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Aastaaruanne 2016 
Raamatukogu nimi:Laekvere 
Elanike arv (01.12.2015): 836 
 
 
1.Põhilised tegevussuunad  

 2016. aasta jätkas raamatukogu oma tavapärast tööd komplekteerimise ja laenutamise osas. 
Aasta lõpus lahkus töölt kauaaegne juhataja Aive Hanninen ja see tõi kaasa uued töötajad ja 
muudatused lahtiolekuaegades.  
 

 

2. Juhtimine  

2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud: 
 2016. aastal raamatukogude võrgus muudatusi ei toimunud, need ootavad ees 2017. aastal.  
  Lähiaastail oli  Laekvere Vallavolikogul plaan teha ümberkorraldusi raamatukogude töös ja 

seoses raamatukogu juhataja töölt lahkumisega tehti ümberkorraldustega algust. Uut töötajat 
Laekveresse ei palgatud, muudeti ka teise vallas asuvate raamatukogude lahtiolekuaegu ja 
Muuga ning Venevere raamatukogude juhatajad käivad kordamööda ka Laekveres tööl.  
Laekvere raamatukogu on alates detsembrist avatud teisipäeval, kolmapäeval ja reedel 8.30 -
16.00 ja neljapäeval 12.00 -18.00  

 Raamatukogu nõukogu ei ole valitud.  
 Raamatukogu piirkonnas elab 836 inimest. Raamatukogu on avatud neljal päeval nädalas ja 

siinses piirkonnas töötavatel inimestel peaks ligipääs  raamatukogule olemas olema - 
piirkonnas asuvatel ettevõtetel on hommikuste ja pärastlõunaste vahetustega tööajad ( 
puidufirma) või kaupluses vahetused päevade kaupa. Raamatukogusse ei pääse enam 
laupäeviti ja see probleem on olnud arutlusel ka volikogu kultuurikomisjonis – võib olla 
tuleb raamatukogude reorganiseerimise käigus teha lahtiolekuaegades siiski veel muudatusi.  

Raamatukogu piirkond on territoriaalselt suur ja palju on hajakülasid, kuid valla 
poolt  organiseeritud  õpilaste sõiduringidega pääsevad ka kaugemal elavad inimesed 
raamatukogusse.  

 
 

2.2 Eelarve 
 
Tabel 2 
Põhieelarve  Seisuga  

31.12.15. €  
Seisuga  
31.12.16 €  

Muutus %  

Eelarve kokku  22,74 17,25 -24,10% 
Personalikulu  7,95 8.57 7,20% 
Komplekteerimiskulu 7,69 7 -8,90% 

sh KOV-lt 6,21 5,5 -11,40% 

sh riigilt  1,48 1,5 1,30% 

Infotehnoloogiakulu  1,39 0,24 -82,70% 
* Ürituste/näituste 
korraldamise kulu 

0 0 0 

*    
Eelarve vähenes tunduvalt – 2016. aastal sai osta uut mööblit jne. 2017. aastal oli  tavapärane 
äraelamise eelarve.  
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2.3 Projektid 
Tabel 3 (täielik loetelu) 
Projektid, toetused (Kellelt saadud?) 
Projekti nimi 

Periood Eraldatud 
summa 

Projekti üldmaksumus 

- - - - 

Projekte ei ole kirjutanud.  
 
 
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng 
Seoses juhataja lahkumisega töölt jäi aasta lõpus  personali koosseisuks 0 , sest töötajad käivad 
naaberraamatukogudest. 
 
 
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest:  
 
Koolituse teema Korraldaja Osalejate arv 
- - - 
 
 
2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: 
Avalikke esinemisi ei ole toimunud.  
 
 
2.4.3 Erialahariduse omandamine 
Erialaharidust ei omandatud. 
 
 
2.4.4 Töötajate tunnustamine 
Töötajaid ei tunnustatud.  
 
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid 
ja asukoht. 
Raamatukogu haldamine toimub Laekvere Vallavolikogu poolt kinnitatud eelarve alusel.  
Igapäevaseks majandamiseks oli eelarves piisavalt võimalusi.  Raamatukogu asub Laekvere 
Vallamaja esimesel korrusel ja remonti ei vaja.  
 
 
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 
Raamatukogu asub esimesel korrusel,  ratastooliga sissepääsu takistavad uksepakud.   
 
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 
Infotehnoloogia vallas ei toimunud arendustegevust.  
 
 
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine) 
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 
Kogude komplekteerimine toimub Lääne- Virumaa Keskraamatukogu komplekteerimisosakonna 
kaudu  ja eelarve alusel. Raamatute ostu raha sel aastal veidi vähenes, kuid üldiselt võib rahul olla.  
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3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 
3.1.2 Perioodika komplekteerimine 
3.1.3 Auviste komplekteerimine 
3.2 inventuurid, mahakandmised 
Sel aastal lisandus fondi 488 teavikut ja 22 aastakäiku perioodikat. Annetuste osakaal oli väga 
väike- vaid 21 raamatut ehk 4,3%  Perioodikat on tellitud erinevatest valdkondadest, mis lugejatele 
huvi pakuvad. Aasta jooksul koostatud 1 mahakandmisakt. E- raamatuid tellitud ei ole.  
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused 
Lugejateenindus toimis endiselt, muudatusi ei olnud. 
 
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine. 
Lugejate kasutada on 1 arvuti- seda kasutatakse suhteliselt vähe. 
 
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. 
Raamatukogu kasutamine on mõningal määral vähenenud- kindlasti on üheks põhjuseks see, et 
seoses juhataja lahkumisega ning uue töökorralduse sisseseadmisega oli raamatukogu mitu nädalat 
suletud.  
 
 
Tabel 5 
Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2015 

Lugejad 
2016 

Muutus 
(+-) 

Raamatukogu 230 217 -13 
 
Raamatu- 
kogu 

Külastused 
2015 

Külastused 
2016 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal-
külast. 
2015 

Virtuaal-
külast. 
2016 

Muutus 
(+-) 

Raamatukogu 2859 2512 -347 - - - 
 
 
Raamatu- 
kogu 

Laenut-d 
2015 

Laenut-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Päringud 
2015 

Päringud 
2016 

Muutus 
(+-) 

Raamatukogu 6523 6187 -336 11 10 -1 
 
Infopäringud: Infopäringute arv on jäänud enam- vähem samaks, vaid 1 päring vähem on 
registreeritud.   
 
4.3 RVL teenindus  
RVL kasutamine on olnud aktiivne, eriti raamatute laenutamine teistele kogudele. Välja on 
laenutatud 439 teavikut ja mujalt on laenutamiseks toodud 70 raamatut.  
4.4 Laste- ja noorteteenindus  
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine  
Lastekirjanduse komplekteerimisel on eelistatud eesti autorid.  
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4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 
Tabel 6 

Rmtk Lug-
d 
2015 

Lug-
d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Külast-
d 2015 

Külast-
d 2016 

Muutus 
(+-) 

Laenut 
2015 

Laenut 
2016 

Muutus 
(+/-) 

Raamatukogu 64 52 -12 553 340 -213 445 357 -88 
 
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine 
Lugemisharjumuste kujundamiseks on korraldatud raamatukogutunde  kirjanike tutvustamiseks.  
 
 
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad 
üritused. 
Raamatukogus toimus  3 lasteüritust 33 osavõtjaga 
 
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused 
Erivajadustega inimestele spetsiaalseid teenuseid ei pakuta.  
 
 
Tabel 7 

 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv 
Koduteenindus - - - 

 
Tabel 8 

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 on olnud lugemishuvi toetav asutus, pakkudes erinevat liiki kirjandust vaba aja 
veetmiseks.  
 
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele. 
Ei ole korraldatud kasutajakoolitusi.  
 
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded  
Raamatukoguteenuseid ei ole reklaaminud, väljaandeid ei ole koostanud.  
 
4.9 Andmebaasid. 
Andmebaase loonud ei ole ja kodulehe vahendusel andmebaase ei ole tutvustatud.  
Kas ja milliseid andmekogusid pakutakse lugejaile kodulehe vahendusel?  E-kataloog. 
 
5. 2017 aasta tegevused 
2017. aastal seisab ees Laekvere valla raamatukogude reorganiseerimine. Eesmärgiks on lugejate 
arvu säilitamine ja tihedam koostöö lasteaia ja kooliga.  
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Direktor/juhataja kt 
Allkiri   ………………    Maarika Lausvee 
 
 
 
LISA 1 
Personali koolitus (siia ainult arvud) 
Raamatukogu 
nimi 

Koolituste 
arv 

Koolitustundide 
arv  
(koolituse maht ) 

Koolituskulud 
eelarves 

Koolituseks 
kulutatud 

- - -   
 
LISA 2 
Raamatukogutöötajate avalikke esinemisi ei toimunud. 
 
LISA 3 
Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid  

Raamatukogu nimi              Teostatud tööd (2016) 
Laekvere - 

 
LISA 4 
 Laste-ja noorteüritused  

Raamatukogu nimi Ürituse nimi Osavõtjate arv 
Laekvere Räägime Aino Pervikust 8 
Laekvere Henno Käo raamatud 10 
Laekvere Emakeelepäevast ja kevadest 15 

 


