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Aastaaruanne 2017 

 

Raamatukogu nimi Rakke valla raamatukogu 

Harukogude arv: 0 

 

Elanike arv (01.12.16) 

1622 

 

1.Põhilised tegevussuunad  

Peamised tegevussuunad on endiselt raamatukoguteenuste pakkumine Rakke inimestele ja AIP 

teenuste pakkumine. Korraldame raamatukoguüritusi ja meie väikest saali saab kasutada ka muuks 

kohaliku kultuurielu hüvanguks. Näiteks käib meil koos iganädalaselt eakate lauluring ja saali 

saavad kasutada ka muud kohalikud ühendused ja ühingud. Paar korda aastas korraldame lasteaiaga 

ettelugemispäevi. Enim probleeme tekitab üha süvenev ruumipuudus ja remonti vajavad ruumid 

koos lagunevate kütte ja sanitaarsüsteemidega. Suurim kordaminek 2017. aastal, oli kauaoodatud 

juurdeehituse alustamine. Prognooside kohaselt peaks juurdeehitus ja olemasolevate ruumide 

remont valmis saama 2018. a. lõpuks.  

 

2. Juhtimine  

2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:   

Raamatukoguvõrgus ja lahtiolekuaegades 2016. aastal muudatusi ei toimunud. Raamatukogu on 

avatud tööpäevadel kella 18.00-ni õhtul nii, et teenused on kättesaadavad ka päevasel ajal tööl 

olevatele inimestele. Bussiliiklus teeninduspiirkonnas on rahuldav.  Nõukogu raamatukogul puudub. 

Pole veel läbi viidud raamatukoguteenuste kvaliteedihindamist.  See on kavas teha esimesel 

võimalusel kui raamatukogu on saanud juurdeehituse näol paremad ruumid, või kui selgub kindlalt, 

et seda siiski niipea ei tehta. Sellisel juhul tuleb ta lihtsalt olemasolevate tingimuste raames kohe ära 

teha. 

 

2.2 Eelarve 

 

Põhieelarve  Seisuga  

31.12.16. €  

Seisuga  

31.12.17 €  

Muutus %  

Eelarve kokku  70126 98355 +40,3 

Personalikulu  35620 39212 +10,1 

Komplekteerimiskulu 5959 5993 +0,6 

sh KOV-lt 3000 3000 0 

sh riigilt  2959 2993 +1,1 

Infotehnoloogiakulu  3162 3162 0 

Täienduskoolituseks 128 128 0 

Üritusteks, näitusteks 134 168 +25,4 

*….    

*…..    

 

2.3Projektid 

2.4 

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Eraldatud 

summa 

Projekti üldmaksumus 
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Ei ole    

 

2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng 

Personali koosseisus muudatusi ei toimunud. 

 

2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest..  

 

Koolituse teema Korraldaja Osalejate arv 

Eesti ulmekirjandus LVKRK 1 

Kirjastamise üldisest seisust ja Tänapäeva 

kirjastuse tegemistest 

LVKRK 1 

Kuidas kasutada ruume kui ruumi ei ole LVKRK 1 

Põhjamaade kirjandus LVKRK 1 

Raamatukogutöö kvaliteedi hindamise mudel LVKRK 1 

Täiskasvanu kui õppija LVKRK 1 

Ülevaade uuemast noortekirjandusest LVKRK 1 

Noored ja raamatukogu LVKRK 1 

Infoturbe teadlikkuse tõstmine TTÜ 1 

Koolitused olid enamjaolt väga asjakohased ja kasulikud. Eriti infoturbe koolitus.  

LISA 1 

 

2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused. 

LISA 2 

Ei olnud 

 

2.4.4 Erialahariduse omandamine  

Ei olnud 

 

2.4.5 Töötajate tunnustamine  

Rakke valla tänukiri mälumängu pikaajalise traditsiooni eest Mart Piirojale. 

 

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid 

ja asukoht.  

LISA 3 

Remondivajadus on hädavajalik. 2017. aastal alustati raamatukogu juurdeehitusega. Juurdeehituse 

osal on valminud vundament. 2018. kevadel peaks alustatama ka remonti olemasolevates ruumides. 

Samas haldusreformi valguses ei ole veel sajaprotsendilist kinnitust, et see aset leiab. Kui remont 

toimub, on 2018. a raamatukogul ees ajutine kolimine. Raamatukogule on tehtud ka päästeameti 

ettekirjutus. Puuduste likvideerimine on ette nähtud remondi käigus. 

 

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 

Juurdepääs liikumispuudega inimestel on raskendatud. Puuduvad kaldteed ja ruumilahendused on 

ebasõbralikud liikumispuudega inimeste suhtes. Kitsas ja nt segavad uksepakud. Rakkes võimalik 

abistamise korral kuidagi raamatukokku pääseda. Lahu raamatukogus kahe suure trepi tõttu 

sisuliselt võimatu. 

 

2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 

IT valdkonnas toimub riistvara ja tarkvara uuendamine vastavalt vajadusele ja vastavalt 

eelarvelistele võimalustele. Rakke raamatukogus on kaks arvutikasutaja kohta ja Wi-Fi. Üldine 
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hinnang hea. Puudust tunneme IT inimesest, kel oleks kompetentsi regulaarselt kontrollida riist- ja 

tarkvara ning vajadusel teha ettepanekuid parendamiseks ja arendamiseks. 

 

3. Kogud  

3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 

Kogude komplekteerimise põhimõtted ei ole kinnitatud. Kogud täienesid 435 eksemplari võrra. 

Topelteksemplare valla lõikes ei komplekteerita, kuna võimalus RVL-i vahendusel laenutada. 

Võõrkeelset kirjandust ei komplekteeri, küll aga laenutame vajadusel LVKRK vahendusel. Kuna 

laenutame välja ka perioodikat, siis laenutuste tipus troonivad just erinevad ajalehed ja ajakirjad. 

Raamatutest on loetuimad Eesti autorite ilukirjandus. Samuti on populaarsed elulood. 

Komplekteerimisel võtame arvesse lugejate soove. Kohaliku omavalitsuse poolt hetkel eraldatavad 

summad on piisavad.  

 

3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 

3.1.2 Perioodika komplekteerimine  

Kuna perioodika on raamatukogus väga nõutud, siis 2017. a. tellisime 19 erinevat nimetust ajalehti 

ja ajakirju. Lisaks kolm nimetust kultuuriajakirju. Lahu raamatukogus 5 nimetust.  

3.1.3 Auviste komplekteerimine 

Oleme kogusse lisanud vaid annetatud auvised. Ise ei komplekteeri.  

3.2 inventuurid, mahakandmised  

Inventuuri tegemine on üks 2018. a. prioriteetidest, kuna seda on kogu aeg edasi lükatud, sest kogu 

aeg on olnud õhus raamatukogu ajutine kolimine remondi eesmärgil. Mõistlik oleks seda teha siis, 

kui raamatukogu kolib uuesti tagasi remonditud ruumidesse. Praeguse seisuga oleks selleks 2018. 

aasta lõpp. Kui uus omavalitus otsustab, et remonti ja juurdeehitust sel aastal ikkagi edasi ei tehta, 

siis enam oodata pole otstarbekas ja inventuur tuleb ikkagi ära teha. Kuna ruumi on vähe, siis 

suhtume varasemast  kriitilisemalt raamatutesse, millel laenutusi on vähe või mis on sisult ja 

välimuselt aegunud. 2017. a. sai valla raamatukogudes  kokku maha kantud 647 raamatut, samas 

kui juurde saime 435 eksemplari. 

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  

Teeninduskorras muudatusi ei toimunud. Lugejate rahulolu-uuring plaanis teha seoses 

kvaliteedihindamisega. 

 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.  

Nii Rakkes kui Lahus võimalik kasutada  AIP teenuseid. Rakkes arvutite seisukord hea. Lahus 

rahuldav. Registreeritud 188 täiskasvanute külastust ja 82 laste külastust aastas. 

 

 

4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused.  

 

 

Raamatu-

kogu 

Lugejad 

2016 

Lugejad 

2017 

Muutus 

(+-) 

Rakke valla  

raamatukogu 

356 339 -17 

Rakke 

raamatukogu 

309 311 +2 
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Raamatu- 

kogu 

Külastused 

2016 

Külastused 

2017 

Muutus 

(+-) 

Virtuaal-

külast. 

2016 

Virtuaal-

külast. 

2017 

Muutus 

(+-) 

Rakke valla 

raamatukogu 

7081 7251 +170 0 0 0 

Rakke 

raamatukogu 

6490 6662 +172 0 0 0 

 

 

 

Raamatu- 

kogu 

Laenut-d 

2016 

Laenut-d 

2017 

Muutus 

(+-) 

Päringud* 

2016 

Päringud* 

2017 

Muutus 

(+-) 

Rakke valla 

raamatukogu  

14546 13841 -705 3 0 -3 

Rakke 

raamatukogu 

13307 12591 -716 3 0 -3 

 

Vallas langes elanike arv eelmise aruandeaastaga võrreldes 28 elaniku võrra. Raamatukogu lugejate 

arv vallas, on 17 vähem kui eelmisel aastal, aga Rakke raamatukogus on lugejaid 2 rohkem kui 

eelmisel aastal. Eesmärgiks on lugejate külastatavus hoida minimaalse langemise juures. Ka 

valdade ühinemine ei too selles osas tõenäoliselt mingit muutust paremuse suunas. Kasutajate 

kadumisega langevad ka laenutusnäitajad. Külastused siiski on jäänud plusspoolele. Sellele aitab 

kindlasti kaasa näiteks perioodika kättesaadavus raamatukogus. Igapäevaselt on selliseid külastajaid, 

kes loevad ainult perioodikat ja midagi ei laenuta. Külastuste arvu tõstavad nii raamatukogu 

üritused kui ka raamatukogu saalis aset leidvad raamatukogutöövälised üritused. 

 

*Infopäringud. Järjepidev töö registreerimisel.  

Ununevad kahjuks sageli registreerimata. 

 

4.3 RVL teenindus  

Rakke ja Lahu raamatukogude vahel toimib regulaarne teavikute vahetus. Tellime lugejatele 

soovitud raamatuid ka Lääne-Virumaa keskraamatukogust ja vajadusel ka teistest raamatukogudest. 

Üksikuid tellimisi oleme saanud ka maakonna muude kogude poolt. Postiteenust oleme kasutanud 

ainult maakonnavälisteks tellimusteks. Enamasti on RVL korraldatud kas juhataja või vallavalitsuse 

töötajate transpordi abil.  

 

4.4 Laste- ja noorteteenindus  

4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine  

Rakke valla raamatukogusse telliti 43 eksemplari lastekirjandust. Lisaks kultuuriajakiri Hea Laps. 

Komplekteerimisel lähtume hetke populaarseimatest teostest ja arvestame ka kooli kohustusliku 

kirjandusega, kuna kooliraaamatukogu ei jõua kõik õpilasi korraga selles küsimuses teenindada. 

 

 

4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 

Nii lugejate arv kui ka külastused on võrreldes eelmise aastaga jäänud enamvähem samaks. 

Laenutused on kerges tõusmises. Samas lapsi võiks raamatukogus käia veelgi rohkem.  

Rmtk Lug-

d 

2016 

Lug-

d 

2017 

Muutus 

(+-) 

Külast-

d 2016 

Külast-

d 2017 

Muutus 

(+-) 

Laenut 

2016 

Laenut 

2017 

Muutus 

(+/-) 
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Rakke valla 

raamatukogu 

96 98 +2 1928 1971 +43 821 966  +145 

Rakke 

raamatukogu 

89 95 +7 1813 1865 +52 801 960 +159 

 

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine  

Korraldame koostöös lasteaiaga regulaarselt igal aastal ettelugemispäevi. Rakke kooliga võiks olla 

tihedam koostöö. Samas on suurema hulga laste teenindamine ruumipuuduse tõttu raskendatud. 

Kuna Rakkes on olemas väga edukas noortekeskus, siis igasuguste tehniliste lahenduste ja mängude 

rakendamine raamatukogutöös laste meelitamiseks ja noorte vabaajakeskuseks kujundamiseks oleks 

teise asutuse töö dubleerimine ja ka vallale majanduslikult ebaotstarbekas. Samuti oleks 

probleemiks ruumide mittesobivus. Pigem võiks ideaalis nii raamatukogu kui noortekeskus asuda 

ühes hoones.    

 

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

üritused. LISA 4 

Regulaarne ettelugemispäev ja raamatukogu töö tutvustamine lasteaialastele, mida korraldame paar 

korda aastas. 

 

 

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  

Oleme pakkunud koduteenindust kahele inimesele, kellele on 9 korral raamatukogu töötaja viinud 

soovitud raamatuid koju kätte. Paremaks teenindamiseks tuleks teenuse vajajad ja ka transport 

ilmselt välja selgitada sotsiaaltöötaja abiga ja vahendusel. 

 

 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv 

Koduteenindus 9 9 2 

 

 

Teenused teistele asutustele Ürituste arv Osavõtjate arv 

Ei olnud   

 

 

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

võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.  

4.6.1 kohalikul   

Raamatukogu korralda sügisest kevadeni kestvat mälumängusarja. Raamatukogus teeb proove 

eakate laulukoor. Lubame oma ruume kasutada ka teistel kohaliku kultuurielu seltsidel ja 

ühendustel oma ürituste korraldamiseks, mis otseselt raamatukoguga seotud ei ole.  

4.6.2 riiklikul  

4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.  

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele. 

Rühmakoolitustest on lasteaialastele mõeldud raamatukogu töö tutvustamine. Täiskasvanute 

rühmakoolitusi ei tehtud. Samas individuaalselt nõustame oma lugejaid regulaarselt eriti AIP 

teenuste raames tekkinud küsimustes. 

4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded  

Peamised kanalid raamatukoguteenuste tutvustamiseks on valla koduleht, vallaleht, stendid. 

 

4.9 Andmebaasid 
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Ei ole 

 

5. 2018 aasta tegevused 

2018. aasta suurimaks eesmärgiks on ruumide remont. Hädavajalik on inventuuri tegemine. Plaanis 

kindlasti läbi viia kvaliteedihindamine. Kuna selle jaoks vajalikku rahulolu-uuringu võiks läbi viia 

juba remonditud ruume arvestades, siis sõltuvalt remondi kiirusest ja tähtaegadest, võib osa 

kvaliteedihindamisest kanduda edasi järgmisesse aastasse. Loodame ka koostöö suurenemist 

haldusreformijärgse Väike-Maarja valla teiste raamatukogudega.  

 

 

juhataja: Mart Piiroja 

Kuupäev: 19.01.2018 

 

 

 

LISA 1 

Koolituste arv kokku Koolitustundide arv  

(koolituse maht ) 

Koolituseks kulutatud 

9 24 27 eurot 

 

 

LISA 2 

Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused  

 

LISA 3 

Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid  

Raamatukogu nimi              Teostatud tööd (2017) 

Rakke raamatukogu    Juurdeehituse vundamendiosa valmimine 

 

LISA 4 

Laste-ja noorteüritused  

Raamatukogu nimi Ürituse nimi Osavõtjate arv 

Rakke raamatukogu Ettelugemispäevad 4x 51 

 


