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 Kadrina valla raamatukogu koondaruanne on kirjutatud etteantud kava alusel. Filiaalide 
üritusi ei ole dubleeritud. Vt Hulja, Kihlevere, Viitna, Vohnja sisuline aruanne. 
Tabel 1 

Omavalitsus Piirkonna 
elanike arv 
(01.12.17) 

Raamatukogusid 
kokku 

Neist 
harukogusid  

Teeninduspunktide 
arv 

Kadrina vald  4966 5 4 1 
Kadrina põhikogu  2972    
Hulja filiaal  661    
Kihlevere filiaal  433    
Viitna filiaal  263    
Vohnja filiaal  637    
 
Üldkasutatavate raamatukogude arv:  Kadrina valla raamatukogu ja filiaalid Huljal, 
Kihleveres, Viitnal, Vohnjas ning laenutuspunkt Ridakülas. 
 

1. Põhilised tegevussuunad  
Kui vaadata tagasi möödunud aastale, siis arvame, et oli tegus aasta ja kui meenutada, mis 
tehtud sai, siis Eesti Vabariigi juubeliaasta tähistamine toimus meil paljude meelepäraste 
raamatutega, suurepäraste lugemiselamustega ja päris arvukate ettevõtmistega.  Seetõttu 
oleme arvamusel, et võime lugeda 2018. aasta kordaläinuks.  Raamatukogu ruumid olid 
pidevalt rahvast täis ja  Kadrina valla inimesed  leidsid nii põhikogust kui ka igast 
vallaraamatukogu osakonnast midagi head oma hingele ja vaimule, kas siis lugemise näol või 
mõnes muus tegevuses kaasa lüües. Liigume edasi suunas, kus Kadrina valla raamatukogu 
kõik üksused tegutsevad lisaks raamatukogule ka kogukonnakeskustena ja on oma tegevuses 
võimalikult paindlikud. Kuigi statistilised näitajad on langenud, on raamatukogu jätkuvalt 
populaarne ja täpselt oma aja nägu.  
Eriliselt märkimisväärsed tegevused 2018. a olid: 

1. 2018. aasta – Eesti Vabariigi juubeliaasta tähistamine - Siiri Sisaski isaamaaliste 
laulude kontsert ja Sirje Rindbergi Eestimaa erinevate kihelkondade mustritega 
sokkide näitus. 

2. Lugejateeninduse laiendamine – koduteenindus ja erilugejad, sh hooldekodu 
regulaarne külastamine (raamatukogu nõukogu ettepanek). 

3. Üleskutse lapsevanematele “Laps raamatukokku”- suurendas lapslugejate arvu, aga 
mitte märkimisväärselt laenutuste arvu, iga uus lugeja sai kingituseks EV 100 
rinnamärgi. 

4. Laste ja noorte huvitegevuse projekt – rahaline toetus huvitegevuse arendamiseks 
andis võimaluse laiendada tegevusi - soetada põhikogusse digiklaver ning Huljale 34 
ja Vohnjasse 24 lauamängu. 

5. Osalemine projektis “Kunst raamatukokku” - 3 erinevat kunstinäitust (Leboloomad, 
Loodus läbi suurendusklaasi, õpilastööde näitus), EV 100 raames. 

6. Euroopa kultuuripärandi aasta tähistamine – koolitus “Vanamööbli restaureerimine” ja 
huvireis ERM-i. 

7. Raamatukirjutamise konkurss lastele - valmis 7 põnevat raamatukest. 
8. Aktiivne inventuuride aasta – viidi läbi inventuur Kihlevere, Viitna ja Vohnja filiaalis. 

Nüüdseks on kõik Kadrina valla raamatukogu üksused läbinud inventuurid aastatel 
2017 ja 2018. 
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9. Lääne-Virumaa Aasta Tegu 2017 ja Kadrina valla Aasta tegu 2017 hääletamine 
kõikides Kadrina valla raamatukogu üksustes.  

10. Hulja filiaali raamatukoguhoidja kanditatuuri esitamine 2017. a parimaks nooreks 
raamatukoguhoidjaks, kelleks ta ka valiti. 

 
Raamatukogu filiaalid olid möödunud aastal aktiivsed ja toimekad kogukonnakeskused. Iga 
filiaal töötas vastavalt oma võimalustele, arvestades oma piirkonna elanike soove. Suurt 
tähelepanu pöörati just inimestele ja otsiti erinevaid tegevusi, mis seoks kogukonda. Silma 
paistsid Hulja ja Vohnja filiaal, kus mõeldi sellele, et erinevad põlvkonnad ei kaugeneks 
üksteisest ja tegutseksid koos. Toimusid ühised töötoad, kus meisterdasid üheskoos nii noored 
kui vanad, kasutades vanu käsitöövõtteid ja järgides vanu traditsioone. Ka Kadrina põhikogu 
mõtles pärandi kestvusele ja säilitamisele tulevaste põlvkondade tarbeks,  korraldades 
vanamööbli restaureerimise koolituse ja eksopneerides näitusel Eestimaa kihelkondade 
sokimustreid. 
Vallasiseselt toimusid positiivsed muutused koostöös. Uus vallavanem suutis panna Kadrina 
valla kultuuritöötajad ühise laua taha aru pidama, tänu sellele on meil hea ülevaade üksteise 
töödest ja tegemistest. Arvame, et see on aidanud ka partnerlusele suuremat tähtsust omistada 
ja viinud arusaamisele, et ilma meeldiva koostööta ei saavutata kultuurivallas häid tulemusi. 
  

2. Juhtimine  

2.1 Raamatukogude võrgu struktuur ja nõukogud:  
Muutusi raamatukogude võrgus ei toimunud. Kadrina vallas on endiselt üks raamatukogu, s.o 
Kadrina valla raamatukogu oma filiaalidega Huljal, Kihleveres, Viitnal ja Vohnjas ning 
laenutuspunktiga Ridakülas, üks juhtimine, üks eelarve, üks asjaajamine, üks aruandlus, üks 
arendustegevus, üks põhimäärus, ühised eeskirjad, üks majandustegevus, üks meeskond jne. 
Tähelepanuväärseks peame raamatukogu uue nõukogu loomist, millel on uus ja suurenenud 
koosseis (7 liiget) – Kadrina vallavalitsuse 23.08.2018 korraldus nr 230. Nõukogu käis koos 
üks kord, kus valiti esimees ja aseesimees ning  lisaks viidi läbi üks e-koosolek, kus arutati ja 
kooskõlastati 2019. aasta eelarve projekt. Loodame, et nõukogu pakub meile endiselt 
turvatunnet ja on alati meie jaoks olemas. 
Raamatukogu kvaliteedihindamise viisime läbi 2017. aasatal ja seoses sellega korraldasime ka 
lugejate rahuloluküsitluse. Maksimumpunktidest (96) saime 78 punkti, mis näitab, et 
raamatukogu on keskmisest natuke paremal tasemel. 
Kadrina valla raamatukogu arengukavas 2016 – 2019 seatud ülesanded on täidetud, 
arengukava vajab 2019. aastal täiendamist ja uuendamist. Raamatukogu kõik üksused on 
Kadrina vallas kaasaegsete tingimustega ja lugejasõbralikud asutused. Tagasiside külastajatelt 
on olnud meeldivalt positiivne. Arvatakse, et teavikute kogud on meil kõigis raamatukogu 
üksustes mitmekesised, perioodiliste väljaannete valik hea, ürituste valik laialdane ning 
töötajad tublid. 
Kadrina põhikogu tegeleb jätkuvalt raamatukogutöö juhtimisega, töö koordineerimisega, 
personalitööga, koolitus-, arendus-, majandustegevusega ning võimalusel ka 
projektitegevusega. Kadrina põhikogu täiendab ja hoiab jõudumööda korras ka raamatukogu 
arhiivi ja arhiividokumendid. 
Raamatukogu dokumentatsiooni sai pidevalt korrastatud ja täiendatud. Seoses isikuandmete 
kaitse seadusega sai uuendatud Kadrina valla raamatukogu kasutamise eeskiri (KK nr 11  
20.11.2018).  Töö raamatukogu dokumentidega oli ajamahukas.  Ees ootab veel mitmete 
dokumentide viimine vastavusse isikuandmete kaitse seadusega. 
Kadrina valla raamatukogu teeninduspiirkond (4966) on endine ja hästi kaetud 
raamatukogudega. Raamatukogude asukohad on head, lahtiolekuajad sobilikud ja 
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transpordiühendus olemas. Raamatukogutöö on organiseeritud nii, et keegi valla elanikest ei 
tohiks kurta, et ei saa raamatuid kätte (koduteenindus, laupäeviti Kadrina põhikogu avatud, 
süsteemisisene ja raamatukogude vaheline laenutus, laenutuspunkt, filiaalid, põhikogu). 
Raamatukoguhoidjad teevad kõik endast oleneva, et külastajad rahule jääksid. Järgmisel 
aastal on kavas soetada raamatute tagastuskast, mis paigutatakse Kadrina põhikogu 
välistrepile ja seda saavad soovi korral kasutada kõigi raamatukogu osakondade lugejad. 
Arvame, et tagastuskast parandab veelgi teenindust ja teeb raamatute tagastamise senisest 
mugavamaks. Loodame, et sellega seoses lühenevad ka raamatute laenutamise järjekorrad. 
Vallaraamatukogu tegevust on aastakümneid toetanud kirjandusklubi ja viimasel ajal ka 
kinoklubi. See kõik aitab kaasa tulevikukindla raamatukogu tekkele, vürtsitab meie elu ja on 
kujundanud raamatukogust seltsielu keskuse kogukonnas. 
Teeninduspiirkonna elanikest kasutab raamatukogu teenuseid: 
Kadrina piirkonnas 34,62 % elanikest. 
Hulja piirkonna 28,3 % elanikest 
Kihlevere piirkonnas 33,26 % elanikest 
Viitna piirkonnas 27,76 % elanikest 
Vohnja piirkonnas 20,57 % elanikest 
Kokku kasutab 31,5 % valla elanikest raamatukogu teenuseid. 
   

2.2 Eelarve 

Tabel 2 

Põhieelarve  Seisuga  
31.12.17. €  

Seisuga  
31.12.18 €  

Muutus %  

Eelarve kokku  140,99 164,02 14. % 
Personalikulu  87,45 106,45 18. % 
Komplekteerimiskulu 31,46 34,02 7,5. % 

sh KOV-lt 22,4 24,68 9,3. % 

sh riigilt  9,15 9,33 2. % 

Infotehnoloogiakulu  5,87 5,68 - 3,3. % 
Üritusteks/näitusteks 1,38 2,97 54. % 

Tabelis on esitatud ainult jooksvad kulud, mitte investeeringud. 
Raamatukogu eelarves oli piisavalt vahendeid, millega tagati raamatukogu kohustused ja 
tööks vajalik. Uudiskirjanduse ostmiseks mõeldud summat on igal aastal suurendatud 10 %. 
Kompenseeriti vastavalt eelarvele isikliku sõiduauto kasutamise kulud seoses 
koduteenindusega ja koolitustega. Kõik töötajad osalesid koolitustel arvestades vajadusi ja 
eelarvelisi vahendeid. Tagati erinevate üksuste hea majanduslik olukord, raamatukogud said 
vajalikke investeeringuid jne. Eelarve kokkuhoid tekkis kinnistute, hoonete ja ruumide 
majanduskulu arvelt. 

2.3 Projektid 

Tabel 3 (täielik loetelu) 

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Eraldatud 
summa 

Projekti üldmaksumus 

Riigi eelarve toetusfondist 
Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse 
projekt  

01.09.2018- 
31.12.2018 

3000 EUR 2949,84 EUR 
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Kadrina valla raamatukogu huvitegevusvaldkonda kuulus Kadrinas kultuuriürituste 
korraldamine lastele ja noortele ning Hulja ja Vohnja filiaalis laste vaba aja sisustamine 
lauamängudega. Eesmärk oli muuta raamatukogu laste kogunemiskohaks, pakkudes 
atraktiivsemaid ja huvitavamaid tegevusi.   
Kadrina raamatukogu soov oli pakkuda lastele keskkonda, kus koos musitseerida ja mängida.  
Kadrina põhikogusse osteti Yamaha digiklaver, Vohnja filiaali 24 lauamängu ja Hulja filiaali 
34 lauamängu. 
Koostööpartnerid olid MTÜ Kultuuriring,  Kadrina kunstidekool ja Ridaküla seltsimaja. 
Raamatukogu saalist kujunes hinnatud ürituste paik. Toimusid klubiõhtud, filmiõhtud, 
näitused, teatrilavastused jne. 
Arendavad mängud aitasid Hulja filiaalis lastel vaba aega kasulikult sisustada. Mängutuba 
külastanud laste vanused jäid vahemikku 7-12 aastat. 
Vohnjas tõid lauamängud raamatukokku elu ja elevust. Vahetundidel ja koolivaheajal kasutati 
sageli võimalust lauamänge mängida. 
Mängude paremaks paigutamiseks ja eksponeerimiseks lasime spetsiaalselt valmistada 
vastavad riiulid nii Vohnjasse kui Huljale. Huvitegevuse võimalusi raamatukogudes 
reklaamisime Kadrina valla kodulehel, Facebookis ja Kadrina keskkoolis. 
Arvame, et huvitegevuse projekt raamatukogudes õnnestus ja edaspidine tegevus noortega on 
vajalik. Aga et olla jätkusuutlik, selleks on vaja ka edaspidist vallapoolset toetust ja uusi 
väljundeid.   
Arvame, et raamatukogu on eelkõige inimeste jaoks, mitte ainult raamatute jaoks. Meie 
eesmärk on olnud tuua üha rohkem isimesi meie ruumidesse ja pakkuda neile erinevaid 
tegevusi, mille kaudu nad jõuavad ka raamatute juurde. Noored loevad kindlasti rohkem kui 
kunagi varem, aga kasutavad selleks järjest enam internetivõimalusi ja paberraamatu osakaal 
on langenud. 
LEADER projektidega kavandatud üritused said 2018. aasta lõpuga tehtud. Kavas on esitada 
veebruaris 2019 LEADER-le uus projekt, mille kirjutamine on pooleli. 
Kui on oskusi, aega ja tahtmist projekte kirjutada, siis on raamatukogul võimalik positiivse 
vastuse puhul  aktiivselt tegutseda ja pakkuda kõrgetasemelisi kultuurisündmusi lisaks 
igapäevatööle.  Raamatukogu erinevad ettevõtmised on toonud inimesi kultuuri juurde, 
andnud võimaluse rohkem  omavahel suhelda. Lisaks on kõik tegevused olnud heaks 
reklaamiks raamatukogule ja lugemisele ning toonud töötajatele rõõmu ja rahulolu südamesse. 
Loodame mitmekesiste tegevustega külastuste langust pidurdada. 
 
2.4 Personali koosseis, juhtimine ja areng 
Muutusi personali osas ei toimunud, töötajad jäid endiseks, kedagi ei koondatud ja uusi 
töölepinguid ei sõlmitud. Koosseisukohtade suurus on 6,75 ja töötajate arv 7. Meeskonna 
juhtimises muudatusi ei toimunud. Töö laabus sujuvalt, enim paistsid hea tööga ja sisuka 
tegevusega silma Vohnja ja Hulja filiaal. Huvi Ridaküla laenutuspunkti vastu kasvas tänu 
Vohnja filiaali tegusale raamatukoguhoidjale. Hulja filiaali tubli töötaja arendas kinoklubi 
tegevust Huljal. Lisaks kerkisid nad mõlemad esile hea partnerluse arendamise seisukohalt nii 
laste  huvitegevuse hoogustamisel kui omavahelise koostöö arendamisel.Viitna 
raamatukoguhoidja hoolitses oma piirkonna  inimeste kultuurihuvide eest, viies neid 
Kadrinasse ja mujale osa saama erinevatest kultuurisündmustest.  
Filiaale sai külastatud ja koosolekuid peetud 2018. aastal sagedamini kui eelnevatel aastatel. 
Käisime kogusid kontrollimas, inventuuri tegemas, jooksvaid majandusküsimusi arutamas ja 
lahendamas, sünnipäevade puhul õnnitlemas, sesoses ürituste korraldamisega ja paljudel 
muudel põhjustel. 
Kihlevere filiaali raamatukoguhoidja senine töö muutus kergemaks seoses Omniva postipunki 
sulgemisega Kihlevere filiaalis. 
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2.4.1 Ülevaade täiendkoolitusest. Omapoolne hinnang. 

Teema Korraldaja Osalejate arv 

Erialased täienduskoolitused   
   
LVKRK korraldatud koolitused   

Õppereis Ida-Virumaale LVKR 5 
Õppereis Aserisse LVKR 6 
Hõimurahvaste keel ja kirjandus  LVKR 6 
Isikuandmete kaitse raamatukogudele RR LVKRK 2 
E-kodaniku juhendajate koolitus  RR, LVKRK 6 
Kirjanik ja tõlkija Indrek Koff LVKRK 3 
Raamatute tõlkimisest, olukorrast 
raamatukogudes pärast haldusreformi, 
raamatukogude veebilehed 

LVKR 3 

Raamatukogu-sotsiaalharidusliku töö 
keskus 

TÜ, LVKRK 2 

Muud koolitused   
Tuleohutus Kadrina vallavalitsus 6 

Vt Lisa 1 
Oli veel rida harivaid üritusi, kus raamatukogu töötaja osales ja mis andsid igapäevatööks 
vajalikku infot ja oskusi. 
1. ERÜ Aastakoosolek Rahvusraamatukogus. 
2. Eesti Raamatukoguhoidjate XI kongress  Rakveres. 
3. Kultuuriinimeste kokkusaamised vallaraamatukogus. 
4. Kadrina valla raamatukogu 2019 a eelarve projekti selgitamine ja kaitsmine vallamajas. 
5. LEADER toetuste infopäev vallaraamatukogus. 
6. Raamatupidamisprogrammi “Veera” koolitus vallamajas. 
7. Arutelud arengukava teemadel vallaraamatukogus. 
8. Vallavolikogu kultuurikomisjoni koosolek vallaraamatukogus. 
Koolitustel osaleti vastavalt vajadustele ja võimalustele.  Kõik Lääne-Virumaa 
keskraamatukogu poolt korraldatud ja vahendatud koolitused olid heal tasemel, huvitavad, 
andsid palju praktilisi teadmisi ja kõike õpitut saime igapäevaselt raamatukogutöös kasutada. 
Lisaks olid koolituste hinnad soodsad ja koolitupäevad hästi korraldatud. Õppereisid teistesse 
raamatukogudesse andsid võimaluse tutvuda erinevate raamatukogude tegeliku eluga, näha 
teiste raamatukogude edusamme ja ka kitsaskohti. Oli huvitav näha kohapealset elu oma 
silmaga ja saada sellest oma tegemistele tuge. Pidasime õigeks valida pakutud koolituste 
hulgast kõige vajalikuma ja arvestasime oma eelarveliste vahenditega.   
Kõik vallavalitsuse poolt korraldatud infopäevad, arutelud ja  koolitused andsid vajalikke 
teadmisi praktilise töö tegemiseks. 
Põhikogu ülesandeks on ka fliaalide nõustamine, mis igapäevaselt toimus telefoni või  e-posti 
teel, aegajalt kutsusime kokku koosolekuid, kus arutlesime üleskerkinud teemadel. 
Raamatukogu eelarves koolitustele kavandatud summaga oleme rahul. 
 
2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:  
1. Intervjuu andmine Tartu Ülikooli riigiteaduste eriala tudengile seoses kodutööga 
kvalitatiivse analüüsi vallas. Küsimused puudutasid Kadrina valla raamatukogu. Intervjuu oli 
jaotatud kolme erinevasse teemaplokki. Uuriti, milliseid oskusi ning isikuomadusi nõuab 
raamatukogus töötamine, küsiti raamatukogu erinevaid funktsioone, sooviti saada üldiselt 
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teadlikumaks Kadrina valla raamatukogust. Intervjuu oli avalik ja tagasiside ülikoolilt 
positiivne. 
2. Raamatukogus toimunud erinevate sündmuste avamisel ja 2018 aastalõpu üritusel. 
3. Raamatukogu tööst vallavolikogu kultuurikomisjoni ees. 
4. Kultuuriinimeste kokkusaamistel. 
5. Hulja raamatukoguhoidja intervjuu vallalehes Kodukant ja maakonnalehes Virumaa 
Teataja. 
 
LISA 2 
 
2.4.3 Erialahariduse omandamine. 
Kadrina valla raamatukogus töötab 7 inimest – direktor, peaspetsialist, 4 raamatukoguhoidjat 
ja koristaja. Direktor, peasetsialist ja Hulja filiaali raamatukoguhoidja omavad erialast 
haridust. Kihlevere, Viitna ja Vohnja filiaali raamatukoguhoidjad on läbinud kutsekoolituse ja 
sooritanud kutseeksami, mis annab õiguse töötada raamatukogus, aga ei anna erialast haridust. 
Kõik töötajad läbisid 2018. a jooksul erinevaid täiendkoolitusi ja omandasid oskusi, mida 
igapäevatöös kasutada. 
 
2.4.5 Töötajate tunnustamine.  
Hulja filiaali raamatukoguhoidja – “Parim noor raamatukoguhoidja 2017”.   
 
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. 
Kadrina valla raamatukogu kõik üksused asuvad sobivates kohtades ja ligipääs on hea. 
Ruumid on mugavad  ja hubased nii lugejatele kui töötajatele. Aastatega on Kadrina põhikogu  
ruumid jäänud natukene kitsaks, aga seda muret aitab leevendada kogude jätkuv puhastamine. 
Kadrina põhikogu – asukoht hea, täielikult renoveeritud ja sisustatud, liikumispuudega 
inimestele on olemas juurdepääs I korrusele. On head tingimused nii raamatukogu 
külastajatele kui töötajatele. 2018. aastal asfalteeriti sissesõidutee raamatukogu 
territooriumile. Edaspidi vajalik liikumispuudega inimestele juurdepääsu loomine II korruse 
ruumidele. 
Raamatukogu eripäraks on lisaks põhitegevusele erinevad kultuurilised ettevõtmised ja 
toetavad tegevused (AIP, kirjandusklubi, kinoklubi, kodulooliste trükiste ja kohalike 
käsitöömeistrite tööde müük, printimine, kopeerimine, skaneerimine jne).  Projektikirjutamine 
on võimaldanud pakkuda vallarahvale heal tasemel kultuuriüritusi ja tänu sellele on nii 
mõnigi avastanud  raamatu ja lugemise. Oleme kindlad, et raamatukogu on  jätkuvalt oluline 
inimeste igapäevaelus, aga tulevikukindel on raamatukogu siis, kui järgitakse aja nõudeid. 
Juurde hangiti värviprinter ja digiklaver koos kontserttooliga. 
Hulja filiaal  
Raamatukogu ruumid on kenad, soojad ja hubased, mööbel kaasaegne ja vastab raamatukogu 
vajadustele. Paljud külastajad on öelnud, et seal on väga ilus ning „soe tuba ja lahke 
pererahvas“. Hulja filiaal asub elurajooni lähedal, Kadrina Lasteaed Sipsik Hulja rühmadega 
samas hoones. Huljal on hea bussiliiklus Kadrina ja Rakvere suunas. Raamatukogu ei külasta 
ainult kohalikud Hulja elanikud, vaid siia leiavad tee ka kaugemalt tulijad, seetõttu oleks vaja 
paigaldada asutuste suunaviidad Hulja alevikku. 
Värskema ilme saavutamiseks värviti üle  radiaatorite katted, osteti  spetsiaalne täispuidust 
riiul-kapp lauamängude ja meisterdamistarvikute jaoks ning kaks vineerkasti papiraamatute 
tarbeks. 
Kihlevere filiaal 
Raamatukogu asub kortermaja esimesel korrusel. Raamatukogu ruumid on soojad ja puhtad 
ning valgustus vastab nõuetele. Vajalik välistrepi renoveerimine ja trepikoja sanitaarremont.                                     
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Puudub juurdepääs liikumispuudega inimestele.                                                     
Vohnja filiaal  
Vohnja raamatukogu asub Vohnja mõisahoones koos Vohnja lasteaed-algkooliga. 
Raamatukogu kogupind on 73 ruutmeetrit. 2019. aasta alguses algas raamatukogu ees asuva 
koolile kuuluva ruumi ümberehitus. Sellega seoses muutub raamatukogu sissepääs 
külastajatele  nähtavaks. Raamatukogule soetati 2018. a 17 uut raamaturiiulit, lauamängude 
riiul, mikrolaineahi, kohvi- ja veekeetja ning uued kohvitassid. Oluliselt paranesid tingimused 
lugejatele ja ka töötaja olmetingimused. Raamatukogu vajab lähitulevikus  sanitaarremonti. 
Liikumispuudega inimestele juurdepääs puudub. 
Viitna filiaal  
Viitna raamatukogu asub põhjalikult remonditud ja vastavalt raamatukogu vajadustele 
sisustatud 2-toalises korteris Puraviku 1- 5 Viitna külas. Tingimused lugejatele ja töötajale on 
head. Miinuseks on see, et liikumispuudega inimestele juurdepääs puudub. 
LISA 3 

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 
Kadrina põhikogus on tagatud maja I korrusele juurdepääs liikumispuudega inimestele, maja 
II korrusele juurdepääs puudub. Puuetega inimeste tarbeks vajaksime invalifti, mille saaks 
soovi korral ehitada õue maja külge. Filiaalides juurdepääs liikumispuudega inimestele 
puudub. 
 
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 
Kõigis raamatukogu üksustes on Wifi leviala,  arvutites on töökeskkonnaks Windows 10. 
Hulja filiaalis uuendati lugejaarvuti, Kadrina põhikogu sai uue värviprinteri ja Viitna filiaal 
kontorikombaini. ID-kaardi põhised teenused on kättesaadavad kõigis raamatukogu üksustes. 
Soetati uued hiirematid, kõlarid ja uued arvutihiired filiaalidesse ja põhikogusse. 
Lugejaarvutid: 
Kadrinas 2, Huljal 1, Kihleveres 1, Vohnjas 2, Viitnal 1. 
Arvutikasutajate arv püsib stabiilsena, kasutatakse palju muid mugavamaid ja käepärasemaid 
seadmeid – nutitelefon, iPad ja muud erinevad võimalused, Vohnja lapsed kasutavad 
koolimaja arvuteid. Arvestades teeninduspiirkonna elanike arve, on nii, et külades kasutatakse 
AIP arvuteid aktiivsemalt kui Kadrina alevikus. Teostatakse pangaülekandeid, täidetakse 
tuludeklaratsioone, digiallkirjastatakse dokumente jne, sest sidekontorid on enamikes külades 
suletud.  Külades paljudes peredes internetiühendus puudub nii tehnilistel kui ka 
materiaalsetel põhjustel ja võib-olla puuduvad ka vastavad teadmised. AIP olemasolu 
raamatukogu igas üksuses on kindlasti vajalik. 
 
AIP külastused: 
                      2018        2017 
Kadrina –   273  206 
Hulja -        130  177 
Kihlevere -  248  182 
Viitna -   183  297 
Vohnja -   62  208 

kokku:  896            1070 

 
3. Kogud komplekteerimine ja töötlemine 
3.1 Komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 
Uudiskirjandust komplekteerisime vastavalt rahvaraamatukogude töökorralduse juhendile ja 
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komplekteerimise põhimõtetele – esmajärjekorras tellisime  eesti kirjandust, eesti ajalugu, 
lastekirjandust, välismaa väärtkirjandust jne. 
 
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 
Kadrina valla raamatukogu kogud sisaldavad  57722 eks raamatuid, aasta jooksul saadi juurde 
2290 eks raamatuid, sh annetustena 65 eks, s.o 2,84 % juurdekasvust.   Kadrina põhikogu 
kogud sisaldavad 27 145 eks raamatuid, juurde saadi aasta jooksul 1286 eks raamatuid, sh 39 
eks annetustena, s.o 3 % juurdekasvust. Hulja filiaali kogud sisaldavad 9843 eks raamatuid, 
juurde saadi 369 eks raamatuid, sh annetusena 12 eks, s.o 3,25 % juurdekasvust.  Kihlevere 
filiaali kogud sisaldavad 7363 eks raamatuid, juurde saadi 199 eks raamatuid, sh annetustena 
7 eks, s.o 3,52 % juurdekasvust. Vohnja filiaali kogud sisaldavad 9372 eks raamatuid, juurde 
saadi 316 eks, sh 4 eks annetusena, s.o 1,27 % juurdekasvust. Viitna filiaali kogud sisaldavad 
3999 eks raamatuid, juurde saadi 120 eks raamatuid, sh 3 eks annetustena, s.o 2,5 % 
juurdekasvust.  
Kogude ringlus Kadrinas oli möödunud aastal 1,03, Kihleveres 1, Huljal 0,5, Viitnal 0,7, 
Vohnjas 0,4. Kogude ringlus Kadrina vallas kokku oli 0,83, mis on madal. Sellest võib 
järeldada, et kogud vajavad suuremat puhastamist ja kõik meie raamatukogud peavad tegema 
rohkem ruumi uudiskirjandusele. Hulja, Vohnja ja Viitna filiaali kogude ringlus on liiga väike 
ja need tõmbavad  kogude üldise ringluse madalaks. 
Uute raamatute ostmiseks kulutati kokku 28 708 eurot, 2017. aastaga võrreldes oli kasv 7,9 
%.  Riiklik toetus, mis aitas komplekteerimiskulu osaliselt rahastada, oli 9330 eurot ja 
vallapoolne kulu 24 680 eurot. 
Raamatute laenutuste edetabel Kadrina põhikogus: 

1. Afanasjev, V Serafima ja Bogdan 
2. Pauts, K Hull hobune 
3. Riley, L Varjuõde 
4. Riley, L Seitse õde 
5. Riley, L Tormiõde 
6. Jefferies, D Teekasvataja naine 
7. Pervik, A Arabella 
8. Raud, E Sipsik 
9. Pauts, K Tulekandja 
10. Pauts, K Politseiniku tütar 

Laenutuste edetabeli järgi võib järeldada, et eelistatakse ajaviite- ja krimikirjandust. Kuna 
tegemist on rahvaraamatukoguga, kogud mitmekesised, inimestel pingelised tööpäevad, 
soovitakse puhata ja lõõgastuda, siis on loogiline, et eelisjärjekorras laenutatakse kergemat 
kirjandust. Ka väärtkirjandusele on oma kindel lugejaskond.  Huvitutakse ka psühholoogiast, 
ajaloost, meditsiinist, käsitööst jne. 
 
3.1.2 Perioodika komplekteerimine 
Kadrina valla raamatukogu kõigi üksuste perioodika tellitakse alati põhikogus, arvestatakse 
iga filiaali raamatukoguhoidja soove, nemad tunnevad oma lugejaskonda kõige paremini. 
Ajakirju telliti põhikogusse 47 nimetust ja ajalehti 8 nimetust, Hulja filiaali ajakirju 21 ja 
ajalehti 5 nimetust, Kihlevere filiaali ajakirju 10 ja ajalehti 3 nimetust, Vohnjasse ajakirju 10 
ja ajalehti 5 nimetust, Viitnale ajakirju 9 ja ajalehti 4 nimetust. Tellimisel oleme lähtunud 
erinevate huvigruppide vajadustest. 2018. aasta jooksul laenutati põhikogus ajakirju 2241 
korda, Hulja filiaalis 453 korda, Kihleveres 1897 korda, Vohnjas 301 korda ja Viitnal 695 
korda.  Kõik kogud kokku laenutasid ajakirju 5587 korda. 
2019. aastaks telliti perioodika, millega kaasneb e-väljannete lugemise võimalus. 
Perioodika tellimisele kulus 5310 eurot, kasv võrreldes möödunud aastaga 5,4 %. 
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Ajakirjade laenutuste top 10 Kadrina põhikogus 
1. Kroonika 
2. Eesti Naine 
3. Imeline Ajalugu 
4. Tervendaja 
5. National Geographic 
6. Burda 
7. Kodukiri 
8. Kodutohter 
9. Tervis Pluss 
10. Tiiu 

Tellitud ajakirjad vastasid lugejate erinevatele maitsetele ja üldiselt on valik rahuldanud 
soovijaid. Põhikogu ja filiaalide laenutuste edetabelid on erinevad, aga see sõltub suurel 
määral lugejate huvidest ja arvust. Kultuuriperioodikat kasutati vähe, aga siiski tuleb seda 
tellida, lootuses et selle lugemine suureneb või läheb õppijatel vaja. Õppijad siiski vajasid 
aeg-ajalt kultuurialaseid ajakirju. 
 
3.1.3 Auviste komplekteerimine 
Auviste vastu huvi ei tuntud, seetõttu ei hangitud auviseid juurde, v.a Vohnjasse 2 auvist 
inglise keele õppimiseks. 
 
3.2 Inventuurid, mahakandmised 
Fondide puhastamine vananenud ja lagunenud kirjandusest toimus kõigis üksustes ja see oli 
seotud ka 2018. a toimunud inventuuridega Kihleveres, Vohnjas ja Viitnal. Kadrinas ja Huljal 
toimusid inventuurid juba 2017. aastal. Seega on kõigi üksuste kogud kontrollitud ning 
andmed täpsustatud ja vastavusse viidud raamatukoguprogrammiga URRAM.  
Kadrina põhikogus kustutati aasta jooksul 935 eks raamatuid ja 51 aastakäiku ajakirju. 
Hulja filiaalis kustutati 487 eks raamatuid ja ajakirju ei kustutatud. 
Kihlevere filiaalis 406 eks raamatuid, 2 aastakäiku ajakirju ja 1 auvis. 
Viitna filiaalis 392 eks raamatuid ja 7 aastakäiku ajakirju. 
Vohnja filiaalis 888 eks raamatuid ja 16 aastakäiku ajakirju. 
Kogude pidev kontroll ja sisult aegunud ning lagunenud raamatute pidev eemaldamine on 
kõigis meie raamatukogu üksustes jätkuvalt vajalik. Kadrina valla raamatukogu kogude 
ringlus on madal, s.o 0,83. 

 
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  
Lugejateeninduses toimusid väikesed muudatused. Suurem osa teenustest on jäänud samaks, 
aga aktiviseerisime koduteenindust ja saime uue kliendi hooldekodu näol. Kadrina põhikogus 
on aastaid pakutud koduteenindust, aga huvi on olnud selle vastu leige. Erilugejate-abivajajate 
arv on sel aastal tõusnud 10-ni. Filiaalides koduteeninduse soovijaid ei olnud. 
Teenused:  
kojulaenutus 
kohapeal lugemine 
ajaklehtede e-väljannete lugemise võimalus. 
päringutele vastamine 
AIP 
abistamine arvutis erinevate toimingute tegemisel (tuludeklaratsioonid, tervisetõendid, ostu-
müügi lepingud, postkasti tegemine, erinevate ankeetide täitmine, e-valimised jne) 
skaneerimine 
printimine 
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kopeerimine 
kodulooliste trükiste müük 
käsitööde müük 
uurimistööde ja referaatide materjalide otsimine 
koduteenindus 
kirjandusklubi ettevõtmised – koolitused, huvireisid, klubiõhtud 
kinoklubi filmiõhtud – tutvustame Eesti uuemat filmiloomingut, kohtume filmitegijatega 
postiteenus 
sotsiaalteenus 
2019. a algusest Kihlevere filiaalis postiteenust enam ei pakuta, sest kasutajate arv on väike. 
Hulja filiaal on aastaid tegelenud valimisjaoskonna tööga. 

Lugejate rahulolu uuringu viisime läbi 2017. aastal.  Küsitlusest järeldus, et 89,3 % on väga 
rahul raamatukogu tegevusega. Peame seda tulemust heaks. Kvaliteedihindamise mudeli 
väljatöötamisel võeti aluseks tänapäeva ideaalne raamatukogu, maksimumpuntidest, so 96 sai  
Kadrina valla raamatukogu 78 punkti. 
Kui vaadelda laenutuste statistikat lugejarühmade kaupa, siis kõige enam kasutasid 2018. 
aastal Kadrinas kogusid töölkäivad lugejad,  seejärel lapsed, siis pensionärid jne. Päevas 
külastas Kadrina põhikogu keskmiselt 52 inimest, Huljal 16, Kihleveres 15, Vohnjas 12, 
Viitnal 10 inimest. 
 
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.  
Vajadusel arvuteid täiendati ja uuendati - Kadrina põhikogusse osteti värviprinter, Huljale 
sülearvuti, Viitnale kontorikombain ja uuendati töötajaarvuti Kadrinas. Kõigisse raamatukogu 
üksustesse osteti uued kõrvaklapid ja korralikud hiirematid. Kadrina valla raamatukogu kõigis 
üksustes on juurdepääs avalikule teabele tagatud. 
1. Kõigis raamatukogu osakondades on olemas internetiühendus ja kõigis arvutites on 
töökeskkonnaks Windows 10, 
2. kasutatakse raamatukoguprogrammi URRAM, 
3. kõigis raamatukogu punktides töötab AIP, 
4. kõigis on olemas Wifi leviala, 
5. kasutajate käsutuses on 7 arvutit - Kadrinas 2, Huljal 1, Kihleveres 1, Vohnjas 2, Viitnal 1, 
6. kõigile on kättesaadavad vallavolikogu istungite protokollid, 
7. kõigis üksustes on olemas vallaleht Kodukant, maakonnaleht Virumaa Teataja ja vähemalt 
1 üleriigiline päevaleht. 
Lugejaarvutite olukord on hea, aga need vajavad pidevalt järkjärgulist uuendamist. Arvutite 
kasutamine on muutunud ajaga vähemaks. Aina enam on levinud nutiseadmed.  
Aasta jooksul kasutati arvuteid järgmiselt: 
1. Kadrina –    273 
2. Hulja –        130 
3. Kihlevere – 248 
4. Viitna –       183 
5. Vohnja -    62 kokku:        896    

 
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte. 
Tabel 4 

Kuigi lugejate arv tõusis, on külastuste ja laenutuste arvud langenud. Samas ürituste arv ja 
ürituste külastatavus kasvas. Kadrina valla raamatukogu on aastakümnete jooksul leidnud 
oma koha kogukonnas ja oleme jätkuvalt avatud oma valla elanike soovidele. Pakkudes 
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põhitegevuse kõrvalt erinevaid kultuurisündmusi saame hoida raamatukogu tulevikukindlana, 
atraktiivsena ja lugejatele südamelähedasena.  
Laenutuste ja külastuste kahanemise põhjusteks  on: 
1. aktiivsete püsilugejate vananemine ja kadumine, 
2. elanikkonna vähenemine vallas,  
3. kiire elutempo, pingelised tööpäevad, väsimus, 
4. et tööturul püsima jääda, ei saa läbi enesetäiendamiseta ja lugemisharjumusteta, seetõttu 
loetakse, aga ainult erialast kirjandust, ilukirjandusele aega ei leita, 
5. takistuseks on info rohkus ja internetivõimalused - palju aega kulutatakse sotsiaalmeedia 
kanalitele, tegelikult loetakse rohkem, kui kunagi varem, aga kasutatakse selleks 
esmajärjekorras interneti võimalusi ja paberraamatu osakaal langeb,  
6. muude kultuuriürituste kasv vallas, tehakse oma valik -  mida aktiivsemalt tegutsevad ja 
rohkem kultuurisündmusi pakuvad valla teised kultuuriasutused, seda vähem külastatakse 
raamatukogu. 
7. raamatute eksemplaarsus väike, järjekorrad populaarsele uudiskirjandusele aga suured,  
8. tihti ostetakse meelepärane raamat koju või saadakse kingituseks, 
9. ühe raamatukoguhoidja viibimine pikalt tööst eemal tervislikel põhjustel. 
 
Aeg on praegu selline ja raamatukogu on täpselt oma aja nägu ning kõik need meie poolt välja 
toodud põhjused on vältimatud ja kõik need põhjused langetavad paratamatult ka laenutuste 
arvu, seetõttu ongi vaja raamatukogudel leida lisaks põhitegevusele muid erinevaid põnevaid 
tegevusi.  
 
Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2017 

Lugejad 
2018 

Muutus (+-) 

Kadrina 1005 1029 24 
Hulja 158 187 29 
Kihlevere  145 144 -1 
Vohnja 122 131 9 
Viitna 66 73 7 
KOKKU 1496 1564 68 
 
Raamatu- 
kogu 

Külastused 
2017 

Külastused 
2018 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal-
külast. 
2017 

Virtuaal-
külast. 
2018 

Muutus 
(+-) 

Kadrina 16752 15301 -1451 1100 3000 1900 
Hulja 4022 3104 -918 0 0 0 
Kihlevere  3904 3040 -864 0 0 0 
Vohnja 3831 2667 -1164 0 0 0 
Viitna 2399 1778 -621 0 0 0 
KOKKU 30908 25890 -5018 1100 3000 1900 
 
Raamatu- 
kogu 

Laenut-d 
2017 

Laenut-d 
2018 

Muutus 
(+-) 

Päringud** 
2017 

Päringud** 
2018 

Muutus 
(+-) 

Kadrina 31318 29007 -2311 375 361 -14 
Hulja 5274 4822 -452 183 107 -76 
Kihlevere  9447 7300 -2147 13 10 -3 
Vohnja 5002 3708 -1294 67 35 -32 
Viitna 3235 2978 -257 33 25 -8 
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KOKKU 54276 47815 -6461 671 538 -133 
 
Kui vaadelda laenutuste statistikat lugejarühmade kaupa, siis kõige enam kasutasid 2018. a 
kogusid Kadrinas töölkäivad inimesed, seejärel kuni 17-aastased lapsed, seejärel pensionärid, 
siis kodused jne. Võrdluseks 2017. aasta -  ka siis oli kõige arvulisem lugejarühm töötajad. 
Filiaalides kasutasid raamatukogu teenuseid 2018. a samuti kõige aktiivsemalt töölkäivad 
inimesed.  Keskmine külastatavus päevas oli Kadrinas 52, Huljal 16, Kihleveres 15, Vohnjas 
12 ja Viitnal 10. 
 
Infopäringud  
Infopäringutele vastamine ja järjepidev töö registreerimisel on olnud üks osa igapäevasest 
tegevusest, aastas vastati Kadrina põhikogus 361 päringule, filiaalides kokku 177 päringule, 
kõigis üksustes kokku vastati 538 päringule. Raamatukogu poole pöörduti erinevate 
küsimustega – teemapäringud, faktipäringud jne. Kõige enam otsiti materjali  erinevate 
uurimistööde tarbeks, luuletusi, materjali rahvakultuuritähtpäevade kohta, kudumismustreid, 
erinevaid käsitööalaseid päringuid, toiduretsepte jne.  
 
4.3 RVL teenindus 
RVL on olnud Kadrina valla raamatukogus tihe vallasiseselt osakondade vahel ja Lääne-
Virumaa keskraamatukoguga. Oleme raamatuid tellinud ja saanud ka  Kunda, Väike-Maarja, 
Vinni-Pajusti raamatukogust. Vabariiklikul tasandil me RVL teenust ei kasutanud.  Kõik 
vajminevad raamatud saime oma maakonna kogudest. Ükski soovitud raamat ei jäänud 
lugejal saamata. 
Kadrina valla raamatukogu tellis teistelt raamatukogudelt 3881 ja andis välja teistele 4020  
raamatut, sh Kadrina põhikogu  tellis teistelt raamatukogudelt 1368 raamatut ja andis teistele 
2240 raamatut.  Hulja filiaal tellis1030 ja andis teistele 712 raamatut, Kihlevere tellis 723 
raamatut ja andis   välja 366 raamatut ,  Vohnja tellis sisse 454 raamatut, andis välja 242 
raamatut , Viitna tellis sisse 306 raamatut ja andis välja  460 raamatut. 
Kõik töötajad tutvustasid lugejatele pidevalt RVL kasutamise võimalusi ja seetõttu RVL 
kasutamine ka hoogustus.  
RVL toimib tänu meie aktiivsetele töötajate, nende tuttavatele ja pereliikmetele, 
maakonnasiseselt tänu tegusatele ja abivalmis kolleegidele.  

4.4 Laste- ja noorteteenindus  

4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine 
Erilist tähelepanu pöörasime kohustuslikule kirjandusele, tellides mitmeid eksemplare. Aasta 
jooksul saadi juurde 238 eks laste-ja noorsookirjandust, mis aitas teenindusele kindlasti kaasa. 
Lastekirjanduse valik on suur, igale eale ja maitsele, aga lapsed loevad siiski vähe 
uudiskirjandust ja piirduvad põhiliselt kohustusliku kirjandusega. 

 

4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 
Tabel 5 

Raamatukogu Lug-
d 
2017 

Lug-
d 
2018 

Muutus 
(+-)* 

Külast-
d 2017 

Külast-
d 2018 

Muutus 
(+-) 

Laenut 
2017 

Laenut 
2018 

Muutus 
(+/-) 

Kadrina 254 296 42 2943 2974 31 3050 3062 12 
Hulja 52 63 11 1425 1166 -259 909 1211 302 
Kihlevere 27 35 8 530 440 -90 644 714 70 
Vohnja 35 43 8 1948 1274 -674 1471 692 -779 
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Viitna 9 16 7 236 236 0 311 263 -48 
KOKKU 377 453 76 7082 6090 -992 6385 5942 -443 

 
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus, s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine.  
Üleskutse “Laps raamatukokku” tõi lugema Kadrinas 42 last enam kui möödunud aastal, 
lapsed külastasid raamatukogu 31 korda rohkem ja laenutasid 12 raamatut rohkem kui 
eelmisel aastal. Iga noor lugeja käis aasta jooksul Kadrina põhikogus keskmiselt 10 korda. 
Keskmine loetavus oli 10,35 raamatut.  
Hulja filiaalis registreeriti 11 last rohkem kui 2017. aastal, Kihlevere filiaalis registreeriti 8 
last rohkem, Viitnal 7, Vohnjas 8. Vaatamata lugejate arvu üldisele tõusule langes Vohnjas ja 
Viitnal laste laenutuste arv. Kadrinas, Huljal ja Kihleveres laenutuste arv aga tõusis. 
Seega iga uus ja huvitav väljakutse toob endaga kaasa küll uusi lugejaid, aga mitte alati 
laenutusi. Lapsed küll käivad raamatukogus, aga laenutavad põhiliselt kohustuslikku 
kirjandust. Kuna koolilapse päev on pikk, täis erinevaid tegevusi, siis lugemiseks jääbki vähe 
aega. Lisaks on koolil oma raamatukogu, mida lapsed usinalt kasutavad. Laps käib selles 
raamatukogus, mis on lähemal ja mida on mugavam kasutada. 
 
4.4.4 Laste- ja noorteüritused:  
Aasta jooksul toimus Kadrina põhikogus 5 lastele suunatud üritust, millest võttis osa 301 last, 
Vt lisa 4. 
1.Edukaks kujunes üleskutse “Laps raamatukokku”, mille tulemusena suurenes lapslugejate 
arv 42 lapse võrra. Tähtis on tuletada lapsele raamatukogu olemasolu ja võimalusi meelde,  
selle tulemuse  üleskutsega saavutasime. 
2. Võtsime osa projektist “Kunst raamatukokku”, millega tutvustasime kohalikke noori 
kunstnikke. Toimus 2 erinevat noorte kunstnike näitust - Priit Kaare “Leboloomad”, Kadrina 
kunstikooli õpilaste tööde näitus. 
3. Osalemine valla laste- ja noorte huvitegevuse projektis - see andis võimaluse soetada 
klaver, mis omakorda toetas laste huvitegevust muusikavallas (andsid kontserte, käisid 
harjutamas) ja pakkus lastele ja noortele võimalusi vaba aja sisustamiseks. 
4. Lasteteater Lepatriinu lavastus “Kõige helgem päev”- osales kogu Kadrina lasteaia 
mudilaste pere. 
5. Jututelk Kadrina valla perepäeval – autasustati  raamatukirjutamise konkursil osalenuid, 
tutvustati uusi raamatuid, loeti ette jutte ja kostitati lapsi koogi ja morsiga. 
 VT LISA 4  
 
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  
Tabel 6 

 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv  
Koduteenindus Kadrinas 75 75 10 
Koduteenindus Viitnal 32 32 1 
Kokku  107 107 11 
 
Kadrina valla erilugejaid teenindati keskmiselt 2 korda kuus. Kui möödunud aastal vajas 
koduteenindust 4 lugejat, siis sel aastal lisandus neile veel 6 inimest. See teenus ei piirdunud 
ainult uudiskirjanduse laenutamisega, vaid ka vestlusega, kirjanduse soovitamisega, lihtsalt 
kuulamisega. 
Hulja filiaalis koduteenindust ei vajatud. 
Viitna filiaali raamatukoguhoidja viis liikumispuudega inimesele tema palvel pidevalt koju 
kätte  maakonnalehte Virumaa Teataja ja vallalehte Kodukant. 
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Tabel 7 

Teenused teistele asutustele Ürituste arv Osavõtjate arv 
Kadrina hooldekodu 3 16 
 
Raamatukogu pakkus alates novembrikuust 2018 hooldekodus lugejateenindust. Kindlasti 
parandas antud teenus hooldekodu elanike elukvaliteeti. Raamatukoguhoidja on inimene, keda 
hooldekodu memmed-taadid väga ootavad, see toob nende argipäevaellu vaheldust ja rõõmu. 
 
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja 
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond 
Kadrina valla raamatukogu erinevad tegevused aitasid oma valla inimestel põnevaid 
lugemiselamusi saada, suhelda, võimaldasid kogukonnal koos käia, koos tegutseda ja 
rahuldada kultuurilisi vajadusi. Inimesed said ennast läbi raamatukogu tegevuste arendada, 
silmaringi laiendada, meeldivalt vaba aega veeta jne. Kadrina valla raamatukogu on 
muutunud võrreldes paarikümneaasta taguse ajaga avatuks ja mitmefunktsionaalseks 
kultuuriasutuseks, selliseks millist Kadrina rahvas vajab. 
 
4.6.1 kohalikul tasandil erinevad ettevõtmised: 
1. Klubiõhtu “Siiri Sisask  EV 100” – kontsert Kadrina huvikeskuse saalis, korraldaja Kadrina 
põhikogu, toetas Leader- osavõtjaid 151. 
2. Klubiõhtu - teatriõhtu Läsna külateatriga – A.H. Tammsaare “Ma armastasin sakslast”- 
osavõtjaid 54. 
Kuna Eesti vabariik sai 100 aastaseks ja eestlaste armastatud kirjanik A.H. Tammsaare 
sünnist möödus 140. aastat, siis otsustasime kutsuda külla Läsna teatri Tammsaare etendusega 
“Ma armastasin sakslast”. A. H. Tammsaare romaani “Ma armastasin sakslast” ainetel 
valminud ja Ene Piholi lavastatud näidend võeti väga soojalt vastu. 
3. Raamatuesitlus – Rein Sikk “Minu Virumaa”- osavõtjaid 30. 
4. Hommik raamatukogus -  uued raamatud ja põnev film – kõik Kadrina KK esimesed 
klassid- 78 osavõtjat. 
5. Jututelk Kadrina KK staadionil ja raamatukirjutamise konkurss – osalemine perepäeval 
koostöös Kadrina huvikeskusega - osavõtjaid muinasjututelgis umbes 50. 
6. Ettelugemine – külas lasteaia mudilased – osavõtjaid 8. 
7. Huvireis ERM-i - osalejaid 20. 
8. Ettelugemispäev – lastele luges Jaanus Reisner - osalejaid 36. 
9. Töötuba/koolitus “Vanamööbli restaureerimine”, toetas LEADER, osalejaid 16. 
Juhendaja Mati Raali jagatud teoreetilised ja praktilised teadmised aitasid vanadele 
mööblitükkidele uue elu sisse puhuda. Koolitus toimus tänu LEADER toetusele.  
10. Klubiõhtu “Tervislik toitumine” - külas Evelin Ilves, Siim Rikker, toetas LEADER, 
osalejaid 65. Räägiti tervisest, toitumisest, raamatutest ja üldse elust ja osteti Evelin Ilvese 
raamatuid. Vahepaladeks sai nautida Siim Rikkeri lõõtspillimuusikat ja laulu, mis läks 
sujuvalt üle ühislaulmiseks. Lisaks kosutasime end Kersti Kaubi meisterdatud tervislike 
snäkkidega. Saalitäis rahvast elas meeleolukale üritusele aktiivselt kaasa ja esitas mitmeid 
huvitavaid küsimusi.   
11. Kontsert “Kaunid sügismeloodiad”- esinesid Kadrina kunstidekooli õpilased ja õpetajad - 
osavõtjaid 52. 
12. Klubiõhtu “Vaikuse vägi”, mis kujutas endast muusikalist mõtisklus - esines Meelis-Lauri 
Erikson, osavõtjaid 32. Hea muusika ja vaikuse kuulamine aitas osavõtjatel lõõgastuda, aja 
maha võtta ja puhata vaimu, oli kosutav õhtupoolik.  
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13. Klubiõhtu – külas Marko Pomerants uue raamatuga “Minu ministeeriumid”- osavõtjaid 
27. 
14. Klubiõhtu “Kui tähed säravad”, külas LendTeater Elvast, toetas LEADER - osavõtjaid 61. 
15. Tetrietendus “Kõige helgem päev” - külas lasteteater Lepatriinu - osalejaid 129. 
16. Kontsert “Jõuluvalgus” - esinesid MTÜ Kultuuriringi õpilased ja Võhma segakoor - 
osavõtjaid 65. 
17. Fotonäituse “Loodus läbi suurendusklaasi” pidulik lõpetamine - osalejaid 14. 
osavõtjaid kokku: 888 
 
Filmiõhtud 
1. jaanuaris “Igitee” - 49 
2. veebruaris “Keti lõpp” - 26 
3. veebruaris “Rodeo” - 20 
4. märtsis “Klassikokkutulek 2” - 34 
5. märtsis “Seltsimees laps” ja külas peaosatäitja Helena Maria Reisner - 50 
6. märtsis “Seltsimees laps” - 55 
7. aprillis “Seltsimees laps” - 23 
8. aprillis “Rohelised kassid” - 14 
9. aprillis “Seltsimees laps” - 52 
10. septembris “Tuliliilia” ja külas Maria Avdjuško – 38 
11. oktoobris “Põrgu Jaan” - 21 
12. oktoobris “Võta või jäta” - 40 
13. novembris “Tuulte tahutud maa” - 52 
kokku külastas filmiõhtuid 474 huvilist. 
 
Kirjandusnäitused 
1. Eesti Vabariik 100 
2. Eestimaa sünnipäev 100-lastele 
3. A.H. Tammsaare 140 
4. 14. veebruar - emakeelepäev 
5. Aiahoolikutele 
6. Uusi kokaraamatuid- keeda, küpseta, hoidista, kutsu külalised ja kata laud! 
7. Koolikell kutsub! 
8. Eduard Leppik – meenutades meie keelemeest ja koduuurijat 
9. Hingedeaeg rahvausundis 
10. Hunt-Eesti rahvusloom 
11. Fr.R.Kreutzwald – 215 
12. Jõnkadi-jõnkadi jõulud tulevad! 
 
Kunstinäitused 
1. Sokikirjad Eesti erinevatest kihelkondadest - Sirje Rindbergi käsitööd. 
2. Kadrina kunstidekooli õpetaja Marika Randveri õpilastetööde näitus 
3. Leboloomad - Priit Kaare tööd. 
4. Loodus läbi suurendusklaasi – Sigrit Peetsi fotonäitus. 
Erinevate näituste külastusi oli raske kindlaks teha ja seetõttu neid me statistikasse ei 
märkinud. 
 
Muud sündmused raamatukogus: 
1. Isikuandmete kaitse koolitus, korraldaja vallavanem - osalejaid 31. 
2. Vallavolikogu kultuurikomisjoni koosolek, korraldaja kultuurikomisjon - osalejaid 10. 
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3. Kadrina valla raamatukogu nõukogu koosolek, korraldaja raamatukogu - osalejaid 8. 
4. Kultuuritöötajate koosolek arengukava küsimustes, korraldaja vallavanem - osalejaid 6. 
5. Külas ettevõtlus-ja infotehnoloogiaminister Urve Palo, korraldaja vallavanem - osales 20 
inimest. 
6. MTÜ Viru LK koolitus, korraldaja V.Inno - osales 35 inimest. 
7. Õpetajate päeva raames 5 õpilase interviuu raamatukogu töötajaga. 
8. Direktorii inerviuu Tartu Ülikooli tudengile. 
9. Kultuuriinimeste kokkusaamine, korraldaja vallavanem - osales 12 inimest. 
10. LEADER toetuste infopäev, korraldaja MTÜ Arenduskoda - osalejaid 5. 
11. VIROL koosolek, korraldaja vallavanem -  osalejaid 20 
külastajaid kokku 153 
Raamatukogus toimuvaid sündmusi külastas kokku 1515 huvilist 
 
4.6.2 riiklikul tasandil 
Riiklikul tasandil ettevõtmisi ei toimunud. 
 
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil 
Rahvusvahelisel tasandil ettevõtmisi ei toimunud. 
  
Peamised koostööpartnerid olid:  
1. Kadrina kunstidekool 
Koostöö on olnud hea juba aastaid. Sel aastal aitas kunstidekooli direktor valida ja osta 
klaveri, organiseerida kontserdi ja õpilastööde näituse. Kunstidekool on alati olnud 
vastutulelik, usaldusväärne ja koostööaldis partner. 
2. Kadrina huvi-ja noortekeskus 
Koostöö seisnes Eesti Vabariik 100 piduliku ürituse - Siiri Sisaski kontserdi ja eestimaa 
erinevate kihekondade sokikirja näituse organiseerimises. Kuna raamatukogu saal jäi 
väikeseks ja raamatukogul puudub helitehnika, siis viisime ürituse majast välja 
huvikeskusesse. Samuti võtsime osa huvikeskuse korraldatud perepäevast jututelgiga, mis 
toimus kooli staadionil. 
3. MTÜ Kultuuriring  
Koostöö seisnes ühise kontseri “Jõuluvalgus” organiseerimises. Esinesid õpetaja Elene 
Altmäe laululapsed ja Võhma segakoor. 
4. Kadrina lasteaed “Sipsik”- koostöö traditsiooniline - igaaastased ettelugemispäevad, 
külaskäigud, tutvumised raamatukoguga ja raamatutega, filmi-ja teatrietenduste vaatamised. 
5. Lääne-Virumaa keskraamatukogu – koolituste organiseerija ja vahendaja, uudiskirjanduse 
tellija, RVL teenuse pakkuja, metoodiline juhendaja jne. 
6. Kohalik ettevõte Kaubi Kohvik OÜ – meie kultuurisündmuste toitlustaja. Koostöö on 
kestnud aastaid, usaldusväärne ja vastutulelik koostööpartner. 
7. Läsna rahvamaja – teatrietenduse toomine raamatukogu saali ja ühiste probleemide 
lahendamine. Tore koostöö on kestnud aastaid.  
Kõik need koostööpartnerid aitasid erinevaid tegevusi raamatukogu ruumidesse tuua ja 
korraldada ning erinevaid probleeme lahendada. See kõik rikastas meie kohalikku kultuurielu 
ja soodustas kogukonnaelu arengut. Oleme kindlad, et need partneid  ja ühised tegevused 
aitasid raamatukogu turundusele palju kaasa. Kuigi laenutuste arv langes, on see aja märk. 
Tegelikult loetakse rohkem kui kunagi varem.  Lugemine kõigi edukate inimeste puhul on 
möödapääsmatu, aga kasutatakse selleks erinevaid võimalusi. Tänapäeva inimene on nii 
nutikas, et ta oskab digimaailmas hästi orienteeruda ja suudab temale huvipakkuvad matejalid 
kiiresti üles otsida. Raamatukogu külastamine võtab rohkem aega ja aeg on kõigil piiratud. 
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4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele. 
Sihtrühmad olid pensionärid ja need, kellel internetiühendus kodus puudub, aga neid oli vähe. 
Aitasime teha tuludeklaratsioone, tervisetõendeid, pangaülekandeid, ostu-müügi lepinguid, 
tegime postkaste, otsisime materjali erinevate teemade kohta, printisime välja kultuuriürituste 
pääsmeid ja erinevaid sõidupileteid jne. Internetikasutajaid on aasta-aastalt vähemaks jäänud. 
Kasutatakse muid võimalusi. Kasutajakoolitusi tehti põhikogus 14,  kõigis raamatukogudes   
kokku  individuaalkoolitustena 48 ja rühmakoolitustena 16 korral.  
Muutunud eriti midagi ei ole, teemad on samaks jäänud, aga suurenenud on vanemate 
inimeste huvi e-piletite vastu 
 
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded 
Jätkuvalt pöörasime palju tähelepanu meie külastajate ootustele ja tahtsime, et keegi ei jääks 
infost raamatukogus toimuva kohta ilma. Parim ja kõige suuremate võimalustega kanal 
raamatukogu reklaamimiseks oli Facebook – kontod Kadrina avalik grupp, Kadrina kandi 
uudised ja Kadrina valla raamatukogu ja filiaalid (postituste arv 120). Lisaks eelnevale 
teavitamisele jagasime juba toimunud ja õnnestunud ettevõtmiste kohta lühikokkuvõtteid ja 
fotomaterjali. Teated raamatukogu ettevõtmistest ilmusid nii vallalehes Kodukant rubriigis 
Kultuurikalender kui maakonnalehes Virumaa Teataja, valla kodulehel kultuurikalendris ja  
reklaamtulpadel.  Heaks võimaluseks raamatukogu tegemistest rääkida oli ka vallavanema 
poolt korraldatud kultuuriinimeste regulaarsed kokkusaamised raamatukogus. Need andsid 
vajaliku info erinevate kultuuriasutuste kavandatavate sündmuste kohta, panid aluse 
partnerlusele ja muutsid omavahelist suhtlemist positiivsemaks. Raamatukogu kodulehte 
külastati aasta jooksul ~3000 korda. 
 
4.9 Andmebaasid. Kas ja milliseid andmekogusid pakutakse lugejaile kodulehe vahendusel?  
E-kataloog. 
URRAM-i kataloog on heaks abiliseks lugejale otsimaks vajalikke teavikuid erinevatest 
raamatukogudest. Lisaks URRAMI-i kataloogile on raamatukogu kodulehel olemas mitmeid 
kasulikke linke: 
E-kataloog ESTER 
Eesti raamatukogude ühiskataloog 
Riigi Teataja 
Ajaleht Virumaa Teataja 
Ajaleht Kuulutaja 
Riigiportaal Eesti 
Eesti rahvaraamatukogude ühine koduloolise info talletamise süsteem 
Digiteeritud Eesti ajalehed 

 
5. 2019. aasta tegevused 
2019. aastal keskendume jätkuvalt lugejatele ja peame ka vajalikuks suhete arendamist, mis 
aitaksid erinevaid tegevusi ja teemasid juurde leida. Rohkem tahaksimegi pöörata tähelepanu 
koostööle, et raamatukogu oleks veelgi enam mugav suhtlemiskoht ja kogukonnakeskus, et 
raamatukokku oleks alati kõik vallaelanikud teretulnud, kus neid ootab ees suur hulk 
kirjandust, meeldejäävad klubiõhtud, põnevad filmielamused, kasulikud koolitused ja lahked 
raamatukoguhoidjad. 
Kavas on esitada LEADER-le projektitaotlus, millega soovime küsida vahendeid uute 
põnevate ürituste korraldamiseks. Loodame positiivsele vastusele ja võimalusele korraldada 
kultuurihuvilistele mitmesuguseid harivaid ja erutavaid üritusi professionaalsete esinejatega.  
Kuna 2019. a on kuulutatud eesti keele aastaks, siis tähistame seda kindlasti sündmustega, kus 
räägime eesti keelest ja selle tähtsusest.  
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Vohnja filiaal pöörab jätkuvalt tähelepanu lastetööle, pakkudes lauamänge, meisterdamisi, 
ettelugemisi ja muud põnevat. Tegeleb agaralt ka Ridaküla laenutuspunkti tööga. 
Hulja filiaal jätkab lastega tegelemist, lugedes raamatuid, meisterdades ja mängides. Lisaks 
tegeleb Hulja filiaal Riigikogu ja Europarlamendi valimiste ajal valimisjaoskonna tööga. 
Kihlevere filiaal tegutseb edasi külakeskusena, pöörates tähelepanu põhitegevusele ja kogude 
korrastamisele. 
Viitna filiaal jätkab külaelanike kokkusaamise kohana, internetipunktina, lugemise ja 
laenutamise kohana.  Raamatukoguhoidja kaasab kultuurisündmustele Kadrinasse ja mujale 
oma piirkonna inimesi. 
Jätkuvalt peame tähtsaks raamatukoguhoidjate omavahelist head läbisaamist ja meeldivat 
koostööd. Iga töötaja panustab raamatukogu tegevusse vastavalt oma võimalustele. 
 
Ene Heide 
Direktor  
 
21.01.2019  
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LISA 1. Personali koolitus 

Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv  
(koolituse maht ) 

Koolituseks kulutatud 

Kadrina raamatukogu  14 71 tundi  
Hulja filiaal  6 35 tundi  
Kihlevere filiaal  6 35 tundi  
Viitna filiaal  5 30 tundi  
Vohnja filiaal  5 27 tundi  
Kokku  36 198 tundi 505 € 
 
Liitke kokku ühe raamatukogu koolitusel osalejate tundide arv. Näiteks, kui ühest 
raamatukogust osales 5 inimest, siis on koolituste arv 5 ja tunnid tuleb korrutada osalejate 
arvuga.  
 

LISA 2. Raamatukogutöötajate avalikud esinemised 
1. Interjuu andmine Tartu Ülikooli riigiteaduste eriala tudengile seoses kvalitatiivse analüüsi 
kodutööga. Küsimused puudutasid Kadrina valla raamatukogu. Intervjuu oli jaotatud kolme 
erinevasse teemaplokki. Uuriti, milliseid oskusi ning isikuomadusi nõuab raamatukogus 
töötamine, küsiti raamatukogu teisi funktsioone, mida raamatukogu täidab, sooviti saada 
üldiselt teadlikumaks Kadrina valla raamatukogust. Intervjuu oli avalik ja tagasiside ülikoolilt 
positiivne. 
2. Raamatukogus toimunud erinevate sündmuste avamisel ja 2018. aasta lõpu üritusel. 
3. Raamatukogu tööst vallavolikogu kultuurikomisjoni ees. 

 

LISA 3. Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid 

Raamatukogu nimi              Teostatud tööd (2018) 
Kadrina valla 

raamatukogu  

Remonditöid 2018. aastal ei tehtud. Raamatukogu kõik üksused on 

varem renoveeritud.  

 

LISA 4. Laste ja noorteüritused (valik olulisematest) 

Raamatukogu nimi Ürituse nimi Osavõtjate arv 
Kadrina raamatukogu  Hommik raamatukogus -  uued 

raamatud ja põnev film – kõik 
Kadrina KK esimesed klassid 

78 

 Jututelk Kadrina KK staadionil – 
osalemine perepäeval koostöös 
Kadrina huvikeskusega 

50 

 Ettelugemine – külas lasteaia 
mudilased   

8 

 Ettelugemispäev – lastele luges 
Jaanus Reisner 

36 

             Tetrietendus “Kõige    
helgem päev” - külas lasteteater 
Lepatriinu 

129 

Hulja filiaal  Film “Nukatuka metsarahvas” 38 
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 Raamatukoguöö  17 
 Ettelugemispäev-loeb Meelis-

Lauri Erikson 
32 

Kihlevere filiaal  Jõuluvana külaskäik 68 
Vohnja filiaal  Liblikasein. Loe, jutusta, värvi. 

Parima kevadise lugeja valimine. 
10 

 Teeme oma ajalehe. 
Omaloomingulistest artiklitest 
„Leemurite Päevalehe“ 
kujundamine. 

5 

 Mardi- ja kadripäev. Maskide 
meisterdamine ja kommete 
tutvustus. 

17 

Viitna filiaal  „Lehesadu“ akvarellidega 
maalimine ja rebimistehnikas 
lehtede lisamine 

Lasteraamatute tutvustamine ja 
magnetnukkudega lugude 
jutustamine magnettahvlil 

Jõulukuuse kaunistamine, 
värvilistest paberiribadest kettide 
valmistamine 

5 

 

 

3 

 

6 

 
 
 
 
 


