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Aastaaruanne 2014
Raamatukogu nimi:Kadrina valla raamatukogu
Elanike arv: 5063
Kadrina – 3051
Hulja – 678
Kihlevere – 450
Viitna – 237
Vohnja - 647
Aruanne on koostatud rahvusraamatukogu poolt väljatöötatud kava alusel.
Üritusi ei ole dubleeritud, vt filiaalide aastaaruandeid.
1.Põhilised tegevussuunad
2014. aastas uus ja eriliselt märkimisväärne:
1. Raamatukoguprogrammi URRAM U3 versioon tekitas igapäevases töös palju
probleeme. Tänaseks on suuremad probleemid kõrvaldatud ja meie valla
raamatukogud programmiga harjunud, kuigi pidevalt tuleb tegeleda uute
takistustega.
2. Raamatukogu juures tegutseva kinoklubi areng ja tegevuse hoogustumine.
Püüdsime Kadrinasse tuua verivärsked filmid ja mitmete filmide esilinastused
toimusid samaaegselt nii Tallinnas kui Kadrinas. Tähtis oli meie puhul
operatiivsus ja eesmärk tutvustada filmikunsti väärtteoseid.
3. Raamatukogu populaarsuse suurenemine tänu filmiklubi tegevusele, koolituste
korraldamisele, huvitavate näituste eksponeerimisele jne. Tähelepanu äratasid
Signe Liivaku fotonäitus „Meie sugulasrahvaste neenetsite ja handide elust“,
Lääne-Virumaa keskraamatukogu rändnäitus „Mida kõike saab teha“, VäikeMaarja muuseumi koostatud Eduard Leppiku 90. sünniaastapäevale
pühendatud näitus „Seljakotid selga“ ja Kadrina valla käsitöömeistrite
jõulueelne käsitööde näitusmüük, millega väärtustasime kohalikku
kultuuripärandit.
4. Laenutuste arv ei ole küll kasvanud, aga tähelepanu pöörasime
lugejateeninduse kvaliteedile ja kiirusele. Rakendasime RVL, SSL ja
koduteenindust ja ekspluateerisime oma pereliikmeid ja tuttavaid, tähtis oli, et
inimene saaks soovitud raamatu võimalikult kiiresti kätte. Selline
lähenemisviis on tähtis raamatukogu maine säilitamisel ja tõstmisel. Lugejate
arv ja külastatavus tõusid.
5. Et märgataks inimesi enda ümber ja eriti neid, kes on oma töö ja tegevusega
silma paistnud, esitasime tunnustamiseks mitmeid kandidaate. Esitasime
Kadrina valla Aasta tegija 2014 kandidaadi, TÕNi raames Aasta koolitaja
kandidaadi ja jagasime ankeete aidates välja selgitada Lääne-Virumaa aasta
tegu 2014 ning Kadrina valla vaatamisväärsuste TOP 10.
6. Saavutuseks peame raamatukogutöötajate poolt lõpuks valmis kootud 5meetrist kaltsuvaipa, mis ehib Kadrina kirjandusklubi ruume.
7. Eesti Vabariigi aastapäeval 24. veebruaril 2014 andis Kadrina Vallavolikogu
Kadrina valla raamatukogu töötajatele Tiiu Kaarele ja Ene Heidele „Aasta
tegija 2013“ nimetuse, millega kaasnes kingitus.
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Plaanid 2015. aastaks:
1. Lugejateeninduse jätkuv areng ja raamatukogu (sh filiaalid) maine hoidmine
heal tasemel.
2. Põhikogu I korruse fuajee, WC ja trepi renoveerimine, vajamineva mööbli
soetamine.
3. Projektidega raha hankimine ürituste korraldamise tarbeks.
4. Kinoklubi tegevuse arendamine.
5. Kirjandusklubi ürituste korraldamine.
Kadrina valla raamatukogu põhitegevuseks oli, on ja jääb kirjanduse propageerimine,
lugema innustamine, õppimise toetamine ning oma valla territooriumil
raamatukoguteeninduse
koordineerimine. Lisaks põhitegevusele kannab
vallaraamatukogu Kadrina vallas veel üheaegselt mitmeid erinevaid rolle, hoides kõik
tegevused tasakaalus. Oleme kindlal arvamusel, et vallaraamatukogu on oma tööga
aidanud olulisel määral kaasa Kadrina valla elanike elukeskkonna paremaks
muutmisele.
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogu tegevust reguleerivad dokumendid
Kadrina valla raamatukogu dokumentatsioon on välja töötatud vastavalt Eesti
Vabariigi seadustele ja Kadrina vallavalitsuse õigusaktidele. Kõik nõutavad
dokumendid, sh põhimäärus, raamatukogu kasutamise eeskiri, AIP kasutamise eeskiri,
töökorralduse reeglid, tasuliste teenuste hinnakiri jne. on olemas ja vastavad
seadustele. Igapäevase tegevuse käigus tuli pidevalt dokumentidega tegeleda, et
vallaraamatukogu asjaajamine oleks korrektne, et kõik dokumendid oleksid loodud,
saadud, kasutusele võetud ja hoitud.
2014. aastal uuendati või täiendati järgmisi dokumente:
1. Muudeti kõigi töötajate töölepingute tingimusi, lisades isikuandmete
konfidentsiaalsuse nõude.
2. Muudeti kõigi töötajate ametijuhendid, täiendades konfidentsiaalsuse nõudega.
3. Sõlmiti e-maksuameti kasutamise leping, et anda volitus personaliga ja
raamatupidamisega tegelevale isikule.
4. Seoses Viitna filiaali töötaja töökoormuse vähenemisega viidi tema tööaeg 6.
tunnile päevas ja muudeti Viitna filiaali lahtiolekuaegu, avatud esmaspäevast
reedeni kell 13.00 – 19.00, vallavalitsuses kinnitatud.
5. Muudeti Hulja filiaali töötaja ettepanekul Hulja filiaali lahtiolekuaegu, avatud
esmaspäeval ja neljapäeval kell 12.00 – 19.00 ning teisipäeval, kolmapäeval ja
reedel kell 11.00 – 18.00, vallavalitsuses kinnitatud.
6. Koostati vallaraamatukogu enesekontrolli tuleohutusaruanne.
7. Täiendati arhiivi.
8. Seoses 2015. a eelarve projekti esitamise nõudega vallavalitsusele, koostati
investeeringute kava ja kõigi raamatukogu üksuste ühise eelarve taotlus.
9. Kirjutati 4 erinevat projekti, millest 2 rahastati - KOP ja Rahvakultuuri keskus.
10. Koostati käskkirju, taotlusi, majanduskulu aruandeid, tööaja tabeleid,
käsunduslepinguid ja muid igapäevast tööd reguleerivaid dokumente.
11. Koostati MTÜ Kadrina kirjandusklubi eetikakoodeks.
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Nõukogu
Kadrina valla raamatukogu nõukogu käis aasta jooksul koos 1 kord, aga suheldi
omavahel pidevalt. Nõukogu liikmetega lävides leidsime lahendused erinevatele
raamatukogutööd puudutavatele probleemidele, nõukogu on vajalik.
Kadrina valla arengukavas aastateks 2013 – 2025 on kajastatud ka raamatukogu ja
selle filiaalide areng.
Arengukavas punkti Kultuur, sport, noorsootöö, kodanikuühiskond all on ära
märgitud innovaatilise vallaraamatukogu kujundamine, kvaliteetse
raamatukoguteenuse tagamine, erinevate põlvkondade kaasamine raamatukogu ja
kirjandusklubi üldkultuurilistesse ja kirjanduslikesse ettevõtmistesse ja ühiste
ettevõtmiste korraldamine, kus noortekeskus, kool, raamatukogu, sport jne. on kõik
kaasatud. Kultuurielu edendajateks on märgitud koos teiste kultuuriasutustega ka
Kadrina valla raamatukogu koos oma filiaalidega.
Kadrina valla raamatukogu arengukava on koostatud aastateks 2007 – 2015 ja vajab
muutmist. Raamatukogude hetkeolukord ja paljud probleemid on leidnud lahenduse
ning on tekkinud uued küsimused, mis vajavad lahendamist. Toimub pidev tegevus ja
lahenduste otsimine.
2.2 Eelarve
Tabelis on esitatud ainult jooksvad kulud, investeeringuid ei tehtud.
Põhieelarve
Seisuga
Seisuga
Muutus %
tuhandetes eurodes
31.12.13. €
31.12.14 €
Eelarve kokku
112,68
115,09
2,00%
Personalikulu
58,39
62,76
7,50%
Komplekteerimiskulu 24,59
25,02
1,74%
sh OV-lt
16,4
16,76
2,20%
sh riigilt
8,2
8,26
0,70%
Infotehnoloogiakulud 4,27
3,89
-9,70%
Raamatukogu eelarve kokkuhoid oli 5072 eurot, peamiselt majanduskulu arvelt.
Üheks põhjuseks oli pikk ja soe sügis, mis aitas elektri- ja küttekulusid kokku hoida.
Lisaks sellele oli eelarve jäägi tekkimise põhjuseks veel valla rahaliste võimaluste
nappus aasta lõpus, mis ei võimaldanud kõiki plaanitud kulutusi teha.
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)
Kursus „Kiviaia taastamine“ -KOP
Jõulukombestik Virumaal - Rahvakultuurikeskus

Periood
01.06.2014 –
30.09.2014
01.11.2014 –
30.12.2014
kokku

Summa
1280,4
260
1540,4

Kadrina põhikogus kirjutasime 4 projekti erinevatele toetusprogrammidele, kuid
kahjuks täieliku rahastuse saime ühele ja osalise rahastuse samuti ühele projektile.
Kirjutatud projektid:
1. Raamatukogu juures tegutseva kirjandusklubi arendamine, mahukas projekt,
mille kirjutamise käigus analüüsisime nii vallaraamatukogu kui ka kogu majas
toimuvat tegevust, millega soovisime klubilist tegevust raamatukogu juures
edasi arendada ja leida uusi lahendusi klubitegevust laiendades,
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atraktiivsemaks muutes ja üldist taset tõstes - kahjuks seda projekti ei
rahastatud. Projektiga plaanisime osta videoprojektori, fotoaparaadi ja
korraldada rida erinevaid üritusi, et majas toimuvat tegevust muuta
kvaliteetsemaks.
2. Kahepäevane kursus „Kiviaia taastamine“, mis sai KOP-ilt rahastuse ja oli
meie inimeste hulgas nii populaarne, et kõik soovijad koolitusele ei mahtunud.
Lisaks meie valla inimestele oli soovijaid ka mujalt Eestist, näiteks Viljandist,
Haapsalust, Harjumaalt ja Järvamaalt. Kõik osalejad nautisid ilusaid
sügisilmu, vahvat seltskonda, tundsid rõõmu koostegemisest ja mõnusast
füüsilisest tööst. Projekti käigus taastati vana kiviaed ja osalejad said hulga
hinnatud oskusi ning vastavad tunnistused koolituse läbimise kohta.
3. Salongiõhtute sari „Hinge puudutus“, millega soovisime oma valla
vähekindlustatud inimesi aidata kultuuri tarbimise osas. Plaanisime kutsuda
salongiõhtuid sisustama Ülle Lichtffeldti, Margus Laugesaare, Kristiina Ehini,
Silver Sepa, Henn Rebase, Tõnis Rätsepa, Tiina Mälbergi ja Taavo Remmeli.
Kahjuks KOP ei rahastanud meie projekti, aga püüame leida muid fonde ja
rahastusvõimalusi, et need ideed ellu viia.
4. Koolituste sari – Jõulukombestik Virumaal – projekt sai ainult osalise
rahastuse. Saime korraldada oma valla käsitööhuvilistele jõulukroonide
meisterdamise koolituse. Jõulukroon „Virumaa äll“ kaunistab nüüdsest iga
osaleja kodu. Sooviti jätkata käsitööalaste koolituste sarja, aga osa kavandatud
rahvakultuurialaseid ettevõtmisi jäi kahjuks rahapuudusel organiseerimata.
Ideid võib küll olla huvitavaid ja palju, aga kõik sõltub paraku rahast. MTÜ
asjaajamine võtab palju aega ja nõuab pühendumist, aga tulemus ei pruugi alati olla
kõige parem. Samas on kirjandusklubi ettevõtmised väga vajalikud, toetavad ja
mitmekesistavad raamatukogu tööd. Meie sooviks on, et kõik kirjandusklubi
tegevused tooksid inimesed raamatukogu kollasesse majja lugemise juurde ja
rikastaksid Kadrina valla inimeste kultuurielu.
2.3 Struktuur
Vallaraamatukogu koosseisukohtade suurus kokku on 6,75 ja töötajate arv 7. Muutus
toimus vallaraamatukogu töötajate koosseisukohtade suuruses. Alates 1. augustist
2014 töötab Viitna filiaali raamatukoguhoidja osalise tööajaga, so 0,75 kohaga.
Põhjuseks on töötajapoolne ettepanek tööaega lühendada ja väike töökoormus.
Seoses tööaja lühendamisega muutus Viitna filiaali lahtiolekuaeg, E-R 13.00-19.00.
Töötaja ettepanekul muudeti Hulja filiaali lahtiolekuaegu, E,N 12.00 – 19.00; T,K,R
11.00 – 18.00. Iga filiaali lahtiolekuaegade määramisel on võetud arvesse sealse
töötaja ettepanekud ja kohalikud olud.
Filiaalide töötajad on kord kuus laupäeviti ja suvel puhkuste ajal ühe nädala tööl
Kadrina põhikogus, aga vajadusel tuleb neil ka muul ajal põhikogus tööülesandeid
täita, kuigi püüame põhikogus võimalikult palju ise ära teha, et külaraamatukogu tööd
vähem häirida.
2.4 . Personali juhtimine ja areng
Kadrina valla raamatukogu töötab ühendatud vallaraamatukoguna 2002. a algusest.
Personalitöö korraldamine, haldustegevus, asjaajamine jne. ning
personalidokumentide vormistamine kuulub direktori töökohustuste hulka. Et töötajad
saaksid paremini aru oma tööülesannetest ja kohustustest ning aktsepteeriksid neid,
koostati uued ametijuhendid. Lisaks muudeti kõigi töötajate töölepingu tingimusi,
lisades isikuandmete konfidentsiaalsuse nõude. Meil on käigus ka isikukaardid, kuigi
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seadusega pole see enam kohustuslik, isikukaardil olevad tööalased ja töötaja
isiklikud andmed on olnud pidevalt personalitöö käigus vajalikud ja lisaks on olnud
isikukaarti mugav kasutada töötajate kohta arvestuse pidamisel. Seetõttu otsustasime,
et peame neid edasi. Lahkunud töötaja isikukaart jääb vallaraamatukogu arhiivi.
Vallaraamatukogu koosseisukohtade arv kokku on 6,75 ja töötajate arv 7. Muutus
toimus vallaraamatukogu töötajate koosseisukohtade suuruses, alates 1. augustist
2014 töötab Viitna filiaali raamatukoguhoidja osalise tööajaga, so 0,75 kohaga.
Põhjuseks on töötajapoolne ettepanek tööaega lühendada ja väike töökoormus. Kõigi
töötajate tööraamatud on hoiul vallaraamatukogus.
Personalikoolitust koordineerib direktor, et kõik töötajad saaksid neile vajalikud
koolitused vastavalt eelarves ettenähtud summadele. Kõik töötajad võtsid osa
erinevatest Lääne-Virumaa keskraamatukogu poolt korraldatud koolitustest, mis
osutusid kõige asjalikumateks ja soodsamateks.
Aasta jooksul sai külastatud filiaale ja tutvutud sealsete oludega ja probleemidega.
Parima mulje jättis Kihlevere filiaal, kus töötaja on suutnud külarahvale luua koduse,
hubase, mõnusa ja omanäolise miljöö väheste ressurssidega.
Kõiki töötajaid sai kaasatud erinevatesse ettevõtmistesse, et hoida meeskonnavaimu,
mõned osalesid rohkem, mõned tagasihoidlikumalt. Mõeldud on siin ürituste
korraldamist ja muid ühiseid ettevõtmisi. Tavaks olid ühised kooskäimised, meelde jäi
emotsionaalne ja vahva aastalõpu koosviibimine Läsna rahvamajas, millest võttis osa
ka raamatukogu nõukogu esimees.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest 2014
Raamatukogu
Koolituste Koolitustundi
nimi
arv
de arv
(koolituse
pikkus)
Kadrina valla
5
10
raamatukogu
põhikogu
Hulja filiaal
3
7
Kihlevere filiaal
6
19
Viitna filiaal
1
2
Vohnja filiaal
6
19
Kokku
21
57
Koolituse teema
Elutuba ehk kujundusnippe
raamatukogus
Paberi ja trükikunsti ajaloost, raamatute
säilitamisest ja restaureerimisest
Vaimujutud trükises ja rahvapärimuses
Metsiku raamatukogu ja perekond
Pruulid
Tuleohutusalane koolitus
ID-kaart, mobiil ID ja e-riik

RaamatukoguKoolitu-seks
hoidjate arv, kes kulutatud
osalesid
täienduskoolitusel
2

1
1
1
1
6

Korraldaja
Lääne-Virumaa
keskraamatukogu
Lääne-Virumaa
keskraamatukogu
Lääne-Virumaa
keskraamatukogu
Lääne-Virumaa
keskraamatukogu
Kadrina
Vallavalitsus
Lääne-Virumaa
keskraamatukogu

186,36 eurot
Osavõtjate arv
5
5
2
5
5
2
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Kaasaegne õpikeskkond ja
õppimiskäsitlused
Sotsiaalsed võrgustikud, kogukonnad ja
personaalsed keskkonnad
RK hoidja füüsilises ja virtuaalses
õpiruumis
Kasutajakoolitus digikeskkonnas

Lää ne-Virumaa
1
keskraamatukogu
Lääne-Virumaa
1
keskraamatukogu
Lääne-Virumaa
1
keskraamatukogu
Lääne-Virumaa
1
keskraamatukogu
Raamatukoguhoidjast õppimise
Lääne-Virumaa
1
toetajaks
keskraamatukogu
Tabelisse on märgitud koolitused, millel osalemise kohta saadi tõend. Kõik koolitused
olid valitud vastavalt töötajate vajadustele ja vastavalt meie võimalustele. Tuli järgida
töögraafikut, eelarvet, töölõike, millega keegi tegeleb ja töötajate soove. Iga töötaja
kulutas täiendkoolitusteks keskmiselt 31 eurot aastas.
Lisaks neile koolitustele osalesid töötajad mitmetel erinevatel infopäevadel ja muudel
silmaringi avardavatel ettevõtmistel:
1. Kultuurikonverents Kadrina keskkoolis „Mina ise – kodukoha kultuuriloolise
pärimuse talletaja ja edasikandja“ (kõik töötajad),
2. Emakeele ausamba 20. sünnipäeval Kadrina huvikeskuses (kõik töötajad),
3. Ed. Leppiku 90. sünniaastapäevale pühendatud konverents Väike-Maarja
seltsimajas (Vohnja ja Kihlevere filiaali töötajad),
4. Üle-Eestiline hariduskonverents Kadrina keskkoolis (põhikogu töötajad),
5. Ettevõtlusfoorum Kadrina huvikeskuses (kõik töötajad),
6. KOP projekti koolitused maavalitsuses (põhikogu),
7. Meediaalane infotund vallamajas (põhikogu) jne.
2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised
Avalikke esinemisi ei toimunud.
2.4.3 Erialahariduse omandamine
Nõutav haridus on kõigil töötajatel olemas ja kõigil on olnud võimalus ennast
koolitustel piisavalt täiendada. Koolitusi valisime vastavalt töötajate huvidele ja
vajadustele ning vallaraamatukogu rahalistele võimalustele.
2.4.4 Töötajate tunnustamine
1. Aasta Tegija 2013 aunimetus Tiiu Kaarele ja Ene Heidele – anti üle vabariigi
aastapäeva aktusel 24. veebruaril 2014 Kadrina rahvamajas - tunnustas Kadrina
Vallavolikogu.
2. Tunnuskiri kauaaegse ja tänuväärse töö eest raamatukogunduses Ene Heidele –
tunnustas ERÜ.
3. Kõigi meie töötajate arvates oli parim tunnustus raamatukogu külastajate rahulolu.
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine
Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht
Kadrina valla raamatukogu kõik üksused asuvad endistes ruumides, suuri muudatusi
ei toimunud.
Kadrina põhikogus on olemas juurdepääs liikumispuudega inimestele, paigaldatud on
spetsiaalne uksekell ja kaldtee. 2015. aastal on plaanis rajada inva-wc, renoveerida I
korruse fuajee ja sisetrepp.
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Kadrina põhikogusse osteti juurde 10 uut riiulit, garderoobikapp, kontorikapp,
mudilastele laud ja toolid, tugitool, 2 vanas stiilis riidenagi, kohvimasin,
jalgrattahoidja. Viidi läbi elektripaigaldiste tehniline mõõtmine-kontroll.
Hulja filiaal on avar, valgusküllane raamatukogu, suurepärane koht igasuguste
ettevõtmiste läbiviimiseks, aga kahjuks on Hulja inimesed passiivsed. Hulja filiaali
osades ruumides teostati saanitaarremont (põrand, esikud). Juurde osteti kontoritool.
Liikumispuudega inimesed raamatukokku ei pääse.
Kihlevere filiaal on aktiivselt tegutsev hubane, kodune ja omanäoline raamatukogu,
raamatikoguhoidja on väheste vahenditega suutnud palju ära teha. Liikumispuudega
inimestele juurdepääs puudub.
Viitna filiaal on väikese teeninduspiirkonnaga raamatukogu, kus on talvel vaikne ja
suvel natukene kiirem, liikumispuudega inimestele juurdepääs puudub.
Vohnja filiaali võib pidada rohkem kooliraamatukoguks, kus põhirõhk on pandud
tööle Vohnja lasteaed-algkooli lastega. Liikumispuudega inimestele juurdepääs
puudub.
2.6 Raamatukogu arendustegevused
1. Kõigis meie raamatukogu üksustes on oma avalik internetipunkt ja WiFi
leviala. Kadrina põhikogus on avalikus kasutuses 3 arvutit, Hulja filiaalis 1
arvuti (1 arvuti katab Hulja piirkonna vajadused), Kihleveres 2, Viitnal 2 ja
Vohnjas 3 arvutit.
2. Kõik pakuvad skaneerimise, kopeerimise ja printimise teenust, müüvad
koduloolisi trükiseid.
3. Kihlevere filiaalis on avatud Eesti Posti postipunkt.
4. Raamatukogul on olemas oma koduleht, mida haldab Kadrina vallavalitsuse
IT spetsialist koostöös raamatukoguga. Koduleht kajastab meie töid ja
tegemisi. Möödunud aastal külastati meie kodulehte IT spetsialisti andmete
põhjal 600 korda. Info raamatukogu tegemistest on kajastatud ka Kadrina
valla kodulehel ja facebookis (Kadrina grupis ja töötajate isiklikul kontol),
samuti on olemas link kirjandusklubi tegemistest.
5. Tähelepanu on pööratud lugejale, et teha raamatukoguteenus mugavamaks ja
kiiremaks. Lugejad on uue programmiga kohanenud, tehes kataloogis
otsinguid, reserveerides ja pikendades raamatuid.
6. Oleme pööranud rohkem tähelepanu raamatukogu teenuste reklaamimisele
erinevates kanalites, eriliseks lemmikuks on kujunenud sotsiaalmeedia.
Kogesime, et turundus on raamatukogu tegevuses üks tähtis lõik.
Raamatukogu sh filiaalid on materiaalses mõttes oma arengus edasi liikunud ja
vastavad kaasaja nõuetele. Edasine areng sõltub juba iga töötaja enda sisulisest
tegevusest, mis ongi raamatukogu arengu seisukohalt kõige olulisem.
Vallaraamatukogu kõigi üksuste arengusuunad on ühtsed.
Arengukavas punkti Kultuur, sport, noorsootöö, kodanikuühiskond all on ära
märgitud innovaatilise vallaraamatukogu kujundamine, kvaliteetse
raamatukoguteenuse tagamine, erinevate põlvkondade kaasamine raamatukogu ja
kirjandusklubi üldkultuurilistesse ja kirjanduslikesse ettevõtmistesse ja ühiselt
korradatatud ettevõtmiste korraldamine, kus noortekeskus, kool, raamatukogu, sport
jne. on kõik kaasatud. Kultuurielu edendajateks on märgitud koos teiste
kultuuriasutustega ka Kadrina valla raamatukogu koos oma filiaalidega.
Kadrina valla raamatukogu arengukava on koostatud aastateks 2007 – 2015 ja vajab
muutmist.
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2.7 Raamatukogude koostöö
Töö koordineerimine ja koostöösuhted
Kadrina valla raamatukogu meeskonnatöö toimis, osade filiaalidega toimis see
paremini ja osadega on veel arenguruumi. See sõltub suuresti töötaja iseloomust,
suhtlemisoskusest, koostöövalmidusest ja tahtmisest, aga kõigile töötajatetele on
tänaseks selgeks saanud, et eraldiseisvate väikeste külaraamatukogudena oleks väga
raske praegustes oludes eksisteerida.
Kadrina põhikogul sujus koostöö tulemuslikult:
1.Vallavolikogu kultuurikomisjoniga – neljandat aastat igal emadepäeval ja
isadepäeval koos korraldatavad hõbesõlepeod väikeste vallakodanike auks.
Tulevikule mõeldes toovad need üritused meie majja potentsiaalseid lugejaid.
2.Kadrina huvikeskusega – ühine lastekaitsepäeva tähistamine Kadrina staadionil, kus
raamatukogu ja kirjandusklubi olid väljas oma muinasjututelgiga, arvatavasti muutub
üritus traditsiooniks. Sellest ettevõtmisest võtsid osa Kadrina, Kihlevere, Viitna ja
Vohnja raamatukogutöötajad. Lisaks levitavad kõik raamatukogud huvikeskuse
ürituste reklaame.
3.Väike-Maarja muuseumiga – Ed. Leppiku 90. sünniaastapäevaga korraldatud
üritused - meie töötajad (Kihlevere, Vohnja) osaleid Väike-Maarjas konverentsil ja
nende näitus „Seljakotid selga“ on eksponeeritud Kadrinas.
4.Neeruti seltsiga – osalemine juhatuse töös (põhikogu), reklaam ja kodulooliste
trükiste müük ( kõik raamatukogu üksused).
5.Lääne-Virumaa keskraamatukogu, Haljala, Väike-Maarja, Kunda, TÜ raamatukogu,
Rahvusraamatukogu, Tehnikaülikooli raamatukogu – RVL laenutus. Lääne-Virumaa
keskraamatukogu kunstniku Riina Runneli ja Rakvere teatri kunstniku Eveli Variku
tööde näitus „Mida kõike saab teha“ Vohnjas ja Kadrinas.
6.Lääne-Viru maavalitsusega – vallaraamatukogu ja kõik filiaalid osalesid LääneVirumaa Aasta tegu 2014 väljaselgitamisel.
7. Kadrina keskkooliga - koolist oli kõige aktiivsem koostöö kujunenud
kirjandusõpetajatega – aitasime uurimistöö materjalide otsimisega, osalesime kooli
poolt korraldatud kultuuriloolistel üritustel, samas ka koolinoored külastasid senisest
enam meie ettevõtmisi. Toredaks kujunes emakeelepäeva tähistamine raamatukogus,
kus osales kolme järjestikuse päeva jooksul paarsada algklasside õpilast koos
õpetajatega.
8.Heli Preismanni ja Lauli loovstuudioga – koos korraldatud viiepäevane
keraamikakursus ja lisaks saime rahvakultuuri- ja käsitööalastes ettevõtmistes häid
mõtteid ja innustust.
9. Vohnja lasteaed-algkooliga – Vohnja raamatukogu tihe koostöö kohaliku kooliga,
ühised huvitavad ettevõtmised.
10. Lahemaa teabekeskusega – Viitna filiaalis reklaamitakse teabekeskuse üritusi,
levitatakse turistidele suunatud trükiseid.
Koostöö erinevate kultuuriasutuste ja mittetulundusühingute vahel rikastas meie
kohapealset elu. Raamatukogutöötajate arvates omavaheline tihe koostöö on vajalik ja
on tulnud Kadrina vallale ainult kasuks, tagades kohalike inimeste suurema rahulolu.
Arvame, et spetsiaalselt raamatukogutöö seisukohalt on koostöö samuti kõigi
nimetatud asutustega ja mittetulundusühingutega tulnud raamatukogule kasuks,
aidates ühiselt probleemidele lahendusi leida, tehes tegevuse aktiivsemaks ja
huvitaavamaks, aidates suhteid hoida jne.
3.Kogud
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3.1 Uute raamatute tellimisel arvestati kultuuriministeeriumi poolt väljatöötatud
komplekteerime põhimõtetega. Kõige enam telliti eesti ilukirjandust, väärtkirjandust
ja ajaviitekirjandusest valikuliselt, seejärel raamatuid ajaloo-, kunsti-,
ühiskonnateaduste vallast jne. Laenutuste arv on sõltuvuses kogude heast
komplekteerimisest ja mitmekesisusest, eriti populaarsemate raamatute ja
kohustusliku lugemisvara eksemplaride arvust.
Kogudes on kokku 57 735 eks raamatuid, sellest Kadrinas 23929 eks, Huljal 9893
eks, Kihleveres 8388 eks, Viitnal 4072 eks, Vohnjas 11453 eks. Aasta jooksul saadi
juurde 1837 eks, sellest Kadrinasse 1098 eks, Huljale 247 eks, Kihleveresse 162 eks,
Viitnale 111 eks, Vohnjasse koos annetustega 219 eks. Kustutati kokku 1323 eks
raamatuid. Vallaraamatukogu kõigi üksuste kogusid tuleb jätkuvalt liigsetest
eksemplaridest puhastada, jooksvalt tuleb tegeleda kustutamisega, rahvaraamatukogu
ülesandeks ei ole vanade seisvate raamatute arhiveerimine, tähtis on, et raamatud
ringleksid. Kiiresti tekib olukord, kus riiulid ei mahuta kõiki trükiseid.
Kadrina põhikogu külastuste intensiivsus 2014. aastal oli 16,27 külastust iga lugeja
kohta ja päevane külastuste keskmine 57,76 külastust päevas. Keskmiselt laenutas iga
lugeja aastas 31 trükist.
Hulja filiaali külastuste intensiivsus 18,79 külastust, päevane külastuste keskmine
15,8, iga lugeja laenutas aastas 31 trükist.
Kihlevere filiaali külastuste intensiivsus 26,08 külastust iga lugeja kohta, päevane
külastuste keskmine 15,67, iga lugeja laenutas aastas keskmiselt 77,43 trükist. Lugeja
aasta laenutuste arvu teeb suureks ajalehtede ja ajakirjade intensiivne laenutamine,
kuna Kihlevere piirkonna inimesed on materiaalselt vähekindlustatud ja kodudesse
ajalehti-ajakirju ei tellita.
Viitna filiaali külastuste intensiivsus on keskmiselt 35,18 külastust lugeja kohta,
päevane külastuste keskmine 12,4, iga lugeja laenutas aastas umbes 49 trükist.
Vohnja filiaali külastuste intensiivsus 26,59 külastust iga lugeja kohta, päevane
külastuste keskmine 13,96, iga lugeja laenutas aastas keskmiselt 31 trükist.
Kadrina põhikogusse oli kohustuslikust kultuuriperioodikast tellitud enamik
Kultuuriministeeriumi poolt nõutust ja igasse filiaali 1 kultuuriperioodika väljaanne.
Kadrina põhikogusse on tellitud:
1. Akadeemia
2. Keel ja Kirjandus
3. Looming
4. Raamatukogu
5. Sirp
6. Tuna
7. Täheke
8. Teater.Muusika.Kino
9. Vikerkaar
10. Õpetajate Leht
Hulja filiaali Värske Rõhk
Kihlevere filiaali Tuna
Viitna filiaali Hea Laps
Vohnja filiaali Täheke
2015. aasta perioodika tellimisel tegime mõned muudatused - jätsime tellimata
Õhtulehe ja selle asemel tellisime uue naisteajakirja Mari, millele loodame rohkesti
lugejaid. Kadrina põhikogus on võimalik lugeda kõiki tähtsamad päevalehti - Eesti
Päevaleht, Postimees, Virumaa Teataja, nädalalehti - Maaleht, Eesti Ekspress,
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Õpetajate Leht, Sirp, Kuulutaja. Ajakirjadest on tellitud 31 nimetust erinevaid
väljaandeid, arvestatud on laia lugejaskonnaga.
2014. a Kadrina põhikogus loetavamate raamatute TOP 7
1. Kivirähk, A. Sirli, Siim ja saladused
2. Twain, M. Tom Sawyer
3. Hosseini, K. Ja mägedelt kajab vastu
4. Detmann, L. Anu
5. Lember, I. Õde Veera
6. Kadastik, M. Kevad saabub sügisel
7. Roosma, T. Meie aasta Siberis
Kogude arvestust, juurdetulekuid ja kustutamisi pidasime ja peame edasi käsitsi
hulgiarvestusraamatutes ja inventariraamatutes, samuti teeme seda elektrooniliselt.
Programmist saadud statistika ei ole jätkuvalt usaldusväärne.
4. Raamatukoguteenused
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine
Põhikogu külastajate kasutuses on 3 arvutit, Huljal 1, Kihleveres 2, Viitnal 2 ja
Vohnjas 3 arvutit ja kõigis on WiFi leviala. Raamatukogu kodulehte külastati 600
korral.
Arvutialase koolituse sihtrühmaks olid pensionärid ja kodused, peamised teemad olid
raamatu otsingud kataloogis, pangaülekanded, tuludeklaratsioonid, postkasti tegemine
jne. Põhikogus arvutikasutajatel on vajalikud oskused olemas, raamatukogutöötajate
abi soovivad vähesed, 31 individuaalkoolitust arvuti kasutamise alal aasta jooksul ei
olnud suur koormus.
Vohnja filiaalis arvutite kasutamine on vähenenud, kuna lapsed kasutavad lasteaedalgkooli arvuteid.
Hulja filiaali arvutikasutajaid on vähenenud, kodudes internetiühendus olemas.
Viitna filiaalis AIP-i pidevaid kasutajaid on jäänud vähemaks.
Vallaraamatukogul on oma koduleht ja samuti on info raamatukogu tegemistest
kajastatud valla kodulehel, lisaks on link MTÜ Kadrina kirjandusklubi tegemiste
kohta. Raamatukogul ei ole facebookis oma kontot, aga kasutame info levitamiseks
Kadrina grupi kontot või isiklikke kontosid. Arvame, et kõik need kanalid on
kasutajasõbralikud, annavad info operatiivselt edasi ja ei tekita liigseid kulusid.
4.2 Raamatukogu kasutamine
2014. aasta statistiliste andmete õigsus on jätkuvalt küsitav. Lugejate ja külastuste arv
on kasvanud tänu kirjandusklubi tegevusele, aga laenutuste arv on kahanenud RVL
laenutuste statistikas toimunud muudatuste tõttu. 2014. a algul lahutati programmis
kõik meie raamatukogu osakonnad, algul kajastusid RVL laenutused ainult põhikogu
statistikas ja see viis RVL laenutuste arvu liiga suureks, mis ei olnud tõene. Ajakirjade
laenutuste statistika on meile arusaamatu, ajakirju laenutatakse sama aktiivselt kui
eelmistel aastatel, aga möödunud aasta näitajatega võrreldes on tagasiminek Kadrina
põhikogus 487 laenutust, võib-olla on arvestuses eksemplarid ja aastakäigud
muutunud. Üheks põhjuseks ajakirjade laenutuste vähenemise osas on kindlasti
lugemissaali viimine II korrusele, inimesed on mugavad. Üldine laenutuste arv on
samuti pisut vähenenud, põhjuseks võib olla ka inimeste kiire elutempo, lugemiseks
jääb vähem aega.
Raamatukogu

Lug-d
2013

Lug-d Muutu
2014 s(+-)

Külastused

Külastused

Muutus
(+-)

Virtuaa Virtuaallkülas-d külas-d

Muutus(+-)

1
1
Kadrina
põhikogu
Hulja
filiaal
Kihlevere
filiaal
Viitna
filiaal
Vohnja
filiaal
Kadrina
valla
raamatuko
gu kokku

1002

1015

13

2013
16371

164

180

16

3715

3383

-332

0

0

0

137

134

-3

3555

3495

-60

0

0

0

73

73

0

2891

2568

-323

0

0

0

104

115

11

4024

3058

-966

0

0

0

1480

1517

37

30556

29023

-1533

2250

600

0

Lisatud kohalkasutuse laenutused
RaamaLaenut-d
Laenut-d
tukogu
2013
2014
Kadrina
35180
31459
põhikogu
Hulja filiaal
4591
5577
Kihlevere filiaal 9397
10375
Viitna filiaal
3453
3576
Vohnja filiaal
4700
3576
Kadrina valla
57321
54563
raamatukogu
kokku

2014
16519

148

2013
2250

2014
600

-1650

Muutus (+-)
-3721
986
-978
123
-1124
-2758

RVL on korraldatud nii, et kõik soovijad saavad tellitud raamatu kätte võimalikult
kiiresti. See sõltub suures osas valla transpordist, meie organiseerimisvõimest ja
tutvusringkonnast. Koduteenindus on korraldatud nii, et kõigile kellel on raskendatud
raamatukogusse tulek ja kes on avaldanud soovi, viiakse raamatud koju. 2014. aastal
toimus 56 kodukülastust.
Kadrina põhikogu lugejate ja külastuste arv suurenes, mis on tingitud majas toimunud
klubilisest tegevusest, laenutuste arv langes, põhjuseks raamatute väike eksemplaarsus
ja pikad järjekorrad.
Hulja filiaalis lugejate ja laenutuste arv suurenes, külastatavus langes. Hulja filiaali
külastuste arvu langus on seotud AIP kasutajate vähenemisega. Laenutuste arvu
suurenemine näitab, et laenutati korraga rohkem trükiseid.
Kihlevere piirkonnas on raamatukogu populaarne, kuna täidab erinevaid funktsioone.
Oma osa on ka raamatukogutöötaja sõbralikkusel ja vastutulelikkusel, kuna selle
raamatukogu külastajate raamatusoovid ja muud probleemid püütakse alati lahkelt
lahendada. Laenutuste arv küll langes, aga lugejate ja külastuste arv püsib
stabiilsemana.
Vohnjas raamatukogu kasutajate arv tõusis (Vohnja lasteaed-algkooli 1 klassi tuli
lapsi juurde), külastuste ja laenutuste arv langes (lahkusid mõned aktiivsed lugejad).
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Viitna piirkonnas külastuste arv langes seoses busside sõidugraafikute muutustega.
Laenutuste arvu suurenemine on tingitud sellest, et laenutatakse korraga rohkem
raamatuid.
Aitame teostada raamatukogu elektronkataloogis otsinguid, samuti teistes erinevates
e-kataloogides. Kodulehe vahendusel pakume raamatukoguprogrammi URRAM ekataloogi.
4.3 Lasteteenindus:
Raamatu- Lug-d Lug-d Muutus
kogu
2013
2014
(+-)
Kadrina
põhikogu
Hulja
filiaal
Kihlevere
filiaal
Viitna
filiaal
Vohnja
filiaal
kokku

Külast-d Külast-d
2013
2014

Muutus Laenut-d
(+-)
2013

245

266

21

3722

3828

106

3653

Laenu Muutus
t(+/-)
2014
3534

66

73

7

1044

948

-96

815

1159

344

20

23

3

568

508

60

734

910

176

10

9

-1

474

313

-161

157

237

80

29

34

5

1638

1393

-245

459

457

-2

370

405

35

7446

6990

-456

5818

6297

479

Kadrina põhikogu laste lugejate ja külastuste arv on tõusnud. Paljud noored emad oma
mudilastega on hakanud rohkem raamatukogu külastama. Kohustuslikust kirjandusest
jäi tihti vajaka, püüdsime tellida mujalt. Õpilastest laenutasid kõige aktiivsemalt
põhikooli õpilased, külastasid raamatukogu küll harvem, aga laenutasid korraga
rohkem.
Kadrina põhikogus toimunud ettevõtmised:
1. Filmi “Väikelinna detektiivid”ja Valge Daami saladus” linastus - osalejaid 24
õpilast.
2. Emakeelepäeva tähistamine- Kadrina Keskkooli 1.a, 1.b, 1.c, 4.b klass, kokku
71 inimest, tutvustasime raamatukogu, rääkisime emakeelepäevast,
tutvustasime ülesseatud näitust ja näitasime filmi Suur maalritöö”.
3. Emakeelepäeva tähistamine- Kadrina Keskkooli 4.a, 2.a, 2.b, 2.c klass, kokku
75 inimest, tutvustasime raamatukogu, rääkisime emakeelepäevast,
tutvustasime näitust ja näitasime filmi Suur maalritöö
4. Emakeelepäeva tähistamine- Kadrina Keskkooli 3.a, 3.b, 3.c, 4.c, klass, kokku
52 inimest, tutvustasime raamatukogu, rääkisime emakeelepäevast, selgitasime
näitust ja näitasime filmi Suur maalritöö.
5. Filmi “Ruudi” linastus – osalejaid 6
6. Ettelugemine – Andrus Kivirähki jutte luges vallavolikogu esimees - osales 23
mudilast (erinevatel kellaaegadel).
7. Ettelugemine – Andrus Kivirähki jutte luges vallavolikogu esimees - osales 17
mudilast.
8. Jututelk Kadrina Keskkooli staadionil – traditsiooniks muutunud
lastekaitsepäeva tähistamine koostöös Kadrina huvikeskusega, osalejaid 85.
Põhikogus toimus aasta jooksul 8 suuremat sündmust lastele ja peale selle oli pidevalt
üles seatud erinevad väljapanekud uudiskirjandusest ja erinevate teemade kohta,
lisaks sellele otsisime materjale referaatide tegemiseks, suunasime lapsi erinevate
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raamatute juurde, kujundasime ümber terve lastetoa, et lastel ja emadel viibimist
raamatukogus mugavamaks teha. Saime juurde lastetuppa 6 täispuidust uut riiulit,
mudilastele väikese laua ja toolid ning emadele mõnusa tugitooli.
Raamatukogu külastasid sel aastal kõik Kadrina Keskkooli 1 - 4. klassi õpilased ja
kõik lasteaia koolieelsete rühmade mudilased. Aga paraku vallaraamatukogu
raamatukogutunde ei tee, sellega tegeleb kooliraamatukogu, meil ei ole aega
dubleerida, ja lisaks on kooliraamatukogus 2 täiskohaga töötajat, kes on just lastetööle
spetsialiseerunud.
Vohnjas on töö lastega aktiivne, mõeldakse välja huvitavaid ettevõtmisi koostöös
kooliga.
4.4 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Kordade arv
Koduteenindus
Kadrina põhikogu
56
Hulja filiaal
0
Kihlevere filiaal
0
Viitna filiaal
0
Vohnja filiaal
0

Teenuste arv
56
0
0
0
0

Kasutajate arv
8
0
0
0
0

Kadrina põhikogus oli koduteenindus organiseeritud vastavalt vajadustele nendele
inimestele, kes tervislikel põhjustel ei saanud ise raamatukogu külastada, neist
liikumispuudega oli 2, kodukülastusi oli kokku 56, neist liikumispuudega inimestele
9.
Kihlevere ja Vohnja piirkonnas erivajadustega (liikumispuudega) inimesed puuduvad,
aga eakatele, kel puudub transport ja raske liikuda, viib raamatukoguhoidja vajalikud
raamatud koju kätte.
Viitnal ratastooliga lugeja teenindamine toimub õues raamatukogu ees, kuna
sisenemine raamatukokku ei ole võimalik invatee puudumise tõttu. Halbade ilmadega
viib talle raamatud koju naaber.
Ettevõtmisi spetsiaalselt erivajadustega inimestele ei toimunud üheski raamatukogu
üksuses.
Ürituste arv
0

0

4.5 Raamatukogu kultuurikeskusena
Raamatukogu
Näitused/virtuaalnäitused, Üritused
nimi
väljapanekud
Kadrina valla
14
24
raamatukogu
põhikogu
Hulja filiaal
19
9
Kihlevere filiaal

22

7

Osavõtjate arv
0
Üritustel osalenute arv
1739

156
120

1
4
Viitna filiaal

2

8

27

Vohnja filiaal

9

20

216

66

68

2258

Kohalikus kultuurielus on raamatukogul tähtis koht, tegevus meie majas on muutunud
elavaks. Filmiklubi tõi majja palju uusi inimesi ja populaarsed olid majas korraldatud
koolitused, aga paraku sõltuvad need projektide rahastamisest. Paremaks
koostööpartneriks olid Kadrina vallavolikogu kultuurikomisjon ja Kadrina keskkool.
Koostöö kultuurikomisjoniga oli tihe juba seetõttu, et osaleme ise komisjoni töös ja
neljandat aastat korraldame koos pisikestele vallakodanikele hõbesõlepidusid.
Tulevikule mõeldes toovad need üritused meie majja potentsiaalseid lugejaid.
Koolist oli kõige aktiivsem koostöö kujunenud kirjandusõpetajatega – aitasime
uurimistöö materjalide otsimisega, osalesime kooli poolt korraldatud kultuuriloolistel
üritustel, samas ka koolinoored külastasid senisest enam meie ettevõtmisi. Toredaks
kujunes emakeelepäeva tähistamine raamatukogus, kus osales kolme järjestikuse
päeva jooksul paarsada algklasside õpilast koos õpetajatega.
Koostöö sujus hästi Heli Preismanni ja Lauli Loovstuudioga andes rahvakultuuri- ja
käsitööalastes ettevõtmistes häid mõtteid ja innustust.
Lisaks tegelesime allkirjade kogumisega – “Ei fosforiidi uuringutele ja
kaevandamisele”.
Vastu tulles kadrinlaste soovile tegelesime ka kodulooliste trükiste müügiga.
Võimaldasime soovijatel teha koopiaid, skaneerida ja printida.
2014. aasta töö on seljataga ja tasus ennast ära kuna raamatukogu ja kirjandusklubi
üritustel osalejate arvates need õnnestusid ja pakkusid kadrinlastele suurt rõõmu ning
rõõm oli ka meiepoolne.
Koostöö erinevate kultuuriasutuste ja mittetulundusühingute vahel kindalsti rikastas
meie kohapealset elu. Raamatukogutöötajate arvates omavaheline tihe koostöö on
tulnud Kadrina vallale ainult kasuks tagades kohalike inimeste suurema rahulolu.
Meie tähelepanek on, et kui teed üritust ja soovid, et osavõtt oleks aktiivne, siis peab
see olema huvitav, külaliseks tuntud inimene, koolituse puhul aktuaalne teema, mis
huvitab paljusid, tehtud peab see üritus olema võimalikult kvaliteetselt ja südamega.
2014. a toimunud ettevõtmised:
1. lmar Raagi filmi “Kertu” linastus – osalejaid 30.
2. Eesti-Gruusia ühisfilmi “Mandariinid” linastus – osalejaid 62.
3. Filmi “Väikelinna detektiivid”ja Valge Daami saladus” linastus - osalejaid 24.
4. Emakeelepäeva tähistamine- Kadrina Keskkooli 1.a, 1.b, 1.c, 4.b klass,
tutvustasime raamatukogu, rääkisime emakeelepäevast, tutvustasime ülesseatud
näitust ja näitasime filmi Suur maalritöö”, osales 71 inimest.
5. Emakeelepäeva tähistamine- Kadrina Keskkooli 4.a, 2.a, 2.b, 2.c klass,
tutvustasime raamatukogu, rääkisime emakeelepäevast, tutvustasime näitust ja
näitasime filmi Suur maalritöö, osalejaid 75.
6. Emakeelepäeva tähistamine- Kadrina Keskkooli 3.a, 3.b, 3.c, 4.c, klass,
tutvustasime raamatukogu, rääkisime emakeelepäevast, selgitasime näitust ja
näitasime filmi Suur maalritöö, osalejaid 52.
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7. Filmi “Ruudi” linastus – osalejaid 6.
8. Lennart Meri 85. sünniaastapäevale pühendatud filminädal – näitasime Lennart
Meri dokumentaalfilme “Veelinnurahvas”, “Linnutee tuuled”, “šamaan”, “Pikk
tänav”. Samas oli eksponeeritud näitus Lennart Meri elust ja tegevusest – osalejaid
36.
9. Kinoklubi - Maertti Helde filmi “Risttuules” linastus – osalejaid 47.
10. Hõbesõlepidu emadepäeval – koostöös Kadrina vallavolikogu
kultuurikomisjoniga, osalejaid 74.
11. Külas kirjanik Kadri Kõusaar ja Kadri Kõusaare filmi “Kohtumõistja”
linastus – osalejaid 35.
12. Jututelk Kadrina Keskkooli staadionil – traditsiooniks muutunud
lastekaitsepäeva tähistamine koostöös Kadrina huvikeskusega, osalejaid 85.
13. Ühiskülastus Rakvere Teatrisse- Vanemuise etendus “Madissoni maakonna
sillad” - kuna Robert James Wallneri romaan “Sillad jõel” oli paljude lugejate
lemmik, siis avaldati soovi vaadata ka raamatu põhjal valminud etendust,
osavõtjaid 19.
14. Koolitus Kiviaia taastamine – osalejaid 22.
15. Kinoklubi – Ilmar Raagi filmi “Ma eitule tagasi” esilinastus – osalejaid 57.
16. Kinoklubi – Ilmar Raagi filmi “Ma ei tule tagasi” taaslinastus – osalejaid 47.
17. Kinoklubi- filmi “Kirsitubakas” esilinastus – osalejaid 44.
18. Ettelugemine – Andrus Kivirähki jutte luges vallavolikogu esimees -osalejaid
23.
19. Ettelugemine – Andrus Kivirähki jutte luges vallavolikogu esimees - osalejaid
17.
20. Kinoklubi – filmi “Melanhoolia” linastus – osalejaid 26.
21. Viiepäevane keraamikakursus – osalejaid 11.
22. Jõulukroonide meisterdamise koolitus – osalejaid 21.
23. Kinoklubi- filmi “Nullpunkt” esilinastus – osalejaid 55.
24. Käsitööesemete näitusmüük – osalejaid 800.
Kadrina valla raamatukogus toimus 1. detsembrist - 22. detsembrini valla
käsitöömeistrite jõulueelne näitus-müük. Eesmärgiks oli tutvustada meie tublide
inimeste käsitöökunsti, propageerida rahvakultuuri, elustada rahvatraditsioone, aga
samas ärgitada inimesi ostma isetehtud omanäolisi esemeid. Näitusel osales oma
töödega 28 inimest. Usinasti osteti keraamilisi nõusid ja küünlajalgu, päkapikusussi
sisse isetehtud komme, populaarsed olid linased käterätikud pitsidega, pajalapid,
kohvikannusoojendajad jne. Näitus-müük oli väga mitmekesine - lambanahad, lõngad,
sokid, kindad, sallid, õlarätid, kotid, põrandavaibad, pajalapid, pajakindad,
kohvikannusoojendajad, linikud, käterätid, keraamika, vilditud inglid, haldajad,
kootud ja heegeldatud päkapikud, nõelapadjad, nõelaraamatud, helkurid,
isevalmistatud kannel, ehted jne. Vaimustav, mida kõike Kadrina inimesed teha
oskavad. Näitus-müüki külastas umbes 800 inimest. Kes tuli lihtsalt uudistama, kes
häid ideid saama, kes jõulukinki ostma. Tehti 240 ostu 1024,45 euro eest. Kadrina
inimesed soovisid, et selline ettevõtmine võiks muutuda traditsiooniks. Nii mõnestki
näituse külastajast sai raamatukogu uus lugeja. Võime tõdeda, et ettevõtmine läks
hästi korda.
Kihleveres korraldatakse ühiskülastusi teatrisse ja kontsertidele ning igal aastal
detsembris kehastub raamatukoguhoidja ümber jõuluvanaks, et jagada lastele
kommipakke, raamatukogu on oma külas aktiivne suhtluskoht.
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Vohnjas on raamatukogutöötaja psühholoogi rollis, kuulates ja lahendades
külainimeste probleeme.
Põhikogu eksponeeritud näitused (7) ja väljapanekud (7):
1. Uusi lasteraamatuid.
2. Vali parem lasteraamat – Nukitsa konkurss. (näitus).
3. Emakeel sätib õigeks südame. (näitus).
4. Lennart Meri- kirjanik, filmimees, poliitik (näitus).
5. Raamatukogu 102 (näitus).
6. Kuidas elad Lahemaa rannarahvas?
7. Killuke Moldovat
8. Virumaa kirjaniku Kalju Saaberi ridu lugedes
9. Spordist ja liikumisest lasteraamatutes
10. Jõuluootus südames
11. Jõnkadi-jõnkadi jõulud tulevad
12. Fotonäitus “Meie sugulasrahvaste neenetsite ja handide elust”(näitus).
13. “Mida kõike saab teha” - kunstnike Riina Runneli ja Eveli Variku töid
(näitus).
14. Eduard Leppiku 90. sünniaastapäevale pühendatud Väike-Maarja Muuseumi
koostatud näitus “Seljakotid selga”(näitus).
Lisaks meie korraldatud üritustele toimusid majas erinevad koosolekud,
koosviibimised jne.
1. Turisminõukogu Põhja-Eesti Regiooni koosolek – 12 osalejat.
2. Vallavolikogu kultuurikomisjoni koosolekud, 4 korral – 39 osalejat.
3. Eesti raudtee esindajate ja Kadrina vallajuhtide kohtumine – 9 osalejat.
4. Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni koosolek – 15 osalejat.
Võõrustasime erinevad külalisi ja jagasime muljeid raamatukogu ja kirjandusklubi
ürituste läbiviimise, projektide kirjutamise ja muu tegevuse kohta.
1. Külas Riigikogu liige Liisa Pakosta
2. Külas haridustöötajad Islandilt.
3. Külas Eesti kaitseväe esindajad, vallavanem ja vallavolikogu esimees.
4. Külas delegatsioon Moldovast.
5. Külas kolleegid Lappeenrannast ja Lääne-Virumaa keskraamatukogust.
4.6 Raamatukogu koolituskeskusena
Kasutajakoolitused arvuliselt
Raamatukogu Rühmakoolit.arv Osalejate arv

Kadrina
põhikogu
Hulja filiaal
Kihlevere
filiaal
Viitna filiaal
Vohnja filiaal
Kokku

1

Individuaalkoolit. Osalejate arv
arv
2013
2014 2013 2014
2013
2014 2013
2014
0
15
0
29
31
29
31

1
0

0
0

5
0

0
0

1
0

1
0

1
0

1
0

0
0
2

0
0
0

0
0
20

0
0
0

6
10
46

2
0
34

6
10
46

1
0
33
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Sihtrühmaks olid pensionärid ja kodused, peamised teemad olid raamatu otsingud
kataloogis, pangaülekanded, tuludeklaratsioonid, postkasti tegemine jne. Põhikogus
arvutikasutajatel on vajalikud oskused olemas, raamatukogutöötajate abi soovivad
vähesed, 31 abivajajat arvuti kasutamise alal aasta jooksul ei olnud suur koormus.
4.7 Raamatukoguteenuse turundus
Raamatukoguteenuste tutvustajaks on olnud valla koduleht, raamatukogu koduleht,
kus on eraldi link ka MTÜ Kadrina kirjandusklubile, valla ajaleht „Kodukant“,
reklaamid, valla siseinfo list, sotsiaalmeedia kanalid (facebook), osalemine
vallavolikogu kultuurikomisjonis ja osalemine erinevates mittetulundusühingutes,
hästi korraldatud üritus, hea lugejateenindus, inimeste kuulamine, samuti muu
suusõnaline info. Kõige operatiivsem ja kiirem infokanal on olnud sotsiaalmeedia
kanal facebook. Kuna raamatukogul oma kontot ei ole, kasutame Kadrina grupi ja
isiklikke kontosid. Raamatukogu sai endale vanaduspuhkusele suundunud Enn
Mälgandi fotoaparaadi, nüüd saame teha koheselt jäädvustusi oma ettevõtmistest ja
riputada pilte facebooki ning kodulehele, see on hea võimalus raamatukogu
reklaamida. Arvame, et kõik need kanalid on kasutajasõbralikud, annavad info
operatiivselt edasi ja ei tekita liigseid kulusid.
Kõik meie tegemised ja ettevõtmised on raamatukogu hästi reklaaminud. Näiteks
jõulueelne käsitööde näitusmüük tõi majja selliseid inimesi, kes ei olegi varem
raamatukokku teed leidnud või pole siin pikka aega käinud ja nii mõnigi, kes
näitusmüüki tuli külastama leidis samast ka huvitava raamatu lugemiseks.
Raamatukogu on meie vallas olnud alati üks arvestatav kultuuriasutus, kus
tegutsetakse oma inimeste heaolu nimel, aga peamine eesmärk on olnud inimeste siia
majja raamatu ja lugemise juurde toomine. Heaks teenuste tutvustajaks on olnudki
raamatukogu lugejad ja hästikomplekteeritud kogud, kvaliteetne teenindus, tasemel
klubiõhtud, töötajate sõbralikkus, lahkus ja usaldusväärsus, raamatukogu ruumide
hubasus ja puhtus.
4.8 Bibliograafia- ja infotöö
4.8.1 Andmebaaside loomine
Andmebaase ei loodud. Kadrina põhikogu peab edasi koduloolist kaartkataloogi, sest
vajadus on endiselt olemas. Astast-aastasse peetakse raamatukogu üksustes
kroonikaraamatut, erandiks on Hulja filiaal. Kadrinas peetakse kroonikat ka
kirjandusklubi tegevuse kohta.
4.8.2 Infopäringud
Infopäringuid registreeriti Kadrina põhikogus 95, Hulja filiaalis 19. Küsiti erinevat
teavet - laulusõnu ja noote, mis luuletusest antud read pärit on, erinevate maade kohta,
erinevate rahvaste kohta, erinevate käsitöövõtete kohta, teedeehituse, aianduse,
loomade, rahvakommete, kalades kohta, toiduretsepte, rahvariiete lõiked,
enampakkumise kuulutusi, sõiduplaane jne.
4.8.3 Trükised ja veebiväljaanded
Ei koostatud.
Kokkuvõte
Tänu meie majas toimunud aktiivsele tegevusele, on lugejate ja külastuste arv veidi
suurenenud. Oluline, et meie lugejad on rahul, meele teeb rõõmsaks nende siiras tänu
ja südamest tulevad sõnad. Tunneme, et meid on vaja. Kuigi möödunud aastas oli
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palju meeldivat, ei pääsenud ka probleemidest. Kurvaks teeb raamatute varastamine ja
võlgnikud. Kadunud on just väärtuslikumad teosed - Koraan, Transpersonaalsus,
Keemia alused, Psühhosüntees, Psühhoanalüütiline arengukäsitlus. Ebaausus on
levinud ja lahendust sellele probleemile ei oska leida. Suurem osa lugejaid on ausad ja
korralikud ja neid pidevalt kahtlustavalt jälgida ei ole kohane.
Meie töötajate ühiseks sooviks on, et leitaks lahendused raamatukoguprogrammi
URRAM probleemidele. Muret teeb ka raamatukogutöötajate väike palk, tundub et
raamatukogutöötajate prestiiž ei ole ikka veel samal tasemel teiste kultuuritöötajatega,
kuigi raamatukogul on kohalikus kultuurielus täita suur ja oluline roll, meie tegevus
on mitmekülgne ja suunatud erinevate huvidega inimestele. Tagasisidet arvestades on
meie maja kogukonna inimeste hulgas populaarne.
Tulevikule vaadates ei muudaks me eriti midagi, tegutseme ikka samadel eesmärkidel,
ainult toetusi oleks erinevatest fondidest rohkem vaja. Suurt rolli mängib ka valla
juhtide moraalne ja ka materiaalne toetus.

Ene Heide
Kadrina valla raamatukogu direktor
14.01.2014

