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Sissejuhatus 

Tabel 1 

Omavalitsus Elanike arv 
(01.12.21) 

Teeninduspunktide 
arv 

Rakvere vald 1043 1 

 

Üldkasutatavate raamatukogude arv:  Põhikogu ja teeninduspunktide arv 

1 Põhilised tegevussuunad 
 

Aasta algas raamatukogude aastana, kuid õige pea muutus Ukraina aastaks. Ajal mil riik ja 
kohalik omavalitsus alles olukorda kaardistas sai raamatukogust piirkonda saabunud 
sõjapõgenikele koht, kust sai abi ning kuhu pöörduti oma muredega. Raamatukogutöötajal 
tuli tegeleda humanitaarabi kogumise ja laiali jagamisega, info leidmise ja levitamisega 
sõjapõgenikele. Kiiresti tuli leida eluks vajaminevaid asju, kuid ka keeleõppe algteadmisi. 
Suureks abiks olid Madli Vahtramäe koostatud ukraina-eesti suhtluslehed, mida sai kohe 
kõigile saabujatele jagada. Raamatukogu ruumides avati kaheks kuuks Ukraina laste 
mängutuba kus töötasid Ukraina õpetajad. Raamatukogutööle lisandus koristamine ning 
mängutoa töös kaasaaitamine. Selline töökorraldus lõi küll peapeale raamatukogu 
elukorralduse ning raamatukogude aasta plaanid, kuid lisas meile uusi tähtpäevi mida 
tähistada /nt.tikandipäev/ 

Raamatukogude aasta raames alustati valla ajalehes uue rubriigiga, kus tutvustati 
raamatuid mida raamatukogutöötaja soovitab lugeda. Löödi kaasa maakondlikus lugemis-
bingos ning üle-eestilises raamatukogude külastamise mängus. 

Suvekuudeks avati kohaliku poe ruumides raamaturiiul kust sai igaüks endale tasuta 
raamatuid võtta. Esialgu oli plaan riiulit varustada puhkuse perioodil, kuid rahva tungival 
soovil kestis see sügiseni. Riiul osutus nii populaarseks, et poerahvas jätkas sügisest ise 
selle  täitmist. Plaanis on jätkata selle projektiga ka järgmisel suvel. 

 

2  Juhtimine  

2.1 Raamatukogude struktuur ja nõukogud:  

• Muutused raamatukogu töökorralduses, struktuuris  
Jaanuarikuust muutus esmaspäevane lahtiolekuaeg 10.00-18.00, lugejate vähese 
huvipuuduse tõttu hilisemale lahtiolekule. 
 

• Kas on läbi viidud raamatukoguteenuste kvaliteedihindamine? 
Kvaliteedihindamist ei ole läbi viidud 

• Raamatukogu dokumendid  
Raamatukogul on olemas põhimäärus ja kasutuseeskiri 
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• Arengukava 
Raamatukogul eraldi arengukava ei ole, kuid on osa valla arengukavast 

• Nõukogu tegevus 
Raamatukogu nõukogu toetab raamatukogu ürituste korraldamisel 
 

• Üldistav hinnang oma piirkonna raamatukoguteenusele aastal 2022.  
Uhtna raamatukogu teenuseid on võimalik kasutada kõigil piirkonna elanikel, kel on huvi. 
Kel puudub endal võimalus raamatukogusse pääseda, kasutavad naabrite või lihtsalt heade 
inimeste abi. Raamatukogu teeb omalt poolt kõik selleks, et iga lugemishuviline saaks 
raamatu kätte.  

 

2.2 Eelarve 

Tabel 2 

Põhieelarve  Seisuga  
31.12.21. €  

Seisuga  
31.12.22 €  

Muutus %  

Eelarve kokku  26 392 27 546 +4,37% 
Personalikulu  17 409 17 941 +3,0% 
Komplekteerimiskulu 8247 7327 -11,2% 

sh KOV-lt 5892 5337 -9,4% 

sh riigilt  2355 1990 -15,4% 

Infotehnoloogiakulu  0 220  
Täienduskoolituskulu 0 184  
Üritustele/näitustele 240 163 -32% 

 
 

2.3 Projektid 

Tabel 3 (täielik loetelu) 

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Eraldatud 
summa 

Projekti üldmaksumus 

    
2022 aastal projektidele rahastust ei saadud 

2.4 Personali koosseis, juhtimine ja areng 
Personali korralduses muudatusi ei ole 
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2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest.  

Teema Korraldaja Tundide arv Osalejate arv 
Erialased 
täienduskoolitused  

   

Õppimise võlu ja nauditav 
õppimine hõbedases vanuses 

Tiina Tambaum 4 1 

LVKRK korraldatud 
erialased täienduskoolitused 

LVKRK   

Sotsiaalmeedia konto 
haldamine ja sisuturundus 
raamatukogus 

LVKRK 4 1 

Naiste aeg kaasaegses vene 
kirjanduses 

LVKRK 2 1 

Soome rk-d: Oodi, 
Kirkkonummi, Herttoniemi 

LVKRK 8 1 

Muud koolitused /tõendeid 
ei ole/ 

   

Rahvusarhiivi erinevad 
uurijatunnid 

Rahvusarhiiv  1 

ELK seminar „Laps 
kirjanduses“. 

ELK  1 

Lasteraamatukoguhoidjate 
õpipäeva „Varesele valu, 
harakale haigus – kas sõnal 
on väge?” 

ELK  1 

Tänulik tuleb olla koolitustele mis toimuvad veebivahendusel, sest sellistel koolitustel 
osalemine hoiab kokku hulga ressurssi.  

LVKRK korraldatud koolitustele oli leitud väga huvitavad lektorid.  

Häid mõtteid mida oma töös kasutada andis koolitusreis Soome raamatukogudesse. 

 
LISA 1 

 

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

Uhtna topoteek - kogukondlik mänguruum oma võimalustega“ Linnakodaniku majamuuseumi 
fotoajaloopäeva raames - Inge Pikkoja 

Kuidas korrastada perekonna fotopärandit - Maal elamise päeval pakuti külastajatele 
võimalusi osaleda erinevates töötubades lasteaias, koolis ja raamatukogus. – Inge Pikkoja 

2.4.3 Erialahariduse omandamine. Nimetada töötajate arv, kes omandavad erialaharidust, 
sh eraldi nimetada, kui palju töötajaid õpib bakalaureuseõppes, kraadiõppes, kutseõppes, sh 
esitada õppeasutuse nimetus. 
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Erialast haridust ei omanda hetkel keegi. 

2.4.4 Töötajate tunnustamine.  

Rakvere valla tänukiri- ettevõtlikkuse, hoolivuse ja abi eest Ukraina sõjapõgenike vastuvõtu 
korraldamisel – Inge Pikkoja 

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid 
ja asukoht. Kokkuvõte, milline on remondivajadus? Mida tehti 2022?  
LISA 3 

Uhtna raamatukogu asub Sõmeru lasteaia Uhtna maja ühes rühmaruumis ning terve maja 
renoveeriti täielikult 2015 aastal. Seni suuremat remondivajadust ei ole 

Juunikuus avati raamatute tagastamiskast, mis võeti lugejate poolt hästi vastu. Aasta lõpuni 
oli mõni üksik päev, kus selle abil ühtegi tagastust ei tehtud. Nii mõnigi lugeja võtab 
julgemalt lugemist, sest ta teab, et tagastamiseks sobiva aja leidmisega tal probleeme ei tule. 

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 
 

Juurdepääs võimalik Liikumispuudega inimesele on tagatud juurdepääs 
Juurdepääs võimalik osaliselt  
Juurdepääs puudub  

 

2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 
Infotehnoloogia valdkonnas muudatusi ei tehtud. Värskendati arvutites olevaid programme, 
kuid suuri muudatusi ei olnud. 

Aasta jooksul korraldati teiste oma valla raamatukogude kohtumisi, kus pandi paika valla 
raamatukogudele ühtse kodulehe tegemise plaanid. Valiti välja teenuse osutaja ning lepiti 
kokku ootused kodulehele. 

3. Kogud komplekteerimine ja töötlemine 
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 
-annetuste osakaal kogude juurdekasvust  
-kogude kasutatavus ja seosed lugejate sihtrühmadega 

2022 aastal soetati juurde 386 eksemplari uut teavikut 5662,17 euro eest /2021 a 473 teavikut 
6491,80 euro eest/, neist annetusena 10 s.o 2,6% kogu juurdetulekust. 

Kustutati 636 eksemplari teavikuid. 

Uhtna raamatukogu täidab kohapeal kooliraamatukogu ülesandeid, sellest tulenevalt tehakse 
koostööd õpetajatega, et õppetegevust toetav kirjandus oleks olemas.  

Täiskasvanute laenutuste edetabelis on esikohal ajaviitekirjanduse kõrval Maarja Unduski 
„Ellen Niit: heleda mõtte laast“ ja Oskar Meltsase „Piirita Siberimaa. Siberi eestlase 
mälestused“.  

Ringlus 0,7 ei ole tõusnud ning pole piisav. 
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3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 
3.1.2 Perioodika komplekteerimine 

Osteti 6 nimetust ajalehti ja 29 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 kogu laenutuste kogumahust 13,3%. 

 
3.1.3 Auviste komplekteerimine 

Auviseid ei komplekteerita lugejate vähese huvi tõttu. 

 
3.2 inventuurid, mahakandmised 

Kustutati 636 eksemplari teavikuid 

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.  

Pakuti võimalust teha kaugtööd ja seda kasutati. Kas seda tehti kampaania tõttu ei oska arvata, 
sest linnarahvas on varemgi raamatukogus käinud kaugtööd tegemas, sest siin on kvaliteetsem 
internetiühendus, kui maakodudes. 

Soovijatele tehakse arvutiõpet ja pakutakse digiabi. 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.  

Lugejate kasutuses on 2 arvutit. Täiskasvanud 59 AIP külastust ja lapsed 10.   

4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte. 

Tabel 4 

Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2021 

Lugejad 
2022 

Muutus (+-) 

Uhtna 
raamatukogu 

280 250 -30 

 

Raamatu- 

kogu 

Külastused 
2021 

Külastused 
2022 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal-
külast. 
2021 

Virtuaal-
külast. 
2022 

Muutus 
(+-) 
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Uhtna 
raamatukogu 

4250 5017 +767 0 0 0 

Raamatukapi külastuste üle eraldi arvestust ei peeta 

Raamatu- 

kogu 

Laenut-d 
2021 

Laenut-d 
2022 

Muutus 
(+-) 

Päringud* 
2021 

Päringud* 
2022 

Muutus 
(+-) 

Uhtna 
raamatukogu 

8948 8520 -428 39 44 +5 

Külastuste arv hakkab tasapisi peale koroonapiiranguid taastuma, kuid laenutuste arv on 
langenud. Mitmed suure lugemusega eakad lugejad lahkusid meie seast või lõpetasid tervise 
kehvenedes raamatukogu kasutamise. Samas noored lugejad laenutavad vähem, sest nende 
harjumused on teistsugused. 

Oma jälje jättis kindlasti Ukraina laste mängutuba ja humanitaarabi kogumine ja jagamine 
raamatukogus. Raamatukogu tegevuste  fookus oli mujal kui teavikute laenutamine.  

*Infopäringud:  

Infopäringuid 44 

Infopäringute arv võiks olla tegelikult kordades suurem, sest ukrainlaste päringuid oli 
esimestel kuudel väga palju, kuid neid ei registreeritud /ei olnud selleks aega/. Küsiti nii 
elukorraldust puudutavaid küsimusi, kui ka busside sõiduplaane, selgitada tuli meie 
maksusüsteemi ja e-riigi võimalusi. 

 

Raamatu-
kogu 

Virtuaalürituste arv Virtuaalüritustel 
osalejate arv 

Virtuaalürituste 
järelvaatajate arv* 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 
Uhtna 
raamatukogu 

0 0 0 0 0 0 

*kui järelvaatamine võimaldati peale ürituse toimumist 

Raamatu-
kogu 

Virtuaalkoolituste arv Virtuaalkoolitustel 
osalejate arv 

Virtuaalkoolituste 
järelvaatajate arv* 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 
Uhtna 
raamatukogu 

0 0 0 0 0 0 

*kui järelvaatamine võimaldati peale koolituse toimumist 

Raamatu-
kogu 

Virtuaalnäituste 
arv 2021 

Virtuaalnäituste 
arv 2022 

Virtuaalnäituste 
külastajate arv 
2021 

Virtuaalnäituste 
külastajate arv 
2022 

Uhtna 
raamatukogu 

0 0 0 0 

 

4.3 RVL teenindus  
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Lugejatele pakutakse RVL teenust.  

Tutvustati  MiRKO võimalusi, mis alguses ei olnud meie lugejatele meelepärane oma kõrge 
hinna tõttu. Sügisest sai piirkond Omniva pakiautomaadi ning teenus muutus taskukohaseks. 
Uhtna raamatukogu plaanib MiRKOga liitumist 2023 aastal.  

4.4 Laste- ja noorteteenindus  

Uue hingamise sai koostöö kooliga, mis oli koroona-aastatega soikunud. Uuest õppeaastast 
alustati põhikooli õpilastele raamatukogutundidega, kus iga trimestri alguses tutvustatakse 
raamatuid, mida õpetaja soovitab lugeda.  

Raamatukogude aasta avaüritus koostöös kooliga oli mõjutatud kohapealsest viiruste levikust. 
Algklasside õpetajad lugesid klassis teksti ette ning hiljem monteeriti see ühtseks ettelugemise 
videoks. 

 

4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine  
Analüüs, kuipalju sai juurde väljaandeid, kas see aitas teenindusele kaasa? 

Osteti 52 eksemplari laste- ja noorteraamatuid s.o 13,5% juurdetulekust. 

Raamatuid võib osta juurde vähe või palju, kõige olulisem on raamatute lastele tutvustamine 
ja meeldivaks tegemine.  

4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 
Tabel 5 

Rmtk Lug-d 
2021 

Lug-d 
2022 

Muutus 
(+-) 

Külast-d 
2021 

Külast-d 
2022 

Muutus 
(+-) 

Laenut 
2021 

Laenut 
2022 

Muutus 
(+/-) 

Uhtna 
raamatuko
gu 

119 110 -9 1737 2076 +339 1774 1843  +69 

Laste arv koolis langes 12 lapse võrra ning see mõjutab kohe ka raamatukogu lugejate arvu.  

Lapsed hakkavad tasapisi toibuma koroona aegsetest piirangutest ja leiavad taas raamatukogu 
kui kohtumispaiga. 

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus, s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine. 
Sisuline hinnang, võrdlus, analüüs.  

Eelmisel hooajal võeti vaheaasta Lugemisisu programmist sest tundus, et lapsed hakkavad 
väsima. 2022.aasta sügisel liituti taas programmiga.  

Lastele anti võimalus hääletada Nukitsa konkursil. Teist korda oli võimalus hääletussedel täita 
tahvelarvutite vahendusel ning selline hääletamine tekitas huvi ja lisas põnevust.  

Sügisel toimus lastekirjanike tuur, mille raames külastasid raamatukogu: Kadri Hinrikus, Kadi 
Kurema ja Jaanus Vaiksoo. Eelnevalt toimusid raamatukogutunnid, kus tutvustati autorite 
loomingut ning koguti lastelt kokku küsimused mida nad külalistele esitada tahaksid. Igale 
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autorile oli eraldi anum, kuhu küsimused pandi ning külaliste saabudes võeti sealt pimesi 
küsimusi, millele vastuseid oodati.  

4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad 
üritused. LISA 4  

Haapsalu raamatukogu üleskutse pannkoogipäeva tähistamiseks andis Uhtnas tõuke 
taaselustada lastekaitsepäeva tähistamise traditsioon. Pannkoogipidu toimus lastekaitsepäeval 
lasteaia hoovialal ja hõlmas nii raamatu lugemist, mänge, tantsimist kui pannkookide söömist. 
Esmakordselt tuli arvestada kõiki tegevusi planeerides, et publikuks on lapsed erinevatest 
keeleruumidest ning kõigil peab olema ühtviisi tore.  

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  
 

Tabel 6 

 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv 

Koduteenindus 2 2 1 

Koduteenindus jäi lühiajaliseks seoses kliendi lahkumisega igaviku teele.  

Tabel 7 

Teenused teistele asutustele Ürituste arv Osavõtjate arv 

Uhtna hooldekodu 11  

Hooldekodule osutati teenust terve aasta jooksul, kuid mitte igal kuul ei pääsenud 
raamatukogutöötaja eakatele külla. Iga kuu vaadati üle viiruse levik ühes või teises majas ning 
langetati otsus kohtumise osas. Kui külastada ei olnud võimalik, siis viidi lugejatele 
personaalsed raamatupakid ning sealne sotsiaaltöötaja korjas tagastatavad raamatud kokku. 
Vahepealsel mittekohtumiste ajal rõõmustati sealseid lugejad ise tehtud tervituskaartidega. 

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

Peamised koostööpartnerid. Millised on vallas olnud raamatukogude tegevust toetavad isikud 
ja asutused. Milliste (mälu)asutustega tehakse koostööd, ka lasteteeninduses.  

4.6.1 kohalikul tasandil   

Kevadel tuli piirkonnas korraldada kiirelt külakoosolek „Kuidas saan mina aidata 
sõjapõgenikke“, sest elanikel oli palju küsimusi ja vähe vastuseid – valla esindajate kõrval  
jagas raamatukogu direktor oma kogemust, mis saadud abi kogumisel ja laiali jagamisel.  

Koostöös Uhtna naisseltsinguga toimus eakatele ekskursioon Keila-Joa lossi ja Arvo Pärdi 
keskusesse. Enne väljasõitu korraldati raamatukogus kohtumine, kus tutvustati Keila-Joa lossi 
ajalugu ning Arvo Pärdi elulugu.  Tähistati Ukraina tikandipäeva, Kardipäeva, kaunistati 
küünlaid ja meisterdati jõuludeks lauaseadeid. Tikandipäeva tähistati tikandite näitusega, kus 
sai näha nii Eesti, kui Ukraina käsitööliste töid. Ukraina lapsed esinesid meeleoluka 
kontserdiga. 
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Rakvere vallas toimus  maal elamise päev sel aastal Uhtnas. Kool, lasteaed ja raamatukogu 
pakkusid külastajatele võimalust osaleda erinevates töötubades. Raamatukogu töötuba kandis 
nime „kuidas korrastada oma perekonna fotopärandit“. Töötoas osalenud said tõuke oma 
koduseid fotoalbumeid korrastama hakata ning nii mõnigi on hiljem tulnud veel lisanõu 
küsima või tagasisidet andma. 

4.6.2 riiklikul tasandil  

4.6.3 rahvusvahelisel tasandil  
Piirkonnas elavatele Ukraina sõjapõgenikele oli plaan hakata korraldama keelekohvikut, sest 
nende keeleõppe kursus ei käivitunud hästi. Probleemi lahates selgus, et neil puudub lihtsalt 
jaks keeleõppes osaleda, sest kõik käivad tööl ning nädalavahetusel tahetakse perega koos olla 
ning argimuredega tegelda. Puudu on ajast mil külastada keeletundi või keelekohvikut. 
Mõistes nende muret ei hakatud keelekohviku mõtet neile peale suruma. Keeleõppega 
tegeldakse individuaalselt toetades õppematerjalide hankimisega.  

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele. 

Raamatukogus toimuvad koolitused on suunatud eakatele. Piirkonnas korraldavad lasteaed ja 
kool koolitusi lapsevanematele. 

4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded  
Ajakirja Raamatukogu aasta esimeses ja viimases numbris avaldati Uhtna raamatukogu 
direktori mõtteid erinevatel teemadel. 

Rakvere Valla Sõnumites avaldati raamatute tutvustusi. 

4.9 Andmebaasid. 

Alustati raamatukogu kroonikate digitaliseerimise ja nähtavaks tegemisega topoteegi 
vahendusel, kuid see jäi pooleli, sest prioriteedid muutusid. 

5. 2023. aasta tegevused 
2023.aastal on planeeritud valla raamatukogudele kodulehe tegemine.  

2022.aastal jäi fookuse muutumise tõttu pooleli raamatukogu kroonikate digitaliseerimise 
projekt, eesmärgiks on see töö lõpule viia. 

Koostöös valla ja praxise mõttekojaga on käivitunud projekt mille abil soovitakse eakaid 
kaasata rohkem vallaelus kaasa rääkima kutsuda. Ideaalis peaks sündima valda eakate 
nõukogu, kes teeb vanemate inimeste hääle kuuldavaks.  

 

 

Direktor 
Allkiri   ………………     /Inge Pikkoja/ 
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LISA 1. Personali koolitus 

Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv  

(koolituse maht ) 

Koolituseks kulutatud 

Uhtna raamatukogu 4 18 184€ 

 

LISA 2. Raamatukogutöötajate avalikud esinemised 
ettekanded, loengud, koolitused ((kes esines, teema, kellele) 

SA Virumaa Muuseumid Uhtna topoteek - kogukondlik mänguruum oma võimalustega“ 
Linnakodaniku majamuuseumi fotoajaloopäeva raames. 

Kuidas korrastada perekonna fotopärandit - Maal elamise päeva töötuba raamatukogus. – Inge 
Pikkoja 

 

LISA 3. Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid 

Raamatukogu nimi              Teostatud tööd (2022) 

Uhtna raamatukogu Töid ei teostatud 

 

LISA 4. Laste ja noorteüritused 

Raamatukogu nimi Ürituse nimi Osavõtjate arv 

Uhtna raamatukogu Emakeelepäev lasteaiarühmadele 
/2 erinevat üritust/ 

40 

 Pannkoogipäev lasteaiale 60 

 Maarja Nummerti näituse 
avamine koolimajas, ülevaade 
kogunemisel 

80 

 Lastekirjanike tuur: Kätlin 
Vainola, Jaanus Vaiksoo, Kadi 
Kurema 

40 

 Advendihommik lasteaiaga 30 

 Lasteaia jõulumaa töötuba 
lasteaias 

30 

 


