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Aastaaruanne 2015
Kirjaviis Times New Roman
Kirja suurus 12
Raamatukogu nimi: Rakke valla raamatukogu Lahuraamatukogu
Elanike arv: 217

1.Põhilised tegevussuunad

Raamatukogu tegeles oma põhitööga: komplekteeris uusi raamatuid, laenutas trükiseid lugejatele ja
korraldas lastele üritusi kuni kooli sulgemiseni.
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogude tegevust reguleerivad dokumendid ja nõukogud:
Raamatukogude tegevust reguleerivad põhimäärus, töökorraldusjuhend ja sisekorraeeskiri.
Juhindume oma töös nii omavalitsuse, kui ka riiklikest seadustest.
2.2 Eelarve
Tabel 1
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh OV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu

Seisuga
31.12.14. €
51293
33441
6255
3500
2755
3162

Tabel 2
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

Seisuga
31.12.15 €
68281
37200
6359
3500
2859
3162

Muutus %
+33,1
+11,2
+1,7
0
+3,7
0

Periood

Summa

2.3 Raamatukogudevõrgu struktuur

Raamatukogu struktuuris mingid muutusi ei toimunud. Raamatukogu on avatud T,N-9.00-16.00 ja
K8.00-14.00
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Muutuseid personali koosesisus ei olnud.
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2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
täienduskoolituse korraldamine)
Tabel 3
Raamatukogu nimi

Koolituste arv

Lahu raamatukogu

1

Tabel 4
Koolituse teema
Isikuandmekaitse
töötlemise
korraldamine raamatukogudes

(erialane

nõustamine

ja

Koolitustundi-de arv
(koolituse pikkus)
4

Korraldaja
nõuete LVKRK

raamatukogutöötajate

Koolituseks
kulutatud
32,70

Osavõtjate arv
1

2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:
Ei olnud
2.4.3 Erialahariduse omandamine
Ei ole
2.4.4 Töötajate tunnustamine
Ei olnud
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine
2.5.1 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht

Ruumid on rahuldavas olukorras. Suurema remondi järele puudub hetkel vajadus.
Liikumispuudega inimestele juurdepääs puudub.

Tabel 5
Raamatukogu nimi

Vajadused

Teostatud
tööd (2015)

Plaan (arengukavast aasta vms)

Millistes raamatukogudes ei ole tagatud juurdepääs liikumispuudega inimesele?
Tabel 6
Raamatukogu nimi
Vajadused
Teostatud
Plaan (arengukavast aasta vms)
tööd (2015)
Mitmes maakonna raamatukogus on tagatud juurdepääs.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas

Toimuvad jooksvad riistvara uuendused ja parandamised.
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2.7 Raamatukogude koostöö.
Töö koordineerimine ja koostöösuhted:
2.7.1 kohalikul
Hea koostöö Lahu kooliga kus koos planeerime ja viime läbi üritusi MTÜ- kodukülad. Toimunud
sündmusi on kajastatud vallalehes, kellega oleme ise ühendust võtnud (jaganud infot ja ülevaateid
üritustest) ja paaril korral kui Lahu kool tegutses tundsid ajalehe töötajad meie vastu huvi.
2.7.2 riiklikul
2.7.3 rahvusvahelisel tasandil.
Millised on olnud raamatukogude tegevust toetavad isikud, asutused. Kellega olete ise koostööd
alustanud ja jõudnud tulemusteni. Milliste mäluasutustega tehakse koostööd? Siin käsitleda ka
lasteteeninduse koostööd.
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine)
3.1 komplekteerimise põhimõtted (tasakaal) ja uuendused (sh e-teavikud)

Komplekteerib valla keskkogu. Loetakse eelkõige ilukirjandust. Annetusi 5 eksemplari.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
E-raamatu vastu huvi pole
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
2015 oli tellitud 3 aastakäiku ajalehti ja 4 ajakirja
3.1.3 Auviste komplekteerimine
Ei komplekteeri
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused

Uusi teenuseid ei ole lisandunud. Avalik internetipunkt on avatud samal ajal kui raamatukogu T ja
N. Väljas on raamatukogu põhikiri,kus on kirjas mida lugeja saab kasutada. Külastajad saavad
tutvuda Rakke vallavalitsuse ja volikogu materjalidega. Interneti kasutamine tasuta ja printimine
tasuline-10senti leht.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine AIP-i kasutamine.
Kodulehel ja Rakke Kajas võimalik avaldada vajalikku. AIP- i kasutamise võimalus
4.2 Raamatukogu kasutamine
Tabel 7
RaamatuLugejad Lugejad
Muutus Laenut-d Laenut-d Muutus
kogu
2014
2015
(+-)
2014
2015
(+-)
Lahu
69
50
-19
1515
1543
+28
Laenutuste osas palun kirjutage kokku kõik laenutused, ka kohalkasutuse laenutused
Tabel 8
RaamatuKülastused Külastused Muutus Virtuaal Virtuaal Muutus
kogu
2014
2015
(+-)
külast.
külast.
(+-)
2014
2015
Lahu
1075
865
-210
0
0
0
Külastuste ja lugejate arv on langenud. Laenutused on mõnevõrra tõusnud. Elanike arv väheneb
ning Lahu kooli sulgemine jätavad oma mõju.
4.3 RVL teenindus
RVL- i korraldab keskkogu. Vajalikud tuuakse ise kohale või võetakse meilt laenuks.
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Rmtk
Lahu

4.4 Laste- ja noorteteenindus Kuni Lahu Algkooli sulgemisenei keskendusime tavapärasest enam
lastele. Kogu see tegevus sai teoks heale koostööle Lahu Algkooliga. Tänu millesse kumbki osapool
oma võimalustele ja oskustele panuse andis, oli võimalik korraldada suuremaid ettevõtmisi,kui
üksikult tegutsedes. Kahjuks 2015. a Lahu Algkool suleti.
4.4.1 Laste- ja noortekirjanduse komplekteerimine
4.4.2 Raamatukogu kasutamine
Tabel 9
Lug-d Lug-d Muutus Külast-d Külast-d Muutus Laenut
Laenut Muutus
2014
2015
(+-)
2014
2015
(+-)
2014
2015
(+/-)
21
14
-7
463
293
-170
142
73
-69

4.4.3 Lasteteenindus s.h laste lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
Kuna kool suleti, siis on kõik lasteteeninduse arvud langenud,
4.4.4 Laste üritused. Tabel 10
Ürituse nimi/sisu
Ettelugemispäevad 4 korda

Sihtrühm
Lahu kooli lapsed

Osalejate arv
40

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Tabel 11
Kordade arv

Teenuste arv

Kasutajate arv

Koduteenindus
Tabel 12
Ürituste arv
Osavõtjate arv
Teenused teistele asutustele
Kui ei ole võimalik teenuseid kirjeldada olemasolevate tabelite järgi, siis võib tabelit muuta oma
vajaduste kohaselt.
4.6 Raamatukogu kultuurikeskusena
Raamatukogu roll kohalikus kultuurielus - üldiseloomustus, milliseid üritusi korraldati, sh ka
näitused, teemad, arv ja sihtrühm. Peamised koostööpartnerid.
2015a augustis toimus külade kokkutulek ja Lahu Algkooli sulgemise lõpupidu. Nüüd on
raamatukogu küla ainuke kultuurikeskus, sest küla piirkonnas ei ole enam kooli. Raamatukogu roll
kultuurielust sõltub väga palju raamatukogust kuna olen ise aktiivne külaseltsi eestvedaja ning
leian,et raamatukogul on kohalikus kultuurielus suur roll. Pikaajalises koostöös MTÜ- kodukülad
proovime leida huvitavaid esinejaid ja läbi viia üritusi ja koolitusi. Traditsjooniks on saanud meil
meestepäev,naistepäev,vastlapäev ja jõulud. Üldiselt võib öelda ,et raamatukogu on koht kuhu alati
tulla ka niisama juttu puhuma ja koju minnes jalgu puhata.
Tabel 13
Raamatukogu
Näitused/virtuaalnäitused, Üritused
Üritustel
nimi
väljapanekud
osalenute arv
Lahu
Laste joonistuste näitused
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4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Kasutajakoolitused arvuliselt
Tabel 14
Raamatukogu Rühmakoolit.
Osalejate
Individuaalkoolit. Osalejate arv
arv
arv
arv
2014
2015
2014 2015 2014
2015
2014
2015
1
0
12
0
0
0
0
0
Millised on peamised sihtrühmad ja millised on peamised teemad? Tagasiside, mis muutunud?
4.8 Raamatukoguteenuse turundus

Peamine turundusvahend on meie koduleht,vallaleht millelt omakorda leiab viiteid huvipakkuvatele
ja vajalikele linkidele.
4.9 Bibliograafia- ja infoteenindus
4.9.1 Andmebaaside loomine
Ei ole
4.9.2 Infopäringud
Tööalased päringud raamatute kohta.
4.9.3 Trükised ja veebiväljaanded
Ei ole
5. 2016 aasta tegevused
Tuleva perioodi uued suunad teie raamatukogu arengus, mida muudate, milliseid toetavaid tegevusi
vajate, keda kaasate. Ettepanekud muudatusteks ja tulevane tegevus.
Loodame jätkata raamatukoguteenuse pakkumist Lahus ja Liigvallas.

Direktor /Nimi/ Heli Lehtmets
LISA 1 Raamatukoguhoidjate täienduskoolituse vajadus 2016-2018
Koolituse teema

Koolituse eesmärk (kompetentsid)

LISA 2 Lastekirjanduse nimetused ja eksemplarid 2015
Autor
Nimetus
Väljaandmise Kirjastus
aasta

Eksemplaride arv

