud kultuuriloolisena ja lugejatele soovitati enne reisi lugeda raamatuid, mis olid külastatavate
Läänemaa paikadega otseslt seotud. Viru-Jaagupi raamatukogu koostas reisiprogrammi ja tegi ära giiditöö.
3.Vinni valla raamatukogude ühisüritused ja koostöö arendamine (ühisüritused lugejatele, ühine koduleht
veebis, RVL jms.)
4. Raamatukogu võtab aktiivselt osa eesti vanimat kirjanduspreemiat määrava žürii tööst
5. Raamatukogu osaleb kohaliku seeniorklubi igakuise ürituse ettevalmistamisel ja läbiviimisel (kuulutused,
ettekanded, kroonika jäädvustamine sõnas ja pildis ning ideede väljapakkumisel.
6. Kuna Viru-Jaagupi piirkond on väga rikka kultuuriajalooga, siis 2021 aastal võttis raamatukogu üles
piirkonna pärandkultuuri objekte tutvustavate infotahvlite teema. Alustuseks koostas info ja kujunduse
infotahvlile, mis asub raamatukogu pargis.
1.1

Koroonaviiruse mõju

TEENUS
Koroonaviiruse levik raamatukogu töökorraldust ei muutnud. Soovijatele toimus kontaktivaba laenutus,
laenutajatele oli vahemaa jälgimine ja maskide kandmine kohustuslik. Lugejatele pakuti patsiendiportaalis
koroonapassi alla laadimise ja väljatrüki võimalust ja soovijatele nutitelefoni salvestamise võimalust
käepäraseks kasutamiseks. Seda võimalust kasutasid paljud töötud ja pensionärid, kellel enamasti puudub
vajalik internetioskus. Raamatud sai jätta raamatukogu õuel asuvasse tagastuskasti, mida ka agaralt kasutati.
TARISTU
Raamatukogu taristu osas muudatusi ei ole. Raamatukogu asub endiselt kolmandal korrusel ja ootab oma
uutele ruumidele esimesel korrusel remondi jätkumist.
EELARVE
Eelarve osas märkimisväärseid muudatusi ei olnud. Eelarve ülempiir on kohaliku omavalitsuse poolt
kehtestatud ja selle piires tuleb eelarve koostada ja tegutseda.
TÖÖKORRALDUS

5
Raamatukogu ruumides ja töökorralduses ümberkorraldusi ei tehtud. Lugejad said soovi korral kasutada
kontaktivaba laenutust. Koroona tõttu ei olnud raamatukogu suletud mitte ühtegi päeva. Liikumispuudega
inimestele viiakse raamatud koju.
PARIMAD UUED PRAKTIKAD
Uusi praktikaid võrreldes eelmise koroona-aastaga ei olnud.

2.Juhtimine
2.1.Raamatukogude struktuur ja nõukogud:
Raamatukogu töös juhindutakse rahvaraamatukogu seadusest, avaliku teabe seadusest, isikuandmete kaitse
seadusest, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest ja UNESCO rahvaraamatukogu manifestist.
Muudatusi raamatukogu töökorralduses ei olnud. Raamatukogu teeninduspiirkonnaks on valdavalt
hajaasustus. Lugeja ühildab enamasti raamatukokku käigu poodi tulekuga.
Raamatukogu on lugejatele avatud esmaspäevast neljapäevani kella 11 – 16.30 ja iga kuu esimesel
esmaspäeval 11- 18.00-ni. Erivajaduse korral saavad lugejad ettetellitud raamatuid kätte argipäeviti
maja II korruselt kuni kella 21.00 õhtul. Kvaliteethindamine tuleb peale raamatukogu kolimist I korrusele,
Viru-Jaagupi aleviku piires osutab raamatukogutöötaja teavikute koju viimise teenust ja arvutiabi
liikumispuudega inimestele. Kaugemal asuvatele liikumispuudega inimestele saadetakse raamatud
teeninduspiirkonna juhi või kogukonna liikmete kaudu.
Raamatukogu põhimäärus ja kasutuseeskirjad on saadaval Vinni valla koduleheküljel ja Vinni valla
raamatukogude kodulehel (uuendatud 2020). Vinni valla raamatukogude arengu plaan on kajastatud
valla arengukavas 2019 – 2030.
Nõukogu on kolmeliikmeline ja sellel on nõuandev funktsioon. Valla raamatukogude omavaheline koostöö
on hea (ühisüritused lugejatele, RVL jne.)
Raamatukogu asub Viru-Jaagupi alevikus, kuhu on viimastel aastatel kolinud elama palju noori peresid
.Kahjuks käivad väga paljud pereisad piiri taga tööl ja noortel pereemadel ei ole aega lugeda.
Raamatukokku jõutakse siis, kui on vaja koolilapsele koolikirjandust, mida kooliraamatukogus korraga
kõigile ei jätku. Seetõttu kasvab aasta-aastalt pensioniikka jõudnud lugejate arvu osakaal.
Kaugematest küladest lugema tulijad koopereeruvad transpordi suhtes ja neile tuleb raamatukogu vastu
sellega, et laenutab neile korraga rohkem raamatuid, mida siis vajadusel pikendatakse. Bussiliiklus
on paljude ümberkaudsete küladega pea olematu. Kevadest sügiseni käivad raamatukogus maakodudes
suvitavad linnapensionärid. Ka suvitajatest tööealised leiavad raamatukogu puhkuse ajal üles. Neid
rõõmustab alati väga kirjandus, millele linnapiirkonnas on suur järjekord.
Viru-Jaagupi raamatukogu eristub teistest valla raamatukogudest ka selle poolest, et siin ei ole lasteaeda ega
kooli. Korrus allpool tegutseb nn. noortemaja, kellel on suuremad ruumid ja ka suuremad
võimalused. Koostööüritused noortemajaga on ära jäänud koroonapiirangute tõttu.
2.2.Eelarve
Tabel 2
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu

Seisuga
31.12.20. €
17430
12502

Seisuga
31.12.21 €
17296
12234

Muutus %
-0,9

Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt

4668
2850

4668
2850

0
0
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sh riigilt
Infotehnoloogiakulu

1818
0.240

1818
0.240

0
0

üritustele

0.100

0.100

0

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
Personali koosseisus muudatusi ei ole, raamatukogus on üks töötaja, kes teeb ära kõik vajalikud tööd.
2.4.1. Ülevaade täienduskoolitusest.

Teema
Erialased
täienduskoolitused

Korraldaja

LVKRK korraldatud erialased LVKRK
täienduskoolitused
„Rohetiiger“
Kuidas hoida vaimset tervist
Meediapädevus veebis ja
digitaalne turvalisus

Tundide arv

Osalejate arv

2

1

2
6

1
1

Muud koolitused
Kultuurimin. ja 8
Praktiline avaliku esinemise
LVKRK
õpituba
2021 aasta koolitused on olnud kõik väga huvitavad

1

LISA 1
2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused.
Avalikke esinemisi 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
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Raamatukogu asub vana Viru-Jaagupi koolimaja kolmandal korrusel. Juurdepääs ainult mööda treppe.
Planeeritud alla kolimine esimesele korrusele jäi ka 2021 ära, sest muuseum ei ole veel eest ära kolinud,
siiski vahetati uutes remonti vajavates ruumides deformeerunud aknad uute vastu .Raamatukogu ruumid on
viimaks soojad (eelneval aastal paigaldati kogu hoonesse uus küttesüsteem). Praegu on raamatukogu
käsutuses 163 m2. 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.
Niikaua, kui raamatukogu asub kolmandal korrusel, viiakse liikumispuudega inimestele tellitud teavikud
esimese korrusele või vajadusel koju.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Infotehnoloogia olukord on rahuldav. Lugejate arvuti vahetati uuema kasutatud arvuti vastu.

3. Kogud komplekteerimine ja töötlemine
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
Juurde tuli 265 teavikut, annetatud raamatute osakaal on sellest 6 protsenti. Komplekteerimine toimub
Lääne-Virumaa Keskraamatukogu kaudu, kellega koostöö on väga hea.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine.
Raamatuid komplekteeritakse põhimõttel: igaühele midagi. Valdav on ilukirjandus kuna selle lugejaid on
kõige rohkem :kriminullid ja kergem ajaviitekirjandus. Populaarseimad kirjanikud on Riley, Neuhaus,
Nesbo, Läckberg, Mallery, Tinnuri, Veem, Ernits. E-raamatuid komplekteeritud ei ole kuna nende järele
puudub küsimine.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
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, annetati kroonikat ja Imelist Ajalugu. Kõiki raamatukokku tellitud ajalehti on võimalik
laenutada koju.
3.1.3 Auviste komplekteerimine
Auviseid ei komplekteeritud
3.2 inventuurid, mahakandmised
2021 a jooksul kanti arvelt maha 241 ja juurde tuli 272 teavikut. Inventuure ei olnud.

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Lugejateeninduses olulisi muudatusi ei olnud. Endiselt saab teavikuid ka telefoni teel tellida ja päringuid
nende kohta teha ka raamatukogu lahtioleku välistel aegadel. Liikumispuudega lugejatele viiakse raamatud
koju. Raamatukogus saab paljundada dokumente, maksta arveid, teha vajalikke väljatrükke, lugeda ajalehti
ja ajakirju, samuti skaneerida dokumente.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
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4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused.
Raamatukogu lugejate arv on vähenenud manalateele lahkunute ja seeniorürituste ära jäämise töttu.
Seenioride seas on agaramaid laenutajaid, kes laenutavad korraga rohkem, sest raamatukokku tulevad nad
kord kuus seoses oma klubi üritusega .Vanemat lugejaskonda lahkus ka mujale elama(linna laste juurde,
hooldekodudesse) . Loomulikult on juurde tulnud ka uusi lugejaid või neid kes koroonapandeemia ajal taas
lugema hakkasid. Tuntav on ka tõsiasi, et raamatukogu sagedasti külastanud töötu loobub lugemisest töö
leidmisel, väites et enam ei ole lugemiseks jaksu ega ka aega. Koroona-aasta tendets oli, et korraga laenutati
raamatuid rohkem ja seetõttu külastati ka harvem.
Rohkem on hakatud küsima eesti kirjanike teoseid. Ajalehtede-ajakirjade laenutajate arv on jäänud samaks.
Suveperioodil külastavad raamatukogu aktiivselt puhkama sõitnud maakodude omanikud (nt Tallinna,
Rakvere pensionärid ja maakodu omavad suvitajad). Raamatukogus käiakse üsna aktiivselt kasutamas
kopeerimisteenust. Hädavajalik on see majas toimetavale rahvakapellile(noodid, laulusõnad), samuti
kasutab väljatrüki ja kopeerimisteenust kohalik seeniorklubi igakuiste ürituste ettevalmistamisel.
Tihti põigatakse raamatukokku uute ilmunud raamatute kohta küsima ja ajakirju-ajalehti kohapeal lehitsema,
olles jalgsi teel kalmistule või igapäevast tervisekõndi tehes. Igal nädalal käis raamatukogus inimesi, kellele
tuli osutada patsiendi portaali teenust (koroonapass, selle uuendamine) või õpetada kuidas saaks vaadata
sellest oma tervise admeid. Lugejaarvutit kasutatakse kõige enam arvete tasumiseks, tulumaksu
deklareerimiseks ja uudiste lugemiseks .Üksikutele vanematele inimestele on endiselt raamatukogu see koht,
kus saab vaigistada oma suhtlemisvajadust, küsida ka nõu ja uudiseid valla elu kohta, arutada ühiskonda ja
toimetulemist puudutavatel päevakajalistel teemadel. Raamatukogu on alati olnud oma teadmistega
julgustuseks ja toeks ja aidanud abivajajaid. Eriti oli see vajalik siis, kui koroona tõttu otsustati 2021 aastal
korduvalt seeniorklubi üritusi ära jätta.
Tabel 4
Raamatukogu

Lugejad
2020

Lugejad
2021

Muutus (+-)

Viru-Jaagupi

94

90

-4

Raamatu-

Külastused
2020

Külastused
2021

Muutus
(+-)

Virtuaalkülast.
2020

Virtuaalkülast.
2021

Muutus
(+-)

2667

2508

-159

0

0

0

kogu
V-Jaagupi

Külastused sisaldavad tagastuskasti külastusi.
Raamatukogu

Raamatukogu
V-Jaagupi

Laenut-d
2020

Laenut-d
2021

Muutus
(+-)

Päringud*
2020

Päringud*
2021

Muutus
(+-)

4320

4360

+40

45

65

+20

Virtuaalürituste arv
2020
0

2021
0

Virtuaalüritustel
osalejate arv
2020
2021
0
0

Virtuaalürituste
järelvaatajate arv*
2020
2021
0
0
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*kui järelvaatamine võimaldati peale ürituse toimumist
Raamatukogu

Virtuaalkoolitustel
osalejate arv
2020
2021
2020
2021
0
0
0
0
*kui järelvaatamine võimaldati peale koolituse toimumist
Raamatukogu

Virtuaalkoolituste arv

Virtuaalnäituste
arv 2020

Virtuaalnäituste
arv 2021

0

0

Virtuaalkoolituste
järelvaatajate arv*
2020
2021
0
0

Virtuaalnäituste
külastajate arv
2020
0

Virtuaalnäituste
külastajate arv
2021
0

4.3 RVL teenindus
Vallasisene raamatukogude vaheline RVL toimib hästi. Kasutame selleks ka valla piirkonnajuhtide abi, kellel
oma tööülesannete täitmise kõrval on operatiivne võimalus raamatuid toimetada ühest raamatukogust teise.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Lasteraamatuid tuli rohkem juurde noorematele, sest vanemad koolilapsed loevad põhiliselt
koolikohustuslikku kirjandust. Siiski tuleb jälgida põhimõtet: igaühele midagi. Parimaid noori lugejaid
premeerisime Vinni valla raamatukogude ühisprojektina organiseeritud üritusega. Tublisid lugejaid ootas
seal humoorikas teatrietendus, tantsud-mängud ja väikesed auhinnad.
Loetuimad lasteraamatud: Eno Raud „Sipsik“, Kivirähk „Konna musi“ „Superpõrsad- “trioloogia, Grimmi ja
Anderseni muinasjutud.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 5
Lug-d Lug-d Muutus
2020
2021
(+-)

Külast-d Külast-d
2020
2021

Muutus
(+-)

Laenut
2020

Laenut
2021

Muutus
(+/-)

35

220

-2

200

198

-2

27

-8

218

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus, s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine.
Peale raamatute laenutamise ja kohapeal lugemise on lastel võimalik mängida mängumajadega, kogus on
arvukalt lauamänge. Nooremad lugejad armastavad raamatukogus käies joonistada.(hea ajaviide kui
vanaema raamatuid valib). 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. Eelkooliealistele on olnud raamatute väljapanekud erinevatest
aabitsatest ja trükitähtedega lasteraamatutest, samuti väljapanekud lastevanematele õhtuse unejutu jaoks.
Raamatukogunädalal said lapsed osaleda lugemist arendavas mängus (raamatu leidmine autori, sisu ja
illustraatori järgi).
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: LISA 4
Lasteüritusi sai teha ainult niipalju kui antud ajahetkel koroonapiirangud seda võimaldasid, sest pidevalt oli
osa lapsi karantiinis ja klasside kaupa käis kodune koolitöö. Ürituste sihtgrupp oli noorem kooliiga ja
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koolieelikud. Lastele meeldib rohkem kui ürituses saab panustada käelisesse tegevusse. Õnnestunuks saab
lugeda ülevallalist raamatukogude lasteüritust, mis inspireeris lapsi rohkem lugema (osavõtjaid 89 )
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
2021 a viidi raamatud või ajalehed koju neljale raamatukogu kasutajale, kes olid kas alalise liikumispuudega
või haigusejärgse ajutise liikumistakistusega, samuti juhendati neid sama visiidi käigus arvuti või
nutitelefoni käsitlemisel .On välja kujunenud ka eakate lugejate seltskond, kellele viiakse tellitud raamatud
esimesele korrusele. Kõrgetest treppidest kolmandale korrusele turnimine on nende tervisele täiesti
vastunäidustatud aga just neile on lugemine üks võimalikest ajaveetmisvormidest meeldivamaid.
Tabel 6

Koduteenindus

Kordade arv

Teenuste arv

Kasutajate arv

82

89

4

Tabel 7
Teenused teistele asutustele

Ürituste arv

Osavõtjate arv

0

0

0

Kuna ümbruskonnas ei ole ei hooldekodusid ega haiglaid, siis nendele teenuseid ei pakuta.
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vaba-aja võimalusi
pakkuv kultuurikeskkond
4.6.1 kohalikul tasandil
Peamised koostööpartnerid on samas majas koos käivad kollektiivid: rahvakapell Reilender ja seeniorklubi
Elutark. Hea koostöö on kujunemas teiste valla raamatukogudega.
Lugejatele koostati järgmised näitused (koos autoreid tutvustava väljapanekuga)
•
•
•
•
•

Raamatunäitus Edgar Valter
Raamatunäitus Jaan Rannap 90 ja jututuba lastele “Agu Sihvka, Nublu ja teised“
Raamatunäitus “Meie vanaemade lasteraamatute illustraatorid“
Fotonäitus kooskäidud ajad (10 a üritusi koostöös seeniorklubiga)
2021 ilmunud eesti autorid(seeniorklubi üritusel)

Igal kuul oli kaks eraldi väljapanekut raamatutest teemade kaupa (nt.vanad ja head kriminullid,
psühholoogiaraamatud lastevanematele, tervishoiuraamatud eakatele jne)
Seeniorklubile tutvustatakse regulaarselt nende üritustel uusi ilmunud raamatuid(näitus üritusele ja näiteks
uued ilmunud raamatud või raamatututvustus autorite kaupa))
4.6.2 riiklikul tasandil
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Koolitust on saanud eelkõige pensionärid ( koroona aasta tõttu individuaalselt) Teemad: e-mail, korona tõendi
allalaadimine, maakatastri kaardirakendused, fotode saatmine läbi android-telefoni rakenduste, laevapiletite
broneerimine, ajalehtede tellimine veebis, id-kaardi kasutamine jne. Sellealaseid teadmisi on jagatud ka
koduvisiitide käigus liikumispuuetega invaliididele. Lugejad teavad, et alati on võimalus arvuti ja telefoniga
toimetuleku abi saada ka raamatukogust.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded

11
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. 2022. aasta tegevused
Loodetavasti saab 2022 a raamatukogu viimaks võimaluse kolida esimesele korrusele remonditud
ruumidesse. Lubadused on antud, kuid asi venib muuseumi eest ära kolimise tõttu. Plaanis on jätkuvalt
võtta osa valla raamatukogu ühisprojektidest Aasta tähtsaim üritus on töö Vilde kirjanduspreemia žüriis .
Jätkatakse seeniorklubi ürituste kaasaaitamise ja jäädvustamisega. Osa võetakse raamatukogu-aasta
üritustest. Peale kolimist tuleb teha raamatukogu kvaliteethindamine. Viiakse läbi lugejaküsitlus Vilde
kirjanduspreemia nominentide esitamiseks Viru-Jaagupi raamatukogu poolt ja võimalusel jätkatakse ViruJaagupi kihelkonna pärimuskultuuri tutvustamise ja jäädvustamisega.

Direktor
Ülle Rajamart
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LISA 1. Personali koolitus
Raamatukogu nimi

Koolituste arv

Koolitustundide arv

Koolituseks kulutatud

(koolituse maht )
Viru-Jaagupi

4

18

40.-

LISA 2. Raamatukogutöötajate avalikud esinemised
Seenioride üritustele planeeritud teemapäevadele vastavad ettekanded jäid ürituste tühistamise töttu ära
(põhjuseks koroona)

LISA 3. Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Raamatukogu nimi
Viru-Jaagupi

Teostatud tööd (2021)
Ei toimunud

LISA 4. Laste ja noorteüritused
Raamatukogu nimi

Ürituse nimi

Osavõtjate arv

Viru-Jaagupi

Raamatukogupäevade raames

9

Emadepäeva meisterdamistuba

6

Raamatukogude ühisüritus vinni
valla raamatukogud
parimatele lugejatele lastele
Uue nukumaja meisterdamine
Joonistusnäitus
parem sõber“

“Minu

kõige

Viru-Jaagupist osales
4(üritusel 79)
4
5

