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Sissejuhatus

 

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

Ida Virumaa

Sonda

864 - 1 - 1

1. Põhilised tegevussuunad 
 Raamatukogu jätkab hea raamatukoguteenuse pakkumist, inimeste kaasamist 

raamatukogu tegemistesse ning vaba aja sisustamist.

- kirjanduse valik uudiskirjanduse tellimislehtedelt ja oma soovide teavitamine 
komplekteerimisosakonnale

- teavikute kojulaenutus ja kohalkasutus

- raamatuväljapanekute korraldamine

- näituste korraldamine

1.1 Koroonaviiruse mõju

1.1.1 Esimene laine
            

           Eriolukorra ajal toimus laenutamine kontaktivabalt. Samuti vastasin kirjadele ja 
telefonikõnedele. Palju aega sai pühendada sisetöödele ( fondi korrastamine, ruumide 
koristamine ) Ruumidesse sisenemisel külastajatele käte desinfitseerimise kohustus ning 
samuti kohustus kanda maski. Laenutuslett eraldati klaasiga. Kuna ruumid on väiksed, siis 
viisin sisse korralduse, et külastajad sisenevad ühekaupa. Eriolukorra ajal laenutuste arv 
langes, aga inimesed said siiski oma lugemisjanu rahuldatud ja ka kõik muu toimis.

1.1.2 Teine laine
Seekord kontaktivabalt laenutuse peale üle ei läinud. Maskikandmise kohustus, käte 
desinfitseerimiskohustus ja ruumidesse sisenemine ühekaupa toimis ka nüüd.



 

2 Juhtimine 

2.1 Raamatukogude võrgu struktuur ja nõukogud: 

 Struktuurimuudatusi ei olnud.

2.2 Eelarve

Tabel 2

Põhieelarve Seisuga 
31.12.19. € 

Seisuga 
31.12.20 € 

Muutus % 

Eelarve kokku    25,4    24.6

Personalikulu    12,5    12,4

Komplekteerimiskulu    5.3      5,0

sh KOV-lt     3,7      3,7

sh riigilt     1,6      1,3

Infotehnoloogiakulu       1,2       0,4

2.3 Personali koosseis, juhtimine ja areng
Personali koosseisus muudatusi ei ole ja ka  lahtioleku ajad ei ole muutunud.

Raamatukogus töötab üks inimene.

Lahtiolekuajad:  Sonda   T – R  9.30 – 16.30   L  9.00 –  13.00

                           Erra     Iga kuu viimane neljapäev  9.00 – 11.00

2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest  
Lisa 

2.4.2 Maakonnaraamatukogu korraldatud koolitused
Tabel 3

Koolituse
aeg

Koolituse
teema

Koolitaja Koolituse
maht/kestus

Raamatuko
guhoidjate
arv/  KOV-
de arv

Eelarve/Koolituseks
kulutatud summa

01.12.20 Statistika

Kirjandus

  _    _    _      _



 

IT

2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised

        _

2.4.4 Erialahariduse omandamine.

     _

2.4.5 Töötajate tunnustamine.

  KOV-i aastalõpu rahaline boonus töötajatele

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine.

  Raamatukogu ruumid on läbinud sanitarremondi ja praegu mingeid remonttöid ei vaja.

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
   Juurdepääs liikumispuudega inimesele on olemas. 

2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
       Muudatusteta

3. Kogud komplekteerimine ja töötlemine
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
 Komplekteerimise aluseks üldised komplekteerimise põhimõtted ja palju arvestan ka lugejate
soovidega. 
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)

         Tellin raamatud tellimislehtedelt ning samuti arvestan inimeste soove. Samuti olen palju
raamatuid saanud odavamalt järelkomplekteerimisega.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine

           Arvestan täielikult lugejate soovidega, sest erinevaid ajalehti ajakirju ilmub palju ja 
tellimist ainult enda maitse järgi ei pea õigeks.
3.1.3 Auviste komplekteerimine

           Ei ole ühtegi juurde tellinud kuna pole kasutajaskonda
3.2 inventuurid, mahakandmised

           Mahakandmisi null kuna vana kirjandus on enamasti maha kantud ja inventuur oli 
2019 aastal tehtud.

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused 
     Muudatusi ei ole.

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine. 

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



 

Tabel 4

Raamatu-
kogu

Lugejad
2019

Lugejad
2020

Muutus (+-)

maak. rmtk   

Sonda 106 99 - 7

Raamatu-

kogu

Külastused
2019

Külastused
2020

Muutus
(+-)

Virtuaal-
külast.
2019

Virtuaal-
külast.
2020

Muutus
(+-)

maak. rmtk          

Sonda 1470 1483 +13 0 0 0

Raamatu-

kogu

Laenut-d
2019

Laenut-d
2020

Muutus
(+-)

Päringud*
2019

Päringud*
2020

Muutus
(+-)

maak. rmtk        

Sonda 1724 1754 +30 0 0 0

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

        Lastekirjanduse lugejaid on ääretult vähe ja sellest on muidugi siiralt kahju. Koolis on 
ainult 5 õpilast. Iga kuu esimesel nädalal käivad õpilased koos õpetajaga raamatukogutunnis 
kus tutvustan uusi ilmunud lasteraamatuid. Samuti käin Erra lasteaias uusi raamatuid 
tutvustamas ja ette lugemas. Sonda lasteaed käib ise raamatukogus kohal. 

4.4.4 Laste- ja noorteüritused:

     _

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused 
     Erivajadusega inimesi momendil ei ole

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

4.6.1 kohalikul tasandil



 

      Kord kuus käib raamatukogus oma loodusõhtuid pidamas Eesti Looduskaitse seltsi Sonda 
osakond. Samuti kogume ja säilitame erinevaid koduloolisi materjale.

4.6.2 riiklikul tasandil 

4.6.3 rahvusvahelisel tasandil 
         Koostööd teen kohaliku kooli, lasteaedade ja rahvamajaga.

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
       _

4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded 
     _

4.9 Andmebaasid.

    _

5. 2021. aasta tegevused
   Jätkan oma tööd nii nagu seda siiani teinud olen. Koostööd teen rahvamaja, lasteaedade ja 
kooliga. 

Koostajad........

Direktori KT

Stella Mäitse



 

LISA 1. Personali koolitus

Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv 

(koolituse maht )

Koolituseks kulutatud

LISA 2. Raamatukogutöötajate avalikud esinemised
ettekanded, loengud, koolitused

LISA 3. Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid

Raamatukogu nimi              Teostatud tööd (2020)

LISA 4. Laste ja noorteüritused

Raamatukogu nimi Ürituse nimi Osavõtjate arv

LISA 5. Raamatukoguteeninduse maakondliku koordineerimise ülesannete 
täitmine
Kuidas on maakonnas/linnas täidetud raamatukoguteeninduse maakondliku koordineerimise 
ülesandeid? Palun analüüsige ja andke hinnang.
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