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Aastaaruanne 2015

Raamatukogu nimi: Laekvere
Elanike arv: 851

1.Põhilised tegevussuunad
2015.aastal sain tellida juurde mööblit. Laste poole peale tellisin 3 raamaturiiulit, laua ja 4 taburetti.
Hoiuruumi tellisin 3 riiulit. Tegin ära inventuuri – puudu jäi 16 teavikut. Sooviks on säilitada
olemasolevad lugejad.
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogude tegevust reguleerivad dokumendid ja nõukogud
Muutusi ei olnud
2.2 Eelarve
Tabel 1
Põhieelarve
Seisuga
Seisuga
Muutus %
31.12.14. €
31.12.15 €
Eelarve kokku
18054
22735
+25,9%
Personalikulu
7249
7949
+9,6%
Komplekteerimiskulu 7308
7693
+5,2%
sh OV-lt
5885
6212
+5,5%
sh riigilt
1423
1481
+4,1%
Infotehnoloogiakulu
1382
1386
+0,3%
Tabelis palun esitada ainult jooksvaid kulusid ja mitte investeeringuid.
Tabel 2
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)
Periood
Hinnang toetusprogrammidele. Olulisus, mis muutused kaasa toonud.

Summa
-

2.3 Raamatukogudevõrgu struktuur
Muutusi ei olnud.
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Muutusi ei olnud.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
Tabel 3
Raamatukogu nimi

Koolituste arv

Laekvere

7

Tabel 4
Koolituse teema
Eduard Vilde 150

Koolitustundi-de arv
(koolituse pikkus)
21

Korraldaja
LVKRK

Koolituseks
kulutatud
19.50

Osavõtjate arv
1

2
Uuemat tõlkekirjandust lastele ja noortele
Põnevaid tegevusi lastega raamatukogus
Teraapiakoer
Heku
lugemiskoerana
LVKRK-s
Muutuste juhtimine raamatukogus
Kultuuriloolised andmebaasid
Kuidas feministid raamatuid loevad

LVKRK
LVKRK
LVKRK

1
1
1

LVKRK
Viru Instituut
LVKRK

1
1
1

2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised
Muutusi ei olnud
2.4.3 Erialahariduse omandamine
Muutusi ei olnud
2.4.4 Töötajate tunnustamine
Muutusi ei olnud
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine
2.5.1 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht
Muutusi ei olnud
Tabel 5
Raamatukogu nimi
Vajadused
Teostatud tööd Plaan (arengukavast aasta vms)
(2015)
-

Millistes raamatukogudes ei ole tagatud juurdepääs liikumispuudega inimesele?
Tabel 6
Raamatukogu nimi
Vajadused
Teostatud tööd Plaan (arengukavast aasta vms)
(2015)
Liikumispuudega inimene peaks saama raamatukogusse. Iseseisvalt tal see võimalik ei ole, sest on
vaja ise avada uksed ja uksepakud vajavad ka ületamist. Aga ma arvan et kui peaks vajadus tekkima,
siis kellegi abiga saab ikka sisse.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
2015.aastal sai soetatud multifunktsionaalne printer ja uus arvuti lugejatele. Nüüd saab teha ka
koopiaid. Wifi puudub.
2.7 Raamatukogude koostöö.
Töö koordineerimine ja koostöösuhted:
2.7.1 kohalikul
Raamatukogu tegevust on igal moel toetanud Laekvere Vallavalitsus. Koostööd olen teinud Muuga,
Venevere ja Simuna raamatukogudega ning Laekvere Rahva Majaga.
2.7.2 riiklikul
2.7.3 rahvusvahelisel tasandil.
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine)
3.1 komplekteerimise põhimõtted (tasakaal) ja uuendused (sh e-teavikud)
Raamatuid olen tellinud ainult keskkogu kaudu. Komplekteerimisel arvestan oma lugejate huvidega.
Üldiselt püüan tellida eesti autorite teoseid ja ka lastekirjandust. Jälgin ka ajakirjanduses ja meedias
ilmunud ilmunud raamatute soovitusi-tutvustusi.Ajaviidet pean ka tellima, sest enamus lugejaid
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soovib just seda. Iga suvi tuleb Tallinnast üks proua maale suvitama ja siis tal on ülimalt hea meel,
et Laekvere raamatukogust saab laenutada armastusromaane. Tema piirkonna raamatukogusse
Tallinnas pidi neid vähe olema tellitud ja peab olema järjekorras.
Komplekteerimiskulu oli 2014.aastal 7308 eurot, 2015.aastal 7693 eurot, mis oli 5,2% suurem.
Annetuste osakaal on väike. 2015. aastal tuli juurde 585 raamatut, millest annetusena 42. See on 7,1%
kogu juurdetulekust. 585-st raamatust 423 oli ilu- ja lastekirjandus mis on kogu juurdetulekust
72,3%. Maha kandmisele läks 43 raamatut. 2015.aastal teostasin fondis inventuuri.
Raamatukogus olevaid teavikuid kasutatakse uurimistööde jaoks, teabe hankimiseks ja vaba aja
veetmiseks. Laenutusi oli üldse 6521, millest ilu- ja lastekirjandust 4470 mis teeb 68,5%. Väga
paljusid, kes varem olid väliskirjanduse lugejad, on hakanud huvitama eesti kirjandus. Olen
sokutanud lugejale eesti autorite teoseid mis on paljude seas populaarsed – näiteks Erik Tohvri,
Helju Pets, Ketlin Priilinn. Seda muidugi juhul kui lugeja ise küsib minu soovitust või seisab
nõutult riiuli juures ja arutleb omaette. Loetakse ikka elulugusid ning romaane – nii armastus- kui
krimi. Mehi huvitab rohkem ajalugu, ulme ja põnevus.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
E-raamatuid ei ole tellinud
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Perioodika tellimisel arvestan ikka inimeste huvidega ja loomulikult ka eelarvega. 2015.aastaks oli
tellitud Tervendaja, Kodutohter, Eesti Naine, Kodukiri, Pere ja Kodu, Psühholoogia Sinule, Tiiu,
Maakodu, Minu Maailm, Imeline Teadus, Tehnikamaailm, Minu Käsitööd, Sensa, Naised, Maret
(hiljem Nipiraamat), Looming, Keel ja Kirjandus, Akadeemia ning Teater. Muusika. Kino.
Kultuuriperioodika seisab paraku riiulis. Sensa vastu ei tunta ka huvi ja uueks aastaks jätsin
tellimata. Teisi tellisin edasi, sest neid ka laenutatakse.
3.1.3 Auviste komplekteerimine
Auviseid ei ole ma ise üldjuhul tellinud. 2015.aastal oli 1 ost ja 1 annetus.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Muutusi ei olnud.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine
AIP-i saab kasutadasiis kui raamatukogu on avatud. 2015.aasta novembrist oli olemas peale
printimise ka skaneerimise ja koopiate tegemise võimalus. AIP-i väga palju ei kasutata. Põhjuseks
ma arvan on see, et väga paljudel on kodus olemas nii arvuti kui internetiühendus. Paljudel on
olemas nutitelefonid, millega käiakse netis. Eelmisel aastal kasutati AIP-i 15 korda. Ja kasutajateks
on täiskasvanud, kes maksavad makse, vaatavad uudiseid või otsivad tööd.
4.2 Raamatukogu kasutamine
Tabel 7
RaamatuLugejad Lugejad
Muutus Laenut-d Laenut-d Muutus
kogu
2014
2015
(+-)
2014
2015
(+-)
Linna/maak. 236
230
-6
6777
6523
-254
rmtk
Sh keskk
Laenutuste osas palun kirjutage kokku kõik laenutused, ka kohalkasutuse laenutused
Tabel 8
RaamatuKülastused Külastused Muutus Virtuaalkülast. Virtuaalkülast. Muutus
kogu
2014
2015
(+-)
2014
2015
(+-)
Linna/maak. 2868
2859
-9
rmtk
Sh keskk
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Raamatukogu kasutamise näitajad on kõik vähenenud – nii nagu ka piirkonna elanike arv.
2014.aastal oli elanikke 872, 2015.aastal 851. Väga palju on selliseid, kes elavad vallas edasi, aga
on läinud kaugemale tööle ning siis ei jää enam aega ja tahtmist külastada raamatukogu ja ka lugeda.
On ka selliseid lugejaid, kes näiteks laenutavad tervele perele.
4.3 RVL teenindus
RVL toimib. Kui lugeja soovib raamatut, mida oma kogus ei ole, siis olen tellinud mujalt. Pakun
alati lugejale kasutada seda võimalust. Raamatute veoks kasutan ära õpilasliini bussijuhti,
vallavalitsuse töötajaid, tuttavaid ja kui muud üle ei jää siis ka iseennast. Posti teel ei ole tellinud.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste- ja noortekirjanduse komplekteerimine LISA 2 Laste-ja noortekirjanduse nimetused
ja eksemplarid 2015
Lastekirjandust olen tellinud nii palju kui vajalikuks pean igale maitsele ja eale. Raha paneb ka
omad piirid. Eelistan tellida eesti autorite teoseid. Kui tellimislehel on kirjas et on auhinnatud
teosega tegu, ka siis läheb tellimisse. Aimekirjandust tellin valikuliselt, sest ilmub palju ja liialt
ühesuguseid teoseid. Koolis nõutavast kohustuslikust kirjandusest jääb vajaka. Õnneks on hakatud
tegema kordustrükke, e-raamatuid ja olen ka kodust isiklikud raamatud laenutamiseks
toonud.Algklassilaste hulgas on populaarsed Paula raamatud Spiderwici kroonika. Põhikooli osas
vampiirilood ja müstika.
4.4.2 Raamatukogu kasutamine
Tabel 9
Rmtk
Lug- Lug- Muutus Külast- Külast- Muutus Laenut
Laenut Muutus
d
d
(+-)
d 2014
d 2015
(+-)
2014
2015
(+/-)
2014 2015
64
-3
533
553
+20
526
445
-81
Linna/maak. 67
rmtk
Sh keskk

4.4.3 Lasteteenindus s.h laste lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
Lasteteeninduse arvud ka vähenevad. Vähe on lapsi kes loevad peale õpetaja antud kohustusliku
kirjanduse niisama. Laste koormus on suur – koolitööd, ringid ja muud huvid. Ja eks siin on ka
minu süüd, et ma ei ole midagi korraldanud.
4.4.4 Laste üritused. Tabel 10
Ürituse nimi/sisu
Sihtrühm
Osalejate arv
12. märtsil käis raamatukogus lasteaia vanem rühm. Rääkisin natuke raamatukogu tööst ja lugesin
jutu, aga kuna kuulajaskond oli kärsitu ja kibeles riiulitesse, siis lubasime õpetajatega lapsed ise
raamatuid vaatama. Osales 10 last ja 2 õpetajat. Sama päeva õhtupoolikuks oli planeeritud noortetoa
külaskäik. Sealse töötajaga suheldes oli tulla lubajaid rohkem kui kohale jõudis. Osales 2 last ja 2
täiskasvanut.
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Muutusi ei olnud
Tabel 11
Kordade arv
Koduteenindus

Teenuste arv
-

Kasutajate arv
-

Tabel 12
Ürituste arv

Osavõtjate arv
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Teenused teistele asutustele

-

-

4.6 Raamatukogu kultuurikeskusena
Kultuurikeskusena toimib Laekveres Rahva Maja. Raamatukogu rolliks on jäänud tegelda
raamatute ja lugejatega. Aga ma arvan et abiks olen ma ka sellega. Kui teistel asutustel on
kirjanduslikku abi vaja, siis pöördutakse ikka raamatukogusse.
Tabel 13
Raamatukogu
Näitused/virtuaalnäitused, Üritused
Üritustel
nimi
väljapanekud
osalenute arv
Laekvere
9
2
3
27.märtsil oli nii öelda valimiseelne kohtumisõhtu. Külalised olid Allan Jaakus, Õnnela Raudsepp
ja Kristiina Ojuland.
26.novembril oli jutuvestmisõhtu. Ungari ja eest rahvajutte vestis Piret Kukk.
Väljapanekutest oli jaanuaris „Aadu Hint 105“, veebruaris „Jaan Kross 95“, märtsis „Eduard Vilde
150“ ja „Heiki Vilep 55“, aprillis „Palun tantsule“(rahvusvaheline tantsupäev 29.04), juulis
„J.K.Rowling 50“, augustis „Andrus Kivirähk 45“, oktoobris „August Mälk 115“ ning novembris
„101 Eesti...“.
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Muutusi ei olnud.
Kasutajakoolitused arvuliselt
Tabel 14
Raamatukogu Rühmakoolit.
arv
2014
2015
-

Osalejate
arv
2014 2015
-

Individuaalkoolit.
arv
2014
2015
-

Osalejate arv
2014
-

2015
-

4.8 Raamatukoguteenuse turundus
Üritusi reklaamisin ajalehes „Laekvere Valla Sõnumid“ ja ka raamatukogus sees nii suuliselt kui
kirjalikult.
4.9 Bibliograafia- ja infoteenindus
Muutusi ei olnud.
4.9.1 Andmebaaside loomine
Muutusi ei olnud.
4.9.2 Infopäringud
Infopäringuid oli 11. Registreerin nad ära kalendermärkmikus ja arvuliselt URRAM-is.
Näiteks sõdurite matmiskombed, toidumaitsed ja maitsmine, kõnetluse muutus ajas.
4.9.3 Trükised ja veebiväljaanded
Muutusi ei olnud.
5. 2016 aasta tegevused
Kuna 2015.aastal sai ära tehtud inventuur, siis 2016.aastaks midagi suurt plaanis ei ole. Tavaline töö.
Säilitada lugejaid nii palju kui võimalik. Plaanin teha soovitusnimestikke nii lastele kui
täiskasvanutele. Haldusreform on ju ka tulemas ja ei tea mis tuuled see endaga kaasa toob.

Direktor /Nimi/ Aive Hanninen
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LISA 1 Raamatukoguhoidjate täienduskoolituse vajadus 2016-2018
Koolituse teema
Kutsealaga seotud õigusaktid
Pedagoogika ja psühholoogia

Koolituse eesmärk (kompetentsid)
Saada teadlikuks muutustest

LISA 2 Lastekirjanduse nimetused ja eksemplarid 2015
Autor
Nimetus
Väljaandmise Kirjastus
aasta

Eksemplaride arv

