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Vastuskiri arupärimisele seoses Viimsi raamatukoguga 

 

 

 

Lugupeetud volikogu liikmed,  

 

Vastan Teie poolt esitatud arupärimisele seoses Viimsi raamatukogu kulukale rendipinnale 

viimisega. Vastuskirja on koostanud vastutav abivallavanem Annika Vaikla, kes ühtlasi 

seoses allakirjutanu puhkusega vastab järgmisel vallavolikogu istungil esitatud arupärimisele 

suuliselt.  

 

Viimsi vallavalitsus on täitmas Viimsi Vallavolikogu poolt 18. detsembril 2018 vastu võetud 

otsust Viimsi Raamatukogu kolimiseks uutesse ruumidesse. Usume, et kokkuvõttes loob see 

avaramad arengueelised ja võimalused nii Viimsi Raamatukogule, kui Viimsi 

Noortekeskusele.  

 

Raamatukogu Viimsi Marketi rendipinnale viimise kogukulu on hetkel täpsustumisel, sest veel 

ei ole välja kuulutatud ei raamatukogu, ega noortekeskuse inventari/mööblihankeid. Samuti on  

töös hanked, mis puudutavad rendile võtja kohustusi näiteks nõrkvoolu kaabelduse, vajalike 

tugevvoolu lisakaabelduse, pistikute ning erivalgustuse osas. Seoses raamatukogu uute ja 

täiendavate lahtiolekuaegadega suureneb kooseis 2 vanemraamatukoguhoidja, 1 kultuuri-ja 

huvijuhi koha ning 2 tähtajalise lepinguga raamatukoguhoidja koha võrra. Need kaks viimast 

tähtajalist lepingut kehtivad kuni rakendub raamatute tagastus ja laenutussüsteem RFID. 

Volikogu on lisaeelarvega eraldanud raamatukogu uute ruumide investeeringuteks 600 000 

eurot. Selle summa sisse ei ole arvestatud kulusid, mis on seotud Viimsi Noortekeskuse 

kolimisega raamatukogu teisele korrusele, kuna see otsus tekkis protsessi käigus ja selle  

kogumaksumus ( ka seotud hangetega) veel täpsustub. 

Viimsi Marketis on lepingu kohaselt raamatukogule ette  nähtud ca 2400 m2 pinda, mis on 

arvestatud vastavalt IFLA Library Building Guidelines: Developments & Reflections (2007) 

Rahvusvaheline standard  ISO/TR 11219:2012, mille järgi soovitav kasulik pind 100 m² 1 000 

elaniku kohta. Viimsis arvestuslikult 25 000 elanikku. Seesama standard määrab, et 



raamatukoguruumide (hoone) asukohaks peab olema kohaliku omavalitsuse keskus, kuhu on 

koondunud elanikkonnale teenuseid osutavad kultuuri-, haridus- ja teenindusasutused. Ideaalis 

tuleb raamatukogu paigutada rahvarohkesse kohta, kus inimesed igapäevaselt niigi liiguvad. 

See aitab kaasa raamatukogu liitmisele ühiskonna muude aspektidega ja raamatukogusse 

sisseastumine muudetakse võimalikult lihtsaks. Need kohad on vabaaja- ja ostukeskused jm 

eriti külastatavad kohad (sellist suundumust on edukalt praktiseeritud viimase 20 aasta jooksul 

Skandinaaviamaades). 

Ajakavaga seonduvalt soovime rõhutada, et sellekohane vallavolikogu otsus nr 84 Viimsi 

raamatukogu üürilepingu heakskiitmine võeti vastu 18. detsembril 2018 aastal, mille järel sai 

alles alustada sisulise tööga. Vallavalitsus töötab jätkuvalt eesmärgi nimel avada uus 

raamatukogu 2019 aasta hilissügisel.  

 

 

Lugupidamisega    

 

allkirjastatud digitaalselt    

 

Laine Randjärv 

vallavanem 


