Viimsi Raamatukogu 2021.aasta tegevuse aruanne
Tabel 1
Raamatukogu Elanike
/ valla nimi
arv
(01.12.20)

Üldkasutatavate
raamatukogude
arv

Haru Teenindus
kogu punktide
de
arv
arv

Kokku

Viimsi vald

4

3

4

21 289

0

1.Põhilised tegevussuunad
Aruandeaastal oli Viimsi raamatukogu tähelepanu keskpunktis:
•
•

•

•
•

raamatukogu arengukava 2022 – 2026 projekti koostamine ja vallavalitusele
esitamine;
raamatukogu info-tehnoloogilise võimekuse tõstmine: teavikute RFID-põhisele
tuvastuslahendusele üleminek ja lugejate iseteeninduse automaadi kasutusele võtmine,
iseteenindavate tagastusautomaatide projekteerimine;
raamatukogu kui kogukonnakeskuse ülesannete laiaulatuslik täitmine:
vallajuhtorganite (vallavalitsuse ja volikogu) istungid ja valla elanike avalikud
arutelud, valla tunnustussündmused, vaktsineerimise punkt ja valmisjaoskond suures
saalis, vaktsineerimistõendite printimise nõustamine, kohaliku info vahendamine jpm;
innovatsiooni-ja tegevustubade korraldamine (mõttespordi ring, lapitööring, robootika,
digilahenduste oskused, muusika- ja videostuudio jt);
raamatukogu kui kultuuri- ja hariduskeskuse toimimine (arvukad kohtumised kirjanike
ja, arvamusliidritega, Viimsi Happy Jazz kontserdid, ansambel Terminaator
mitmetunnilise kontserdi salvestamine, tihe side koolidega jpm.

Kokkuvõttes oli 2021.aasta vaatamata kaks kuud kestnud kontaktivabale laenutusele edukas.
Toimus mitmeid olulisi kultuuri- ja haridussündmusi, tihenesid sidemed kogukonna liikmete
ja ühendustega, jätkuvalt kasvasid raamatukoguteeninduse näitarvud ja valmis raamatukogu
arengukava projekt järgnevaks viieks aastaks. Eriti rõõmustav oli teavikute RFID-põhisele
tuvastuslahendusele üleminek ja lugejate iseteeninduse automaadi kasutusele võtmine ning
täislahenduse (kaks iseteenindavat tagastusautomaati) projekteerimine ning kavatsus see
rakendada juba 2022.aastal. Kurvastas, et ei jõutud positiivse otsuseni Prangli harukogu
ruumiprobleemide lahendamisel.
1.1

Koroonaviiruse mõju

Viimsi valla raamatukogud tegelesid taas eriolukorra väljakuulutamise perioodil 2021.aasta
1.märtsist kuni 30.aprillini kontaktivaba laenutamisega. Lugejad tellisid teavikuid ette
telefoni, e-posti või raamatukogu tarkvara RIKSWEB kaudu. Teavikud varustati
reserveeringu numbriga ja paigutati raamatukogu sissepääsu juures olevatele riiulitele.
Tellitud raamatud said lugejad kätte E – R kell 11 – 18 ja tagastatavad raamatud oli võimalik
panna ööpäevaringselt mahukasse tagastuskasti.
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Kontaktivaba laenutamise teel teenindas vallaraamatukogu 3 300 lugejat, kes laenasid 25 556
teavikut. Huvitav võrdlus on, et 2020.a. eriolukorra ajal, mis kestis 23.märtsist kuni 30.juunini
teenindati 3 000 lugejat ja laenutati 19 600 teavikut. Sisuliselt näitab võrdlus, et inimeste huvi
lugemise vastu ühiskonna sulgemise ajal kasvas oluliselt.
Seekord töötas vallaraamatukogu erisusega, lubati eelregistreerimise teel huvilistel broneerida
individuaalkabiine, kus on hea õhuvahetus ja teiste inimestega kokkupuude puudub. Huvi oli
nii suur, et kõikidele soovijatele polnud võimalik broneeringuid teha. Samuti võimaldasime
kasutada Pint In City pilveprindi teenuseid.
Uusi teavikuid tutvustati FB-s, Instagrammis, raamatukogu kodulehel, raamatukogu
fuajeepoolsel klaasseina-äärsel näitusealal.
Eriolukorra ajal aktiveerus koduteenindus, teenindati 12 lugejat, 62 korda ja laenutati 252
teavikut.
TARISTU
Kuna vallaraamatukogus rakendus RFID-põhine tuvastuslahendus ning perspektiivis (2022.a.)
hakkavad tööle tagastusautomaadid, siis otsustasime väikesemahulisi ja kalleid laenutuskappe
mitte soetada.
EELARVE
Kärpeid eelarves ei tehtud.
TÖÖKORRALDUS
Kontaktivaba laenutuse ajal töötati küll lühendatud teenindusaegadega, kuid
teenindusgraafiku alusel; osa töötajaid tegeles reserveeringute ja laenutamisega ja teised
kogude korrastamisega jms. Naasnud maikuus tavateeninduse juurde oli kõigile kohustuslik
raamatukoguruumides kaitsemaskide kandmine.
Maikuust kuni septembrikuu lõpuni viis Viimsi Fertilitas vallaraamatukogu suures saalis läbi
elanike laiaulatuslikku vaktsineerimist. Samaaegselt tegeleti rühmaruumis KEVADE kõigile
soovijatele COVID tõendite väljaprintimisega.
PARIMAD UUED PRAKTIKAD
Eriolukorra ajal kerkis taas üles probleem nn „pimetellimuste“ esitamisest. Lugejad soovivad
enne teavikute laenutuse tegemist raamatutega tutvuda, kuid kontaktivaba laenutuse korral see
võimalus puudub. Seda puudust ei leevenda ka raamatute annotatsioonid. Lasteteeninduse
arvnäitajatele mõjus eriti halvavalt koolide pikem distantsõppel viibimine. Kokkuvõttes on
seetõttu probleemseks muutunud laste huvi raamatute ja raamatukogu vastu üldiselt. ning
sellele oli vaja tõsisemat tähelepanu pöörata. Määravaks oli ka olukord, et kooliti olid
piirangud väga erinevad.
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2.1

Juhtimine
Raamatukogude võrgu struktuur ja nõukogud:

2021.aastal Viimsi valla raamatukogude võrgus muutusi ei toimunud. Samuti töötas
raamatukogu nõukogu sama koosseisuga, käies koos 3 korda ning arutades raamatukogude

3
tegevuse 2021.aasta analüüsi, eelarve projekti 2022.aastaks, 2021/2022.aastateks kavandatud
ettevõtmisi ning raamatukogu arengukava aastateks 2022 – 2026, IT-arendusi jpm.
2.2

Eelarve

Tabel 2
Põhieelarve
Eelarve kokku
sh keskraamatukogu
Personalikulu
sh keskraamatukogu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
sh keskraamatukogu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu
sh keskraamatukogu

Seisuga
31.12.20. €
953.451
953.451
324.862
324.862
71.920
39.300
32.620
57.620
25.000
32.000
7.630
7.630

Seisuga
31.12.21 €
932 139,5
932 139,5
320.183
320.183
78.002
43.096
34.906
65.002
30.096
34.906
9.496
9.496

Muutus %
-2%
-2%
- 1,4 %
- 1,4 %
+9%
+9%
+7%
+13 %
+ 20 %
+ 9%
+ 24 %
+ 24 %

* Viimsi vallas ei ole eraldi eelarveid harukogudele, vaid harukogude jooksvad kulud
kaetakse vallaraamatukogu eelarvest.
2021. aasta jooksvate kulude eelarve vähenes võrreldes 2020.aastaga 2 %, kuna varajasemate
aastatega võrreldes vähenesid raamatukogu uute ruumide sisustamise ja vaegehitusega seotud
kulud. Personalikulu vähenes 1,4 %, kuna vähenes võlaõiguslike lepingute osakaal
personalikuludes. Vallaraamatukogu IT kulud kasvasid 24% seoses jätkuvalt hangitud
täiendavate seadmetega suurde saali ja muusika-ning videosalvestuse stuudiotesse. Suurem
hange oli lugejate iseteeninduse automaadi ostmine.
2.3

Projektid

2021.aastal Viimsi raamatukogu toetusprojektidesse taotlusi ei esitanud.
2.4 Personali koosseis, juhtimine ja areng
2021.aasta aprillis alustas osakoormusega töötamist kultuuri- ja huvijuht. Vallaraamatukogu 2
vanemraamatukoguhoidjat hakkasid tööle osakoormustega, mis raamatukogu teenindust
oluliselt ei mõjutanud.
2021. aastal raamatukogu lahtiolekupäevade arv kasvas võrreldes 2020. aastaga 903 -lt 978le peamiselt vallaraamatukogu arvelt.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
Üks töötaja osales 2021.a. septembris konverentsil muinasjutuvägi „Miks mets kohiseb?“
Haapsalus ja XVIII üleriigilisel lasteraamatukogutöötajate päeval Tartus.
Peamiselt osaleti veebikoolitustel nii meediapädevuse kui ka RaRa arendusprojektide teemal.
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Viiruse leviku kasvades jäi taas ära Viimsi valla raamatukogutöötajate õppereis Jõgeva- ja
Viljandi raamatukogudesse, vaid raamatukogu direktor külastas Türi ja Jõgeva
Linnaraamatukogusid.
Lisa 1
2.4.2
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:
Raamatukogu direktor esines kahe ettekandega (Raamatukogu arengusuunad ja
rahvaraamatukoguseadusest) ERÜ koolitusetoimkonna väljasõidu koolitusel „Kolleegilt
kolleegile“. Samuti esines ta viiel korral kolleegidele, kes külastasid Viimsi Raamatukogu
(Rapla, Järvamaa, Lääne-Virumaa jt) ettekandega “Kaasaja rahvaraamatukogu arengu
eeldused ja trendid”
LISA 2
2.4.4 Erialahariduse omandamine.
Valla kõigil raamatukogutöötajatel on erialane kõrgharidus või nad on läbinud
kutseõppekursused.
2.4.5 Töötajate tunnustamine.
Raamatukogu direktorit tunnustati Viimsi valla aastapäeval tänukirjaga ja Viimsi Forus
Spordikeskuse tänukirjaga kaasaegse info- ja kogukonnakeskusena toimiva raamatukogu
loomise eest.
2.4

Raamatukogu haldusjuhtimine.

Vallaraamatukogu käsutuses on 2 359 m²; I korrusel avatud täiskasvanute lugejateenindusala,
100-kohaline saal, muusika- ja videostuudiod, rühmaruumid ja individuaalkabiinid kokku
1 770m² ; II korrusel laste- ja noorteteeninduse ala 590 m² sh 50-kohaline saal.
Vallaraamatukogu ruumid on kaasaegsed ja vajasid vaid mingil määral sanitaarremonditöid
(seinte värvimine jms) pärast aktiivset vaktsineerimisperioodi suures saalis.
Harukogudest on kaasaegsed ruumid nii Püünsi kui ka Randvere harukogul. Viimane vajaks
küll Randvere Kooli juurdeehituse käigus hoone 1.korrusele ületoomist, et tagada
raamatukogule külaelanike juurdepääs. Praegu on muudatus planeeritud 2023. aastaks.
2021. aastal tegeleti peamiselt Prangli harukogule sobivate ruumide leidmisega, kuna
raamatukogu asub 2. korrusel. Kuna Prangli Rahvamajas raamatukogule 1. korrusel ruumi ei
piisa ja pakutav pind endises alajaamas on amortiseerunud ning vajab põhjalikku
ümberehitamist, siis jäi Prangli harukogu ruumiprobleem lahendamata ning lükkus 2022.
aastasse. Uute ruumide leidmine on Prangli harukogule eluliselt vajalik, kuna elanikkond
vananeb ja nende liikumine II korrusele on raskendatud, samas kui rahvamaja vajab oma
tegevuste väljaarendamiseks praeguseid raamatukoguruume.
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Viimsi vallas on juurdepääs liikumispuudega inimestele loodud vallaraamatukogus ja Püünsi
ning Randvere harukogudes. Prangli harukogus juurdepääs liikumispuudega inimesele
puudub.
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2.5

Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas

Viimsi Raamatukogu uutes ruumides on kogu raamatukogu kattev võrgusüsteem, kus on
eraldatud tööarvutite ja lugejaarvutite võrk. Kõik tööarvutid on uued Lenovo All-In-One
arvutid. 10 lugejaarvutit töötavad valla ühtses pilveteenuse süsteemis.
Vallaraamatukogu ruumides on ülikiire Wifi lahendus kuni 500 Mbit/s. Kasutusel on tarkvara
Office 365, mis võimaldab rakendada rühma- ja tegevustubade (muusikastuudio, video- ja
helisalvestusstuudio) registreerimissüsteemi jpm. 1.ja 2. korruse teenindussaalides on Overall
Eesti AS 2 printerit (üks värvi- ja teine mustvalge printer) ning külastajatel on võimalik
kasutada PRINT IN CITY pilveprindi teenust.
2021.aastal hakkasid tööle RFID-põhine klienditeeninduse -ja turvalahenduse teenindajate
töökohad ning lugejate iseteeninduse automaat.

3. Kogud komplekteerimine ja töötlemine
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
2021.aastal jätkus vallaraamatukogu kogude põhjalikum täiendamine võrreldes harukogudega
eesmärgiga moodustada seal tuumikkogu, mida laenutatakse vajadusel/tellimuste korral
harukogudesse. Samuti pöörati vallaraamatukogus enam tähelepanu muukeelsete teavikute
(vene ja inglise keel) hankimiseks.
2021. aastal kasvasid valla kõikide raamatukogude kogud 5 644 eks. võrra, millest
vallaraamatukogu kogu kasv moodustas 68,5% ehk 3 867 eks. Annetusi tehti
raamatukogudele 1 500 eks., mis moodustas juurdekasvust 25%, kusjuures peamiselt
täiendati annetustega Püünsi harukogu.
Kui 2020. aastal osteti vallaraamatukogusse 479 eks. võõrkeelset teavikut, siis 2021. aastal
osteti veidi enam – 524 eks. Võõrkeelse kirjanduse, eriti venekeelse hankimisele, tuleb
jätkuvalt suurt tähelepanu pöörata, kuna seda laadi kirjanduse huviliste arv kasvab jätkuvalt.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
2021.aastal täienesid Viimsi valla raamatukogud 5 578 eks. võrra (1 353 eks rohkem kui
2020.a.) ja 4 218 nimetust (1 246 nimetust enam kui 2020.a.). Kuna 2020.aasta oli uutes
ruumides sisseelamise aasta, siis 2021. aastal tegeleti järjekindlamalt kogude täiendamisega
vastavalt lugejate soovidele ja vajadustele.
Põhjusel, et e-raamatute vastu on lugejate huvi jätkuvalt madal või nad ostavad neid ise, neid
raamatukogusse ei hangitud.
2021. aastal oli Viimsi valla ühe elaniku kohta komplekteerimisraha 3,66 €, mis on veidi
enam (+ 19 senti) kui 2020.aastal.
Kohaliku omavalitsuse osakaal kogu komplekteerimise kulust oli 55,3 %.
Kokkuvõttes muutusid Viimsi raamatukogude kogud relevantsemaks lugejate soovidele, mida
kinnitab jätkuv lugejate ja laenutuste arvnäitajate kasv. Märkimisväärselt kasvas Tallinna
elanike huvi Viimsi raamatukogu lugejaks registreerimise vastu.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
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Perioodika tellimused rahastatakse juba aastaid täies mahus KOVi rahadest, kusjuures
tellitakse kõik lugejatele huvi pakkuvad väljaanded.
2021.a. osteti vallaraamatukogusse 95 nimetust erinevaid perioodikaväljaandeid (2020.a. 89
nimetust), Pranglile 38 nimetust (2020.a. 40 nimetust), Püünsi harukogule 25 nimetust
(2020.a. 35 nimetust) ja Randvere harukogule 33 nimetust (2020.a. 43 nimetust).
Harukogudesse hangiti perioodikat oluliselt vähem, kuna mitmed väljaandeid ei leidnud
eelnevatel aastatel kasutamist.
3.1.3 Auviste komplekteerimine
Auviste kogu täienes 2021.aastal oluliselt vähem - 36 arvestusüksust (2020.a. 479).
3.2 inventuurid, mahakandmised
Kui 2020. aastal kanti Viimsi valla raamatukogudes maha 793 eks., siis 2021.a. 513 eks.
Enam kanti maha Prangli harukogus – 316 eks.

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Kuigi 2021.aastal oli valla raamatukogudes pea kaks kuud kontaktivaba laenutus olid
lugejateeninduse näitarvud kasvutendentsis. Tänu vallaraamatukogule kasvasid kõik
täiskasvanute lugejateeninduse näitarvud, vaid lasteteeninduse osas oli koolide pikemaajalise
sulgemise tõttu harukogudes näitarvude väike langus.
Oktoobris paigaldati vallaraamatukogu lugejatele esimene iseteeninduse automaat, mille
kasutamine vajas esialgu raamatukoguteenindajate nõustamist, kuid kuna see on kergesti
õpitav, siis on iseteenindamine päev-päevalt muutunud populaarsemaks. Loodetavalt kasvab
iseteeninduse automaadi kasutamine siis, kui 2022.aasta esimesel poolaastal lisandub ka
iseteeninduse tagastusautomaat.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine
Raamatukogu lugejaarvutite (10 tk vallaraamatukogus) kasutamise langus jätkub.
Raamatukogu külastajad eelistavad individuaalseid sülearvuteid või nutiseadmeid.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte.
Tabel 3
Raamatukogu

Lugejad
2020

Lugejad
2021

Muutus (+-)

Valla rk-d
kokku

13 967

15 656

+ 1 689

Sh valla
keskrk

11 965

13 348

+ 1 383

2021.aastal jätkus lugejate arvu kasv, kusjuures kasv on toimunud peamiselt
vallaraamatukogus (+ 1383 uut lugejat). Võrreldes 2019.aasta lõpuga, st raamatukogu uutes
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ruumides töötamise algusest on registreeritud uusi lugejaid üle 9 000. Harukogudes lugejate
arv vähenes (nii Randveres, Püünsis kui Pranglil).
Külastused
2020

Külastused
2021

Muutus
(+-)

Virtuaalkülast.
2020

Virtuaalkülast.
2021

Muutus
(+-)

Valla rk-d
kokku

112 573

143 216

+ 30 643

222 452

296 210

+ 39 429

Sh valla
keskrk

95 033

120 408

+ 25 375

222 452

256 781

+ 34 329

Raamatukogu

Külastuste arv kasvas kõige enam vallaraamatukogus (+ 25 375), mille tingis peamiselt
asjaolu, et raamatukogu toimib kogukonnakeskusena, kus toimusid mitmesugused valla
sündmused, koolitused ning see on kujunenud üha enam kohtumispaigaks. Külastusi oli
võrreldes 2021.aastaga rohkem ka harukogudes (+ 5 268), kuna raamatukogud olid lühemat
aega eriolukorra ajaks suletud kui 2020.aastal. Virtuaalkülastuste arv kasvas 39 429 võrra,
kuna lugejad kasutasid enam RIKSWEB-i, et teha otsinguid või reserveerida teavikuid.
Laenut-d
2020

Laenut-d
2021

Muutus
(+-)

Päringud*
2020

Päringud*
2021

Muutus
(+-)

Valla rk-d
kokku

168 999

177 414

+ 8 415

13 091

14 034

+ 943

Sh valla
keskrk

148 240

155 387

+ 7 147

7 721

10 532

+ 2 811

Raamatukogu

Laenutuste arvu kasv oli suurim vallaraamatukogus (+7 147), vaid Püünsi harukogu
laenutused vähenesid 640 võrra.
Infopäringuid oli enim vallaraamatukogus (+2 811). Tõenäoliselt on infopäringuid veelgi
enam, kuid kõiki neist ei suudeta registreerida, pigem on oluline päringutele kiire vastamine.
Tekib küsimus, mis on olulisem, kas registreerida päringuid või neile anda kiired ja
ammendavad vastused.
4.3 RVL teenindus
Aastate lõikes on RVLi teeninduse arvnäitajad Viimsi valla raamatukogudes jäänud
stabiilseteks, nii ka 2021.aastal võrreldes 2020.aastaga - (RVL sisse 2020.a. 172 ja 2021.a.
175) RVL välja (2020.a. 135 ja 2021.a. 132). Peamiselt laenutati RVL-i teel laste
suvelugemise ajal.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Viimsi valla raamatukogude kogud täienesid 2021.aastal laste- ja noortekirjandusega 1 174
eksemplari ja 901 nimetuse võrra. Põhimõtteliselt mõjutas uute laste- ja noorte raamatute
juurdetulek lugejateenindust oluliselt, kuid arvestada tuleb ka seda, et Viimsi ning
Haabneeme koolidel on arvestatavad kogud. Vallaraamatukogusse osteti veel lisaks
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lauamänge ning 1 uus konsoolimäng.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 4
Rmtk

Lug-d Lug-d Muutus
2020
2021
(+-)

Külast-d
2020

Külast-d Muutus
2021
(+-)

Laenut
2020

Laenut
2021

Muutus
(+/-)

Valla rk-d
kokku

2 533

2 578

+ 45

26 470

27 394

+ 924

22 700

23 201

+ 501

Sh valla
keskrk

1 839

1 872

+ 33

15 888

16 569

+ 681

17 774

18 275

+ 501

2021. aastal laste- ja noorte raamatukogu kasutamise näitarvud valla ulatuses ei vähenenud,
kuid märgatavalt ka ei kasvanud. Uusi lugejaid lisandus (33) vallaraamatukogusse ja 12
harukogudesse. Külastuste ja laenutuste näitarvud veidi kasvasid, aga tervikuna mõjutas laste
raamatukogude külastamist nende distantsõppele saatmine. Lapsed külastavad raamatukogu,
eriti vallaraamatukogu, kuid nad eelistavad mängida või muul viisil aega veeta, selle asemel,
et lugeda raamatuid.
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus, s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine.
Kuigi möödunud aasta oli lastele kooliõppe distantsile saatmise tõttu keeruline, korraldati
valla raamatukogudes neile mitmed huvitavad sündmuseid., sh 11 raamatukogutundi või
raamatututvustust Viimsi koolide klassidele ja lasteaedadele.
Kuna Randvere ja Püünsi harukogud asuvad koolides, siis on nendes töö lastega eriti oluline.
Uue õppeaasta alguses toimusid raamatukogu tutvustavad raamatukogutunnid 1. klassidele,
õppeaasta jooksul aga teematunnid kitsamatel teemadel: raamatute liigid, sõnastike
kasutamine jm. Samuti tutvustati uusi raamatuid, kusjuures eriti meeldisid lastele
ettelugemised.
2021. aasta aprillis hakkas vallaraamatukogus tööle kultuuri- ja huvijuht, kes koostas
raamatukogu kodulehe laste rubriigis 4 nuputamisemängu, 4 virtuaalset meisterdamiseõpetust
ja raamatukogu laste- ja noorteosakonda tutvustava video. Tema juhendamisel toimusid ka
märgipressi ja jõulumeisterdamise töötoad.
Kui näitusevitriinides toimus kahe kuu jooksul näitus Eduard Taska ateljee tööriistadest ja
nahkesemetest, siis näitusekuraator Eve Hintsovi initsiatiivil korraldati lastele kolm
järjehoidja valmistamise ja kuldamise töötuba.
Eriliseks sündmuseks oli 10. laste suvelugemine, millel osales 130 noort raamatusõpra.
Küsimustele võisid lapsed vastata nii elektrooniliselt, raamatukogu kodulehel oleva lingi
vahendusel kui ka raamatukogus kohapeal kirjalikult. 26. augustil korraldati suvelugemise
lõpupidu, mis oli sel aastal eriline seoses ürituste läbiviimisel kehtestatud piirangutega,
mistõttu kutsed saadeti vaid pooltele suvelugemisel osavõtnutele.
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Laste tagasiside põhjal olid 2021. aasta lemmikraamatuteks David Walliamsi „Paha paps“,
Helena Kochi „Kõhu mäss“, Mika Keraneni „Vanemuise väits“, Ilmar Tomuski „Kõik isad
teevad pannkooki“ ja „Matemaatiline sõber“, Indrek Koffi „Kui ma oleksin vanaisa“.
Üllatuskülalisteks olid lõpuüritusel Piip ja Tuut.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad
üritused. LISA 4
Vallaraamatukogus kohtusid õpilased kirjanik Ilmar Tomuskiga ja raamatu „Alice
imedemaal“ illustraatori Made Balbatiga ning jutuvestja Piret Pääriga; toimusid Viimsi
Muusikakooli ja Maire Eliste Muusikakooli kontserdid; Tšehhi Suursaatkonna vahendusel
korraldati kunstnik Denisa Proškova illustratsioonide näitus koos vestlusega Viimsi Kooli
õpilastele. Novembrikuus viidi raamatukogus neljal korral 88-le Viimsi Kooli õpilasele läbi
Ilon Wiklandi kohvernäituse tutvustus.
MTÜ Mondo vahendusel interaktiivne näitus „Muusikalised teekonnad“, mille töötubades
osales Viimsi Kooli kolm klassi kokku 75 õpilast.
Kokku toimus raamatukogudes lastele 57 erinevat raamatukogu ja raamatuid tutvustavat
sündmust, millel osales 2 522 last.
2021. aasta lõpus kuulutati lastele välja kunstikonkurss „Kui Viimsi raamatukogus on
lugemiskoer…“, mille kokkuvõtted tehti 2022.a. jaanuaris.
Vallaraamatukogu juhtimisel korraldati Viimsi valla 4.klasside ettelugemisvõistluse eelvoor.
Vallaraamatukogus käisid koos robootikaring ja tüdrukutele mõeldud tehnoloogiaring ning
mõttespordiring, keda juhendasid asjatundjad.
Kokkuvõttes oli vaatamata piirangutele lasteteeninduses tegus aasta.
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Vallaraamatukogu teenindas 14 koduteeninduse kasutajat 302 korda ja laenutas 1295
eksemplari ja Prangli harukogu 7 kasutajale 219 korda ja laenutas 1537 eksemplari (peamiselt
perioodikaväljaandeid.
Viimsi raamatukogus toimuvad kahele erivajadusega Püünsi ja Viimsi koolide õpilastele
õppetunnid.
Tabel 5

Koduteenindus

Kordade arv

Teenuste arv

Kasutajate arv

521

1

21

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond
2021. aastal korraldas Viimsi raamatukogu täiskasvanutele 21 näitust ja 50
raamatukoguüritust 1 145 osavõtjale.
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Huvipakkuvamad näitused olid: Maria Laidoneri näitus (Poola Suursaatkonnast), Marja
Matiiseni lapitehnikanäitus, Liivi Leppikutekstiilinäitus, Valgevene kunstniku Juri Jakovenko
ja Viive Noore näitused jpt. Muusikahuvilistele oli muljetavaldav MTÜ Mondo näitus
„Muusikalised teekonnad“, millega koos korraldati interaktiivseid õppusi Viimsi Kooli
kolmele klassile.
Kohtumisõhtud toimusid Kene Verniku, Piret Pääri, Marko Kalduri, Märt Treieri, Eva Koffi,
Valdur Mikita ja David Vsevioviga. Oma uusi raamatuid esitlesid Marianne Mikko ja Siim
Kallas.
Jätkuvalt oli populaarne Heili Sisaski kunstiajaloo loengud „Mõtteline galerii“, pereterapeut
Aet Lassi jututunnid ning raamatuklubi.
Uue ettevõtmisena hakkasid toimuma Tiina Park`i reisiõhtud.
7 korda käisid koos Marja Matiiseni lapitöökursuse 15 huvilist.
Tuntuks sai raamatukogu kontserdikorraldajana. Nii esines Muusikapäeval Tõnu Naissoo ja
toimusid Viimsi Happy Jazz kontserdid, samuti kuulati Viimsi Muusikakooli, Maire Eliste
Muusikakooli ja Pirita Vabaajakeskuse kontserte.
Kokkuvõttes on Viimsi raamatukogust kujunenud kultuuri- ja huvikeskus, kuhu tullakse
meeleldi ja kus toimub sageli midagi huvitavat.
4.6.1 kohalikul tasandil
2021.aastal tehti koostööd alljärgnevate kohalike asutuste ja organisatsioonidega:
•
•
•
•
•
•
•
•

Viimsi Kool, Haabneeme Kool, Randvere Kool (ürituste reklaam, esinejad ja
osavõtjad üritustele, laste ettelugemisevõistluse jt maakondlike voorude ühine
korraldamine jms),
ML Viimsi Lasteaiad (raamatukogutunnid, rk. üritused jms),
ajaleht „Viimsi Teataja“ (ürituste reklaam, artiklid raamatukoguteenustest,
rubriik „Raamatukoguhoidja soovitab“ koostamine jms),
Viimsi Kunstikool (näitused),
Viimsi Muusikakool (kontserdid),
Viimsi Pensionäride Ühendus (raamatukogu ruumide kasutusele andmine),
Viimsi Vallavalitsus (arutelud, valimisjaoskond jms raamatukogu ruumides)
Viimsi Vallavolikogu (vallavolikogu istungid raamatukogus)

4.6.2 riiklikul tasandil
2021.aastal tegi Viimsi raamatukogu koostööd:
•
•
•
•

Eesti Rahvusraamatukoguga (raamatukogutöötajate koolitused jms),
Eesti Hoiuraamatukoguga (Viimsi Raamatukogust mahakantud teavikute üleandmine
ja asendusteavikute komplekteerimine jms),
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing (koolitused, kogemuste vahetamine
koolitustoimkonnaga raamatukogus),
Eesti Lastekirjanduse Keskusega (raamatukogutöötajate koolitused jms),

4.6.3 rahvusvahelisel tasandil
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2021.aastal tehti koostööd Poola Suursaatkonnaga (näitus „Maria Laidoner“), Tšehhi
Suursaatkonnaga (näitus Tšehhi illustraatori Denisa Proškova illustratsioonidest), Taani
Suursaatkonnaga (rändnäitus Christian Andersenist) ja MTÜ Mondoga (interaktiivne näitus
„Muusikalised teekonnad“)
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele
Vallaraamatukogus oli individuaalkoolituste peamine sihtrühm vanemaealised, kellele
õpetati: sotsiaalmeedia (Facebook), Zoomi ja Skype’i, gmaili kontode loomist ja haldamist,
RIKSWEBi kasutamist ja digiallkirja andmist ning Print In City konto loomist jms.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Peamised kanalid raamatukogu teenuste tutvustamiseks olid:
Raamatukogu veebisait www.viimsiraamatukogu.ee, külastusi: 269 000 postitusi: 152
Facebook, millel on 2 252 jälgijat, aasta jooksul tehti 135 postitust. Sisestati 76 üritust, mis
jõudis 82,4 tuhande inimeseni.
Instagramm, millel on 405 jälgijat, aasta jooksul tehti 185 postitust.
YouTube, lisati 1 video, kokku vaadati Youtube’i videosid 154 korral
Smaily.com, mida kasutatakse kord kuus lugejatele uudiskirjade saatmiseks, sündmustest
teavitamiseks.
Viimsi valla Kultuuriaken - https://kultuuriaken.viimsi.ee/et - teavitati kõikidest Viimsi
raamatukogudes toimuvatest üritustest.
Raamatukogu uudiste ja sündmuste reklaamimisel on oluliseks kanaliks ajaleht „Viimsi
Teataja“. Samuti koostab Reet Kukk rubriiki „Raamatukoguhoidja soovitab“, kus jagab
regulaarselt huvitavaid lugemiselamusi.
Avaldatud artiklid:
Valm, T. Viimsi raamatukogus lõppes kümnes suvelugemine. Viimsi Teataja. 10. september
2021.
Valm, T. Koroona ajal on raamatukogus ka kontaktivaba teenus. Viimsi Teataja. 19.veebruar
2021.
Valm, T. Raamatukogud muudavad maailma ja lugemine teeb paremaks inimeseks. Viimsi
Teataja. 19.november 2021.
Valm, T. Meenutades Kalju Oja. Raamatukogu, november 2021.
4.9 Andmebaasid.
Jätkus Viimsi valla koduloo andmebaasi koostamine.
Kodulehe vahendusel pakutakse lugejale alljärgnevaid andmebaase: EBSCO, Digar, Ellu, Erb,
e-Varamu, Vau, Arhiiviteabe virtuaalne uurimissaal VAU, Eesti raamatukogude e-kataloogid:
ESTER, RIKSWEB, URRAM, Eesti trükise Punane Raamat I, Eesti Entsüklopeedia,
ESTONICA. Entsüklopeedia Eestist, Viimsi valla kodulooline anmebaas, Eesti biograafiline
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andmebaas ISIK, Eesti kaasaegsed anekdoodid, Eesti kõnekäändude ja fraseologismide
andmebaas, Eesti lühendmõistatused, Eesti mõistatuste esimene e-antoloogia, Eesti
Rahvakalendri Tähtpäevade Andmebaas (Berta), Eesti rahvalaulude antoloogia, Eesti
Rahvameditsiini Ravimtaimede Andmebaas (HERBA), Eesti vanasõnad, Keelenõuanne,
Kõnekäänud ja fraseologismid, Rahvaastronoomia uskumusteated, Rehepapp ehk rahvausundi
ja muistendite andmebaas, VEPER - Väliseesti isikulooline andmebaas, Eesti tsitaatide
andmebaas.

5. 2022. aasta tegevused
•
•
•
•
•

•
•

valla raamatukogude uue arengukava 2022-2026 vastuvõtmine Viimsi vallavolikogus;
teavikute RFID-põhiste iseteenindavate tagastusautomaatide paigaldamine siseruumi
ja välitingimustesse;
külastajate rahulolu uuringu läbiviimine;
raamatukogude aasta mitmekülgne läbiviimine erinevate raamatukogu tutvustavate
sündmustega;
jätkutegevus raamatukogu kujundamisel multifunktsionaalseks kultuuri-ja
hariduskeskuseks, mis katab peamised kogukonnakeskuse funktsioonid, sh
kultuurilised, hariduslikud, sotsiaalsed funktsioonid (sündmuste korraldamine
koostöös valla erinevate asutuste ja organisatsioonidega);
uute ja toimivate huviringide ja õpitubade jt ühistegevuste järjepidev arendamine;
Prangli harukogu ruumiprobleemi lahendamine (üleviimine esimesele korrusele)

Koostaja Tiiu Valm
Direktor
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LISA 1. Personali koolitus
Raamatukogu nimi

Koolituste arv

Koolitustundide arv

Koolituseks kulutatud

(koolituse maht )
Viimsi Raamatukogu

2

40

25

LISA 2. Raamatukogutöötajate avalikud esinemised
Raamatukogu direktor esines kahe ettekandega (Raamatukogu arengusuunad ja
rahvaraamatukoguseadus) ERÜ koolitusetoimkonna väljasõidu koolitusel „Kolleegilt
kolleegile“.
Samuti esines ta viiel korral kolleegidele, kes külastasid Viimsi Raamatukogu (Rapla,
Järvamaa, Lääne-Virumaa jt) ettekandega “Kaasaja rahvaraamatukogu arengu eeldused ja
trendid”

LISA 4. Laste ja noorteüritused
Raamatukogu nimi
Viimsi raamatukogu

Ürituse nimi
MTÜ Mondo vahendusel
interaktiivne näitus
„Muusikalised teekonnad“
Rändnäitus Hans Christian
Andersen
Santa Zukker ja Julia Raven
maalinäitus
Tšehhi Suursaatkonna
vahendusel kunstnik Denisa
Proškova illustratsioonide
näitus koos vestlusega
10. suvelugemise lõpupidu
Lastega kohtub Ilmar Tomusk
Rannikuvaatluse õppepäev
4. klasside ettelugemisvõistlus
Viimsi valla eelvoor
Kuldamise töötuba Eve
Hintsoviga
Järjehoidja tegemise töötuba
Eve Hintsoviga
Jutuvestja Piret Päär
Märgipressi töötuba
Jõulumeisterdamise töötuba
Luulekonkursi eelvoor
"Alice imedemaal"
raamatuesitlus Made Balbatiga

Osavõtjate arv
75

88
56
29

73
29
28
26
23
26
25
7
15
31
31
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Püünsi harukogu

Randvere harukogu

Raamatukogutund. Külas
Päikeseratta lasteaia lapsed
Viimsi Muusikakooli kontsert
raamatukogu suures saalis
Maire Eliste Muusikakooli
kontsert raamatukogu
treppidel
Karulaugu lasteaed
"Mesilased".
Raamatukogutund
Päikeseratta lasteaed. 3
põrsakest lugemine.
Kirjanduse tutvustamine
Viimsi Kooli 5Aklassile
Kirjanduse tutvustamine
Viimsi Kooli 5Bklassile
Kirjanduse tutvustamine
Viimsi Kooli 5c klassile
Randvere lasteaed. Vee teema
Päikeseratta lasteaed.
Lugemisisu
„Nukitsa"teematund
Raamatukogu tutvustamine
Haabneeme Kooli 6 klassile
Laanelinnu lasteaed
"Kuldnoka" rühm. Lugemisisu
nukitsa teematund
Raamatukogutund. Külas
Väike-Päike lasetaia lapsed
Uus-Pärtle lasteaed.
Tutvumine raamatukoguga,
PipiPikksuka raamatu
lugemine.
Aabitsate näitus
Mardi- ja kadripäeva
teemaline näitus
Suur jõulu-lugemine
Raamatu ja roosi päev
Raamatukogutund 1A klassile
Raamatukogutund 1B klassile
Raamatukogutund 3 klass
Raamatukogutund 4B klass
emakeele õppekavaga seotud
teemadel
Näitus „Raamatud sõprusest“
Näitus „Hea laste- ja
noorteraamat 2020“
Näitus „Sven Nordqvist 75
lastekirjanik“

12
50
70

19

11
23
25
21
16
14

6
15

19
13

220
220
230
49
21
20
23
17

56
45
63
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KOKKU

Näitus „Õppimine on huvitav“
Näitus „Põhjamaade
lastekirjandus“
Näitus „Jõulude ootel“
Raamatukogutund: illustraator
Heiki Ernits. 1.a. klass
Raamatukogu: illustraator
Heiki Ernits 1.b. klass
Raamatukogutund: tähestiku
kordamine, raamatute
järjestamine 4a klass
Raamatukogutund: raamatute
liigid 6c klass
Raamatukogu tutvustamine 1b
klass
Raamatukogu tutvustamine 1a
klass
Raamatukogutund: raamatu
autor + pealkiri 2a klass
Raamatukogutund sõnastike
kasutamine 5c klass
Lugemisisu 2b klass
Lugemisisu 2A klass,
illustraator
Raamatukogutund: rahvaluule,
muistendid 5 klass
Eesti keele tund – Loeme
luuletusi 4b klass
Raamatukogutund – minu
lemmikraamat 4b klass
Raamatukogutund –
muinasjutud 5b klass
57

42
67
73
24
25
21

20
25
18
23
20
27
25
22
22
20
18
2 522

