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Aastaaruanne 2015
Raamatukogu nimi: Viitna raamatukogu
Elanike arv: 236

1.Põhilised tegevussuunad
Sellel aastal püüdsin inimesi rohkem meelitada tulema koos minuga Kadrina Kirjandusklubi ja
Kinoklubi üritustele. Peaaegu kõikidele üritustele tuli keegi meie piirkonnast kaasa. Kõige rohkem
huvilisi oli meilt filmi „1944“esilinastusel, luuleetendusel „Kevad ja suvi ja…“, jõuluüritusel
„Jõulukommetest Kadrina kihelkonnas“ ja filmiõhtul „Kristus elab Siberis“. Alati olen kedagi ka
Rakvere Teatrisse kaasa võtnud. Neljakesi käisime Uuskülas vaatamas Rakvere Teatri
vabaõhulavastust „Üks pealuu Connemaras“. Rakvere Teatri uut etendust „Romaan“ käisime koos
Kihlevere inimestega vaatamas. Novembris oli väga ilus kontsert Vihula mõisa kontserdimajas
„Jaak Joala laulud“, mida nautisime ka nelja inimesega meie külast.
Et Viitna piirkonnas elab eakamaid pensionäre, kes üksinda enam kultuuriüritustele ei lähe, siis
tuleb edaspidi veel rohkem püüda neid kaasata Kirjandusklubi poolt organiseeritud üritustele ja viia
teatrisse, kontsertidele. Et nad saaks kodust välja ja et ei kuuleks enam nii palju seda ütlemist „oh ei
mina enam…“
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm 2015-2019
Kultuuriministeeriumi strateegiline arengukava 2015-2019
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogude tegevust reguleerivad dokumendid ja nõukogud:
Kinnitati Kadrina Valla Raamatukogu töökorralduse reeglid.
2.2 Eelarve
Täidab põhikogu
Tabel 1
Põhieelarve

Seisuga
31.12.14. €

Seisuga
31.12.15 €

Muutus %

Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh OV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu
Tabelis palun esitada ainult jooksvaid kulusid ja mitte investeeringuid.
Tabel 2
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

Periood

Hinnang toetusprogrammidele. Olulisus, mis muutused kaasa toonud.

Summa
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2.3 Raamatukogudevõrgu struktuur
Viitna raamatukogus töötab üks raamatukoguhoidja 0,75 kohaga.
Alates 2014.a. augustikuust on Viitna raamatukogu avatud 30 tundi nädalas s.t. igal tööpäeval 6
tundi: 13.00- 19.00. Selline kõigil tööpäevadel ühesugune kellaaeg meeldib eriti vanematele
inimestele, kellel muidu läks pidevalt segamini, mis päeval ja millisel kellaajal raamatukogu lahti
on. Uus lahtiolekuaeg sobib ka lastele, kes saavad nüüd igal päeval koolist tulles vajadusel
raamatukogust läbi astuda. Samuti jõuavad nüüd ka kaugemal tööl käivad lugejad õhtul peale tööd
raamatukogusse.
Minu puhkuse ajal on Viitna raamatukogu avatud igal nädalal ühe tööpäeva. Seda päeva kasutatakse
agaralt, eriti suvitajad ja internetipanganduse kasutajad. Sellise puhkusekorraldusega on inimesed
harjunud raamatukogu avamisest alates ja see sobib ka minule.
Kadrina põhikogus olen tööl ühel laupäeval kuus ja muul ajal vastavalt vajadusele. Ühe nädala
töötan Kadrinas ka direktori puhkuse ajal.

2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Täidab põhikogu

2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
täienduskoolituse korraldamine)
Tabel 3
Raamatukogu nimi

Koolituste arv

Viitna raamatukogu
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Tabel 4
Koolituse teema
Eduard Vilde 150
Tuleohutuse koolitus

(erialane

nõustamine

ja

Koolitustundide arv
(koolituse pikkus)
4

raamatukogutöötajate

Koolituseks
kulutatud

Korraldaja

Osavõtjate arv

LVKRK
Kadrina VV

1
1

2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused.
Ei toimunud
2.4.3 Erialahariduse omandamine
Oman vajaliku hariduse raamatukoguhoidjana töötamiseks.
2.4.4 Töötajate tunnustamine Näiteks maavalitsusemaaraamatukoguhoidja, kultuuriministeeriumi tänukiri vms.
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine

või

KOV-I

tunnustus,

parim
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2.5.1 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht
Kadrina Valla Raamatukogu Viitna filiaal avati 01. aprillil 2006.a. Filiaal asub endises 2toalises korteris aadressil Puraviku 1- 5 Viitna külas. Korter remonditi põhjalikult ja kohandati
kaasaegsele raamatukogule sobivaks. Ruumid on sisustatud spetsiaalselt raamatukogule tellitud
mööbliga. Raamatukogus on 3 arvutit, printer, koopiamasin ja skanner. Toimib ka tasuta Wifi
leviala.
Liikumispuudega inimesele pole raamatukogusse juurdepääs tagatud.

Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid - kus tehtud ja kus vajadus. Kas on kavas?
Millal?
Kajastub põhikogu aruandes
Tabel 5
Raamatukogu nimi

Vajadused

Teostatud
tööd (2015)

Plaan
vms)

(arengukavast

aasta

Millistes raamatukogudes ei ole tagatud juurdepääs liikumispuudega inimesele?
Viitna raamatukogusse pole tagatud juurdepääs liikumispuudega inimestele
Tabel 6
Raamatukogu nimi

Vajadused

Teostatud
tööd (2015)

Plaan
vms)

(arengukavast

aasta

Mitmes maakonna raamatukogus on tagatud juurdepääs.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Vajab uuendamist raamatukogu töötaja arvuti
2.7 Raamatukogude koostöö.
Filiaalide vahel toimub raamatute laenutamine väga aktiivselt. Vähemalt mina oma vähese
lugejaskonnaga pean nende poolt tellitud raamatuid pidevalt teistelt laenutama.
Lääne-Virumaa Keskraamatukogust saab laenutada meie kogudes puuduvaid ja lugejate poolt
soovitud teavikuid. Sealt tuuakse raamatud ära valla transpordiga. Omavahelised laenutused
toimuvad ka Võsu, Vihula ja Võsupere raamatukogudega. Aitäh abivalmis lugejatele, kes aitavad
tellitud raamatuid edasi toimetada. MTÜ Neeruti Selts, Kadrina Rahvamaja, samuti Kadrina
Huvikeskus saadavad e-mailiga infot oma ürituste kohta või paluvad kuulutusi üles riputada.
Lahemaa Teabekeskusega jätkub koostöö peamiselt nende ürituste reklaamimises ja turistidele
suunatud tasuta trükiste levitamises.
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Töö koordineerimine ja koostöösuhted:
2.7.1 kohalikul
2.7.2 riiklikul
2.7.3 rahvusvahelisel tasandil.
Millised on olnud raamatukogude tegevust toetavad isikud, asutused. Kellega olete ise koostööd
alustanud ja jõudnud tulemusteni. Milliste mäluasutustega tehakse koostööd? Siin käsitleda ka
lasteteeninduse koostööd.

3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine)
Komplekteerimisel olen võimalikult palju arvestanud meie piirkonna lugejate soovidega.
Huvitutakse loodusest, ajaloost, kultuuriloost, teatritegelaste ja kultuuritegelaste elulugudest. Väga
nõutud on endiselt Henning Mankelli kriminaalromaanid, ka Sandra Browni kriminaalsed lood ja
Pam Jenoffi ajalooainelised raamatud on oodatud. Viimasel ajal loetakse Mihhail Hodorkovski
raamatut„Vangla ja vabadus“ ja Margit Kilumetsa „Kuulsuse ahelad“. Muidugi loetakse läbi kõik
Eesti autorite raamatud (Tohvri, Lember, Laur, Pets, Lall, Künnapas, Sepp, Väester, jt.) Ka
perioodika komplekteerimine arvestab meie lugejate huve: loodus, käsitöö, maaelu ja elu-olu üldse
(„Eesti Naine“, „Elukiri“, „Maakodu“, Eesti Loodus“, „Loodusesõber“ jne.)
Kogusse on juurde ostetud 92 teavikut ja annetusena saadud 8 teavikut
3.1 komplekteerimise põhimõtted (tasakaal) ja uuendused (sh e-teavikud)
-annetuste osakaal kogude juurdekasvust
-kogude kasutatavus ja seosed lugejate sihtrühmadega
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
3.1.3 Auviste komplekteerimine
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Kuna Viitna lugejatele meeldib raamatukogus käia ja olla ning paljud käivad siin iga päev, siis
kõik sellised raamatusoovid, mida peab mujalt tooma, tuuakse mulle paberi peal lauale. Meie valla
filiaalidest organiseeritakse vajalikud raamatud Kadrinasse ja sealt toon need ise kohale. Selline
lahendus sobib meile kõigile.
Pärast Viitna Postkontori sulgemist kasutatakse palju koopiate tegemise ja printimise võimalust.
Sagenenud on ka dokumentide skaneerimise ja e-postiga saatmise soov, kuna ka faksimise võimalus
Viitnal puudub.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine
Elektroonilise teabe leidmiseks on olemas kasutajate käsutuses 2 arvutit. Aasta jooksul on AIP-i
kasutatud 374 korda. Kasutajate arv on suurenenud. Tullakse koopiaid tegema, pileteid või
reisidokumente välja printima. Paljud toimingud on Eesti Vabariigis muutunud e- toiminguteks ja
maal kasutatakse neid võimalusi sageli, et vältida linna sõitmist. Tihti palutakse ka skaneerimise
teenust, et seda dokumenti siis kuhugi välismaale saata. Kuna skaneerimine käib ainult töötaja
arvutist, siis olengi tähele pannud, et sellised kiired dokumentide edastamised on sagenenud.
Kõik Kadrina Vallavolikogu määrused ja otsused ning muud valda puudutavad dokumendid
(arengukava, jäätmekava, üldplaneering jne.) on raamatukogus kõigile kättesaadavad. Kõik valla

5
siseinfos edastatud vajalik või huvipakkuv ürituste toimumiste info saab väljatrükituna koha
teadetetahvlil.
4.2 Raamatukogu kasutamine Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte - teenuste üldiseloomustus,
kasutajaarvestus, jmt. Lisada juurde muutuste analüüs, millest tingitud.
Tabel 7
RaamatuLugejad Lugejad
Muutus Laenut-d Laenut-d Muutus
kogu
2014
2015
(+-)
2014
2015
(+-)
Viitna
73
71
-2
3576
3171
- 405
raamatukogu
Laenutuste osas palun kirjutage kokku kõik laenutused, ka kohalkasutuse laenutused
Tabel 8
RaamatuKülastused Külastused Muutus Virtuaal Virtuaal Muutus
kogu
2014
2015
(+-)
külast.
külast.
(+-)
2014
2015
Viitna
2568
2294
- 274
raamatukogu

Külastuste ja laenutuste vähenemist ei oska millegi konkreetsega põhjendada. Võin ainult oletada,
miks. a) vihmase ja jaheda suve tõttu polnud sel aastal nn. suvelugejaid, kellede arvele läks
varasemalt palju külastusi ja laenutusi, b) kaks aktiivset lugejat lahkusid teispoolsusesse,
c)elanikkond vananeb ja ei taheta lugeda väikeses kirjas ja mitmeosalisi raamatuid.
Ei ole vähenenud aga perioodika laenutus: artiklid ja tekstid Eesti sündmustest ja tuntud inimestest
kogu maailmast huvitavad ka eakamaid pensionäre. Neid loetakse ja arutatakse ühiselt ümarlauas.
4.3 RVL teenindus
RVL toimib hästi nii valla raamatukogude vahel kui ka Lääne- Virumaa keskraamatukoguga,
kust valla transport vajadusel tellitud raamatud ära toob. RVL sisse on aasta jooksul toimunud 488
korda, RVL välja 462 korda. Seda numbrit on palju suurendanud Võsupere raamatukogu, kes
aktiivselt meilt teavikuid laenutab. Samuti elab kohapeal paar lugejat, kellele peab mujalt pidevalt
tooma erilisi, ainult neid huvitavaid raamatuid. Kuna Kadrina piirkonnas on kordi ja kordi rohkem
lugejaid kui Viitnal, laenutan nõutud ja meil juba läbi loetud raamatuid ka Kadrinasse, et lühendada
seal raamatute ootamise järjekorda.

Rmtk
Viitna
rmtk

4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste- ja noortekirjanduse komplekteerimine LISA 2 Laste-ja noortekirjanduse nimetused
ja eksemplarid 2015
4.4.2 Raamatukogu kasutamine
Tabel 9
Lug-d Lug-d Muutus Külast-d Külast-d Muutus Laenut
Laenut Muutus
2014
2015
(+-)
2014
2015
(+-)
2014
2015
(+/-)
9
11
+2
313
177
- 136
237
126
- 111

Lapsi tuli sel aastal lugejateks kaks juurde, kuigi külastuste ja laenutuste arv langes. Need lapsed,
kes eelnevatel aastatel koolieelikutena raamatukogus igapäevaselt kui päevahoius käisid, on nüüd
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koolilapsed ja käivad ainult kohustuslikku kirjandust laenutamas. Õnneks on ümbruskonnas
kasvamas nn. uus põlvkond pisipõnne, kes on suured raamatuhuvilised. Emad käivad koos nendega
tihti raamatuid vaatamas ja unejuttudeks valimas. Mõni laps ei ole nõus ilma raamatuid kaasa
valimata
raamatukogust
lahkumagi.
Lastele meeldib ka mängunurgas mängida. Loodan, et neist lastest kasvavad aktiivsed lugejad.
Lastekirjanduse tellimisel olengi arvestanud mudilastele ettelugemiseks sobivate raamatutega ja
võimalusel vanematele kooli kohustuslikku kirjandust valinud.
4.4.3 Lasteteenindus s.h laste lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine Sisuline
hinnang, võrdlus, analüüs.
4.4.4 Laste üritused. Tabel 10
Ürituse nimi/sisu

Sihtrühm

Osalejate arv

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Siia ei lähe arvesse need erivajadustega lugejad, kes käivad raamatukogus ja kasutavad
tavateenuseid. Siin on mõeldud spetsiaalseid raamatukoguteenuseid.
Tabel 11
Kordade arv
Teenuste arv
Kasutajate arv
Koduteenindus
Tabel 12
Ürituste arv

Osavõtjate arv

Teenused teistele asutustele
Kui ei ole võimalik teenuseid kirjeldada olemasolevate tabelite järgi, siis võib tabelit muuta oma
vajaduste kohaselt.
4.6 Raamatukogu kultuurikeskusena
Tabel 13
Raamatukogu
nimi
Viitna
raamatukogu

Näitused/virtuaalnäitused, Üritused
väljapanekud
2
5

Üritustel
osalenute arv
21

Väljapanekuid oli 2: „Fred Jüssi -80“ ja „Eduard Vilde- 150“
Üritusi oli 5: Luuleümarlaud „Puškini luulet nii vene kui ka eesti keeles“ 5
Isiklikke mälestusi Narvast J. Juske „Lood unustatud Narvast“ põhjal 4
Meie inimesed: Liliani lugu. Meenutusi Eesti teatrites töötamise ajast 4
Ettelugemispäev. Tähti luges raamatut „Väikese muti seiklused“
3
Hõimupäevade tähistamine. Digitaliseeritud filmid Komi ekspeditsioonist
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Lõimumistegevuste ja kultuurilise mitmekesisuse toetamine MEEDE 4, Kultuuriministeeriumi
strateegiline arengukava 2015-2019
Kui on selle meetme osas tegevusi ja tulemusi, palun lisada
Siduvad tegevused

7
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Sihtrühmaks on ikka pensionärid. Teemadeks internetipangandus ja arvete maksmine . Muutunud
pole midagi: ikka palutakse minul need toimingud ära teha!
Kiita tuleb ühte pensionäri, kellele olen arvutikoolitust juba kahel aastal teinud. Suure teaduslike
saadete huvilisena tuli ta tihti raamatukokku mõni lipik tundmatu sõnaga näpus ja otsisime koos
vastuseid. Suvel aga kinkisid lapsed talle sülearvuti ja nüüd kulub tema põhimine aeg Internetis
surfamisele ning ise oma paljudele erinevatele küsimustele vastuste otsimisele. Kahju, et teda
raamatukogus peaaegu üldse enam ei näe, aga tore, et suutsin prouat arvutipisikuga nakatada.
Kasutajakoolitused arvuliselt
Tabel 14
Raamatukogu Rühmakoolit.
arv
2014
2015
Viitna rmtk
0
0

Osalejate
arv
2014 2015
0
0

Individuaalkoolit.
arv
2014
2015
2
2

Osalejate arv
2014
2

2015
1

4.8 Raamatukoguteenuse turundus
Kadrina valla koduleht ja facebook
4.9 Bibliograafia- ja infoteenindus
4.9.1 Andmebaaside loomine
Ei tee
4.9.2 Infopäringud
Fikseeritud infopäringuid oli 3. Tavaliselt on lihtsad igapäevaelulised küsimused, milledele
vastuseid ei pea kusagilt otsima ja pole meeles ka infopäringutesse märkida.
Aga aasta alguses, seoses kolmekuningapäevaga, tuli üks proua ja tahtis teada, mis olid nende
kuningate nimed, nende päritolu ja kingitused. Vastused leidsin Internetist ja neid oli päris huvitav
kuulata ka teistel raamatukogus viibijatel ning tekitas arutelu. Hoopis teisest vallast oli teine
küsimus. Nimelt tahtis üks koos väikese lapsega reisiv turist teada, kuidas on võimalik osta uue
rongiliini Tallinn- Peterburg- Moskva rongile pileteid kui rongile istumine toimub Rakveres.
Mitmete telefonikõnede ja Interneti abil saime teada, et pileteid on võimalik osta ainult Tallinnast.
Õnneks sõitis järgmisel päeval üks meie küla inimene Tallinnasse ja palusime tal ka vajalikud
piletid ära tuua, päästes väliskülalistele terve päeva Lahemaa avastamiseks.

4.9.3 Trükised ja veebiväljaanded
Möödunud aasta teisel poolaastal sai lõpuks teoks Viitna piirkonna põlise elaniku Elmar
Vakra (90) mälestuste vihiku „Mälestuskilde Viitnalt“ ilmumine. Juba ammu muretses hr. Vakra, et
tahaks oma mälestused kirjasõnas noorematele pärandada enne kui on liiga hilja. Laenutasin siis
Neeruti Seltsilt diktofoni ja lindistasin Elmari meenutused. Seejärel digitaliseerisin materjalid ja
saatsin Neeruti Seltsi esimehele Tiiu Uuskülale, kes vihiku küljendas, kujundas ja toimetas. Elmar
Vakra suureks sünnipäevaks 30. novembril sain vanahärra rõõmuks trükisooja mälestuste vihiku
talle pihku pista. Aitäh Neeruti Seltsile ja Tiiu Uuskülale.
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5. 2016 aasta tegevused
Tundub, et lisaks kirjanduse laenutusele ja üritustele, muutub raamatukogu ikka rohkem ja
rohkem külakeskuseks, kuhu inimesed lihtsalt sisse astuvad ja otsivad abi ka muudele
probleemidele. Näiteks tuleb vajaduspõhise peretoetuse taotlemise dokumente järjepidevalt
vormistada ja valda esitada. Korduvalt on tulnud vastavalt lugeja soovile e-raamatupoest tellida
raamatuid ja need ka Rakverest pakiautomaadist ära tuua. Apteegist rohtude toomine või poest
nimekirja järgi söögipoolise toomine on juba tavaliseks tegevuseks muutunud.
Tihti on inimestel vaja lihtsalt kellegagi rääkida. Mõnikord sobib selleks suurem seltskond,
mõnikord piisab ainult raamatukoguhoidjast. Ja raamatukogu on Viitnal veel ainuke koht, kuhu
inimestel tulla on. Ja soovin oma lugejaid rohkem Viitnalt väljaspool toimuvatele üritustele
viia, sest siin väikeses ringis istuvad nad nagunii päev-päevalt.

Aino Kaljo,
Viitna raamatukogu raamatukoguhoidja
LISA 1 Raamatukoguhoidjate täienduskoolituse vajadus 2016-2018
Koolituse teema

Koolituse eesmärk (kompetentsid)

LISA 2 Lastekirjanduse nimetused ja eksemplarid 2015
Autor
Nimetus
Väljaandmise Kirjastus
aasta

Eksemplaride arv
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Eksemplaride loend 04.01.2016

Jrk

Autor

Pealkiri

Aasta

Inventari
Saamisviis Saabunud Staatus
nr.

1
2

Ivens, Jan
Ivens, Jan

Jänes Jaak ja pahupidi
peenar /
Jänes Jaak ja tühi tiik /

2015
2015

4154
4155

ostmine
ostmine

1.08.2015
1.08.2015

3

Kuhu ta läks /

2015

4173

ostmine

21.10.2015 kohal

Kummi-Tarzan : [jutustus] / 2015

4141

ostmine

22.05.2015 kohal

Lehm Miili ja tema laigud / 2015

4156

ostmine

6.08.2015

kohal

6

Forman, Gayle
Kirkegaard,
Ole Lund
Richard,
Élodie
Travers,
Pamela
Lyndon

Mary Poppins ; [Mary
Poppins tuleb tagasi] /

4188

ostmine

2.12.2015

kohal

7

Williams,
Margery

4183

ostmine

19.11.2015 kohal

4171

ostmine

22.09.2015 kohal

4
5

8
9
10

11

12
13
14
15
16
17
18

2015

Sametjänes, ehk, Lugu
sellest, kuidas mänguasjad
saavad tõeliseks /
2015
Täht ja soov : üks väga
Lansley, Holly eriline unejutt /
2015
Janikovszky,
Vasta ilusti, kui küsitakse!
Éva
/
2015
Priilinn, Ketlin Halloween /
Konnapoiste talvejutud :
Pauli ja Peetri lustakad
seiklused lumerohkel talvel
Kask, Risto
/
Lumise metsa rõõm, ehk,
Kuidas Sass ja Laura
Ots, Loone
kuuske toomas käisid /
Oro, Julius
Muna /
Vaiksoo,
Neli hommikut ja üks õhtu
Jaanus
: [jutustus] /
Vainola, Kätlin Sonja ja kass /
Reinaus, Reeli Suhkrust ja jahust /
Künnapas,
Heli
Tähtajaline elu. 1. osa /
Tomusk, Ilmar Volli läheb tööle /

kohal
kohal

4179

ostmine

29.10.2015 kohal

2015

4115

ostmine

15.04.2015 kohal

2015

4184

ostmine

19.11.2015 kohal

2015
2015

4189
4119

annetus
ostmine

14.12.2015 kohal
1.04.2015 kohal

2000
2015
2015

4121
4120
4103

ostmine
ostmine
ostmine

1.04.2015 kohal
1.04.2015 kohal
29.01.2015 kohal

2015
2014

4149
4102

ostmine
ostmine

1.08.2015 kohal
15.01.2015 kohal

