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Aastaaruanne 2017 

 

Raamatukogu nimi: Laekvere 

Harukogude arv: 2 

 

Elanike arv (01.12.16)  820 

 
1.Põhilised tegevussuunad  

• 2017. aasta oli raamatukogu jaoks väga eriline: toimus Laekvere valla kolme raamatukogu 
ühendamine, haldureformi järgselt muutus raamatukogu omanik ning Laekvere raamatukogu 
tähistas  95. juubelit.  

• Raamatukogu on oma tegevusega üritanud jätta oma jälge piirkonna kultuurielus – kui 
harukogudes Muugas ja Veneveres sujub see hästi, siis Laekveres on Rahva Maja ja 
Päevakeskuse kõrval üsna raske oma üritustega silma paista ning inimesi raamatukogu 
pakutavatele üritustele meelitada.  

• 2017. oli laste- ja noortekultuuri aasta ja enamus meie olulisemaid ettevõtmisi olid suunatud 
just noortele lugejatele – raamatukoguöö Muugas, kohtumine raamatukunstnik Gerda 
Märtensiga,  kõiki kogusid haaranud suur pärlimäng „ Suvi raamatuga” , selle õppeaasta 
lugemise väljakutse ning  raamatukogupäevade üritused.  

 

2. Juhtimine  

2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud: 

•  2017. aastal toimus raamatukogu reorganiseerimine.  
31. jaanuaril võttis Laekvere Vallavolikogu vastu otsuse nr. 3 Laekvere valla 

raamatukogude tegevuse ümberkorraldamisest ning Muuga ja Venevere 

raamatukogud liideti Laekvere raamatukoguga.  

28. veebruaril kinnitas Laekvere Vallavolikogu määrusega nr. 2 „ Laekvere 

Raamatukogu põhimääruse”, mis jõustus 1. aprillist 2017. Põhimääruse järgi on 

Laekvere raamatukogu vallaraamatukogu , mille struktuuri kuuluvad 

haruraamatukogud Muugas ja Veneveres. Muuga harukogu tööülesannete hulka 

kuulub jätkuvalt ka laenutamine koolipäevade hommikuti Muuga-Laekvere Kooli 

Muuga õppekohas ning õppekirjanduse tellimine.   

• Raamatukogu lahtiolekuajad muutusid 2016.aasta lõpus ja jäid samaks sellega võrreldes- 

Laekvere raamatukogu on avatud teisipäeval, kolmapäeval ja reedel 8.30 -16.00 ning 

neljapäeval 12.00 -18.00 

Muuga haruraamatukogu on avatud esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval ja reedel 

10.00 -17.00 ja Venevere haruraamatukogu esmaspäeval ja neljapäeval 9.00 -16.00 

• Raamatukogunõukogu ei ole moodustatud. 

•  Raamatukogu kvaliteedihindamist ei ole läbi viidud, see on plaanis 2018. aastal. 

• Raamatukogude arv piirkonnas on optimaalne. Pärast raamatukogude liitmist vähenes  

raamatukogude lahtiolekuaeg, aga teenus on piirkonna elanikele kättesaadav.  

 

2.2 Eelarve 

 

Põhieelarve  Seisuga  

31.12.16. €  

Seisuga  

31.12.17 €  

Muutus %  

Eelarve kokku  56,41 50,54 -10,00% 

Personalikulu  27,09 25,77 -4,80% 

Komplekteerimiskulu 15,79 16,45 4,00% 
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sh KOV-lt 13,05 13,7 4,70% 

sh riigilt  2,73 2,75 0,70% 

Infotehnoloogiakulu  0,8 1,77 54,80% 

Täienduskoolituseks  0,17  

Üritusteks, näitusteks  1,27  

*….    

*…..    
 
Tabelis kajastub Laekvere raamatukogu üldeelarve ehk siis kolme maja kulud kokku, ka võrdluses 
2016. aastaga on arvestatud kõigi raamatukogude eelarveid.  
Nagu eelarve võrdlusest näha, on raamatukogude liitmine vähendanud eelarve kulusid. 
 
2.3 Projektid 

2.4  

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Eraldatud 

summa 

Projekti üldmaksumus 

    

2017. aastal projekte ei ole kirjutanud. 
 

2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng 
Laekvere raamatukogus töötab 2 inimest - direktor ja raamatukoguhoidja. Direktor töötab ühel päeval 
Laekveres ja neljal Muugas, raamatukoguhoidja kolmel päeval Laekveres ja kahel päeval Veneveres. 
Laekveres kasutame ka abijõudu - käsunduslepingu alusel käib direktori või raamatukoguhoidja  
koolitusel osalemise  päevadel laenutamas Laine Kärk.  
 

2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest..  

 

Koolituse teema Korraldaja Osalejate arv 

Kuidas kasutada ruumi kui ruumi ei ole Lääne-Virumaa 

Keskraamatukogu ( 

LVKRK) 

2 

Õppereis Tallinna LVKRK 1 

Õppereis Tartu LVKRK 2 

Raamatukogutöö kvaliteedi hindamise  mudel LVKRK 2 

Raamatukoguhoidja päev LVKRK 1 

Pildi sisse minek.raamatukunsti projekt lastele LVKRK 2 

Põhjamaade kirjandus LVKRK 1 
Ülevaade uuemast noortekirjandusest LVKRK 1 
 Noored ja raamatukogu LVKRK 1 

Kirjandustuur LVKRK 2 

Infoturbe teadlikkuse tõstmine   1 

Maaraamatukoguhoidjate suvelaager 

Raplamaal 

ERÜ 1 

ERÜ maaraamatukogude teabepäev Tartus ERÜ 1 
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Koolitused olid erialased ja teemad olid väga laialdased ja huvipakkuvad.  

 

LISA 1 

 

2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: 
Raamatukogu direktor esines Muuga-Laekvere Kooli Laekvere õppekohas emakeelepäeva 
tähistamisel ettekandega " Hea lasteraamat 2016" ning viis  Laekvere Rahva Majas läbi valla 25. 
aastapäevale pühendatud aktuse. 
LISA 2 

 

2.4.4 Erialahariduse omandamine 
Raamatukogu töötajatel on erialane haridus varasemalt omandatud. 
  
2.4.5 Töötajate tunnustamine 
Sel aastal töötajaid ei tunnustatud.  
  
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja 

asukoht. 
Laekvere raamatukogu asub Laekvere endise vallamaja, praeguse halduskeskuse esimesel korrusel.  
Raamatukogu ruumid renoveeriti 2014.aastal ning seetõttu ei ole vajadust remondi järele. 
LISA 3 

 

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 
Raamatukogu asub esimesel korrusel, ratastooliga juurdepääsu takistavad uksepakud.  
 
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 
Sel aastal sai raamatukogu Wi-Fi ühenduse ning värviprinteri. Arvutid on ostetud mõned aastad tagasi 
- nii et infotehnoloogine baas on rahuldav.  
 

3. Kogud  

3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 
Kogude komplekteerimine toimub Lääne- Virumaa Keskraamatukogu 
komplekteerimisosakonna kaudu ja Laekvere Vallavolikogu poolt kehtestatud eelarve alusel. 
Komplekteerimisel lähtume põhimõttest, et erinevate lugejagruppide huvid saaks rahuldatud.  
Annetuste osakaal kogude juurdekasvust on väike – vaid 4,97% uutest teavikutest saime 
annetustena.  
Kogude koosseisust on 62,5 % ilukirjanduslikud teosed ning ka laenutustest on 66,5 % 
ilukirjanduse laenutusi.  
Laenutatakse ka erinevaid liigikirjanduse teavikuid, kuid suuremat kasutust leiab 
ajaviitekirjandus.  

KOV- i poolt eraldatavad komplekteerimissummad on olnud piisavad.  

 
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 
Kogud täienesid 465 teaviku võrra, neist 23 olid annetused 0,240 tuhande euro väärtuses.  E-
raamatuid ei ole ostnud, sest nende laenutamissüsteem on riiklikult välja arendamata .  
3.1.2 Perioodika komplekteerimine 
Perioodikat on tellitud 33 nimetust. 
3.1.3 Auviste komplekteerimine 
Auviseid ei ole ostnud. 
3.2 inventuurid, mahakandmised 

 Inventuur on läbi viidud 2015. aastal, seega ei olnud vajadust seda 2017.  aastal teha.  

Tegelesime aktiivselt kogude korrastamisega  ning kustutusaktiga sai maha kantud 661 teavikut, 

juurde tuli 465 teavikut  - seega mahakandmine oli 196 teaviku võrra  ehk 29,6 % suurem.  
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4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  
Teeniduskorralduses muutuseid ei olnud. Lugejatel on jätkuvalt võimalik kasutada kohal- ja 
kojulaenutust ning AIP-i teenuseid.  
Lugejate rahulolu-uuringuid ei ole läbi viidud.  
 
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine. 
Lugejatel on võimalik kasutada ühte  interneti-ühendusega arvutit.  Sellel aastal sai raamatukogu Wi-
Fi ühenduse ja suvel käis raamatukogust läbi  mitu seltskonda välismaiseid rattamatkajaid, kes Wi-Fi 
ühendust  kasutamas käisid.  
Raamatukogul on ka oma Facebooki leht, mille kaudu jagasime lugejateni lisaks oma ürituste 
reklaamimisele ka erinevaid vallavalitsuse teateid ning piirkonna teiste asutuste reklaame.  
 

4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. 
2017. aasta oli esimene vähendatud lahtiolekupäevadega aasta ja vaatamata sellele kasvasid nii 
lugejate, külastuste kui ka laenutuste arvud.  
Piirkonna elanikest 31,5 % on raamatukogu kasutajad, lugejate arv tõusis 16 %. Külastuste arv tõusis 
26,8 % vaatamata sellele, et raamatukogu on avatud vaid neljal päeval nädalas ning ilmselt tänu 
lugejate arvu kasvule kasvas ka laenutuste arv 18,3 %  
7576- st laenutusest on 5037 ehk 66,5 % ilu- ja lastekirjandust ning 2539 ehk 33,5 % on muude liikide 
ja kohallaenutused.  
Tundub, et lugejad on uute raamatukoguhoidjatega harjunud ning külastavad raamatukogu meeleldi.  
Raamatute ringlus on 0,4 

 

Raamatu-

kogu 

Lugejad 

2016 

Lugejad 

2017 

Muutus 

(+-) 

Laekvere 217 259 + 42 

 

Lugejate koosseisust  võrdselt 32% on lapsi ja töötavaid inimesi , 15 % on pensionäre ja  12 % 

koduseid inimesi .  Nii üliõpilasi, gümnaasiumi- kui kutseõppeasutuste õpilasi on kokku veidi üle 7 

%  

 

Raamatu- 

kogu 

Külastused 

2016 

Külastused 

2017 

Muutus 

(+-) 

Virtuaal-

külast. 

2016 

Virtuaal-

külast. 

2017 

Muutus 

(+-) 

Laekvere 2512 3434 + 922 - 136 136 

 

 

 

Raamatu- 

kogu 

Laenut-d 

2016 

Laenut-d 

2017 

Muutus 

(+-) 

Päringud* 

2016 

Päringud* 

2017 

Muutus 

(+-) 

Laekvere 6187 7576 1389 10 98 88 

 

*Infopäringud.  
Toimub pidev infopäringutele vastamine, kuid nende registreerimine programmis jääb küll tihti 
märkimata ning selles osas on vaja tööd tõhustada. 
 
4.3 RVL teenindus 
Kasutame RVL teenindust agaralt – ise tellisime muudest kogudest  ( Lääne- Virumaa 
Keskraamatukogust, Vinni- Pajusti , Roela, Muuga, Simuna ja Venevere raamatukogust) 755 teavikut 
ning mujale ( põhiliselt Simunasse, Muuka, Veneveresse, Roelasse ja Vinni-Pajustisse)  laenutasime 
1529 teavikut. Seega kogu laenutuste üldarvust moodustavad RVL laenutused 20% 
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RVL teenindust aitavad korraldada isiklikel suhetel põhinevad kontaktid - meie piirkonna postiljonid, 
mujal tööl käivad tuttavad.  
 

4.4 Laste- ja noorteteenindus 
Laste- ja noortekultuuri aastal pöörasime lasteteenindusele suuremat tähelepanu kui varasematel 
aastatel.  Organiseerisime erinevaid üritusi, osalesime koolis toimunud üritustel,  viisime läbi 
raamatukogutunde nii lasteaia kui koolilastele ning statistika näitab, et suutsime muuta raamatukogu  
paljudele lastele mõnusaks paigaks.  
 

4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine 
Kogude komplekteerimisel pöörasime suuremat tähelepanu ka lastekirjanduse tellimisele – uut 
kirjandust tellisime kõikides vanuseastmetes lugejatele.  
 

 

4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 
2017. aastal on raamatukogu kasutajatest  32 % lapsed ja  lastest lugejate arv kasvas 31 võrra ehk 
37,3 % Laenutuste üldarvust on lastelaenutusi vaid 766 ehk vaid 10,1 % - samas on laste laenutuste 
arv kasvanud   53,3 %   ja  külastuste arv kasvas 60,7 %  
 

Rmtk Lug-d 

2016 

Lug-d 

2017 

Muutus 

(+-) 

Külast-d 

2016 

Külast-d 

2017 

Muutus 

(+-) 

Laenut 

2016 

Laenut 

2017 

Muutus 

(+/-) 

Laekvere 52 83 + 31 340 866 + 526 357 766 + 409  

 

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine 
2017. aasta oli laste – ja noortekultuuri aasta ning ka raamatukogutöös pöörasime suurt tähelepanu 
laste- ja noorteteenindusele. Võtsime kontakti õpetajate ja lasteaiakasvatajatega, kes koos lastega said 
raamatukogus tihedateks külalisteks. Organiseerisime lastele erinevaid üritusi ja viisime läbi 
erinevatel teemadel raamatukogutunde.  
Eelnev statistika näitab, et meie tegevus on andnud positiivseid tulemusi.   
 

4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad 

üritused. 
Aasta jooksul said lapsed erinevatel näitustel- väljapanekutel tutvuda erinevate kirjanike loominguga 
(Tiia Toomet, Aino Pervik, Leelo Tungal, Harri Jõgisalu, Astrid Lindgren) ning ka erinevatel 
teemadel raamatutega ( lihavõtted, jõulud, soovituslik suvelugemine).  
Raamatukogutunnid toimusid Henno Käo ja Astrid Lindgreni loomingu ning uudiskirjanduse 
tutvustamiseks.  
Lahtiste uste laupäevadel oli alati programm ka lastele – raamatute tutvustamine , meisterdamine, 
lauamängude mängimine.  
Suveks haarasime lapsed lugemisprogrammi suur pärlimäng „ Suvi raamatuga” , mille lõpuüritus 
toimus kõigi kolme maja lastele ühiselt Veneveres. 
Septembris kuulutasime välja terve õppeaasta kestva lugemise väljakutse ning iga läbi loetud 
raamatuga saab lugemispuu lehekese juurde. Loodame, et kevadeks on puu oaksult lehti täis. 
Ettelugemispäeval käisid koolimajas algklassidele raamatut lugemas Laekvere vallavanem Aarne 
Laas ja raamatupidaja Helve Soon. Vanematele klassidele toimus samal ajal viktoriin 
lemmikraamatutest „ Pipi ja teised lemmikud”  
Sügisesel koolivahejal toimusid koolivaheaja pärastlõunad „ Kohtume raamatukogus”, aga kuna 
samal ajal pakub lastele tegevust ka noortetuba, siis jäi osavõtt neist pärastlõunatest loodetust 
väiksemaks.  
Lasteaia vanema rühma ja algklasside õpilased osalesid ühisel Pipi peol Muuga mõisas. 
 
 LISA 4 

 

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  

Kui teenuseid ei pakuta, siis miks? 
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Erivajadustega sihtrühmade teenuste järele ei ole vajadust olnud  ning teistele asutustele raamatukogu 
teenuseid ei paku.  
 

 

 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv 

Koduteenindus    

 

 

 

Teenused teistele asutustele Ürituste arv Osavõtjate arv 

   

 

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja 

võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.  

4.6.1 kohalikul   

4.6.2 riiklikul  

4.6.3 rahvusvahelisel tasandil. 
Raamatukogu peamised koostööpartnerid on Muuga-Laekvere Kooli Laekvere õppekoht ning 
lasteaia õppekoht. Riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil koostöö ei toimi.  
Raamatukogus toimusid mitmed erinevad näitused- väljapanekud ja üritused: 
* Võsu kooli laste raamatuseljaluule näitus 
* raamatunäitused- väljapanekud Oskar Lutsu, Lilli Prometi, Peeter Sauteri, Harri Jõgisalu, Leelo 
Tungla ja Aino Perviku loomingu tutvustamiseks 
* raamatuväljapanekud lihavõtetest, aiandusest, erinevatest käsitööliikidest, raamatusarjadest ja 
jõuludest 
* lugejad osalesid aktiivselt Aasta tegu 2016 väljaselgitamisel 
Lastele korraldatud üritused on kirjas lasteteeninduse punktis. 
 
 

Üldiseloomustus, milliseid üritusi korraldati, sh ka näitused ja kellele.  
Raamatukogus toimusid mitmed erinevad näitused- väljapanekud ja üritused: 
* Võsu kooli laste raamatuseljaluule näitus 
* raamatunäitused- väljapanekud Oskar Lutsu, Lilli Prometi, Peeter Sauteri, Harri Jõgisalu, Leelo 
Tungla ja Aino Perviku loomingu tutvustamiseks 
* raamatuväljapanekud lihavõtetest, aiandusest, erinevatest käsitööliikidest, raamatusarjadest ja 
jõuludest 
* lugejad osalesid aktiivselt Aasta tegu 2016 väljaselgitamisel 
Lastele korraldatud üritused on kirjas lasteteeninduse punktis. 
Raamatukogu  95. tegevusaastat tähistasime väikese koosviibimisega raamatukogunädalal- 
ülevaatega raamatukogu ajaloost esines Andres Nurm, luuletustega esinesid õpilased Markus Kase ja 
Kristofer Järv ning muusikalisi vahepalu esitasid Liisa & Richard. Osalejad mängisid mini-bingot  ja 
maitsesid Merike Leichteri valmistatud torti.  
 

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele. 
Kasutajakoolitust on tehtud erinevatele vanuserühmadele – lasteaialapsed ning 1. klassi tutvusid 
raamatukoguga ja selle kasutamisvõimalustega.  
9. klassile ja täiskasvanutele toimusid raamatukoguprogrammi URRAM tutvustavad tunnid – 2 
koolitust 13 osalejale.   
 

 

4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded 
Raamatukoguteenuseid ja – üritusi  tutvustasime Laekvere valla kodulehel, ajalehes „ Laekvere Valla 
Sõnumid” ning alates aprillist raamatukogu Facebooki lehel.  
Väljaandeid ei ole koostanud. 
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4.9 Andmebaasid. 
Andmebaase ei loonud, aga raamatukogu lehel on viide URRAMI lugejaportaalile.  
 

5. 2018 aasta tegevused 
2018. aasta on ilmselgelt kohanemise aasta uue vallavalitsusega. Eesmärgiks on läbi viia 
kvaliteedihindamine ning jätkata aktiivset tööd laste lugemisharjumuste kujundamisel. Suuremat 
rõhku tuleb pöörata koostööle uue valla teiste raamatukogudega.  
 

Koostajad Maarika Lausvee 

Direktor 

17.01.2018 

 

LISA 1 

Koolituste arv kokku Koolitustundide arv  

(koolituse maht ) 

Koolituseks kulutatud 

14 50 0,17 

 

LISA 2 

Direktori 2 esinemist Laekvere Rahva Majas ja Muuga-Laekvere Kooli Laekvere õppehoones 

 

LISA 3 

Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid  

Raamatukogu nimi              Teostatud tööd (2017) 

- - 

 

 

LISA 4 

 Laste-ja noorteüritused  

Raamatukogu nimi Ürituse nimi 

 

Osavõtjate arv 

 
Laekvere 
 

Raamatukogutund Henno Käo 
loomingust 
Lahtiste uste laupäevad  3 korda 
aasta jooksul 
Ettelugemispäev „ Kõik on kõige 
targemad” algklassidele 
Viktoriin  „ Pipi ja teised lemmikud” 
5.-9. klassile ja õpetajatele  
 
 
Raamatukogutund Astrid Lindgreni  
 
loomingust 
 
Koolivaheaja pärastlõunad 
 
 

9 
 
20 
 
30 
 
30 
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