
Aastaaruanne 2018

Kohtla–Nõmme raamatukogu

Elanike arv 977 Kohtla-Nõmme alevis (seisuga  01.01.2018)

1. Põhilised tegevussuunad
2018  aasta  oli  tegevusrohke.  Suursündmuseks  sai  raamatukogu  kolimine  rahvamajast
koolimajja.  Ees  ootas  suur  tööpõld.  Appi  tulid  kolleegid  Jõhvi  Keskraamatukogust.  Kahe
nädala jooksul suutsime juba avada raamatukogu uuel aadressil.

2. Juhtimine 

2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur
Toila,  Kohtla  ja  Kohtla–Nõmme  valdade  ühinemise  teel  2017.  aastal  moodustus  uus
omavalitsusüksus nimega Toila vald. Uue valla territooriumil tegutseb 4 raamatukogu: Toila,
Voka,  Saka  ja  Kohtla–Nõmme.  Raamatukogu  töös  kindlasti  muudatused  tulevad  aga  need
puudutavad juba 2019. aastat.
Kõigil  Kohtla–õmme  teeninduspiirkonna  elanikel  on  võimalik  kasutada  raamatukogu  ja
postipunkti teenuseid. Asukoht igati sobilik – keskuses.
Lahtiolekuajad ei sobi klientidele, kes soovisid külastada raamatukogu hommiku poole.
Raamatukogul nõukogu ei ole.

2.2 Eelarve 
 

Põhieelarve Seisuga 31.12.17 € Seisuga 31.12.18 € Muutus %
Eelarve kokku 10086 11780 16,79 %
Personalikulu 7436 7660 3 %
Komplekteerimiskulu kokku 2450 3900 59,18 %
sh OV-lt 550 2000 263 ,6%
Sh riigilt 1900 1900 0%
Infotehnoloogiakulud 100 100 0%
Koolituskulud 100 120 20%

2.3 Personali koosseis ja raamatukogu lahtiolekuajad 
Personali koosseis: raamatukogu juhataja 0,5 ametikohta (alates 01.06.2011)
Raamatukogu on avatud 20 tundi nädalas.
Lahtiolekuajad: E 10.00 – 16.00
                          T, N 15.00 – 19.00   
                          K, R 15.00 - 18.00  
Puhkepäevad: laupäev, pühapäev

2.3.1 Ülevaade täienduskoolitustest

Koolituse teema Korraldaja Tundide 
arv

Koolituseks 
kulutatud

Infopäev Kirjastus Avita 2 t tasuta



Osalesin  Kirjastus  Avita  infopäeval  01.10.2018.  aastal.  Infopäev  oli  mõeldud
kooliraamatukoguhoidjatele, kus tutvustati uut õppekirjandust ja digiõpikuid.

2.3.2 Jõhvi Keskraamatukogu korraldatud koolitustel osalemine

Teema Tundide arv
Z - põlvkonnast 5 ak t
Leedust ja leedu kirjandusest 6 ak t
Iga koolitus on vajalik ja hariv.

2.3.3 Töötajate tunnustamine
Raamatukogutöötajal avalike esinemisi ei olnud.

2.4 Raamatukogu haldustegevus
17.09.2018.  aastal  avas  raamatukogu  uksed  uuel  aadressil  -  koolimajas.  Tänu  Toila
Vallavalitsuse  eraldatud  rahasummale  soetati  raamatukogule  uus  mööbel.  Ruumid  on
remonditud  ja  hästi  valgustatud,  nii  et  lausa  kutsuvad  lugema.  Üldine  hinnang
infotehnoloogilisele baasile on hea.

3. Kogud  

3.1 Komplekteerimise põhimõtted ja uuendused
Aasta jooksul saabus 330 teavikut,  sellest  248 ilukirjandusliku – ja lasteraamatut  ning 82
liigilist teavikut. Soetati 308 eesti - ja 22 venekeelset raamatut. Annetuste osakaal on kogude
juurdekasvus  väike:  60  teavikut  aastas.  Võrreldes  eelmise  aastaga  saime  rohkem  tellida
raamatuid, sest omavalitsus eraldas selleks raha.

3.2 Inventuurid, mahakandmised
Raamatukogus  alustati  inventuuri  18.10.2018  ning  viimane  akt  koostati  28.12.2018.
Raamatuid kustutati 21657 eksemplari. Kustutamise põhjusteks olid: aegunud, lagunenud ja
liigses  eksemplaarsuses  teavikud  ning  kauaaegsete  võlgnike  poolt  tagastamata  teavikud
samuti kasutamiskõlbmatuks muutunud raamatud.
                               

4. Lugejateenindus
Lugejateeninduses muudatusi ei ole. Koduteeninduseks puudub hetkel nõudlus.
Alates  15.10.2015  avati  raamatukogu  ruumides  Omniva  postipunkt.  Osutan  alljärgnevaid
teenuseid:  maksete  vastuvõtt,  postikauba  müük  (margid,  ümbrikud),  perioodika  tellimuste
vormistamine, kirisaadetiste ja postipakkide vastuvõtmine ja väljastamine. Võimalik tasuda
teenuste eest sularahas ja kaardimaksega. Postipunkti külastab 15 – 20 inimest päevas (s.o
3 – 4 tunni jooksul). Külastused on kajastatud URRAM–i programmis (külastuste all).

4.1 Raamatukogu kasutamine

2017 2018 Muutus (+-)
Lugejad / sh lapsi 135 / 29 129 / 33 -6 / +4
Laenutused (k.a. kohalkasutus)/ sh lapsi 1499 1466 - 33
Külastused / sh lapsi 3143 3514 + 371



Mõlemal aastal on külastuste all kajastatud ka postipunkti klientide külastused.

4.2 RVL teenindus
RVL–i laenutused on fikseeritud raamatukogu programmis URRAM. Hea koostöö on Jõhvi
Keskraamatukoguga  (Jõhvi  Eakate  päevakeskuse  laenutuspunktiga).  RVL  kaudu  on  välja
laenutatud aasta jooksul 87 teavikut.

4.3 Laste- ja noorteteenindus
Kuna  raamatukogu asub koolimajaga   ühe katuse all,  siis  on paljud õpilased leidnud tee
raamatu maailma. Neid ootavad siin paljud uued, põnevad lasteraamatud.
Lastel  on raamatukogus kasutada oma  ruum, kus on võimalik lugeda,  kasutada arvutit  ja
mängida lauamänge. Sagedased külalised on ka kooli- ja lasteaiaõpetajad, kes huvituvad uuest
kirjandusest.

4.3.1 Laste- ja noorteüritused

Ürituse nimi Osavõtjate arv
Ettelugemispäev 20.10.2018 (1. – 3. klass) 25

30.11. 2018 külastas raamatukogu Kohtla–Nõmme Kool-lasteaia sõimerühm. 
Osavõtjate arv 12.

4.4 Erivajadustega inimeste teenindamine 
Koduteeninduseks puudub hetkel vajadus.

4.5 Raamatukogu koostöö
Koolimajas hetkel tegutsevad kaks eraldi raamatukogu: kooli– ja rahvaraamatukogu. Mõlema
asutuse koostöö on väga vajalik. Loodame ka edaspidi meeldivale koostööle, et suunata lapsi
põnevasse raamatu maailma.
        
4.6 Raamatukogu kultuurikeskusena
Raamatukogus  oli  aasta  jooksul  12  raamatunäitust.  Raamatunäitustega  tähistame  kalendri
tähtpäevi, kirjanike ja raamatute juubeleid. Kõige rohkem rahva tähelepanu köitsid: erinevate
käsitööraamatute väljapanek ja südamenädala raames terviseteemaliste raamatute väljapanek.

Ürituse, näituse nimetus
1. ,,Käsitöö kudumisest - klaasmaalini” 
2. ,,Liikumine on tervis”

4.7 Kasutajakoolitus (s.h. raamatukogutunnid) raamatukogus 
Olen raamatukogus tutvustanud lastele  erinevaid võimalusi,  kuidas otsida infot  referaatide
tarbeks.
 
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Raamatukogu teenuste ja ürituste kohta leiab infot Toila Vallavalitsuse kodulehelt.
    
5. 2019. aasta tegevused 



Kohtla  – Nõmme Rahvaraamatukogu  lõpetab  tegevuse  ning  varad,  õigused ja  kohustused
antakse  üle  Toila  Vallaraamatukogule.  Alates  01.01.2019  moodustati  Toila
Vallaraamatukogu. Kohtla–Nõmme Rahvaraamatukogust aga haruraamatukogu.

Raamatukogu  kolimine  on  tänaseks  möödas.  Tahaks  tänada:  Toila  Vallavalitsust,  Toila
raamatukogu  juhatajat  Lea  Randa  ja  Jõhvi  Keskraamatukogu  kolleege,  tänu  kellele  see
ettevõtmine õnnestus.

Koostas: Kristina Kiiver

Kuupäev:  31.01.2019 a.


