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Sissejuhatus
Tabel 1
Omavalitsus

Elanike
arv
(01.12.18)

Teenindu
spunktid
e arv

Väike-Maarja

1362

2

1. Põhilised tegevussuunad
Põhiliseks tegevussuunaks on kvaliteetse raamatukoguteenuse pakkumine piirkonna
inimestele. Samuti AIP teenuse pakkumine.
Üldiselt võib 2019. aastat lugeda kordaläinuks, sest suurenes nii lugejate, külastuste kui
laenutuste arv. Suur osa on selles kindlasti juurdeehitusel ja renoveeritud ruumidel, kuhu
2018. lõpus kolisime.
Maakonna raamatukoguhoidjate väljasõiduseminar toimus sel aastal Väike-Maarja vallas
Valik sündmusi:
* Maakonna raamatukoguhoidjate väljasõiduseminar toimus sel aastal Väike-Maarja vallas –
külatati Rakke raamatukogu, Kalaspordimuuseumi/Näkiuurimiskeskust ja Väike-Maarja
muuseumi.
* Liia Peetsi siidisallide näitus „My stepping stones/ Minu astumiskivid“ ja kohtumisõhtu
autoriga
* Jõulukaardi valmistamise töötuba
* Rakke Kooli õpilasetööde näitus „Raamatu uus elu“

2. Juhtimine
2.1 Raamatukogude võrgu struktuur ja nõukogud:

Lahtiolekuaegades muudatusi ei ole. Rakke raamatukogu on avatud õhtul kell 18ni, nii et ka
peale tööd jõuaksid lugejad raamatukogusse tulla. Transpordiühendus teeninduspiirkonnas on
rahuldav.
Kehtestati Väike-Maarja valla raamatukogudele uus ühine kasutuseeskiri.
Kvaliteedihindamine veel tegemata.
Arengukava ja nõukogu puudu.
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2.2 Eelarve
Tabel 2
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu
Koolituskulu
Näitused/üritused
*

Seisuga
31.12.18. €
45009
36230
7394
4402
2992
1385
389
194

Seisuga
31.12.19 €
51883
35395
7648
4712
2936
1470
583
159

Muutus %
+15%
-2,4%
+3,4%
+7%
-2%
+6%
+49,8%
-18%

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

Periood

Eraldatud
summa

Projekti üldmaksumus

Ei olnud.
2.4 Personali koosseis, juhtimine ja areng
Rakke raamatukogus vahetus üks töötaja.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest Omapoolne hinnang. Lisa 1
Teema
Erialased täienduskoolitused
Raamatukoguhoidja kutsekoolitus
LVKRK korraldatud koolitused
Hispaania ja Ladina-Ameerika kirjandus
Laste lugemismängud. Kui ajutreening
parandab enesehinnanguid. Projektide
kirjutamine kultuurkapitalile
Elukestva õppe edendamine.
Raamatukogutöötaja kui uue mõtteviisi ja
tähenduse looja
Õppimise võlu ja nauditav õppimine
hõbedases vanuses

Korraldaja

Osalejate arv

Eesti
Rahvusraamatukogu

1

LVKRK
LVKRK

1
1

LVKRK

1

LVKRK

1
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Meeskonna juhtimise põhitõed ja
väljakutsed alustavatele juhtidele
Õppereis Kiisa rk-sse ja A.
Pärdikeskusesse
Seminar Väike-Maarja vallas: Rakke rk
ja kodulugu. Kalaspordimuuseum. Eesti
keelest. Liiklusnädalast
Värvinimedega fraseologismid ja nende
tuntus õpilaste hulgas. Värvisõnade
esinemine Kreutzwaldi muinasjuttudes.
Dublini raamatukogud. Väekad taimed
Eesti pärimuses.
Muud koolitused
Esmaabi koolitus 16 h
Esmaabi koolitus 8 h
Canva vabavara koolitus.
„Lugemisisu“ programmi stardikoolitus

LVKRK

1

LVKRK

1

LVKRK

1

LVKRK

2

VMVRK
VMVRK
Väike-Maarja
vallvalitsus, Kotli
Maja
Eesti Lastekirjanduse
Keskus

1
1
1
1

Koolitused olid kasulikud ja inspireerivad.
2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused.
LISA 2
Ei olnud.
2.4.3 Erialahariduse omandamine.
Üks töötaja läbis Rahvusraamatukogu korraldatud kutseõppe.
Üks töötaja õpib Tallinna Tehnikakõrgkooli Teenusmajanduse instituudis.
2.4.4 Töötajate tunnustamine.
Mari Pass sai valla tänukirja 20-aastase tööpanuse ja lastes lugemishuvi äratamise ja hoidmise
eest Rakke valla raamatukogus.
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine.
LISA 3
Rakke raamatukogu on jätkuvalt eraldi juhtimise all.
2019. aastal remondivajadus puudus kuna alles 2018. aasta lõpul valmis maja juurdeehitus ja
remont.
Raamatukogu asukoht on hea – oleme alevi südames. Lähedusse jäävad nii bussi- kui
rongijaam. Kaugel pole ka noortekeskus. Koolist ja lasteaiast oleme küll mõnevõrra kaugemal
ent sellegipoolest jääme suurele osale lastest kooliteele.
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2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Juurdepääs liikumispuude inimestele praktiliselt võimatu – puudu on kaldtee, lisaks jääb
laenutusosakonna ja välisukse vahele kaks kõrget uksepakku. Samas on riiulite vahed
liikumispuudega inimeste jaoks piisavalt laiad.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Üldine hinnang olukorrale on hea. Vallal olemas IT-juht, kelle valdusalasse jäävad ka
raamatukogud. Riist- ja tarkvara uuendamine toimub vastavalt vajadusele.
Lugejate kasutuses on 1 arvuti laenutusosakonnas ning 1 arvuti eakate päevakeskusele
kuuluvas toas.
WIFI võrk on kaitstud parooliga.

3. Kogud komplekteerimine ja töötlemine
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
Komplekteerimise põhimõtted ei ole kinnitatud. Lähtume võimalikult palju lugejate soovidest
ja vajadusest. Eelistame eesti autoreid ja laste- ja noortekirjanduse paremikku; tõlke- ja
erialakirjandusest valime enda raamatukogule sobivama. Võõrkeelset kirjandust ja e-teavikuid
ei komplekteeri. Puuduolevad teavikud tellime ka raamatukogudevahelise laenutuse kaudu
nii teistest valla raamatukogudest kui ka keskraamatukogust.
Laenutuste edetabeli tipus on ajalehed ja ajakirjad ning ilukirjanduslikud teosed. Palju
tuntakse huvi ka elulooraamatute vastu
Meil on 347 lugejat. Suurima lugejarühma moodustavad töötajad.
Annetusena saime 34 eksemplari keskraamatukogu kaudu, s.o 6 % soetatud teavikute hulgast.
Kogude ringlus on 0,6.

3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
E-raamatuid huvipuudusel ei komplekteeri.
Kogu täienes 564 eksemplari võrra, mis on 100 võrra rohkem kui eelneval aastal. See on
tingitud kahest asjaolust -vallavalitsus andis raamatute ostuks raha rohkem kui eelneval aastal
ja tellisime rohkem lasteraamatuid, mille keskmine hind on võrdlemisi odavam kui
täiskasvanutele mõeldud raamatutel.
Komplekteerime keskraamatukogu kaudu. Järelkomplekteerimist kasutame juhul, kui on
jäänud tellimata mõni teos, mille vastu lugejad suurt huvi tunnevad.
Raamatute laenutuste edetabel 2019
Autor
Pealkiri
1.
Pollard, Helen
Väike Prantsuse külalismaja
2.
Jõe, Aliis
…kes pole kunagi söönud homaari
3.
Booth, Martin
Hunt metsas
Allison

laenutusi
23
22
22

8
4.
5.

Mazzarella, Merete
Uustulnd, Lembit

Vanaemadest ja lastelastest
Avameri. Kapten:mereromaan

21
21

3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Laenutame perioodikat ka koju ning see on meie lugejate hulgas väga nõutud. Perioodika
kojulaenutus moodustab 18 % laenutustest.
Tellisime 4 nimetust ajalehti ja 16 nimetust ajakirju. Lisaks 2 kultuuriajakirja, millest üks
lastele.
Perioodika laenutuste edetabel 2019

1.
2.
3.
4.
5.

Pealkiri
Virumaa Teataja
Kroonika
Naisteleht
Õhtuleht
Eesti Naine

laenutusi
288
196
195
182
147

3.1.3 Auviste komplekteerimine
Auviseid huvipuudusel ise ei komplekteeri, 1 auvise saime annetusena.
3.2 inventuurid, mahakandmised
Rakke raamatukogus kandsime maha 814 ja Lahu teeninduspunktis 389 eksemplari.
Raamatuid kanname maha vastavalt vajadusele – üldjuhul paar-kolm korda aastas. Sel aastal
keskendusime aegunud erialakirjanduse mahakandmisele.
Kogude ringlus on 0,6.

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Lugejateeninduses muudatusi ei olnud.
Rahulolu-uuring paraku veel tegemata.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
Raamatukogu lahtioleku aegadel võimalik kasutada AIP. Lugejatele on laenutusosakonnas 1
arvuti ja eakate päevakeskuses samuti 1 arvuti.
Registreeritud 312 täiskasvanute ja 22 laste külastust. Lapsed kasutavad viimasel ajal ühe
rohkem isiklikke nutiseadmeid ning seega külastavad avalikku internetipunkti enamasti ainult
juhul, kui on tarvis printida. Täiskasvanutele seevastu on internetipunkti olemasolu väga
oluline, sest meie e-riigis on interneti kaudu võimalik väga palju toiminguid ära teha ilma
vastavasse asutusse kohale minemata. Usinasti kasutatakse ka printimise, paljundamise ja
skaneerimise võimalust.
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4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte, analüüs.
Teeninduspiirkonna elanikest 25% on raamatukogu kasutajad.
2019. aastal suurenes nii lugejate, külastuste kui laenutuste arv.
Tabel 4
Raamatukogu

Lugejad
2019

Muutu
s (+-)

Rakke raamatukogu 337
koos
teeninduspunktidega

346

+9

Rakke raamatukogu

311

+22

Raamatu-

Lugejad
2018

289

Külastused
2019

Muutus
(+-)

Virtuaalkülast.
2018

Virtuaalkülast.
2019

Muutus
(+-)

Rakke
5145
raamatukogu ja
teeninduspunktid

5650

+505

0

0

0

Rakke
raamatukogu

4689

5168

+479

0

0

0

Raamatu-

Laenut Laenut-d
-d 2018 2019

kogu

kogu

Külast
used
2018

Muutus
(+-)

Päringud
2018

Päringud
2019

Muutus
(+-)

Rakke
12033
raamatukogu
ja
teeninduspunktid

13204

+1171

0

57

+57

Rakke
raamatukogu

11568

+512

0

56

+56

11056

4.3 RVL teenindus
Tellime nii keskraamatukogust kui teistest valla raamatukogudest. Rakke raamatukogus oli
RVL tellimusi välja 408 ja sisse 656; Lahu raamatukogus välja 613 ja sisse 375. Kasutame
selleks nii valla töötajate abi kui transpordime raamatuid vajadusel ka ise.
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4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Laste- ja noortekirjandust tellisime 88 eksemplari, mis on 39 võrra rohkem kui eelneval
aastal. Suureks abiks lastekirjanduse tellimisel on Eesti Lastekirjanduse keskuse
soovitusnimestikud. Kuna sügisel liitusime „Lugemisisu“ programmiga, siis tellisime
järelkomplekteerimise kaudu raamatuid ka programmi soovitusnimestikust.
Arvestame ka kooli kohustusliku kirjandusega.
Uute lasteraamatute riiul on populaarne nii laste kui nende vanemate seas.

4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 5
Rmtk

Lug-d Lug-d Muutus
2018
2019
(+-)

Külast-d
2018

Külast-d Muutus
2019
(+-)

Laenut
2018

Laenut
2019

Muutus
(+/-)

Rakke
97
rmtk ja
teenindus
punktid

96

-1

1197

1071

-126

803

822

+19

Rakke
rmtk

93

+3

1112

1011

-101

800

819

+19

90

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus, s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine..
Sügisel liitusime „Lugemisisu“ programmiga ja nüüd on meil 2 rühmatäit lapsi, kes suure
rõõmuga programmis osalevad.
Kooliealistele lastele laenutame põhiliselt kohustuslikku kirjandust. Ehkki alevikus on ainult
põhikool, laenavad meilt vajaminevat kirjandust ka gümnaasiumide ja kõrgkoolide õpilased.
Raamatukogu lähedal asub ka noortekeskus, mistõttu me nende tegemisi ei dubleeri.

4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad
üritused.
Raamatukogu töö tutvustamine lasteaialastele.
Ettelugemine emakeelepäeva puhul.
Raamatukogutunnid seoses „Lugemisisu“ programmiga lasteaiarühmadele.
LISA 4
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4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Tabel 6

Koduteenindus

Kordade arv

Teenuste arv

Kasutajate arv

18

19

4

Tabel 7
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 tasandil
Kord nädalas teeb raamatukogu saalis proovi memmede laulukoor. Saali võimalik kasutada ka
teistel seltsidel kohalikel seltsidel ja ühendustel.
Korraldasime ka erinevaid töötubasid - näiteks šokolaadiümbrise valmistamine, kalendrite
meisterdamine ja jõulukaartide valmistamine. Populaarseimaks osutus taas jõulukaartide
töötuba.
Mais oli meie majas võimalik imetleda Lia Peetsi käsitsi maalitud siidisallide näitust „My
stepping stones/Minu astumiskivid“ ning kohtumisõhtul autoriga saada lähemalt teada sallide
saamisloost.
Osalesime ka Maanteameti ja keskraamatukogu korraldataval liiklusnädalal. Huvilistel oli
võimalik panna oma liiklusalased teadmised proovile viktoriinis ning laenutada liiklusalaseid
teavikuid.
2019. aasta sügisel külastasid maakonna raamatukoguhoidjad Väike-Maarja valda ning
sealhulgas tutvuti ka Rakke raamatukogu uuenenud ruumidega. Huvitava ettekandega Rakke
piirkonna kultuuriloost esines Rakke raamatukogu kunagine kauaaegne juhataja Aime
Kinnep.
4.6.2 riiklikul tasandil
Oktoobris võõrustasime Tallinna ja Tartu ülikooli ajalootudengeid, kes pidasid meie majas
oma konverentsi. Põhjus, miks nad just meie raamatukogu toimumispaigana välja valisid, on
hea asukoht – nii Tallinnast kui Tartust on Rakkesse enam-vähem võrdne maa ning lisaks
asume raudteejaama vahetus läheduses.
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil
Ei olnud.
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4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Nõustame raamatukogu kasutajaid individuaalselt. Eriti vajatakse abi ID-kaardi ja e-teenuste
kasutamisel (pangateenused, tervisedeklaratsiooni täitmine, tuludeklaratsiooni esitamine
jms). Abi vajatakse ka isikliku nutiseadme kasutamisel.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Valla koduleht, vallaleht, stendid, raamatukogu FB leht.
Kõik üritused leitavad ka kultuurikava leheküljelt.
4.9 Andmebaasid.
E-kataloog.

5. 2020. aasta tegevused
Koostöö jätkamine teiste valla (kultuuri)asutuste ja seltsidega.
2020. aastasse jääb ka Lahu laenutuspunkti sulgemine – arvestades lugejate vähesust pole
otstarbekas hoida kord nädalas lahti ruume, mida mitu korda nädalas kütta tuleb.
Plaanis avada laenutuspunkt Salla seltsimajas - läbirääkimised käivad.

Koostajad: Kadi Keär
Direktor
Allkiri ………………

/Nimi/
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LISA 1. Personali koolitus
Raamatukogu nimi

Koolituste arv

Koolitustundide arv

Koolituseks kulutatud

(koolituse maht )
Rakke raamatukogu

13

277

583

LISA 2. Raamatukogutöötajate avalikud esinemised
ettekanded, loengud, koolitused (teema, kellele, kus). Ei lähe arvesse raamatukogutunnid.

LISA 3. Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Vajadus puudus
Raamatukogu nimi

Teostatud tööd (2019)

LISA 4. Laste ja noorteüritused (valik olulisematest)
Raamatukogu nimi

Ürituse nimi

Rakke raamatukogu

raamatukogu tutvustav
lasteaialastele

Osavõtjate arv
tund 10

emakeelpäev

24

ettelugemine ja lugemismängud

30

