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Sissejuhatus
Elanike arv: 15028
1. Põhilised tegevussuunad
2020.aasta peamine märksõna on koroonaviirus, millega seotud piirangute mõju ulatub
kindlasti ka 2021.aastasse. Vähenesid lugeja- ja külastusnumbrid, ära jäi rida üritusi ja muid
planeeritud tegevusi, ümber korraldati teenindus ja teenused. Positiivse aspektina saab välja
tuua kontaktivaba ja ööpäevaringset laenutust võimaldava raamatukapi soetamise, mille
hankimist viiruse levik kindlasti kiirendas.
Juunis läbi viidud kvaliteedihindamine ja lugejaküsitlus andsid mitmekülgse pildi raamatukogu
hetkeolukorrast, arendamist vajavatest valdkondadest ning lugejate soovidest ja arvamustest.
Kultuuriministeeriumi poolt läbi viidud haldusjärelevalve andis kinnituse, et
maakonnaraamatukogu rollis tehtud töö on olnud õige ja vajalik – komplekteerimine ja
raamatukoguhoidjate koolitamine ning nõustamine on hästi korraldatud.
Raamatukogu hoone korrashoidu tehti aasta jooksul mitmeid olulisi investeeringuid, sh jõudis
lõpule aknapalede remont ning renoveeriti hoone kahe külje välisfassaad.

1.1

Koroonaviiruse mõju

1.1.1 Esimene laine
16.märtsist oli raamatukogu külastajatele kaheks nädalaks suletud. Kuni kontaktivaba laenutuse
alguseni tegeleti sisetöödega- kogude korrashoiuga, Digar andmebaasis olevatele artiklitele
kodulooliste märksõnade lisamisega, blogipostituste kirjutamisega, raamatunimestike
koostamisega, päringutele vastamisega jms. Mõned töötajad tegid vähesel määral ka kaugtööd
(andmebaasi korrastamine).
30. märtsist jaotus töökollektiiv kaheks, I vahetus jäi tööle kolmeks nädalaks ning teine vahetus
võttis välja 14-kalendripäevase põhipuhkuse. 30.märtsist alustati I korruse akna kaudu
kontaktivaba laenutusega argipäeviti kella 10.00-16.00. Soovitud teavikud tuli lugejatel
eelnevalt reserveerida, akna kaudu anti tellitud raamatud kätte kilekotti pakendatult. Raamatuid
väljastades kanti maski ja kindaid. Laenuaja pikkus oli 35 päeva ning viivisevaba periood
kehtestati 11.maini. Raamatuid sai tagastada tagastuskasti, misjärel hoiti neid 72 tundi
karantiinis. Kontaktivabadel laenutusnädalatel kasvas hüppeliselt telefonikõnede ja e-kirjade
hulk: paluti lugemissoovitusi, esitati leidumuspäringuid, sooviti lugejaks registreerida jne.
Aprilli keskel hakkas raamatukogu pakkuma kasutajaks registreerimise võimalust kodulehe
vormi kaudu.
19.aprillist alustas tööd II vahetus. Alates 20.aprillist hakati pakkuma võimalust printida ning
kasutada arvutit Riigi Teataja, KOV-ide info, pangatoimingute jms tegemiseks I korruse
laenutusruumis. Printimine ja skaneerimine olid tasuta.
Kontaktivaba pakilaenutust pakuti kokku 7 nädalat, selle aja jooksul oli (koos pikendamistega)
11 780 laenutust ning 2125 külastust (väljastatud pakki).
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18.maist oli raamatukogu argipäeviti avatud kella 10.00-18.00. Lettidele paigutati töötajate
kaitseks pleksiklaasid ning töötajatele hangiti ka visiirid. Arvuteid desinfitseeriti peale iga
kasutuskorda, samuti puhastati regulaarselt üldkasutatavaid pindu. Vähendati distantsi
hoidmiseks istekohti kõigis teenindussaalides ja internetipunktis. Raamatukogu külastajatel
paluti võimalusel kanda maski, rangelt soovituslik oli see nendele lugejatele, kes kasutasid
teavikuid kohapeal (nt ajalehtede ja ajakirjade lugejad).
24.maist lõpetati raamatute karantiinis hoidmine, viivisevabadus kestis 31.maini.
Peale 2+2 piirangu kaotamist paigutati ruumidesse tagasi kogu mööbel ja arvutid, korrustele
jäid alles desinfitseerimisvahendid (lugejatele käte puhastuseks ja töötajatele pindade ja käte
puhastamiseks). Tasulisi teenuseid hakati pakkuma hinnakirja järgselt.

1.1.2 Teine laine
Alates 15.septembrist kehtestas valitsus mitmeid uusi koroonaviiruse vastaseid meetmeid ning
seoses sellega toimusid järgmised muudatused:
- Ruumides vähendati kasutajakohti (internetipunktis, lugemissaalis ja teistes raamatukogu
avalikes ruumides). Lugemissaali uksele paigutati teavitav silt ruumis korraga viibida
lubatud inimeste arvu kohta.
- Kõigil külastajatel soovitati kanda maski, alates16.novembrist kohustati ka töötajaid
siseruumides maski või visiiri kandma, hiljem muutus maski kandmise või suu ja nina
katmise kohustus raamatukogus külastajate jaoks kohustuslikuks.
- Planeeritud ja kokkulepitud üritused (kontserdid, kohtumisõhtud) toimusid, kuid üritustel
osalejad pidid kandma maski. Külastajatel oli võimalik ühekordset maski ka osta.
- Mälutreeninguid, lugemistunde ja keelekohvikut korraldati edasi, nendest osavõtt eeldas
samuti nii esinejalt kui osavõtjatelt maski või visiiri kandmist.
- Novembris paigaldati raamatukogu hoovi Cleveroni pakiautomaat (raamatukapp), mis
võimaldas lugejatel teavikuid kätte saada ööpäevaringselt ja kontaktivabalt.
Kõige suuremaks väljakutseks nii töötajate kui raamatukogu külastajatega oli esialgne vastuseis
teatud meetmetele (nt maski kandmise kohustus), kuid koroonaviiruse leviku esimene laine oli
andnud mitmeid väärt õppetunde töö ja teeninduse korraldamiseks, seetõttu oli kohanemine teie
laine piirangutega oluliselt sujuvam.
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2.1

Juhtimine
Raamatukogude võrgu struktuur ja nõukogud

Muutusi raamatukogu struktuuris ega lahtiolekuaegades ei olnud.
Toimus üks raamatukogu nõukogu koosolek, kus anti ülevaade raamatukogu tegevusest
eriolukorra ajal, kvaliteedihindamisest, planeeritud remonttöödest ning arutati Rakvere linna
arengukavas raamatukoguga seonduvaid teemasid.
Veebruaris 2020 viis Kultuuriministeerium läbi haldusjärelevalve, milles keskenduti
komplekteerimise korraldusele ja efektiivsusele ning täienduskoolituste korraldamisele.
Järelevalve kokkuvõttes tõdeti, et Lääne-Virumaa Keskraamatukogu täidab RaRS-s sätestatud
maakonnaraamatukogu ülesandeid raamatukoguteeninduse koordineerimisel Lääne-Viru
maakonnas, kuid tehti ettekirjutus, et Lääne-Virumaa Keskraamatukogu peab kinnitama kõigi
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maakonna rahvaraamatukogude tellitud teavikute arved riigieelarvest finantseeritud summa
ulatuses ning Rakvere Linnavalitsuse raamatupidaja peab tasuma kõigi maakonna
rahvaraamatukogude tellitud teavikute arved riigieelarvest finantseeritud summa ulatuses.
Ettekirjutuse järgselt muudeti Tapa Vallavalitsusega sõlmitud lepingut ning alates teisest
poolaastast kinnitati keskraamatukogus kõik Tapa Vallaraamatukogu teavikuarved ning peeti
riigieelarvelise toetuse kasutamise osas rahalist arvestust.
Seoses üle-eestilise rahvaraamatukogude kvaliteedihindamisega viidi läbi kvaliteedihindamine,
millega seoses korraldati ka lugeja-uuring (vt kokkuvõte punktis 4).
Kvaliteedihindamises hinnati kõrgemalt raamatukoguspetsialistide ettevalmistust, samuti
füüsilist keskkonda ja kogude kujundamist, madalama hinde said raamatukoguteenused ja
raamatukogu kasutamine, samuti raamatukogu strateegiline positsioon.
Novembris 2020 alustati arengukava uuendamisega, mille raames viidi läbi mitmeid
arutelukoosolekuid. Uuendatud arengukava valmib märtsis 2021.

2.2

Eelarve

Lisaks põhieelarvele oli LVKRK eelarves eraldatud investeeringuteks 61 466 €, mida kasutati
aknapalede ja välisfassaadi remondiks ning Cleveroni raamatukapi soetamiseks.
Tabel 1 Raamatukogu eelarve

Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu
Üritusteks/näitusteks
2.3

Seisuga
31.12.2019
598 916 €
482 841 €
59 954 €
30 952 €
29 002 €
3 919 €
2 647 €

Seisuga
31.12.2020
650 845 €
533 290 €
59 482 €
27 301 €
32 181 €
4746 €
957 €

Muutus
%
+8,7 %
+10,4 %
-0,8 %
-11,8 %
+ 11 %
+ 21,1%
-63,8 %

Projektid

Tabel 2 Raamatukogu projektid

Projektid
Eesti Kultuurkapital
Jüri Kameniku loengu korraldamine
Kultuuriministeerium
Täiendkoolitused
raamatukoguhoidjatele

Periood

Eraldatud
summa

Projekti
üldmaksumus

01.10.2020 –
15.11.2020

150 €

190 €

01.04.2020 –
15.12.2020

2503 €

3726 €

Koolitustoetust kasutati kolme koolituse läbiviimiseks:
„Noored ja internet: sotsiaalsed riskid ja võimalused“, „Strateegilise kavandamise tööriistad
raamatukogude tegevuse korraldamisel“, „Hea teeninduse põhimõtted ja väljakutsed“.
2.4 Personali koosseis, juhtimine ja areng
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Raamatukogu direktor naasis täiskoormusega tööle juunist 2020, tema äraolekul täitis direktori
ülesandeid arenduspetsialist.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
Vt ka LISA 1.
Erialastel täienduskoolitustel osales 23 LVKRK töötajat, keskmiselt 30 tunni ulatuses inimese
kohta.
Tabel 3

Teema
Lugejateenindus
EGGA teabepäev: "Vananemine kultuuris"
Jaan Kross 100
Veebikoolitus: Vanemaealiste digimentori koolitus
Veebikoolitus: Meediapädevus raamatukogudele
Arendus ja juhtimine
21. saj. raamatukogu. Organisatsioon ja muudatuste
juhtimine
21. saj. raamatukogu. Kommunikatsioon,
võrgustikud ja muudatuste juhtimine
Teenusedisain kultuuris
Veebikoolitus "Kuidas videokoosolekut ette
valmistada ja läbi viia"
UMT mõttetalgud veebis: “Raamatukogu ruum kui
teenus”
Veebikoolitus: Kuidas edastada head/halba
sõnumit?
Veebikoolitus: Kuidas edendada rohelist mõtlemist
ettevõttes?
Directori veebiseminar: Läbipõlemine
Kaido Pajumaa "Juhtmeeskonna tugevdamine"
ERÜ Noorteklubi veebikoolitus „Enesejuhtimine ja
hea vorm töös“
Virtuaalne teenusedisaini konverents: avaliku ruumi
disain inimkeskseks
Lasteteenindus
Lastekirjanduse aastakoosolek
Kohvernäituse "Pikk-pikk teekond" koolitus
Algupärase lastekirjanduse päev veebis "Karvased
ja sulelised meie laste- ja noortekirjanduses"
A. Sibula erialapäeva veebikoolitus:
Noortekirjandusest
Veebikoolitus: Interaktiivsed rk-tunnid ja harivad
online mängud sinu rk-s I ja II

Korraldaja

Tundide Osalejate
arv
arv

EGGA
RR
TLÜ
RR

4
5
56
5

1
1
1
1

Creativity Lab
ja ERÜ
Creativity Lab
ja ERÜ
Kultuuriministeerium
ERÜ

12

2

12

2

4

1

2

2

ERÜ

4

3

TLÜ

2

1

TLÜ

2

1

Marketingi
Instituut
RR
ERÜ

2

3

8
4

2
1

RR, TalTech

7

5

ELK
ELK
Tartu LRK

4
5
4

2
1
2

TLN KRK

4

4

TLN KRK

9

1

7
Veebinar "Lukulystit"

Kirjastokaista+ 7
Seinäjoki rmtk

1

LVKRK töötajad osalesid veel:
- Üleriigilisel lasteraamatukoguhoidjate päeval Viimsis (ERÜ; Viimsi RK)
- XX maaraamatukoguhoidjate päeval Mustlas (ERÜ, Viljandi LRK)
- Rahva Raamatu kliendipäeval
- Veebiarutelul „Parandame Eesti vananemiskeskkonda“ (TLÜ, Eesti demograafia
keskus)
Kõik töötajad läbisid ka tuleohutuskoolituse ning osalesid tulekahjuõppusel.
2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised
Leigi Kütt-Gistvall
• „Lääne-Virumaa KRK teenused ja üritused“. Rakvere Eakate Päevakeskuses
• „Kodulooinfo raamatukogudes“ Viru Instituudi Kodu-uurimise päeval
Lea Lehtmets
• „Vastlakombed“ Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja reumaliidus
• „Raamatukoguteenused meil ja mujal“ Rakvere keeleklubis
• „Eesti ja Virumaa rahvarõivad“ Rakvere keeleklubis
Marju Saluste
• „Reisil Lõuna-Ameerikas“ E. Vildele pühendatud kirjandusliku konkursi "Mööda maad
ja merd" lõpetamine Muugas
Tiina Kriisa
• „Rahvaraamatukogude
töötajatele

kvaliteedihindamine“

Väike-Maarja

Vallaraamatukogu

Reet Tomband
• „Uudiskirjandusest väikelastele“ Rohuaia lasteaia õpetajatele
2.4.4 Erialahariduse omandamine
Eriala toetavat haridust omandas üks töötaja Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži teenuste disaini ja
juhtimise eriala magistriõppes (magistritöö on kaitsmata, 2020. a õppetöös ei osalenud).
2.4.5 Töötajate tunnustamine
2020.aastal töötajaid ei tunnustatud.

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine
Raamatukogu asub kesklinnas ja ligipääs sellele on hea. Ruumide seisukord on hea, jooksvalt
on tehtud hooldusremonti. Jätkuvaks probleemiks on ruumipuudus, mida on püütud leevendada
ümberpaigutuste ja kogude puhastamisega.
2020. kevadtalvel lõpetati aknapalede remont, sügisel remonditi hoone Laia ja Posti tänava
poolne välisfassaad ning ehitati uus rõdupiire. Aasta jooksul vahetati välja ATS keskseade,
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pööningule ehitati välja uus automaatse tulekahjusignalisatsiooni tsoon, puhastati
ventilatsioonisüsteem, ümber ehitati tarbevee soojussõlm.
Hooldusremonti tehti 4.korruse tööruumides (värviti seinad ja laed, puhastati põrandad/vahetati
põrandakate).
2021.aastal on kavas tellida valgustusprojekt, mille alusel saaks 2022. aastal alustada valgustite
väljavahetamist uuemate ja energiasäästlikemate valgustite vastu.
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele
Ratastooliga sissepääs raamatukogusse on tagatud kaldtee abil, korruste vahel saab liikuda
liftiga. 1.korrusel on olemas inva-WC. Välisuksest sissepääsemiseks vajab ratastoolis inimene
siiski sageli abi, sest uks on raske ega avane automaatselt. Hoone arhitektuurist tingituna ei ole
välisukse ja -trepi ümberehitamiseks lihtsaid lahendusi.

2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Suurim arendustegevus oli Cleveroni raamatukapi soetamine, mille kaudu saavad lugejad
eelnevalt broneeritud raamatud kätte kontaktivabalt ning ööpäevaringselt (vt kasutusstatistikat
ka punktis 4.2).
Jooksvalt vahetati välja arvuteid ja monitore, hangiti juurde üks sülearvuti. Enamikus arvutites
on kasutusel operatsioonisüsteem Windows 10, AIP arvutites Linux.
Lääne-Virumaa Keskraamatukogu on jätkuvalt ainus koht maakonnas, mis pakub
pilveprinditeenust. Kogu majas on tasuta WiFi võrk.
3. Kogud komplekteerimine ja töötlemine
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
Komplekteerimisel juhindutakse Lääne-Virumaa Keskraamatukogu
komplekteerimispõhimõtetest ning riiklikest suunistest. Komplekteerimise põhimõtted on avalikustatud
raamatukogu kodulehel.
Kirjanduse komplekteerimine toimub valikuliselt ning prioriteediks on eesti autorite
ilukirjandus ning tõlkekirjandusest väärtkirjandus, samuti laste– ja noortekirjandus.
Teadmiskirjandusest on eelistatud Eestit puudutav kirjandus ning tarbekirjandusest laiemale
lugejaskonnale huvipakkuvad teavikud. Arvestatakse ka nõudlusega, seda eriti eksemplaride
arvu osas. Aktiivselt tegeletakse järelkomplekteerimisega arvestades lugejate soove ja
järjekordade pikkust.
E-raamatuid siiani ostetud ei ole.
Võrreldes 2019.aastaga vähenes komplekteerimiseelarve 0,8% ehk 472€ võrra – kokku kulutati
teavikute ostuks aasta jooksul 59 482€ ehk 4€ iga komplekteerimispiirkonna elaniku kohta.
Vähenes kohaliku omavalitsuse eraldatud toetus (-11,8%), suurenes aga riigipoolne teavikute
toetus (+11,8%). Riigipoolse toetuse osakaal oli 54,1%.
Aasta jooksul saabus kogudesse 4214 teavikut, nendest annetusi 229 eksemplari. Annetuste
osakaal saabunud teavikutest moodustas 5,4%.
Kogude ringlus tervikuna oli 2020.aastal 1,6. Osakondade lõikes oli suurim ringlus
ilukirjanduse osakonnas (2), järgnes laste-ja noorteosakond (1,35) ning erialakirjanduse
osakond (1,32). Kõige vähem ringlevad muusikaosakonna kogud (ringlus vaid 0,35).
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2020.aastal lisandus kogudesse kokku 129 muud teavikut (peamiselt laua- ja õuemängud,
pusled), neist 80 laste- ja noorteosakonda. Teenindusosakonda saabus 49 erinevat õue- ja
lauamängu ning kaardimängu. Laua- ja kaardimänge on nii meelelahutuslikke kui ka erinevaid
oskusi arendavaid nt keeleoskus, arvutamine, tundekasvatus jne. Laumänge laenutatakse
põhiliselt koju ja erinevate ürituste jaoks (sünnipäevad, erinevad üritused jne).
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
Kokku saabus kogudesse aasta jooksul 4071 eksemplari raamatuid (sellest 226 eksemplari
annetustena), raamatu keskmiseks hinnaks oli 12,34€. Kogu komplekteerimiseelarvest
moodustasid raamatuostud 79,8%.
Saabunud raamatutest moodustas ilu-ja lastekirjandus 69,3% (2019.aastal oli osakaal 63,5%).
Võõrkeelsed olid 6,8% saabunud raamatutest (2019.aastal 9,7%), neist omakorda enamus
venekeelsed – 65,8% (2019.aastal 75,1%).
Raamatute keskmine hind on jätkuvalt kasvutrendis, kuid kallinemine on osaliselt seotud ka
sellega, et kogudesse ostetakse uusi, vastilmunud raamatuid. Järelkomplekteerimine toimub
vanemate raamatute osas enamasti vaid koolikirjanduse osas, lagunenud raamatute
asendamiseks ning pikkade laenutusjärjekordade tekkimisel. Üldiselt ostetakse ilukirjandust
igast nimetusest 2 eksemplari, teatmekirjandust 1-2 eksemplari, aga suure nõudluse korral võib
eksemplaride arv tõusta ka 10-ni (nt 2020.aastal osteti Olav Osolini raamatut „Minu esimene
elu“ 11 eksemplari, Mihkel Raua raamatut „Võtku homme mind või saatan“ 10 eksemplari).
Tabel 4. Lääne-Virumaa Keskraamatukogu laenutuste edetabel 2020 (raamatud)

Jrk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Autor
Pealkiri
Raud, Piret
Tobias ja teine B
Uus, Eia
Tüdrukune
Osolin, Olav
Minu esimene elu
Kivirähk, Andrus Tont ja Facebook
Owens, Delia
Kus laulavad langustid
Tinnuri, Urve
Õed : romaan
Kooli, Piret
Raivo Järvi. Kõike muud kui kukupai
Raud, Piret
Verihurmade aed
Rowling, J. K.
Harry Potter ja tarkade kivi
Raud, Eno
Sipsik
Tomusk, Ilmar
Kolmanda A kriminalistid
Bryndza, Robert Surmavad saladused
Vallik, Aidi
Kuidas elad, Ann?
Hunter, Cara
Pimeduse kütkes
Kivirähk, Andrus Kaka ja kevad
Tiks, Mihkel
Krimmi vang
Läckberg, Camilla Majakavaht
Keränen, Mika
Varastatud oranž jalgratas
Kivirähk, Andrus Sirli, Siim ja saladused
Veem, Eha
Leskede klubi. [1], Armulauamõrv

Aasta
Laenutusi
2010, [2017]
209
2019
172
2020
162
2019, 2020
149
2019
145
2019
139
2019
137
2019
131
2005, 2019
122
2009, 2020
119
2012, 2019, 2020
107
2019
107
2018
105
2019
104
2009, 2019
102
2019
101
2019
100
2008
99
2006, 2019
98
2018
98
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Üldist laenutuste edetabelit võib iseloomustada märksõnadega ilukirjandus ja kohustuslik
kirjandus (sh jõuab edetabelite tippu põhikooliastme kohustuslik kirjandus).
Ilukirjandust loetakse palju ning pilt on kirju – ühtmoodi hästi loetakse nii eesti kui
tõlkekirjandust. 2020.aastal laenutati enim Eia Uusi raamatut „Tüdrukune“, palju tähelepanu
pälvinud Delia Owensi raamat „Kus laulavad langustid“ oli 2.kohal. Hästi läks ka meie
maakonna kirjanike raamatutel – aktiivselt loeti nii Urve Tinnuri raamatuid „Õed“ ja
„Rabasaar“, samuti Eha Veemi Leskede klubi sarja raamatuid. Jätkuvalt on loetud ja nõutud
kriminaalromaanid, nii on edetabelisse jõudnud krimisõpradele tuntud autorid Robert Bryndza,
Ruth Ware jt.
Erialakirjanduse osas on edetabelite esiotsas endiselt elulood – sedakorda Olav Osolini raamat
„Minu esimene elu“, Piret Kooli koostatud „Raivo Järvi. Kõike muud kui kukupai“ ning Einar
Elleramaa raamat „Baruto. Rääkimata lood“. Teine populaarne valdkond on psühholoogia,
näiteks jõudis edetabelis 6.kohale Marju Karini raamat „Naine: otse ja ausalt“ ning 13.kohale
Ingvar Villido raamat „Emotsioonid: inimkonna suurim sõltuvus“.
Tabel 5. Erialakirjanduse laenutuste edetabel 2020 (raamatud)

Jrk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Autor
Osolin, Olav
Kooli, Piret
Ellermaa, Einar
Obama, Michelle
Hirsjärvi, Sirkka
Karin, Marju
Kerro, Marilyn
Maran, Pamela
Beljakov, Aleksei
Paberit, Jane
Laherand, M-L
Villido, Ingvar
Alver, Lehte
Chapman, Gary

Pealkiri
Minu esimene elu
Raivo Järvi. Kõike muud kui kukupai
Baruto. Rääkimata lood
Minu lugu
Uuri ja kirjuta
Naine : otse ja ausalt
Taassünd
Eesti vanaemade lood ja salatarkused
Alla Pugatšova elu ja imelised seiklused
#ükskilihaseiliigu
Kvalitatiivne uurimisviis
Psühholoogia gümnaasiumile : [õpik]
Emotsioonid : inimkonna suurim sõltuvus
Finantsarvestus : põhikursus
Armastuse 5 keelt : kestva armastuse saladus

Aasta Laenutusi
2020
162
2019
137
2019
94
2018
93
2005
77
2020
75
2019
67
2018
65
2019
64
2019
62
2008
60
2002
60
2018
59
2017
54
2018
54

3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Perioodika komplekteerimisel on põhimõtteks, et kättesaadav oleks Eestis ilmuv perioodika,
v.a. väheväärtusliku sisuga väljaanded. Võõrkeelset perioodikat komplekteeritakse vastavalt
vajadusele ja võimalustele.
2020.a kulutati perioodikale 10 151€ (2019.a 9267€). Ajakirju saabus 195 aastakäiku: osteti
165 ja annetati 30 aastakäiku (15,4% lisandunud aastakäikudest).
Ajakirju on siiani ostetud ühes eksemplaris ja ilma digiversiooni lugemisõiguseta, kuid
2021.aastast ostetakse juurde ka digiversiooni lugemisõigusi.
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Võõrkeelsetest ajakirjadest on enim nõutud sisustusajakirjad, neid telliti 7 nimetust. Venekeelse
perioodika osakaal aasta-aastalt väheneb.
Kustutati 184 aastakäiku perioodikat (94,4% juurdekasvust) ehk 11 aastakäiku vähem kui
saabus.
Tabel 6. Perioodika laenutuste edetabel 2020

Jrk
1
2*
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Pealkiri
Burda Style: = Burda Modemagazin. [The English
issue]
Lemmik : loomaajakiri kõigile
Ottobre design : [venekeelne väljaanne)
Tervis Pluss ajakiri
Crafts beautiful
Imeline Ajalugu : ajalooajakiri
Eesti Naine : suurim kuukiri naistele
Kodutohter : terviseajakiri kogu perele
Claycraft : pinch, coil, slab and throw
Maakodu : aia-, suvila- ja majaomanike ajakiri
Kodu & Aed
Eesti Loodus : populaarteaduslik kuukiri
Homes and gardens
Livingetc. : the homes magazine for modern living
Kroonika

Laenutusi
384
363
232
205
180
172
126
122
122
119
119
112
101
100
99

* Tegu on ühe lugeja rohkearvuliste pikendustega ega näita tegelikult ajakirja suurt populaarsust.

3.1.3 Auviste komplekteerimine
Auviseid komplekteeritakse aasta-aastalt vähem nõudluse vähenemise tõttu. 2019.a osteti 31
auvist (helisalvestist), 2020.aastal aga vaid 10 helisalvestist. Annetustena saadi 2 auvist.
Videosalvestisi ei ostetud.
Muusikalistest helisalvestistest laenutatakse enim lastelaule, eesti rahvalikku muusikat,
esinejate ja ansamblite elutöö kogumikplaate. Muusikaosakonna auviste laenutus on jätkuvalt
langustrendis: 2019.aastal oli 1326 laenutust ning 2020.aastal 965 laenutust, seega 365
laenutust vähem.
Videosalvestiste laenutusi on väga vähe, enamasti laenutatakse raamatu põhjal tehtud filme
(kohustuslik kirjandus) või eesti filmiklassikat.
Aasta lõpuks oli raamatukogu kogudes 4815 auvist, millest vähemalt korra laenutati aasta
jooksul vaid kolmandikku eksemplaridest – enamik laenutusi koguneb pikenduste arvelt.
Lähiaastatel tuleb aktiivsemalt tegeleda ka auvistekogu ülevaatamisega ning ebavajalike
teavikute mahakandmisega.
Tabel 7. Auviste laenutuste edetabel 2020*

Jrk
1

Autor

Pealkiri
Muusikaõpetus [Helisalvestis] : IV-VI klass

Aasta Laenutusi
[2002]
16

12
2

Nightwish
(ansambel)
Sadam, M
Malva, K
Valter, E
Lindgren, A
Puur, R

3
4
5
6
7
8
9 Chopin,
10 Jukk, T

Imaginaerum [Helisalvestis] : [CD]

p2011
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Tulbid ja bonsai [Helisalvestis]
2018
Teine [Helisalvestis]
2012
Pokuraamat [Helisalvestis]
c2005
Väikevend ja Karlsson katuselt. [Helisalvestis]
2003
Sipsik [Helisalvestis] : kontsert-jutustus mudilastele 2016
Muusikaõpetus 1. klassile [Helisalvestis/ CD]
[2005]
Klavierwerke [Helisalvestis]
[2008]
Roheline: [Helisalvestis& CD] / rütmi- ja
2003
liikumisõpetus.

11
11
11
10
10
9
9
9

*Valdavalt on tegu pikendustega ega näita tegelikku teavikute populaarsust.

3.2 inventuurid, mahakandmised
Inventuure 2020.aastal ei toimunud, jätkuvalt kantakse jooksvalt maha lagunenud, aegunud ja
pikka aega laenutusteta teavikuid. Teavikuid kustutati aasta jooksul 7237 eksemplari: kõige
enam oli lagunenud ja määrdunud teavikuid (55% kustutatud teavikutest), liigseid eksemplare
oli 41% kustutatud teavikutest.
Kustutusi oli juurdekasvust 3022 (so 71,7 %) eksemplari võrra rohkem.

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Rahulolu-uuring viidi läbi juunis, see kestis 3 nädalat, vastata sai nii elektrooniliselt kui
paberkandjal. Kokku vastas küsitlusele 805 lugejat, mis on 12% kogu raamatukogu
lugejaskonnast. Suurem osa vastajatest, ligi 70%, olid töötavad täiskasvanud, neile järgnesid
kodused pensionärid ning üliõpilased ja õpilased.
Peamiste teenustena, mida raamatukogus kasutati, nimetas 97,4% vastanutest väljaannete
kojulaenutamist. Järgmisena nimetati külastamise põhjusena näituste külastamist (26%) ja
raamatukogu üritustel osalemist (21%). 14% vastanutest käib raamatukogus lugemas ajalehti
või ajakirju. Võrreldes paari aasta tagusega on oluliselt kahanenud nende külastajate suhtarv,
kes käivad raamatukogus kasutamas internetti – see on langenud 16 protsendilt 7-le. Muud
tegevused ei ole oluliselt muutunud.
Suurem osa vastanutest on praeguste lahtiolekuaegadega rahul, kuid rahulolematust tekitavad
suvised lahtiolekuajad – laupäevane kinniolek ja talveperioodist erinevad kellaajad. Eriti
nurisevad selle üle töötavad inimesed ja väljaspool Rakveret elavad lugejad, kel selliste
lahtiolekuaegadega raamatukogu külastamise võimalus puudub.
Raamatute ja muude väljaannete sisulise valikuga rahulolu hinnati keskmiselt 9 punktiga. Seega
võib öelda, et rahulolu on kõrge ning selles osas millestki oluliselt puudust ei tunta. Erinevatest
infokandjatest tuntakse enim puudust e-raamatutest ja audioraamatutest. Mainiti, et rohkem
võiks olla audioraamatuid lastele, audioõpikuid. Videosalvestiste puhul peeti oluliseks
võimalust neid koju laenutada.
Küsitluses uuriti ka milliseid teenuseid oodatakse, mida raamatukogu täna veel ei paku. Sai
valida mitmete etteantud vastuste vahel ning pakkuda ka omi ideid. Oma mõju avaldas
vastustele kindlasti ka vahetult enne küsitlust kestnud koroonakriis, mille ajal oli raamatukogu
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paar nädalat päris suletud ning hiljem pakkus pikka aega vaid kontaktivaba laenutust läbi
raamatukogu akna. Nimelt arvas 42% vastanutest, et kõige vajalikum uus teenus on
pakiautomaadi taoline raamatukapp väljaspool raamatukogu ruume. Samuti sooviti ka
iseteenindamise võimalust ehk laenutusautomaate (36%) ja e-raamatute laenutust (30%). Asju,
mida lugeja raamatukogult keskkonnana veel ootab on mitmeid: näiteks sooviti kohvikut või
toiduautomaati, rohkem mugavaid toole ja lugemisnurki, vaikseid alasid, rohkem ruumi,
suuremaid riiulivahesid, värskemat interjööri, paremat ventilatsiooni, suuremat parklat jne.
Üldine rahulolu teeninduskvaliteediga oli küsitluse tulemuse järgi väga kõrge.
Raamatukogu tervikuna hinnati 10-punktisel skaalal keskmiselt 9,5 punktiga.
Järgmine lugejaküsitlus on plaanis läbi viia kahe aasta pärast.

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine
Lugejate käsutuses on 17 lugejaarvutit. Kõigis teenindusosakonna lugejaarvutites on võimalik
kasutada ID-kaarti ja printida, AIPis ja II korrusel olevarest lugejaarvutites on lisaks võimalik
skaneerida, andmekandjale salvestada. Raamatukoguhoidja abi ja juhendamist pakutakse eteenuste kasutamisel. Lasteosakonna lugejaarvutite juures saab kasutada graafikalaudu.
2020.aastal oli arvutikasutajaid 2963, mis on pea poole vähem kui aasta varem. Internetipunkti
kasutatavus on vähenenud seoses vähema lahtiolekupäevade ning mängude mängimise
piiranguga. Sügistalvel katsetati avalikus internetipunktis iseteenindust, kuna printimise ja IDkaardi kasutamise võimalus on olemas kõigil kolmel korrusel. Oktoobrist kuni novembri
keskpaigani oli internetipunkt reedeti suletud J. Kunderi Seltsi arvutikoolituse tõttu, samuti oli
AIP tavakasutajatele suletud programmeerimisringi ning rühmakoolitustundide ajal.
Palju soovitakse skaneerida erinevaid dokumente, mida on vaja edastada ametiasutustele, abi
ürituste- ja transpordipiletite ning pangakonto väljatrükkide tegemisel. Individuaalset
juhendamist soovitakse erinevate e-riigi teenuste kasutamisel, printimisel, info otsimisel,
dokumentide vormistamisel jne.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte.
Hõlve oli 2020.aastal 40,5% (2019.a 42,1%).
Registreeritud lugejate arv vähenes eelneva aastaga võrreldes 410 lugeja võrra – 2020.aasta
lõpuks oli raamatukogul 6081 registreeritud kasutajat.
Kõige enam on täiskasvanute lugejarühma kuuluvaid lugejaid (59%), järgnesid
põhikooliõpilased (26%). Täiskasvanute laenutused moodustavad kojulaenutustest 65%,
järgnevad pensionäride laenutused (12%). Võib öelda, et kõige intensiivsemalt laenutab
endiselt koduteenindusel lugejate (erilugejate) lugejarühm, mis moodustab lugejate arvust
kõigest 0,3%, kuid iga koduteeninduse lugeja laenutab keskmiselt 105 teavikut aastas.
Täiskasvanute lugejarühma ühe inimese laenutuste arv aastas on keskmiselt 29 teavikut.
Laenutusi elaniku kohta oli 2020.a 11,3, iga lugeja kohta 28.
Kõigist laenutatud teavikutest moodustasid 95% raamatulaenutused, perioodika laenutused
3,5% ja auviste ning muude teavikute laenutused vaid 1,5%. Raamatulaenutustest moodustasid
eestikeelsete raamatute laenutused 94,3%, venekeelsete raamatute laenutused 4,2% ja
inglisekeelsete raamatute laenutused vaid 1,2%.
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Külastuste arv ei ole võrreldav varasemate aastatega, sest koroonaviiruse esimese laine ajal oli
raamatukogu osaliselt suletud ning teenuseid pakuti vaid piiratud mahus. Ära jäid paljud
üritused ja koolitused, raamatukogus aega veetmas (lugemas, muusikat kuulamas jne) käidi
viirusehirmus varasemast märgatavalt vähem.
Aasta jooksul registreeriti kokku 67876 külastust (st 20971 võrra vähem kui aasta varem).
Tabel 8.Lugejad

LVKRK

Lugejad 2019
6491

Lugejad 2020
6081

Muutus (+-)
-410

Tabel 9. Külastused

LVKRK

Külastused
2019
88847

Külastused
2020
67876

Muutus
(+-)
-20971

Virtuaalkülast. 2019
28988

Virtuaalkülast. 2020
35055

Muutus
(+-)
+6067

Tabel 10. Laenutused ja päringud

Raamatukogu
LVKRK

Laenut-d
2019
182824

Laenut-d
2020
170073

Muutus
(+-)
-12751

Päringud*
2019
2020

Päringud*
2020
1679

Muutus
(+-)
-341

Raamatukapp
23-kohaline raamatukapp paigaldati raamatukogu sisehoovi 3.novembril. Raamatute
tellimiseks raamatukappi tuleb lugejal oma soovist kas raamatukogule teada anda või
reserveerida lugejaportaalis raamatukapp. Raamatud laenutatakse lugeja arvele ning pakitakse
spetsiaalsetesse taaskasutatavatesse riidest kottidesse. Lugeja saab peale paki automaati
sisestamist teavitava tekstisõnumi ning paki hoiuaeg on 3 päeva.
Ajavahemikul 3.nov-31.dets telliti raamatuid raamatukappi 186 korda. 35 korral võeti kapist
teavikuid välja väljaspool raamatukogu lahtiolekuaegu. Kõige hilisem paki välja võtmise
kellaaeg oli 23.26 ja kõige varajasem 06.33. Kui võrrelda kasutatavust lugejarühmade järgi, siis
kõige suurem teenuse kasutajarühm on täiskasvanud lugejad 86%, järgnevad üliõpilased 5%,
gümnaasiumiõpilased 3,2%, põhikooliõpilased 2,7%, pensionärid 2,1% ja koolieelikud 1%.
Tabel 11. Lugejad ja laenutused
Lugejarühm
Lugejate
arv
Täiskasvanud
Pensionärid
Põhikooliõpilased
Üliõpilased
Gümnaasiumiõpilased
Asutus
Koolieelikud
RVL raamatukogu
Erilugejad
Ametikooliõpilased

3352
435
1466
231
363
8
69
67
17
46

% lugejate
koguarvust

Laenutuste
arv

59.3%
7.7%
26%
4.1%
6.4%
0.1%
1.2%
1.1%
0.3%
0.8%

97840
17927
13284
4766
4860
5543
1810
4766
1794
412

Laenutusi
lugeja kohta
aastas
29.1
41.2
30.53
20.63
13.38
692.8
26.23
71.13
105.5
8.95

% laenutuste
koguarvust
64.9%
11.9%
8.8%
3.2%
0.3%
3.7%
1.2%
3.2%
1.2%
0.3%
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Enim kasutatakse võimalust esitada päringuid raamatukogus kohapeal või e-posti vahendusel.
E-posti vahendusel esitatakse sageli ka päringuid teavikute leidumuse, raamatukogus
pakutavate teenuste või toimuvate ürituste kohta. URRAMis registreeritud infopäringuid oli
aasta jooksul 1697, mis on 323 päringut vähem kui 2019.aastal.
4.3 RVL teenindus
Tabel 12 Raamatukogudevaheline laenutus 2019-2020

2019
2020

RVL sisse
205
276

RVL välja
1535
1396

Urrami-siseselt kasutas RVL võimalust 2020.aastal 16 raamatukogu, mis on poole vähem
võrreldes eelneva aastaga, laenutuste arv kahanes 139 laenutuse võrra. Raamatukogud
laenutasid meie kogudest kõige enam ilu- ja lastekirjandust, käsiraamatuid, kohustuslikku
kirjandust ning kõrgkooliõpikuid. LVKRK tellis oma lugejatele maakonna
rahvaraamatukogudest nii ilu- kui erialakirjandust
RVL sisse on suurenenud 71 laenutuse võrra. Kõige rohkem telliti teadus- ja
erialaraamatukogudest teavikuid ja paberkoopiaid Eesti Rahvusraamatukogust, Tallinna
Ülikooli Akadeemilisest Raamatukogust, Tartu Ülikooli raamatukogust. Kuna teavikud
saabuvad neist raamatukogudes posti teel, võtab teaviku saabumine aega umbes nädala.
Lugejate jaoks on teenus tasuline - tasuda tuleb teaviku tagasisaatmise kulud. Üldiselt ei jäeta
aga teavikuid seepärast tellimata.

4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Komplekteerimispõhimõtted on endised: eelkõige püütakse kogudesse hankida piisaval määral
kooli- ja huvilugemiseks mõeldud lugemisvara eelkoolieast põhikooli lõpuni nii eesti kui
võõrkeeltes ning pakkuda õppekava toetuseks mitmekesist aimekirjanduse valikut. Eelistatakse
eesti algupärandeid (nii ilu- kui aimekirjanduse osas) ning jooksvalt täiendatakse ka
lauamängude, tegelusraamatute ja arvutimängude varu.
2020. aastal lisandus kogusse 1357 teavikut (2019.a 1274), neist raamatuid 1249 eksemplari.
1273 teavikut osteti, 84 lisandus annetustena.
2020. aastal lasteosakonna kogusse komplekteeritud raamatutest moodustab 81% ilu- ja
lastekirjandus (mullu 78,5%). Eestikeelseid raamatuid lisandus 2020. aastal 97,2% (mullu
93,6%). Võõrkeelse kirjanduse osas telliti mullusest vähem nii vene- (-20) kui ka inglisekeelset
(-23) kirjandust. Samas kasvas võõrkeelse kirjanduse laenutuste koondarv +188 võrra.
Võõrkeelse kirjanduse laenutustest moodustasid inglisekeelsed raamatud 36,8% (mullu 45,7%),
venekeelsed 59,7% (mullu 50,6%).
Aimekirjanduse puhul oli lisandumine suurim 5. liigis – 36% (mullu 27,3%). Looduseteemalisi
raamatuid ilmuski lõppenud aastal märkimisväärselt palju. 7. liigi raamatud moodustasid
juurdetulekust 15% (mullu 24,2%) 3. liigi ehk vaba aja sisustamise raamatud moodustasid
aimekirjanduse tellimusest 13,9% (mullu 15,3%). Aimekirjanduse laenutuste koguarv jätkab
langemist tõusvas tempos ja on mullusega võrreldes vähenenud 6484 laenutuseni (-804).
Aimeraamatud vääriksid väärtustamist nende valimisega kooli soovitusliku kirjanduse
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nimekirja just vaba valikuna lugejat huvitava teema alusel oleks võimalus aimeraamatud taas
laste huviorbiiti tõsta.
Kogudest kustutati mullusega võrreldes enam kui poole võrra rohkem teavikuid - 1287, sellest
kolmveerandi moodustas eestikeelne ilukirjandus, ülejäänu võõrkeelne (peamiselt venekeelne)
ilukirjandus ning liigikirjandust.
Aasta lõpu seisuga on osakonnas arvel 29 377 teavikut: kogust moodustab 74,3% ilu- ja
lastekirjandus (mullu 74%). Eestikeelne kirjandus moodustab fondist 87,7%. Võõrkeelsetest
raamatutest 52,2% on venekeelsed, 34,5% inglisekeelsed.
Perioodikat tellitakse lasteosakonnale põhimõttel, et kättesaadavad oleksid kõik kodumaised
perioodilised laste- ja noorteväljaanded. 2020.aasta lisandus kogudesse 22 aastakäiku ajakirju,
neist kojulaenutusi oli aasta jooksul 9 väljaandel. Kokku oli perioodika kojulaenutusi aasta
jooksul 307 (+68), kuid valdavalt on tegu pikendustega, seega ei saa rääkida ajakirjade
suuremast laenutusaktiivsusest.
Auviseid osteti aasta jooksul juurde 4 eksemplari, aasta lõpuks oli auviseid osakonnas kokku
355 eksemplari. Auviste laenutusi oli aasta jooksul vaid 86 (peamiselt audioraamatute
laenutused).
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 13.

Lug-d Lug-d
2019
2020
1746

1665

Muutus
(+-)
-81

Külast-d Külast-d
2019
2020
22329

15152

Muutus
(+-)

Laenut
2019

Laenut
2020

Muutus
(+/-)

-7177

22275

20197

-2078

Laste laenutustest kogu majas moodustab koolieelikutele laenutatu 9% (mullu 10,3%). Siia
lisanduvad raamatukottidega lasteaedadesse toimetatud raamatute laenutused (ca 1300
raamatut), mis tõstab koolieelikute laenutuste osakaalu ca 15,3 %-ni.
Väikelastele laenutatud raamatutest on esimese 50 seas eesti autorite teoseid mullusest rohkem:
populaarsed autorid on Leelo Tungal, Andrus Kivirähk. Tõlkeraamatutest on 50 seast kõige
rohkem on laenutatud looma- ja looduseraamatuid , autoraamatuid, filmiraamatuid.
2020. aastal moodustasid 65,8% (mullu 67,6 %) laste laenutustest kogu majas põhikooli
õpilaste poolt laenatud teavikud (13 284, sellest ilu- ja lastekirjandus 10 634, perioodika 172,
võõrkeelne kirjandus 250).
Nagu varasematelgi aastatel hõivavad koha esimese 100 suurema laenutuste arvuga raamatute
seas kooli kohustusliku lugemisvara hulka kuuluvad teosed. Esikolmikusse kuulusid Piret Raua
„Tobias ja teine B“ (103 laenutust), „Harry Potter ja tarkade kivi”(64 laenutust) ja Aidi Valliku
„Kuidas elad, Ann?“ (56 laenutust). Nö vabalugemise valikust kuuluvad 100 raamatu hulka
vaid neli „Äpardi päeviku“ osa, „Fortnite. Profi mängujuhend“, A. Sage „Wõlukunst“,
„Minecraft. Sissejuhatus: põllumajandus“ ning üks raamat Tom Gates´i ja „Luuseri päeviku“
sarjadest. Samasugune edetabel vaatab vastu täiskasvanute poolt lasteosakonnast laenutatud
raamatute puhul. Lapsevanemad on oluline vahelüli raamatu teekonnal raamatukogust lapseni.
Nii on „Tobias ja teine B“ kogunud 96 laenutust täiskasvanutelt, seega laenutatakse pooled
lasteraamatud poolt ja seda ikka kohustuslik-soovitusliku kirjanduse nimekirjade alusel.
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4.4.3 Laste-ja noorteteenindus, s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
Lasteosakond lähtub oma töös põhimõttest, et igas eas laps on raamatukogu lasteosakonda
oodatud, sest vaid nii on lootust mõjutada tema suhet raamatuga ning toetada lugemisharjumust.
Samas saab üha selgemaks, et raamatukokku tullakse eeskätt pärast tunde aega veetma,
sõpradega suhtlema. Suhtlemine on seejuures omandanud täiesti teistsuguse näo –
raamatukogus aega veetvad lapsed vaatavad kaaslase asemel hoopis telefoniekraani, näitavad
üksteisele TikToki või YouTube´i videoid ning reaktsioonid vallanduvad seal nähtust, mitte
omavahelisest vestlusest ajendatuna. Väga populaarne on mängimine PlayStationiga –
kasutajaid oli aasta jooksul 1198.
2020. aasta sügisel alustas oma 29. aastaringi kõige pisematele külastajatele suunatud
ettevõtmine - jututare kodustele väikelastele. Iga kahe nädala tagant mängitakse ja jutustatakse
lauateatri vormis lihtsaid lugusid ka lapsi jutumängu kaasates. Jututare on sotsialiseerumise
paik lastele ja suhtlemisvõimalus samaealiste väikelaste emadele, kes nõnda leiavad tee
raamatukogusse muulgi ajal, kas siis mängimiseks või raamatuid laenutama.
Raamatukogus toimetamise oskust on aastaid õpetatud 1. klassi lastele raamatukogumängu abil,
mis aitab raamatukogus leiduvaid põnevaid varasid avastada ning julgustab iseseisvalt
raamatuid valima tulema. Esimest korda jäid lõppenud aastal raamatukogumängud mängimata
- aasta alguses ei saanud gruppe vastu võtta aknapalede remondi tõttu, seejärel sai takistuseks
koroonvaviiruse levik ja sellega seotud piirangud.
Raamatukoguhoidjatest on saanud ka omamoodi kavaldajad: püüdes olla abiks nii lugema
õppimisel, lugemishuvi õhutamisel kui ka lugemisoskuse arendamisel, on selle teenistusse
rakendatud nii vihjemängud, näitustele lisatavad ülesanded ja muud ahvatlevad tegevused, mis
nõuavad funktsionaalset lugemisoskust, et nendes mängudes hakkama saada.
Projekt „Raamatukotid lähevad lasteaeda“ on end hästi sisse töötanud ning seda mõjutas
koroonakriis üsna vähe. Aasta jooksul toimetati lasteaedadesse 26 raamatukotti keskmiselt
poolesaja raamatuga igaühes. Lõppenud aastal liitus raamatukotttide projektiga juba seitsmes,
Waldorf kooli lasteaed.
LVKRK on aastaid täiendanud Nukitsa konkursi raamatute hindamist Lääne-Virumaal
omapoolse projektiga. Sel aastal kutsuti lapsi lisaks raamatute hindamisele koostama Nukitsa
konkursi raamatute põhjal Kahooti keskkonnas interaktiivseid mänge ja nuputamisülesandeid,
et hindamisel olevad raamatud rohkem tähelepanu pälviksid. Teise variandina pakuti neile,
keda nuti-nuputamine ei paelu, võimalust lavastada ja jäädvustada fotole stseen/situatsioon ühe
Nukitsa konkursi raamatu põhjal. Projekti käigus loodi 28 mängu ning üks fotolavastus, mida
saab vaadata raamatukogu kodulehel.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused
Vt ka LISA 4.
2020. aastal toimus laste- ja noorteosakonnas 58 (-27) üritust koolieelikutele ja
põhikooliealistele lastele. Koostati 14 (-20) raamatunäitust ja 18 (-1) raamatuväljapanekut. Ka
need arvud kannavad kriisiaja pitserit, olles mõjutatud raamatukogu kinniolekust. Jätkus
traditsiooniline lahedaima suveraamatu valimist näituselt „Ninad suvel raamatusse!”, mille
käigus täideti 264 (-168) sedelit. Aasta aastalt on hindajate aktiivsus vähenenud, kuid tänavu
mõjutas seda otseselt ka vähenenud laenutajate hulk. Sellegipoolest on pandud hinded väärt
vihjeks eakaaslastele lugemisvara valimisel.
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Suurima raamatute arvuga näitus seati üles Nukitsa konkursi raames, mil hindajate ette sai
reastatud 100 parimat kahe viimase aasta jooksul ilmunud lasteraamatut. Hindamissedeli täitis
109 last.
Suve lõpus sai uurida Andrus Kivirähki esimese suure juubeli puhul välja seatud näitust „Tulgu
sul ikka vinks-vonks päev!“. Sünnipäevalapse elus ja loomingus sai südamest sortida, mängides
mängu: „Tõde või vale?“.
Õpilaste kunstitööde näitusi oli 2 (-8). Kaurikooli kunstiringi ülevaatenäitus kandis
virumurdelist pealkirja „Mitut muodi...“ Muinasjututoa valmis suve jooksul kirev kunstiline
ühisteos „Pildi kasvatamine“. Kauri kooli kunstiringi laste poolt maalitud taustale lisasid
raamatukogus aega veetvad lapsed ruumilisi tegelasi, esemeid ja loodusnähtusi.
Kolme vitriininäitusega avati näitustesari „Asja lugu on selline“, mille inspiratsiooniks oli
Margit Saluste uus lasteraamat „Asja lood on sellised“, sisuks selgitused, kust üks või teine
tarbeese on alguse saanud. Näitusesarja esimese näituse raames jutustasid oma loo võti koos
lukuga (näitusevitriini jõudsid erisugused ning erinevas vanuses lukud ja võtmed, võtmerõngad,
lisa seati näitusele ka teemakohased raamatud alates „Kuldvõtmekesest“ aimeraamatuteni).
Sarja teine näitus oli pühendatud kammidele ja harjadele - „Igale pusale oma kamm“ ning
kolmas näitus kandis pealkirja „Küünlasära“ ning oli eri aegadest pärit küünalde, küünlajalgade
ja küünlapärgade päralt.
Kevadvaheaja saabudes seati laste rõõmuks üles järjekordne, sel korral roti aasta algusele
pühendatud põgenemistuba, kus põgenemas käis 197 last.
Kooliaasta lõpul toimetati koolidesse tubli lugeja tunnistused ning „Staarlugeja“ rinnamärgid.
Sel korral oli eriti tublisid lugejaid kahjuks mullusest vähem - 62.
Traditsioonilised suvised sebimised muinasjututoas sisustati päikesepüüdjaid valmistades,
pildikasvatamise tunde tehes ning joonistades. Kuna suvel ei saanud viiruseohu tõttu avada
järjekordset põgenemistuba, pakuti lastele asenduseks tegelusorienteerumise mängu, kus sai
samuti vihjete kaudu liikuda ühelt ülesandelt või tegevuselt teisele ja nõnda oma nutikust
proovile panna.
9.-15. novembrini Põhjamaade raamatusõpru ühendav kirjanduse nädal „Põhjala maailmas“ oli
tänavu laste jaoks varasemast täiesti erinev. Kui tavaliselt kogunetakse ühisele
hommikuhämaruses lugemisele küünla või lugemislambi valgel, siis tänavu tuli süüdata
eredaimad laetuled, sest ühislugemiseks valitud norra kirjanikust kunstniku Kristin Roskifte
loodud mõistatamise raamat "Kõik on olulised" nõudis lisaks tekstile ka piltide uurimist ning
sealt vastuste leidmist. Raamatus leiduvaid mõistatusi lahendamas ning tegelaste kohta
selguvaid lugusid avastamas käisid Rakvere Reaalgümnaasiumi 3. c klassi õpilased.
Üleriigilise 4.klasside õpilaste ettelugemisvõistluse maakondlik eelvooru võitis Väike-Maarja
Gümnaasiumi 4.b klassi õpilase Oskar Toomas Bammer, kes võistles finaalvoorus teiste
parimatega videoklipi vahendusel. Päris ettelugemispäeval seati muinasjututuppa sisse
lugemispesa ning loeti rahvajutuaasta puhul muistejutte Virumaalt.
1. oktoobril osaleti maakondlikul ideede laadal „Õpime koos!“. Raamatukogus avatud töötoas
nimega ”Disainistuudio” sai kasutada erinevaid seadmeid (märgipress, auguraua jms) katsetada
erinevaid materjale, ning arendada oma loovust.
Traditsioonilise kuuviktoriini populaarsus on tasapisi langenud. Lahendajaid oli 2020. aastal
199 (-65), sellest elektrooniliselt lahendati veebilehel viktoriini 69 korral, mis on mullusega
võrreldes kasvanud (+19). Kuuviktoriin on hea vahend suunamaks lapsi uurima näituste
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lisamaterjale, infoplakateid ning otsima materjali internetist ja raamatutest. Küsimuste kaudu
saab jagada infot tähtpäevade, uudisteoste jms kohta. Kuuviktoriini lahendamine õpetab
märkama maailma enda ümber.
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Koduteenindus toimub endiselt üle nädala neljapäeviti. Koduteenindust saavate lugejate arv oli
aastal jooksul muutuv, sest osad lugejad ei kasuta teenust aastaringselt, nt suviti ollakse
Rakverest eemal või on võimalik ise raamatukogu külastada. Koduteeninduse võimalus
kontaktivabalt säilis kogu aasta vältel, sh eriolukorra ajal.
2020.aastal aasta lõpuks kasutas koduteenindust 17 inimest (vt Tabel xx). Laenutusi olu kokku
1794 - kõige enam laenutati eestikeelset ilukirjandust (1103 laenutust) ning ajakirju (343
laenutust).
Tabel 14. Koduteenindus

Koduteenindus 2019
Koduteenindus 2020

Kordade arv
Teenuste arv
Kasutajate arv
28
28
24
24

15
17

Tabel 15. Teenused teistele asutustele

Ürituste arv

Osavõtjate arv

Pansionaat “Kuldne Sügis”

2

19

Ettelugemine Rakvere “Lille Kodu”

7

58

Ettelugemisi pansionaadis „Kuldne sügis“ toimus 2020.aastal kõigest kahel korral, kuna
koroonaviiruse tõttu oli hooldekodude külastamine keelatud. 2020.aastal toimus 7 kohtumist
erivajadustega noortega Lille Kodus ning kahel korral külastati koos ka raamatukogu. Loeti ette
ajakirja Täheke, muinasjutte, lihtsamaid faktiraamatuid, räägiti erinevatel teemadel ja mängiti
mänge.
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond
Koroonaviiruse puhangu tõttu oli 2020. aasta erandlik ja suure mõjuga ka raamatukogu
kultuurilistele tegevustele. Märtsis oli raamatukogu paar nädalat külastajatele suletud,
eriolukorra ajal aprillis ja mais alustati kontaktivaba laenutusega läbi raamatukogu akna.
Raamatukogu uks oli suletud ning ei toimunud ühtegi näitust ega sündmust. Suvel-sügisel
olukord normaliseerus ning tavapärased planeeritud tegevused jätkusid. Paraku sundis viiruse
teine laine taas novembrisse ja detsembrisse planeeritud sündmusi tühistama.
Virtuaalseid üritusi raamatukogu ei korraldanud. Veebivahendusel toimus üks laste
programmeerimisring.
2020. aastal korraldas raamatukogu 75 üritust (sh 5 kontserti) ning 109 näitust ja väljapanekut.
Üritustel osales 2736 inimest, mis on eelnevast aastast 7% vähem. Üle poolte üritustest (ligi
65%) olid suunatud lastele.
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2020. aastal jätkati varasemate regulaarsete sarjadega: toimusid mälutreeningud
vanemaealistele (11) ja keelekohvik muukeelsetele eesti keele harjutamiseks. Tervisealastest
teabepäevadest jõudis toimuda vaid üks.
Kuna perioodil, mil raamatukogu oli suletud, toimus aktiivne kogude puhastamine, saime
juunis avada maha kantud raamatute müügi Rakvere keskväljaku promenaadi ääres asuvas
kioskis. Müük vältas kogu juunikuu. Lisaks raamatukogule oli ka teisi müüjaid, kioskite
müügitegevust koordineeris Rakvere Kultuurikeskus.
Aasta alguses avastasid raamatukogu pakutavad võimalused kabetajad ja maletajad: jaanuaris
toimusid raamatukogu saalis Eesti meistrivõistlused Vene kabes, 1. veebruaril aga
malesimultaan koolinoortele suurmeister Jaan Ehlvestiga.
Nagu varasematelgi aastatel, püüti ürituste korraldamisel jälgida, et külaliste ja teemade valik
vastaks erinevatele sihtrühmadele ja huvidele.
Allpool on nimetatud mõned populaarsemad, meeldejäävamad, olulisemad ja suuremad
üritused, kontserdid ja näitused.
Sündmused
• Kaido Höövelsoni elulooraamatu „Baruto. Rääkimata lood“ esitlus (9. jaanuar)
• Trio Didalli kontsert (17. veebruar)
• Kontsert „Kontrastid“ - Kristina Kriit, Tõnu Kalm, Märten Karm (3. märts)
• Urve Tinnuri romaanide "Minevik algab homme" ja "Rabasaar" esitlus. (29. september)
• Kohtumisõhtu atmosfääriteadlase Jüri Kamenikuga (22. oktoober)
• Demokraatiatrenn, juhendaja Ave Habakuk. Osalesid Rakvere Gümnaasiumi abituriendid.
(28. oktoober)
• Avalik arutelu „Kuidas luua elurikast keskkonda linnas ja maal?“. Arutelu juhtisid Karin
Bachmann, Merle Karro-Kalberg ja Anna-Liisa Unt, Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinna
projekti Kureeritud Elurikkus idee autorid. (5. november)
• Kohtumisõhtu kirjanik Susan Luitsaluga (12. november)
Näitused
• Katrin Ehrlichi illustratsioonide näitus (jaanuar)
• Eveli Variku vaibanäitus (veebruar)
• Tiiu Veersalu akvarellinäitus "Aastaajad" (märts-mai)
• Urmas Uustali urni- ja maalinäitus (juuli)
• Jüri Sikka maalinäitus (august)
• Fotonäitus "Aastaring pokudega" (Võru Instituut, september)
• Rändnäitus „Kodukoha kompass“ (oktoober)
• Fotonäitus „Norramaale matkama“ (november)
• Martin Välliku fotonäitus „Fotod Kuust, otse taevast“ (detsember)
4.6.1 kohalikul tasandil
Raamatukogu on avatud koostööks kõigile kohalikele kultuuri-, haridus-, sotsiaal- ja teistele
asutustele.
Peamised koostööpartnerid 2020. aastal olid:
• Rakvere Kultuurikeskus – Suvine raamatumüügikiosk keskväljaku promenaadil.
Kultuurisündmuste info vahendamine elanikele. Partnerite vahendamine (nt Kabeliit)
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• Rakvere Linnavalitsus – Näituse „Kodukoha kompass“ avamise ja loengute
(demokraatiatrenn abiturientidele ja avalik arutelu „Kuidas luua elurikast keskkonda linnas
ja maal?“) korraldamine koos Eesti Koostöö Kojaga.
• Koduteeninduse korraldamiseks on raamatukogul võimalus kasutada linnale kuuluvat
elektriautot.
• Õdede Liit ja Rakvere Haigla – tervisealase teabepäeva „Abivahendite taotlemine“
korraldamine.
• Rakvere Gümnaasium – Demokraatiatrenni korraldamine abiturientidele raamatukogus.
• Rakvere lasteaiad – Regulaarne raamatukottide viimine lasteaedadesse.
• VIROL – Konkursi „Aasta tegu Lääne-Virumaal“ hääletamise korraldamises osalemine.
Virumaa Kirjandusauhinna laureaadi valimises osalemine.
• Lääne-Viru Arenduskeskus – osalemine Ideede laadal disaini töötoaga.
• Emakeeleõpetajate ainesektsioon – Maakondliku põhikoolide kirjandivõistluse
läbiviimine. Ettelugemisvõistluse maakondliku vooru korraldamine.
• Maakonna raamatukogud – ELK „Lugemisisu“ programmi koordineerimine maakonnas,
Nukitasa konkursi läbiviimine.
• Virumaa Teataja – Meediapartner, kes aitab kajastada raamatukogus toimuvat.

4.6.2 riiklikul tasandil
• Eesti Koostöö Koda – Näituse "Kodukoha kompass" korraldamine, avamisüritus ja
kaasnevate loengute korraldamine.
• Eesti Lastekirjanduse Keskus – vabariiklikud lasteprojektid (Nukitsa konkurss,
ettelugemispäeva võistulugemine, projekt „Lugemisisu“).
• Norra Suursaatkond – Fotonäituse „Norramaale matkama“ korraldamine.
• Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinn – avaliku arutelu „Kuidas luua elurikast keskkonda
linnas ja maal?“ korraldamine.
• Kabeliit – kabe meistrivõistluste korraldamine raamatukogus.
• MTÜ Avitus – koostöös psühholoog-kogemusnõustaja Katrin Randrüütiga toimus
biblioteraapia testüritus vanemaealistele.
• OÜ Urania – raamatukoguprogrammi Urram, eelkõige lugejaportaali arendusettepanekud
ja testimine.
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil
Rahvusvahelisel tasandil koostööd ei olnud. Reisipiirangute tõttu jäi ära kavandatud õppereis
Helsingisse, Oodi raamatukogusse.

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele
Tegevust jätkas iganädalane keelekohvik kahes rühmas. Kevadise pandeemia tõttu ära jäänud
kohtumised jätkusid ühe rühmaga juunis. Kokku toimus 43 kohtumist, mida viisid läbi
raamatukogutöötajad. Tutvuti Eesti kultuuriga, kommetega, ajalooga ja tähtpäevadega ning
arutleti päevakajalistel teemadel. Külalistena käisid Samuel Golomb rääkimas kogumisest ja
filateeliast ning Marju Saluste reisist Lõuna-Ameerikasse. Toimus filmiõhtu, kus räägiti Eesti
hariduse ajaloost ja vaadati filmi „Kevade“. Keelekohvik on Eestisse saabunud inimestele
võimalus sotsialiseerumiseks ning annab neile kuuluvustunde.
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Nii rühma- kui individuaalkoolitusi toimus 2020.aastal varasemast vähem.
Infootsingu koolitusi korraldati Rakvere Ametikooli õpilastele (4 rühma) ja 7 koolitust interneti
kasutamise kohta viidi läbi vaegkuuljatele.
Laste – ja noorteosakonnas toimus 21 koolitustundi Ilon Wiklandi elu ja loomingut tutvustava
kohvernäituse „Pikk-pikk teekond“ abil, lasteaiarühmadele mõeldud tutvumisretke „Mis
rampsus uudist?“, viidi läbi 7 korral.
Individuaalkoolitustunde oli 496, seega 125 koolitust vähem kui 2019.aastal. Ühe eripärana
2020.aastast võib välja tuua, et raamatukogu suletud olemise ajal tuli lugejaportaali kasutamist
sageli selgitada ja õpetada telefoni teel.
2020.aastal läbi viidud individuaalkoolitused võib liigitada teemade kaupa järgnevalt:
• raamatukogu andmebaase tutvustavad (lugeja.ee, Ester, Digar, Riks, EBSCO).
• e-riigi teenustega seotud (ID-kaardi kasutamine sh digiallkirjastamine, smart-id ja
mobiil-id aktiveerimine, tervisedeklaratsiooni täitmine jt).
• tark- ja riistvaraga seotud abi (tahvli- ja nutitelefoni kasutamine, rakenduste
allalaadimine).
• e-post ja dokumendihaldus (e-postiaadressi loomine ja kasutamine, töö dokumentidega)
• interneti kasutus (erinevate piletit otsimine ja ostmine, sotsiaalmeedia kontode loomine,
internetipangandus).
• Kaugsuhtluse ja kaugtöövahendite kasutamine (WhatsApp, Skype, Zoom).
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Peamised kanalid raamatukoguteenuste tutvustamiseks on kodulehekülg, sotsiaalmeedia
(peamiselt Facebook, harva ka Instagram) ja kohalikud meediaväljaanded (Virumaa Teataja,
Kuulutaja, linnaleht Rakvere Sõnumid).
Rakvere linnas kasutusel olev kultuuriinfo portaal Kultuurikava asendus Rakveres uue
keskkonnaga, milleks on kultuurikeskuse hallatav Kultuuriaken. Sinna sisestab oma sündmuste
info ka raamatukogu.
Kodulehe vahendusel pääseb lugeja raamatukogu elektronkataloogi Urram ja raamatukogu
blogisse „Lugemispäevik“. Samuti on siit lingikogu kaudu kättesaadavad kõik olulisemad vaba
juurdepääsuga andmebaasid.
“Lugemispäevik“ on Lääne-Virumaa keskraamatukogu hallatav blogi, mis sisaldab
raamatukoguhoidjate raamatututvustusi ja lugemissoovitusi. 2020. aastal tehti blogisse 58
postitust. Lisaks blogile haldab ja täiendab raamatukogu kahte kirjanduslikku kaarti:
„Kirjanduslik jalutuskäik Rakveres“ ja „Lääne-Virumaa ilukirjanduses“.
Juunis läbi viidud lugejauuringus pidas muude põhitegevuste kõrval oluliseks põhjuseks
külastada raamatukogu näituste vaatamist 26% ja üritustel osalemist 21% vastajaid.

4.9 Andmebaasid
2020. aastal bibliografeeriti Urrami kodulooportaali koduloolist väärtust omavad artiklid
ajakirjadest ja kogumikest. Lääne-Virumaa kohalike valla- ja linnalehted koduloolised artiklid
on samuti kättesaadavad DIGAR artiklite andmebaasist kodulooliste märksõnade abil.
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5. 2021. aasta tegevused
2021.aastal on eesmärk lõpetada arengukava uuendamine. Omavaheliste aruteludele ja
lugejauuringu tulemustele tuginedes on vaja läbi mõelda pikemaajalised eesmärgid ning ümber
vaadata teeninduskorraldus, kuna teeninduspuntide töökoormus on ebaühtlane ja näiteks
muusikatuba ning internetipunkt leiavad liiga vähe kasutust.
Jätkub töö kogudega – kasutuseta eksemplarid kustutatakse ning vabanenud ruumi arvelt on
võimalus luua juurde hubaseid istumiskohti lugejatele.
Esimesel võimalusel jätkuvad kontserdid, loengud ja kohtumisõhtud ning jätkuvalt
tutvustatakse raamatukoguteenuseid ja üritusi väljaspool raamatukogu ning tehakse aktiivset
koostööd teiste Rakvere linna allasutuste, organisatsioonide või ettevõtetega.
Laste- ja noorteosakonnas jätkuvad traditsioonilised tegevused: näitustesarjad, Jututare, tublide
lugejate tunnustamine, parima suveraamatu valimine. Jätkub ka lugemisprogramm
„Lugemisisu“.
Kavas on jätkata erinevate projektide kirjutamist, et rikastada raamatukogu poolt pakutavate
kultuuriürituste kava ja toetada laste lugemisharjumusi kujundavaid tegevusi.
Lisaks raamatukogus toimuvatele koolitustele teostub loodetavasti sel aastal plaan minna kogu
kollektiiviga tutvuma Oodi raamatukoguga Helsingis.
Aasta jooksul on eesmärk hankida uued, virnastatavad lastetoolid ning välja vahetada muud
mööblit.

Kaili Õunapuu-Seidelberg
direktor
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LISA 1. Personali koolitus
Raamatukogu nimi
Lääne-Virumaa KRK

Koolituste
arv
29

Koolitustundide arv
(koolituse maht )
707

Koolituseks
kulutatud
851€

LISA 2. Raamatukogutöötajate avalikud esinemised
Vt. Peatükk 2.4.2
LISA 3. Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Raamatukogu nimi
Teostatud tööd (2020)
LVKRK
Aknapalede remont, Laia ja Posti tänava poolse välisfassaad
remont, uue rõdupiirde ehitus, ATS keskseadme väljavahetus,
pööningule uue automaatse tulekahjusignalisatsiooni tsooni
ehitamine, tarbevee soojussõlme ümberehitamine, hooldusremont
4.korruse tööruumides.
LISA 4. Laste ja noorteüritused (valik)
Ürituse nimi
Jututare kodustele väikelastele (11 etendust)
Kuuviktoriinid (12 korda)
Progering (11 korda)
Tegelusorienteerumine
Roti aasta põgenemistuba
Kendama turniir
Nukitsa konkurss
Ilon Wiklandi maailma avastamine algklassidega kohvernäituse kaudu.
(16 klassi)
Ilon Wiklandi maailma avastamine lasteaiarühmadega (2 rühma) ja
peredega (4 korda)
Põhikoolide maakondlik kirjandivõistlus
Lahedaima suveraamatu valimine näituselt „Ninad suvel raamatusse!“
Suvised sebimised
Kuulimänguturniir
Töötuba „Lukuauguvaade“
Ideede laat „Õpime koos! 2020“ Disainistuudio
Ettelugemisvõistluse maakonnavoor “Minu vanaisa nägi, kuidas kerkis
Munamägi“
Ettelugemispäeva lugemispesa muinasjututoas
Koolivaheaja sebimised: teeme kammkeraamikat, mängime kammipilli
Põhjamaade kirjandusnädal „Põhjala maailmas“ Hommikhämaruses
lugemine
Lasteaednike hommik lasteraamatutega
Päkapiku töötuba

Osavõtjate arv
321
199
73
15
197
49
109
320
38
88
264
138
28
156
9
19
7
46
23
10
40

