Aastaaruanne 2020
Narva-Jõesuu Linnaraamatukogu
Elanike arv Narva -Jõesuu linnas 4573
1. Põhilised tegevussuunad
2020 a. oli veidi keeruline aasta kuna koroona-viiruse tõttu ei olnud suvel puhkajaid, kes on igal
suvel Narva-Jõesuu Linnaraamatukogu külastajad ja lugejad. Statistika näitab, et kahjuks on
vähenenud kõigi Narva-Jõesuu Linnaraamatukogude kasutajate ja laenutajate arv. Lugjateeninduse
suurimaks muutuseks on olnud kontaktivaba laenutus, reserveerimine telefoni või e-maili teel.
Raamatukogu täitis oma põhiülesandeid, ostsime juurde uusi teavikuid arvestades kasutajate
ootuseid ja vajadusi. Kojulaenutusi oli kokku 18596 ja kohallaenutusi 1287. Raamatukogu kui
kogukonnakeskus, millel on kohalikus kultuurielus kindel roll, toimus 2020 aastal kohtumisi
erinevate inimestega, näituseid ja väljapanekuid , neis osales 203 külastajat. Suurematest üritustest
võib nimetada märtsi algul Eduard Vilde juubelile pühendatud õhtut, mis toimus Narva Jõesuu
Linnaraamatukogus koostöös Narva-Jõesuu Eestlaste Seltsiga „Kalju” ja kõikide linna
raamatukogudega.
1.1 Koroonaviiruse mõju
1.1.1 Esimene laine
Viiruse esimese laine ajal raamatukogude lahtiolekuaegu ei muutetud, avatud olid kõik NarvaJõesuu Linnaraamatukogud kuid toimus kontaktivaba laenutamine. Tellitud raamatud sai kätte
fuajeest. Tagastatud teavikuid hoiti eraldi 2-3 päeva ja siis oli neid jälle võimalik laenutusse anda.
Kohalik omavalitsus kehtestas majanduslike raskuste tõttu kevadel ja suvel 2020 aasta eelarve
kasutamise piirangu ja lisaeelarvega kärbiti -6005,0 tuhat eurot. Koondamisi ei olnud, töötasu ei
vähendatud.
Raamatukogu ruumides ja töökorralduses ümberkorraldusi ei tehtud ja raamatukogutöötajate
kaugtöö vajadust ei olnud, samuti ei olnud keegi haige. Kokku on raamatukogudes töötajaid 8,
6 raamatukohuhoidjat ja 2 koristajat, ruumides on võimalik täita 2+2 reeglit.
Probleeme desovahendite ja enesekaitsevahendite (maskid ja kindad) ostmisega ei olnud.
1.2 Teine laine
Koroona viiruse teise laine ajal olid Narva-Jõesuu Linnaraamatukogud avatud.
Järgisime nõudeid, mis olid kehtestatud viiruse leviku tõkestamiseks.
Raamatukogud tagasid võimaluse käte desinfitseerimiseks nii töötajatele kui ka külastajatele.
Külastajatel oli nõue kanda kaitsemaski ja kinni pidada 2+2 reeglist.

2 Juhtimine
2.1 Raamatukogude võrgu struktuur ja nõukogud :
2018 aastal võeti vastu Narva-Jõesuu Linnaraamatukogu Põhimäärus 24.01.2018 nr. 23.
Narva-Jõesuu Linnaraamatukogu on Narva-Jõesuu linna hallatav asutus, mille ametlik nimetus on
Narva-Jõesuu Linnaraamatukogu asukohad on
Narva-Jõesuu, Sinimäe, Vaivara, Olgina ja
teeninduspiirkond on Narva-Jõesuu linn. 2020 aastal Narva-Jõesuu linnas raamatukogusid ei
likvideeritud, juurde uusi ei loodud ja ühinemisi ei toimunud.
Narva-Jõesuu Linnaraamatukogu
E-R 01.06.- 01.09. kella 11.00-19.00
L-P suletud
E-R 01.09.- 01.06. kella 12.00-19.00
L 12.00-16.00
P suletud
Olgina Raamatukogu
T. N. R 10.00-17.00
K 12.00-19.00
L 10.00-14.00
P-E: suletud
Sinimäe Raamatukogu
T – R 10.00 – 18.00
L 10.00 – 14.00
P – E suletud
Vaivara Raamatukogu
T.N.R. 10.00 -17.00
K. 12.00-19.00
L.10.00-14.00
P – E suletud
2.2 Eelarve
Tabel 2
Põhieelarve
Eelarve kokku
sh keskraamatukogu
Personalikulu
sh keskraamatukogu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
sh keskraamatukogu
sh KOV-lt
sh riigilt

Seisuga
31.12.19. €
118.09

Seisuga
31.12.20 €
125.86

Muutus %

84.99

76.58

-10%

33.1
25.38
7.72

21.76
13.36
8.4

-34%
-47%
+10%

+6.57 %

Infotehnoloogiakulu
sh keskraamatukogu
*
*

4.3

1.4

-67%

Narva-Jõesuu Linnaraamatukogu raamatukoguhoidjate töötasu tõsteti 2020a. teisel poolaastal.
2.3 Projektid
Tabel 3
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

Periood

Eraldatud
summa

Projekti üldmaksumus

Projekte 2020 a. Narva-Jõesuu Linnaraamatukogudes ei kirjutatud ja toetuseid ei saadud.
2.4 Personali koosseis, juhtimine ja areng
Narva-Jõesuu Linnaraamatukogu koosseis 2020 aastal on jäänud samaks.
Töötajaid on kokku 8: 1 direktor, 3 peaspetsialisti 2 raamatukoguhoidjat neist 1 osalise tööajaga
ja 2 koristajat.

2.4.1 Ülevaade täiendkoolitustest

LISA 1.
Personali koolitus
Raamatukogu nimi

Koolituste arv

Koolitustundide arv
(koolituse maht )

Koolituseks kulutatud

Narva-Jõesuu linnaraamatukogu töötajad 2020 aastal täiendkoolitustel ei osalenud.
Toimus Narva-Jõesuu Linnavalitsuse korraldatud „Esmaabi andmise” kahepäevasel koolitusel
kokku 8 tundi.
2.4.2 Maakonnaraamatukogu korraldatud koolitused
Tabel 4
Koolitus
e aeg

Koolituse
teema

Statistika
Kirjandus

Koolitaja

Koolituse
maht/kestus

Raamatuko Eelarve/Koolituseks
guhoidjate
kulutatud summa
arv/ KOVde arv

IT

Narva-Jõesuu Linnaraamatukogu 2 töötajat osales Jõhvi Keskraamatukogu korraldatud IT –
teemalisel e- koolitusel „ Ole IT - vaatlik” kokku 3 tundi,kus raamatukoguhoidjad said põhjalike
teadmisi ja oskusi arvutite ja smart-seadmete turvaliseks kasutamiseks.
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised
2020 aastal Narva-Jõesuu Linnaraamatukogutöötajad ei osalenud ühelgi avalikul esinemisel.
Ei korraldanud ise ega ei kutsutud ka esinema..
2.4.4 Erialahariduse omandamine
Ei, Narva-Jõesuu Linnaraamatukogu töötajates keegi ei omandanud 2020 aastal erialaharidust.
2.4.5 Töötajate tunnustamine
2020 aastal ei tunnustatud Narva-Jõesuu Linnaraamatukogu töötajaid.
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine
LISA 3

Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Raamatukogu nimi
Narva-Jõesuu
raamatukogu

Teostatud tööd (2020)

Linna- Paigaldati osaline põrandaküte
Kiirema internetiühenduse paigaldamine

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimestele
Kahes Narva-Jõesuu Linnaraamatukogus puudub juurdepääs liikumispuudega inimestele.
Samas, ei ole keegi ka teenindamata jäänud. Siin toimub teenindus kokkuleppel, ka koduteenusena.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Narva-Jõesuu Linnaraamatukogudes on kokku 16 arvutitöökohta, kasutajate käsutuses on 10.
personalile kasutamiseks on 6 arvutit. Kasutusel on Windows 10 tarkvara . Internetiühendus on hea
95 Mbps ja on vaba WiFi ühenduse võimalus. 2020. aastal moderniseeriti Narva -Jõesuu linnas
lokaalvõrgu ühendust. Teenuspakkuja on Telia Eesti AS.

3 Kogud komplekteerimine ja töötlemine
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
Narva-Jõesuu Linnaraamatukogude 2020. aasta komplekteerimiskulud kokku moodustasid
21.76 €, riigilt saadi 8.4 € ja omavalitsuselt 12.24 €.
E-teavikuid ei ostetud juurde, sest puudus nõudlus.
Suuremat tähelepanu komplekteerimisel pöörasime Eesti ajalugu , kultuurilugu, kodulogu käsitlevat
kirjandust ,eesti kirjanike teoseid. Suurem osakaal oli ilu-ja lastekirjandusel .
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis+e-raamat)
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
2020. aastal oli tellitud Narva-Jõesuu Linnaraamatukogudes ajakirju 49 nimetust ja ajalehti 18
nii eesti kui vene keeles.
Kultuuriperioodikast oli tellitud „Hea Laps”, „Muusika”, „Täheke”, „Raamatukogu”, „Tallinn” ja
ajaleht „Sirp”.
3.1.3 Auviste komplekteerimine
2020 aatal Narva-Jõesuu raamatukogu auviste kogu täienes 1võrra. Aasta lõpul oli arvel 107
auvist.
3.2 Inventuurid ja mahakandmised
2020. aastal toimus inventuur Narva -Jõesuu Linnaraamatukogus. Viimane inventuur oli seal
2005 aastal. Kontrollimise teel selgus täpne teavikukogu seis. Puudu oli 656 eksemplari 2996,17 €
väärtuses. Kohal ja laenutatud oli 24872 eksemplari 116127, 61 väärtuses.
Mahakandmisi oli 2020. aastal kõigis raamatukogudes kokku 3513 eksemplari.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
2020. aastal raamatukogude põhiteenused olid kojulaenutus, kohallaenutus ja kontaktivaba
laenutus, samuti oli võimalus perioodikaga tutvumiseks.
Infopäringuid tehti 516 korral. RVL-i tellimused välja 7 ja sisse 1 korral.
Koduteenindusi oli 5lugejale.
Tegime koostööd linna teiste organisatsioonidega, korraldasime üritusi 12 korral, näituseid ja
väljapanekuid 62 korda.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine
Raamatukogus on 10 arvuti kasutajakohta, Wi-Fi leviala. Saab kasutada portaali e-riik, Riigi
Teataja andmebaasi. Raamatukogude lühitutvustus ja lahtiolekuajad, kontaktandmed on üleval
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kodulehel.
Kasutame oma Facebooki lehte postitusi oli 231.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte
Raamatukogu

Lugejad
2019

Lugejad
2020

Muutus (+-)

Narva-Jõesuu
Linnaraamatukogu

1041

913

-128

Sh keskk
Raamatukogu

Külastused
2019

Külastused
2020

Muutus
(+-)

Virtuaalkülast.
2019

Virtuaalkülast.
2020

Muutus
(+-)

Narva-Jõesuu
Linnaraamatukog
u

11506

9574

-1932

0

0

0

Sh keskk

Raamatukogu

Laenut-d
2019

Laenut-d
2020

Muutus
(+-)

Päringud*
2019

Päringud*
2020

Muutus
(+-)

Narva-Jõesuu
Linnaraamatukog
u

22060

18596

-3464

488

516

+28

Sh keskk

Raamatukogu
Linna/
maak. rmtk
Sh keskk

Raamatukogu
Linna/
maak. rmtk
Sh keskk

Virtuaalürituste arv
2019
0

2020
0

Virtuaalkoolituste arv
2019
0

2020
0

Virtuaalüritustel
osalejate arv
2019
2020
0
0

Virtuaalürituste
järelvaatajate arv*
2019
2020
0
0

Virtuaalkoolitustel
osalejate arv
2019
2020
0
0

Virtuaalkoolituste
järelvaatajate arv*
2019
2020
0
0

Raamatukogu

Virtuaalnäituste
arv 2019

Virtuaalnäituste
arv 2020

Linna/
maak. rmtk
Sh keskk

0

0

Virtuaalnäituste
külastajate arv
2019
0

Virtuaalnäituste
külastajate arv
2020
0

Narva-Jõesuu Linnaraamatukogu kasutajate arv oli 2020 aastal 913 inimest. 2019 aastal kasutas
raamatukogu 1041. Kasutajate ja lugejate arv langes, kasutajaid oli vähem 128. Külastusi oli
vähem -1932 inimest ja laenutusi oli vähem - 3464 võrra. Kohallaenutuste arv samuti vähenes.
Kõik näitajad on kahjuks langenud. Üheks kindlaks põhjuseks on koroona-viirus. Samuti puhkajate
puudumine Narva-Jõesuus ja koroona esimese laine ajal oli raamatukogudes kontaktivaba laenutus.
Lugejarühmadest kõige enam kasutavad raamatukogu teenuseid pensionärid.
Infopäringud
2020. aastal on raamatukogud vastanud infopäringutele 516 korda, veidi on päringute arv
suurenenud võrreldes 2019 aastaga .
Peamiselt küsijad on kooliõpilased. Esitati kodulooteemalisi päringuid, küsitakse ka tsitaatide
autoreid ja ka busside sõidugraafikuid.
4.3 RVL teenindus
Raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) teel laenutati raamatukogust välja 7 korda ja
sisse 1 kord.
4.4 Laste-ja noorteteenindus
4.4.1 Laste -ja noortekirjanduse komplekteerimine
Laste- ja noorsookirjanduse komplekteerimisel lähtume koolitöö vajadustest ja piirkonnas
asuvatest lasteasutustest. Kirjanduse valikul vaatame Eesti Lastekirjanduse Keskuse soovitusi.
Lasteajakirjadest oli tellitud „Hea Laps”, „Täheke”.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Rmtk

Lug-d Lug-d Muutus
2019
2020
(+-)

Külast-d
2019

Külast-d
2020

Muutus
(+-)

Laenut
2019

Laenut
2020

Muutus
(+/-)

Narva-Jõesuu

183

2133

1301

-832

2358

1593

- 765

174

-9

Linnaraamatu
kogu

Sh keskk
2020. aastal Narva-Jõesuu Linnaraamatukogudes laste arv on jäänud peaaegu samaks -9 . Külastusi
vähenes -832 võrra ja laenutati vähem – 765.
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus, s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine.
Raamatukokku tullakse sõpradega aega veetma, arvutit kasutama ,mängima ja raamatuid vaatama.
Tavaks on saanud 1. klassi lastega kohtumine ja lugejaks registreerimine. Väiksematele lugejatele
on ostetud kenad arendavad pildiraamatud loodusest, loomadest ,tehnikast . Raamatunäitused ja
väljapanekud aitavad lastel samuti kujundada lugemisharjumusi. Tähistasime rahvakalendri
tähtpäevi , kirjanike ja raamatute juubeleid. Lastele meeldib meisterdamine .
2020. aastal oli 5 meisterdamise tundi õpetaja Kaja juhendamisel.
Põhikooli õpilased loevad rohkem kohustuslikku kirjandust . Mitmed lastele planeeritud üritused
jäid ära haiguse leviku piirangute kehtestamise tõttu Ida-Virumaal.

4.4.4 Laste-ja noorteüritused
Raamatukogu nimi

Ürituse nimi

Narva-Jõesuu
Linnaraamatukogu

Raamatunäitused

Osavõtjate arv

„Nukitsamees-100”

8

E.Niit „Triinu ja Taavi jutud 50”

6

„Ütle mulle Lumetüdruk, kus sa
oled olnud? „
„Mänguasjadraamatukangelased”

7

„Pipi Pikksukk -75 !”

21

„Palju õnne, Muumitroll !”
„Tähekese 60. sünnipärv”

13

„Jalutuskäigud ümber maailma”

15

„Laste sõber Lotte”

11

A. Kivirähk -50

7

4.5 Erivajadusega sihtrühmade teenused

Koduteenindus

Kordade arv

Teenuste arv

Kasutajate arv

5

5

3

Koduteenust osutati 3 kasutajale, kellel on liikumisraskused 5 korral.
Teenused teistele asutustele

Ürituste arv

Osavõtjate arv

2020. aastal teistele asutustele teenuseid ei ole pakkunud.
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond
Narva-Jõesuu Linnaraamatukogudes toimus 2020. aastal üritusi 12, näituseid ja väljapanekuid 127,
üritustel osalejate arv oli 203. Raamatukogus pakutakse linna elanikele ja külalistele mitmesuguseid
tasuta tegevusi ja üritusi. Samuti on raamatukogu kokku saamise kohaks seltsidele ja ringidele.
4.6.1 kohalikul tasandil
2020. aastal toimusid suuremad üritused enne viiruse puhangut ja suvel kui lõdvendati piiranguid.
Pikaaegne koostöö on raamatukogul Narva-Jõesuu Eestlaste seltsiga „Kalju” , Narva-Jõesuu
luuleühinguga „Allikas „, Narva-Jõesuu Pensionäride ühinguga, Huvikeskusega ja mitme tuntud
inimesega. Ära võiks märkida järgmised üritused :

Eduard Vildele pühendatud õhtu - „155 aastat Eduard Vilde”
Vene luuletajate õhtu
- „ Hõbeajastu kaja”
Ettekanne ( A. Gamazin jurist) - „Eesti Vabariigi põhiseaduse 100. aastapäev”
Näituseid ja väljapanekuid oli kokku 127, suuremaid üritusi toimus 12, üritustel osales 203 inimest.
4.6.2 riiklikul tasandil
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Toimus 8 individuaalkoolitust. Põhilisteks teemadeks oli info otsimine internetist, uuendatud
lugeja.ee portaali kasutamine. Rühmakoolitusi ei toimunud.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Narva-Jõesuu Linnaraamatukogu tutvustab oma teenuseid omavalitsuse veebilehel, raamatukogus
kohapeal ja Facebooki vahendusel ja linna ajalehes.
4.9 Andmebaasid
Narva-Jõesuu Linnaraamatukogud töötavad info- ja kataloogi süsteemiga Urram. Portaalis
lugeja.ee saab kasutaja teha otsingut, sisse logida , pikendada , reserveerida või muuta andmeid
oma kontol.
5. 2021. aasta tegevused
2021. aastal lisandub Narva-Jõesuu Linnaraamatukogule postipunkt ja raamatukoguhoidja hakkab
elanikele osutama ka postiteenust. Sama teenus on ka Sinimäe Raamatukogus.
Raamatukogud aitavad kaasa digiteeritud kultuuripärandi tutvustamisele ja kättesaadavaks
tegemisele läbi kasutajakoolituse ning teabe jagamise raamatukogu veebiväljundites ja
sotsiaalmeedias. Olulisel kohal on järjepidev uudiskirjanduse tutvustamine. Tähtis on
raamatukogutöötajate täiendkoolitus ja digipädevuse tõstmine.

Koostas Helgi Kärsten
25.02.2021 a.

