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Aastaaruanne 2018
Sõmeru haruraamatukogu: Lepna raamatukogu
Elanike arv: 1979
1.Põhilised tegevussuunad







fondi täiendati kõigi lugejagruppide huve silmas pidades
tagati lugejatele vajalike raamatute olemasolu (RVL)
ühinemine Sõmeru Raamatukoguga
vahetus raamatukogu töötaja
seoses raamatukogu töötaja vahetusega viidi läbi inventuur ja suurem puhastus fondis.
raamatukogule osteti uued ruumid

2019 aasta eesmärgid:
 raamatukogu kolimine uutesse ruumidesse
 raamatukogu dokumendid viia vastavusse andmekaitseseadusega
 jätkata koostööd Veltsi Lasteaed- Algkooliga, laenutuspunkt
 avada laenutuspunkt Lasila Põhikoolis või Noortekeskuses, jõuda selle piirkonna
elanikeni
 jätkata kohaliku piirkonna kultuurielu edendamisega

1.2 Projektid
Tabel 1 (täielik loetelu)
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

Periood

Eraldatud
summa

Projekti üldmaksumus

Projekte ei kirjutatud

2. Personali koosseis, areng
Raamatukogu oli 2018 aastal avatud teisipäevast - neljapäevani kl. 11.00-18.00 kuni augusti
lõpuni. Töötaja oli 0,8 kohaga. Septembris ja oktoobris oli raamatukogu avatud lugejatele 1
kord nädalas, kuna eelmine raamatukogu direktor lahkus ametikohalt ja uue töötaja otsimise
protsess kujunes oodatust pikemaks. Aasta keskmiselt oli raamatukogu avatud 2018 aastal
kolm tööpäeva nädalas, ehk 162 päeva aastas. Oktoobri lõpus asus raamatukokku tööle uus
töötaja ja raamatukogu avati lugejatele täismahus, igal tööpäeval 10-18 ja kolmapäeviti 12-19
ni.
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Lepna raamatukogu kuulub alates 12 september 2018 Sõmeru raamatukogustruktuuri,
haruraamatukoguna, mistõttu muutus ka töötaja ametinimetus: raamatukoguhoidja (end.
direktor).
2.1.1 Ülevaade täienduskoolitusest.
Teema
Erialased täienduskoolitused

LVKRK korraldatud koolitused
Turunduse ja kommunikatsiooni võimalused
raamatukogus. 4 tundi
Raamatukogu - sotsiaal-haridusliku töö keskus.
5 tundi
Sotsiaalmeedia kasutamine raamatukogutöös. 6
tundi
E-kodaniku juhendaja koolitus. 16 tundi
Isikuandmete kaitse raamatukogudele, 6 tundi

Korraldaja

Osalejate arv

LVKRK, ETKA
Andras
LVKRK

1

LVKRK

1

LVKRK
LVKRK, Eesti
Rahvusraamatukogu

1
1

1

Muud koolitused

Täienduskoolitustega jäin rahule, teemad on olnud aktuaalsed.

Lisa 1
2.1.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:
LISA 2
Avalikke esinemisi ei olnud
2.1.3 Erialahariduse omandamine.
Õppivaid töötajaid ei ole. Töötaja omab raamatukoguhoidja III kutsekvalifikatsiooni
2.1.4 Töötajate tunnustamine.
Tunnustusi ei ole
2.2.1 Raamatukogu haldusjuhtimine.
LISA 3
Raamatukogu asukoht on endiselt 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
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paigutada ja see segab fondi kasutamist. Ruumipuuduse tõttu ei saanud korraldada suuremaid
näituseid ega üritusi.
2018 aasta lõpus osteti Lepna raamatukogule uued ruumid, uute ruumide asukoht on endise
kaupluse ruumides (Lepnal, Lasteaia tn ), korrusmaja esimesel korrusel. Raamatukogul on
seal olemas eraldi sissepääs ja ühtselt avatud ruumid fondi paigutamiseks. Ruumides tuleb
teha kapitaalremont ja 2019 aasta lõpuks peaks raamatukogu olema ümber kolinud uutesse
ruumidesse. Tulevikus peaks raamatukogu alla jäävates keldriruumides avatama ka
noortekestus ja koos noortekeskusega peaks mõlemad asutused koostöös tegutsema, et Lepna
piirkonna elanikel oleks võimalus kasutada nii raamatukogu kui ka noortekeskuse keskkonda
vaba aja veetmise kohana.
2018 aasta jooksul remonditöid ei tehtud.
2.2.2 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Juurdepääs liikumispuudega inimesele puudub. Loodan, et uute ruumide renoveerimisel
arvestatakse ka liikumispuuetega inimestega, hetkel ei oska öelda, kas tehniliselt on see
võimalik, pole veel arutelus osalenud.
2.3 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
2018 aastal arendustegevust IT valdkonnas ei toimunud.
3. Kogud komplekteerimine ja töötlemine
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
Komplekteerimise põhimõtted:






eelistada heatasemelist rahvuskirjandust;
arvestada teeninduspiirkonna lugejate soovide ja vajadustega;
komplekteerida väärtuslikke teatmeteoseid ja aimeraamatuid;
tellida kaasaegset laste- ja noortekirjandust;
eelistada heatasemelist ajaviitekirjandust; ajaviitekirjanduse tellimisel kasutada
allahindlusi ja soodusmüüke

-annetuste osakaal kogude juurdekasvust
Juurde saadi 428 teavikut, sellest annetusi 24, annetuste osakaal on 5,6% kogu juurdekasvust.
-kogude kasutatavus ja seosed lugejate sihtrühmadega
Liikidest enim laenutati ilu- ja lastekirjandust (1895 laenutust, sellest lapsed 498 laenutust),
järgneb liik 7 Kunst. Meelelahutus. Sport (146 laenutust),
liik 5 Loodusteadused. Matemaatika (92 laenutust).
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Lugejarühmadest on suurimad laenutajad tööealised lugejad (1109 laenutust), pensionärid
(158 laenutust). Perioodikat laenutati 791 korral, pensionärid (435 laenutust), töötajad (307
laenutust) ja lapsed (46 laenutust).
TOP 5 laenutust
1
2
3
4
5

Kadastik, Mart
Lember, Ira
Ernits, Marje
Mikweldt, Jaan
Wiggs, Susan

Luikede järv : romaan /
Elukutse ohver : romaan /
Pidu /
Mina, korralik naine /
Talvemaja. Teine raamat /

10
8
8
8
8

Kogude komplekteerimine toimub Lääne-Virumaa Keskraamatukogu kaudu. Tellimisel püüan
lähtuda lugejaskonna nõudlusest ja vajadusest ning rahalisest võimalusest. Kogude
komplekteerimisel on eelistatud teabe- ja lastekirjandus, Eesti autorid ja huvitavat, aktuaalset
kogu maailmast, samuti jälgin pidevalt allahindlusi, kasutan järelkomplekteerimist.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
2018 saadi juurde 428 raamatut, neist annetusi 24 (5,6%). 70,8% juurdekasvust moodustas
ilu- ja lastekirjandus (303 teavikut ). Liigikirjanduse osas lisandus enim liike 9 ( 21 teavikut );
3 ( 20 teavikut ) ja 6,62. (24 teavikut )
E-raamatuid ei komplekteeritud.
Teavikuid kustutati aasta jooksul 1837 eksemplari, 10,5% kogu fondist
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
2018. aastaks oli raamatukokku tellitud 32 nimetust ajakirju ja ajalehti kokku, 28 nimetust
ajakirju ( neist 9 nimetust kultuuriperioodikat ja 4 nimetust annetuse teel saadud ajakirja) ja 3
nimetust ajalehti + 1 annetatud erakonnaleht. Perioodika tellimisel lähtume lugejate soovidest.
Raamatukogu laenutab perioodikat (sh ajalehti) ka koju. Perioodikat kustutati kokku 270
eksemplari.
TOP 5 perioodika laenutust
1
2
3
4
5

Virumaa Teataja : Lääne-Virumaa päevaleht /
Kroonika : ajakiri /
Naisteleht : ajakiri /
Maaleht : maarahva nädalaleht /
Tervendaja : ajakiri /

121
120
86
66
43

3.1.3 Auviste komplekteerimine
Annetuse teel lisandus juurde 1 auvis, „Tähtsad asjad” [CD] / [Helisalvestis]
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3.2 inventuurid, mahakandmised
Seoses raamatukogu töötaja vahetusega viidi läbi inventuur:
kadunud teavikuid kanti maha 17 eksemplari, kokku summas 25,04 euri
aegunud ja lagunenud kirjandust kanti 2018 aastal maha 1820 eksemplari, kokku summas
4218,99 (enamik maha kantutest oli vananenud kirjandus)
Perioodikat kustutati 270 eksemplari.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused

Raamatukogus töötab 1 täiskohaga töötaja ( alates 22 oktoober 2018 ). Raamatukogu on alates
1 novembrist lugejatele avatud igal tööpäeval 8 tundi päevas.
Haldusreformi tulemusel ühendati 12.09.2018 (otsus nr.55) Lepna raamatukogu Sõmeru
raamatukoguga, Rakvere valla raamatukogu muutus Sõmeru haruraamatukoguks, nimega:
Lepna haruraamatukogu. Raamatukogu töötaja ametinimetus direktor muutus
raamatukoguhoidja nimetuseks. Raamatukogu korralduslikus töös lugejate jaoks olulisi
muutusi ei ole, pigem muutus korralduslik pool lugejale paremaks, sest raamatukogu on nüüd
avatud igal tööpäeval kella 10-18 -ni ja kolmapäeviti kella 12-19 ni.
Raamatukogutöötaja jätkab korra kuus laenutust Veltsi Lasteaed - Algkoolis. Tekitasime
lugejatele võimaluse statsionaarse raamaturiiuliga, et huvilised saaksid raamatuid laenutada
terve kuu jooksul, läbi Veltsi Lasteaed- Algkooli kontaktisiku. Raamatuid saab lugeja ka ette
broneerida, tunti huvi perioodika laenutamise vastu ja alates detsembrist on Veltsi lugejal
võimalus laenutada ajakirju.
1 detsembril 2018 muudeti raamatukogus printimise teenus tasuliseks.
Rahulolu uuringuid raamatukogus ei ole tehtud.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine. Lugejaarvutite olukord ja kasutamine.
Raamatukogus on võimalik kasutada arvutit ja internetti, printida, teha koopiaid (tasuline) ja
skaneerida.
Olemas on üks internetiühendusega lugejaarvuti . Olemasolevat arvutit kasutavad nii lapsed
kui täiskasvanud. Täiskasvanud teevad arvutis pangatoiminguid, kasutatakse e-posti jmt. 2017
likvideeriti kaks laste kasutuses olevat arvutit, kuna arvutid olid vananenud ja arvati, et
lugejaarvutile väga suurt koormust ei ole, siis sellel põhjusel maha kantud arvuteid ei
asendatud. Tegelikult on puudus siiski 1-2 arvuti järele (mitmel korral on tulnud lapsed arvuti
tagant ära ajada kui täiskasvanu soovib kiirelt mõnda pangatehingut teha või kasutada
printimise teenust, mõned kasutajad vajavad juhendamist, sel juhul pean lapse vahepeal ootele
panema ) Leian, et laste mänguarvutid peaks siiski olema lugejaarvutist eraldi kasutuses, et
üks ID lugeri ja printeriga ühendatud arvuti peaks jääma täiskasvanute kasutada, raamatukogu
lugeja-ja arvutikoolituste jaoks ja muudeks asjaajmisteks. Lapsed saavad praegu arvutit
kasutada 30 minuti kaupa, sest lapsi käib palju, aga arvuteid on üks. Kui arvutile järjekorda ei

6

ole siis saavad kasutada ka kauem, kui täiskasvanu soovib kasutada arvutiaega, siis peatan
lapse arvuti aja seni kuni täiskasvanu oma toimingud lõpetab.
AIP kasutati 295 korral, neist lapsed 242 korral, 82% kogu AIP kasutajatest on lapsed. WiFi
leviala puudub, huvilisi on, aga kahjuks raamatukogu praegune ruumide lahendus ei ole
võimaldanud seda korraldada.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte.
Laenutuste ja külastuse arv on veidi tõusnud, kuid mitte nii palju, et võiks rõõmustada. Oma
osa on olnud selles, et raamatukogu on 2016-2018 aastal ebastabiilselt avatud olnud, selle aja
jooksul on vahetunud kolm töötajat ja mitmeid kordi on muutunud raamatukogu lahtioleku
ajad. Külastuste/laenutuste arvu väikest suurenemist võib seostada ka sellega, et 2018. aastal
oli raamatukogu avatud 28 päeva rohkem kui 2017. aastal. Ebastabiilse olukorra tõttu on osa
lugejaid loobunud Lepna raamatukogu teenustest ja pöördunud teistesse raamatukogudesse.
Kuid... raamatukogus käiakse meeleldi lihtsalt suhtlemise pärast aega viitmas, bussi aega
parajaks tegemas või lehti lugemas ja arvutit kasutamas. Eelmisel aastal 4 kohallaenutust,
sellel aastal 94 laenutust. Raamatukogu põhiline kasutaja on siiski oma alevi elanik.
Raamatukogu

Lugejad
2017

Lugejad
2018

Muutus
(+-)

Lepna
raamatukogu

140

144

+4

Kui peetakse arvestust erinevate lugejarühmade kohta, siis analüüsida ka neid.

Raamatu-

Külastused
2017

Külastused
2018

Muutus
(+-)

Virtuaalkülast.
2017

Virtuaalkülast.
2018

Muutus
(+-)

Lepna
raamatukogu

1340

1378

+38

0

0

0

Raamatu-

Laenut-d
2017

Laenut-d
2018

Muutus
(+-)

Päringud*
2017

Päringud*
2018

Muutus
(+-)

3443

3567

+124

43

23

-20

kogu

kogu
Lepna
raamatukogu

Laenutused 2018: 3473+94
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*Infopäringud. Infopäringud registreeritakse jooksvalt ja sisestatakse ka
raamatukoguprogrammi.
4.3 RVL teenindus (sh välja tuua, kuidas on RVL korraldatud)
RVL teel laenutasime välja 159 teavikut ja võtsime sisse 14 teavikut. Raamatud toimetab
kohale raamatukogutöötaja, vallatöötajad, kasutan ka tuttavate abi.
RVL laenutuskordi oli 83.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
Laste tegevused raamatukogus:
lehitsevad raamatuid-ajakirju, valivad raamatuid laenamiseks, loevad, joonistavad,
meisterdavad, mängivad arvuti- ja lauamänge, panevad kokku puslesid, suhtlevad
raamatukoguhoidjaga. Väiksematele lastele on olemas mänguasjakast. See on väikelaste seas
vägagi kasutatav, on lapsi kes käivad raamatukogus ainult mängimas. Lapsevanem võib olla
rahulik kui ta teab, et laps on peale koolitunde raamatukogus, kus on võimalus rahulikult
õppetükke teha, lugeda ja sõpradega lauamänge mängida. Noortele on raamatukogus vähe
tegevust, on suur ruumipuudus, samuti puudub kaasaegne keskkond mis muudaks
raamatukogu noortele atraktiivsemaks.
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Laste- ja noorteraamatuid lisandus aasta jooksul 102 eksemplari (23,8% kogu juurdekasvust).
Lauamänge lisandus 1
Teeninduse osas ei oska täpsemat hinnangut anda seoses raamatukogu töökorralduse
muutusega ja töötaja vahetuse tõttu.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Rmtk

Lug-d
2017

Lug-d
2018

Muutus
(+-)

Külast-d
2017

Külast-d
2018

Muutus
(+-)

Laenut
2017

Laenut
2018

Muutus
(+/-)

Lepna

41

44

+3

457

549

+92

803

881

+78

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
Sisuline hinnang, võrdlus, analüüs.
Suurimad lugejad on algklasside lapsed, oma panuse annab muidugi see, et raamatukogu käib
kord kuus Veltsi Lasteaed-Algkoolis laenutamas ja jätab ka koha peale riiulisse veel hulga
raamatud mida lapsed saavad terve kuu jooksul laenutada läbi kooli kontaktisiku. Vanemates
astmetes on aga lugejaid vähem, küsitakse vaid kohustuslikku kirjandust. Kindel seltskond
lapsi käib raamatukogus peaaegu igapäevaselt. Enamasti kasutatakse arvutit, aga mängitakse
ka lauamänge ja joonistatakse.
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Külastuste ja laenutuste üldarvust on lastel:
2017

2018

külastusi

34,1%

39,8%

laenutusi

23,3%

24,7%

Laste raamatute TOP 5
1
2
3
4
5

Täiega lahedad asjad : [tee ise!] /
250 põnevat lehekülge loomadest /
Lapse oma loomaraamat /
Pingviin Pingu otsib seiklust /
Meie, Rööbelid, ja vapijaht /

8
8
7
7
7

Laste ajakirjade Top
1
2
3

Täheke : lasteajakiri /
Tom & Jerry : [koomiksiajakiri] /
Hea Laps ja Tema Sõbrad ja Sugulased : ajakiri

14
12
9

4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad
üritused. LISA 4
Üritusi oli 7, Osalejaid kokku 84
Suurimad
Raamatukogutund Veltsi Lasteaed-Algkooli lastele, (läbitud teemad: mis on raamatukogu,
mis siin teha saab, kuidas raamatut hoida, kuidas raamatukogus käituda, kuidas raamatud on
paigutatud, mis on raamat aadress.
Emakeelepäeva näitus „Kõnekäänd pildil“. Veltsi Lasteaed-Algkooli lapsed joonistasid
rmtk üleskutsel eesti keele kõnekäändusid.
Meisterdame jõuluehteid,
Kuidas lihtsate vahenditega jõulukuuske kaunistada ja kodus jõulumeeleolu luua. Väljapanek
jõuludega seotud käsitöö ja kokaraamatutest, jõulusalmide raamatud.
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4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Erivajadusega teenuseid Lepna raamatukoguse ei pakuta, kuna raamatukogule ei ole teada kes
seda teenust vajaksid, ise otsinud ei ole, aga oleme avatud igasugusele koostööle kohe kui
selleks vajadus tekib.

Siia ei lähe arvesse need erivajadustega lugejad, kes käivad raamatukogus ja kasutavad
tavateenuseid. Siin on mõeldud spetsiaalseid raamatukoguteenuseid.

Koduteenindus

Kordade arv

Teenuste arv

Kasutajate arv

-

-

-

Inimene, kes saab koduteenindust seotakse kordade arvuga, mitu korda te tema juures käite.
Igas kohas käimine on kord. Kui te pakute ühte teenust, siis on teenuste arv sama, mis
kordade arv. Kui te pakute korraga rohkem kui ühte teenust (näiteks ka abi e-teenuste
kasutamises), siis on teenuste arv suurem.

Teenused teistele asutustele

Ürituste arv

Osavõtjate arv

-

-

-

Milliseid teenuseid raamatukogu pakub teistele asutustele (haiglad, hooldekodud jne. Ei
puuduta tavakoole jms lasteasutusi)
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
4.6.1 kohalikul
Kohalikul tasandil toimub koostöö Veltsi Lasteaed- Algkooliga ja Rakvere valla
raamatukogudega.
4.6.2 riiklikul
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Individuaalkoolitusi
pakutakse
individuaalkoolitusi ei tehtud.

vajadusepõhiselt

arvutikasutajatele.

2018

aastal
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4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Peamine raamatukogu kasutamise võimaluste kanal on ikkagi raamatukogu ise. Enamus asju
reklaamin suuliselt läbi külastajate või siis raamatukogu stendil. Kasutan ka kohalikku lehte,
et anda teada raamatukogu tegemistest, muutustest, üritustest.
Rakvere Valla Sõnumid: detsember: „Lepna raamatukohver Veltsis”, (artikkel selle kohta,
kuidas toimub laenutamine Veltsis)
Raamatukogul on ka Facebookis oma leht, et olla lähemal nooremale lugejatele ja seda
jälgitakse. Uute raamatute saabumisest annan seal teada, see toob kohe rohkem külastajaid
kohale. Hea ja kiire võimalus jagada meedias ilmunud artikleid ja raamatututvustuste
arutelusid, soovitusi.
Raamatukogul oli enne ühinemist oma koduleht, kuid haldusreformi tulemusel koduleht
kaotati. Plaanis on, et Rakvere valla raamatukogudele tuleb ühine koduleht.

4.9 Andmebaasid. Kas ja milliseid andmekogusid pakutakse lugejaile kodulehe
vahendusel? E-kataloog.
Omaloodud andmebaase ei ole

5. 2019 aasta tegevused
2019 aastal saab raamatukogu avaramad ruumid ja madalama korruse, ees ootab kolimine.
Kindlasti tuleb töine ja huvitav aasta. Raamatukogu peab olema valmis muutusteks ja käima
ajaga kaasas. Tahan aasta jooksul käima lükata raamatukohvri külastamise Lasila Põhikoolis.
Suuremat tähelepanu peaks pöörama kohalikule kogukonnale, et raamatukogust saaks koht
kuhu tullakse mitte ainult raamatute ja kohustusliku kirjanduse pärast, et raamatukogu oleks
toetav keskkond elukestvale õppele.
Kokkuvõttes võib öelda, et järgnev aasta kujuneb raamatukogul lahenduste otsimise aastaks,
et uutes tingimustes lugejateeninduseks paremaid lahendusi leida.

Raamatukoguhoidja: Jaana Ant
Kuupäev: 10.01.2019
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LISA 1
Koolituste arv kokku

Koolitustundide arv

Koolituseks kulutatud

(koolituse maht )
5

37

63

LISA 2
Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused (teema, kellele,
kus)
LISA 3
Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Raamatukogu nimi
Lepna Raamatukogu

Teostatud tööd (2018)
Ostetud Lepnale, Lasteaia tn. uued ruumid

LISA 4
Laste-ja noorteüritused
Raamatukogu nimi

Ürituse nimi

Osavõtjate arv

Lepna raamatukogu

Raamatukogutund Veltsi
Lasteaed-Algkooli lastele

21

Lepna raamatukogu

Sõbrapäevakaartide
meisterdamise töötuba.

11

Lepna raamatukogu

Emakeelepäeva näitus
„Kõnekäänd pildil“

15

Lepna raamatukogu

Eesti muinasjuttude õhtu.

9

Lepna raamatukogu

Rahvusvahelisel
taaskasutuspäeval.Taaskasutuse
töötuba

9

Lepna raamatukogu

Suvine raamatubingo.

5

Lepna raamatukogu

Meisterdame jõuluehteid.
Töötuba

14

12

