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Tabel 1 

Maakonna/li

nna nimi 

Elanike 

arv 

(01.12.2

1) 

KOV-de 

arv 

maakonn

as 

Üldkasutatav

ate 

raamatukogu

de arv  

Harukogu

de arv 

Teenindus

punktide 

arv 

Kokku 

Ida-Viru 132022 8 26 4  30 

 

1. Sissejuhatus. Põhilised tegevussuunad  

Ida-Virumaa rahvaraamatukogude eesmärk oli kasvada kogukonna-ja kultuurikeskustena, 

arendada keskraamatukogu  ja maakonna rahvaraamatukogude töötajate digioskusi. 

Osades raamatukogudes ajutiselt toimunud kontaktivaba teenindus  süvendas lugejates 

harjumust kasutada laenamiseks iseteenindust. Jõhvi ja Narva raamatukogudesse paigaldati 

raamatukapid.  

Raamatukogud seadsid prioriteediks suhtluse läbi sotsiaalmeedia. Facebooki keskkonna  

võimaluste aktiivne kasutamine on toonud näiteks Jõhvi Keskraamatukogule üle 1800 jälgija.    

Lisarahastuse leidmiseks esitati  projekte (vt p 2.3). Võimaluste piires jätkati näituste, 

kohtumiste jm ürituste korraldamist. 

Aktiivne turundus - paberkandjal reklaamplakatitest kuni personaalse sihtturunduseni.  

 

1.1 Koroonaviiruse mõju 

TEENUS 

Jõhvi Keskraamatukogu oli koroonaviiruse tõttu külastajatele suletud  jaanuaris 2021 ja 

ajavahemikus 08.03.-30.04.2021. Toimus kontaktivaba laenutus raamatukogu tavapärastel 

lahtioleku aegadel.  Teavikute tagastamine oli võimalik ööpäevaringselt. Raamatukogu arvuteid 

oli võimalik hädavajalike tegevuste jaoks kasutada eelregistreerimise alusel. Lugejad kasutasid 

kontaktivaba laenutamise võimalust aktiivselt.  Ülejäänud osa aastast töötas raamatukogu 

tavapärases rütmis.  

2021. aastal olid Toila valla raamatukogud lugejatele avatud kogu aeg. Seoses  täiendavate   

piirangutega Ida-Virumaal olid  raamatukogud lugejatele suletud 14.12.2020-17.01.2021.   

Sel ajal pakkusime ainult kontaktivaba laenutuse võimalust. Kontaktivaba laenutuse osakaal on 

jätkuvalt üsna suur ja seda kasutatakse päris palju. 

 

Kuni 17.01.2021 töötasid Alutaguse valla raamatukogud viis tundi päevas, ülejäänud osa 

päevast suletud uste taga.  

Kõikides maakonna rahvaraamatukogudes kehtis maskikohustus töötajatele ja lugejatele, 

vajadusel oli võimalik saada mask raamatukogus. Desinfitseerimisvahendid kõikides 

raamatukogudes.  Võrreldes 2020.a olulisi erinevusi raamatukogude töös ei olnud. 
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Kohtla-Järve Keskraamatukogu raamatukogude teenindusalasse ei lubatud lugejaid kahel 

korral. Kõik meie raamatukogud laenutasid teavikuid  kontaktivabalt:  04.01-17.01.2021  ja 

11.03-30.04.2021. 

Narva Keskraamatukogus toimus kontaktivaba laenutus 11.03 -25.04.2021.  Tellimine toimus 

telefoni ja e-posti teel. 

TARISTU 

Raamatukapp jõudis Jõhvi Keskraamatukogusse detsembris. Aasta lõpus osteti raamatukogusse 

kolm sülearvutit ja kaks lauaarvutit. Lauaarvutid olid vajalikud AIP-i riistvara uuendamiseks. 

Lastetöö osakonda osteti nutiteler tegevusvõimaluste mitmekesistamiseks, kasutusele võeti 

oma aega oodanud graafikalaud. 

Kõikide Toila valla raamatukogude juurde on paigaldatud raamatute tagastuskastid. 

Alutaguse vallas soetati  soetati tagastuskastid Iisaku, Kuremäe, Mäetaguse, Tudulinna ja 

Pagari raamatukogude välisuste juurde,  Mäetaguse raamatukogusse paigutati uus 

printer/skänner/koopiamasin. 

Narva Keskraamatukogus paigaldati USA saatkonna rahastatava projekti SEN10020GB0024 

abil saalidesse ja mitmesse ruumi ventilatsioon. Septembris paigaldati raamatukapp. 

EELARVE 

Jõhvi Keskraamatukogu eelarves kärpeid ei tehtud. Raamatukogus oli mitu vaba ametikohta, 

sealhulgas kaks kohta juhtkonnas. Eelarvet  ei muudetud ja raamatukogul oli võimalik maksta 

töötajatele lisatasu ning detsembrist tõsta kõikide töötajate töölepingujärgset töötasu.   

Kohtla-Järve Keskraamatukogus eraldati töötasudeks 11 kuu palgafond. “Tänu” töötajate 

töövõimetuslehtedel viibimisele said kõik töötajad siiski oma töötasud õigel ajal kätte. 

TÖÖKORRALDUS 

Narva-Jõesuu linnaraamatukogus avati Omniva postipunkt. 

PARIMAD UUED PRAKTIKAD 

Koroonaviiruse levikust tingitud vajadus teha asju tavapärasest erinevalt on raamatukogule 

tervikuna kasuks tulnud: 

• Valmisolek paindlikult töökorraldust muuta; 

• Värsked ideed ürituste korraldamisel distantsilt; 

• Raamatukapid Narvas ja Jõhvis; 

• Vajadus ja võimekus operatiivselt arendada digioskusi (Zoom, Teams, Webex, Canva, 

Google Drive jne); 

• ürituste planeerimine, arvestades prognoositavat viiruse levikut ning siis (viiruse tõttu) 

• ürituste ära jätmine või uute toimumisaegade määramine; 

• • tulla toime külastajate sooviga kõigest murettekitavast raamatukoguhoidjale rääkida  

elektri hind, koroonast tingitud väsimus ja rahulolematus; 

• osadele üksi töötavatele maaraamatukoguhoidjatele kujunes väljakutseks 

veebikoolitustest osavõtt: koolitusel osalemiseks lukustati raamatukogu uks ning lisati 
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informatiivne silt. Lugejad sellest ei hoolinud ning nõudsid ukse avamist. Seetõttu jäi 

koolitusest osavõtt tihti lünklikuks (või loobuti üldse osalemast). 

Oluline on olukorda maksimaalselt ära kasutada ja jätkata aktiivselt digitehnoloogiliste 

võimaluste kasutamist ja arendamist, kasutada tekkinud mõtteerksust raamatukogu rolli 

suurendamiseks kogukonnas.  

2 Juhtimine  

2.1 Raamatukogude võrgu struktuur ja nõukogud:  

Maakonnas säilis senine arv rahvaraamatukogusid, olulisi struktuurimuudatusi ei toimunud. 

Jõhvi Vallavalitsuse korraldusega 07.12.2021 kinnitati Jõhvi Keskraamatukogu uus 

viieliikmeline nõukogu.  2021. a jooksul eelnev nõukogu koosseis koos ei käinud. 

Sillamäe Raamatukogus toimus üks raamatukogu nõukogu istung. 

Jõhvi Keskraamatukogu Tammiku haruraamatukogu 2021.a oma eksistentsi ei õigustanud – 

lugejate ja laenutuste arv jäi oluliselt alla planeeritud taseme.  

Narva Keskraamatukogus toimus üks raamatukogu nõukogu istung.  

2.2 Eelarve 

Tabel 2 

Põhieelarve  Seisuga  

31.12.20. €  

Seisuga  

31.12.21 €  

Muutus %  

Eelarve kokku  2,632,499 2,987,482 13,5% 

sh keskraamatukogu 327, 700 589 9% 

Narva 

Keskraamatukogu 

940,38 950,53 1,11% 

Toila 

Vallaraamatukogu 

86, 600 93, 500 8% 

Alutaguse Huvikeskus 147,22 160,7 9,15% 

Lüganuse 

raamatukogud 

85,08 88,69 4,24 

Kohtla-Järve 

Keskraamatukogu 

611,933 620,163 1,34 

Sillamäe raamatukogu 307,726 308,969 4% 

Narva-Jõesuu 

Linnaraamatukogu 

125.86 175.93 39,78 % 

Personalikulu     

sh keskraamatukogu 289, 600 276, 725 -4,5% 

Narva 

Keskraamatukogu 

531,80 739,13 38,98% 

Toila 

Vallaraamatukogu 

63 200 63 700 0,1% 

Alutaguse Huvikeskus 151,09 160,32 6,11% 

Lüganuse 

raamatukogud 

61,53 62,68 1,87 
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Kohtla-Järve 

Keskraamatukogu 

473,143 461,954 -2,36 

Sillamäe 

Raamatukogu 

211 347 210 282 -0,55 

Narva-Jõesuu 

Linnaraamatukogu 

76.58 78.702 2,77 % 

Komplekteerimiskulu 380, 145 359,639 -5,4% 

sh KOV-lt 123, 827 118,550 -4,3% 

sh riigilt  246, 406 241,089 -2,2% 

sh keskraamatukogu 33, 74 34 0,1% 

sh KOV-lt 12, 36 12,8 3,5% 

sh riigilt 22, 150 21,200  

Narva 

Keskraamatukogu 

120,69 123,420 2,26% 

sh KOV-lt 19,40 19,30 -0,5% 

sh riigilt 101,29 104,120 2,79% 

Toila 

Vallaraamatukogu 

20, 400 18, 400  

sh KOV-lt 9, 500 10, 900 14,7% 

sh riigilt  8, 600 7, 500 -13% 

Alutaguse Huvikeskus 25,86 28,800 11,37% 

sh KOV-lt 16,76 19,700 17,54% 

sh riigilt  8,63 8,800 1,97% 

Lüganuse 

raamatukogud 

14,74 14,790 0,34 

sh KOV-lt 9,25 9,570 3,46 

sh riigilt  5,49 5,220 -4,92 

Kohtla-Järve 

Keskraamatukogu 

78,197 81,435 4,14 

sh KOV-lt 17,457 19,210 10,04 

sh riigilt  60,740 62,225 2,44 

Sillamäe 

Raamatukogu 

37926 49 092 29% 

sh KOV-lt 15100 25 668 70% 

sh riigilt  22826 23 424 2,6% 

Narva-Jõesuu 

Linnaraamatukogu 

21.76 22.620 3,95 % 

sh KOV-lt 13.36 14.020 4,94 % 

sh riigilt  8.4 8.600 2,38 % 

Infotehnoloogiakulu     

sh keskraamatukogu 3,84 10, 490  

Narva 

Keskraamatukogu 

6,85 11,500 67,88% 
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Toila 

Vallaraamatukogu 

3, 000 1, 800 40% 

Alutaguse Huvikeskus 1,05 1,370 30,48% 

Sillamäe 

Raamatukogu 

7590 12, 130 60% 

Lüganuse 

raamatukogud 

2,47 2,660 7,69% 

Kohtla-Järve 

Keskraamatukogu 

3,198 3,550 11% 

Narva-Jõesuu 

Linnaraamatukogu 

1,100 1,847 67,91 % 

 

 

Projektid 

Tabel 3 (täielik loetelu) 

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Eraldatud 

summa 

Projekti 

üldmaksumus 

Jõhvi Keskraamatukogu    

 Jõhvi laste pärimuslaager/Eesti 

Rahvakultuuri Keskus 

05.05.2021-

18.06.2021 

1370,00 1540,00 

Digipädevuste arendamine maakonna 

rahvaraamatukogudele/Kultuuriministeerium 

01.03.2021-

31.12.2021 

2000,00 2000,000 

Luulerännakud õpilastele/ Eesti 

Rahvakultuuri Keskus 

01.09.2021-

31.12.2021 

1293,00 1443,00 

21 meisterdamise töötoa korraldamine 

lastele/Eesti Kultuurkapital 

01.01.2021-

31.05.2021 

300,00 594,00 

Cleveroni 

välipakiautomaat/Kultuuriministeeerium 

01.06.2021-

31.12.2021 

7320,00 7540,00 

Sillamäe Raamatukogu    

Kulka. Sillamäe lugejad kohtuvad kirjanik 

P.I.Filimonoviga  

01.09.2021-

30.09.2021 

300 581 

Kulka. Noored lugema  01.11.2021-

30.11.2021 

300 753 

Narva keskraamatukogu    

Mälestiste radadel (Eesti 

Raamatukoguhoidjate Ühing) 

01.06.2021- 

31.10.2021 

703,00 843,00 

Lauamängude Klubi Narva 

Keskraamatukogus (Narva Linnavalitsuse 

Kultuuriosakond) 

01.01.2021- 

31.12.2021 

300,00 300,00 

Suvi raamatuga (Ameerika Ühendriikide 

Suursaatkond Eestis) 

01.06.2021-

31.08.2021 

780,21 780,21 

Alustage aastat raamatukoguga ja Narvast 

(Eesti Kultuurkapital) 

15.11.2021-

07.01.2022 

375,00 478,75 
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Saatke Santale Jõulutervitus! (Narva 

Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 

15.11.2021-

13.12.2021 

310,00 310,00 

Raamatukogukohvik „Lugemise maitse“ 

(Eesti Kultuurkapital) 

01.10.2021-

05.11.2021 

250,00 336,01 

Jack Londoni teostel põhineva üle-linnalise 

kirjandusmäng (Ameerika Ühendriikide 

Suursaatkond Eestis) 

02.12.2022 200,00 200,00 

Kriisiabi - era ja KOV kultuurikorraldajate 

teenuste ümberkorraldamine. Raamatukapi 

soetamine. 

01.06.2021-

31.01.2022 

8023,25 8023,25 

The Embassy of the United State of America 

Grant nr SEN10021GR3034  

01.10.2021-

01.10.2022 

42514,80 42514,80 

Digipädevuste arendamise projekti juures arusaamatu, miks ei toetatud tabelarvutuse (MS 

Exceli) pädevuse arendamist. 

Pärimuslaager, meisterdamise töötoad ja luulerännakud toetasid lugemishuvi ja muukeelsete 

noorte eesti keele õpet.  

Lisarahastus aitab arendada uusi teenuseid, kaasata partnereid, parandada raamatukogu 

teeninduskeskkonda.  

 

2.3 Personali koosseis, juhtimine ja areng 

 

Kolmas konkurss Jõhvi Keskraamatukogule direktori leidmiseks osutus tulemuslikuks ja 01.09. 

sõlmiti direktoriga tööleping. Raamatukogus oli jätkuvalt täitmata peaspetsialisti ametikoht, 

mis alates 01.01.2022 viidi struktuurist välja. Jõhvi Keskraamatukogu eesmärk on töötada 

edukalt arvuliselt võimalikult optimeeritud, kuid motiveeritud  personaliga.  

Toila Vallaraamatukogu koosseisus on direktor ja kolm raamatukoguhoidjat, nendest kaks 

osakoormusega. 

Kõik raamatukogud kuuluvad Alutaguse Huvikeskuse struktuuri. Keskraamatukogu ei ole. 

Raamatukogude juht on Jaana Toss (alates 01.10.2018), kes allub huvikeskuse 

juhatajale.Üheski raamatukogus nõukogu ei ole ja seni pole selle järele ka vajadust tekkinud. 

Kurtna, Kiikla, Pagari, Alajõe ja Tudulinna raamatukoguhoidjad on paralleelselt veel ka 

seltsimaja/rahvamaja/kogukonnamaja juhatajad. Mäetaguse raamatukoguhoidja lisaülesandeks 

on postipunkti teenuste osutamine. Iisaku raamatukogus on kaks töötajat ning nemad osutava 

Iisaku Gümnaasiumile raamatukoguteenust põhikogu osas.  

Sillamäe Raamatukogus koondati üks töötaja. 

2.3.1 Ülevaade täienduskoolitusest Lisa 1 

 

Maakonna rahvaraamatukogudele edastati erinevaid , põhiliselt tasuta, koolituspakkumisi. 

Koolitused olid enamasti veebipõhised. 
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 Jõhvi Keskraamatukogu poolt korraldati maakonna rahvaraamatukogudele digioskuste 

täiendamise koolitus, mille eesmärk oli parandada võimekust töötada veebipõhiselt ja kasutada 

pilveteenuseid. Osalesid 8 omavalitsuse raamatukoguhoidjad.  Veebipõhiste teenuste ja ürituste 

kvaliteedi tõstmise eesmärki kandis kaks avaliku esinemise koolitust koostöös Lääne-Virumaa 

Keskraamatukoguga ning Iisaku Muuseumiga. Mõlemal korral oli rahvaraamatukogude 

töötajate huvi minimaalne.  

Toila Vallaraamatukogus läbis direktor programmi „21.sajandi raamatukogu“. 

Alutaguse Huvikeskuse raamatukoguhoidjad osalesid aasta jooksul kokku 32 korral kokku 21 

koolitusel. Lisaks seminarid ja koosolekud. 

Kohtla-Järve Keskraamatukogus toimus 13 koolitust, kõik e-keskkonnas. Koolitustunde oli 

kokku 176, koolitus 11 töötajat. Suuremad olid Ida-Viru Kutseharidus Keskuse korraldatud 

koolitused "Adobe Photoshop" ja "Esitlustarkvarade oskuslik kasutamine", mõlemad 

koolitused andsid 40 AT. 

Narva Keskraamatukogu  töötajad osalesid 273 korral kokku  96 täienduskoolitusel (755 

akadeemilist tundi). Eelarves koolituskulud puuduvad, mistõttu osaletakse ainult tasuta 

koolitustel. Üks töötaja õpib Tartu Ülikooli Narva Kolledžis noorsootöö erialal. 

 

2.4.2 Maakonnaraamatukogu korraldatud koolitused 

Tabel 4 

Koolituse 

aeg 

Koolituse 

teema 

Koolitaja Koolituse 

maht/kestus 

Raamatuko

guhoidjate 

arv/ KOV-

de arv 

Eelarve/Koolit

useks kulutatud 

summa 

01.05.2021

- 

Digioskuste 

arendamine 

SCB Koolitus 18 h 50/8 2000,00 

05.11.2021 Avalik 

esinemine 

Janek Tuttar 6 tundi 3/1 30,00 

 

Koolitused toetasid kutsestandardite Raamatukoguhoidja, tasemed 6, 7 ja 8, punkte A2.3 ja 

A2.4. 

2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised 

Ajakirjas Raamatukogu 4/21 Lea Ranna (Toila Vallaraamatukogu) artikkel ERÜ 

maaraamatukogude sektsiooni suveseminarist „Maaraamatukogude 30. suveseminar”. Lea 

Ranna artikkel ajalehes „Põhjarannik“ raamatukogude teema-aastast. 

Iisaku raamatukogu vanemraamatukoguhoidja Hille Väljaotsa esines raamatu „Kui fotod 

olidmust-valged“ esitlusel. 

Jaana Toss (Kurtna raamatukogu) luges Virve Osila loomingupäeval poetessi luulet. 
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Sillamäe Raamatukogu tegi rahvusvahelisel veebikonverentsil ettekande “Mere teema 

Konstantin Balmondi loomingus”, viidi läbi kaheksa vestlust linna seenioride päevakeskustes, 

kus räägiti nende poolt valitud kirjanike või teiste loovinimeste elust ja loomingust ning Eesti 

rahvakalendri kommetest ja  tutvustati raamatukogu tegevust linna TV-s. 

Kohtla-Järve Keskraamatukogu töötajad käisid esinemas viiel korral Kohtla-Järve ja Ahtme 

pensonäride päevakeskustes. Teemadeks uudiskirjandus, tähtpäevad, kirjanikud ja nende 

looming. Kokku osales 100 inimest. 

Narva Keskraamatukogu asedirektor ja raamatukoguhoidjad esinesid ERR Raadio4 stuudios, 

ETV-s. Raamatukogu direktor esines Tartu nim. Oskar Lutsu linnaraamatukogus ettekandega 

„Narva Keskraamatukogu YouTube-s“. Bibliograaf-koduloouurija esines fotofestivalil 

Nokturnfest „Perealbum kui lõpmatu ammutamise allikas“  ettekandega „Jäädvustamise 

võimalused ja ajaloo talletamine“. IT-spetsialist pidas loenguid Ida-Virumaa 

Kutsehariduskeskuses. 

 

2.4.4 Erialahariduse omandamine.  

Jõhvi Keskraamatukogu ühel töötajal on pikka aega lõpetamata raamatukoguhoidja 

kutsekoolitus. 

Narva Keskraamatukogu töötaja kaitses raamatukoguhoidja kutse 6. taset. 

2.4.5 Töötajate tunnustamine.  

Elviira Sidorova Sillamäe Raamatukogust pälvis Eesti Vabariigi Valgetähe teenetemärgi 

Reet Kaldur, Jõhvi Keskraamatukogu, „ Aasta lasteraamatukoguhoidja 2021“ auhinna 

nominent; 

Alutaguse Huvikeskus : Jaana Toss (Kurtna raamatukogu), „Aasta maaraamatukoguhoidja 

2021“ ,  – tänukiri Alutaguse Vallavalitsuselt „Uute algatuste eest 

Alutaguse valla raamatukogude töös“ (programm Raamatute kirju maailm, aprill-

oktoober2021); tänukiri Kurtna Noortekeskuselt meeldiva koostöö eest; tänukiri Alutaguse 

Huvikeskuselt Virve Osila loomingupäeval osalemise eest; ,  Ruth Linnard (Kiikla 

raamatukogu) - KOV tunnustus omanäoliste kultuurisündmustekorraldamise eest; 

Tiina Tõnurist (Mäetaguse raamatukogu) - Alutaguse vallavalitsuse tänukiri seoses 

teenusesäilitamisega koroona tingimustes; 

Jõhvi Keskraamatukogu  - Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu aastapreemia VIRU EHE. 

2021. aastal 24 veebruaril Narva-Jõesuu linnavalitsus tänas kõiki raamatukoguhoidjaid 

haridusellu panustamisel kogukonnale keerulisel ajal. 

Narva Keskraamatukogu lasteraamatukoguhoidja Jelena Marova nimetati aasta 

lasteraamatukoguhoidja 2021 nominendiks. 
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2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine.  

Jõhvi Keskraamatukogus vahetati lugemissaali sisevalgustus ja raamatukogu 

välisvalgustid.  Personali optimeerimise tulemusena vabanenud kabinet korraldati ümber 

söögitoaks ja puhkeruumiks. 

Remondivajadus: 

1.  Lasteosakonna põranda ehituslik ekspertiis ja põrandakatte vahetus. 

2. Aukudest koosnev teekate õuealal. 

3. Praod lasteosakonna välisseintes ja II korruse kabineti laes. Praod lasteosakonna 

põranda ja akna ühendusnurkades.  

 

Alutaguse Huvikeskuse raamatukogud on heas korras, suurema remondi vajadus puudub. 

Enamus raamatukogusid asub asula keskel ja bussipeatuste lähedal, mis teeb ligipääsu 

mugavaks. Suuremad tööd: Kuremäe  raamatukogusi uus laiem välistrepp; Pagari 

raamatukogus  maakütte radiaatorid, uus laevalgustus; Kurtna raamatukogus uus elektriboiler, 

parandati vihmaveerennid. 

Lüganuse valla Varja raamatukogus tehti torutöid ja vahetati puurkaevu pump, Püsii 

raamatukogus elektrijuhtmestik. 

Kohtla-Järve Keskraamatukogu Ahtme Haruraamatukogus vahetati 3 akent avatavate akende 

vastu, et saaks ruume tuulutada. Remondivajadus on suur kõigis raamatukogudes. 

Narva Keskraamatukogus kasutati remonditöödeks  53 122 eurot  - ventilatsioonisüsteemi 

väljaehitamine, ventilatsioonišahti remont, kosmeetiline remont raamatukogu ruumides. 

 

LISA 3 

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 

Juurdepääs võimalik Voka, Saka, Kohtla-Nõmme, Mäetaguse, 

Pagari, Sillamäe, Maidla, Vaivara, Sinimäe, 

Kohtla-Järve, Ahtme , Narva 

Keskraamatukogu 

Juurdepääs võimalik osaliselt Jõhvi Keskraamatukogu, Tudulinna, Kurtna, 

Kuremäe, Alajõe, Varja 

Juurdepääas puudub Toila, Kiikla, Iisaku, Lüganuse, Püssi, 

Tammiku, Olgina, Narva-Jõesuu, Oru, 

Sompa 

 

 

2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 

 

Jõhvi Keskraamatukogu  on kaetud lugejatele mõeldud WIFI-võrguga, töötajatele on sisevõrk. 

Oktoobris võeti vabavara asemel kasutusele MS Office. Aasta lõpus osteti viis arvutit (3 süle-

ja 2 lauaarvutit).  Keskmiselt on raamatukogu arvutid 5 -10 aastat vanad. Välja vahetati kõige 

vanemad arvutid ja kuvarid.  
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Alutaguse Huvikeskuse raamatukogud:  Mäetaguse – paigaldati uus 

printer/skänner/koopiamasin, Kuremäe ja Kurtna – uuendati wifi võrku, Pagari –paigaldati 

valguskaabel. 

Lüganuse valla Püssi raamatukogu sai uue lauaarvuti. 

Narva Keskraamatukogusse osteti uus server, UPS, kolm lauaarvutit, ribakoodi lugeja ja 

tšekiprinter. Ameerika Keskuse eelarvest  osteti  4 sülearvutit. 

 

3. Kogude komplekteerimine ja töötlemine 

3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 

Komplekteerimisel lähtuti Jõhvi Keskraamatukogus välja töötatud Ida-Virumaa raamatu-

kogude  komplekteerimispõhimõtetest ja kultuuriministri 09.01.2015. a määruses nr 1 lisa 1 

sätestatud tingimustest. Määruses nimetatud kriteeriumitele vastavaid teavikuid on Jõhvi 

keskraamatukogu komplekteerimispiirkonnas, sh isekomplekteerivas Iisaku raamatukogus, 

ostetud kogu riigitoetusest 50,7%, st. 20,7% nõutust rohkem. 

Ida-Viru suurte linnade puhul pole 30% nõuet võimalik täita, arvestades nende 

teeninduspiirkondade rahvuslikku koosseisu. Samas panustavad need raamatukogud lisaks 

nõutule ka venekeelse väärtkirjanduse ja keeleõppematerjalide komplekteerimisele. 

Jõhvi Keskraamatukogu komplekteerimisosakond hangib teavikuid riigi- ja KOV raha eest 

peale enda kogu veel 20 maaraamatukogule. Koostades koondtellimusi hulgikliendina  

erinevatelt tarnijatelt on teavikud oluliselt soodsamate hindadega. Kokku oli Jõhvi 

komplekteerimisosakonnal erinevaid tarnijaid 26. Järelkomplekteerimine toimus jooksvalt ja 

teema- või sooduspakkumiste ajal. Kõik teavikud on alates komplekteerimisfaasist sisestatud 

raamatukogusüsteemi Urram.  

Annetused moodustasid Jõhvi Keskraamatukogus kogu juurdetulekust 7,38% (153 arvestus-

üksust).  

Teavikute ringlus Jõhvi keskraamatukogus 0,8 ja Tammiku harukogus 0,2. Kokku tervikuna 

0,72. 

Kõige enam saabus (68,5%) kõikide laadide arvestuses juurdetulnud teavikutest ilukirjandust. 

Lastele laenutused 20,4 %. Kontaktivabal laenutusperioodil oli venekeelseid laenutusi 

märgatavalt vähem. Perioodika laenutuste osakaal keskraamatukogus 4,3%, Tammiku 

harukogus 54,8%. 

Toila Vallaraamatukogu on eelistatud algupärane ilu- ja lastekirjandus, järgneb tõlkekirjandus 

ja aimekirjanduse osakaal on komplekteerimisel kõige väiksem. Valikute tegemisel arvestame 

ka laenutuste statistikat. E-teavikuid Toila valla raamatukogudesse komplekteeritud ei ole. 

Annetuste osakaal kogude juurdekasvust oli 2021. aastal ~8%. Enim annetusi (71 eksemplari 

laste- ja noortekirjandust) sai Voka Raamatukogu Lugemisisu programmi kaudu. 

Kogude komplekteerimisel arvestatakse Alutaguse Huvikeskuse raamatukogudes lugejate 

soovidega. Liigilise kirjanduse tellimisel püütakse aasta jooksul tellida teavikuid kõikidest 

liikidest. 
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Sillamäe Raamatukogus on prioriteediks ilukirjandus, laste- ja noortekirjandus, Eesti erinevate 

kirjandusauhindade laureaatide teosed.  Teabekirjandusest eelistati teatmekirjandust ja 

elukestvat õpet toetavat kirjandust.  E-teavikutena lisandusid raamatukogu poolt digiteeritud 

koduloomaterjalid ja mõned raamatud.   

Lüganuse valla raamatukogudes oli annetusi 41 ehk 4.68% kogude juurdekasvust. 

Kohtla-Järve Keskraamatukogu komplekteerimisosakonna vahendusel täiendati 

keskraamatukogu 3 osakonna ja 3 haruraamatukogu raamatuvarasid. E-teavikuid pole siiani 

komplekteeritud. Annetajad olid eraisikud, ettevõtted, organisatsioonid. Annetuste osakaal oli 

5 %. 

Narva Keskraamatukogu komplekteerimisosakond lähtub oma valikul teavikute näidistest, 

hankijate tellimisnimestikest, raamatukaupluste internetipakkumistest. Põhilised eestikeelse 

raamatu tarnijad on Rahva Raamat AS, kirjastused Äripäev AS, Päevaleht AS. Venekeelseid 

raamatuid osteti hulgimüügifirmade Lomelius OÜ, Sinonim OÜ ja Inforing Media OÜ kaudu. 

3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 

2021.a. soetati Jõhvi Keskraamatukogus, sh Tammiku raamatukogu, juurde 2824 (-604 

võrreldes 2020.a.) väljaannet (arvestusüksust). 

Raamatute komplekteerimisel on ilukirjanduse osakaal järjest suurenenud. Keskraamatukogu: 

 

Liigilise kirjanduse komplekteerimise osakaal sõltub ilmuvast kirjandusest. Teemad käivad 

lainetena (nt viimasel ajal investeerimine). Tavaks olnud liigiliste raamatute tutvustamine 

maaraamatukoguhoidjate seminaridel Jõhvi Keskraamatukogus ei ole kahel viimasel aastal 

võimalik olnud. 

 

2021. aastal said Toila valla raamatukogud 1431 uut teavikut (nendest 152 eksemplari 

annetustena), siis 2021. aastal osteti valla raamatukogudesse 1293 teavikut (neist oli annetusi 

103). See on ~15% vähem. Raamatutest 1063 eksemplari ehk 82% oli ilu- ja lastekirjandus. 

Võrdluses laenutuste osakaaluga valitseb tasakaal -  ~80% laenutustest moodustas samuti ilu- 

ja lastekirjandus. 

Komplekteerimiskulud olid 2021. aastal kokku 18 380 eurot (sellest 3,6 tuhat perioodika 

komplekteerimiseks. See on ~10% vähem, kui 2020. aastal. 

Alutaguse Huvikeskuse raamatukogud said kokku 1748 teavikut, annetusi 189 (10,8%).  

 2018 2019 2020 2021 

61,5% 61,3% 69,7% 70,9% 
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Sillamäe Raamatukogusse lisandus 7133 eksemplari (2020. a 5335), neist ostetud 4167 

nimetusi (2020.a 2703) ja 6681 eksemplari (2020.a 3776). 

Lüganuse valla raamatukogudesse tuli juurde 876 raamatut, ilu-ja lastekirjandus 83.97% 

Võõrkeelseid 63, s h venekeelseid 55. Vene keeles lugejaid on ainult Püssi haruraamatukogus. 

Aasta jooksul saadi Kohtla-Järve Keskraamatukogu raamatukogudes juurde 7513 eks. Eesti 

keeles 3035, võõrkeeltes 4478, sellest vene keeles 4459 ja teistes võõrkeeltes 19 eks.  Kirjandust 

osteti 7086 eks., muul moel saadi  427 eks. Sellest annetusi 378 eks. Kokku koostati raamatute 

bibliograafilisi kirjeid 2275. Enamusel venekeelsetest raamatutest puudub bibliokirje ja need 

tuleb luua. 

Narva Keskraamatukogusse lisandunud teavikud   

Teavik Ühik Juurdetulek kokku 

Raamatud Eksemplar 13550 

Audiaalteavik Arvestusüksus 38 

Visuaalteavikud Arvestusüksus 30 

Kombineeritud teavikud Arvestusüksus 3 

Elekroonilised teavikud Arvestusüksus 1 

Muud teavikud Arvestusüksus 69 

Keelte järgi 

Eesti keeles 1799 

Vene keeles 11633 

Muu keeles 118 

Annetustena saadi 276 teavikut, neist - 196 raamatut. 

 

3.1.2 Perioodika komplekteerimine 

Kättesaadav peab olema Eestis ilmuv perioodika, v.a väheväärtusliku sisuga väljaanded. 

Jõhvi Keskraamatukogu tellis enam huvipakkuvaid väljaandeid, ka teistes keeltes. Ajakirjade 

ilmumise lõpetamisega keset tellimisperioodi 2021.a suuri probleeme polnud. Varem hästi 

laenutatud „Огонёк“ ilmus juba 2020.a. lõpus harvemalt ja 2021.a. enam ei tellinud. 

Kultuuriperioodikast oli tellitud peaaegu kõik väljaanded (v.a. “Kunst.ee”, “Muusika” ja 

“Müürileht”, „Выжгород“. 

Toila valla raamatukogudesse oli tellitud 35 nimetust ajakirju ja 19 nimetust ajalehti.   

Alutaguse Huvikeskuse raamatukogudest on suurim perioodika valik Iisaku raamatukogus - 7 

ajalehte ja 21 ajakirja, teistes raamatukogudes on ajakirjade-ajalehtede valik väiksem, kuid 

katab lugejate vajadused. Populaarsed on Põhjarannik (seitsmes raamatukogus), Postimees (4), 

Maaleht (5),Eesti Ekspress (4), Eesti Naine (4), Nipiraamat (4). Eesti Ajalugu (4). 

 

Sillamäe Raamatukogus 49 nimetust (82 aastakäiku) ajakirju ja 9 nimetust (17 aastakäiku) 

ajalehti eesti ja vene keeles. 

Lüganuse valla raamatukogudes 81 aastakäiku, 33 nimetust. 
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Kohtla-Järve Keskraamatukogus komplekteeriti kokku 124 nimetust ajakirju, neist 57 eesti ja 

67 vene keeles. Ajalehti oli vastavalt 15 ja 17 nimetust. 

Narva Keskraamatukogus  kulus perioodika soetamisele 19 613 eurot. Ajalehti ja ajakirju osteti 

nii paber- kui ka elektroonilises versioonis, 228 komplekti ajakirju ja 67 komplekti ajalehti. 

Lugejate seas on endiselt populaarsed kohalikud ajalehed, populaarteaduslikud ning kirjandus- 

ja kunstiajakirjad, lisaoskuste arendamiseks ajakirjad (näputöö, ehitus, remont, kokandus jne).  

 

3.1.3 Auviste komplekteerimine 

Auviseid osteti Jõhvi Keskraamatukogusse seitse (+6 vrdl 2020.a., annetusena saadi üks (-3). 

Kõik helisalvestised.  

Muud liiki teavikuid osteti keskraamatukogus 17 arvestusüksust (+7 vrdl 2020.a.). Laenutati 

sellest laadist 51 korda. 

Maaraamatukogudega kokku soetati 10 auvist ostudena ja 5 annetusena. 

Narva Keskraamatukogusse telliti 71 eksemplari  auviseid,  neist 38 audioraamatud. Tellitavate 

audioraamatute arv kasvas. Audioraamatuid kasutavad meelsasti lugejad, kellel on raskusi 

lugemisega. 

 

3.2 inventuurid, mahakandmised 

Jõhvi keskraamatukogus koos Tammiku harukoguga kustutati 2551 arvestusüksust. Peamised 

kustutamiste põhjused olid aegunud, lagunenud raamatud. 1000 eksemplari kustutati  

raamatuid, mis olid ilmunud enne 2016 aastat ja mida polnud viimased 7 aastat laenutatud. Üks 

raamat tuli kustutada kohtumääruse põhjal. 

Maaraamatukogudest kustutasid teavikuid teistest rohkem Lüganuse, Mäetaguse, Kiikla, 

Tudulinna, Sinimäe, Pagari, ja Olgina. Kaks viimast valmistuvad inventuuriks. 

Inventuurid toimusid Alutaguse valla Kiikla, Mäetaguse ja Tudulinna raamatukogudes. 2022.a. 

on inventuur plaanis lisaks  eespool mainitud raamatukogudele Maidla, Püssi, Saka, Voka 

raamatukogus. 

Toila Vallaraamatukogus tehti mahakandmisis Voka raamatukogus. Maha kanti 550 

eksemplari. 

Alutaguse valla raamatukogudes kanti maha 8012 teavikut. 

Lüganuse valla raamatukogudes kanti maha 2878 eksemplari teavikuid. 

Sillamäe Raamatukogus kustutati 3219 eksemplari. 

Narva-Jõesuu Linnaraamatukogu kõikides raamatukogudes toimusid kustutamised. 

Kohtla-Järve Linnaraamatukogus kanti maha 7665 eksemplari aegunud ja räbaldunud 

kirjandust. 

Narva Keskraamatukogus kanti maha 33 485  teavikut, sh 32 483 raamatut. 
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4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  

 

Jõhvi Keskraamatukogu oli koroonaviiruse tõttu külastajatele suletud  jaanuaris 2021 ja 

ajavahemikus 08.03.-30.04.2021. Toimus kontaktivaba laenutus raamatukogu tavapärastel 

lahtioleku aegadel.  Teavikute tagastamine on võimalik ööpäevaringselt. Aasta lõpus lisandus 

raamatukapp. Raamatukogus toimusid tavapärased üritused ja kohtumised, käsitööring ja 

lastehommikud. 

14. detsembrist 2020 kuni 17. jaanuarini 2021 pakkusid kõik Toila valla raamatukogud ainult 

kontaktivaba laenutuse võimalust. Kohtla-Nõmme Raamatukogus on postipunkt. Valmisolek 

koduteeninduseks on olemas kõigis raamatukogudes ja elanikke on informeeritud. Toila valla 

raamatukogudes pakuti koduteenindust 133 korral. Kõige rohkem Kohtla-Nõmmel (83 korda) 

ja Sakal (38 korda). 

Alutaguse Huvikeskuse raamatukogudest muutusid Mäetaguse raamatukogu lahtiolekuajad: E 

ja N 9.00-17.00 ja T,K ja R 10.00-18.00. • Kiikla, Mäetaguse, Pagari, Tudulinna ja Kuremäe 

raamatukogude juurde paigaldati tagastuskastid. • Kuremäe raamatukogu kaminasaali kasutati 

periooditi 2-3 korda nädalas individuaalseks keeleõppeks (õpetaja-õpilane). 

Narva Keskraamatukogu aitas Kultuuriministeeriumi palvel läbi viia uuringu venekeelsete 

lugejate seas teemal "Rahvaraamatukogude venekeelsete teenuste kättesaadavus" (23.02.-

09.03.2021)  ning hõlmas vene keelt emakeelena kõnelevaid täisealisi raamatukogus 

registreeritud inimesi. 

 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.  

Kõikides raamatukogudes on tagatud juurdepääs avalikule teabele, kohaliku omavalitsuse ja 

riigi e-teenustele. Kohapeal on võimalik saada esmast arvutiõpet ning külastajaid aidatakse 

andmebaaside kasutamisel ning e-toimingutel. Raamatukogudes, kus enamiku lugejate emakeel 

on vene keel, tuleb raamatukoguhoidjatel neid aidata ka Eesti seadusandluses orienteerumises 

Riigi Teataja portaali vahendusel.  AIP-teenust kasutatakse aktiivselt. 

Enamasti vajavad teabe kättesaamisel abi eakamad inimesed: info otsimine kodulehtedelt, 

materjalide välja printimise juhendamine (vaktsiinipassid, mitmesugused taotluste blanketid). 

 

4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused.. 

Tabel 5 

Raamatu-kogu Lugejad 

2020 

Lugejad 

2021 

Muutus 

(+-) 

Linna/maak. rmtk    

Sh keskk 2565 2214 -351 

Toila 

Vallaraamatukogu 

579 521 -58 
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Alutaguse 

Huvikeskus 

1147 1104 -43 

Sillamäe 

Raamatukogu 

4718 4710 -8 

Lüganuse valla 

raamatukogud 

648 604 - 44 

Narva-Jõesuu 

Linnaraamatukog

u 

1041 1235 -194 

Kohtla-Järve 

Keskraamatukogu 

4982 4449 -533 

Narva 

Keskraamatukogu 

9250 8803 -447 

 

Raamatu- 

kogu 

Külastused 

2020 

Külastused 

2021 

Muutus 

(+-) 

Virtuaal-

külast. 

2020 

Virtuaal-

külast. 

2021 

Muutus 

(+-) 

Linna/maak. 

rmtk 

      

Sh keskk 26321 26311 -10 4080 5212 1132 

Toila 

Vallaraamatu

kogu 

7605 6809 -796 26705 42600 15895 

Alutaguse 

Huvikeskus 

17 604 16 581 -1023 169 255 86 

Sillamäe 

Raamatukog

u 

46502 45270 -1232 21627 20937 - 690 

Lüganuse 

valla 

raamatukogu

d 

7175 7776  601 - 210 210 

Narva-

Jõesuu 

Linnaraamat

ukogu 

9574 8427 -1147 0 0 0 
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Kohtla-Järve 

Keskraamatu

kogu 

86849 82091 -4758 4490 10534 6044 

Narva 

Keskraamatu

kogu 

94729 95820 1091 82545 96575 14030 

 

Raamatu- 

kogu 

Laenut-d 

2020 

Laenut-d 

2021 

Muutus 

(+-) 

Päringud* 

2020 

Päringud* 

2021 

Muutus 

(+-) 

Linna/maak. 

rmtk 

      

Sh keskk 59677 58823 -854 211 224 13 

Toila 

Vallaraamatu

kogu 

8320 7883 -437 81 118 37 

Alutaguse 

Huvikeskus 

24 757 23 501 -1256 470 557 87 

Sillamäe 

Raamatukogu 

115255 114621 - 634 3160 2956 - 204 

Lüganuse 

valla 

raamatukogu

d 

11784 10419 - 1365 12 40 +28 

Narva-Jõesuu 

Linnaraamatu

kogu 

22060 18776 -3284 516 597 +81 

Kohtla-Järve 

Keskraamatu

kogu 

232685 225061 -7624 11021 8106 -2915 

Narva 

Keskraamatu

kogu 

251659 321361 69702 1426 1093 -333 

 

Raamatu-kogu Virtuaalürituste arv Virtuaalüritustel 

osalejate arv 

Virtuaalürituste 

järelvaatajate arv* 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Linna/maak. rmtk       

Sh keskk 26 1 0 95 13537 26 
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Sillamäe 

Raamatukogu 

16 6 259 208 4 5 

Narva 

Keskraamatukogu 

121 251 2440 4114 13962 166755 

*kui järelvaatamine võimaldati peale ürituse toimumist 

Raamatu-kogu Virtuaalkoolituste 

arv 

Virtuaalkoolitustel 

osalejate arv 

Virtuaalkoolituste 

järelvaatajate arv* 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Linna/maak. rmtk 0 0 0 0 0 0 

Narva 

Keskraamatukogu 

111 122 1149 798 0 0 

*kui järelvaatamine võimaldati peale koolituse toimumist 

Raamatu-kogu Virtuaalnäitust

e arv 2020 

Virtuaalnäitust

e arv 2021 

Virtuaalnäitust

e külastajate 

arv 2020 

Virtuaalnäitust

e külastajate 

arv 2021 

Linna/maak. 

rmtk 

    

Sh keskk 0 0 0 0 

     

Sillamäe 

Raamatukogu 

25 23 0 0 

Kohtla-Järve 

Keskraamatukog

u 

2 2 245 748 

Narva 

Keskraamatukog

u 

12 15 2545 3622 

 

4.3 RVL teenindus  

Raamatukogu Tellitud 

meilt 2020 

Tellitud 

meilt 2021 

Meie tellinud 

2020 

Meie tellinud 2021 

Jõhvi 

Keskraamatukogu 

113 143 286 242 

Toila 

vallaraamatukogu 

 109  399 

Alutaguse 

Huvikeskus 

 120  122 

Sillamäe 

Raamatukogu 

0 0 4 6 

Narva-Jõesuu 

Linnaraamatukogu 

0 0  23 

Kohtla-Järve 

Keskraamatukogu 

 1035  599 

Narva 

Keskraamatukogu 

 4  6 
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4.4 Laste- ja noorteteenindus  

Lasteosakondade tegevuste eesmärgid on suunatud lapse ja teismeliste arendamisele,  teabe ja 

kultuuriliste vajaduste rahuldamisele, suhtlemise ja sisuka vaba aja veetmise võimaluste 

loomisele  raamatukogu keskkonnas. 

Prioriteetsed tegevussuunad: lugemist toetavad tegevused, koostöö haridusasutustega, 

projektitegevused, tervisliku eluviisi populariseerimine ja keskkonna teemade käsitlemine läbi 

kirjanduse, tegevused erivajadustega lastele ja noortele, vaba aja sisustamine. 

4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine  

 

Jõhvi Keskraamatukogus  osteti 694 eks (2020.a- 648 eks). Liigiline kirjandus moodustas 29 % 

(2020.a-23%). Annetusena saadi 48, võõrkeelset kirjandust 288, neist inglise keeles 19  

Aasta lõpus sisaldas fond 17 780 raamatut (2020.a-17 902), kokku ajakirjade ja auvistega 18 

120  ühikut.       

Osteti enamus Nukits, Hea lasteraamat, Hea noorteraamat, Kultuurkapitali kaunimad 

lasteraamatud, Paabeli Torni konkursi võitnud laste- ja noorteraamatud. Raamatud saabusid 

osakonda kaks korda kuus.  

 Maha kanti 816 eks (2020.a 2502 eks), auviseid 96. 

Venekeelne koolikohustuslik kirjandus on osalt kättesaadav internetis.  Puudu on uuema eesti 

lastekirjanduse tõlgetest, mida koolides soovitatakse lugeda eesti keeles (lapsevanemad ei 

suuda lugeda eestikeelset teksti abistamaks last koolitükkide ettevalmistamisel). 

Eesti kooli on naasnud  varasemalt väljaantud raamatud, mis on  maha kantud. See näitab, et 

lasteraamatuid ei tohiks maha kanda ka juhul, kui neid pole olnud klassivälise kirjanduse 

nimekirjas viimased 7 aastat.                                       

Perioodikat ilmub lastele vähe, noortele väljaandeid ei ole. Tellitud on 7 nimetust (neist üks 

ajaleht, üks venekeelne ajakiri). 

Toila valla raamatukogudesse saabus laste- ja noortekirjandust 224 eksemplari, sellest 106 

eksemplari (47%) oli algupärane lastekirjandus. See moodustab 17% kogu aasta jooksul 

saabunud teavikute arvust. 

Alutaguse Huvikeskuse raamatukogusse osteti laste-ja noortekirjandust 411 eksemplari ehk 

26% kõikidest saabunud teavikutest. 

Sillamäe Raamatukogus osteti lasteraamatuid 1099 nimetust ja 2089 eksemplari (29% kogu 

raamatute juurdetulekust)  ning ajakirju 9 nimetust ja 10 aastakäiku.   

Lüganuse valla raamatukogudesse osteti 86 teavikut, s o 9.82 % 

Aasta jooksul saabus Kohtla-Järve Keskraamatukogu lastekirjanduse osakonda 1235 

eksemplari raamatuid, enamik neist ühes eksemplaris, välja arvatud eesti- ja venekeelne 

koolikohustuslik kirjandus, millest mõnda saabus 2-4 eksemplari. Raamatuid saabus eesti 

keeles 487, võõrkeeles 762 ,  sh. vene keeles 748. 

Narva Keskraamatukogu komplekteeris 2450 teavikut, valdav osa vene keeles. 

4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 

Tabel 6 

Rmtk Lug-d 

2020 

Lug-d 

2021 

Muutus 

(+-) 

Külast-d 

2020 

Külast-d 

2021 

Muutus 

(+-) 

Laenut 

2020 

Laenut 

2021 

Muutus 

(+/-) 
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Linna/ma

ak. Rmtk 

          

Sh keskk 792 755  8135 7160 -1025 13929 11495 -2434 

Toila 

Vallaraam

atukogu 

  121    114 -7    788     618 -170    609    420  -189 

Alutaguse 

Huvikesku

s 

375 481 -106 4776 4077 -699 2226 2288 68 

Sillamäe 

Raamatuk

ogu 

1199 1312  113 17594 16055 - 1539 16105 16871  766 

Lüganuse 

valla 

raamatuko

gud 

158 171 13 2453 2796  303 816  1008  192 

Narva-

Jõesuu 

Linnaraam

atukogu 

174 186 +12 1301 1045 -256 1593 1191  -402 

Kohtla-

Järve 

Keskraam

atukogu 

1607 1443 -164 24292 24350 58 26008 24966 -1042 

Narva 

Keskraam

atukogu 

3268 3183 -85 32057 31426 -631 50979 56435  5456 

Jõhvi Keskraamatukogus  moodustavad lapsed ligi 34%  raamatukogu külastajate arvust. 

Vanemates klassides jääb kojulaenutajaid iga aastaga vähemaks. Eelkooliealisi lapsi oli 34 

(2020.a-38), põhikooli õpilasi 662 (2020.a- 655). Kuni 16-aastaste lugejate hulk suurenes 17 

võrra, kuid külastuste arv vähenes 1025 ja laenutusete arv 2434 võrra võrreldes 2020.a. 

Külastuste ja laenutuste arvu langus raamatukogudes on põhiliselt tingitud viirusepuhangust. 

Üheks laenutuste arvu vähenemise põhjuseks on, et lapsele vajaliku raamatu laenutab tema 

vanem (eriti vene keelt kõnelevad pered).  Viiruse perioodil tõusis selliste perede arv, kes 

laenutasid korraga 15-20 raamatut. Lapsed käivad raamatukogus rohkem aega veetmas ja 

üritustel  

 

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus, s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine.  

Jõhvi Keskraamatukogus alustati liigikirjanduse lastepärasemalt paigutamist, neid laenutati 

meelsasti.  
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Põhiliselt toovad lapsi raamatukokku nii kooli- kui lasteaiaõpetajad lasteüritustele või 

raamatutundidesse. Laupäeviti on võimalus osaleda laste jututoas. 

Lasteürituste kalender avaldati raamatukogu kodulehel iga kuu alguses eesti ja vene keeles, 

infot saadeti Stuudiumi kaudu, sündmuste korral e-kirjaga lastevanematele. Osaleti erinevatel 

üle-eestilistel konkurssidel. 

Lasteosakonnas saab mängida lauamänge, muretsetud on teler, kaks uut arvutit koos 

lisavõimalustega, kasutada maakaarte/gloobust. 

Lasteosakond osales venekeelse „Tähekese“ projektis (juhendas kogu maakonda).  

Kasutajakoolitusi toimus  43 korda (2020-56), neist individuaalseid 35 korda (2020-45). 

Tutvustati uuemat noorsookirjandust  (3x), ajakirja Täheke (14x), erinevate infokandjate 

kasutamist (lisaks internetile).   

Juhendati tudengeid ja lasteaiaõpetajaid.  Aitame leida kirjandust ja infomaterjali loovtööde ja 

referaatide jaoks. Infopäringuid on vähem, aga põhjalikumad.  Lapsed moodustavad ligi 34%  

raamatukogu külastajate arvust. Vanemates klassides jääb koju laenajaid iga aastaga vähemaks. 

Eelkooliealisi lapsi oli 34 põhikooli õpilasi 662. Külastuste ja laenutuste arvu langus 

raamatukogudes on põhiliselt tingitud viirusepuhangust. Üheks laenutuste arvu vähenemise 

põhjuseks on, et lapsele vajaliku raamatu laenutab tema vanem (eriti vene keelt kõnelevad 

pered).  Viiruse perioodil tõusis selliste perede arv, kes laenutasid korraga 15-20 raamatut. 

Lapsed käivad raamatukogus rohkem aega veetmas ja üritustel 

Lasteaia õpetajad külastavad koos lastega Voka ja Toila raamatukogu jalutuskäikude ajal, et 

laenutada kirjandust õppetöö toetamiseks või niisama lugemiseks. Kohtla-Nõmme 

raamatukogu asub kooli ja lasteaiaga ühes hoones, kuid raamatukogu ruum ei võimalda klassi- 

ja rühma ühiskülastusi. Raamatukogutöötaja käib lastega kohtumistel koolis või lasteaias.                

Toila raamatukogus toimus 2021. aastal viis raamatukogutundi Toila Gümnaasiumi õpilastele 

ja  neli muinasjututundi lasteaia lastele. 

Alutaguse valla kaheksast raamatukogust vaid ühes – Iisaku raamatukogus – on kaks töötajat. 

Seetõttu on Iisakus laste- ja noorteteenindust võimalik lihtsamalt korraldada, toimub mitmeid 

lasteüritusi. Kiikla näitering (kus osalevad nii lapsed kui ka täiskasvanud) lavastab muinasjutte 

ja tänapäeva eesti lastekirjanduse ainetel kirjutatud näidendeid – see tekitab huvi lugemise 

vastu.   Kurtna raamatukogu korraldab kohalikus koolis Lugemisisu programmi ning käib 

lasteaias ettelugemisi korraldamas.  

Sillamäe Raamatukogus on lasteaia ja algkooli lapsed aktiivsemad lugejad. Vanemad õpilased 

osalevad üritustel, kuid koju laenutajaid on iga aastaga vähem. 

Lüganuse kooli laenutuspunkti viiakse uusi raamatuid, mida algklasside lapsed vahetundides 

loevad. Koolides on lugemisnurgad kott-toolide ja mänguasjadega. Püssi raamatukogu teeb 

koostööd Lasteaed Marjakesega ja Püssi Laste Loovusringiga. 

Enim laenutati Kohtla-Järve Keskraamatukogus ilu- ja lastekirjandust. Suur oli huvi ka 7 liigi 

kirjanduse vastu, järgnesid loodusteemalised raamatud. Vene emakeelega lastele tutvustati ja 

soovitati eesti lastekirjanike loomingut  vene keeles (A. Kivirähk, H. Mänd, E. Valter, P. Raud 

jt). Endiselt on suur huvi  internetimänguteemaliste raamatute vastu: huvipakkuvamad neist olid   

sarjad  „Minecraft“, “LEGO“, nii eesti kui vene keeles. 
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Narva Keskraamatukogu jätkas koostööd Ida-Virumaa Koerasõprade klubiga „Lucky“. Igal 

laupäeval kohtusid väikesed lugejad (6.-8. aastased) lugemiskoertega.  

Ameerika Ühendriikide Suursaatkonnaga toel viidi läbi lugemisprogramm „Suvi, raamat, 

jäätis“  ning kaks üle-linnalist kirjandusmängu (veebruaris ja detsembris), mis olid pühendatud 

kirjanike Mark Twaini ja Jacki Londoni loomingule. Mõlemad mängud toimusid 

veebikeskkonnas, kus osalesid Narva üldhariduskoolide õpilased.  

Alates 2021. aasta kevadest oldi sisuloojad FB lehele „NinaZavriku - minu kakskeelne 

laps“Estonia/Eesti. Narva haridusasutustele koostatakse igal aastal kirjanduslike tähtpäevade 

kalender ja  jagatakse metoodilist abi.  

4.4.4 Laste- ja noorteüritused:. LISA 4  

Viidi läbi kolm Made Balbati muinasjutukangelaste näituse põhjal koostatud üritust Jõhvi 

Põhikooli õpilastele,  kaks eesti lasteluule tutvustust algklassidele. „Pettson ja Findus. Sven 

Nordqvist-75”näitus ja üritused -10 korda, osalejaid 200. Raamatukogu tund toimus 6 korda 

Jõhvi Vene Põhikooli ja Ahtme Põhikooli õpilastele koos meisterdamise tunniga. Soome 

Instituudilt saadud näituse „Muumitrollid” üritused koos meisterdamisega toimusid 15 korda 

255 õpilasele. 

Suvel toimus neljapäevane pärimuslaager 20 lapsele.  Oktoobris „Ega mets tühi ole” (aasta 

teema koos näitusega) üritusi 8 korda 156 osalejale. Lugemisisu projektis raamatutunnid koos 

uudiskirjanduse tutvustamisega 7 korda 112 õpilasele.  

Kohtla-Järve Keskraamatukogus korraldati  vastavalt võimalustele raamatukogutunde, 

kirjandushommikuid (nt. ”Saame tutavaks Tipi ja Täpiga", “AB hakka pähe”jt.), ülevaateid 

kirjandusest, ettelugemisi.. Põhiliselt viidi läbi  üritusi koolieelikutele ja põhikooliõpilastele. 

Laste üritusi oli kokku 34 ja  neis osales 480 last. Ahtme haruraamatukogus korraldati 

augustikuus keelekümbluse suvelaager. Osa võttis 17 last. 

 Toila raamatukogus toimusid traditsiooniks saanud meisterdamistunnid (aasta jooksul 5 tundi) 

koos vabatahtliku Kaja Alasooga. Koostöös Toila Gümnaasiumiga viidi läbi kuus 

raamatukogutundi ja Toila lasteaia „Naerumeri” mudilased külastasid muinasjututunde neljal 

korral. Voka raamatukogu korraldas lugemisprogrammi Lugemisisu lõpetamise. Kohtla-

Nõmme raamatukogus tähistati ettelugemise päeva. Saka raamatukogus on toimunud filmide 

ühisvaatamised ja meisterdamistunnid. 

Alutaguse Huvikeskuse raamatukogude olulisimad lasteüritused: järjejutuminutid 

algklassidele, muinasjutuprogrammid põhikoolide õpilastele, Lugemisisu programm. 

Sillamäe Raamatukogus joonistasid lapsed Natalja Veeberi luuletuste ainetel, raamatukogus 

need skaneeriti ja läkitati autorile ning neist said tema uue raamatu illustratsioonid. Iga osalenud 

laps sai endale eksemplari. 

Narva-Jõesuu Linnaraamatukogu teeb koostööd ka Narva-Jõesuu Niguliste kiriku 

pühapäevakooliga. 

Narva Keskraamatukogu lasteosakonnas viidi läbi kokku 262 üritust, millest võttis osa 4710 

inimest. Lisaks toimus 114 kasutajakoolitust, 75 näitust ja väljapanekut. Algkoolilastele pakuti 

koolivaheaegadel üritusi, mis tutvustasid erinevaid kirjandusteoseid. Koolivaheaegade 

teemadeks olid: „Kodumaale – terve noor põlvkond“, „Kosmos“, „2021. aasta tegijad Eesti 
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looduses“, „Alustage aastat raamatukoguga ja Narvast“. 6.-9. klasside õpilastele toimusid 

koolivaheaegadel „Vabaaja veetmise kooli“ (Школa правильной тусовки) üritused. ERÜ 

koostööprojekti „Raamatukogud-muuseumid-noored“ raames esitati projekt “Mälestiste 

radadel”. Projektitegevused leidsid laialdast positiivset vastukaja linnaelanike seas. 

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  

 

Tabel 7 

 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv 

Koduteenindus                

Jõhvi keskraamatukogu 62 62 5 

Toila Vallaraamatukogu 133 133 12 

Alutaguse huvikeskus: 

Iisaku, Mäetaguse, 

Kuremäe, Pagari, Kurtna 

raamatukogud 

 

53 

 

55 

 

17 

Sillamäe Raamatukogu 59 59 8 

Lüganuse valla 

raamatukogud 

347 347 14 

Narva-Jõesuu 

Linnaraamatukogu 

19 19 2 

Kohtla-Järve 

Keskraamatukogu 

173 173 18 

Narva Keskraamatukogu 284 2 35 

Tabel 8 

Teenused teistele asutustele Ürituste arv Osavõtjate arv 

Sillamäe Raamatukogu 13 172 

Kohtla-Järve Keskraamatukogu 5 100 

Narva Keskraamatukogu 33 549 

 

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

võimalusi pakkuv kultuurikeskkond  

4.6.1 kohalikul tasandil   

Jõhvi Keskraamatukogu partnerid  on  
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üldhariduskoolid, lasteaiad – raamatukogu- ja lugemistunnid, kohtumised kirjanikega, 

igapäevane lastega tegelemine ja nende huvide suunamine. Ühiste ürituste korraldamine – nt 

enne KOV valimisi valimisdebatt koos Jõhvi Gümnaasiumiga. 

huvikoolid – laste näituste ja kontsertide korraldamine raamatukogus, üritustele kaasamine; 

Jõhvi Huvikeskus  - ühised üritused, nagu osalemine Jõhvi Mihklilaadal, Virumaa 

kirjandusauhinna väljaandmisel, väiksematel üritustel. 

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus – õpilased koolitavad raamatukogus huvilisi ITK teemadel.  

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit - tunnustusürituste korraldamine, Virumaa kirjandusauhinna 

väljaandmise korraldamine, väiksemad ühistegevused 

Integratsiooni Sihtasutus – käsitööring   

 ajaleht „Põhjarannik“  - raamatukogu ürituste aktiivse kajastajana. 

Käsitööring igal kolmapäeval meie töötaja eestvedamisel, individuaalkoolitused,  

Raamatukogude korraldatud või Toila valla raamatukogudes toimunud üritused on andnud 

märgatava panuse Toila valla kultuuriellu. 

Raamatukogudes korraldati aasta jooksul 101 erinevat näitust ja väljapanekut, näiteks suuremad 

Vokas – Tartu Kunstikooli õpilase Alissa Anissimova isikunäitus (akrüül, graafika),  

postkaardinäitus Tuglase portreedega eri kunstnikelt, kristliku kirjanduse (eesti autorid) näitus 

koos mustvalgete fotodega Pühajõe kiriku ajaloost. 

Raamatukogus või raamatukogu poolt korraldati 18 erinevat sündmust: Salongiõhtud Toila 

Seltsimajas, kus toimusid kohtumised kirjanikega, loodusõhtu Kohtla-Nõmme Rahvamajas,   

tantsu ja muusikaetendus „Lumivalgekese” ainetel Sakal. 

Toila raamatukogus tegutsev Kella Kuue Kohtumiste Klubi sai kokku viis korda. 

Raamatukogu FB lehel said külastajad ~ 10 korral oma teadmisi proovile panna 

raamatukogutöötaja koostatud ristsõnu, sõnamänge mängides. 

Avalikke ettelugemisi/raamatute tutvustusi tehti raamatukogu FB lehel 2021. aastal 38 korda. 

Need jõudsid ~4000 vaatajani. 

2021. aasta detsembris olid Voka ja Toila raamatukogudes avatud pop-up käsitööpoed, et viia 

kokku kohalikud väiketootjad ja käsitöölised ning kingituste otsijad. 

Hea koostöö on raamatukogudel valla haridusasutuste, Voka Avatud Noortekeskuse ja Toila 

valla Spordi- ja Kultuurikeskusega. 

Alutaguse Huvikeskuse raamatukogud:  

Iisaku raamatukogu „Huvitavate Kohtumiste Klubi“, „Tuntud inimene raamatukogus“ – 

vestlusring, kus külalisteks põneva hobi või tööga inimesed; Iisaku aleviku ajalugu käsitleva 

kogumiku „Kui fotod olid must-valged…“ koostamine.  

Kurtna Koostöös MTÜ Kultuurikamber korraldatakse Kurtna pargis kolm-neli korda aastas 

laatu (käsitööesemed, toiduained, jne); samal ajal toimub ka tasuta raamatute laat.  
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PÄRANDIVADERITE programmi raames riisusid Jõhvi Vene Põhikooli 7. klassi õpilased 

Kurtna parki.  

Meeskonnamängud Kurtna Noortekeskuse õuel. Kurtna „Kuula.me: моя, твоя, наша история“ 

– kogukonna lugude jagamine ja linnakunsti loomine, Peace Action Community Estonia MTÜ, 

projektijuht Maria Sakarias;  

Iisaku, Kuremäe, Kurtna Maalide ja käsitööesemete näitus-müügid  

Alajõe Raamatukogupäev, IV Peipsi Külade päev, naiste käsitööklubikokkusaamised kaks 

korda kuus raamatukogus. 

Lüganuse vallas osaleti valla e- mälumängu „Lüganuse ragin” küsimuste koostamisel.                                                          

Püssi raamatukogu tähistas aprillis raamatukogu sünnipäeva.     

Sillamäe Raamatukogu sündmustel osalenute arv oli 3708.  Need üritused olid inimestele 

omamoodi psühholoogiliseks abiks.  Aastal 2021 koguti materjali linna elanike arhiividest, et 

täiendada kodukoha digiteeritud ajalugu. Raamatukogu on linna haridus- ja kultuuriasutuste 

ning rahvusseltside koostööpartner. 

Narva-Jõesuu Linnaraamatukogu teeb koostööd Narva-Jõesuu eestlaste seltsiga „Kalju” , 

Narva-Jõesuu koduloomuuseumi ja koduloo -uurija tütre koostööna korraldatud  üritust Virve 

Orav-90, mis toimus juunikuus.  Hea koostöö on Narva-Jõesuu Vene kultuuriseltsiga „Allikas„ 

, mille tulemusena on valminud rahvusvahelisele luulepäevale pühendatud luuleõhtu 

„Armastatud luuletustest „  ja  „Hõbesajandi kaja”,  pühendatud vene luuletajale  Nikolai 

Gumiljovile.. Juulikuus toimus Narva kirjaniku Viktor Bulkini raamatuesitlus. 

Kohtla-Järve Keskraamatukogu raamatukogudes  korraldati 375 väljapanekut ja 50 üritust. 

Suuremad/huvitavad nätused/üritused olid • Maleva Põhikooli õpilaste vilditehnika näitus 

muinasjutu ja multifilmi tegelastest "Seitsme maa ja mere taga“, • Kohtla-Järve Kunstide 

Kooli õpilaste jõulukontsert, näitus „Eestimaa valged ööd. Koit ja Hämarik“ jne.        Olulisteks 

partneriteks on: Kohtla-Järve ja Ahtme Pensionäride Päevakeskus, Kohtla-Järve, Ahtme, Puru 

koolid ja lasteaiad, Kohtla-Järve Kunstide Kool, Kohtla-Järve Ukraina selts, Kohtla-Järve lina 

Kunstnike  Ühendus, Ida-Virumaa Valgevene Kultuuriselts BEZ jne. 

Narva Keskraamatukogu partnerid: linna kultuuri- ja haridusasutused, huvikoolid, 

spordikoolid, Narva Muuseum, Narva Kolledž, Narva Laste Loomemaja, ERR, raadio4 stuudio, 

SA Narva Linna Arendus TÜ, Eesti Selts, Eesti keele maja, Narva  Linnavalitsus, Narva linna 

rahvuskultuuride seltsid, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, Eesti Töötukassa, Politsei-ja 

Piirivalveamet, Narva Haigla SA, õppekeskus VESTIFEX, Henrich Hanseni Nimeline Narva 

Muinsuste Selts, Kultuurikeskus Geneva OÜ, Vesiroosi galerii, Pitsi Gild MTÜ, MTÜ „28 

kudumissilma“, Narva Parkinsoni Haiguse selts, Ida Eesti Pimedate ühing jne. 

. 

Huviklubidest tegutsesid raamatukogus kirjandusklubi „Ovaalse laua taga“, Henrich Hanseni 

Nimeline Narva Muinsuste Selts ja „28 kudumissilma“ klubi.  

4.6.2 riiklikul tasandil  

Jõhvi Keskraamatukogu ja teised Ida-Viru rahvaraamatukogud osalevad traditsioonilistel 

üritustel – emakeelepäev, raamatukogupäevad, Põhjamaade raamatunädal, Nukitsa konkurss, 
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ERÜ maaraamatukoguhoidjate sektsioon (Toila raamatukogu juhataja Lea Rand – sektsiooni 

juhataja), lugemisprogramm „Lugemisisu“. 

Partnerid: Lääne-Virumaa Keskraamatukogu, Eesti Lastekirjanduse Keskus, 

Rahvusraamatukogu, ERÜ, Andras, Kultuuriministeerium, Eesti Rahvusraamatukogu, Eesti 

Hoiuraamatukogu, Tallinna Keskraamatukogu, Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing, 

Jõhvi Keskraamatukogu peab ja täiendab koduloo andmebaasi. 

Sillamäe Raamatukogus koostöös Sillamäe Rakendusökoloogia Keskuse, Rohetiigri,  Eestimaa 

Looduse Fondi esindajatega üritus „Tule, mõtle ja räägi kaasa - õiglane üleminek rohepööre ja 

Ida-Viru tulevik“. 

 

4.6.3 rahvusvahelisel tasandil  

Näituste ja ürituste korraldamiseks tehti koostööd:  

Ameerika Ühendriikide, Soome, Taani, Norra saatkonnaga,  Soome Instituudiga, Põhjamaade 

Ministrite Nõukoguga 

Rahvusvahelisel fotofestivalil «Nocturne-fest 2021» Narvas tegi Sillamäe raamatukogu 

esindaja  ettekande „Fotopildid kui perekondlik väärtus“. 

Konstantin Balmonti muuseumiga (Šuja linn, Venemaa) ja Sillamäe Vene Seltsiga viidi läbi 

VIII Balmonti lugemised. 

Ameerika Ühendriikide Suursaatkonna toel korraldati Narva Keskraamatukogus lastele ja 

noortele Meediatarkuse kooli ja Programmeerimiskooli tunnid. 

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele. 

Millised on peamised sihtrühmad ja millised on peamised teemad? Tagasiside, mis 

muutunud? 

• Rühmakoolitused toimuvad põhiliselt kooli- ja lasteaialastele, kellel tutvustatakse 

raamatukogu ja viiakse läbi erinevaid teematunde. 

• Täiskasvanutele  nende huvitegevuste toetamine.   

•  Individuaalkoolitused eelkõige vanematele inimestele  –nutiseadmete ja e-keskkondade 

kasutamiseks. Vaktsineerimistõendite trükkimise/allalaadimise individuaalkoolitused või 

otsene abi tõendi genereerimisel Jõhvi Keskraamatukogus ca 700 inimest. Kasvav huvi muude 

e-teenuste, sh riigiportaali, kasutamise vastu raamatukogus. 25.10 toimusid eakatele 

digivahendite, sh nutitelefonide,  kasutamise individuaalkoolitused Ida-Virumaa 

Kutsehariduskeskuse IT eriala õpilaste poolt. 

• Individuaalkoolitused andmebaaside ja raamatukogude e-teenuste kasutamisel. 

• Suvekoolid ja -laagrid lastele. 

Narva Keskraamatukogus viidi läbi 1162 individuaalkoolitust ja 288 rühmakoolitust erinevatele 

sihtrühmadele. Jätkati haridusprogrammi teemadel „Pildistamine mobiiltelefoniga“, 

„Nutitelefoni kasutamine“. Toimus  38 koolitust  695 osalejaga.  
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4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded 

  

Jõhvi Keskraamatukogul on koduleht, kuid populaarseim kanal on Facebook, kus raamatukogul 

on enam kui 1800 aktiivset jälgijat. Facebookis kajastub raamatukogu tegevus väga 

operatiivselt.  Maakonna ja kohalike omavalitsuste ajalehed kajastavad raamatukogu tegevusi 

aktiivselt. Vähemal määral kasutatakse tasuta reklaampindasid kaubanduskeskuses jm.  

Toila Vallaraamatukogu direktor kujundab ürituste reklaame, lepib kokku esinejatega ja teeb 

reklaami sotsiaalmeedias. Raamatukogus müüakse ka pileteid vallas toimuvatele 

kultuuriüritustele. Toila raamatukogu haldab Toila Topoteeki, kuhu kogutakse ajaloolist 

(foto)materjali Toila ja Voka piirkonna elust-olust. 

Oluline roll on otseturundusel – isiklikud suhted, meilid, sõnumid, kutsed ja telefonikõned. 

Raamatukoguteenuseid ja seal toimuvaid üritusi tutvustatakse Alutaguse Huvikeskuse 

kodulehel ja Facebooki lehel ning Alutaguse valla kodulehel. Kurtna, Kuremäe ja Tudulinna 

raamatukogudel on oma Facebooki leht. Ida-Viru maakonnaleht Põhjarannik on samuti aegajalt 

avaldanud raamatukogude tulevasi üritusi. Alutaguse valla lehe igas numbris ilmub 

uudiskirjandust tutvustav rubriik „Raamatukoguhoidja soovitab“. 

Sillamäe linna ajaleht avaldab neljapäeviti infot raamatukogu sündmustest. 

Teave on Lüganuse valla veebilehel. 

Narva-Jõesuu Linnaraamatu kohta saab teavet Narva-Jõesuu linnavalitsuse kodulehelt ja FB-st. 

Kohtla-Järve Keskraamatukogu kasutas raamatukogu ja raamatuürituste reklaamiks kohalikku 

ajakirjandust (”Põhjarannik”, ”Инфопресс”, „Панорама» ). Jagati infot ja levitati reklaami 

raamatukogu  kodulehel ja FB-s, FB venekeelsel lehel "Kohtla-Järve linn ja inimesed". 

Narva Keskraamatukogu turunduspartnerid:  kohalikud ajalehed ja Raadio4, Narva linna 

koduleht ja  NarvaVibe’i platvorm. Raamatukogul on kontod FB-s, Instagtamis, VK-s, OK-s. 

4.9 Andmebaasid.  

Jõhvi Keskraamatukogu peab koduloo andmebaasi. 

Toila vallaraamatukogu haldab  Toila Topoteeki, kuhu kogutakse ajaloolist materjali Toila ja 

Voka piirkonna elust-olust. 

Sillamäe Raamatukogus peetakse kohaliku koduloo andmebaasi. 

Kohtla-Järve Keskraamatukogus jätkati eesti- ja venekeelse elektroonilise koduloo andmebaasi 

loomist kohalike ajalehtede baasil. Kodulooandmebaasi  tehti 387 kirjet. 

Narva Keskraamatukogu täiendab Narva koduloo andmebaasi nii  trüki- kui ka 

fotomaterjalidega, elanike isiklike arhiivimaterjalidega. Kogusse on lisatud  „Mälestiste 

radadel“ projekti käigus kogutud materjalid, koostatud voldikud ja näituseplakatid. 
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5. 2022. aasta tegevused 

 

Raamatukogude aastal püüavad raamatukogud olla veelgi rohkem avatud ja kaasata kogukonda 

oma tegemistesse. Väljakutseks on inimeste raamatukogusse tagasi toomine. 

Jõhvi Keskraamatukogu tähistab 125. aasta juubelit ürituste sarjaga, mis kulmineerub märtsi 

lõpus juubelipeoga. Aktiivne osalemine raamatukogude aasta tegevustes. Traditsiooniliste 

üritustega jätkamine. Tähelepanu fokusseerimine maakonna rahvaraamatukogudele -

koolitused, nõustamine, üritused. 

Toila Vallaraamatukogu on  välja kuulutanud digitalgud, et täiendada Toila Topoteeki,  

Toila valla raamatukogud jätkavad kasutajasõbraliku teenuse pakkumist, laste ja noorte 

lugemisharjumuse kujundamist, elukestva õppe toetamist ja erinevate kultuuriürituste 

korraldamist. 

Suuremad üritused (raamatukogude juubelid, laadad, jne) toimuvad Alutaguse Huvikeskuse 

juhataja ning kultuurikorraldaja kaasabil. Väiksemad sündmused korraldatakse 

raamatukoguhoidjate poolt ise. Koostööd tehakse kohaliku kogukonnaga 

Narva Keskraamatukogu juhindub oma tegevustele 2022 aastal vastavalt raamatukogu uuele 

arengukavale 2021-2026, tegevuskavale 2022 ja ürituste kavale 2022. 

Jõhvi Keskraamatukogu tegeleb jätkuvalt uue hoone rahastamisvõimaluste uurimisega. 

 

Koostajad Eve Kottise, Maaritsa Ort, Aime Aarma, Elviira Sidorova, Jaana Toss, Aiki Maalma, 

Helgi Kärsten, Lea Rand 

 

 

Direktor 

Allkiri   allkirjastatud digitaalselt    /Eve Kottise/ 
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LISA 1. Personali koolitus 

Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv  

(koolituse maht ) 

Koolituseks kulutatud 

Jõhvi 

Keskraamatukogu 

33 475 2735 

Toila 

Vallaraamatukogu 

2 80 90 

Alutaguse huvikeskus 21 215 810 

Sillamäe 

Raamatukogu 

3 76 280 

Kohtla-Järve 

Keskraamatukogu 

13 176  0 

Narva 

Keskraamatukogu 

96 755 0 

 

LISA 2. Raamatukogutöötajate avalikud esinemised 
 

Kohtla-Järve Eakate 

Päevakeskus (Kohtla-Järve 

Keskraamatukogu) 

Ülevaade uuemast kirjandusest, Viktor 

Bokov - luletaja jumalast ja kodumaast, 

Undegroundi tegelane Anatoli Zverev, 

Jõulud, Eestimaa valged ööd 

osalejaid 100 

Tartu O. Lutsu nim. 

raamatukogu (Narva 

Keskraamatukogu) 

„Digiteemad rahvaraamatukogus“  

Ida-Virumaa 

Kutsehariduskeskus (Narva 

Keskraamatukogu) 

Loengud PowerPointis presentasioonide 

koostamine ja kujundamine, 

Pilvetehnoloogiad 

 

Esinemine seenioride 

päevakeskuses “Fööniks” ja 

“Merelaine” (Sillamäe 

Raamatukogu 

Kirjanike Mihhail Bulgakovi, Sergei 

Dovlatovi jt elu ja looming 

126 osalejat 
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LISA 3. Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid 

Raamatukogu nimi              Teostatud tööd (2021) 

Jõhvi 

Keskraamatukogu 

Valgustite vahetus lugemissaalis 

Alutaguse 

Huvikeskus 

Kuremäe: tehti uus laiem välistrepp; Pagari raamatukogu: paigaldati 

maakütte radiaatorid, vahetati laevalgustus; Kurtna: paigaldati uus 

elektriboiler, parandati vihmaveerennid. 

Kohtla-Järve 

Keskraamatukogu 

Ahtme HRK 

Kolme akna vahetus avatavate akende vastu. 

Narva 

Keskraamatukogu 

Katuseventilatsioonišahti remont.                                                          

Kosmeetiline remont näitusesaalis, abipersonali ruumis. Ameerika 

Keskuse ruumide ventilatsioonsüsteemi väljaehitamine. 

 

LISA 4. Laste ja noorteüritused 

Raamatukogu nimi Ürituse nimi Osavõtjate arv 

Jõhvi Keskraamatukogu Laste jututoad 188 

Jõhvi Keskraamatukogu Made Balbati näituse teemadel  

Jõhvi Keskraamatukogu Pettson ja Findus näitus ja üritused 200 

Jõhvi Keskraamatukogu Näitus „Muumitrollid“ koos üritustega 255 

Jõhvi Keskraamatukogu Suvine pärimuslaager 20 

Jõhvi Keskraamatukogu Muinaasjutuvestja Piret Päär 65 

Jõhvi Keskraamatukogu „Ega mets tühi ole“ näitus koos 

üritustega 

156 

Jõhvi Keskraamatukogu Lugemisisu 112 

Toila Vallaraamatukogu Lugemisisu programmi lõpetamine 21 

Toila Vallaraamatukogu Raamatukogutunnid Toila 

Gümnaasiumi õpilastele (6) 

109 

Toila Vallaraamatukogu  Meisterdamistunnid (5) 34 

Toila Vallaraamatukogu  Ettelugemispäev 16 

Toila Vallaraamatukogu Meisterdamistund                    7 
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Alutaguse Huvikeskus Järjejutuminutid (19ettelugemist) 

algklassidele 

182 

Alutaguse Huvikeskus Muinasjutuprogrammid põhikoolide 

õpilastele läbi aasta 

300 

Alutaguse Huvikeskus Eesti rahva  lemmik 

muinasjututegelase valimine 

150 

Alutaguse Huvikeskus Lugemisisu programm Illuka Kooli 

algklasside lastele veebruaris, mais, 

detsembris. 

60 

Sillamäe Raamatukogu Raamatukohvik,8 üritust  132 

Sillamäe Raamatukogu Kirjandustund, 72 üritust  988 

Sillamäe Raamatukogu Huviring "K nagu kodus, K nagu 

koos", 42 tundi 

527 

Kohtla-Järve 

Keskraamatukogu 

Ettelugemisepäev Kohtla-Järve 

Põhikoolis 

42 

Kohtla-Järve 

Keskraamatukogu 

Meistrite tuba "Jõuluaeg on käes" 56 

Kohtla-Järve 

Keskraamatukogu 

Kirjandushommik "Saame tuttavaks 

Tipi ja Täpiga" 

29 

Kohtla-Järve 

Keskraamatukogu 

Kirjandushommik "Saame tuttavaks 

Tipi ja Täpiga" 

29 

Narva Keskraamatukogu Viikingid tulevad! 85 

Narva Keskraamatukogu Aktsioon “Aidata on kerge!” 250 

Narva Keskraamatukogu E-viktoriinid https://learningapps.org  219                 

Narva Keskraamatukogu Virtuaalne raamatukogu. "Vana 

raamatukogu muinasjutud". Youtube.  

226 

Narva Keskraamatukogu Kas te teate, et Eestis ... 170 

Narva Keskraamatukogu Raamatukapi saladused. 

Raamatukogude ajalugu 

12  

Narva Keskraamatukogu Talvine viktoriin 40 

Narva Keskraamatukogu Lend sügise kohal 46 

Narva Keskraamatukogu Tere, Sipsik! 40 

 

https://learningapps.org/
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LISA 5. Raamatukoguteeninduse maakondliku koordineerimise ülesannete 

täitmine 

 

Kogude komplekteerimine ja töötlemine, sh arveldused,  toimub läbi Jõhvi Keskraamatukogu. 

Riigi toetus jagatakse vastavalt Rahvastikuregistri andmetele ja iga omavalitsusega sõlmitakse 

leping  nii riigi toetuse kui ka omavalitsuste poolt eraldatava raha kasutamiseks 

rahvaraamatukogude poolt. Riikliku toetuse ja KOV-i eraldiste kohta peetakse 

keskraamatukogu komplekteerimisosakonnas jooksvat arvestust. Uute teaviku info koos 

tellimisvõimalusega saavad rahvaraamatukogud iga nädal. Keskraamatukogu kogude 

arenduse juht jagab nii suuliselt kui ka kirjalikult suuniseid ja soovitusi kogude 

komplekteerimiseks. Keskraamatukogu töötleb saabunud teavikud.   

Jõhvi Keskraamatukogu peab ja täiendab jooksvalt koduloo andmebaasi. Aasta jooksul tehti 

rahvaraamatukogude poolt  1 sisuline infopäring. Regulaarselt vajavad 

rahvavaraamatukogude töötajad nõustamist URRAMi kasutamisel. 

Rahvaraamatukogude statistiline aruanne kontrolliti, kooskõlastati ja kinnitati.  Analüütilised 

aruanded esitati rahvaraamatukogude poolt ning on leitavad Jõhvi Keskraamatukogu 

kodulehel. Koondaruandega tekkisid probleemid keskraamatukogu personali vähesuse tõttu. 

Seoses koroonaviirusega ei saanud füüsilises ruumis koolitusi  korraldada. Jõhvi 

Keskraamatukogu jagas Ida-Virumaa rahvaraamatukogudele pidevalt teavet võimalustest 

osaleda erinevate institutsioonide poolt korraldatud veebikoolitustel. 

Kultuuriministeeriumi poolt rahastatud projekti abil telliti BCS Koolituselt 4-osaline koolitus 

(Zoom, Teams, PowerPoint, Google Drive), kokku 28 tundi. Keskraamatukogu vahendas 

rahvaraamatukogudele Lääne-Virumaa Keskraamatukogu poolt korraldatud koolitusi. Avaliku 

esinemise koolitused olid vahetu suhtlemise vormis, kuid põhiliselt toimusid koolitused 

veebipõhiliselt. Osaleti Andrase seminaridel, erinevatel muudel seminaridel ja infotundides.  

Koordineeriti näituste korraldamist ja Nukitsa konkursi läbiviimist maakonnas. 

Vahendati maakonna rahvaraamatukogudele kultuuriministeeriumi ja ERÜ teateid ning jagati 

selgitusi.  

 


