
 

 

1

 

Aastaaruanne 2014 

 

Raamatukogu nimi:Kadrina valla raamatukogu Kihlevere filiaal 

Elanike arv: 450 

 

 

1.Põhilised tegevussuunad 

Aasta möödus rahulikult, ent töiselt. Oma lugejatele püüdsime ikka kvaliteetset 

teenust pakkuda. Raamatukogu oli ja on külainimesele väga oluline suhtlemise ja 

ajaveetmise koht. Koostöö MTÜ Kadrina kirjandusklubiga aitas elavdada külaelanike 

päevi erinevate huvi- ja õppereisidega ning mõnusate  kinoõhtutega. 

 

2. Juhtimine  

2.1 Raamatukogude tegevust reguleerivad dokumendid ja nõukogud 

Kadrina valla raamatukogul on olemas põhimäärus, töökorralduse juhend,  

ametijuhend, AIP kasutamise eeskiri, raamatukogu kasutamise eeskiri jne.  Juhindusin 

oma töös Kadrina valla raamatukogu dokumentidest,  omavalitsuse korraldustest ja 

riiklikest seadustest. Raamatukogu nõukogu tegutseb Kadrinas, kuid on teadlik 

väikeste kogude igapäevastest tegemistest. 

 

2.2 Eelarve 

Põhieelarve  Seisuga  

31.12.13. €  

Seisuga  

31.12.14 €  

Muutus %  

Eelarve kokku     

Personalikulu     

Komplekteerimiskulu    

sh OV-lt    

sh riigilt     

sh OV-lt    

sh riigilt    

Infotehnoloogiakulud     

    

 

 Tabelis palun esitada ainult jooksvaid kulusid ja mitte investeeringuid.  

 

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Summa 

   

 

2.3 Struktuur  

Ühendatud vallaraamatukoguna töötame aastast 2002. 

Töökorralduses muutusi ei toimunud. Raamatukogu lahtiolekuajad: 

E, K, R   9.00 – 17.00 

T, N     10.00 – 18.00 

Iga kuu teisel laupäeval ja suvel, põhikogu töötajate puhkuse ajal, olen tööl Kadrina 

põhikogus. Minu  puhkuse ajal on Kihlevere raamatukogu avatud kord nädalas, 

esmaspäeviti. 

Arvestame oma lugejate soovide ja vajadustega. 
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2.4 . Personali juhtimine ja areng 

 Personali juhtimise  ja arendustegevusega tegeleb Kadrina põhikogu. 

 

2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest 2014 

  

Raamatukogu 

nimi 

Koolituste 

arv 

Koolitustundi

de arv 

(koolituse 

pikkus) 

Raamatukogu-

hoidjate arv, kes 

osalesid 

täienduskoolitusel 

Koolitu-seks 

kulutatud 

Kihlevere filiaal 6 19 tundi 1  

 

 

Koolituse teema Korraldaja  Osavõtjate arv 

ID-kaart, Mobiil-ID ja e-riik. (2 tundi) 

Kaasaegne õpikeskkond ja 

õppimiskäsitlused. 

Sotsiaalsed võrgustikud, kogukonnad ja 

personaalsed keskkonnad. 

RK hoidja füüsilises ja virtuaalses 

õpiruumis. 

Kasutajakoolitus digikeskkonnas. (8 tundi) 

Elutuba ehk kujundusnippe  

raamatukogus. (2tundi) 

Paberi ja trükikunsti ajaloost, raamatute 

säilitamisest ja restaureerimisest. (3 tundi) 

Metsiku raamatukogu ja  

perekond Pruulid. (2 tundi) 

Tuleohutuse ja tulekahju korral 

tegutsemise evakuatsiooni õppus. (2 tundi) 

LVKRK 

 

 

 

 

 

 

LVKRK 

 

LVKRK 

 

LVKRK 

 

LVKRK 

Kadrina 

vallavalitsus 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised  
Avalikke esinemisi ei ole olnud. 

 

2.4.3 Erialahariduse omandamine  
Raamatukoguhoidja III kutsekvalifikatsiooni nõuetele vastava tunnistuse omandasin 

2007. aastal. Igal aastal, vastavalt võimalustele, olen osalenud Lääne-Virumaa KRK 

poolt korraldatavatel täiendkoolitustel. 

 

2.4.4 Töötajate tunnustamine  

Parim tunnustus on raamatukogu külastajate rahulolu. 

 

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine  

Haldusjuhtimisega tegeleb Kadrina põhikogu. 

 

2.5.1 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht 

Raamatukogu asub kortermaja I korrusel. Ruumid on ilusad ja soojad, valgustus 

vastab nõuetele, lugejatel on siia hea tulla ja mõnus aega veeta. 

Liikumispuudega inimestele ei ole tagatud juurdepääsu raamatukogusse, kuid õnneks 

ei ole seda ka  vaja läinud. 
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2.6 Raamatukogu arendustegevused 

Raamatukogus on avalik internetipunkt ja WiFi leviala, mida saab tasuta kasutada ID-

kaardi olemasolul. Kogu arendustegevusega ja arendustegevuse infotehnoloogia 

valdkonnaga tegeleb Kadrina põhikogu. 

 

2.7 Raamatukogude koostöö 

Töö koordineerimine ja koostöösuhted : 

Koostöö valla raamatukogudega sujub ja areneb juba sissetallatud rada. Ühtse 

meeskonnana töötame  ühise põhikirja ja eelarve alusel, mida kordineerib Kadrina 

valla raamatukogu. Jätkuv on  koostöö   MTÜ Neeruti Seltsiga (reklaam, kodulooliste 

trükiste müük, oktoobris külastasime Väike-Maarja seltsimajas toimunud Eduard 

Leppiku 90. sünniaastapäevale pühendatud konverentsi) ja MTÜ Kadrina  

kirjandusklubiga, millede liige ka ise olen. Edastan infot ja reklaami ka Kadrina 

rahvamaja ja Kadrina huvi- ja noortekeskuse tegemiste kohta.  Toimus ühine 

lastekaitsepäeva tähistamine, kus lugesime lastele vahvaid jutte. 

Maakonna tasandil osalesin raamatukogus „Lääne-Virumaa Aasta Tegu“ hääletamise  

läbiviimisel ja kogusin allkirju „Ei fosforiidi uuringutele ja kaevandusele“. 

Juba traditsiooniks saanud aastalõpu koosviibimine oma mõnusa kollektiiviga viis 

meid sel aastal  valla väikesesse ja hubasesse Läsna  rahvamajja, kus  vaatasime  

esietendust  „Täismäng“.   

 

3. Kogud  

Kirjandust tellime Lääne-Virumaa keskraamatukogu kaudu. Aasta jooksul sai 

raamatukogu 162 nimetust raamatuid, kustutati 276. Seoses remondiga möödunud 

aastal sai fond põhjalikumalt üle vaadatud ja korrastatud ning lagunenud raamatud 

maha kantud. 

Põhirõhk raamatute komplekteerimisel on ilukirjandusel. Meil toimib hästi  oma valla 

raamatukogudevaheline laenutamine, mille eeliseks on, et me ei pea paljusid 

raamatuid dubleerima. Teabekirjandus on üsna kallis ja külades ei ole igapäevaselt 

need raamatud olulised. Kui tekib vajadus, saame vastava raamatu põhikogust või 

tellime Rakverest. 

Ajakirjade komplekteerimisel oleme lähtunud, et igale sihtgrupile oleks midagi. 

 

4. Raamatukoguteenused  

Püüame iga lugeja soovi täita. Tutvustame uudiskirjandust ja laenutame teavikuid. 

Tasulistest teenustest on raamatukogus võimalik skaneerida, printida ja koopiaid teha. 

Raamatukogus on müügil koduloolised trükised. 

01. novembrist 2012 on avatud raamatukogus Kihlevere postipunkt. Lugejate 

rahulolu- uuringut pole küll tehtud, aga seni on ikka külarahvas raamatukogusse 

positiivselt suhtunud. 

 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine  

Külastajate kasutuses on kaks AIP-i arvutit. Olemas on vallavolikogu protokollid 

paberkandjal, vallaleht „Kodukant“, valla arengukava - kõige sellega saab tutvuda ka 

valla kodulehel. Olemas on ID-kaardi lugejad, tagatud on võimalus vajalike 

toimingute tegemiseks arvutiga. 

 

4.2 Raamatukogu kasutamine  

Raamatu-

kogu 

Lug-d 

2013 

Lug-d 

2014 

Muut

us(+-) 

Külas-

tused 

Külas-

tused 

Muutus 

(+-) 

Virtuaa

lkülas-d 

Virtuaal-

külas-d 

Muutus(

+-) 
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2013  2014 2013 2014 

Kihlevere 

filiaal 

137 134 -3 3555 3495 -60 0 0 0 

 

Laenutuste osas  palun  kirjutage kokku kõik laenutused, ka kohalkasutuse 

laenutused  

Raama- 

tukogu 

Laenut-d 

2013 

Laenut-d 

2014 

Muutus (+-) 

Kihlevere filiaal 9357 10375 1018 

 

RVL on meie vallas väga hea. Kõik vajaminevad teavikud saame kiiresti kätte  tänu 

meie valla tublidele bussijuhtidele.  

Minu arvates ei ole URRAMi statistika usaldusväärne. Aruannetes kasutasin 

hulgiarvestusraamatut. Raamatute arvelevõtmisel ja kustutamisel kasutasin 

inventariraamatut ja  hulgiarvestusraamatut ning paralleelselt tegin tööd ka 

elektronkataloogis. 

  

4.3 Lasteteenindus:   

Raamatu-

kogu 

Lug-d 

2013 

Lug-d 

2014 

Muut

us  

(+-) 

Külast-d 

2013 

Külast-d  

2014 

Muutus 

(+-) 

Laenut-d 

2013 

Laenut- 

2014 

Muutus 

(+/-) 

Kihlevere 

filiaal 

20 23 3 568 508 -60 734 910 176 

Lapsed loevad üldiselt vähe, põhiliselt  kohustuslikku ja soovituslikku kirjandust. On 

ju koolipäev pikk ja koju jõutakse alles õhtuks. Laenutusi tehakse ka kooli- 

raamatukogust.  Raamatukogu külastavad lapsed tihedamalt koolivaheaegadel, siis on 

rohkem aega ja võimalusi mängida lauamänge, joonistada, ristsõnu lahendada ja netis 

surfata. Populaarsed on erinevad audiovisuaalsed ja elektroonilised meelelahutused. 

Aga viimasel ajal on tore tõdeda, et raamatuid väikelastele ettelugemiseks on hakanud 

laenutama mõned emad, lootuses, et suuremaks saades raamat ka neile sõbraks saab. 

Oli ka ettelugemist – 1.juunil lastekaitsepäeval Kadrina kooli staadionil ja  oma 

raamatukogus raamatukogupäevade raames. 

Väljapanekud: 

     Meie pere munapühad 

     Emadepäev 

     Tove Jansson 100 

     Kõik, kõik on uus septembrikuus 

     Kiiremini! Kõrgemale! Kaugemale! 

     Head isadepäeva, kallid isad! 

     Mardid-Kadrid 

     Päkapikkude ootel 

      

4.4 Erivajadustega sihtrühmade teenused  

Puudub erivajadustega sihtrühm, kuid teen koduteenindust  mõnele vanemale 

inimesele, kes elab kaugemal ja kellel puudub endal transport. 

 

4.5 Raamatukogu kultuurikeskusena 

 Raamatukogus toimuvad  korteriühistu koosolekud.  

Olen välja toonud uudiskirjanduse ja seadnud trükiste väljapanekuid: 

     Aare Laanemets 60 
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    14.märts EMAKEELEPÄEV 

     Lennart Meri 1929 – 2006 

     Kevad aias 

     Eesti lipp 130 

     Nasta Pino 80 

     Johann Wolfgang Goethe 265 

     Ilja Repin 170 

     Sõidame seenele 

     Hoidised oma aiast 

     Helga nõu 80 

     Mihhail Lermontov 200 

     Anna Haava 150 

     Kalju Saaber 70 

 

Olen korraldanud külarahvale teatri ja kontserdi ühiskülastusi: 

     Rakvere teatrisse - „8 armastavat naist“ ja „Endla“ teatri külalisetendus 

„Topeltelu“ ja „Titanic“ (Ilusad inimesedmängivad suuri tundeid) 

     Pärnusse - „Boyband“ 

     Rakvere linnusesse – Jan Uuspõld ja Piret Kalda suvises stereokomöödias 

„Liblikad siseorganites ehk armastus, mis päästab maailma“. 

     Tallinna lennusadamasse - „Titanic: lugu, leiud,legendid“. 

 

Ja nii nagu igal aastal, riietun ühel aasta viimastel päevadel jõuluvanaks,  lähen koos 

päkapikuga kodudesse, kus on head lapsed, kommipakke jagama. 

 

Olen osalenud Kadrina valla raamatukogu ja Kadrina kirjandusklubi korraldatud 

üritustel: 

     filmiõhtud  -  I.Raag “Kertu” 

                           K.Kõusaar “Kohtumõistja” 

                           I.Raag “Ma ei tule tagasi” 

                           Lars von Trieri “Melanhoolia” (2011.a. parim Euroopa film) 

                           Margus Karu menuromaanil põhinev film “Nullpunkt” 

     Rakvere teatris “Vanemuise” külalisetendus - “Madissoni maakonna sillad”. 

 

Novembrikuu neljal laupäeval käisime Lauli loovstuudios keraamikakursustel. 

 

Meisterdamise töötoas õppisime tegema dekoratiivset jõulupärga “Virumaa äll”. 

 

 

Raamatukogu 

nimi 

Näitused/virtuaalnäitused, 

väljapanekud 

Üritused Üritustel osalenute 

arv 

Kihlevere filiaal 22 7 120 

 

4.6 Raamatukogu koolituskeskusena 

Koolitustele ei ole olnud nõudlust, abistasin jooksvalt abivajajaid nende 

pangatehingute sooritamisel ja maksude tasumisel. Vajadusel olen helistanud 

tervisekeskusesse ja mujale riigiasutustesse. 

 

 

4.7 Raamatukoguteenuse turundus  
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Raamatukoguteenuste tutvustamisega tegeleb põhikogu. Teenuste heaks tutvustajaks 

on raamatukogu koduleht, valla ajaleht „Kodukant“, sotsiaalmeedia kanalid jne. 

 

4.8 Bibliograafia- ja infotöö  

4.8.1 Andmebaaside loomine   
Andmebaaside loomisega ei tegele. 

 

4.8.2 Infopäringud  

Ei toimu järjepidevat registreerimist. 

 

4.8.3 Trükised ja veebiväljaanded  

Ei ole osalenud trükiste ja veebiväljaannete koostamisel ega publitseerimisel. 

 

Kokkuvõte 

Raamatukogu ei ole täna ainult koht, kus saab kirjandust laenata, vaid kohtumispaik, 

kus saab arutada kirjanduse ja päevakajaliste sündmuste teemadel, kus õpetatakse 

kasutama arvutit jm. seadmeid ning pakutakse inimestele võimalust olla ühiskonnas 

aktiivne. 

 

 

 

 

Eha Tingas 

Kihlevere filiaali raamatukoguhoidja 

 

08.01.2015 


