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Sissejuhatus
Tabel 1
Omavalitsus

Elanike arv Teeninduspunktide
(01.12.20)
arv

Rakvere vald

1054

1

Üldkasutatavate raamatukogude arv: 1 + 1 /Põhikogu ja teeninduspunktide arv/

1. Põhilised tegevussuunad
ERÜ lasteteeninduse toimkonna kogemuste tuur külastas Uhtna raamatukogu.
Uhtna küla kandideeris Aasta küla tiitlile. Külas käis žürii, mille liikmed pidid erinevates
kontrollpunktides lahendama ülesandeid, raamatukogu juures tuli robootika vahendeid
kasutades vastata küsimustele. Külaliste jaoks valmis Uhtna voldik koos bingoga.
Koroonaviiruse olemasolu on andnud võimaluse raamatukogutöötajal osaleda väga erinevates
veebikoolitustes mille jaoks tavapäraselt aega ei jaguks.

Koroonaviiruse mõju
TEENUS
Raamatukoguteenused jäid kõik lugejatele kättesaadavaks.
Kevadel toimus 1,5 kuud kontaktivaba laenutus. Sügisel, kui viirus levis meie endi ümber, piirati
mõneks ajaks lugejate riiulite vahel liikumist. Maskita lugejatel on võimalus raamatuid
laenutada raamatukogu eesruumis.
TARISTU
Uuendusi ei tehtud. Raamatute tagastamine ja laenutamine kontaktivabalt on võimaldatud ning
seda kasutatakse.
EELARVE
Kärpeid eelarves ei tehtud.
TÖÖKORRALDUS
Ümberkorraldusi tehti lühiajaliselt viiruse kohapealse leviku ajal. Lugejatel soovitati rohkem
kasutada kontaktivaba teenust, piirati lugejate riiulite vahel liikumist.
PARIMAD UUED PRAKTIKAD
Suurim väljakutse oli viiruse eemale hoidmine raamatukogust olukorras, kus paljud koolilapsed
olid haigestunud. Kaitstud isikuandmetest tulenevalt oli teadmatus, kes on haige, kes on
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lähikontaktne ja peab olema kodus karantiinis, kes on kontaktne aga võib liikuda kool-kodu
marsruudil. Ka lapsed ise ei mõistnud kõike ning nii külastas nii mõnigi harjumuspäraselt
raamatukogu olgugi, et ei oleks tohtinud.

1

Juhtimine

1.1

Raamatukogude struktuur ja nõukogud:

Raamatukogu töökorralduses muudatusi ei ole toimunud. Muutused toimuvad
lahtiolekuaegades alates 1.01.2022. Muutub esmaspäevane lahtiolekuaeg 10.00-18.00, lugejate
vähese huvipuuduse tõttu.
Raamatukogu lahtiolekuajad on seatud piirkonna bussiliiklust ja elanike soove arvestades.
Raamatukogu nõukogu on olemas ja toetab raamatukogu tegevust.
1.2

Eelarve

Tabel 2
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu
Täienduskoolituskulu
Üritustele/näitustele

Seisuga
31.12.21 €
26 392
17 409
8247
5892
2355
0
0
240

Seisuga
31.12.20. €
27 159
13 398
7090
4867
2223
704
49
517

Muutus %
-2,8
29,9
16,3
21,0
5,9
-100
-100
-53,5

Eelarve langus tuleb Covid-i tõttu ära jäänud aga planeeritud tegevuste arvelt.
1.3

Projektid

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

Periood

Eesti Kultuurkapital

Eraldatud
summa
140€

Projekti üldmaksumus

01.05.218€
30.06.2021
Toetust kasutati pärandkultuuri tutvustamiseks aianäitusega „Kaunis Kohala“. Eesmärk oli
tervitada kooli vilistlasti hariduselu juubeliaastal. Kooli kokkutulek lükkus mitmel korral edasi,
kuid fotonäitust jõudsid vaatama paljud vilistlased.
1.4

Personali koosseis, juhtimine ja areng

Personali korralduses muudatusi ei ole
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest.

Teema

Korraldaja

Tundide arv

Osalejate arv

6
Erialased
täienduskoolitused
Aleksander
Sibulale
pühendatud
raamatukogutöötajate
erialapäeval
ELK
lastekirjanduse
aastakoosolek

Tallinna
6
Keskraamatukogu

Eesti
Lastekirjanduse
Keskus
korraldatud LVKRK

LVKRK
erialased
täienduskoolitused
Ametikiri
Ülevaade krimikirjandusest
Rohetiiger – mis see on ja
millega tegeleb
Kuidas
ebakindlatel
ja
muutuvatel
aegadel
säilenõtke
olla?
Muud koolitused

1

4

1

Kokku 14

1

LVKRK
LVKRK
LVKRK

5
2
2

1
1
1

LVKRK

5

1

Kasutati võimalust osaleda erinevatel veebikoolitustel:
•

•
•

Väga kasulikud olid Rahvusarhiivi uurijatunnid: paberkandjal dokumentide
säilitamisest, küla ja talu ajaloo uurimisest, erinevate veebiplatvormide kasutamisest
uurimistööl.
Eesti Lastekirjanduse keskuse korraldatud koolitused tulid kasuks lastetöö tegemisel.
Lääne- Virumaa AHI (alushariduse haridustehnoloogia innovaatorite) kaudu oli
võimalus osaleda robootika koolitustel.

LISA 1

2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused.
LISA 2
•

Raamatukogu potentsiaal õppimisvõimaluste pakkujana.
Inge Pikkoja, Uhtna raamatukogu, Lääne-Virumaa, Aasta Küla 2021 kandidaat
Tutvustati kuidas toetab või saab toetada raamatukogu täiskasvanud õppijat.

2.4.3 Erialahariduse omandamine.
Erialane haridus omandatud Viljandi Kultuurikolledžis 1989 - 1992
2006 a välja antud kutsetunnistus nr 011520 Raamatukoguhoidja III kutsekvalifikatsioon.
2.4.4 Töötajate tunnustamine.
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2021 aastal tunnustusi ei pälvitud.
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine.
Uhtna raamatukogu asub Sõmeru lasteaia Uhtna maja ühes rühmaruumis ning terve maja
renoveeriti täielikult 2015 aastal. 2021.aastal tegeldi väiksemate remonditöödega, mis
hakkavad peale remonti ilmnema.
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Raamatukogul on tagatud juurdepääs liikumispuudega inimestele ja väikelaste vankritele.
2.6

Raamatukogu

arendustegevused

infotehnoloogia

valdkonnas

Infotehnoloogia valdkonnas muudatusi ei tehtud. 2020 aastal värskendatud arvutipark on tõhus
ja töökorras
3. Kogud komplekteerimine ja töötlemine
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
2021 aastal soetati juurde 473 eksemplari uut teavikut 6491,80 euro eest /2020 a 494 teavikut
6249,37 euro eest/, neist annetusena 37 s.o 7,8% kogu juurdetulekust.
Kustutati 762 eksemplari 2956,23 euro eest.
Teavikuid komplekteeritakse eelkõige pidades silmas lugejaid, kes teenust tarbivad. Uhtna
raamatukogu täidab kohapeal kooliraamatukogu ülesandeid, sellest tulenevalt tehakse koostööd
õpetajatega, et õppetegevust toetav kirjandus oleks olemas. Arvestatakse lugejate soove ning
tehakse vajadusel järelkomplekteerimist.
Täiskasvanute laenutuste edetabelis on esikohal ajaviitekirjandus. Samas on täiskasvanute
edetabelis 6.koha hõivanud „Jussikese seitse sõpra“, sest üks kooliõpetaja laenutas
raamatukogu kõik eksemplarid oma nimel tööks klassiruumis.
Ringlus 0,7 ei ole veel piisav.
3.1.1
Raamatu
komplekteerimine
3.1.2 Perioodika komplekteerimine

(trükis

+

e-raamat)

Osteti 6 nimetust ajalehti ja 27 nimetust ajakirju. Ajakirja „Tervis Pluss“ soetamisel tehakse
koostööd lasteaiaga, kes ajakirja tellib ning pärast läbi lugemist annab selle raamatukogule. Nii
on võimalik raamatukogul säästa raha teiste ajakirjade tellimiseks.
Ajakirjade laenutused moodustasid 14% kogu laenutuste kogumahust.
3.1.3 Auviste komplekteerimine
Auviste laenutamisel kasutatakse RVL teenust
3.2 inventuurid, mahakandmised
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Kustutati 762 eksemplari 2956,23 euro eest. Inventuur tehtud 2020.aastal.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Teeninduskorralduses muudatusi ei olnud.
Raamatukogu pakub oma lugejatele:
Koduteenindust, AIP kasutamist, skaneerimist, värvilist printimist paljundamist A4 ja A3
formaadis ja RVL teenust. Võimalus on kasutada kontaktivaba laenutamist. Soovijatele tehakse
arvutiõpet ja pakutakse digiabi. 2021.aastal oli nõutud teenus COVIDi tõendite loomine ja
printimine, aasta lõpus lisandus rahvaloenduse abi. Lugejatele tutvustatakse portaali lugeja.ee
võimalusi. Aidatakse oma talu ajaloo või sugupuu uurimisel.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
Lugejate kasutuses on 2 arvutit, mis 2021 aastal leidsid väheldast kasutamist. Täiskasvanud 45
ja lapsed 180 korral / 2020.a 245 külastust/. Seoses koduõppega koolides, soetati kodudesse
rohkem arvuteid ning lastel avanesid uued võimalused. Lastel tekitas ebamugavust nõue kanda
siseruumides maski, sest koolis sellist kohustust ei olnud.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte.
Tabel 4
Raamatukogu

Lugejad
2020

Lugejad
2021

Muutus (+-)

Uhtna
raamatukogu

293

280

-13

Lugejate arv langes 13 lapse võrra. Varasematel aastatel on koostöös lasteaiaga iga kooliminev
laps juba raamatukogus lugeja, viimane aasta ei võimaldanud sellist koostööd. Pidime igaüks
püsima oma „mullis“ ning rühmade s.h raamatukoguga läbikäimine oli minimaalne. Nii ongi
mitmed lapsed jäänud raamatuid laenutama ema-isa lugejakonto kaudu.

Raamatukogu
Uhtna
raamatukogu

Külastused
2020

Külastused
2021

Muutus
(+-)

4894

4250

-644

Virtuaalkülast.
2020

Virtuaalkülast.
2021

Muutus
(+-)

Külastused sisaldavad tagastuskasti ja raamatukapi külastusi
Raamatukogu
Uhtna
raamatukogu

Laenut-d
2020

Laenut-d
2021

Muutus
(+-)

Päringud*
2020

Päringud*
2021

Muutus
(+-)

8626

8948

+322

54

39

-15
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Laenutuste suurenemine ei ole nii suur, et see tuleks millegi tulemusel.
*Infopäringud: Päringute languse taga on kooliõpilaste päringute vähenemine.
Raamatukogu

Virtuaalürituste arv
2020

2021

Virtuaalüritustel
osalejate arv
2020
2021

Virtuaalürituste
järelvaatajate arv*
2020
2021

Virtuaalkoolitustel
osalejate arv
2020
2021

Virtuaalkoolituste
järelvaatajate arv*
2020
2021

Uhtna
raamatukogu
Virtuaalüritusi ei pakutud.
Raamatukogu

Virtuaalkoolituste arv
2020

2021

Uhtna
raamatukogu
Virtuaalkoolitusi ei pakutud.
Raamatukogu

Virtuaalnäituste Virtuaalnäituste Virtuaalnäituste Virtuaalnäituste
arv 2020
arv 2021
külastajate arv külastajate arv
2020
2021

Uhtna
raamatukogu
Raamatukogu teeb Facebooki lehel piirkonna elanikele ajakohaseid fotode postitusi, kuid neid
ei saa lugeda virtuaalnäituseks
4.3 RVL teenindus
RVL sisse 77
RVL välja 16
Enamjaolt laenutatakse raamatuid oma valla raamatukogude vahel.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1Laste- ja noortekirjanduse komplekteerimine
2021.aasatal soetati juurde 133 uut laste- ja noorteraamatut s.o 28% kogu juurdetulekust.
Mitmel puhul suurendati varem ostetud raamatute eksemplaride arvu, et tagada teaviku parem
kättesaadavus.
Algklasside laenutuste edetabelis on esikohal need raamatud millest raamatukogutundidest
räägitud ning põhikooli ealistel need mida õpetaja soovitab lugeda.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 5
Rmtk

Lug-d Lug-d Muutus
2020
2021
(+-)

Külast-d
2020

Külast-d Muutus
2021
(+-)

Laenut
2020

Laenut
2021

Muutus
(+/-)
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Uhtna
raamatuko
gu

132

119

-13

2256

1737

2103

-519

1774

-329

Kõik laenutuste ja külastuste langused tulenevad sellest, et lapsed ei ole pääsenud
raamatukogusse. Tavapärane ajaveetmine on asendunud raamatukapi kasutamisega või kiire
külaskäiguga, sest koolimajas võivad nad olla ilma maskita, kuid raamatukoguruumides on
suurematel vajalik maskikandmine.
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus, s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine.
Toimus 17 raamatukogutundi. Kevadel toimus kõikidele klassidele eraldi tund, kus tutvustati
raamatuid mida suvel võiks lugeda. 1-5.klassidele valmisid kevadel voldikud, kus head ja
põnevad raamatud kirjas.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad
üritused. LISA 4
2021 jäid kõik suuremad lastele mõeldud üritused pidamata. Plaanid olid tehtud, kuid need ei
teostunud.
Raamatukogu toetas oma tegemistega lasteaia lutipidu ja kooli sünnipäeva üritust.
Lasteaialastele toimus advendihommik, mis viidi läbi igas rühmas eraldi.
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Tabel 6

Koduteenindus

Kordade arv

Teenuste arv

Kasutajate arv

24

2

1

Pakutakse raamatute laenutamist ja arvutiabi.
Tabel 7
Teenused teistele asutustele

Ürituste arv

Osavõtjate arv

Uhtna hooldekodu

7

10

Hooldekodu külastamine taastus juunikuust, kuid juba sügisel jäi jälle seisma. Sügiskuudel viidi
lugejatele raamatupakid hooldekodusse ning sealne sotsiaaltöötaja korjas tagastatavad
raamatud kokku. Ära jäi vahetu suhtlus lugejaga, mida tegelikult kõige enam oodatakse.
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond
Vaiksem periood raamatukogus on andnud võimaluse tegelda raamatukogus oleva
kultuuripärandi digitaliseerimisega ja korrastamisega. Koostöös kooliga alustati Uhtna
Põhikooli fotoarhiivi nähtavaks tegemisega. Väga pikk tee on veel minna, kuid algust on tehtud.
Raamatukogus üritusi ei tehtud. Toimus liiklusnädal, mis kattus meil kohaliku viiruselainega,
kuid võimalust liiklusviktoriinile vastata pakuti veel hiljemgi.
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4.6.1 kohalikul tasandil
Uhtnas on tavaks, et üksi ei tee raamatukogu midagi, ikka toetatakse teiste tegemisi ja palutakse
toetust enda ettevõtmistele.
Valmis uus aianäitus „Kaunis Kohala“ meie piirkonna hariduselu juubelit silmas pidades.
Raamatukogu ruumides korraldati 4 näitust.
Raamatukogu toetas MTÜ Uus Uhtnat, aasta küla žürii vastuvõtmisel. Külalisi võeti vastu
maastikumänguga „Kultuur elab Uhtnas“, mis tutvustas meie piirkonda. Erinevates
kontrollpunktides olid ülesanded mida lahendades said külalised pisut targemaks.
Raamatukogu kontrollpunktis tuli vastata robootikavahendeid kasutades küsimusele:
2016.aastal avati Uhtnas Eesti esimene: - Rampsu raamaturiiul?, -topoteek?, -e-raamatukogu?
Tutvunud põgusalt topoteegiga oli žüriiliige hr.Ratas huvitatud sellest rohkem teada saama.
4.6.2 riiklikul tasandil
Uhtna raamatukogu külastasid 2021.aastal Kuusalu valla raamatukogutöötajad ja Eesti
Lastekirjanduse toimkonna kogemuste tuur.
Külalistele tutvustati Uhtna raamatukogu tegemisi ja kogemusi töös lastega.
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Uhtna raamatukogu sihtrühmad koolituskeskusena on lapsed ja eakad. Viimased on teinud
otsuse, et hoiduvad kooskäimisest kuni viirus on taandunud. Lastele tehti raamatukogutunde
kokku 17.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Valmis voldik Uhtna piirkonna tutvustamiseks, mille üheks osaks oli Uhtna bingo. Uute
väljaannete koostamises ei osaletud.
Raamatukogul on olemas Facebooki konto, kuhu tehti 16 postitust.
4.9 Andmebaasid.
Jätkati Uhtna topoteegi täiendamist ja parendamist. Saades kasutajatelt tagasisidet ilmneb
milliseid märksõnu soovitakse otsida. Näiteks rahvasuus kutsutakse piirkonna ainsat raudtee
ülesõidukohta „Konnapreestu“, seda märksõna tahab kasutaja ka topoteegist leida.
5.2022. aasta tegevused
Raamatukogude aastal on plaanis digitaliseerida raamatukogu kroonikad ja teha need lugejatele
nähtavaks.
Lugejate kaasaabil ja soovil on plaanid teha uusi aianäituseid, keskendudes kohalike
fotograafidele ja nende töödele.
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Lastega on kavas korraldada õueüritusi, et kontakt raamatukoguga ära ei kaoks. Kavas on
lastekaitsepäeva tähistamine lasteaiaga.
Plaanis on alustada valla raamatukogudele kodulehe tegemist.
Direktor
Allkiri ………………

/Inge Pikkoja/
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LISA 1. Personali koolitus
Raamatukogu nimi

Koolituste arv

Koolitustundide arv

Koolituseks kulutatud

(koolituse maht )
Uhtna raamatukogu

LISA

2.

6

0€

24

Raamatukogutöötajate

avalikud

esinemised

ettekanded, loengud, koolitused ((kes esines, teema, kellele)
ETKA Andras ja Eesti Külaliikumine Kodukant vebinar „Kuidas läbi kogukondade ja kohalike
omavalitsuste koostöö jõuda täiskasvanud õppijani?“
Raamatukogu potentsiaal õppimisvõimaluste pakkujana. - Inge Pikkoja, Uhtna raamatukogu,
Lääne-Virumaa, Aasta Küla 2021 kandidaat

LISA 3. Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Raamatukogu nimi
Uhtna raamatukogu

Teostatud tööd (2021)
Töid ei teostatud

LISA 4. Laste ja noorteüritused
Raamatukogu nimi

Ürituse nimi

Uhtna raamatukogu

Hariduselu
aastapäeva 100
tähistamine - kogunemine koolis.
Teemaks „Kuidas kõik algas…“
Advendihommik lasteaiaga

Osavõtjate arv

35

Seoses viiruse levikuga ei tehtud 2021.aastal raamatukogus suuri lastele suunatud üritusi.
Kokkusaamised lastega toimusid raamatukogutundide raames, mida tehti kokku 17

