1
Aastaaruanne 2016
Raamatukogu nimi: Lepna Raamatukogu
Elanike arv (01.12.2015) 2088

1.Põhilised tegevussuunad
2016 olulisemad muudatused:
 Direktori vahetus
 Nõukogu moodustamine
 Raamatukogu dokumentatsiooni revisjon
 Kodulehe tööle rakendamine
 Tihe koostöö keskraamatukoguga
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:
Muutusi valla raamatukogude võrgus ei olnud. Vahetus raamatukogu direktor. Direktori vabale
ametikohale korraldatud konkurss kevadel ebaõnnestus, augustist asus tööle ajutine kohusetäitja.
Uus konkurss kuulutati välja detsembris 2016. Ajutine kohusetäitja sai olla ainult kahel päeval
raamatukogus, seetõttu lahtiolekuaeg vähenes. Lääne-Viru keskraamatukogu oli abiks teatud
tegevustes ja nõustamisel.
2016.a. moodustati raamatukogu nõukogu, kes tegeles koostöös vallavalitsusega raamatukogu uue
põhimääruse ja direktori konkursiga.
Valla asendi tõttu on raskendatud elanikel külastada Lepnal raamatukogu, võimalik
ühistranspordiga Lasilast ja Rakvere linnast, kuid Veltsi, Karitsa, Levala jmt küladest ei saa sõita
Lepnale otse. Seetõttu on vajadus leida parem lahendus raamatukogu teenusele, laiendada koostööd
koolidega ja külakeskustega, et korraldada regulaarselt teatud aegadel laenutust neis kohapeal.
.
2.2 Eelarve
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu

Seisuga
31.12.15. €
21 825
12 177
9 151
5 534
3 619
140

Seisuga
31.12.16 €
22 573
10 891
8 166
4 422
3 744
360

Muutus %
+3,4 %
-10,6%
-10,8%
-20,1%
+3,5%
+257%

2016. aasta põhieelarveks oli kinnitatud 22 095 eurot, sh 5000 toetus Kultuuriministeeriumilt.
Täitmine aga 22 573 eurot, millest riigieelarvest vahendeid 3 744 eurot, kusjuures oli eelarve 3,4%
suurem 2015.a omast. Seoses direktori konkursi ebaõnnestumisega ajutise asendaja rakendamisega
vähenesid aga personalikulud 10,6%.
Infotehnoloogia jaoks oli arvestatud 200 eurot, kulus aga 360 eurot tarkvara ja riistvara hoolduse
peale. Kinnistute, hoonete majandamise kuluks oli 2016.a 1870 (2015.a 2 433) eurot.
Koolituskuludeks oli ette nähtud 100 eurot, aga kasutati ära ainult 6,40 (2015.a 33) eurot. Omatulu
puudus raamatukogul mõlemal aastal.
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2.3 Projektid
Raamatukogu ei viinud ellu ühtegi projekti, samuti ei osalenud teistes projektides.
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Seoses senise raamatukogu direktori lahkumisega töölt 1.juulist 2016 muutus raamatukogu
lahtiolekuaeg ajutise asendaja tõttu ja ametikoha täituvus. 2017.a alguses asub tööle uus direktor,
kuid olulisi muudatusi koosseisus on ette näha alles multifunktsionaalse keskuse avamisel
(tegevusjuhi vm töötaja näol) 2018.aastal.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest:
Koolituse teema
Korraldaja
Eesti, islam ja kultuurierinevused.
Lääne-Virumaa Keskraamatukogu
Virumaa rahvariided.
teabepäev
AVITA Kirjastus
Rahvaraamatukogu
ja ERÜ kooliraamatukoguhoidjate
kooliraamatukogu koostöö.
sektsioon

Raamatukogu
nimi

Koolituste
arv

Lepna
raamatukogu
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Koolitustundide
arv
(koolituse maht )
12

Osalejate arv
1
1
1

Koolituskulud
eelarves

Koolituseks
kulutatud

100 eurot

6,40 eurot

2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised.
Avalikke esinemisi ei olnud, ainult teadete edastamine vallalehte.
2.4.4 Erialahariduse omandamine
Erialaharidust ei omandatud endise direktori ega ka hiljem asendaja poolt 2016.a.
2.4.5 Töötajate tunnustamine
Töötajaid ei tunnustatud.
2.4 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid
ja asukoht.
Muudatusi 2016.a haldusjuhtimises ei toimunud. Raamatukogul on halb asukoht (kahes korteris
kolmandal korrusel), raskendatud onn juurdepääs vanematel ja liikumispuudega inimesel, samuti ei
saa üritusi korraldada. Käivad ettevalmistustööd 2018.aastal multifunktsionaalse hoone avamiseks.

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Ei ole tagatud juurdepääs raamatukogu ruumidesse. Teenindatakse töötaja poolt ettetellimuse korral
raamatuid kätte viies.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
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2016. aastal arendustegevust ei toimunud, ainult hooldustööd ja vaheti välja mõned kulunud
seadmed. Infotehnoloogiline baas vajab uuendamist, kavandatud uue hoone sisustamise käigus.
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine)
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
Komplekteerimise põhimõtted on olnud püsivad:
 eelistada heatasemelist rahvuskirjandust;
 arvestada teeninduspiirkonna lugejate soovide ja vajadustega;
 komplekteerida väärtuslikke teatmeteoseid ja aimeraamatuid;
 tellida kaasaegset laste- ja noortekirjandust;
 eelistada heatasemelist ajaviitekirjandust; ajaviitekirjanduse tellimisel kasutada allahindlusi
ja soodusmüüke
Juurde saadi 579 ( 2015.a. 590) teavikut, sellest annetusi 8, annetuste osakaal on 1,4% kogu
juurdekasvust. Kogude komplekteerimine toimub Lääne-Virumaa Keskraamatukogu kaudu ja
eelarve alusel. Tellimisel on lähtutud lugejaskonna nõudlusest ja vajadusest ning rahalisest
võimalusest. Kogude komplekteerimisel on eelistatud ilu-ja lastekirjandus ( 2016.a. 435 uut, 2015.a
412), Eesti autorid ja huvitavat, aktuaalset kogu maailmast.
Liikidest enim laenutati ilukirjandust – 2122 (2015 3046 laenutust). Enim laenutusi oli Margit
Kilumetsa raamatul “Jaak Joala; kuulsuse ahelad” (14 laenutust), järgnes Hardo Aasmäe “Mõttetute
riikide aabits” (12 laenutust).
Lugejarühmadest on suurimad laenutajad tööealised lugejad (2016.a 2273 ja 2015.a 3081 laenutust),
pensionärid (2016.a 1275 ja 2015.a 1764 laenutust).
Laste laenutuste hulgas on palju koolikohustuslikku kirjandust (A. Kivirähki, A. Perviku, A.
Lindgreni teosed).
Perioodikat laenutati 1420 (2015.a 1830) korral, suurimad laenutajad pensionärid (2016.a 927 ja
2015.a 1074 korral), töötajad (2016.a 421 ja 2015.a 756 korral).

3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
E-raamatuid ei soetatud.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Perioodikaga komplekteeriti lugejate soovide alusel jooksvalt aasta jooksul, 2017.a tellimusel tehti
ka lähtuvalt lugejate soovidest muudatusi.
Perioodika tellimisele kulus 2016.aastal valla eelarvest 833 eurot. Raamatukogus oli tellitud
lugejatele kuus ajalehte ja 25 ajakirja.
2016 aastal oli kultuuriperioodikast tellitud ajaleht „Sirp“ ja ajakirjad: „Looming“, Loomingu
Raamatukogu“, „Vikerkaar“, „Täheke“, „Teater.Muusika.Kino“, „Hea Laps“, „Keel ja Kirjandus“ .
Ajakirjadest loetavamad olid „Kroonika“, „Naised“,“ Kodukiri“, „Pere ja Kodu“, „Imeline
Ajalugu“. Ajalehtedest: „Eesti Ekspress“, „Maaleht“, „Virumaa Teataja“.
3.1.3 Auviste komplekteerimine
Auviseid 2016.a juurde ei soetatud.
3.2 Inventuurid, mahakandmised
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2016.aastal fondi ei puhastatud ja maha kanti ainul üks aastakäik perioodikat. Inventuur tehti ainult
direktori lahkumise puhul, kogu korrastamine on plaanitud 2017.a seoses uue direktori
tööleasumisega.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Teeninduskorralduses ja teenustes muudatusi 2016.a ei olnud, välja arvatud lahtiolekuaegades.
Rahulolu-uuringuid ei ole tehtud, kuid on kavandatud raamatukogu nõukogu poolt 2017.a, et
kaardistada külastajate soovid seoses uue hoone rajamisega.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
Interneti teel on juurdepääs andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabele. Vallalehte “Rakvere valla
sõnumid” saab lugeda kohapeal, samuti on need üleval ka valla kodulehel. Omavalitsuse materjalid
on kättesaadavad valla kodulehel ja paberversioonis kohapeal. Raamatukogu tegevust reguleerivad
dokumendid on paberkandjal kohapeal kättesaadavad. Raamatukogul on võimalik tutvustada oma
tegevust ja teenuseid kohalikus vallalehes.
On olemas ID-kaardi lugejad, vajadusel saab arvutikasutaja abi info otsimisel riigi ja omavalitsuse
avalikust andmebaasist. Wifi leviala puudub.
AIP kasutus on viimastel aastatel vähenenud, 2016.a kasutati 277 ( 2015.a 285) korral, neist lapsed
218 (2015.a 232) korral

4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused.
Kahjuks vähenes raamatukogu kasutus, ilmselt ka töötaja vahetuse ja tööaja muutuse tõttu.
Raamatukogu oli avatud augustini 5 päeva, seejärel ainult 2 päeva (kuid üks oli laupäeval) nädalas.
2017.a jätkub tavapärane laenutamine ja internetipunkti kasutamine vähemalt 4 päeval nädalas. IDkaarti kasutatakse lugejapiletina. Lugejad saavad 3 korda lugeja.ee-s teavikuid pikendada.
Teavikute järjekorda registreerimine ja tähtaja pikendamine käib koha peal, meili teel või telefoni
teel. Üldjuhul oodatakse kuni soovitud raamat vabaneb. Raamatukogus saab teha koopiaid, printida
ja skaneerida. Kõik need teenused on Rakvere valla elanikule tasuta. Lugejale on eraldatud oma
lugemisnurk, kus on võimalik lugeda ajalehti ja ajakirju.
RaamatuLugejad
kogu
2015
Raamatukogu 205

Lugejad
2016
118

Muutus
(+-)
-87

Raamatukogu

Külastused
2015

Külastused
2016

Muutus
(+-)

Raamatukogu

3053

1916

-1137

RaamatuLaenut-d
kogu
2015
Raamatukogu 6186
4.3 RVL teenindus

Laenut-d
2016
4 372

Muutus
(+-)
-1814

Virtuaalkülast.
2015
0

Päringud*
2015
2

Virtuaalkülast.
2016
0

Päringud*
2016
29

Muutus
(+-)
0

Muutus
(+-)
+27
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2015.a oli RVL laenutus sisse 4 teavikut ja välja 9 teavikut, 2016.a saadi juba 10 tellimust ja telliti
teistelt 2.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Vallas on alla kuni 18-aastaseid noori 356, Lepnal aga 98, neist lugejaid Lepna raamatukogus.
2016.a saadi juurde laste-ja noortekirjandust 142 (2015.a 148) eksemplari 1475 euro eest., kuid
teeninduse osas ei saa hinnangut anda seoses raamatukogu töökorralduse muutusega
lahtiolekuaegade osas.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 6
Rmtk
Lug-d Lug-d Muutus Külast-d Külast-d
2015
2016
(+-)
2015
2016
28
-17
998
503
Raamatu 45
kogu

Muutus
(+-)
-495

Laenut
2015
741

Laenut
2016
428

Muutus
(+/-)
-313

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine.
2016 aastal oli plaanitud panna kõik jooksval aastal raamatukokku saabunud lasteraamatud
kodulehele kirja, et nii lapsel kui õpetajal oleks lihtsam uut lugemist leida, kuid seda ei saanud
täielikult teostatud, lükkub 2017.aastasse.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad
üritused.
Raamatukogu nimi
Lepna raamatukogu
„
„

Ürituse nimi
Joonistusvõistlus südamenädalal
jõuluõhtu
Näitus“ Jõulukombed .Raamatud
täiskasvanutele ja lastele“

„

Näitus“ Heegeldame, koome, 13
meisterdamine”
Näitus“Meenutame.....
22
Raamatud, mida armastavad
lugeda mehed
Näitus “ Noored lugema.
14
Raamatud, mis on mõeldud
noortele

„

„

Osavõtjate arv
5
25
16

Jõuluõhtu korraldati koostöös Lepna lastetoaga.
Raamatukogu ruumes sai ainult väikesele arvule korraldada raamatunäitusi, jututubasid ja
joonistamist.
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Teenused puuduvad.
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4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
Raamatukogu ruumides ei olnud võimalusi koolitusi ega vabaaja üritusi korraldada nii
ruumipuuduse kui vähese lahtiolekuaja tõttu. Küll tehti koos lastetoaga jõuluüritus Lepna lastele.
Rõhku pannakse 2017.aastal raamatukogu aastapäeva tähistamisel kohalikule kultuuripärandile.
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele

Ei ole toimunud.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
2016 jaanuarist on Lepna raamatukogul olemas oma koduleht. Raamatukogul on ka Facebookis
oma leht. Ka Rakvere valla kodulehel on üleval raamatukogu andmed samuti viide Lepna
Raamatukogu kodulehele.
4.9 Andmebaasid.
Ei ole raamatukogu poolt koostatuid andmebaase.
5. 2017 aasta tegevused
2017.aastal ootavad lahendusi:
 Raamatukogu koostöö valla teiste asutustega, kultuurielus osatähtsuse tõstmine erinevate
ürituste eestvedajana
 Raamatukoguteenuse laiendamine valla erinevates piirkondades
 Raamatukogus inventuuri koos mahakandmistega teostamine
 Raamatukogu aastapäeva puhul erinevate näituste ja ürituste korraldamine valla kultuurielu
kohta Lepnal
 Raamatukogu uute ruumide projekteerimine, ettevalmistus 2018.a multifunktsionaalse
hoone käivitamiseks.

Koostasid:
Direktori kohusetäitja
Vallavalitsuse arenduskonsultant

Olga Samra
Marge Lepik

