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Tabel 1 

Omavalitsus Piirkonna 
elanike arv 
(01.12.20) 

Raamatukogusid 
kokku 

Neist 
harukogusid  

Teeninduspunktide 
arv 

Kadrina valla 
raamatukogu 

4834 5 4 1 

Kadrina 2909    

Hulja 650    

Kihlevere 444    

Vohnja 589    

Viitna 242    

Ridaküla 
laenutuspunkt 

    

 
Üldkasutatavate raamatukogude arv: 1 Põhikogu, 4 haruraamatukogu, 1 teeninduspunkt. 

1. Põhilised tegevussuunad 

1) Aasta kõige meeldejäävam sündmus raamatukogus oli Cleveroni raamatukapi 
paigaldamine Kadrina põhikogu juurde. Koroona tingimustes võimaldas see 
suurepäraselt arendada kontaktivaba laenutustegevust.  

2) Tagastuskastid igasse filiaali (põhikogus varem tagastuskast olemas) – parandas 
oluliselt kohaliku kogukonna seas lugejateenindust. 

3) Hulja, Kihlevere, Vohnja, Viitna filiaalile uue reklaamtahvli soetamine ja paigaldamine 
– nüüdseks on kõigil Kadrina valla raamatukogu üksustel ühesugune, õige nimega ja 
valla sümboolikaga silt. 

4) Projektitegevus võttis arvestatava osa igapäevasest tööst - projektitaotlus Kadrina valla 
raamatukogu ventilatsioonisüsteemi väljaehitamiseks Kultuuriministeeriumile 
„Kriisiabi era- ja KOV kultuurikorraldajate ümberkorraldamine“ sai positiivse vastuse. 

5) Alustati uue projektitaotluse kirjutamist LEADER- PRIAle – „Kadrina kultuurihuviline 
kogukond koroona kiuste“ 

6) Kaasaegse ventilatsioonisüsteemi väljaehitamine Kadrina põhikogus – sai võimalikuks 
tänu Kultuuriministeeriumi rahalisele toetusele.  

7) Uue kodulehe loomine raamatukogule (vajab täiendamist). 
8) Wikipedia töörühmas osalemine – Kadrina valla raamatukogu ja filiaalide ning 

kirjandusklubi kohta info kogumine. 
9) Vohnja filiaal tähistas raamatukogu 100. juubelit virtuaalnäitusega „Vohnja 

raamatukogu 100“ ja kodulooteemalise fotonäitusega „Lapsepõlv tädi Leidaga“ – 
tekitas elevust ja andis hea nostalgialaksu. 
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10) Hulja, Kihlevere, Vohnja filiaali hea laste- ja noortetöö – iganädalased planeeritud 
töötoad ja ettelugemised, mis on laste seas populaarsed olnud. 

11) Hulja, Kihlevere ja Vohnja filiaali lauamängude kogu sai märkimisväärset täiendust. 
12) Hea meeskonnatöö – kriisiolukord on tugevamini liitnud meeskonna. Erinevate tööde 

jagamine ja teostamine töötajate vahel on positiivselt mõjunud, töötajate motivatsioon 
ja enesekindlus on tõusnud. Kõigega saadakse vajadusel hakkama. 

13) Hulja, Kihlevere ja Vohnja filiaal alustas koostööd Kadrina noortekeskusega. 

Koroonaviirus nõudis pidevat kohanemist vastavalt olukorrale ja lahenduste otsimist. Kuigi 
püüti endast võimalikult palju anda, oli tegevuses langus. Inimeste pidev hirm ja kartus 
haigestuda pärssis raamatukogu külastamist. Vahepealsed piirangud ei lubanud plaanipäraseid 
tegevusi teostada (filmiõhtud, salongiõhtud, töötoad jne), mis mõjutas samuti külastatavust. 
Kuna Viitna filiaali laenutustegevus oli väga tagasihoidlik, lühendasime lahtiolekuaega. 2022. 
aasta algusest on sealne raamatukogu avatud kord nädalas. 

1.1 Koroonaviiruse mõju 

Aasta oli keeruline, tuli kohaneda vastavalt olukorrale. Kadrina valla raamatukogu Kadrinas, 
Huljal, Kihleveres, Vohnjas ja Viitnal töötas kriisiolukorras Terviseameti ja 
Kultuuriministeeriumi juhiseid järgides. Kõik raamatukogu üksused olid lugejatele avatud, 
kevadel toimus kontaktivaba laenutus (10.03.21-03.05.21). Kadrina põhikogu pakkus kõigile 
soovijatele Cleveroni raamatukapi kasutamise võimalust (soetatud kriisperioodil omavalitsuse 
eelarvest), filiaalid kasutasid kontaktivaba laenutuse puhul raamatupakkide paigutamist 
vahekoridoridesse või lepiti raamatute kättesaamise koht individuaalselt kokku. Tagastada sai 
raamatuid 24/7 tagastuskastidesse, mis asuvad Kadrina valla raamatukogu kõigi üksuste juures. 
Raamatukogu tingimused ohutute teenuste osutamisel olid COVID puhangust oluliselt 
mõjutatud. Viirus pidurdas tugevalt raamatukogu laenutustegevust ja põhitegevust toetavate 
klubiliste sündmuste korraldamist – salongiõhtud, kinoõhtud, koolitused, 
muinasjutuhommikud, teatrietendused lastele jne. Piirangutest oli maskikandmine ja käte 
desinfitseerimine küll igapäevaseks harjumuseks saanud, aga suureks ohuks oli siiski 
raamatukogu ruumides viirustest saastunud õhk, sest puudus ventilatsioonisüsteem. Nüüdseks 
on paigaldatud Kadrina põhikogusse uus ventilatsioonisüsteem, mis tagab õhu hea kvaliteedi ja 
hoiab ära viiruste leviku siseruumides, annab võimaluse edasi minna ohutu laenutusega ja 
klubilise tegevusega. Püüame raamatukogu tegevusega atraktiivsemaks muuta maainimese 
igapäevaelu ja pakume võimalusi kohtuda erinevate kirjanike, muusikute, näitlejatega, läbi viia 
koolitusi jne. On hea meel, et Kadrina põhikogu on saanud turvalise keskkonna nii töötajatele 
kui lugejatele. Kõigis raamatukogu üksustes oli kohustuslik maski kandmine, käte 
desinfitseerimine, distantsi hoidmine jne, neid nõudeid ka kohusetundlikult järgiti.  

Kõik Kadrina valla raamatukogu üksused pakkusid võimalust vaktsineerimistõendi 
printimiseks ja lamineerimiseks. Covid tõendit prinditi Kadrina valla raamatukogus ja 
filiaalides kokku 335 korral, 322 korral kasutati printimisel raamatukoguhoidja abi, seega mõni 
üksik printis ise. Teenus oli tasuta. 
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2. Juhtimine  

2.1 Raamatukogude võrgu struktuur ja nõukogud:  

Kadrina valla raamatukogu koosseisu kuulub Kadrina põhikogu, Hulja, Kihlevere, Vohnja, 
Viitna filiaal ja Ridaküla laenutuspunkt. Kadrina valla raamatukogu töötas ühtse juhtimise all 
ja tööd juhtis direktor. Meeskonnatöö sujus sel aastal hästi. Kriisiolukord liitis meeskonna 
tugevamalt kokku. Erinevate tööde jagamine ja teostamine sujus edukalt ja keegi ei tundnud 
ennast tahaplaanile jäetuna. Selline meeskonnatöö mõjus positiivselt, töötajatele motiveerivalt 
ja enesekindlust tõstvalt. 
Raamatukogu kõik üksused töötasid edasi, midagi ei likvideeritud ega loodud juurde. 
Viitna filiaali lahtiolekuaega vähendati, avatud teisipäeval ja reedel kell 11.00 – 18.00. 
Vähendati töötaja koormust (0,75lt 0,5le). 
Raamatukogule vajalikud dokumendid on olemas, vastavalt vajadusele täiendati ja koostati 
jooksvalt. Kõige töömahukam oli riskianalüüsi täiendamine ja uuendamine. Dokument sai ka 
üles laetud Tööinspektsiooni iseteeninduse e-keskkonda. Palju aega võttis projektide 
kirjutamine ja aruandlus - projekt ja aruanded Kultuuriministeeriumile ja LEADER-PRIAle. 
Kadrina valla raamatukogul on aastate jooksul koostatud 3 arengukava, kasutuses on „Kadrina 
valla raamatukogu arengukava 2020 – 2023“. 
Kadrina valla raamatukogu nõukogu tegevus oli passiivne. Oma mõju avaldas kindlasti 
koroonakriis. 
Kadrina vallas on 5 erinevas kohas asuvat raamatukogu üksust ja laenutuspunkt, seega on 
kaetud kõik valla piirkonnad. Kuna Viitna piirkond on väike (242 el), elanike arv pidevalt 
väheneb, puudub ühtne tegus kogukond, tegevus on aastaid olnud väga tagasihoidlik, 
statistilised näitajad on kasinad, siis vähendati Viitna filiaali lahtiolekuaega. 2022. a algusest 
jääb Viitna filiaal avatuks kord nädalas. 

2.2 Eelarve 

Tabel 2 

Põhieelarve  Seisuga  
31.12.20. €  

Seisuga  
31.12.21 €  

Muutus %  

Eelarve kokku  183.980 172,985 - 6,36% 

Personalikulu  113.454 99,907 - 13,6% 

Komplekteerimiskulu 39.553 40,049 +1,3%  

sh KOV-lt 29.185 29,258 + 0,25% 

sh riigilt  10.368 10,791 + 4 %  

Infotehnoloogiakulu  4.876 6,879 + 29% 

Üritusteks/näitusteks 1.293 2,550 + 49% 

Täienduskoolitus 0,034 0,276  

*    

Esitatud on ainult jooksvad kulud, mitte investeeringud. Koduteeninduseks on eraldatud 
isikliku sõiduauto kasutamiseks ja RVL-iks vastavad vahendid. 
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2.3 Projektid 

Tabel 3  

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Eraldatud 
summa 

Projekti üldmaksumus 

Kultuuriministeerium „Kriisiabi-era-
ja KOV kultuurikorraldajate teenuste 
ümberkorraldamine“ 

Mai 2021 – 
detsember 
2021 

20640 eurot 29268,38 eurot 

Ventilatsioonisüsteemi paigaldamine Kadrina valla raamatukogu põhikokku lõi tingimused, 
mis võimaldavad meil pakkuda nii töötajatele kui lugejatele ohutut keskkonda. Raamatukogu 
saab pakkuda oma teenuseid turvalisemalt töötades kriisiolukorras tavapäraselt ja olles 
lugejatele avatud. Kaasaegne ventilatsioon on taganud selle, et oleme viirushaigustest vähem 
mõjutatud. Antud projektiga oleme parandanud Kadrina valla inimeste elukvaliteeti.  

2.4 Personali koosseis, juhtimine ja areng 

Personali koosseisukohtade suurus oli 6,5 ja töötajate arv 7. Personali koosseis muutus 1. 
septembrist – Hulja filiaali töötaja naases tööle lapsehoolduspuhkuselt ja asendustöötaja lahkus. 
Põhikogus vahetus koristaja. Viitna filiaali töötaja koormus vähenes 0,75lt 0,5-le. Viitna 
teeninduspiirkond on väike, noored lahkunud linnadesse, eakamad lahkunud manalasse, 
kogukond passiivne, suveperioodil tänu suvelugejatele tegevus aktiivsem. Seoses 
koroonaviiruse levikuga oli koolitustel osalemine tagasihoidlikum. Sai kaardistatud meie 
kollektiivi töötajate tugevused ning vastavalt sellele jaotatud tööülesandeid. See andis hea 
tulemuse just kvaliteedi ja kiiruse osas, suurenes jõudlus. See oli ka hea näide, et töötajat 
väärtustatakse ja usaldatakse ning aitas tõsta töötaja enesehinnangut ja tugevdas meeskonda.  

Hulja raamatukoguhoidja – Hulja filiaali töö, raamatukogu kodulehe korrigeerimine, abi 
ürituste korraldamisel, abi arvutialases töös, muude ettenägematute tööülesannete täitmine. 
Kihlevere raamatukoguhoidja – töö Viitna ja Kihlevere filiaalis, abi ürituste läbiviimisel ja 
lastetöö organiseerimisel, vajadusel põhikogus asendamine, muude tööülesannete täitmine. 
Vohnja raamatukoguhoidja – töö Ridaküla laenutuspunktis ja Vohnja filiaalis, artiklite 
märksõnastamine Digaris, kõikide üksuste reklaamide kujundamine, videote valmistamine, 
arvutialane töö, vajadusel asendamine. Igaüks panustas maksimaalselt meeskonna 
tugevdamisse ja ühendatud raamatukogu arengusse. 

2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusetest 

Teema Korraldaja Tundide arv Osalejate arv 

Erialased 
täienduskoolitused 
(väljaspool LVKRK-d) 

   

LVKRK korraldatud 
koolitused 

LVKRK   

Ametikiri LVKRK 15 3  
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Õppereis Viimsi rk-sse LVKRK 30 6  

Ülevaade krimikirjandusest LVKRK 8 4  

Kuidas hoida vaimset tervist LVKRK 8 4  

Rohetiiger LVKRK 4 2  

Muud koolitused    

Turundus ja kujundus 
sotsiaalmeedia ajastul Eesti  

VIROL 9 2  

Fotograafia ja Photoshop Kadrina valla IT 
spetsialist 

20 5  

MS PowerPoint  Jõhvi 
keskraamatukogu 

13 2  

Lisaks kuulasid raamatukoguhoidjad erinevaid loenguid ja osalesid infotundides. 

1) Kultuuriministeeriumi projekti „Kriisiabi era- ja KOV kultuurikorraldajate teenuste 
ümberkorraldamine“ infotund. 

2) E-raamatukogude koolitus (Tallinna Keskraamatukogu). 
3) Üleriigilise mõjuga arendusprojektid (Rahvusraamatukogu) 
4) Infotund ettevõtjale „Covid tõendi kasutamine“ (Sotsiaal-, Kultuuri-, 

Majandusministeerium). 
5) 10 erinevat veebikoosolekut Lääne-Virumaa raamatukogude töötajatele (Lääne-

Virumaa keskraamatukogu direktor). 
6) 5 erinevat töökoosolekut Kadrina valla kultuurikorraldajatele (vallavanem). 
7) 3 erinevat koosolekut Wikipedia töörühmaga (Juhan Viise). 

Töötajatele meeldis kõige enam ja oli töös vajaminev ametikirja koolitus, põnev oli kuulata 
ülevaadet krimikirjandusest, Viimsi raamatukogu külastamine oli tõeliselt silmiavav ja pani 
unistama, samuti kõik teised koolitused olid silmaringi avardavad, vajalikud ja huvitavad. 
Vohnja ja Hulja töötajad tõstsid kõige rohkem esile PowerPointi veebikoolitust, mis andis palju 
uusi oskusi ja võimalusi, mida töös kasutada, oli väga asjalik, informatiivne. Fotograafia ja 
Photoshopi programmi koolitus andis konkreetseid näpunäiteid, kuidas selle programmiga 
toimetada. 

Veebikoolitused praegustes Covidi tingimustes olid ajakohased ja asjalikud. Aja kokkuhoiu ja 
majanduslikus mõttes oli selline koolitussüsteem väga otstarbekas ning võiks jätkuda ka 
järgnevatel aastatel. 

LISA 1 

2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:  
Esinemisi ei toimunud. 

LISA 2 
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2.4.3 Erialahariduse omandamine 

Kõigil töötajatel on nõutud haridus olemas. 

2.4.4 Töötajate tunnustamine  
Hulja filiaali töötaja märkis ära direktoripoolse suulise tunnustamise hästi tehtud töö eest. 

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine  

LISA 3 

Kadrina põhikogu ruumid on remonditud, paigaldatud uus ventilatsioonisüsteem, uuendatud 
katlamaja sisustust, soetatud uusi riiuleid, trepp-taburet, Cleveroni raamatukapp, tagastuskast. 
On olemas kaldtee liikumispuudega inimestele. Puuduseks on invalifti puudumine ja ruumi 
nappus. 

Hulja filiaal on heas seisus, ilus, valgusküllane, vajaliku mööbliga varustatud, kõige ruumikam 
raamatukogu, on olemas tagastuskast, soetati juurde noortele kott-toolid, trepp-taburet. Hoone 
seinale paigaldati valla sümboolikaga reklaamtahvel. On olemas juurdepääs liikumispuudega 
inimestele. Edaspidi vajame sanitaarremonti laenutusruumides, võõrastele tulijatele alevikku 
suunaviita. 

Kihlevere filiaal asub korterelamus, on heas seisus ja sobilik küla keskkonda. Maja uksele 
paigaldati reklaamtahvel ja raamatute tagastuskast. Osteti uus mugav töötool ja trepp-taburet. 
Sanitaarremonti vajab trepikoda. 

Vohnja filiaal on ilus omanäoline raamatukogu, asub ühes majas Vohnja lasteaed-algkooliga, 
raamatukoguhoidja sai uue sülearvuti koos Microsoft Officega ja Photoshopiga, mida on hea 
kasutada ka Ridaküla laenutuspunktis, osteti trepp-taburet. Hoone seinale paigaldati 
reklaamtahvel ja tagastuskast. 

Viitna filiaalile soetati tagastuskast ja hoone seinale reklaamtahvel. 

Üldine olukord raamatukogu kõigis üksustes on hea, raamatukogu on jätkusuutlik ning 
arenguvõimeline. 

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 

Juurdepääs liikumispuudega inimestele on loodud Kadrina põhikogus ja Hulja filiaalis. 

2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 

Kõigis raamatukogu üksustes on WiFi leviala.  

Kadrina põhikogus on lugejate kasutuses 2 , töötajatel 3 arvutit, skänner-koopiamasin, 
värviprinter, laminaator. 

Hulja filiaalis on lugejate kasutuses 1 ja töötajal 1 arvuti, mis varustatud ID-kaardi lugejaga, 
paigaldati uus Wifi ruuter, mis võimaldab terves maja kiire interneti olemasolu. Samuti on 
olemas skänner-koopiamasin, värviprinter. 
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Kihlevere filiaalis saavad lugejad kasutada 1 ja töötaja 1 arvutit, mis on varustatud uue 
veebikaameraga ja ID-kaardi lugejatega, olemas on skänner-koopiamasin. 

Vohnja filiaali osteti uus sülearvuti ja programmid Microsoft Office ja Photoshop. Lugejate 
kasutuses on 1 ja töötajal 2 arvutit, mis on varustatud veebikaameraga. Olemas on skänner-
koopiamasin. 

Viitna filiaalis saavad lugejad kasutada 1 ja töötaja 1 arvutit. Olemas on skänner-koopiamasin. 
Lisaks on Kadrinas ja Huljal olemas ka esitlustehnika, mis võimaldab koolitusi korraldada, 
filme vaadata jne. 

Töötajad said ka arvutialast koolitust (Photoshop, PowerPoint). Üldine hinnang raamatukogu 
infotehnoloogiale on hea, kõik vajalik on olemas. 

3. Kogude komplekteerimine ja töötlemine 

3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 

Telliti uusi trükiseid vastavalt Kadrina valla raamatukogu komplekteerimise põhimõtetele ja 
lugejate soovidele. 

Kogude juurdekasv oli 2501 eks, millest annetused 47 eks, so 2% , sh  

• Kadrinas 1503 eks, millest annetused 16 eks, so 1,06%  

• Huljal 363 eks, millest annetused 10 eks, so 3%  

• Kihleveres 233 eks, millest annetused 5, so 2,1%  

• Vohnjas 274 eks, millest annetusena 11 eks, so 4%  

• Viitnal 128 eks, millest annetused 5 eks, so 5%. 

Kadrina valla raamatukogus kogude suurus 48 445 eks. 

• Kadrina põhikogus 27 451 eks. 

• Hulja filiaalis 9619 eks. 

• Kihlevere filiaalis 7248 eks. 

• Vohnja filiaalis 8976 eks. 

• Viitna filiaalis raamatuid 4127 eks. 

Kadrina valla raamatukogu kogudest kustutati 2021. a jooksul kokku 3006 eks,  

• Kadrinas kustutati 1804 eks, ringlus 1,1 

• Huljal kustutati 582 eks, ringlus 0,5 

• Kihleveres kustutati 269 eks, ringlus 1,1 

• Vohnjas kustutati 240 eks, ringlus 0,5 

• Viitnal kustutati 111 eks, ringlus 0,7. 

Ringlus oli normaalne Kadrinas ja Kihleveres, aga liiga väike Huljal, Vohnjas ja Viitnal. 
Jätkuvalt vajavad kogud puhastamist mittevajalikust kirjandusest.  

Teavikute komplekteerimisel lähtuti enamjaolt lugejate soovidest, juhindudes siiski Kadrina 
valla raamatukogu komplekteerimispõhimõtetest. Kadrina põhikogus ning Hulja ja Vohnja 
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filiaalis pöörati rohkem tähelepanu lastekirjanduse ostmisele, kuna Kadrinas oli lapslugejaid 
265, s.o rohkem kui filiaalides kokku, Huljal ja Vohnjas aga asutakse lasteaiaga ühes majas. 
Kadrina valla raamatukogu kogud on mitmekülgsed, rahuldavad suurema osa 
lugemisvajadustest, puuduvad teavikud telliti RVLi kaudu kas maakonna raamatukogudest või 
Tartu ülikooli raamatukogust.  

Raamatukogu kasutajaid oli kokku 1527, keskmine loetavus ehk mitu raamatut laenutati 
aastas keskmiselt ühele lugejale - Kadrina valla raamatukogu keskmine loetavus oli 32,8 

• Kadrinas 1013 lugejat, keskmine loetavus 28,7 

• Huljal 158 lugejat, keskmine loetavus 32 

• Kihleveres 150 lugejat, keskmine loetavus 48,3 

• Vohnjas 133 lugejat, keskmine loetavus 34,8 

• Viitnal 73 lugejat , keskmine loetavus 39. 

Külastatavuse intensiivsus, ehk mitu korda külastas lugeja raamatukogu aasta jooksul -  
Kadrina valla raamatukogu külastatavus 16,2  

• Kadrinas 14,2 korda aastas. 

• Hulja filiaalis 24 korda aastas. 

• Kihlevere filjaalis 20 korda aastas. 

• Vohnja filiaalis 17 korda aastas. 

• Viitna filiaalis 16 korda aastas. 

Hõlve, ehk mitu % teeninduspiirkonna elanikest kasutas raamatukogu teenuseid. 
Kadrina valla raamatukogu hõlve 31,6%, sh  

• Kadrinas 34,8% 

• Huljal 24,3% 

• Kihleveres 33,8% 

• Vohnjas 22,6% 

• Viitnal 30% 

Keskmine külastatavus päevas, ehk mitu inimest raamatukokku päeva jooksul sisse astus –  

• Kadrinas 50  

• Huljal 17  

• Kihleveres 14 

• Vohnjas 11 

• Viitnal 12 

Vohnja külastatavust pidurdas ka kohaliku kaupluse sulgemine – kui minnakse mujale poodi 
kaupa ostma, siis ühtlasi käiakse ka selle piirkonna raamatukogus. Põhjuseks oli ka 
koroonaviiruse levik kohalikus algkoolis ning inimeste hirm haiguse ees. 

3.1.1 Raamatute komplekteerimine 
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Kadrinas, Huljal ja Vohnjas pöörati raamatute tellimisel suuremat tähelepanu lastele ja noortele, 
lisaks telliti Kadrinas ka võõrkeelset kirjandust. Kadrina valla raamatukogu täienes möödunud 
aastal 2501 eks võrra. Kogude juurdekasv oli kõik kokku 2501 eks, millest annetused 47 eks, 
so 2%, sh 

• Kadrinas 1503 eks, millest annetused 16 eks, so 1,06% 

• Huljal 363 eks, millest annetused 10 eks, so 3% 

• Kihleveres 233 eks, millest annetused 5, so 2,1% 

• Vohnjas 274 eks, millest annetusena 11 eks, so 4% 

• Viitnal 128 eks, millest annetused 5 eks, so 5%. 
 
3.1.2 Perioodika komplekteerimine 

Perioodikat telliti vastavalt lugejate soovidele ja eelarveliste vahendite võimalustele. 2022. 
aasta perioodika tellimiseks kulus 5888 eurot.  

• Kadrina põhikogusse telliti 22 nimetust ajakirju, 6 nimetust ajalehti. 

• Hulja filiaali telliti 12 nimetust ajakirju ja 5 nimetust ajalehti. 

• Kihlevere filiaali telliti 9 nimetust ajakirju ja 3 nimetust ajalehti. 

• Vohnja filiaali telliti 9 nimetust ajakirju ja 5 nimetust ajalehti. 

• Viitna filiaali telliti 7 nimetust ajakirju ja 3 nimetust ajalehti. 

Ajakirjade laenutuste TOP 5 

Kadrina põhikogu 
1.Kroonika 
2. Imeline Ajalugu 
3. Eesti Naine 
4. Burda Style 
5. Tiiu 

Hulja filiaal 
1. Eesti Ajalugu 
2. Imeline Ajalugu 
3. Pere ja Kodu 
4. Kroonika 
5. Burda Plus Special 

Kihlevere filiaal 
1. Kroonika 
2. Targu Talita 
3. Kodu ja Aed 
4. Maakodu 
5. Eesti Naine 

Vohnja filiaal 
1. Kroonika 
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2. Tiiu 
3. Käsitöö 
4. Maakodu 
5. Eesti Naine 

Viitna filiaal 
1. Kroonika 
2. Eesti Ajalugu 

3.1.2 Auviste komplekteerimine  
Auviseid ei komplekteeritud. 

3.2 Inventuurid, mahakandmised 

Inventuure ei teostatud.  

Kadrina valla raamatukogus kanti maha kokku 3006 eks raamatuid –  

• Kadrina põhikogus kanti maha 1804 eks  

• Hulja filiaalis 582 eks 

• Kihlevere filiaalis 269 eks 

• Vohnja filiaalis 240 eks 

• Viitna filiaalis 111 eks.  

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  

Põhiteenuseks on kojulaenutus, koduteenindus, hooldekodu teenindus, RVL, interneti 
kasutamine, raamatukapi ja tagastuskasti teenus, päringutele vastamine, klubiliste ürituste 
pakkumine, kirjanikega kohtumised, filmivaatamise võimaldamine, koolitused täiskasvanutele, 
internetipunkti kasutajate abistamine, Covid tõendi printimine, koopiate tegemine, 
skaneerimine, printimine, lamineerimine, töötoad lastele, ettelugemised, erinevate 
küsitlussedelite jaotamine, e-teenused lugejaportaalis www.lugeja.ee kaudu, erinevate ürituste 
reklaamimine jne. 
Lugejateeninduse kvaliteet paranes tänu raamatukapi ja tagastuskastide soetamisele – kõik 
soovijad said ööpäevaringselt kirjanduse kätte. Kapp ja tagastuskastid on leidnud aktiivset 
kasutust, tagasiside on olnud positiivne. Sellised rasked ajad ja väljakutsed on pannud 
raamatukoguhoidjaid mõtlema ja lahendusi otsima, kuidas paremini tööd organiseerida. 
Kadrina valla raamatukogu on palju arenenud, muutudes järjest lugejasõbralikumaks. Kuigi 
püüti endast võimalikult palju anda, oli tegevuses väike langus. Seoses Covid viirusega on 
statistilised näitajad natukene vähenenud. Inimestel on erinevad põhjused, miks 
rahvarohketesse kohtadesse ei taheta minna. Inimeste pidev hirm, kartus haigestuda, viibimine 
isolatsioonis pärssis raamatukogu külastamist. Vahepealsed piirangud ei lubanud 
plaanipäraseid tegevusi teostada (filmiõhtud, salongiõhtud, töötoad jne), mis mõjutas samuti 
oluliselt külastatavust. Elanike arv vallas on vähenenud, mis on samuti raamatukogu 
külastatavusele negatiivselt mõjunud. Kuna Viitna filiaali laenutustegevus oli väga 
tagasihoidlik, lühendasime lahtiolekuaega. 2022. aasta algusest on sealne raamatukogu avatud 
kord nädalas. Vähenesid olulised statistilised näitajad kõigi üksuste peale kokku – lugejaid 40 
vähem, külastusi 1782 vähem, laenutusi 447 vähem. 
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4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine 

Lugejaarvutite olukord on hea, aga kasutamine tagasihoidlik. Igas raamatukogu üksuses on üles 
riputatud vallas toimuvate ürituste reklaamid. Eksponeeritud oli erinevate erakondade ja 
valimisplatvormide nimekirjad ja muu valimiseelne info, Kadrina keskkooli 
arhitektuurivõistluse võidutöö, Kadrina kunstidekooli õpilaste tööd. Aitasime jagada kaasava 
eelarve, Kadrina valla Aasta tegija 2020 ja Lääne-Virumaa aasta tegu 2020 hääletussedeleid. 
Esitasime Eesti Kultuurkapitali Lääne-Virumaa ekspertgrupi koosseisu oma kandidaadi. 
Võtsime osa Kadrina valla Wikipedia töörühma tööst, aitasime kaasa COVID-tõendite 
printimisel, osalesime valla kultuuriinimeste kokkusaamistel jne. 

4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused  

Tabel 4 

Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2020 

Lugejad 2021 Muutus 
(+-) 

Kadrina 1030 1013 -17 

Hulja 177 158 - 19 

Kihlevere 153 150 - 3 

Vohnja 128 133 + 5 

Viitna 79 73 - 6 

KOKKU 1567 1527 - 40 

 

Raamatu- 

kogu 

Külastused 
2020 

Külastused 
2021 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal-
külast. 
2020 

Virtuaal-
külast. 
2021 

Muutus 
(+-) 

Kadrina 15012 14382 - 630 959 1159 + 200 

Hulja 4540 3877 - 663 0 0 0 

Kihlevere 2925 3003 + 78 0 0 0 

Vohnja 2455 2239 - 216 0 0 0 

 
Viitna 

1530 1179 - 351 0 0 0 

KOKKU 26462 24680 - 1782 959 1159 + 200 

 

Kadrina raamatukogu külastused sisaldavad Cleveroni raamatukapi külastusi, mida oli 921. 
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Raamatu- 

kogu 

Laenut-d 
2020 

Laenut-d 
2021 

Muutus 
(+-) 

Päringud 
2020 

Päringud 
2021 

Muutus 
(+-) 

Kadrina 29614 29024 - 590 305 331 + 26 

Hulja 4670 5097 + 427 98 100 + 2 

Kihlevere 7284 8512 + 1228 26 28 + 2 

Vohnja 5465 4634 - 831 54 105 + 51 

Viitna 3534 2853 - 681 28 20 - 8 

KOKKU 50567 50120 - 447 511 584 + 73 

Laenutuste hulka on arvestatud ka kohalkasutuse laenutused. Külastuste hulka on arvestatud 
tagastuskasti külastused.  

Raamatu-
kogu 

Virtuaalürituste arv Virtuaalüritustel 
osalejate arv 

Virtuaalürituste 
järelvaatajate arv* 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Kadrina 0 0 0 0 0 0 

Hulja 0 0 0 0 0 0 

Kihlevere 0 0 0 0 0 0 

Vohnja 0 0 0 0 0 0 

Viitna 0 0 0 0 0 0 

KOKKU 0 0 0 0 0 0 

 

Raamatu-
kogu 

Virtuaalkoolituste arv Virtuaalkoolitustel 
osalejate arv 

Virtuaalkoolituste 
järelvaatajate arv* 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Kadrina 0 0 0 0 0 0 

Hulja 0 0 0 0 0 0 

Kihlevere 0 0 0 0 0 0 

Vohnja 0 0 0 0 0 0 

Viitna 0 0 0 0 0 0 

KOKKU 0 0 0 0 0 0 
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Raamatu-
kogu 

Virtuaalnäituste 
arv 2020 

Virtuaalnäituste 
arv 2021 

Virtuaalnäituste 
külastajate arv 
2020 

Virtuaalnäituste 
külastajate arv 
2021 

Kadrina 0 0 0 0 

Hulja 0 0 0 0 

Kihlevere 0 0 0 0 

Vohnja 0 1 0 609 

Viitna 0 0 0 0 

KOKKU 0 1 0 609 

Vohnja külastatavus langes kohaliku kaupluse sulgemise tõttu. Kui minnakse mujale poodi 
kaupa ostma, siis ühtlasi käiakse ka selle piirkonna raamatukogus ja lisaks on põhjuseks 
koroonaviiruse levik kohalikus algkoolis ning inimeste hirm haiguse ees. 
 
Kadrina põhikogu laenutuste TOP 

1) D, Owens „Kus laulavad langustid“ 
2) N, May „Väike nurgapood. Taaskohtumine“ 
3) N, May „Väike nurgapood. Kingitus“ 
4) Läckberg „Kuldne puur“ 
5) Tinnuri „Õed“ 

Hulja filiaali laenutuste TOP 

1) P. Maran „Eesti vanaisade lood ja salatarkused“ 
2) C. Läckberg „Kuldne puur“ 
3) L. Kassikäpp „Kui vanad naised armuvad, II Marta“ 
4) L. Kassikäpp „Kui vanad naised armuvad, I Katre“ 
5) L. Kassikäpp „Kui vanad naised armuvad, III Matilda“ 

Kihlevere filiaali laenutuste TOP 

1) L, Riley „Päikeseõde“ 
2) D, Owans „Kus laulavad langustid“  
3) N, Thayer „Saaretüdrukud“  
4) A, Farley „Elu laenuks“ 
5) S, Morgan „Perekond algajatele“ 

Vohnja filiaali laenutuste TOP 

1) D, Owens „Kus laulavad langustid“ 
2) N, May „Väike nurgapood“ 
3) Dukess, K „Viimane raamatupidu“ 
4) Keskküla, J „Finants-ja maksuarvestus 



17 
 

5) Treier, M „Hommikujutud varasele ärkajale“ 

Viitna filiaali laenutuste TOP 

1) D, Owens „Kus laulavad langustid“ 
2) K, Reimus „Haldjatants“ 
3) N, May „Väike nurgapood“. Kingitus“ 

Infopäringud. 

Päringuid registreeriti kokku 584 sh  

• Kadrinas 331 

• Huljal 100 

• Kihleveres 28 

• Vohnjas 105 

• Viitnal 20 

Päringuid on erinevatel teemadel - uurimistööde materjalid, sõidugraafikud, toitlustuskohtade 
lahtiolekuajad, asutuste aadressid, ristsõnade küsimustele vastused, erinevate seadmete 
kasutusjuhendid, COVIDiga seonduv, tervisetõendid, ostu-müügi lepingud jne. 

4.3 RVL teenindus  

Kadrina valla raamatukogu töötajad tegid kõik, et lugejate soove täita ja toimetasid soovitud 
raamatud kiiresti lugejateni. Peamiselt telliti Lääne-Virumaa keskraamatukogust ja oma 
filiaalidest ning 2 raamatut Tartu Ülikooli raamatukogust. Välja anti teistele raamatukogudele 
kokku 3604 eks, sisse toodi 3781 eks. sh  

• Kadrina põhikogus anti välja 2178 eks raamatuid, sisse toodi 1240 eks, 

• Hulja filiaalis anti välja 588 eks, sisse toodi 416 eks. 

• Kihlevere filiaalis anti välja 271 eks, sisse toodi 1139 eks. 

• Vohnja filiaalis anti välja 333 eks, sisse toodi 360 eks. 

• Viitna filiaalis anti välja 234 eks, sisse toodi , sisse toodi 626 eks. 

4.4 Laste- ja noorteteenindus  

4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine  

Laste-ja noortekirjandust saadi juurde 549 eks, sh 

• Kadrina põhikogus 317 eks  

• Hulja filiaalis 103 eks 

• Kihlevere filiaalis 47 eks 

• Vohnja filiaalis 53 eks 

• Viitna filiaalis 29 eks 

Kirjanduse valikul eelistati eesti autorite teoseid ning auhinnatud raamatuid. Kohustusliku 
kirjanduse eksemplare vahetati välja ning suurendati eksemplaarsust vastavalt nende 
ilmumisele ja teavikute seisukorrale. Kõik töötajate poolt tehtud jõupingutused aitasid 
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teenindusele kaasa. Kes kriisiajal lugemist soovisid, need ka selle said, järjekorrad olid 
väiksemad ja õpetajad kohustusliku kirjanduse valikul paindlikumad.  

4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 
Tabel 5 

Raamatu
kogu 

Lug-d 
2020 

Lug-d 
2021 

Muutus 
(+-) 

Külast-d 
2020 

Külast-d 
2021 

Muutus 
(+-) 

Laenut 
2020 

Laenut 
2021 

Muutus 
(+/-) 

Kadrina 302 265 - 37 2661 2623 - 38 3227 3358  + 131 

Hulja 73 72 - 1 1837 1684 - 153 1082 1227 + 145 

Kihlevere 45 41 - 4 463 462 - 1 880 890 + 10 

Vohnja 37 38 + 1 1148 895 - 253 597 452 - 145 

Viitna 25 22 - 3 219 197 - 22 484 413 - 71 

KOKKU 482 438 - 44 6328 5861 - 467 6270 6340 + 70 

 

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus, s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine 

Lapslugejate arv kahanes Kadrina põhikogus 37 lapse võrra, Huljal 1 võrra, Kihleveres 4 võrra. 
2018. a korraldasime kampaania „Laps raamatukokku“, kus iga lugejaks registreerinu sai 
kingituseks rinnamärgi, millest oli tingitud hüppeline lugejate tõus. Tundub, et ükski kampaania 
ei ole pika toimega ja antud juhul lugejate arv hakkas langema. Oma rolli mängis laste 
distantsõppel olek. Koolide distantsõpe mõjus raamatukogu külastatavusele negatiivselt, samas 
laenutati korraga rohkem, kasutati lugemisjärjekorda panemise võimalust, kasutati raamatukapi 
ja individuaalse kokkuleppe teenust.  

Koolinoored laenutasid enamasti kohustuslikku kirjandust igas raamatukogu üksuses. Kus asub 
lasteaed kõrval, seal külastasid lasteaialapsed koos vanematega tihedamini raamatukogu. 
Koostööd lasteaiaga tehti meeleldi, aga koroonaviirus ja vastavad piirangud mõjutasid siin 
ürituste korraldamist. 

Kadrina põhikogul sujus koostöö hästi Kadrina lasteaiaga ja Porkuni kooliga. Mudilastele 
toimus ettelugemisi ja muinasjutuhommikuid. Lisaks toimus koolinoortele koostöös Kadrina 
noortekeskusega vahva orienteerimismäng ja kogukonnapraktika raames tehti koostööd 2 
gümnasistiga Kadrina keskkoolist. Samuti abistati uurimistöö koostamisel ühte Kadrina kk 
gümnasisti. Koostöös Kadrina kultuurikojaga osaleti lastekaitsepäeva üritusel kasutatud 
raamatute müügiga, millest saadud tulu kinkisime lasteaiale. Kokku viidi läbi 7 erinevat 
ettevõtmist lastele, milles osales 218 last. 

Hulja filiaalis oodati lapsi raamatukokku meisterdama igal reedel, möödunud aastal toimus 
meisterdamisi lastele 11 korral ja neil osales 75 last. Noored käisid ka muul ajal raamatukogus 
aega veetmas. Lisaks alustati koostööd Kadrina noortekeskusega, 2 korda kuus käis 
noortekeskuse töötaja neljapäeviti lastega meisterdamas ja mängimas. 
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Kihlevere filiaalis oodati lapsi reedeti erinevatesse mängu- ja töötubadesse. Töötubasid toimus 
19 korral, osalejaid oli 124. Ettelugemispäevi toimus 2, neis osales 8 last, kokku suulisi 
ettevõtmisi 21 ja osalejaid 140. 

Vohnja filiaalis viidi läbi 13 ettevõtmist lastele, osalejaid 140.  

Viitna filiaalis ei toimunud ühtegi üritust. 

4.4.4 Laste- ja noorteüritused  

Kadrina põhikogus toimus 7 lastele ja noortele suunatud ettevõtmist, osalejaid 218. 

1) Kadrina KK 10. ja 11. klassi ajalootund HUSO suuna õpilastele, kus tutvustati näitust 
„Ajaloo lahtised lehed“. 

2) Lastekaitsepäevale pühendatud lasteraamatute laat, tulu kingiti lasteaiale. 
3) Lastehommik raamatukogus „Kuidas tekkisid aastaajad“. 
4) Ettelugemispäev, luges Margus Christopher Kalda. 
5) 2 muinasjutuhommikut „Punamütsike“  
6) Orienteerumismäng õpilastele koos noortekeskusega Kadrinas. 

Hulja filiaalis toimus 18 ettevõtmist lastele, osalejaid 160. 

1) „Lõbus koolivaheaeg“, kus viiel päeval olid eri teemad. 
2) Reedesed meisterdamised lastele. 
3) Orienteerumismäng õpilastele koos noortekeskusega Huljal. 

Kihlevere filiaalis toimus 21, osalejaid 140. 

1) Laager tublidele lugejatele metsamajakeses. 
2) Töötuba – Savist meisterdamine ja näomaalingute tegemine. 
3) Ettelugemine – „Pärlipüüdja. Legend silmaterast“, lisaks ühine tee joomine ja 

pannkookide söömine. 
4) Orienteerumismäng õpilastele koos noortekeskusega Kihleveres. 

Vohnja filiaalis toimus 13 ettevõtmist lastele, osalejaid 140. 

1) Pop-up raamatunäitus Ridaküla laenutuspunktis 
2) Lilletrükk- töötuba 
3) Leivanädala raames ettelugemine ja vestlusring 
4) Mets- ja koduloomad - ettelugemine ja vestlusring. 

Eesmärgiks oli tuua laps raamatukokku raamatu ja lugemise juurde ja teha lapsele 
raamatukogus olemine huvitavaks. 

LISA 4  
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4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  

Tabel 6 

Koduteenindus Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv  

Kadrina 35 35 13 

Hulja 0 0 0 

Kihlevere 0 0 0 

Vohnja 0 0 0 

Viitna 30 1 8 

kokku 65 36 21 

Kõik koduteeninduse transpordikulud tasuti raamatukogu eelarvest. 

Tabel 7 

Teenused teistele asutustele Ürituste arv Osavõtjate arv 

Kadrina hooldekodu Laenutustegevus 144 

Hooldekodu kontaktivaba külastamine toimus 1-2 korda kuus, vastavalt vajadusele. Kõik 
hooldekodu külastamiseks kasutatud transpordikulud kompenseeriti raamatukogu eelarvest. 

4.6  Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja 
vabaaja võimalusi pakkuv kultuurikeskkond  

Koostööpartnereid on olnud palju, kellega toimus raamatukogul möödunud aastal tulemuslik 
koostöö – Kadrina vallavalitsus, Kadrina kommunaal, Kadrina lasteaed „Sipsik“, Kadrina 
kunstidekool, Kadrina hooldekodu, MTÜ Nostalgiakeskus, Kadrina kultuurikoda, Kadrina 
noortekeskus, Kadrina keskkool, MTÜ Maanaiste selts, Maatervis OÜ, Vohnja lasteaed-
algkool, Ridaküla seltsimaja, OÜ Kaubi kohvik. Kihleveres paiknevad ettevõtted, kes toetasid 
Kihlevere küla lapsi jõulukommidega. Koostöö seisnes ühiste ürituste korraldamises ja 
erinevate tegevuste toetamises. Lisaks osalesid raamatukogutöötajad valimiskomisjoni töös. 

Tähelepanu äratas erinevate kultuuride tutvustamine läbi kunstiloengute ja filmiklubi tegevuse. 
Sel aastal oli tähelepanu all Itaalia. 

4.6.1 kohalikul tasandil  

Koroonaviiruse leviku tõttu ei olnud ürituste korraldamine ladus ja selles osas ei saanud 
raamatukogutöötajad midagi mõjutada. Viirused, piirangud ja turvalisuse puudumine olid 
suuremateks põhjusteks. Tänu Kultuuriministeeriumi toetusele ja Kadrina vallavalitsuse abile 
on Kadrina põhikogus nüüd kaasaegne ventilatsioonisüsteem, mis kindlasti vähendab 
koroonaviiruse mõju ja lubab meil aktiivsemalt tegutseda.  
Suuremad ettevõtmised Kadrina põhikogus: salongiõhtu Bonzoga, 2 kunstiklubi õhtut, 3 
filmiõhtut, kohalike käsitöömeistrite tööde näitusmüük. Koostöös Kadrina kultuurikojaga 
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toimus virtuaalüritus „Kuus kultuuriküsimust“, lastekaitsepäeva raamatulaat ja 
orienteerumismäng õpilastele. Kokku oli Kadrina põhikogus 16 suulist üritust ja 13 näitust. 
Suulistel üritustel osales kokku 362 huvilist, mida on palju vähem kui eelnevatel aastatel. 
Inimesed erinevatel põhjustel rahvarohketes paikades meelsasti ei käinud. 

Projekt „Kuus kultuuuriküsimust“ oli raamatukogu ja kultuurikoja ühisprojekt. Soovisime 
panna inimesi mõistma, et kriisiaja üksluisusest saab edukalt üle lugedes raamatuid, vaadates 
põnevaid filme ja kuulates head muusikat. Mõtlesime probleemi lahenduseks pakkuda midagi 
erilist. Otsustasime usutleda valla tegusaid inimesi, esitades igaühele 6 kultuuriküsimust. 
Selgus, et loetakse raamatuid erinevatest valdkondadest ja ka muusikaline maitse oli vastanutel 
seinast seina, filmide osas sai huvitavaid ideid, mida vaadata. Tagasiside oli väga positiivne. 
Selle projektiga on plaan edasi minna – kogutud materjalidest on plaanis näitus korraldada ja 
hiljem materjalid köita, et need paremini säiliksid. 

Kadrina põhikogus oli eksponeeritud 13 erinevat näitust/väljapanekut, 16 suulist ettevõtmist, 
osalejaid 362. 

Hulja filiaalis oli eksponeeritud 10 erinevat raamatunäitust/väljapanekut ja 19 suulist 
ettevõtmist, osalejate arv 164. Vahva väljapanek oli „Talve-ja jõuluromaanid kingituseks“. 
Tagasiside oli väga positiivne. Lisaks toimusid reedeti erinevad mängu-ja töötoad, tehti ka 
koostööd Kadrina noortekeskusega. Toimus 1 filmiõhtu ja 2 korral jagas raamatukoguhoidja 
Kadrina keskkooli poolt saadetud toidupakke, sest lapsed olid distantsõppel. Toredaks 
traditsiooniks on kujunenud raamatukoguhoidja poolt kingitav raamat R. Tammiku „Sinust, mu 
Hulja“ lasteaia lõpetajatele. 

Kihlevere filiaalis toimusid reedeti erinevad mängu- ja töötoad ning ettelugemised. Suvel 
toimus laager, kus lapsed said ujuda, lõket teha, grillida. Kõik osalejad ööbisid metsamajakeses, 

hommikul söödi koos pannkooke. Alates novembrikuust tehti koostööd Kadrina 
noortekeskusega. Jõulude ajal valmistati heade sponsorite abiga kommipakid ja külastati 
kodusid. Koostati ja eksponeeriti 7 erinevat väljapanekut ja 21 suulist ettevõtmist, osalejate arv 
132. 

Vohnja filiaalis eksponeeriti 3 raamatuväljapanekut, 1 virtuaalnäitus, 1 fotonäitus ja 13 suulist 
ettevõtmist, osalejaid 140- toimusid peamiselt lasteüritused. Raamatukogu oli kaasatud Vohnja 
külas toimunud perepäeva programmi, mille raames raamatukoguhoidja tutvustas külalistele 
Vohnja küla ajalugu. Tähistati Vohnja raamatukogu 100. juubeliaastat virtuaalnäitusega 
„Vohnja raamatukogu 100“ ja koduloolise fotonäitusega „Lapsepõlv tädi Leidaga“. Tagasiside 
oli väga positiivne. 

Viitna filiaalis ei toimunud üritusi. Külarahva kokkusaamisi koosolekutel toimus 5 korral. 

4.6.2 riiklikul tasandil  

Ei toimunud. 

4.6.3 rahvusvahelisel tasandil 

Ei toimunud. 
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4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.  

Kadrina põhikogus toimusid ainult individuaalkoolitused täiskasvanud kasutajatele – 21 korral 
(dokumentide allkirjastamine ja saatmine, kuidas leida URRAMist uudiskirjanduse nimestikku, 
kuidas artiklit leida, kuidas Covid tõendit printida, kuidas teha tuludeklaratsiooni, kuidas teha 
ülekannet pangas, kuidas ARKis digitaalselt broneerida aeg, kuidas täita tervisedeklaratsiooni, 
otsida infot, kuidas koostada ostu-müügi lepingut jne). Grupikoolitusi Covidi ajal ei toimunud. 
Inimesed ei olnud kursis ega olnud ka huvitatud iseseisvalt Covid-tõendeid looma ega välja 
printima, enamus kasutasid raamatukogutöötajate abi. Vohnja filiaalis toimus 
individuaalkoolitusi 10. Viitna filiaalis toimus 10 eesti keele individuaalkoolitust vene 
rahvusest inimesele.  

Kadrina valla raamatukogus kasutati internetiarvutit kokku 941 korral, sh Covid-tõendi 
printimiseks 335 korral ja sellest raamatukoguhoidja abiga 322. 

• Kadrina põhikogus kasutati internetiarvutit 294 korral, sh 193 korral Covid-tõendi 
printimiseks ja sellest raamatukoguhoidja abiga 187. 

• Hulja filiaalis 255 korral, sh Covid-tõendi printimiseks 56 korral, sh 
raamatukoguhoidja abiga 52 korral. 

• Kihlevere filiaalis 247 korral, sh Covid-tõendi printimisi 45, sh raamatukoguhoidja 
abiga 43. 

• Vohnja filiaalis 68 korral, sh Covid-tõendi printimisi 30, sh raamatukoguhoidja abiga 
30. 

• Viitna filiaalis 77, sh Covid-tõendi printimisi 11, sh raamatukoguhoidja abiga 10. 

4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded  

Kadrina valla raamatukogul ja filiaalidel on oma Facebooki leht, kus avaldati infot iga peatselt 
saabuva ja juba toimunud sündmuse kohta. Möödunud aastal postitati infot 197 korral. Peale 
selle oli raamatukogu oma tegemistega aktiivne Kadrina kandi uudiste lehel ja Kadrina avalikus 
grupis. Iga ürituse reklaamid riputati üles avalikele teadetetahvlitele. Kodulehel oli välja 
pandud olulisem info vallaraamatukogu kohta. Kodulehte külastati möödunud aastal 1159 
korda. Osalemine Wikipedia töörühmas aitas täiendada infot Wikipedias. Raamatukogu koostas 
ülevaate Kadrina kirjandusklubi ajaloost ja tegemistest, mis avaldati Kadrina lugemiku III osas, 
aitas Kadrina KK 12. kl õpilasel uurimustööd läbi viia, andis intervjuusid uurimistöö edukaks 
valmimiseks. Raamatukogus filmiti reklaamfilm Kadrina noorte volikogust, ruume kasutas 
mitmel korral Eesti kultuurkapitali Lääne-Virumaa ekspertgrupp, külas käis minister Andres 
Sutt, toimusid erinevate gruppide koosolekud jne. Meie jaoks on alati ka suusõnaline reklaam 
väga oluline olnud raamatukogu populaarsuse ja statistiliste näitajate suurendamise seisukohalt, 
seetõttu püüdsime võimalikult palju pildil olla. Kuigi viiruste tõttu jäid sündmused kahjuks 
napiks. Kogemused näitavad, et kõik sündmused, mis erinevates raamatukogu üksustes on 
toimunud, tekitavad huvi raamatukogu vastu. Kahjuks möödunud aastal jäi külastusi vähemaks.  

Kindlasti oli turundusel ja reklaamil Kadrina valla raamatukogu töös suur roll. Arvame, et 
vaatamata piirangutele jõudis info raamatukogu tegemiste kohta paljude inimesteni. 
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4.9 Andmebaasid.  

Kadrina valla raamatukogu kodulehe vahendusel pakutakse võimalust kasutada järgmisi 
andmebaase.  Urrami kataloog, uudiskirjandus, e-kataloog ESTER - Eesti suurimate rahva- ja 
teadusraamatukogude koondkataloog. (Tallinna ja Tartu kataloog) 

– Eesti raamatukogude ühiskataloog 
– Riigi Teataja 
– Ajaleht Virumaa Teataja 
– Ajaleht Kuulutaja 
– Riigiportaal Eesti, internetikeskkond suhtlemiseks riigiga – pakkudes usaldusväärset 

informatsiooni ning e-lahendusi kodanikele, ettevõtjatele ning ametnikele. 
– Eesti rahvaraamatukogude ühine koduloolise info talletamise süsteem. 
– Rahvusraamatukogu kasutajakeskkond, mis pakub juurdepääsu digitaalarhiivis 

talletatud väljaannetele. Nende hulgas e-raamatuid, ajalehti, ajakirju, kaarte, noote, 
fotosid, postkaarte, plakateid, illustratsioone, audioraamatuid ning muusikafaile. 

– digiteeritud Eesti ajalehed. Valik ajalehti aastatest 1821-1944 ja väliseesti ajalehti alates 
1944. aastast. 

Kõigil on olemas kroonikavihik, kodulookartoteek, fotoalbum, kõik valla ajalehed ilmumisest 
alates. 

5. 2022. aasta tegevused  

2022. a on kavas pöörata tähelepanu Kadrina põhikogus Prantsuse kultuurile, Hulja filiaalis 
noortega seotud tegevustele, et tuua lapsi rohkem raamatute juurde. Hulja filiaal sooviks 
kutsuda täiskasvanuid lauamänguõhtutele ja eakaid raamatukokku, et abistada neid 
infotehnoloogia küsimustes. Kihlevere filiaal soovib jätkata tööd lastega. Vohnja filiaal soovib 
taaselustada lõunaseid koosistumisi koos raamatute, uuema info ja kohviga ning jätkata 
lastetööga. Plaanis on veel rida huvitavaid ettevõtmisi. Raamatukoguaasta tähistamine sõltub 
suurel määral uue veebruarikuus esitatava LEADER projekti vastusest ja koroonaviiruse 
levikust.  

Püüame jätkuvalt koostööd teha valla teiste kultuuriasutustega ja pöörata tähelepanu 
turvalisusele. Toetavatest tegevustest jätkame kirjandusklubi, kinoklubi ja kunstiklubiga.  

 

Koostaja Ene Heide 

Direktor 
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LISA 1. Personali koolitus 

Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv  

(koolituse maht ) 

Koolituseks kulutatud 

Kadrina 7 49 - 

Hulja 6 24,5 - 

Kihlevere 3 11 - 

Vohnja 4 17,5 - 

Viitna 1 5 - 

Kokku 21 107 276,00 

 

LISA 2. Raamatukogutöötajate avalikud esinemised 

Puuduvad. 

LISA 3. Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid 

Raamatukogu nimi Teostatud tööd (2021) 

Kadrina põhikogu Ventilatsioonisüsteemi paigaldamine 

LISA 4. Laste ja noorteüritused  

Raamatukogu nimi Ürituse nimi Osavõtjate arv 

Kadrina põhikogu 1. Orienteerumismäng õpilastele 
koos noortekeskusega, 
2. Lasteraamatute laat, tulu 
lasteaiale, 
3. Ettelugemispäev Margus 
Christopher Kaldaga 

20 
 
100 
 

43 

Hulja filiaal 1. Lõbus vaheaeg  
2. Meisterdamised lastele  
3. Üritused koostöös Kadrina 

noortekeskusega 

41 
75 
44 

Kihlevere filiaal 1. Suvelaager metsamajakeses  
2. Ettelugemine „Pärlipüüdja. 

Legend silmaterast“ 

3 

4 
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3. Töötuba- savist 
meisterdamine ja 
näomaalingute tegemine 

 
6 

Vohnja filiaal 1. Pop-up raamatunäitus 
Ridaküla laenutuspunktis 

2. Lilletrükk- töötuba 
3. Leivanädala raames 

ettelugemine ja 
vestlusring 

4. Mets- ja koduloomad - 
ettelugemine ja 
vestlusring. 

 

5 

17 

 

24 

Viitna filiaal Üritusi ei toimunud 0 

 

 

 

 


