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Aastaaruanne 2016 
Raamatukogu nimi: Rakke valla raamatukogu 
Elanike arv: 1650 
 
 
1.Põhilised tegevussuunad  
Põhiliseks tegevussuunaks on raamatukogul lugejateenuse ja AIP teenuste pakkumine. 
Kultuurikeskuse, kooli ning kohalike seltside ja ühingute kõrval oleme toeks kohaliku kultuurielu 
säilitamisel. Võimaldame neil kasutada oma ruume ja korraldame võimalusel ise vastavaid üritusi, 
nt. 9. hooaega alustanud mälumäng. Pangabussi kadumise järgselt pakume ruume ka Swedbanki 
nõustamisteenuse jaoks. 
2016. aasta oli esimene täielik aruandeaasta pärast Salla raamatukogu likvideerimist. Lisaks niigi 
langevatele statistilistele näitajatele mõjutab see veel rohkem koondarvude langust. Ka kooli 
gümnaasiumiosa suleti. Laste osakaalu lugejate seas mõjutab see samuti. Suurimaks probleemiks on 
hetkel Rakke raamatukogu ruumide olukord. Viimati 90-ndate keskel remonditud hoone on üsnagi 
nigelas seisus. Vahetatud on vaid aknad ja välisuks ning värvitud välisseinad ja katus. Lisaks on 
pidev ruumipuudus. Olemasolev ruumilahendus ei võimalda ka uusi riiuleid enam kuhugi lisada. 
Küttesüsteemid on samuti vananenud ja nõuavad iga-aastast remonti. Eelmise aasta suurim 
kordaminek on raamatukogu juurdeehituse projekteerimise lõpuleviimine. Kuigi see lahendus pole 
ideaalne, on see hädavajalik raamatukoguteenuse parandamiseks. Muretsema paneb ka 
haldusreformi puudutava olukorra ebaselgus. Mis saab raamatukogule planeeritud investeeringutest 
pärast reformi ja praeguse seisuga isegi see kuhu maakonda tulevikus raamatukogu kuuluma 
hakkab. 
Merekultuuriaastat silmas pidades oli vastavasisulisi väljapanekuid ning ettelugemispäevadel 
keskenduti samuti teemale. 
 

2. Juhtimine  

2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:   
Raamatukoguvõrgus muutusi ei toimunud. Samuti jäid samaks lahtiolekuajad. Salla piirkonnaga on 
bussiühendus sõltuvalt perioodist mitu korda päevas. Lisaks võimaldab Rakke raamatukogu 
lahtiolekuaeg külastada seda kuni kell 18:00-ni, mis on enamike jaoks pärast tööpäeva lõppu. 
Raamatukogu nõukogu puudub. 
 
2.2 Eelarve 
 
Tabel 2 
Põhieelarve  Seisuga  

31.12.15. €  
Seisuga  
31.12.16 €  

Muutus %  

Eelarve kokku  68281 70126 +2,7 
Personalikulu  37200 35620 -4,2 
Komplekteerimiskulu 6359 5959 -6,3 

sh KOV-lt 3500 3000 -14,3 

sh riigilt  2859 2959 +3,5 

Infotehnoloogiakulu  3162 3162 0 
* Ürituste/näituste 
korraldamise kulu 

147 134 -8,8 

*    
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2.3 Projektid 
Tabel 3 (täielik loetelu) 
Projektid, toetused (Kellelt saadud?) 
Projekti nimi 

Periood Eraldatud 
summa 

Projekti üldmaksumus 

Ei ole    

 
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng 
Personali koosseisus muudatusi ei toimunud. 
 
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest:  
 
Koolituse teema Korraldaja Osalejate arv 
Soome kirjandus LVKRK 1 
Arvo Iho. Elu ja looming LVKRK 1 
Virumaa rahvariided LVKRK 1 
Eesti, islam ja 
kultuurierinevused 

LVKRK 1 

Tõsimängud ja mängustamine LVKRK 1 
Kunda hariduselust ja 
Rahvaülikoolist 

LVKRK 1 

Tsemenditööstuse ajaloost ja 
sõbrakaubandusest Kundas 

LVKRK 1 

Topoteek-meie võimalus 
ennast näidata 

LVKRK 1 

IKT vahendid ja võimalused LVKRK 1 
 
Täiendkoolitused olid kasulikud. Oli lihtsalt huvitavaid loenguid ja ka sellist, mida saab 
raamatukogutöös rakendada 
 
LISA 1 
 
2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:  
LISA 2 
Ei olnud 
 
2.4.3 Erialahariduse omandamine  
Ei olnud 
 
2.4.4 Töötajate tunnustamine  
Ei olnud 
 
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid 
ja asukoht.  
LISA 3 
Rakke raamatukogu ruumid on minimaalselt rahuldavas seisukorras. Remondivajadus on 
hädavajalik. Samuti on suur ruumipuudus. 2016. a. sai tehtud raamatukogu juurdeehituse 
projekteerimine, kus sees ka vajalikud remonttööd. 
 
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.  
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Juurdepääsud liikumispuudega inimestele on raskendatud. Puuduvad kaldteed ja ruumilahendused 
on ebasõbralikud liikumispuudega inimeste suhtes. Kitsas ja nt segavad uksepakud. 
 
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 
Toimub regulaarne riistvaraline ja vajadusel tarkvaraline hooldus ja uuendamine. Vahendid eelarves 
on olemas kui on vaja kiiresti midagi uuendada või välja vahetada. Vananenud 
operatsioonisüsteemid said arvutitel kaasajastatud. Rakke raamatukogus olemas ka Wi-Fi. Üldine 
hinnang hea. 
 
 
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine) 
Kogud täienesid 449 eksemplari võrra. Topelteksemplare valla lõikes ei komplekteerita, kuna 
võimalus RVL-i vahendusel laenutada. Võõrkeelset kirjandust ei komplekteeri, küll aga laenutame 
LVKRK vahendusel. 
 
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 
Huvi e-teavikute vastu puudub. Komplekteerimisel proovime lähtuda otseselt lugejate huvist ja 
olulisemate uute raamatute soetamisest. Annetuste osakaal väikene. Niipalju kui keskraamatukogu 
kaudu tuleb. 
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 
3.1.2 Perioodika komplekteerimine 
Laenutame perioodikat ka välja. Olemas enamik olulisemaid ajalehti –ja ajakirju. Lisaks tellime 
kuut kultuuriajakirja, millest kaks lastele.  
3.1.3 Auviste komplekteerimine 
Ainult annetustega saadud auvised. Ise ei telli, kuna puudub huvi. 
3.2 inventuurid, mahakandmised 
Vähemalt kord aastas kanname maha aegunud ja füüsiliselt kannatada saanud raamatuid. Protsess 
hädavajalik ka ruumipuuduse mõttes. 
 
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  
Teeninduskorras muudatusi ei toimunud 
 
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.  
Nii Rakkes kui Lahus võimalik kasutada AIP teenuseid. Registreeritud 239 täiskasvanute külastust 
ja 184 laste külastust. 
 
 
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused.  
Tabel 5 
Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2015 

Lugejad 
2016 

Muutus 
(+-) 

Rakke valla 
raamatukogu 

437 356 -81 

Rakke 
raamatukogu 

360 309 -51 

 
Raamatu- 
kogu 

Külastused 
2015 

Külastused 
2016 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal-
külast. 
2015 

Virtuaal-
külast. 
2016 

Muutus 
(+-) 

Rakke valla 8388 7081 -1307 - - - 
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raamatukogu 
Rakke 
raamatukogu 

6997 6490 -507 - - - 

 
 
Raamatu- 
kogu 

Laenut-d 
2015 

Laenut-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Päringud 
2015 

Päringud 
2016 

Muutus 
(+-) 

Rakke valla 
raamatukogu 

18593 14546 -4047 1 3 +2 

Rakke 
raamatukogu 

14697 13307 -1390 1 3 +2 

 
Laenutuste ja külastuste näitajad on languses. Salla raamatukogu lõplik sulgemine ja Rakke 
Gümnaasiumi kadumine pluss üldised piirkonna rahvastikuprotsessid on kõik seda mõjutanud. 
Samas külastajaid ikka käib. On neid kes loevad ainult lehti, midagi laenutamata. Lisaks pakume 
võimalust kasutada meie saali erinevateks raamatukoguvälisteks üritusteks. Paljud need külastajad 
jäävad teinekord üles märkimatagi. 
 
Infopäringud:  
Ununevad sageli registreerimata 
 
4.3 RVL teenindus  
Rakke ja Lahu raamatukogude vahel toimib regulaarne teavikute vahetus. Oleme tellinud lugejatele 
soovitud raamatuid ka Lääne-Virumaa keskraamatukogust ja vajadusel ka maakonna teistest 
lähedalolevatest raamatukogudest. Samuti oleme ise neile välja laenanud. Paari venekeelse lugeja 
jaoks laenutame keskraamatukogust paar korda aastas ka venekeelseid raamatuid. 
 
4.4 Laste- ja noorteteenindus  
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine  
Rakke raamatukogusse telliti 44 eksemplari lastekirjandust. Lisaks kultuuriajakirjad Hea Laps ja 
Täheke. Lahusse 6 eksemplari. Uuemad lasteraamatud väga olulised, et väheseidki lapsi lugema 
meelitada. 
 
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 
(+/-) 

Rakke 
valla 
raamatuko
gu 

130 96 -34 2578 1928 -650 1025 821 -204 

Rakke 
raamatuko
gu 

114 89 -25 2241 1813 -428 903 801 -102 

 
Lahus seose kooli kadumisega, laste külastatavus minimaalne. Rakkes külastatakse enamasti 
kohustusliku kirjanduse eesmärgil. Varem külastati ka arvuti kasutamise eesmärgil. Praegu AIP 
kasutamine laste poolt pea olematu. Samas see on ka loogiline, arvestades tehnoloogia arengut.  
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4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine  
Lugemisharjumus on kesine. Ilmselt tuleb keskenduda edaspidi rohkem koostööle lasteaiaga. Lisaks 
praegustele lugemispäevadele korraldada ka vahendite võimalusel suuremaid üritusi. Keskastme 
raamatukogusse saamiseks, kel juba lugemisharjumus, või selle puudumine-on väga raske.  
 
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad 
üritused. LISA 4  
Regulaarne ettelugemispäev ja raamatukogu töö tutvustamine lasteaialastele. Üritame tavaliselt teha 
seda paar korda aastas. Toimus ka ajakirjandusteemaline kokkusaamine kus Rakke kooli õpilastega 
kohtus ajakirjanik Virumaa Teatajast. 
 
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  
Ei olnud 
 
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   
Raamatukogu on regulaarseks kokkusaamiskohaks kohalikule eakate laulukoorile. Lubame oma 
ruume kasutada ka teistel kohaliku kultuurielu seltsidel ja ühendustel oma ürituste korraldamiseks, 
mis otseselt raamatukoguga seotud ei ole. Üheksandat hooaega toimub raamatukogus sügisest 
kevadeni kestev mälumängusari. Üleval oli kaks fotonäitust ja maalinäitus kohalikelt autoritelt. 
Terviseloeng.  
4.6.2 riiklikul  
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.  
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.  
Korraldasime arvuti ja internetikasutus koolituse eakatele. Osales 3 inimest.  
 
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded  
Raamatukogu ning valla koduleht. Vallaleht, stendid. 
 
4.9 Andmebaasid.  
Ei ole 
 
5. 2017 aasta tegevused 
Kõige suuremaks eesmärgiks on raamatukogu laiendamine ja olemasolevate ruumide remont, mis 
omakorda pakuks paremat kasutusmugavust ja uusi võimalusi raamatukoguteenuste ja ürituste 
läbiviimiseks. Jätkuv koostöö valla teiste allasutuste ja seltside-ühingutega. 
 
 
Direktor/juhataja 
Allkiri   ………………     /Nimi/ Mart Piiroja 
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LISA 1 
Personali koolitus (siia ainult arvud) 
Raamatukogu 
nimi 

Koolituste 
arv 

Koolitustundide 
arv  
(koolituse maht ) 

Koolituskulud 
eelarves 

Koolituseks 
kulutatud 

Rakke 9 26 128  30,80 
 
LISA 2 
Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused  
 
LISA 3 
Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid  

Raamatukogu nimi              Teostatud tööd (2016) 
Rakke raamatukogu Juurdeehituse projekteerimine 

 
LISA 4 
 Laste-ja noorteüritused  

Raamatukogu nimi Ürituse nimi Osavõtjate arv 
Rakke raamatukogu Rmtk töö tutvustamine lasteaiale 

ja ettelugemispäev 
20 

Rakke raamatukogu Kohtumine ajakirjanikuga 22 
 


