
Aastaaruanne 2017
Saka raamatukogu

1.Põhilised tegevussuunad
Läinud aruandeaasta oli tavaline tööaasta. 
Toimus:

 kirjanduse  valik  uudiskirjanduse  tellimislehtedelt  ning  oma  soovide  teavitamine
komplekteerimisosakonnale;

 teavikute kojulaenutus ja kohalkasutus;
 päringutele vastamine;
 raamatuväljapanekute korraldamine;
 kogude korrastamine, aegunud raamatute mahakandmine.

Mahakantud  raamatud  ja  ajakirjad  olid  välja  pandud  rahvamaja  koridoris  laudadele,  kus
külastajad said omal soovil lugemist valida.
Kuna 50 m2 laenutusruumi pinnale  on surutud 28 raamaturiiulit, avalik internetipunkt ja Saka
postipunkt, siis on ruumikitsikus suur. See nõuab raamatute regulaarset mahakandmist ning
vanema kirjanduse paigutamist avariiulitelt kõrvalruumi riiulitele.
Pidevalt toimus kodu-uurimuslike materjalide kogumine ja raamatukogu vanade materjalide
läbitöötlemine.

2. Juhtimine 
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur
Aruandlusperioodil  raamatukogudevõrgus  muutusi  ei  toimunud,  kuid  seoses  valdade
ühinemisega aastal 2018 kindlasti miski muutub. 
Antud  teenenduspiirkonna  inimestel  oli  kõigil  võimalus  raamatukogu  teenuseid  kasutada:
sobivad  lahtiolekuajad,  asukoht.  Lugejaid  oli  peale  Saka  küla  ka  Ontikast,  Kaasikaiast,
Toilast,  Kohtla-Järvelt Jõhvist, Kohtla-Nõmmelt ning 2 lugejat Rakverest. Enamus lugejaid
kasutas  raamatukogus  käimisel  oma transporti.  Koduteeninduse  raames  sai  pensionäridele,
kes soovi avaldasid, ajalehti, ajakirju ja ka raamatuid koju viia.
Teeninduspunkti vajadust ei näe.
Nõukogu pole valitud, samuti ei näe selleks väikeses kohas vajadust.

2.2 Eelarve 
 

Põhieelarve Seisuga 31.12.16 € Seisuga 31.12.17 € Muutus %
Eelarve kokku 9376,00 10141,61 + 8,2
Personalikulu 4817,52 5149,20 + 6,9
Komplekteerimiskulu kokku 3327,00 3823,00 + 14,9
sh OV-lt 2927,30 2163,00 0,83
Sh riigilt 1630,00 1660,00 + 1,8
Infotehnoloogiakulud  400,50  255,00 63,7
Koolituskulud    50,00   50,00

2.3 Personali koosseis ja raamatukogu lahtiolekuajad 
Raamatukogus on 0,5 töökohta, tööpäevi nädalas 4:
esmaspäeval, teisipäeval ja neljapäeval kella 12.00-17.00



kolmapäeval kella 15.00-19.00.

2.3.2 Jõhvi Keskraamatukogu korraldatud koolitustel osalemine

               Teema Tundide arv
Raamatukogud  2017.  ERÜ  tegevusest  ja
visioonidokumendist “21.saj. raamatukogu”

5 t.

Suhtlus eri religioonide esindajatega 5 t.

Loengud olid väga sisukad ja arendavad. Kahjuks isiklikel põhjustel ei  saanud kõigist osa
võtta.
Tulevikus soovin nii eesti kui väliskirjanduse väärtteoste tutvustamist.

2.3.3 Töötajate tunnustamine
Üllatuslikult valiti mind 2017. a Kohtla valla aukodanikuks. 

2.4 Raamatukogu haldustegevus
Aasta jooksul tehti vajalikke elektritöid. Remondi vajadust momendil ei näe.
Liikumispuuetega inimestele juurdepääsu raamatukogule ei ole, õnneks teeninduspiirkonnas
pole seni ka vajadust  olnud.

3. Kogud  
3.1 Komplekteerimise põhimõtted ja uuendused
Raamatute komplekteerimisel oli lähtutud kirjastuste nimekirjadest. Vastavalt  lugejaskonna
huvidele sai tellitud nii liigi- kui ilukirjandust. Kuna lugejaid ei ole palju, siis on nad kõik
saanud töötatud  15 aasta  jooksul  omaseks  ning  nende  soovid  võetud raamatute  tellimisel
täitmiseks. Saadud teavikutest oli 77% ilu- ja 23% liigikirjandust.
Meessoost  lugejad  olid  huvitatud  ajaloost,  ka  seiklus-  ja  kriminaalromaanidest.  Naised
laenutasid  armastusromaanide  ja  elulooraamatute  kõrval  ka  hulgaliselt  liigikirjandust:
esoteerika, kokandus, käsitöö, tervis.
Väikeste lastega emad olid huvitatud kasvatusteemalistest raamatutest.
Loetavamad  olid  H.  Künnapase  (nt.  Jõuluks  koju  –  12x)  ja  K.  Pautsi  raamatud  (nt.
Politseiniku tütar – 12x). Jätkuvalt olid populaarsed Erik Tohvri ja Avo Kulli raamatud.

Perioodikat  oli  tellitud  13  nimetust  ajakirju  (Pere  ja  Kodu,  Eesti  Naine,  Naisteleht,
Nipiraamat,  Kodukiri,  Elukiri,  Tiiu,  Kodutohter,  Käsitöö,  Looming,  Hea  Laps,  Kroonika,
Maakodu) ning 3 nimetust ajalehti (Maaleht, Õhtuleht, Põhjarannik). Lisaks on saadud tasuta
veel ajakirjad Tennis, Jooksja, Puutepunktid, Hea Kodanik. 
Annetusi oli komplekteerimisosakonna kaudu 14 eksemplari.
Kuna  läinud  aastal  vallas  teisi  raamatukogusid  ei  olnud,  siis  polnud  ka  kellegagi  uute
raamatute tellimusi kooskõlastada. 
Seni  on riigi  ja  KOV-i  poolt  eraldatud  komplekteerimissummadest  piisanud meie  väikese
raamatukogu jaoks.

3.2 Inventuurid, mahakandmised
Viimane inventuur sai tehtud paralleelselt teavikute sisestamisega arvutisse, s.o. 2005. a
Maha kantud sai 337 eks. aegunud ja katkiseid raamatuid. Aasta jooksul saime uut kirjandust
aga ainult 256 eks. Mahakandmine jätkub ka edaspidi.



4. Lugejateenindus
Teeninduskorralduses muutusi ei ole.
Lisateenusena on raamatukogus valla avalik internetipunkt, Saka Postipunkt. Kohapeal saab
ka vererõhku mõõta.

4.1. Raamatukogu kasutamine

2016 2017 Muutus (+-)
Lugejad / sh lapsi 57/11 62/11 +5/0
Laenutused (k.a. kohalkasutus)/ sh lapsi 1775/193 2444/242 +669/+49
Külastused / sh lapsi 1086/216 1039/129 -47/-87

Põhjus on selles, et lugejad laenutasid korraga rohkem raamatuid, külastades suveperioodil
harvem raamatukogu.

4.2 RVL teenindus
RVL-i  kaudu  laenutati  kirjandust  4  korral  Jõhvi  Keskraamatukogule.  Laenutused  olid
fikseeritud programmis.

4.3 Laste- ja noorteteenindus 
Lapsi  on  lähimas  piirkonnas  vähe  ning  enamus  neist  kasutasid  raamatukogu  teenuseid.
Eelkooliealistele  lastele  laenutasid  raamatuid  emad.  Koolis  käivad lapsed Kohtla-Järvel  ja
Jõhvis. Paljud käivad peale kooli ka huviringides. Koju jõutakse hilja. 
Kooliõpilased kasutasid ka kooliraamatukogu ning linna lasteraamatukogu teenuseid, kui oli
vaja kiiresti kohustuslikku kirjandust kätte saada.
Läheduses ei ole ühtegi lasteasutust. 
Õnneks erivajadustega lapsi lähipiirkonnas ei ole.
Laste- ja noorsookirjandus paikneb 4 riiulil. Ruumi on lastenurgakeses väga vähe. 
Kõikide laste emakeel on eesti keel.
Noorte lugejate seas oli mitmed andekad etlejad, kes võitsid auhinnalisi kohti nii kohalikel kui
vabariiklikel konkurssidel. Nendele aitasin otsida sobivat kirjandust.

4.3.1 Laste- ja noorteüritused
Laste – ja noorteüritusi korraldas rahvamaja juhataja vastavalt oma tööplaanile. 

4.4 Erivajadustega inimeste teenindamine: 
Koduteenindust oli korraldatud pensionäridele vastavalt vajadusele. Kasutajaid oli 6, kordasid
ei lugenud.
Hooldekodusid  läheduses  ei  ole,  kuid  „erivajadustega“  on  ka  vangid,  kes  said  hulgaliselt
mahakantud kirjandust ja ajakirju. 
      
4.6 Raamatukogu kultuurikeskusena

Raamatuväljapanekute nimetus
1.Loodusraviga haiguste vastu.
2. Eesti Vabariik – 99
3. Kohtla vald – 25
4. Nõianurk
5. Kaja kutsub kokkama (retseptid lugeja isiklikust kogust)
6. Mälumängusõpradele



7. Tarkus tuleb tasapisi … (lastele)
8. Jõulujutte ja –salme

4.7. Kasutajakoolitus (s.h. raamatukogutunnid) raamatukogus 
1 külaelanikule sai õpetatud arvutiga makse maksma. 
 
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Sai kogutud andmeid ja materjali Saka raamatukogu kroonika lõpuni kirjutamiseks. Töö on
pooleli.    

5. 2018. aasta tegevused 
* aegunud kirjanduse mahakandmine
* raamatukogu kroonika kirjutamine
* fondi korrastamine.

6. Millised kultuuriajakirjad on tellitud 2018. aastaks?
Looming, Hea Laps.

Koostas Anne Saatman

Kuupäev 24.01.2018


