
Aastaaruanne 2018

TAMMIKU raamatukogu

Elanike arv (01.12.17) 
Tammiku aleviku elanike arv oli 328

1. Põhilised tegevussuunad

2018. aasta möödus Tammiku raamatukogus tavapärases rütmis.
Raamatukogu põhiline ülesanne on säilitada rahuldav raamatukoguteenuse pakkumine ja tagada
postipunkti teenus – väljastada pakke ja kirju ning müüa postitarvikuid.

2. Juhtimine 

2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur

Struktuuris muudatusi ei olnud.

Tundub, et need lahtiolekuajad sobivad, nendega on harjutud ja muutmist ei vaja. 
Vastavalt  kokkuleppele  juhatajaga  on  võimalik  vajalikke  raamatuid  kätte  saada  ka  väljaspool
tööaega. 

2.2 Eelarve 
 

Põhieelarve Seisuga 31.12.16 € Seisuga 31.12.18 €

Eelarve kokku 16.18 18.09
Personalikulu 12.07 13.64
Komplekteerimiskulu kokku 2.53 2.61
sh OV-lt 1.62 1.70
Sh riigilt 0.91 0.91
Infotehnoloogiakulud 0.58 0.79
Koolituskulud 0.00 0.00

2.3 Personali koosseis ja raamatukogu lahtiolekuajad 

Personali koosseisus muudatusi ei ole.
Raamatukogu lahtiolekuaegades muudatusi ei ole.

E,N        9.00 – 18.00 
T,K,R     9.00 – 16.30

LÕUNA 13.00 – 13.30
L,P         SULETUD
Samadel aegadel ostutan ka postipunkti teenuseid.

2.3.1 Ülevaade täienduskoolitustest

2018. aastal täiendkoolitustel ei osalenud.



2.3.2 Jõhvi Keskraamatukogu korraldatud koolitustel osalemine

               Teema Tundide arv
 "Haldusreformist ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu 

tegevussuundadest pärast haldusreformi" 
4 ak t

 "Tähelepanu, lugemine ja mälu" 6 ak t

 E-kodaniku juhendaja koolitus raamatukoguhoidjatele 
16 + 16  ak t

 "Z-põlvkonnast ja tööandja valmisolekust z-põlvkonna tööturule 
tulekuks" 

 "Vaimset tervist toetava keskkonna kujundamine töökohal" 

5 ak t

 
 "Tulemuslikud läbirääkimised" 

4 ak t

2.3.3 Töötajate tunnustamine

Raamatukogu töötajana avalike esinemisi ei olnud. 
Tunnustamist 2018. aastal ei olnud.

2.4 Raamatukogu haldustegevus

Raamatukogus remonditöid ei teostatud.
Raamatukogu asub rahvamaja teisel  korrusel,  seega on raskendatud juurdepääs liikumispuudega
inimestele ja eakatele. Õnneks momendil liikumispuudega külastajaid ei ole.
Interneti ja wifi levik toimib.

3. Kogud  

3.1 Komplekteerimise põhimõtted ja uuendused  

Komplekteerimise põhimõtted on jätkuvalt samad – põhiliselt ilukirjandus, liigilist kirjandust tellin
vastavalt vajadusele ja võimalustele. Vene keelseid raamatuid ei tellinud, kuna lugejaid ei ole .
2018. aastal sai raamatukogu juurde 118 uut raamatut, sellest 96 ilu-ja lastekirjandus, annetusi 4,
lisaks on tellitud 6 ajalehte ja 11 ajakirja.

3.2 Inventuurid, mahakandmised

2018. a sai tehtud esimene suurem mahakandmine venekeelsetele aegunud ja katkistele raamatutele
- kokku 396 eksemplari.
Inventuuri  ei  ole  tehtud  ja  plaanis  on  see  teha  siis,  kui  saan  mahakandmised  tehtud  ja  fondi
korrastatud.

4. Lugejateenindus

Teeninduskorralduses mingeid muudatusi pole. 
Tellin ja toon kohal mitteolevaid raamatuid Jõhvi Keskraamatukogust. 
Jätkuvalt käib postipunktiteenuste osutamine raamatukogu töö kõrvalt.



4.1 Raamatukogu kasutamine

2017 2018 Muutus (+-)
Lugejad / sh lapsi 96 / 8 105 / 12 + 9 / +4
Laenutused (k.a. kohalkasutus)/ sh lapsi 1960 / 38  2192/ 118 +232 / +80
Külastused / sh lapsi 1472 / 207 1394 / 176 -78 / -31

4.2 RVL teenindus

RVLi kasutame koostöös Jõhvi Päevakeskuses asuva laenutuspunktiga, Jõhvi Keskraamatukoguga.
RVLi fikseerin programmis.

4.3 Laste- ja noorteteenindus 

Piirkonnas ei ole lasteasutusi.
Raamatukogus on lastenurk, kus saab mängida nukkudega, mängida erinevaid lauamänge ja panna
kokku puslesid, joonistada, meisterdada.
Kahjuks laste lugemishuvi  moodustab  ainult kohustuslik kirjandus. On üksikuid lapsi, kes loevad
ka muud.

Eriti jääb silma see, et kohustuslikku kirjandust käib lapsevanem laenutamas.
Mõni  sisustab  ka  oma  vaba  aega  mängunurgas  mängides.  Kui  on  õues  paha  ilm,  siis  tullakse
mitmekesi ja mängitakse lauamänge.

Järelkasvu tundub pisipõnnide seast tulevat, aga selleks peab paar-kolm aastakest ootama.
Emmedega käiakse koos juba raamatukoguga tutvust tegemas ja mängunurgas mängimas.

4.3.1 Laste- ja noorteüritused

Üritusi ei toimunud.

4.4 Erivajadustega inimeste teenindamine

Koduteenindus toimub vastavalt kliendi soovile, igapäevaselt on perioodika viimine 1 kliendile.

4.5 Raamatukogu koostöö

2018. aastal jätkus koostöö Jõhvi Keskraamatukoguga ning Eakate Päevakeskuse laenutuspunktiga.

4.6 Raamatukogu kultuurikeskusena

Ürituse, näituse nimetus
1.Näitus „Tere,  Päike!”
2.Näitus „Puidutöö nikerdused....”
3.Näitus „Talve ootuses...”

Raamatukogul on kindel koht kohalikus elus.
Raamatukogu  annab  panuse  kohalikku  kultuuriellu.  Kuna  läheduses  ei  ole  ühtegi  asutust  on
raamatukogu jätkuvalt argipäeviti kooskäimiste, suhtlemiste ja mõtetevahetuste koht.
Jätkuvalt aitan  kohalike elanike nõustamise ja abi osutamisega, aidates vormistada vajaminevaid
avaldusi ja dokumente, teha igakuiseid makseid ja edastada näite.       
Kuna  raamatukogu  asub  ühes  majas  rahvamajaga,  siis  kultuuriüritusi  korraldab  rahvamaja



loomejuht.

4.7 Kasutajakoolitus (sh raamatukogutunnid) raamatukogus 

Kasutajakoolitusi  ei  toimunud.  Kliendi  soovil  tegin  erinevaid  igakuuseid  makseid  ning
tuludekldeklaratsioone, aitasin osta bussi pileteid ja koostasin CV-id.

4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded 

Raamatukogul  ei  ole  veebilehte.  Raamatukogu kontakt,  lahtiolekuajad on Jõhvi  valla  kodulehel
ning  Jõhvi  Keskraamatukogu  kodulehel.  Omniva  kodulehelt  leiab  infot  postipunkti  asukoha  ja
lahtioleku aegade kohta.
Igapäevane jooksev info on rahvamaja I korruse aknal ja rahvamaja välisuksel ning kõige parem -
suusõnaliselt.

5. 2019. aasta tegevused 

Raamatukogu jätkab head raamatukogu- ja postiteenuse pakkumist.
Plaan jätkata korrastust ja muuta raamatufondi paigutust, et parandada lugejateenindust.

6. Millised kultuuriajakirjad on tellitud 2019. aastaks?

2019. a on tellitud kultuuriajakirjadest Hea Laps

Koostas: Aire Salmu

Kuupäev: 31.01.2019


