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Aastaaruanne 2014
Raamatukogu nimi: Laekvere raamatukogu
Elanike arv: 872
1.Põhilised tegevussuunad
2014. aastal oli kõige meeldivamaks asjaks raamatukogu kolimine uutesse ruumidesse.
Eelmised pinnad olid kõik ajutised, need on nüüd raamatukogu jaoks tehtud. Ruumid
on avarad, valgusküllased ning ka soojad. 2015. aastal tahaks säilitada olemasolevad
lugejad ja natuke ka juurde saada. See on küll keeruline, sest elanike arv väheneb
suure kiirusega ja kuna kohapeal on vähe töökohti, siis käivad inimesed tööle mujale
ja neil ei ole enam aega külastada raamatukogu ega ka lugeda. Juttu on olnud ka
kooliraamatukogu liitmisest rahvaraamatukoguga. 2015. aasta suvel peaks ära tegema
raamatute inventuuri.
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogude tegevust reguleerivad dokumendid ja nõukogud
Põhimäärus on vastu võetud 2010. aastal ja samal ajal ka raamatukogu kasutamise
eeskiri. Sisekorraeeskiri puudub. AIP-i kasutamine on ära märgitud raamatukogu
kasutamise eeskirjas. Raamatukogul puudub nõukogu. Laekvere valla arengukavas
aastateks 2013-2020 on ette nähtud raamatukogude muutmine vaba aja veetmise
kohaks.
2.2 Eelarve
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh OV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulud


Seisuga
31.12.13. €
17295
6699
7475
5998
1477
191

Seisuga
31.12.14 €
18054
7249
7308
5885
1423
1382

Muutus %
+4,38
+8,21
-2,23
-1,88
-3,65
+623,56

Tabelis palun esitada ainult jooksvaid kulusid ja mitte investeeringuid.

Projektid, toetused (Kellelt saadud?)
EAS ehitustoetus

Periood
2014

Summa
31956

2.3 Struktuur
Raamatukogu struktuuris ja töökorralduses muutusi ei olnud. Tööd tegin üksi.
Lahtiolekuajad ei muutunud. Raamatukogu oli avatud teisipäeval, neljapäeval ja
reedel 9-16, kolmapäeval 9-18 ning laupäeval 9-13. Pühapäeval ja esmaspäeval oli
raamatukogu suletud. Plaanis ei ole ka midagi muuta. Puhkuse olen tavaliselt võtnud
suvel ja nii et käin tööl kaks päeva nädalas. Nii ei ole raamatukogu pikalt suletud ja

2
lugejad on rahul. Hinnangut ei oskagi anda lahtiolekuaegadele. Eks ikka leidub neid,
kes virisevad.
2.4 . Personali juhtimine ja areng
Muutusi ei olnud.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest 2014
Raamatukogu
nimi

Koolituste
arv

Laekvere
raamatukogu
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Koolitustundi
de arv
(koolituse
pikkus)
8

Raamatukoguhoidjate arv, kes
osalesid
täienduskoolitusel
1

Koolituseks
kulutatud
20€

Koolituse teema
Korraldaja
Osavõtjate arv
Elutuba ehk kujunduse nippe
LVKRK
1
raamatukogus
Uuemaid tõlkeid hispaania kirjandusest
LVKRK
1
ID-kaart, Mobiil-ID ja e-riik
IT koolitus
1
Metsiku raamatukogu ja perekond Pruulid LVKRK
1
Lääne-Virumaa Keskraamatukogu tegevusega täienduskoolituste korraldamisega olen
mina väga rahul. Valik on suur ja lektorid on ka huvitavad. Põhjus, miks ma eelmisel
aastal nii vähe koolitustel osalesin, oli isiklik.
2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised
Ei olnud.
2.4.3 Erialahariduse omandamine
Erialast haridust ei omandanud.
2.4.4 Töötajate tunnustamine
Ei olnud
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine
2.5.1 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht
2014. aasta oktoobris sai raamatukogu uued ruumid vallamaja esimesele korrusele.
Raha saadi EAS-lt ja ka omaosalus oli suur. Raamatukogul on ka seal hea asukoht.
Raamatukogusse peaks saama sisse ka liikumispuudega inimene – esimene korrus ja
treppe ei ole. Väikesteks takistusteks võivad saada paar uksepakku ja raskelt käivad
uksed. Uksed on probleemiks ka eakatele, kellel jõudu napib. Aga muidu on ilus, avar
ja valge.
2.6 Raamatukogu arendustegevused
2014. aastal sai soetatud uus tööarvuti. Aga lugajaarvuti on vana. Toimib kuidagi –
ID-kaardi sai seal lõpuks töösse, aga printida sealt ei saa. Spetsialist soovitas
muretseda nii uue arvuti kui ka printeri.
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2.7 Raamatukogude koostöö
Töö koordineerimine ja koostöösuhted
Koostööd ei ole teinud, igaüks nohistab omaette.
3. Kogud
Raamatuid olen tellinud ainult keskkogu kaudu. Komplekteerimisel arvestan oma
lugejatega. Olen enam-vähem kursis, kes mida loeb ja millest huvitub. Üldiselt olen
püüdnud tellida palju eesti autorite teoseid ja ka lastekirjandust. E-teavikuid ei ole
muretsenud. Annetuste osakaal on väike. Enamus annetatud raamatuid saan juurde
keskkogu kaudu, aga toovad ka lugejad. Väga palju on hakatud huvituma eesti
kirjandusest – mõned lausa küsivad, et mida eestlased uut on kirjutanud. Loetakse
ikka elulugusid, romaane- nii armastus kui krimi. Mehi huvitavad rohkem sõjad ja
ajalugu. See nii öelda kohustuslik kirjandus ja ka kultuuriperioodika jääb üldjuhul
riiulisse seisma. Perioodikat olen tellinud nii kuidas raha on ja mida ka inimesed
lugeda soovivad. Nii raamatute kui perioodika hinnad tõusevad ja iga aastaga saab
aina vähem tellida. Õnneks on võimaldatud eelarves iga aasta ka vastavaid summasid
suurendada. Auviseid ei ole ise tellinud, kõik juurde on tulnud, on tulnud annetusena.
2014. aastal kandsin maha 835 eksemplari raamatuid, mis olid kas aegunud sisuga või
lagunenud.
4. Raamatukoguteenused
Raamatukogust saab koju laenutada ja ka kohapeal lugeda. Veel on arvuti kasutamise
võimalus. Printida saab momendil ainult minu tööarvutist (olen seda võimaldanud
vajadusel lugejatele). Printimine on tasuline. Analüüse ja rahulolu-uuringuid ei ole
teinud.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine (AIP-i kasutamine)
AIP-i saab kasutada siis kui raamatukogu on avatud.
4.2 Raamatukogu kasutamine
Raamatu- Lug-d Lug-d Muut Külas- Külas- Muutus Virtuaal
kogu
2013
2014
us(+-) tused
tused
(+-)
külas-d
2013
2014
2013
223
236
+13
3100
2868
-232
0

Virtuaalkülas-d
2014
0

Muutu
s(+-)
0

Laenutuste osas palun kirjutage kokku kõik laenutused, ka kohalkasutuse
laenutused
RaamaLaenut-d
Laenut-d
Muutus
tukogu
2013
2014
(+-)
7227
6777
-450
Raamatukogu kasutamise näitajad olid pea kõik negatiivsed. Juurde tuli ainult
lugejaid. Teeninduspiirkonnas jääb elanikke vähemaks. Palju on selliseid , kes elavad
vallas edasi, aga on läinud kaugemale tööle ja siis ei jää enam aega külastada
raamatukogu või lugeda. RVL toimib. Kui lugeja soovib raamatut mida ei ole, siis
olen tellinud mujalt. Pakun alati lugejale kasutada seda võimalust. Tihedam koostöö
on Lääne-Virumaa Keskraamatukogu ning Simuna, Muuga ja Venevere
raamatukogudega. Koduteenindus välja kuulutatud ei ole, aga kui mõni inimene ei saa
külastada raamatukogu tervislikel põhjustel, siis olen talle ikka raamatuid viinud ja
toonud. E-teenuseid ei ole.
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4.3 Lasteteenindus
Lastekirjandust olen püüdnud tellida nii palju kui vajalikuks pean igale maitsele ja
eale. Kahjuks on ka laste raamatukogu kasutamine negatiivne. Mõnedele lastele
käivad vanemad raamatuid laenuamas enda nimele, sest ta tuleb ju endale ka võtma.
Koostööd olen kooliga ja ka lasteaiaga teinud nii palju kui nad ise soovivad. Võib-olla
et aitaks numbrite parandamisele kaasa see kui ma oma nina aktiivselt igale poole
pistaks. Samas ma tean et lasteaias korraldatakse palju asju. Ka koolis on olemas
huvijuht, kes lastele tegevusi organiseerib ja raamatukogu töötaja.
29. jaanuaril käisid Laekvere PK 2.klassi lapsed koos õpetajaga raamatukogus.
Teemaks oli Henno Käo ja tema raamatud.
5. novembril käis Laekvere PK 4.klass koos õpetajaga. Jutuks oli raamatukogu töö
nüüd ja vanasti (sel ajal kui mina tööle hakkasin). Lapsed said täita raamatukaarte ja
näidata ilukirja oskust.
18. novembril käis Laekvere PK 1.klass koos õpetajaga tutvumas uue raamatukoguga.
Tutvustasin neile paigutust ja lapsed vaatasid raamatuid.
21. novembril käis Laekvere lasteaia vanem rühm raamatukoguga tutvumas.
Raamatukogu

Lug-d
2013

Lug-d
2014

56

67

Muut
us
(+-)
+11

Külast-d
2013

Külast-d
2014

Muutus
(+-)

Laenut-d
2013

Laenut2014

Muutus
(+/-)

548

533

-15

569

526

-43

4.4 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Neid ei ole.
Kordade arv

Teenuste arv

Kasutajate arv

Koduteenindus
Nt ettelugemised hooldekodudes, haiglates jne.
Ürituste arv
Teenused teistele asutustele

Osavõtjate arv

Kui ei ole võimalik teenuseid kirjeldada olemasolevate tabelite järgi, siis võib tabelit
muuta oma vajaduste kohaselt.
4.5 Raamatukogu kultuurikeskusena
Üritusi ei ole korraldanud. 30. oktoobril oli uue raamatukogu avamine.
Kultuurikeskusena toimib Laekveres rahvamaja. Raamatukogu rolliks on jäänud
tegelda raamatute ja lugejatega. Aga ma arvan et abiks olen ikka ka sellega
kultuurielus. Kui teistel asutustel on vaja kirjandusest abi, siis pöördutakse ikka
raamatukogusse.
Jaanuaris oli raamatukogus väljas Nukitsa konkursi näitus, kus oli riiulitel 125
raamatut. Väljapanekutest olid märtsis „Toomas Vint 70“ ja „Ilmast nii ja naa“,
aprillis „Olla või mitte olla – William Shakespeare 450“, augustis „Tove Jansson
100“ ja „Valeria Ränik 50“, septembris „Helga Nõu 80“, novembris „Pikkadeks
õhtuteks“ ning detsembris „Jõulu aeg“.
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Raamatukogu
nimi

Näitused/virtuaalnäitused, Üritused
väljapanekud
9

Üritustel
osalenute arv

4.6 Raamatukogu koolituskeskusena
Koolitusi ei ole teinud.
Raamatukogu Rühmakoolit.arv
2013

Osalejate arv

2014

2013

Individuaalkoolit. Osalejate arv
arv
2014
2013
2014 2013
2014

4.7 Raamatukoguteenuse turundus (tutvustamine)
Ei ole teinud.
4.8 Bibliograafia- ja infotöö
4.8.1 Andmebaaside loomine
Andmebaase ei ole loonud. Koduloo bibliografeerimine ei taha ka kuidagi edeneda.
4.8.2 Infopäringud
Päringuid oli 13. Väga palju küsitakse ajaloost igasuguste sõdade kohta. Näiteks
huvituti Vene-Jaapani sõjast ja ristisõjad eesti ilukirjanduses. Eraldi ei ole päringuid
registreerinud, olen seda teinud URRAM-is töö käigus.
4.8.3 Trükised ja veebiväljaanded
Ei ole teinud.
Kokkuvõte
Uut eelmisel aastal – kolimine uutesse ruumidesse. See oli minu tööelu jooksul juba
neljas kolimine. Varasemate aastatega võrreldes muutusid minu jaoks töötingimused
paremaks. On ju hea tulla talvel raamatukogusse vastu võtmas soe õhk, mitte astuda
ruumi kus on heal juhul sooja 7 kraadi. Loomulikult on nüüd ka lugejatel paremad
tingimused raamatukogusse tulles – valged, avarad ja soojad ruumid ning vajadusel
võimalik tualetti kasutada.
Osaledes kultuurikomisjoni koosolekul sain teada, et oleks vaja meie valla
raamatukogudel vastu võtta uus põhimäärus. Juttu oli ka kooliraamatukogu ja
rahvaraamatukogu kokku panemisest. Nende kõrvu oli kostund see et mina ei ole nõus.
Ehkki vallavanemaga on sellest juttu olnud ja ma olen öelnud, et ma olen nõus.
Ja ega rohkem olnudki midagi uut. Uuel aastal peab ära tegema raamatute inventuuri.

Direktor
Allkiri ………………

/Nimi/ Aive Hanninen

