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Aastaaruanne 2016 
 
Raamatukogu nimi: Viitna raamatukogu 
Elanike arv (01.12.2015): 238 
 
1.Põhilised tegevussuunad  
 

Minu eelmise aasta soov 2016. aastaks oli oma lugejaid rohkem kodust välja erinevatele üritustele 

 meelitada, sest siin raamatukogus väikeses ringis istuvad nad nagunii päevast päeva. Ja ma arvan, 

et see mul ka õnnestus. Käisime 19 erineval üritusel: teatrites, kontsertidel ja kinos. Kokku käis 

minuga kaasas 45 inimest, kusjuures kordagi ei pidanud ma üksi minema.  Muidugi kordusid 

osaliselt ka ühed ja samad nimed, aga ikkagi pidi keegi oma mugavustsoonist välja tulema. Ja minu 

rõõmuks ei ütelnud pärast keegi, et rohkem ära kutsu. Eriti meeldis inimestele sõit „Vanemuise“ 

Teatrisse, kus vaatasime „Ooperifantoomi“ Koit Toomega nimiosas. Sellest räägitakse siiani ainult 

ülivõrdes. Polnud ma ju isegi aastakümneid Tartus käinud. Külastus toimus koos Kihlevere 

lugejatega, aga meie piirkonnast oli kohal 14(!) inimest. Veel tekitasid suuremaid elamusi Rakvere 

Teatri suvelavastus „Maailma otsas“ ja Vargamäel Ugala suvelavastus „Kõrboja perenaine“. 

Aastalõpukontsert Palmse Mõisa kontserdisaalis, kus esines Arsise kelladeansambel Aivar Mäe 

juhatamisel, meeldis samuti kõigile väga, pealegi polnud me keegi varem sellisele kontserdile 

sattunud. Peale kontserti oli võimalus kõigi instrumentidega ka lähemalt tutvuda ja kuulata 

mängijate seletusi pillide tööpõhimõtetest. Väga põnev kogemus oli. 

Oleks tore, kui inimesed edaspidi juba ise ka pakuks välja, kuhu võiks minna ja mida kuulata või 

vaadata. Aga tähtsam on, et erinevatele üritustele kaasa kutsudes kuuleb palju vähem ohkamist, et 

„oh ei mina enam…“ 

2. Juhtimine  

2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:   
2.2 Eelarve 
  
Täidab põhikogu. 
 
Tabel 2 
Põhieelarve  Seisuga  

31.12.15. €  
Seisuga  
31.12.16 €  

Muutus %  

Eelarve kokku     
Personalikulu     
Komplekteerimiskulu    

sh KOV-lt    

sh riigilt     

Infotehnoloogiakulu     
* Ürituste/näituste    
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korraldamise kulu 
*    

2.3 Projektid 
 
Täidab põhikogu 
 
Projektid, toetused (Kellelt saadud?) 
Projekti nimi 

Periood Eraldatud 
summa 

Projekti üldmaksumus 

    

 
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng 
 
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest:  
 
Koolituse teema Korraldaja Osalejate arv 
Tõsimängud ja mängustamine 
Motiveeritud raamatukoguhoidja 
kui kogukonna alus 
 

LVKRK 
 
LVKRK 
 

1 
 
1 
 

 
Osalesin ka Kadrina Vallavalitsuse organiseeritud tuleohutuse koolitusel (2 tundi). 
Koolitused olid huvitavad ja arendavad ning läbiviijad emotsionaalsed ja head tuju ning optimismi 
tekitavad (Martin Sillaots). 
 
2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:  
 
Ei toimunud. 
 
2.4.3 Erialahariduse omandamine  
 
Oman vajaliku hariduse raamatukoguhoidjana töötamiseks. 
 
2.4.4 Töötajate tunnustamine  
 
Lääne-Virumaa Maavalitsuse tunnuskiri: Lääne-Virumaa aasta raamatukogu meeskond 2016 
Kadrina Valla Raamatukogu, Hulja, Kihlevere, Vohnja ja Viitna filiaalid. 
 
2.4 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid 

ja asukoht.  
  
Kadrina Valla Raamatukogu Viitna filiaal avati 01. aprillil 2006.a. Filiaal asub endises 2- toalises 
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. 
2016. aastal uuendati kogu raamatukogu valgustus. 
 
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.  
 
Liikumispuudega inimesele pole raamatukogusse juurdepääs tagatud. 
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2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 
 
Uuendamist vajab raamatukogu töötaja arvuti. 
 
3. Kogud  
 
Komplekteerimisel olen võimalikult palju arvestanud just meie piirkonna lugejate soovidega. 
Huviga loetakse ajaloolisi ja kultuuriloolisi raamatuid, huvitutakse teatritegelaste ja 
kultuuritegelaste elulugudest. Suurteos „Romanovid 1613-1918“ja Margit Kilumetsa „Kuulsuse 
ahelad“ laenutati samal momendil välja kui olin teavikud arvele võtnud. Varraku ajaviiteromaanide 
kõrval küsitakse üha sagedamini kriminaalromaane, eriti oodatakse Henning Mankelli ja Sandra 
Browni teoseid. 
 
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 
 
Kogu suurenes 89 teaviku võrra, neist annetusena on saadud 8 teavikut.  
 
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 
3.1.2 Perioodika komplekteerimine 
 
Kuna  peamine lugejaskond on naised ja Viitnal elab mitmeid endisi Lahemaa Rahvuspargi 
töötajaid, siis loetakse meelsasti ajakirju „Eesti Naine“, Elukiri“, „Maakodu“, Eesti Loodus“, Eesti 
Mets“ ja „Horisont“. Kahju, et ilmumise lõpetasid väga loetavad ajakirjad „Loodusesõber“ ja „Minu 
Käsitööd“. Ajakiri „Imeline Ajalugu“ on nõutud nii meeste kui ka naiste hulgas, aga seda toon ma 
Kadrinast  aastakäikude kaupa – see ajalugu enam nii kiiresti ei vanane! 
 
3.1.3 Auviste komplekteerimine 
3.2 inventuurid, mahakandmised 
  
Teavikuid  sellel aastal maha ei kantud. 
 
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  
 
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.  
 
Elektroonilise teabe leidmiseks on olemas kasutajate käsutuses 2 arvutit. Aasta jooksul on AIP-i 
kasutatud 400 korda. Kasutajate arv on pisut suurenenud. Tullakse koopiaid tegema, pileteid või 
reisidokumente välja printima, turismireise broneerima, maksma e-arveid. 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 või 
riigiasutusse 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 
siseinfos edastatud vajalik või huvipakkuv ürituste toimumiste info saab väljatrükituna koha 
teadetetahvlil.  
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4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused.  
Tabel 5 
Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2015 

Lugejad 
2016 

Muutus 
(+-) 

Viitna 71 68 -3 
 
Raamatu- 
kogu 

Külastused 
2015 

Külastused 
2016 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal-
külast. 
2015 

Virtuaal-
külast. 
2016 

Muutus 
(+-) 

Viitna 2294 2473 +179    
 
 
Raamatu- 
kogu 

Laenut-d 
2015 

Laenut-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Päringud 
2015 

Päringud 
2016 

Muutus 
(+-) 

Viitna 3171 3495 +324 3 0 -3 
 
Positiivselt on suurenenud nii külastuste kui ka laenutuste arv ja laenutustest omakorda nii teavikute 
kui perioodika laenutused. Kui varem loeti ajalehed ja ajakirjad raamatukogus läbi, sest kohalikke 
lugejaid oli rohkem, siis nüüd võetakse meelsamini õhtul lugemist koju kaasa, et siis rahulikult 
süveneda. Sellel suvel andsid külastustele ja laenutustele numbreid juurde ka nn. suvelugejad, kes 
agaralt raamatuid laenutasid. Ja korraga laenutatakse ikka rohkem raamatuid, sest kaugemalt tulijad 
peavad transpordiga arvestama ja seda pole eriti kerge organiseerida kui ise ei sõida. 
 
Infopäringud:  
 
Infopäringute ülesmärkimine tuleb suurema tähelepanu alla võtta. Kuigi lugejate küsimused 
tunduvad nii lihtsad ja igapäevased, et nendele vastamist ei pane vahel tähelegi, tuleb nende 
fikseerimisega hoolikam olla. 
 
4.3 RVL teenindus  
 
RVL toimib hästi nii valla raamatukogude vahel kui ka Lääne- Virumaa keskraamatukoguga, kust 
valla transport vajadusel tellitud raamatud Kadrinasse ära toob. Sealt transpordin ise edasi Viitnale. 
RVL sisse on aasta jooksul toimunud 771 korda, RVL välja 529 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. Kadrinas 
vahel imestatakse, et küll Viitna lugejad oskavad ikka omapäraseid raamatuid küsida. Kuna Kadrina 
piirkonnas on kordi ja kordi rohkem lugejaid kui Viitnal, laenutan nõutud ja meil juba läbi loetud 
raamatuid ka Kadrinasse, et lühendada seal nende raamatute ootamise järjekorda. 
 
 
4.4 Laste- ja noorteteenindus  
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine  
 
Sellel aastal saime juurde 13 nimetust laste- ja noortekirjandust. Kuna piirkonnas kasvab juba uus  
põlvkond lapsi, kes vanematega alati raamatukogus kaasas on ja huviga raamatuid lehitsevad, siis 
lastekirjanduse tellimisel olengi praegu arvestanud rohkem ettelugemiseks sobivate raamatutega. 
Kooliealistele püüan võimalusel hankida kooli kohustuslikku kirjandust. 
 
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 
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Tabel 6 
Rmtk Lug-d 

2015 
Lug-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Külast-d 
2015 

Külast-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Laenut 
2015 

Laenut 
2016 

Muutus 
(+/-) 

Viitna 11 11 0 177 210 +33 126 231  +105 
 
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine  
 
Laste arv ei ole muutunud, aga lugemus on tublisti kasvanud. Pean põhjuseks tublisid 
lapsevanemaid, kes koos põnnidega raamatukogus käivad ja koos ka neile ettelugemiseks raamatuid 
valivad. Samuti on kogusse ostetud juba päris palju erinevate vanuseastmete õpilastele vajalikku 
kohustuslikku kirjandust ja piirkonna koolilapsed saavad siit enamasti ka küsitud raamatud kätte. 
 
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad 
üritused. LISA 4  
 
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  
 
Ei toimunud 
Tabel 7 

 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv 
Koduteenindus    

 
Tabel 8 

Teenused teistele asutustele Ürituste arv Osavõtjate arv 
   

 
 
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja 
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.  
4.6.1 kohalikul   
 
Üritused :1. Lahemaa loomise lood. Endised töötajad Anne Kurepalu, Margit Pallon ja Saima 
Gordejeva meenutasid Lahemaa Rahvuspargi algust, esimest kontoriruumi praeguses raamatukogus. 
Kõik see salvestati videosse.      
2. korteriühistu „Viitna kodu“ üldkoosolek koos sellel aastal Eesti uudiskirjanduse tutvustamisega. 
3. Lahemaa Rahvuspargi 45. sünnipäeva puhul vaatame videot „ Lahemaa. Loodus ja inimene“.  
Nende meenutused, kes kohalikest olid alguse juures.                                                                                                             
4. Kirjanduseümarlaud, lugemissoovitus. Mare Kaasik tutvustas Robert Harrise triloogiat 
„Impeerium“, „Lustrum“ ja „Diktaator“. Väga huvitav ajaloohuvilistele, paljud Cicero tsitaadid 
asjakohased ka tänapäeval. Kohvilaud.                                       
5. Origami tehnikas järjehoidjate valmistamise töötuba kogu perele. 
 Üritustel osales  kokku 33 inimest. Kuna 2016. aastal sai Lahemaa Rahvuspark 45- aastaseks, siis 
sellele pühendatud üritustest võeti aktiivselt osa, sest lugejate hulgas on mitmed endised 
rahvuspargi töötajad.   
Ka väljapanekud olid sellel aastal seotud Lahemaa Rahvuspargi sünnipäevaga ja endise direktori 
Arne Kaasiku ning Pentti Johanssoni fotoalbumitega Lahemaast.                                                                            
Kus käisime? Rakvere Teatris vaatamas etendust „Must prints“      
Kadrina kirjandusklubis vaatamas Kadri Kõusaare uut filmi „Ema“                             
Rakvere Teatris vaatamas etendust „Sina maga, mina pesen nõud“ 
Kadrina kirjandusklubis vaatamas Rene Vilbre uut filmi „Klassikokkutulek“                     
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Rakvere Teatris Kaunimate Aastate Vennaskonna kontserdil           
Vanemuise Teatris vaatamas „Ooperifantoomi“ Koit Toomega nimiosas 
vaatamas Rakvere Teatri suvelavastust „Maailma otsas“          
Vargamäel vaatamas Ugala suvelavastust „Kõrboja perenaine“      
Tapa raudteejaamas vaatamas etendust„Aleksei Karenin“                  
Rakvere Teatris vaatamas „Maalermeistrit“                                    
Kadrina Kirjandusklubi saalis vaatamas Anu Auna mängufilmi „Polaarpoiss“ 
vaatasime Rakvere Teatris etendust „Ausammas“                                          
Kadrina Kirjandusklubi saalis vaatamas filmi „Teesklejad“                    
Kadrina kirjandusklubis Islandi õhtu ja linastus film „Jäärad“     
Kadrina Kirjandusklubis Mart Kivastiku Eesti- Islandi koostööfilm „Õnn tuleb 
magades“                                                   
Kadrina Kirjandusklubi saalis luuleõhtu „Ootus“. Esinesid Tiina Mälberg ja muusikud  
Peep Pihlak ja Johannes Pihlak     
Vihula Mõisa kontserdimajas Tõnis Mägi autorikontsert „Jäljed“               
Meenutuste õhtu Kadrina Kirjandusklubi saalis “Kadrina segakoori uskumatud 
seiklused Ameerikas”. Fotod, video, muljed 
Palmse Mõisa kontserdisaalis Aivar Mäe (noorte muusikute) Arsise kelladeansambli  
kontsert.                                              
 
Viitnalt välja kinno, teatritesse ja kontsertidele suutsin sel aastal lugejaid viia 19 korral ja kusagile 
ei pidanud ma sõitma üksinda, alati oli keegi kaasas. Arvan, et see on päris hea tulemus. Ka 
vanematel inimestel on hakanud tõrksus kodust kaugemale välja minna kaduma. Nii mõnigi lugeja 
juba küsib, kuhu me sellel aastal sõidame. 
 
4.6.2 riiklikul  
Ei teinud 
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil. 
Ei teinud  
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele. 
 
Sellel  aastal ei toiminud ühtegi kasutajakoolitust. Nooremad saavad ise kõigega hakkama. Need 
pensionärid, kes aastaid on lasknud oma e-teenuseid minul toimetada, teevad seda edasi. Neid pole 
nii palju, et minu põhitööd segaks. 
 
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded  
 
Kadrina valla koduleht ja facebook. 
 
4.9 Andmebaasid.  
5. 2017 aasta tegevused 
 
Nii väikeses kohas nagu Viitna, kus puuduvad kauplus, postkontor ja apteek, on raamatukogu ikka 
rohkem ka külakeskus, kuhu inimesed astuvad sisse kõigi mõeldavate muredega. Apteegist rohtude 
või poest toidukraami toomine on päris tavaliseks tegevuseks muutunud. On tulnud inimesi ka 
arstile viia või sealt tagasi tuua, sest koolibusside ajad haigele inimesele ei sobi. Inimesed teavad 
täpselt, mis päeval ma oma toimetuste pärast Kadrinas või Rakveres olen ja saan siis ka neid kaasa 
võtta või nende muresid lahendada. Siin tuleb olla nii raamatukoguhoidja, sotsiaaltöötaja kui ka 
psühholoog. Ja tihti on üksikul inimesel vaja lihtsalt kellegagi rääkida. Hiljuti helistas üks vanahärra 
ja küsis, kus saab telekava tellida, postkontorit ju enam pole. Vastasin talle, et see on nüüd väga 
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lihtne, et  teete Interneti lahti, valite ajalehed, jne. Lisasin, et kui ta arvab, et ise hakkama ei saa, 
võime seda raamatukogus koos ka teha. Vanahärra kuulas mu õpetused ja soovitused ära ning 
imestas, et nii lihtne ongi. Lõpuks aga otsustas ikkagi raamatukokku tulla, sest „mis ma selle 
masinaga räägin, parem ikka elusa inimesega suhelda“. Ja nii ongi. Raamatukogu on Viitnal vaja, et 
inimestega suhelda. Ja et oleks ikka rõõmsat ja naerusuist suhtlemist siin rohkem kui muresid. 
 
 
Aino Kaljo 
Viitna raamatukogu raamatukoguhoidja 
 
 
 
LISA 1 
Koolitused 
Raamatukogu 
nimi 

Koolituste 
arv 

Koolitustundide 
arv  
(koolituse maht ) 

Koolituskulud 
eelarves 

Koolituseks 
kulutatud 

Viitna 2 9   
 
LISA 2 
Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused  
 
LISA 3 
Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid  

Raamatukogu nimi              Teostatud tööd (2016) 
Viitna Uuendati kogu raamatukogu valgustus (luminofoorlambid) 

 
LISA 4 
 Laste-ja noorteüritused  

Raamatukogu nimi Ürituse nimi Osavõtjate arv 
Viitna Origami tehnikas järjehoidjate 

valmistamise töötuba kogu 
perele 

4 

 


