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Aastaaruanne 2014 

Raamatukogu nimi: Rakke valla raamatukogu  

Elanike arv: 1688 

 

 

1.Põhilised tegevussuunad 

Rakke valla raamatukogude põhiliseks tegevussuundadeks on lugejateenindus ning 

AIP teenuste pakkumine. Piirkonna elanike arvu vähenemine ning Salla põhikooli 

sulgemine on jätnud jälje ka raamatukogude külastatavusse. Majandusliku poole pealt 

on säilinud omavalituse toetus. Uute teavikute ja ajakirjanduse jaoks on siiani olnud 

piisavalt vahendeid. Töökorralduses suuri muudatusi ei olnud. Rakke raamatukogusse 

tuli tööle uus raamatukoguhoidja. Lahtiolekuajad jäid samaks Raamatukogu eesmärk 

järgnevaks aastaks oleks, inimeste paratamatu arvu vähenemise valguses, et 

raamatukogu jääks ikkagi kohaks, mida aktiivselt külastatakse. Ja et lugejate ja 

külastuste arv, ei väheneks drastiliselt. Kuna Salla põhikool suleti, ning Lahu kooli 

laste arv väheneb, seega ka külastatavus, siis numbrite poole pealt on kindlasti oodata 

langust ka järgmisel aastal.  

Spordiaastat silmas pidades raamatukogu konkreetselt ühtegi üritust ei korraldanud.  

 

2. Juhtimine  

2.1 Raamatukogude tegevust reguleerivad dokumendid ja nõukogud: On olemas 

põhimäärus, kasutuseeskiri, AIP kasutusjuhend. Kohalikku arengukavasse esitatud 

ettepanekuid iga-aastaselt. Kasutuseeskiri on muutmisel ja peaks sellel aastal 

uuenema just isikuandmeid puudutavate punktidega seonduvalt. 

 

 

2.2 Eelarve 

Põhieelarve  Seisuga  

31.12.13. €  

Seisuga  

31.12.14 €  

Muutus %  

Eelarve kokku  45337 51293 +13 

Personalikulu  30728 33441 +8,8 

Komplekteerimiskulu 5630 6255 +11,1 

sh OV-lt 2876 3500 +21,7 

sh riigilt  2754 2755 +0,04 

sh OV-lt    

sh riigilt    

Infotehnoloogiakulud  1842 3162 +71,66 

   

 

 

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Summa 

   

Ei olnud 

 

2.3 Struktuur  

Struktuuris suuri muudatusi ei olnud. Lahtiolekuajad on samad. Rakkes avatud viiel 

päeval nädalas, neljapäeviti kella 18.00-ni et ka peale tööd jõuaksid soovijad 

raamatukogu külastada. Lahus kahel päeval ja Liigvalla lugemistoas ühel päeval. 
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Sallas on raamatukogu lahti hommikupoole viiel päeval nädalas, aga seal on kavas 

teha muudatusi lahtiolekuaegades käesoleval aastal.  

 

2.4 . Personali juhtimine ja areng 

Rakke raamatukogus vahetus üks töötaja. 

 

2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest 2014 

 

Raamatukogu 

nimi 

Koolituste 

arv 

Koolitustundi

de arv 

(koolituse 

pikkus) 

Raamatukogu-

hoidjate arv, kes 

osalesid 

täienduskoolitusel 

Koolitu-

seks 

kulutatud 

Rakke 

raamatukogu 

4 14 2 104,30 

 

 

Koolituse teema Korraldaja  Osavõtjate arv 

Õppereis Lätti LVKRK 1 

Paberi ja trükikunsti ajaloost, raamatute 

säilitamisest ja restaureerimisest 

LVKRK 1 

Vaimujutud trükises ja rahvapärimuses LVKRK 1 

Metsiku raamatukogu ja prekond Pruulid LVKRK 1 

 

Osaleti maakonna keskkogu korraldatavatel koolitustel. Hinnang nendele väga hea. 

On huvitavaid ja erinevaid esinejaid. 

 

2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised 
On osaletud Rakke Gümnaasiumi korraldatud üritustel seoses lastele ettelugemisega. 

(nt minu lapsepõlve lemmikraamat) 

 

2.4.3 Erialahariduse omandamine 

 Ei olnud 

 

2.4.4 Töötajate tunnustamine 
Ei olnud 

 

 

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine  

 

2.5.1 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht 
Raamatukogud on rahuldavas olukorras. Aktuaalne on ruumipuudus. Kõige halvem 

on olukord Sallas, kus on valgustuse ja kütteprobleemid. Väiksemaid hädavajalikke 

remonttöid on teostatud. Suuremaid investeeringuid sel aastal pole tehtud. 

Arengukavasse on tehtud ettepanek Rakke raamatukogu siseruumide remondiks. See 

on aga lükkunud kaugemasse tulevikku. Kuna Salla ja Lahu raamatukogude tulevik 

pikemas perspektiivis ei ole jätkusuutlik, siis ruumipuuduse lahendamiseks  

tõenäoliselt tuleb arengukavasse punkt Rakke raamatukogu laienemissooviga, et 

vallas säiliks vähemalt üks tugev raamatukogu.  

 

2.6 Raamatukogu arendustegevused 
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IT valdkonnas on toimunud igal aastal jooksev riistvaraline uuendamine ja 

vajaminevate parandustööde tegemine. Nagu ka sellel aastal. Aasta alguses said kõigis 

raamatukogude arvutites välja vahetatud ka aegunud operatsioonisüsteemid. Suve 

lõpus ja sügisel oli Lahu raamatukogu töö häiritud kooli internetiprobleemide tõttu. 

Praeguseks on see olukord lahendatud. Uuendustega eriti kaasa ei minda. E-raamatute 

vastu puudub igasugune huvi. 

 

2.7 Raamatukogude koostöö 

Lisaks haru- ja keskkogude vahelisele koostööle, koostöö kohaliku kogukonnaga 

MTÜ-d, seltsid, koolid, kultuurikeskus. 

 

3. Kogud  
3.1 komplekteerimise põhimõtted  

Kogud täienesid 549 eksemplari võrra. Komplekteerimisel lähtume RVL laenutuse 

võimalustest kolme kogu vahel. Seega topelteksemplare kolme kogu lõikes tuleb ette 

vaid väga nõutud teoste puhul. Nagu ikka on nõutavaimaks ilukirjandus. Rakkes 

saavad soovijad lugeda ka kultuuriajakirju. Lisaks enamik loetavaimaid ajalehed ja 

ajakirjad.  

3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 

E-raamatute vastu puudub huvi. 

3.1.2 Perioodika komplekteerimine 

Rakke raamatukogu loetavaimad ajakirjad ja ajalehed. Rakkes ka 

kultuuriajakirjad. Kõigis raamatukogudes maakonnaleht, vähemalt üks suurem 

päevaleht ja ajakirjad. 

3.1.3 Auviste komplekteerimine 

Ei komplekteeri, kuna jällegi puudub nõudlus 

 

4. Raamatukoguteenused  

Teenusteks ikka lugejateenindus ja AIP ülesanded. Lisateenuseid nagu piletimüük või 

millegi muu kui raamatute laenutamine, ei ole 

 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine  
AIP teenused, vallavolikogu materjalid väljas kõigis raamatukogudes. Lisaks 

infotahvel ja raamatukogu kodulehekülg ning valla kodulehel raamatukogu info. 

Samuti info edastamine kohalikus vallalehes. 

 

4.2 Raamatukogu kasutamine  
Nii lugejate, külastuste kui laenutuste arv on tunduvalt vähenenud kõigis kolmes 

kogus. Niigi vähenevas elanike arvu valguses, väheneb ka lugejate hulk. Seda on ette 

näha ka tulevaks aastaks. Soov, oleks et suudaksime mingilgi määral vähenemist 

pidurdada Eriti on näha nooremate inimeste vähest külastatavust.  

Raamatu-

kogu 

Lug-d 

2013 

Lug-d 

2014 

Muut

us(+-) 

Külas-

tused 

2013 

Külas-

tused 

 2014 

Muutus 

(+-) 

Virtuaa

lkülas-d 

2013 

Virtuaal-

külas-d 

2014 

Muut

us(+-) 

Rakke 

valla 

raamatuko

gu 

659 532 -127 13708 9130 -4578 0 0 0 

Rakke 505 381 -123 10298 6482 -3816 0 0 0 
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Raama- 

tukogu 

Laenut-d 

2013 

Laenut-d 

2014 

Muutus 

(+-) 

Rakke valla 

raamatukogu 

33571 20035 -13536 

Rakke 

raamatukogu 

26998 14586 -12412 

 

RVL toimib väga hästi. Vahetame teavikuid kolme kogu vahel regulaarselt. Ka 

maakonna keskkogust, saame vallavalitsuse abiga kõik vajaliku lugejateni toodud 

E-teenuste arendamine on vaevaline. Urrami paroolikaarte oleme jaotanud, kuid selle 

kasutatavus on väga väike. Kodulehekülje virtuaalkülastuste üle arvet ei peeta. 

 

4.3 Lasteteenindus:  

Nagu ka täiskasvanute puhul on languses ka laste külastatavus ja raamatukogu 

kasutamine. Kuna Salla kool suleti ja Lahu kooli õpilaste arv väheneb samuti, siis on 

lasteteeninduse numbrites oodata veelgi suuremat langust järgneval aastal. Lasteaiaga 

on koostöö säilinud. Suuremad lapsed külastavad enamasti ainult kohustusliku 

kirjanduse soovidega. Kui varem külastasid lapsed ka arvuti kasutamise eesmärgil 

raamatukogu, siis tehnoloogia arenguga, kus igaühel on juba nutitelefon, on see pea 

olematu.   

 

Raamatu-

kogu 

Lug-d 

2013 

Lug-d 

2014 

Muut

us  

(+-) 

Külast-d 

2013 

Külast-d  

2014 

Muutus 

(+-) 

Laenut-d 

2013 

Laenut- 

2014 

Muutus 

(+/-) 

Rakke valla 

raamatukog

u 

190 167 -23 4116 2862 -1254 2370 1502 -868  

Rakke 

raamatukog

u 

149 124 -25 2828 2116 -712 1432 1063 -369 

 

 

4.4 Erivajadustega sihtrühmade teenused  

Ei ole 

 

 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv 

Koduteenindus    

 

 

Nt ettelugemised hooldekodudes, haiglates jne. 

 Ürituste arv Osavõtjate arv 

Teenused teistele  asutustele    

Ei ole 

 

4.5 Raamatukogu kultuurikeskusena 

Rakke raamatukogus toimuvad järjepidevalt mälumängu seeriavõistlused. Lahu 

raamatukogu ruume on kasutanud kohalik MTÜ Kodukülad. Rakke raamatukogu 

asukoht aleviku keskel, soodustab ka muude väiksemate kokkusaamiste eesmärgil, 

meie ruumide kasutamist. Suuremate ürituste korraldamistele seab piiranguid kindlasti 

ka ruumide kitsikus.  
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Raamatukogu 

nimi 

Näitused/virtuaalnäitused, 

väljapanekud 

Üritused Üritustel 

osalenute arv 

Rakke 

raamatukogu 

Signe Liivak 

„Põdrakasvatajate 

jälgedel“ 

Külas Loone 

Astula 

25 

 Fotonäitus Külas Hillar 

Vimberg 

20 

 Väljapanek „Hakkame 

meisterdama“ 

Mälumäng (7x) 224 

 Väljapanek „Pane suvi 

purki“ 

  

 Väljapanek „Uut Eesti 

kirjanduses“ 

  

 Väljapanek „Jõulude 

ootel“ 

  

Lahu 

raamatukogu 

Laste joonistuste näitus 

2x 

Ettelugemispäev 

3x 

36 

 Laste lemmikraamatute 

väljapanek 

  

 

4.6 Raamatukogu koolituskeskusena 

 

Kasutajakoolitused arvuliselt 

 

Raamatukogu Rühmakoolit.arv Osalejate arv Individuaalkoolit. 

arv 

Osalejate arv 

 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Rakke valla 

raamatukogu 

2 2 37 32 0 0 0 0 

Toimub traditsiooniline raamatukogu töö tutvustamine Lahu raamatukogus sealse 

kooli lastele ja Rakkes lasteaialastele. Individuaalkoolituste asemele on jooksvad 

näpunäited eelkõige vanematele inimestele arvuti kasutamiseks, aga needki väga 

marginaalsed. 

 

4.7 Raamatukoguteenuse turundus (tutvustamine) 

Raamatukogu ning valla koduleht. Vallaleht, stendid. 

 

4.8 Bibliograafia- ja infotöö  

4.8.1 Andmebaaside loomine 

Vajalik kodulooandmebaasi kirjete sisestamine 

4.8.2 Infopäringud  (järjepidev töö registreerimisel, mõned iseloomulikud näited) 

Küsitakse enamasti kas infot tellitava kirjanduse vallas, internetiteemalist infot või 

kohalikku vallaeluga seonduvat. Kahjuks jääb tihti töö käigus programmi sisestamata. 

4.8.3 Trükised ja veebiväljaanded  
Ei ole 

 

Kokkuvõte 

Suuri struktuurilisi muudatusi möödunud aasta kaasa ei toonud. Rakke raamatukogus 

vahetus üks töötaja. Salla põhikool suleti ja üldiseid kasutatavuse näitajaid vaadates, 
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tundub, et tulevik ei ole väga perspektiivikas. Ka Lahu kooli tulevik on ebaselge. 

Valla poolt on olemas põhimõtteline nõusolek ühe tugeva raamatukogu säilitamiseks 

piirkonnas. Seda silmas pidades on kavas teha ettepanek arengukavasse Rakke 

raamatukogu laiendamiseks. Lugejate ja külastuste arv möödunud aastal oli languses. 

Eesmärk oleks käesoleval aastal seda pidurdada, aga paratamatut langust on kindlasti 

oodata ka järgnevaks aastaks. Suurimaks probleemiks on endiselt ruumipuudus. Seda 

lahendada praeguste ruumide juures on suhteliselt võimatu. Rakke raamatukogus sai 

veel kunstlikult juurde tehtud vaba pinda kahe uue riiuli jaoks. Kuid uute raamatute 

mahutamine on vaid võimalik iga-aastase vanemate raamatute mahakandmise näol. 

Samas, mis puutub teavikute ja ajakirjanduse tellimist, oleme heas seisus. Vald on 

olnud selle kohapealt väga toetav. Endiselt toimib edukalt RVL laenutus Ka 

infotehnoloogia poole pealt võib rahule jääda. Vajaminevad tööd on saadud tehtud. 

Sel aastal oli eriti pakiline aegunud operatsioonisüsteemide vahetus kõikides 

raamatukogude arvutites. Mõned arvutid said ka päris uuemate vastu ümber 

vahetatud. Lahu raamatukogu töö kõvasti häirinud internetiprobleemid said samuti 

lahendatud.  

Jätkame endiselt lugejatele soovitud lugemisvara pakkumist. Raamatukogul on olnud 

arvestatav roll ka kohaliku kultuurielu kaasaaitamises. Mis puudutab igasuguseid 

uuendusi, siis sellega eriti kaasa ei ole mindud, ega pole ka näha arenguid mis seda 

võiks muuta. Pingutame selle nimel, et allesjäävatel inimestel oleks soov meie 

raamatukogusid ka edaspidi külastada.  

 

 

 

 

 

 

Allkiri   ………………     /Mart Piiroja   


