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Aastaaruanne 2017 
 

Raamatukogu nimi: Lepna Raamatukogu 

Harukogude arv: 0 

 

Elanike arv (01.12.16)   2119 

 

 

1.Põhilised tegevussuunad  

Märtsis asus tööle uus direktor. 

Laste- ja noore kultuuriaastale kohaselt sai korraldatud mitmeid lasteüritusi. Lisaks ettelugemis- ja 

meisterdamisüritustele toimus juulist augustini laste suvine lugemisprogramm Suvine raamaturalli. 

Raamatukogupäevade üritustest jäi enam meelde omaloodud mängu Raamatu-alias mängimine. 

Raamatukogus alustas regulaarset tegevust laste ja noorte loovusring. 

Septembris alustasime koostööd Veltsi Lasteaed- Algkooliga, kus raamatukogutöötaja kord kuus 

raamatuid laenutamas käib. Sellisele koostööle on väga hea tagasiside. Laenutajateks on koolilapsed 

ja kooli töötajad, kuid teenus on välja pakutud ka külaelanikele. 

Sai tehtud inventuur ja suurem puhastus fondis- kandsime maha üle 1100 raamatu. 

 
 

2. Juhtimine  

2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud 

Muutused lahtiolekuaegades toimusid koos direktori vahetusega. Alates märtsist on raamatukogu 

avatud teisipäevast neljapäevani kl. 11.00-18.00 

 

Nõukogu käis koos kahel korral. Käsitletud teemad olid: uute tegevuste kavandamine, raamatukogu 

roll pärast haldusreformi, arengukava, ringitundide planeerimine lastele jmt. 

 

Raamatukoguteenuste kvaliteedihindamist ei ole läbi viidud. Seda on plaanis teha 2018. aastal.  

 

Teeninduspiirkond on hajutatud ja elanikel on raamatukogu külastamine raskendatud. 

Ühistranspordiga on võimalik otse tulla Lasilast, kuid paljude teiste küladega (Veltsi, Karitsa, 

Levala jt) otsene bussiühendus puudub. Paljud käivad Rakveres tööl ja koolis ning neil on  

logistiliselt otstarbekam kasutada linnaraamatukogu.  

Teeninduspunktina toimib alates septembrist Veltsi Lasteaed-Algkool. Kavas on juurutada sellist 

teenust veel paaris suuremas külas. 

 

2.2 Eelarve 

 

Põhieelarve  Seisuga  

31.12.16. €  

Seisuga  

31.12.17 €  

Muutus %  

Eelarve kokku  22573 19022 -15,7% 

Personalikulu  10891 10937 +0,4% 

Komplekteerimiskulu 8166 8359 +2,4% 

sh KOV-lt 4422 4449 +0,6% 

sh riigilt  3744 3910 +4,4% 

Infotehnoloogiakulu  360 613 +70,3% 
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Täienduskoolituseks  92  

Üritusteks, näitusteks  50  

 

 

2.3 Projektid 

2.4  

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Eraldatud 

summa 

Projekti üldmaksumus 

    

 

Projekte ei kirjutatud. 

 

2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng 

 

Märtsis vahetus juhataja ja muutusid ka raamatukogu lahtiolekuajad. Raamatukogu on lugejatele 

avatud kolmel päeval nädalas, T-N kl. 11.00-18.00. Raamatukogus on üks töötaja, koormusega 0,8. 

 

2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest..  

 

Koolituse teema Korraldaja Osalejate arv 

Ülevaade uuemast noortekirjandusest LVKRK 1 

Noored ja raamatukogu LVKRK 1 

Õppereis Tallinnasse (Eesti 

Rahvusraamatukogu, Statistikaamet, THK 

RK, Pimedate RK) 

LVKRK 1 

Sissejuhatus biblioteraapiasse. Kasutamise 

võimalused ja võtted 

LVKRK 1 

Infoturbe teadlikkuse tõstmine TTÜ, LVKRK 1 

Raamatukogutöö kvaliteedi ja hindamise 

mudel 

LVKRK 1 

Pildi sisse minek. Raamatukunsti projekt 

lastele 

LVKRK 1 

Kirjandustuur LVKRK 1 

 

Täienduskoolitustega võib igati rahule jääda, teemad on olnud aktuaalsed. 

 

LISA 1 

 

2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised 

Raamatukogutöötaja esines ettekandega piirkonna pärimuspäeval „Virumaa on virulaste hoida. 

Rakvere kihelkonna Tõrma, Levala ja Karitsa kandi lood“. 

 

LISA 2 

 

2.4.4 Erialahariduse omandamine  

Erialaharidust töötaja ei omanda (omab erialast kõrgharidust). 

 

2.4.5 Töötajate tunnustamine  

Tunnustamisi polnud. 
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2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid 

ja asukoht. 

Raamatukogul on endiselt halb asukoht (korrusmaja kolmandal korrusel, kahes korteris). Eakatel ja 

liikumispuudega inimestel on raskendatud (või puudub üldse) juurdepääs raamatukogule. On suur 

ruumipuudus, mitmesse väikesesse ruumi ei ole võimalik fondi loogiliselt ja otstarbekalt paigutada 

ja see segab fondi kasutamist. Ruumipuuduse tõttu ei saa korraldada suuremaid näituseid ega 

üritusi. 

Ruumid vajavad remonti. Õigupoolest oleksid hädavajalikud täiesti uued raamatukogu nõudmistele 

vastavad ruumid. Juba mõnda aega planeeritakse Lepnale uut keskusehoonet, kus oleks ruumi ka 

raamatukogu jaoks, kuid kas ja millal plaanid teoks saavad, näitab aeg. 

Aasta jooksul remonditöid ei tehtud. 

 

LISA 3 

 

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 

Liikumispuudega inimestel puudub juurdepääs raamatukogule. 

 

2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 

Suuremat arendustegevust IT valdkonnas ei toimunud. Küll aga sai raamatukogu uue 3 ühes printeri 

(printer-skänner-koopiamasin). 

 

 

3. Kogud  

3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 

Komplekteerime esmajärjekorras Eesti autorite teoseid ning laste- ja noortekirjandust. Kindlasti 

lähtume ka lugejate soovidest, vajadustest. Liigikirjandusest tellime teavikuid sellistest 

valdkondadest, mille vastu lugejad rohkem huvi tunnevad. 

Annatuste osakaal oli minimaalne. 

Kuivõrd Lepna Raamatukogu oli seni valla ainuke raamatukogu, olid ka nii riigi kui KOV poolt 

eraldatud komplekteerimissummad piisavalt suured. Pärast haldusreformi olukord tõenäoliselt 

muutub. 

 

Raamatute laenutuste edetabel 

Väljal, S. Jussikese seitse sõpra 12 x 

Raud, M. Kus ma olen ja kuidas sina võid palju 

kaugemale jõuda 

10 x 

Pauts, K. Tulekandja 8 x 

Võrno, H. Missioon: ühe missiooni päevikud 8 x 

Tinnuri, U. Kaks ööd mahajäetud majas 7 x 

Sander, M. Litsid I 7 x 

Sander, M. Litsid II 7 x 

 

 

Perioodika laenutuste edetabel 

Kroonika 103 x 
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Naisteleht 96 x 

Imeline ajalugu 84 x 

Tom & Jerry 49 x 

Kodutohter 43 x 

Maaleht 41 x 

Tiiu 40 x 

 

 

 
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 

2017 saime juurde 566 raamatut, neist annetusi 4 (0,7%). 75,3% juurdekasvust moodustas ilu- ja 

lastekirjandus. Liigikirjanduse osas lisandus enim liike 9; 3 ja 7. 

E-raamatuid ei komplekteeri. 

Kustutati 1166 eksemplari. 

 

3.1.2 Perioodika komplekteerimine 

2017. aastaks oli tellitud 21 nimetust ajakirju (8 neist kultuuriperioodika) ja 4 nimetust ajalehti. 

Perioodika tellimisel lähtume lugejate soovidest. Ajakirjadest pakuvad lugejaile rohkem huvi 

„Kroonika“, „Naisteleht“ ja „Imeline ajalugu“, ajalehtedest „Maaleht“ ja „Virumaa Teataja“. 

Lugejate soovil laenutame perioodikat (sh ajalehti) ka koju.  

 

3.1.3 Auviste komplekteerimine 

Auviseid juurde ei soetanud. Küll aga ostsime juurde lauamänge, mida lapsed aktiivselt kasutavad. 

 

3.2 inventuurid, mahakandmised  

Inventuur viidi läbi 2017 a. märtsikuus. Selle läbiviimisel olid suureks abiks Lääne- Virumaa 

Keskraamatukogu komplekteerimisosakonna töötajad.  

2017 kanti maha 1166 eksemplari raamatuid ja 72 aastakäiku ajakirju. Iga juurdetulnud teaviku 

kohta kustutati pisut rohkem kui 2 teavikut. Valdavalt kanti maha aegunud kirjandust, lagunenud 

raamatuid oli vähe.   Ruumipuudus on suur ja mahakandmised hädavajalikud. 

 

 

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  

Alates 2017 a. sügisest käib raamatukogutöötaja kord kuus laenutamas Veltsi Lasteaed- Algkoolis. 

Seni on laenutajateks olnud õpilased ja kooli personal, kuid teenus on välja reklaamitud ka 

külaelanikele. Koolirahva poolt on teenusele väga positiivne tagasiside. 

 

Raamatukogus on võimalik kasutada arvutit ja internetti, printida, teha koopiaid ja skaneerida (kõik 

teenused on tasuta).  

 

 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.  

Olemas üks internetiühendusega lugejaarvuti (soetatud 2014 a). 2017 livideeriti kaks arvutit, mis 

olid kehvas seisukorras. Olemasolevat arvutit kasutavad nii lapsed kui täiskasvanud. Tehakse 

pangatoiminguid, kasutatakse e-posti jmt. Valdavalt on kodudes interneti kasutamise võimalus 

olemas, seega lugejaarvutil väga suurt koormust ei ole. 

 

AIP´i kasutati 249 korral (neist lapsed 196). 



5 

 

 

 

WiFi leviala puudub. 

 

4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused.  

 

Raamatu-

kogu 

Lugejad 

2016 

Lugejad 

2017 

Muutus 

(+-) 

Lepna 118 140 +22 

 

 

Raamatu- 

kogu 

Külastused 

2016 

Külastused 

2017 

Muutus 

(+-) 

Virtuaal-

külast. 

2016 

Virtuaal-

külast. 

2017 

Muutus 

(+-) 

Lepna 1916 1340 -576 0 0 0 

 

 

Raamatu- 

kogu 

Laenut-d 

2016 

Laenut-d 

2017 

Muutus 

(+-) 

Päringud* 

2016 

Päringud* 

2017 

Muutus 

(+-) 

Lepna 4372 3443 -929 29 43 +14 

 

Lugejate arvu kasv on ilmselt seotud laenutusteenuse pakkumisega Veltsi Lasteaed- Algkoolis. 

Laenutuste ja külastuse arv on langenud. Kindlasti pole soodsalt mõjunud ebastabiilne olukord, kus 

2016-2017 aasta jooksul vahetus kaks korda töötaja ja muutusid lahtiolekuajad.  

Külastuste/laenutuste arvu vähenemist võib seostada ka sellega, et 2017. aastal oli raamatukogu 

avatud 34 päeva vähem kui 2016. aastal. 

 

 

Infopäringud 

Infopäringud registreeritakse jooksvalt ja sisestatakse ka raamatukoguprogrammi. 

 

4.3 RVL teenindus 

RVL teel laenutasime välja 22 teavikut ja saime 6 teavikut. Raamatud toimetab kohale 

raamatukogutöötaja, samuti on kasutatud tuttavate abi.  

 

4.4 Laste- ja noorteteenindus  

4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine  

Laste- ja noorteraamatuid lisandus aasta jooksul 120 eksemplari (21,2% kogu juurdekasvust). 

 

4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 

 

Rmtk Lug-d 

2016 

Lug-d 

2017 

Muutus 

(+-) 

Külast-d 

2016 

Külast-d 

2017 

Muutus 

(+-) 

Laenut 

2016 

Laenut 

2017 

Muutus 

(+/-) 

Lepna 28 41 +13 503 457 -46 428 803  +375 

 

Lugejaid tuli juurde Veltsi Lasteaed-Algkoolist. Sealne teenindus on mõjutanud ka laste laenutuste 

arvu kasvu. Viimast mõjutas märkimisväärselt ka lastele korraldatud suvine 

raamatulugemisprogramm „Suvine raamaturalli“. 

 

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine  
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Lapsi on 29,3 % lugejate üldarvust. Lastekirjanduse laenutused moodustavad 23,3% kõikidest 

laenutustest ja laste külastused 34,1%   külastuste koguarvust.  Algklasside lapsed loevad rohkem, 

vanemates astmetes on lugejaid vähem. Rohkem küsitakse kohustuslikku kirjandust. Kindel 

seltskond lapsi käib raamatukogus peaaegu igapäevaselt. Kasutatakse arvutit, mängitakse 

lauamänge, joonistatakse.  

Rõõmu teeb Veltsi Lasteaed-Algkooli laste lugemishuvi. Sealsete laste hulgas on märgata ka väga 

teadlikke lugejaid. 

 

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

üritused. LISA 4 

 

Üks suuremaid ettevõtmisi oli suvine lugemisprogramm „Suvine raamaturalli“, mille eesmärk oli 

laps rohkem lugema ärgitada. Üritusel oli ka võistlusmoment ja parimatele auhinnad, nii et lapsed 

sattusid päris hasarti. Laenutuste arv suurenes märgatavalt. 

 

Vahva oli ka raamatukogupäevade raames korraldatud üritus „Nuputa ja mõistata“, kus lapsed said 

lahendada lastekirjanduse teemalisi ristsõnu ning mängida raamatukogutöötaja poolt 

loodud/meisterdatud raamatu-aliast. Mäng sai vahva ja seda on lapsed mänginud hiljemgi. 

 

Sügisel alustas tegevust laste loovusring. Lapsed on saanud maalida, meisterdada ehteid ja 

jõulukaarte, teha siiditrükki, kaunistada salvrätitehnikas kandikuid jm. Loovusringi tegevusega 

loodame ka jätkata. 

 

Kahjuks ei ole Lepnal lasteaeda ega kooli, kellega koostöös kohapeal üritusi korraldada. 

 

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  

Raamatukogu on valmis pakkuma koduteenindust (vastavad teated on ilmunud valla ajalehes), kuid 

teenuse vastu pole huvi tuntud. 

 

 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv 

Koduteenindus 0 0 0 

 

 

Teenused teistele asutustele Ürituste arv Osavõtjate arv 

0 0 0 

 

 

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

võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.  

4.6.1 kohalikul   

Raamatukogu oli Viru Instituudile ja Rakvere Vallavalitsusele koostööpartneriks piirkonna 

pärimuspäeva „Virumaa on virulaste hoida. Rakvere kihelkonna Tõrma, Levala ja Karitsa kandi 

lood“ korraldamisel (üritus toimus Tabani puhketalus). Raamatukogu juhataja oli ürituse 

moderaator, esines ettekandega ning koostas ka temaatilise raamatunäituse.  

 

Tõhus on koostöö Veltsi Lasteaed-Algkooliga. 

 

Näitused:  

Kevad aias 

Imeline universum 



7 

 

 

Tervis taimedest 

Valmistume jõuludeks 

Soovitan sõbrale (lastele) 

 

 

4.6.2 riiklikul  

4.6.3 rahvusvahelisel tasandil. 
 

 

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele. 

Vajadusel oleme pakkunud individuaalkoolitusi arvutikasutajatele. Vajatakse abi pangatoimingute 

sooritamisel, riik.ee teenuste kasutamisel jmt.  

 

4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded  

Raamatukogus toimuvast oleme teada andnud kodulehel, facebooki lehel ja valla ajalehes. 

 

4.9 Andmebaasid.  

Kodulehe vahendusel on lugejail ligipääs e-kataloogile ja uudiskirjanduse nimestikele. 

 

5. 2018 aasta tegevused 

Üks eesmärke on korraldada üritusi täiskasvanud lugejaskonnale. Samuti edendada koostööd 

piirkonna koolidega ja korraldada lastele raamatukogutunde. Plaanis on jätkata laenutamist Veltsi 

Lasteaed-Algkoolis. Loodetavasti õnnestub selline laenutusteenus toimima saada veel ühes-kahes 

külas. 

 

 

Silja Raudsepp 

Direktor 

23.01.2018 

 

 

 

LISA 1 

Koolituste arv kokku Koolitustundide arv  

(koolituse maht ) 

Koolituseks kulutatud 

8 26 91.90 

 

 

 

LISA 2 

Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused  

 

Ettekanne „Tõrma, Levala ja Karitsa kirjanduses. Raamatukogud selles kandis.“ 

 

LISA 3 

Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid  

Raamatukogu nimi              Teostatud tööd (2017) 

 0 
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LISA 4 

 Laste-ja noorteüritused  

Lepna Raamatukogu Ürituse nimi Osavõtjate arv 

 Suvine raamaturalli 10 

 Jutu- ja meisterdamishommik 9 

 Suvisa raamaturalli lõpuüritus 5 

 Ettelugemislõuna 1 

 Nuputa ja mõistata 3 

 Loovusring 8 korda 16 

 


