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Sissejuhatus

Aastaaruanne 2020

Kiviõli Linnaraamatukogu

Tabel 1

Maakonna/
linna nimi

Elanike
arv
(01.12.1
9)

KOV-de
arv
maakonn
as

Üldkasutatav
ate
raamatukogu
de arv 

Harukogu
de arv

Teenindus
punktide
arv

Kokku

Kiviõli 4780 1 1

1. Põhilised tegevussuunad 
Aasta 2020 ei olnud meie jaoks nii rõõmustav. Lootsime ju peale 2019. aastat, et kõik läheb 
jätkuvalt hästi, aga ei läinud – hoopis koroonaviirus tuli.
Alates septembrist olime jälle avatud ja see rõõmustas meie lugejaid. Tänusõnu kuulsime 
pidevalt.
Lugemisisu küll kevadel katkes, kuid sügisel saime uuesti alustada.
Toimusid huvitavad näitused, kohtumised, mõned luule-ja muusikaõhtud. Ehk läheb uuel 
aastal paremini, sest kõik ootavad kannatamatult. 
Digikultuuriaastal oli Made Balbati digigraafiliste illustratsioonide näitus koos esitlustega.
4. klassile meeldis õpituba Arhitektuur paberis – enne vaatasid näitust ja pärast meisterdasid 
ise.
 Koostöös 4. klassiga osalesime maakondlikul ettelugemisvõistlusel „Minu vanaisa nägi, 
kuidas kerkis Munamägi…“ ja Rebeka valiti esindama Ida-Virumaad üleriigilisel võistlusel.
Eestirahvajutu aasta puhul oli suurem näitus.
Koostöö laabus kõigiga.
Plaanitud inventuur sai tehtud. 

1.1 Koroonaviiruse mõju

1.1.1 Esimene laine
Raamatukogu sulges uksed 14. märtsil ja 19. aprillini olimegi külastajatele täitsa suletud. 
Alustasime fondi puhastamist, siis järgnes inventuur. See oli küll planeeritud sügisesse, kuid 
elu tegi oma korrektiivid. Abividinaid enam ei saanud – nii tassisime ise raamatuid ja tehtud 
ta sai. 20.aprillil alustasime kontaktivaba laenutusega. Huvi oli suur ja tööd jätkus. Ise 
helistasime, lugejad helistasid, leppisime kellaaja, teema ning pakkisime raamatud… Nii 
toimetasime kuni 24. maini.
Lugejaarvutit kontaktivaba laenutuse ajal kasutada ei saanud.
Vallavalitsus tagas maskid ja visiirid, kindad, desinfitseerimisvahendid.
Raamatukogu eelarves kärpeid ei tehtud.
25. maist kuni 29. augustini oli raamatukogu avatud nagu suvel ikka, st. laupäeval ja 
pühapäeval suletud. Lugemissaalis vähendasime kasutajakohti, jälgisime, et desovahendid 
oleks ja vahemaad õiged. Maskikandmine oli siis veel soovituslik.
Laenutuslett sai pleksiklaasist kõrgenduse, et vähendada piisknakkuse ohtu.
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Saime hakkama, aga ärevust oli. Mingit kaugtööd me ei teinud.

1.1.2 Teine laine
Alates septembrist töötasime tavapärases rütmis.
Lugemissaalis kohti vähem. Lugejate vahel distants. Külastajaid oli vähem, aga see oli ka 
mõistetav, sest ei soovitatud ju eriti tihti kodust lahkuda. Osa võib-olla tõesti pelgas.
Lasteaiakasvatajatele komplekteerisime temaatilisi raamatupakke.

Suurim väljakutse oligi kontaktivaba laenutuse paikapanemine, et kõik tõrgeteta sujuks. Oli ju
ärevust ja ometi oli vaja tegutseda läbimõeldult, reageerida sujuvalt, mitte paanikat tekitades. 
Nägime, et ühiselt panustades saab hakkama. Lugejate tänu oli ka midagi väärt.
Suurim õppetund – tuleb mõistlikult tegutseda, sest halamine ei aita.

2 Juhtimine 

2.1 Raamatukogude võrgu struktuur ja nõukogud 
Muutuseid raamatukogude võrgus ei toimunud, kuid need seisavad ilmselt veel ees.  
Raamatukogul ei ole nõukogu.  

2.2 Eelarve

Tabel 2

Põhieelarve Seisuga 
31.12.19. € 

Seisuga 
31.12.20 € 

Muutus % 

Eelarve kokku 128600 119900 -7,3
sh keskraamatukogu
Personalikulu 77000 79800 3,6
sh keskraamatukogu

Komplekteerimiskulu 17300 16500 -4,9

sh KOV-lt 7900 7600 -3,9

sh riigilt 9400 8900 -5,6

sh keskraamatukogu

sh KOV-lt

sh riigilt

Infotehnoloogiakulu 4100 4800 17
sh keskraamatukogu

2.3 Projektid

Tabel 3 

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Eraldatud
summa

Projekti üldmaksumus

Projektitoetusi ei olnud.
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2.4 Personali koosseis, juhtimine ja areng
2019. aastal Kiviõli Linnaraamatukogu koosseisus muudatusi või reorganiseerimisi õnneks ei 
toimunud. Aga muudatused võivad tulla.
Raamatukogu on avatud: E, T, K, N, R  11.00 – 18.00 ja L 10.00 – 16.00
Juunis, juulis ja augustis oleme laupäeviti suletud.
Lugejad on nende lahtiolekuaegadega harjunud ja tundub, et need lähiajal muutmist ei vaja. 
Iga kuu viimasel reedel oleme sisetööks suletud.

2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest  
Lisa 1

2.4.2 Maakonnaraamatukogu korraldatud koolitused
Tabel 4

Koolituse
aeg

Koolituse
teema

Koolitaja Koolituse
maht/kestus

Raamatuko
guhoidjate
arv/  KOV-
de arv

Eelarve/Koolituseks
kulutatud summa

14.01.2020 Ideest

ürituseni-

8 1

kuupäev Koolitused tunnid
16.sept Arengukavade koostamine (Lääne-Virumaa KeskRK) 8
01.okt Lugemisisu koolitus (veebiülekanne) 4
20.okt Raamatukogupäevade avamine (veebiülekanne)

22.okt seminar „Laps kirjanduses 8: Mäng ja lastekirjandus“ 6
(ELK veebiülekanne)

30.okt 20. maaraamatukoguhoidjate päev Tarvastu raamatukogus

06.nov Aleksander Sibulale pühendatud erialapäev(veebiülekanne) 6
6

11.nov Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste 6
avardamine (piirkondlik seminar Lääne-Virumaa KeskRK)

26.nov Noored ja internet (veebikoolitus Maria Murumaa-Mengel) 6
04.dets Küberturvalisuse online koolitus 1,5

1,5
08.dets Projektikonkurssi "Raamatukogud-muuseumid-noored" 4

kokkuvõttev seminar (veebiülekanne) 4

2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised
Ettekandeid, loenguid me pole pidanud.
LISA 2

2.4.4 Erialahariduse omandamine 
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Erialaharidust keegi ei omandanud.

2.4.5 Töötajate tunnustamine 
Sel aastal kedagi ei tunnustatud.

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine
Raamatukogu asukoht on väga hea – kohe üle tee on kool, mis tagab meie tubli koostöö. 
Probleem on valgustus. Tahtsime kogu valgustust uuendada, kuid eelarve kärbete tõttu saime 
vaid jupikaupa. Paigaldati uus uks (nüüd on meil ka tagastuskast) ja üksiti remonditi esik. 
Invatrepile tehti iluravi, kuigi oleks uut vaja. Lugemissaalis võiks põrandakatte uuendamise 
ette võtta. Näitusesaalis vajaks seina värv värskendamist.

 LISA 3

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele
Juurdepääs liikumispuudega inimestele on olemas. Invatrepile tehti ka iluravi. Tahtsime küll 
päris uut, aga raha ei eraldatud nii palju.

2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Areneme ikka: internet on, WI-FI on, arvuteid uuendame, tarkvara samuti. Meil on projektor 
ekraan, kaamera, uus nutiteler ning üritusi saab veel huvitavamaks muuta. Oleme rahul.

3. Kogud komplekteerimine ja töötlemine
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
Juba mitu aastat on meil enimlaenutatud liigid 7, 9, 1, 3 ja eelmisel aastal lisandus 61, mis oli 
ka igati mõistetav – suure hulga meie lugejatest moodustavad pensionärid. Neid liike vastavalt
võimalusele täiendasime.
Annetusi oli 9.
E-teavikuid meil pole.
Oleme oma valla teistele raamatukogudele pakkunud võimalust meilt venekeelseid teavikuid 
laenutada, aga seni pole edu olnud.

3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)

3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Perioodika komplekteerimine jäi samale tasemele.

3.1.3 Auviste komplekteerimine

3.2 Inventuurid, mahakandmised
Inventuur sai läbi viidud, fond korrastatud. Maha kandsime 3377 teavikut.

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused 
Teeninduskorralduses muudatusi ei olnud.

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine 

4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte.
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Tabel 5

Raamatu-
kogu

Lugejad
2019

Lugejad
2020

Muutus (+-)

Kiviõli
Linnarmtk

1104 983 -121

Raamatu-

kogu

Külastused
2019

Külastused
2020

Muutus
(+-)

Virtuaal-
külast.
2019

Virtuaal-
külast.
2020

Muutus
(+-)

Kiviõli
Linnarmtk

16579 10744 -5835 1827 3262 1435

Raamatu-

kogu

Laenut-d
2019

Laenut-d
2020

Muutus
(+-)

Päringud*
2019

Päringud*
2020

Muutus
(+-)

Kiviõli
Linnarmtk

45507 30874 -14633 398 136 -262

Raamatu-
kogu

Virtuaalürituste arv Virtuaalüritustel 
osalejate arv

Virtuaalürituste 
järelvaatajate arv*

2019 2020 2019 2020 2019 2020
Linna/maak.
rmtk

Ei toimunud.

Raamatu-
kogu

Virtuaalkoolituste arv Virtuaalkoolitustel 
osalejate arv

Virtuaalkoolituste 
järelvaatajate arv*

2019 2020 2019 2020 2019 2020
Linna/maak.
rmtk

Ei toimunud.

Raamatu-
kogu

Virtuaalnäituste
arv 2019

Virtuaalnäituste
arv 2020

Virtuaalnäitust
e külastajate 
arv 2019

Virtuaalnäituste
külastajate arv 
2020

Linna/maak.
rmtk

Virtuaalüritusi, -koolitusi ja –näituseid meil ei toimunud.
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Raamatukogu külastasid kõige usinamalt algklasside õpilased ja pensionärid. Vanuseliselt oli 
kõige rohkem 60 – 73 aastaseid. Laenutusi oli keeleliselt 1/3 eesti ja 2/3 vene. Mõnele hakkas 
see kontaktivaba laenutuse ajast raamatupaki komplekteerimine nii meeldima, et ta tahtis seda
raamatupakki ka siis, kui juba ise raamatukokku võis tulla.
Kohalkasutuse selgitasime valikregistreerimisega.

4.3 RVL teenindus
RVL fikseeritakse programmis RIKS. 2020. aastal oli 3 laenutust.

4.4 Laste- ja noorteteenindus 

4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine 
Juurde saime 294 uut raamatut ja muidugi aitab see paremale teenindusele kaasa – saab 
väljapanekuid teha, FB tutvustada või üritusel näidata, ette lugeda.

4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 6

Rmtk Lug-d
2019

Lug-d
2020

Muutu
s (+-)

Külast-d
2019

Külast-
d 2020

Muutus
(+-)

Laenut
2019

Laenut
2020

Muutus
(+/-)

Kiviõli
Linnarmtk

379 336 -43 5503 2979 -2524 2261 1654  -607

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus, s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine 
Üks kool on kohe üle tee ja lasteaed ning teine kool vaid jalutuskäigu kaugusel, siis saamegi
tihti  kokku.  Lasteaia  erinevate  rühmadega  toimus  lastekirjandusnädal.  Aga  hiljem,  kui
kontakteeruda ei saanud, siis komplekteerisime kasvatajatele temaatilisi raamatupakke.
Lugemisisu  oli  jätkuvalt  populaarne,  selle  mängulisus  haaras  ja  lugemispäeviku  täitmine
soodustas lugemist.
Made Balbati digigraafiliste illustratsioonide näitusele panime välja ka raamatud ja esitluste
ajal sai neid huvi äratamiseks tutvustada. 
Nii eesti kui vene kooli ning lasteaia rühmad osalesid temaatilistel lastehommikutel üks kord
kuus(aasta algul). Teema leppisime eelnevalt õpetajatega kokku. 
Kahel päeval nädalas toimus meil  KIK ja KVK pikapäevalaste raamaturing, kus lugesime,
mängisime  mänge,  meisterdasime,  joonistasime,  panime  puslesid  kokku –  tegevust  jätkus
kõigile.
Lastele  on meie raamatukogus päris  oma lasteteenindus – hubane ja  parajalt  suur.  Üritusi
teeme ikka koostöös koolidega, lasteaiaga, naisseltsiga, kunstide kooliga.

4.4.4 Laste- ja noorteüritused

 LISA 4 

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused 
Koduteenindusest niipalju: oleme teinud üleskutse kodulehel, rääkinud valla sotsiaaltöötajaga,
kuid siiani pole koostööst asja saanud. Hooldekodusse sai ka helistatud, aga paistab, et huvi 
pole.
Kui lugeja helistab ja kurdab halba tervist, aga palub ikkagi lugemist, siis  võimalusel viime 
raamatud talle koju.
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Tabel 7

Kordade arv Teenuste arv Kasutajate arv

Koduteenindus

Tabel 8

Teenused teistele asutustele Ürituste arv Osavõtjate arv

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja 
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond 
Koostööd teeme naisseltsi,  koolide,  lasteaia  ja  kunstide  kooliga  ning seni  on see  sujunud
meeldivalt.  Oodatud  on  kunstide  kooli  noorte  muusikute  esinemised.  Lasteaiast  käivad
mitmed rühmad meie juures regulaarselt. Tore koostöö, nüüd juba päris pikk, on meil Heli
Männiga, kelle põhjatutest kogudest saab ikka ja jälle uue näituse kokku panna.
Näitused ja üritused olid mõeldud vallarahvale. Näituste juurde sai teha õpitubasid ja esitlusi.
Meie  teada-tuntud  luule-muusikaõhtuid  jõudsime  korraldada  vaid  mõne:  Muusikaline
serpentiin, Vene romansside õhtu, Talvine minikontsert, Kirjanike Jõusaali luuleõhtu. Väga
menukaks  kujunes  kohtumine  Svetlana  Loginovaga  ja  tema  raamatute  esitlus.  Väga
populaarsed  olid ka vene kooli  õpilaste  käsitöö ja kunstistuudio näitused.  Huvitavad olid
Eesti  Trüki-ja  Paberimuuseumi  ruumilised  raamatud,  Made  Balbati  digigraafilised
illustratsioonid ja Kalev Pritsu šaržid.
Valgevene Kultuuriselts Bez tähistas meie juures oma kuulsa kirjaniku Janka Skrõgani 115.
juubelit. Isegi suursaadik oli kohal.
Elukestva õppe raames oli mitmeid arvutiõpetusi eakatele.

4.6.1 kohalikul tasandil  

4.6.2 riiklikul tasandil 

4.6.3 rahvusvahelisel tasandil

 4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele
Toimus 13 individuaalkoolitust eakatele, kel pole arvutit(ID-kaart, pangatoimingud, E-riik, 
väljaprint). Positiivne, et saame eakatele abi pakkuda. Rühmakoolitusi viisime läbi 15 ja 
osalejaid kokku 241(Lugemisisu 3., 4. ja sügisest 2. klassidele, töötuba Arhitektuur paberis, 
raamatukogutunnid vene kooli 2. ja 3. klassile). 

4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded 
Raamatukoguteenuseid tutvustasime kohalikus lehes, KOV veebilehel, raamatukogu 
kodulehel ja samuti ei saa FB populaarsust alahinnata.
Me ei ole väljaandeid koostanud, publitseerinud ega osalenud nende koostamisel.

4.9 Andmebaasid 
Andmebaase me ise pole loonud. Soovijatel oli võimalus kasutada RIKSWEBi.
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5. 2021. aasta tegevused
Loodame uuel aastal edukamad olla.
Lugemisisu võiks ikka vaimustada.
Näitusesaali loodame uusi ja huvitavaid näituseid.
Luulehuvilised ootavad pikisilmi vabamaid meetmeid.
Tahaksime, et tagastuskast omaks võetaks.
Kindlasti tahaksime, et koostöö koolide, lasteaia ja naisseltsiga saaks jälle hoo sisse.
Võiks läbi viia lugejate rahulolu-uuringu.
Järjepidev töö fondiga. 

Koostas Urve Eskor

12. veebruar 2021
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LISA 1. Personali koolitus

Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv 

(koolituse maht )

Koolituseks kulutatud

Kiviõli
Linnaraamatukogu

11 61 60,00

LISA 2. Raamatukogutöötajate avalikud esinemised

LISA 3. Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid

Raamatukogu nimi              Teostatud tööd (2020)

Kiviõli

Linnaraamatukogu

Saime uue peaukse koos tagastuskastiga. Üksiti remonditi esik ja

invatrepile tehti iluravi.

LISA 4. Laste ja noorteüritused

Raamatukogu nimi Ürituse nimi Osavõtjate arv

Kiviõli Linnaraamatukogu Lasteaia lastekirjandusnädal 41

Lugemisisu 161

Töötuba Arhitektuur paberis 27

Made  Balbati  digigraafilised
illustratsioonid

43

Ilon  Wiklandi  juubelit  tähistav
kohvernäitus

Muinasjutuhommik Hiirte pidu 15

4 lastehommikut 69

Mardileib-martsipan 37

LISA 5. Raamatukoguteeninduse maakondliku koordineerimise ülesannete 
täitmine
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