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568 inimest

1. Põhilised tegevussuunad
 Aasta  2018:  kahtlemata  on  väga  märkimisväärne  haldusreform,  mille  käigus  sai

Vaivara  vallast  Narva-Jõesuu  linn  ja  seega  ka  raamatukogudest  Narva-Jõesuu
Linnaraamatukogu harukogud.  Üldiselt  kulges  aasta  üpris  tavapärast  rada,  mingeid
märkimisväärseid sündmusi ei toimunud, tuli vaid harjuda uue olukorraga.

 Tegevused kultuuripärandiaastal
 Pärandoskuste  omandamie  tunnustatud  meistrite  juhendamisel.   

Ühiste tegevuste käigus õpiti paremini tundma oma kultuuri ja oskust seda säilitada.
Kultuurikogemuste  saamine  rahvakalendri  tähtpäevade  kaudu,  ja  lisaks  õpitubadele
võimalus tutvustada ka rahvakombeid ja traditsioone. 

2. Juhtimine 

2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur
 Sinimäe  raamatukogu  on  aastast  2018  Narva-Jõesuu  Linnaraamatukogu  harukogu,

nimemuutuseid see endaga kaasa ei toonud.

 Teeninduspiirkonnale see mingeid muutusi kaasa ei toonud. Kõigil teeninduspiirkonna
elanikel on jätkuvalt võimalus raamatukogu teenuseid kasutada. Korra kuus käib ka
raamatukogubuss, mis toob kaugemalt küladest soovijad raamatukogusse.

2.2 Eelarve 
 

Põhieelarve Seisuga 31.12.17 € Seisuga 31.12.18 € Muutus %
Eelarve kokku 27.42 113.5
Personalikulu 20.40 41.1
Komplekteerimiskulu kokku 5.53 13.3
sh OV-lt 4.34 9.68 / Sinimäe 3.43
Sh riigilt 1.09 3.62 / Sinimäe 1.23
Infotehnoloogiakulud 0.73 2.2
Koolituskulud 0.0 0.7

Võrrelda ei ole võimalik kuna 2017 andmed on ainult Sinimäe raamatukogu arvestus ja 2018.
aasta  kolme  raamatukogu  (Vaivara,  Olgina,  Sinimäe)  andmed  koos,  kuna  enam  ei  ole
raamatupidamises eraldi arvestust.

2.3 Personali koosseis ja raamatukogu lahtiolekuajad 
Mingeid muudatusi personali koosseisus ega tööaja osas ei ole olnud.

T; K; N; R kella 10.00 – 18.00
L kella 10.00 – 14.00       



2.3.1 Ülevaade täienduskoolitustest
Kahjuks ei osalenud ühelgi koolitusel.

2.3.2 Jõhvi Keskraamatukogu korraldatud koolitustel osalemine
Kahjuks ei osalenud ühelgi koolitusel.

2.3.3 Töötajate tunnustamine
 Raamatukogutöötaja avalikke esinemisi ei toimunud.
 Erialahariduse omandamist 2018. a ei toimunud.
 Raamatukogutöö ametlikku tunnustamist 2018. aastal ei toimunud.

2.4 Raamatukogu haldustegevus
 Remondi vajadus raamatukogus puudub.
 Juurdepääs liikumispuudega inimestele puudub, kuid selleks puudub ka vajadus.
 Interneti ühendus ja Wi-Fi levi.

3. Kogud  

3.1 Komplekteerimise põhimõtted ja uuendused
 Kõige enam loetakse ja laenutatakse ilukirjandust. Aga on ka aimekirjanduse 

soovijaid, siin on sihtrühmaks üliõpilased. Võrreldes varasemate aastatega on see 
siiski vähenenud. 

 Annetuste osakaal kogude juurdekasvust on umbes 10 %.
 Perioodika komplekteerimisel ei ole muutuseid olnud.
 Ei me ei kooskõlasta. 
 Jah, arvan küll, et riigi ja KOV poolt eraldatav komplekteerimissumma on piisav. 

3.2 Inventuurid, mahakandmised
 Viimane inventuur oli 2014. a, siis toimus raamatukogu kolimine praegusesse 

asukohta.
 Eelmisel aastal kandsin maha 335 teavikut. 
 Möödunud aastal saabus 468 ja maha kantud teavikute arv on 335 siis suhe on 133.

4. Lugejateenindus
Muudatusi teeninduskorralduses ei ole olnud.
Lisateenuseks on postipunkt.

4.1 Raamatukogu kasutamine

2017 2018 Muutus (+-)
Lugejad / sh lapsi 215 196 - 19
Laenutused (k.a. kohalkasutus)/ sh lapsi 2119/588 2764/761 +645/+173
Külastused / sh lapsi 1843/1322 24571370 +614/+48

Laenutuste ja külastajate hulk on kasvanud suuresti seetõttu, et oleme kooliga ühes majas ja
lapsed on sagedased külalised, samuti õpetajad. Ka paljud lapsevanemad on hakanud uuesti
laenutama.



4.2 RVL teenindus
RVL-liga tundub küll hästi olevat, meil on isegi oma RVL „kuller”.
Kasutus ei ole just eriti sage aga kurtmiseks ka pole põhjust.
RVLi kasutuse fikseerin programmis. 

4.3 Laste- ja noorteteenindus 

 Raamatukogu on kooli ja lasteaiaga ühes majas.
 Raamatukoguhoidjat  ei  ole  kutsutud esinema väljaspool  raamatukogu,  ootame oma

külalisi raamatukogusse.
 Lastele/noortele toimub regulaarselt 2 üritust emakeelepäev ja muinasjutupäev
 Ei, meie piirkonnas ei ole erivajadustega lapsi ja vastava kirjanduse tarvidus puudub
 Õnneks  ei  ole  seda  vajadust  olnud,  et  tuleb  tutvustada  klassivälise  kirjanduse

puudumisel internetis leiduvaid võimalusi sama e-raamatu lugemiseks. 
 Ei,  raamatukogus ei  ole ühtki organiseeritud lugemisringi,  lasteteatrit,  ega ka muid

huvialaringe.
 Raamatukogus on lastel kasutada oma ruum, kus on võimalus mängida lauamänge ja

vaadata ja uurida laste teatmekirjandust ja seda võimalust kasutatakse kogu aeg.
 Vabatahtlike abi ei ole me kasutanud.
 Lastega  töötavatest  inimestest  külastavad  raamatukogu  õpetajad  ja  lasteaiaõpetajad

ning nad ka laenutavad  lastekirjandust.

4.3.1 Laste- ja noorteüritused

Ürituse nimi Osavõtjate arv
Täna kasutame entsüklopeediat- 12
Ettelugemise päev 17

Laste- ja noorte lugemisharjumusi kujundab ja arendab suuresti õpetaja. Neil toimuvad klassis
ühislugemised, just väiksematel ja ka noorte hulgas läheb lugemine üha popimaks. 

4.4 Erivajadustega inimeste teenindamine
Koduteeninduse vastu ei ole huvi olnud. 
Koostöö hooldekodudega puudub.

4.5 Raamatukogu koostöö
Peamiselt teeme koostööd kooli ja lasteaiaga. 
        
4.6 Raamatukogu kultuurikeskusena

Ürituse, näituse nimetus
1. Eesti rahvakalendri tähtpäevi tutvustav näitus
2. Kirjanike tähtpäevad

4.7 Kasutajakoolitus (s.h. raamatukogutunnid) raamatukogus 
Kasutaja koolitusi ei toimunud.
 



4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Info  raamatukogus  toimuvatest  üritustest  ilmub  kohalikus  valla  lehes  ning  valla
koduleheküljel. Samuti kajastatakse sündmusi raamatukogu Facebook`i lehel.

5. 2019. aasta tegevused 
Plaanis on jätkata koostööd kooli ja lasteaiaga.

Koostas: Helgi Kärsten

Kuupäev: 24.01.2019


