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 Aastaaruanne 2017 

 

Kadrina Valla Raamatukogu Hulja filiaal 

Harukogude arv: 0 

Elanike arv (01.12.16) 674 

 

1.Põhilised tegevussuunad  

• Sügisel teostati remont fuajees, puhkeruumis ja tualetis. Ruumid said ripplae, uued 

linoleumkattega põrandad ja värvitud seinad. Tualettruum ehitati suuremaks, 

invavõimalustele vastavaks. Kõigisse ruumidesse osteti uus ja moodne mööbel.  

• Raamatukokku pandi üles 3D esitlus- ja kinotehnika mis annab võimaluse korraldada 

filmiõhtuid.  

• Oktoobrikuus toimusid raamatukogus Kohaliku Omavalitsuse Valimised, kus osalesin 

valmiskomisjoni esimehena esimest korda.  

• Detsembrikuus toimus suur üritus lastele üle Kadrina valla kui meid külastas 17. Ülemaaline 

Jõuluvanade Konverents, mida korraldasin ka Huljal koostöös lasteaiaga.  

• Jätkati reedeti toimuvate „Lastetoa” meisterdamistega lastele ja sel aastal toimus mitu töötuba 

ka täiskasvanutele. 

• Põhieesmärk oli raamatukogu teha kogukonnas nähtavamaks, et tõuseks külastuse ja lugejate 

ning laenutuste arv. Lugejate arv jäi samaks, kuid teised näitajad olid tõusuteel. 

 

Raamatukogu tegevus mõjutab kohalikku kultuurielu päris palju. Seda näitab ka külastuste kasvav 

arv. Raamatukogus toimuvad lastele ettelugemised, meisterdamised, üritused ning täiskasvanutele 

filmiõhtud, töötoad. Raamatukogu teeb tihedat koostööd lasteaiaga mis asub samas hoones ja 

koostööna viiakse läbi üritusi. Hulja alevikus on vähe asutusi, kes rahvale kultuurielamusi pakub ja 

raamatukogu on neist põhiline koht.  

Laste- ja noortekultuuri aastal pakkus raamatukogu lastele võimalust täita „Mina ka” küsitlust. 

 

2. Juhtimine 

Raamatukogu juhitakse Kadrina põhikogust. 

 

2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:   

Raamatukogudevõrgu struktuur on endine - Kadrina põhikogu ja neli filiaali: Hulja, Kihlevere, 

Vohnja, Viitna. Kord kuus käib filiaali raamatukoguhoidja Kadrina põhikogus laupäeval tööl. Töötaja 

haiguse või puhkuse või muu töölt puudumise põhjusega on Hulja filiaal suletud, kuna raamatukogu 

personal ei ole nii suur, et asendajat kuskilt leida.  

Hulja teeninduspiirkonnas on 674 elanikku. Teeninduspiirkonda kuuluvad Hulja alevik, Härjadi, 

Orutaguse, Saukse, Tirbiku ja Vandu külad. Raamatukogu teenuseid võivad kasutada kõik elanikud. 

Raamatukogu asub elurajooni lähedal, lasteaiaga samas majas, kuid külastajaid on ka näiteks 

Kadrinast ja Rakverest. Bussipeatus ei asu kaugel ja bussiliiklus on nii Kadrina kui Rakvere suunal 

üsna tihe. Raamatukogu on lahti esmaspäevast reedeni kell 10.00 – 18.00.  

Kadrina valla raamatukogu nõukogu on igati abistav ja toetav.  

Kadrina valla raamatukogus ja filiaalides viidi sel aastal läbi küsitlus raamatukoguteenuste kohta, 

mille põhjal valmis kvaliteedihindamine. Kokkuvõtvalt võib öelda, et inimesed on väga rahul 

raamatukogu tööga.  

 

2.2 Eelarve 

Eelarvega tegeleb Kadrina põhikogu. 
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2.3 Projektid 

Puuduvad. 

 

2.4. Personali koosseis, juhtimine ja areng 

Raamatukogu personaliga tegeleb Kadrina põhikogu. Hulja filiaali töötaja ei muutunud. Teist aastat 

järjest on muutunud puhkusepäevade arv 28-lt päevalt 35 päevani. 

 

2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest.  

 
Koolituse teema Korraldaja Osalejate arv 

Esmaabi Heiki Porval 1 

Tuleohutus FIE Karl Tamberg 1 

Õppereis Tallinna LVKRK 1 

Õppereis Tartu LVKRK 1 

Raamatukoguhoidja päev LVKRK 1 

Kirjandustuur LVKRK 1 

Pildi sisse minek. Raamatukunsti projekt lastele LVKRK 1 

Täienduskoolitused olid praktilised ja silmaringi laiendavad. Väga huvitavad olid sõidud Tallinnasse 

ja Tartusse. Kirjandustuur oli meeleolukas ja põnev kuulamine. Esmaabi ja tuleohutustkoolitustel 

osalemine andis kindlust hädaolukorras tegutsemisele ja üldiselt on heaks meeldetuletuseks. 

Raamatukoguhoidja päeva tähistati sel aastal meie Kadrina Valla Raamatukogus, mida oli rõõm 

korraldada ja nautida.  

LISA 1 

 

2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:  

Puuduvad 

LISA 2 

 

2.4.4 Erialahariduse omandamine  

Olen 2012. aastal omandanud Tallinna Ülikooli Infoteaduste eriala bakalaureuse. Võimalusel osalesin 

Lääne - Virumaa Keskraamatukogu poolt korraldatud täiendkoolitustel.  

 

2.4.5 Töötajate tunnustamine  

Puudub 

 

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja 

asukoht.  

Haldusjuhtimisega tegeleb Kadrina põhikogu.  

Hulja filiaal asub elurajooni lähedal ja lasteaiaga samas hoones. Huljal  on hea bussiliiklus Kadrina 

ja Rakvere vahel. Oleks vaja paigaldada suunaviidad, et raamatukogu oleks paremini leitav.  

Sel aastal parandati raamatukogu ruumides olmetingimusi. Augusti lõpust septembri lõpuni tehti 

raamatukogus kauaoodatud remont fuajees, puhkeruumis ja tualetis. Remondi teostajaks oli Oto 

Ehitus. Ruumid said ripplae, uued linoleumkattega põrandad ja värvitud seinad. Tualettruum ehitati 

suuremaks, invavõimalustele vastavaks. Kõigisse remonditud ruumidesse osteti uus ja moodne 

mööbel. Endisest hämarast fuajeest sai valgusküllane ja hubane ruum. Nõukogudeaegsest tualetist sai 

tänapäevase remondiga valge ja avar wc. Kunagisest lasteaia vannitoast sai õdus puhkeruum koos 

kööginurgaga, kus saab vajadusel külalisi vastu võtta.  

Välja sai vahetatud kaks suurt raamaturiiulit.  

Raamatukokku pandi üles kino- ja esitlustehnika. Soetati Epsoni projektor, 3-meetrine ekraan, kaks 

suurt Yamaha kõlarit, võimendi ja blue-ray mängija. 

LISA 3 
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2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 

Raamatukogu wc ehitati suuremaks, et seal oleks piisavalt ruumi ratastooliga liikumiseks. Kaldtee 

puudub, kuid selle ehitamine on Kadrina valla raamatukogu 2016-2019 arengukavas. 

 

2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 

Nii lugeja- kui töötajaarvutis on endiselt windows 10. Mõlema arvuti juures on olemas ID-kaardi 

lugeja. Raamatukogus saab tasu eest printida, skaneerida ja koopiaid teha. Raamatukogu ruumides 

levib wifi ning internet tuleb valguskaabli kaudu.  

Viimaste aastatega on AIP kasutamine tõusuteel. Võib eeldada, et enamikel on nutitelefonid ja tahvlid 

kodus olemas, kuid kui on vaja teha ID-kaardiga toiminguid ja vormistada ning printida dokumente, 

siis selleks kasutatakse ikkagi raamatukogu arvutit. Ja raamatukogust saab vajadusel alati abi kohe 

küsida. 

Sel aastal sai raamatukogu vajaliku tehnika filmiõhtute korraldamiseks. Selleks soetati Epsoni 

projektor, 3-meetrine ekraan, kaks suurt Yamaha kõlarit, võimendi ja blue-ray mängija. 

Järgmisel aastal oleks vajalik soetada töötaja lauaarvuti asemele laptop, et saaks selle esitlustehnikaga 

ühendada ja seeläbi raamatukogu külastajatele koolitusi korraldada.  

 

3.Kogud  

Komplekteeritakse enamjaolt trükiseid.  

 

3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused 

Kirjanduse komplekteerimisel on eelistatud laiemale lugejaskonnale huvipakkuvad teavikud. Alati 

eelistatakse eesti autorite teosed. Kogude komplekteerimisel võetakse arvesse ka lugeja soove.  

Kogu täieneb ka tänu mõningasele annetusele mis moodustab kuskil 5% kogude üldisest 

juurdekasvust. Sel aastal saabus 318 raamatut, millest 16 eksemplari on annetatud. 

Riigi ja KOV poolt eraldatavad komplekteerimissummad on piisavad. Iga kuu saabub keskmiselt 25 

uut raamatut, millest piisab Hulja lugejaskonnale. Lisaks toimib ka RVL, mida kasutatakse enamasti 

Kadrina valla raamatukogu ja filiaalide ning Lääne-Virumaa Keskraamatukoguga. E-teavikuid ei 

komplekteerita kuna puuduvad vastavad vahendid.  

 

3.1.1 Raamatu komplekteerimine 

Trükitud raamatutest saabus 2017. aastal 318 nimetust, sh 16 eksemplari annetusena.  

 

Raamatute laenutuste Top 10 

1. Jefferies, D. Teekasvataja naine 

2. Lindgren, A. Vennad Lõvisüdamed ; Röövlitütar Ronja 

3. Riley, L. Seitse õde: Maia lugu 

4. Pauts, K. Tulekandja 

5. Vadi. U. Neverland 

6. Kirkegaard, Ole L. Kummi-Tarzan ja teised 

7. Riley, L. Kasvuhoonelill 

8. Võrno, H. Missioon : ühe missiooni päevikud 

9. Sander. M. Litsid : naiste sõda. Teine raamat 

10. Riley, L. Tormiõde : Ally lugu 

Selle põhjal võib öelda et enim laenutatakse ilukirjandust ning kohustuslikku lastekirjandust. 

Populaarne autor on L. Riley. Edetabelis on võrdselt nii välismaa kui eesti autorite loomingut.  

 

3.1.2 Perioodika komplekteerimine 
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Väljaannete valikul arvestatakse lugeja soove ning eelarve küsimuste ja väljaannete otstarbekuse 

teemal konsulteeritakse põhikoguga, kes tellib perioodikat. 

2017. aastal olid komplekteerimisel 5 ajalehte: Postimees, Kuulutaja, Maaleht, Virumaa Teataja ja 

Kodukant. Ajakirju komplekteeriti 13 nimetust: Maakodu, Eesti Naine, Tervis Pluss, Elukiri, Imeline 

Ajalugu, Kroonika, Kodutohter, Käsitöö, Pere ja Kodu, Burda Plus ja Burda Special, Pereköök, Targu 

Talita. Kultuuriperioodikast telliti ajakirja Täheke. 

Perioodika komplekteerimine on väga vajalik selleks et pakkuda lugemist ka neile külastajatele, kes 

pole raamatute lugemisest huvitatud näiteks ajapuuduse tõttu. Hoonesisesed töötajad käivad 

igapäevaselt vabal hetkel päevauudiseid lugemas. Ajakirju laenutati sel aastal 535 korral.  

 

Perioodika laenutuste Top 10 

1. Pereköök 

2. Burda 

3. Imeline Ajalugu 

4. Tervis Pluss 

5. Täheke 

6. Kodutohter 

7. Pere ja Kodu 

8. Elukiri 

9. Eesti Naine 

10. Maakodu 

Perioodikast on enim laenutatud praktiliste näpunäidetega ajakirjad. Suurt huvi tuntakse ka ajaloo 

vastu. Olulistel kohtadel on ka tervise, pere ja koduga seotud perioodika. 

 

3.1.3 Auviste komplekteerimine 

Puuduvad 

 

3.2 inventuurid, mahakandmised 

Viimane inventuur tehti 2015. aastal ja uut inventuuri lähiaastatel plaanis pole teha.  

2017. aastal saabus raamatukokku 319 eksemplari, kustutati 472 eksemplari. See tähendab, et kogu 

vähenes 153 eksemplari võrra. 2016. aastal saabus 331 ja kustutati 224, ehk kogu täienes üldiselt 107 

teaviku võrra. Sissetulevate ja mahakantavate teavikute arvu püütakse hoida tasakaalus. 

 

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  

Lugejateeninduses muudatusi ei toimunud ja endiselt pakutakse järgmisi teenuseid: kojulaenutus, 

kohapeal lugemine, päringutele vastamine, AIP sh. abistamine arvutiga, printimine, kopeerimine, 

skaneerimine, kodulooliste trükiste müük, koduteenindus, üritused, koolitused, filmiõhtud. 

Raamatukogu reklaamib Kadrina kirjandusklubi ja Neeruti seltsi üritusi. Saab tutvuda Kadrina 

vallavolikogu protokollidega. Alati on olemas kohalik tasuta ajaleht Kodukant. 

Kadrina valla raamatukogus ja filiaalides viidi läbi lugejatele mõeldud küsitlus, mille põhjal tehti 

kvaliteedihindamine. Paljud ankeedi täitnud Hulja lugejad kes kasutavad raamatukogu teenuseid, olid 

väga rahul selle tegevusega. 

 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavakstegemine.  

Raamatukogus on olemas lugejatele kasutamiseks üks lauaarvuti. Sellega on ühendatud ID-kaardi 

lugeja koos pin-kalkulaatoriga. On olemas printimisvõimalus. Arvuti töötab kenasti, kuid on pisut 

aeglane. Võimaluse korral tuleks see välja vahetada uuema vastu. 

Nii suured kui väikesed lugejad kasutavad arvutit erinevateks toiminguteks: ID-kaardi uuendamiseks 

ja digiallkirjastamiseks, printimiseks, külastatakse sotsiaalmeedia lehti, e-maili, loetakse uudiseid, 

mängitakse jne. Kasutatakse ka wifit. Viimaste aastatega on AIP kasutamine tõusuteel. 2015. aastal 
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kasutati lugejaarvutit 51 korral. 2016. aastal 135 korral ning 2017. aastal juba 177 korral. Võib 

eeldada, et enamikel on nutitelefonid ja tahvlid kodus olemas, kuid kui on vaja teha ID-kaardiga 

toiminguid ja vormistada ning printida dokumente ja erinevaid blankette, siis selleks kasutatakse 

ikkagi raamatukogu arvutit. Ja raamatukogust saab alati vajadusel kohe abi küsida. 

Lisaks AIP-ile on lugejatele kättesaadavad ka perioodikaväljaanded, Kadrina Vallavolikogu istungite 

protokollid ning kohalik ajaleht Kodukant. 

Raamatukogus on olemas ka kuulutuste sein, kust leiab tarvilikku infot nii raamatukogu kui teiste 

asutuste ürituste kohta. 

 

4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused.  

 

Raamatu-

kogu 

Lugejad 

2016 

Lugejad 

2017 

Muutus 

(+-) 

Hulja filiaal 157 158 +1 

 

Raamatu- 

kogu 

Külastused 

2016 

Külastused 

2017 

Muutus 

(+-) 

Virtuaal-

külast. 

2016 

Virtuaal-

külast. 

2017 

Muutus 

(+-) 

Hulja filiaal 3161 4022 +861 850 1100 +250 

 

 

Raamatu- 

kogu 

Laenut-d 

2016 

Laenut-d 

2017 

Muutus 

(+-) 

Päringud* 

2016 

Päringud* 

2017 

Muutus 

(+-) 

Hulja filiaal 4489 5274 +785 35 183 +148 

 

2017. aastal on lugejate arv võrreldes eelmise aastaga põhimõtteliselt sama. 158-st lugejast  kuni 17-

aastaseid lugejaid 52, mis tähendab, et umbes kolmandiku lugejaskonnast moodustavad lapsed, 

õpilased. Enim lugejaid on töötajate lugejarühmas (68). Erinevalt 2016. aastast, kui suuruselt teise 

lugejarühma moodustasid põhikooli õpilased (30), on sel, 2017. aastal, peaaegu  võrdselt lugejaid 

algklasside õpilaste (19), põhikooli õpilaste (19) ja pensionäride (20) seas.  

Raamatukogu külastatavus on kõvasti tõusnud, seda ilmselt tänu rohkem korraldatud üritustele ja 

värskelt remonditud ruumidele, kus on mõnus aega veeta. Oma osa andis kindlasti ka raamatukogu 

ruumides toimunud Kohaliku Omavalitsuse Valimiste korraldamine.  

Ka laenutuste arv on tõusnud, mis on raamatukogule hea märk selle toimimisest. Sinna hulka lähevad 

ka pikendamised.  

Järjepidevalt registreeritakse päringuid. Enamajolt on need raamatukoguga samas hoones asuva 

lasteaia töötajate esitatud ja seotud arvuti kasutamisega.  

 

4.3 RVL teenindus 

RVL teenindus toimib väga hästi. Seda kasutatakse põhiliselt Lääne-Virumaa Keskraamatukoguga ja 

Kadrina valla raamatukogu ja selle filiaalidega. RVL raamatuid transpordib raamatukoguhoidja ise 

või kasutab selleks tuttavaid. Transpordiga abistavad ka teised valla töötajad ning valla bussijuht. 

Üldiselt saab RVL tellimus täidetud kiiresti - juba järgmiseks päevaks. Aeg oleneb ka sellest, millisest 

raamatukogust teavik tellitakse ja kuidas on teiste transpordivõimalused. 2017. aastal oli RVL välja 

672 ja sisse 426. 2016. aastal laenutati välja 285 ja sisse 830 teaviku laenutust. Kokkuvõttes on aastate 

vahe väike, kuid sisse ja välja laenutuste vahekord muutunud. 

 

4.4 Laste- ja noorteteenindus  

Hulja raamatukogu asub lasteaiaga samas hoones ja tehakse tihedat koostööd. Korraldatakse üritusi, 

ettelugemisi, meisterdamisi.  
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Veebruaris anti lastele võimalus osaleda „Mina ka” küsitluses. Märtsis osales Kadrina valla 

raamatukogu koos kõigi filiaalidega Kadrina lasteaed Sipsiku heategevusliku raamatulaada 

korraldamises. Septembris võtsin osa lasteaia korraldatud Mihklipäevast. Osalesin enda tehtud 

sügiskübarate moeshow’l ja laadal tegin lastele näomaalinguid. Detsembri alguses külastas Kadrina 

valda 17. Ülemaaline Jõuluvanade Konverents ja seoses sellega korraldasime koostöös lasteaiaga ka 

Huljal lastele kohtumise jõuluvanadega. Kõnniti rongkäigus, mängiti tantsumänge, kuulati jõulujuttu, 

loeti luuletusi. 

 

4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine 

Laste- ja noortekirjandusse lisandus sel aastal 78 uut teavikut. Eelmisel aastal oli neid 82. 

Komplekteeritakse tuntud autorite teoseid, eelistatud on alati eesti autorid. Samuti eelistatakse 

auhinnatud raamatuid.  

Uudiskirjandus paigutatakse lasteraamatute riiulite peale, hästi nähtavale kohale. Hea on pakkuda 

lapsele raamatut mis on uhiuus ja mida keegi pole veel lugenud. Loomulikult valitakse raamatut ka 

sõbra soovitusel ja eelkõige siiski võetakse see mis endale tõesti huvi pakub.  

 

4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 

 

Rmtk Lug-d 

2016 

Lug-d 

2017 

Muutus 

(+-) 

Külast-d 

2016 

Külast-d 

2017 

Muutus 

(+-) 

Laenut 

2016 

Laenut 

2017 

Muutus 

(+/-) 

Hulja 

filiaal 

54 52 -2 1295 1425 +130 796 909 +113 

 

Kolmandik raamatukogu kasutajatest moodustavad alla 17-aastased lapsed ja noored (158-st 52 

lugejat). Nende seas on 20 põhikooli õpilast, 18 algklassi õpilast, 12 koolieelikut ja mõned 

gümnaasiumi ning kutseõppeasutuse õpilased. Nagu lugejagruppidest järeldada võib, tuleb 

komplekteerida enamik raamatuid nii päris väikestele kui ka põhikooli lastele.  

 

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

Lugemisharjumuse kujundamiseks korraldati kümnel korral ettelugemist lasteaialastele. Lapsi kutsuti 

raamatukokku meisterdama ja joonistama, näitena ees pildid raamatutest. Emakeelepäeval tulid 

lapsed õpetajate eestvedamisel raamatukokku, et esineda raamatukoguhoidjale päheõpitud 

luuletustega. 

Oluline on näidata, et raamatukogu on tore koht, kuhu kõik on oodatud ja kus on alati midagi põnevat. 

Sel suvel ehitasime koolilastega pappkastidest suure muinasjutumaja, kus on mõnus pikutada ja 

raamatut lehitseda. Loomulikult ei puudu sealt ka mänguasjad. Selline pesa on lastele kutsuv ja 

meeldejääv.  

Laste lugemisharjumus on hea, kuid võiks olla tunduvalt suurem. Selle kallal tuleb veel töötada, kuid 

eeldused on olemas – lastel on kujunenud harjumus raamatukogus käia ja nad tunnevad end siin hästi. 

Laenutuste edetabel näitab et enim laenutatakse ikkagi kohustuslikku kirjandust. 

 

Lasteraamatute laenutuse Top 10 

1. Astrid Lindgren „Vennad lõvisüdamed; Röövlitütar Ronja” 

2. Ole Lund Kirkegaard „Kummi-Tarzan ja teised” 

3. Christine Nöstlinger „Vahetuslaps” 

4. Astrid Lindgren „Lärmisepa tänava Lota” 

5. Urve Grossthal „Tähtpäevade aastaring” 

6. Disney Enterprises „Autod” 

7. Astrid Lindgren „Pipi Pikksukk” 

8. Andrus Kivirähk „Kaka ja kevad” 
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9. Vilve Aavik-Vadi „Selle maa laps” 

10. Astrid Reinla „Pätu” 

 

4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad 

üritused. LISA 4 

Raamatukogus toimusid ettelugemised lasteaiarühmadele 10 korral. Loeti erinevatel teemadel – 

vastavalt saabuvale tähtpäevale või lihtsalt toredaid lugusid. Konsulteeriti ka lasteaiaõpetajatega, et 

ühildada raamatu lugemine nende nädala teemaga.  

Reedeti toimusid „Lastetoa” meisterdamistunnid lastele 20 korral. Neil osales kokku 137 last. Koos 

meisterdati, joonistati, värviti, nuputati, mängiti ja võisteldi erinevates mängudes. 

Detsembris külastas Kadrina valda hulk jõuluvanasid seoses 17. Ülemaalise Jõuluvanade 

Konverentsiga. Raamatukogu ja lasteaed korraldasid Hulja lastele kokkusaamise jõuluvanadega ja 

ürituse külastajaid oli 100 ringis.  

Otseselt lastele oli suunatud kaks raamatute väljapanekut - jõulude ning õppimise ja kooli teemal. 

Lasteraamatuid võis leida ka teistest väljapanekutest, näiteks Oskar Lutsu, mõnusa suve veetmise ja 

lemmiklooma teemadel. 

 

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  

Erivajadusega sihtrühmadele on võimalik pakkuda koduteenindust, kuid seda ei kasutatud. Üksikud 

erivajadusega lugejad puuduvad. 

 

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

võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.  

Raamatukogu pakub peale raamatute laenutamise võimaluste piires erinevaid kultuurielamusi, 

töötubasid ja ajaveetmise võimalusi. Lugejad on alati oodatud raamatukokku misiganes murega, aitan 

nii kuidas oskan. 

 

4.6.1 kohalikul   

Ettevõtmised ja osalejad: 

• Reedesed „Lastetoa” meisterdamised lastele toimusid 20 korral – 137 

• Ettelugemised lastele 10 korral - 120 

• 17. Ülemaaline Jõuluvanade Konverents Huljal – 100 

• Ragn-Sells infopäev 

• Kohalike Omavalitsuste Valimisjaoskonna nr 2 juhtimine ja töö korraldamine 

• Avati kinoklubi ja näidati filmi „Minu näoga onu” – 25 

• Individuaalkoolitused - 17 

• Naha töötuba – 14 

• Karbi meisterdamise õpituba kahel korral – 11 

• Kuusepärja meisterdamise töötuba – 11 

 

Näitused ja väljapanekud: 

• 2016. aasta top raamatud www.lugeja.ee andmetel 

• Horoskoop 2016 – vaata kui palju läheb täppi ja horoskoop 2017 

• Oskar Luts 130. sünniaastapäev 

• 2016. aasta enimmüüdud raamatud Postimehe andmetel 

• Nataša Sirotina pärlitööde näitus-müük 

• Minu aed 

• Mõnus suvi 

• Õppimine ja kool 

http://www.lugeja.ee/
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• Minu lemmikloom 

• Jõulud 

 

Koostöö ja toetajad: 

• Kadrina valla raamatukogu ja filiaalid – tugev ja ühtne meeskond 

• MTÜ Kadrina kirjandusklubi – reklaamid ja abi ürituste korraldamisel 

• Kadrina lasteaed Sipsik ja Hulja rühmad – ettelugemised, reklaamid, ürituste korraldamine, 

igapäevane üksteise abistamine 

• Neeruti Selts – reklaamid, kodulooliste trükiste müük 

• Kersti Naarits ja lasteaed – treeningute läbiviimine 

• Raido Nagel – kuuseokste toomine raamatukokku koolituse tarbeks 

• Ivar Schwindt – kuusepuu muretsemine 

• Matsimoka OÜ – maitsev kingikott külas olevatele jõuluvanadele 

• Lääne-Viru Omavalitsuste Liit ja Virumaa Teataja – Lääne-Virumaa aasta tegu küsitluse 

jagamine 

• Kadrina Vallavalitsus – Kadrina valla aasta tegija küsitluse jagamine ja Kohaliku 

Omavalitsuse Valimiste korraldamine 

• Lääne-Virumaa Keskraamatukogu – tööalane abi 

• Aare Purk – IT-spetsialist 

• Valla bussijuht – raamatute, mööbli transport 

 

4.6.2 riiklikul  

Puuduvad 

 

4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.  
Puuduvad 

 

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele. 

Koolitust otseselt küsitud pole ja seetõttu aitan jooksvalt abivajajaid nii kuidas oskan. 

Individuaalkoolitusi ja päringuid tehti sel aastal päris mitmeid. Enamjaolt oli tegu arvutialase abiga. 

Eelmisel aastal nii palju ei küsitud. Kasutajakoolituste läbiviimseks tuleb soetada laptop, et saaks 

kasutada äsja soetatud esitlustehnikat. 

Täiskasvanutele korraldati mitmeid töötubasid: karbi meisterdamine, kuusepärja valmistamine ja 

naha kasutamise töötuba. Neil osales koku 36 inimest.  

Filmiõhtute korraldamisega laiendatakse elanike silmaringi ja teadmisi filmindusmaastikust. 

Lastele tehti meisterdamistunde kus õpetati erinevaid tehnikaid, kasutades erinevaid materjale ja 

veedeti toredasti koos aega. Arendati ka mõttetööd ja õpetati uusi teadmisi. Aasta jooksul korraldati 

neid järjepidevalt 20 korral ja osalejateks oli 135 last.  

Ettelugemisi korraldati 10 korral ja neil kordadel osales 103 last.  

Peamisteks sihtrühmadeks on algklassi lapsed ja töötavad täiskasvanud. Eelmisel aastal keskenduti 

rohkem lastele, kuid sel aastal pakuti rohkem koolitusi ka täiskasvanutele. 

 

4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded  

Hulja raamatukogus toimuvast saab teada Hulja raamatukogust kohapealt. Samuti võib ürituste kohta 

leida infot Hulja bussipeatusest ja poodidest. Üritusi kajastatakse ka facebookis Kadrina valla 

raamatukogu ja filiaalide grupis, Kadrina kandi uudiste grupis ja Kadrina avalikus grupis. Postitajaks 

on enamasti Kadrina põhikogu ja töötajad jagavad neid omakorda edasi. Infot leiab ka Kadrina valla  

raamatukogu koduleheküljelt. 
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4.9 Andmebaasid.  

Hulja filiaalis koostatakse jooksvalt raamatukogu kroonikat.  

 

5. 2018. aasta tegevused 

• Lükkame käima filmiõhtute traditsiooni mida sai sügisel alustatud. 

• Jätkame reedeste „Lastetoa” meisterdamistega lastele, sest selle vastu tuntakse endiselt huvi. 

• Võtame osa Nukitsa konkursi hääletusest. 

• Kutsume lasteaiarühmasid rohkem raamatukokku ettelugemistele ja lastekirjandusega 

tutvuma. 

• Taotleme vallalt toetust laua- ja seltskonnamängude nurga loomiseks, et arendada laste 

mõttetegevust korraldades neile mängupäevi. 

• Pakume täiskasvanutele õpitubasid. Populaarset kuusepärja töötuba korraldame seekord 

Kadrinas. 

• Rühmakoolituste, kasutajakoolituste korraldamine juhul kui saab soetatud laptop. 

• Oleme elanike jaoks veelgi meeldivam, harivam ja kultuursem koht, kus on mõnus aega veeta 

ja kust leiab alati abi. Raamatukogust on saamas kogukonna keskus ja selle tugevdamiseks 

tuleb veelgi enam pingutada.  

• Ootame valla poolset toetust raamatukogu tegevusele ja jätkame koostööd teiste valla 

allasutustega ja toetajatega. 

 

Koostaja raamatukoguhoidja Gerda Ansi 

Direktor Ene Heide 

17.01.2018 

 

LISA 1 

Koolituste arv kokku Koolitustundide arv  

(koolituse maht ) 

Koolituseks kulutatud 

7 22 - 

 

LISA 2 

Puudub  

 

LISA 3 

Puudub 

 

LISA 4 

Laste-ja noorteüritused  

Raamatukogu 

nimi 

Ürituse nimi Osavõtjate 

arv 

Hulja filiaal Lastetuba – täpne värvimine 6 

Hulja filiaal Lastetuba – klouni meisterdamine 3 

Hulja filiaal Lastetuba – mõttemängud, linnukeste ja jõulutähe 

meisterdamine. 

3 

Hulja filiaal Lastetuba – mis on horoskoop? Õpime joonistama kukke, 

seinakaunistus ajakirjadest 

6 

Hulja filiaal Lastetuba – sõbrapäeva korvikeste ja kaartide 

meisterdamine 

7 

Hulja filiaal Ettelugemine L. Tungal „Jänesepoeg otsib sõpra” 21 
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Hulja filiaal Ettelugemine L. Tungal „Jänesepoeg otsib sõpra” ja Y. 

Walcker „Öökullitüdruk Teele aitab uut sõpra” 

9 

Hulja filiaal Lastetuba – Raamatu kirjutamise konkursi tutvustamine, 

Eesti lipu värvimine mullide abil, meisterdamine kõrrest, 

mõistatuse mäng ja joonistamine 

9 

Hulja filiaal Lastetuba – loovusjoonistamine nimetähtedest, twisteri 

mängimine, erinevuste otsimine pildilt 

10 

Hulja filiaal Emakeelepäeva puhul loevad lasteaialapsed päheõpitud 

luuletusi 

27 

Hulja filiaal Lastetuba – krepp-paberist roosi meisterdamine 6 

Hulja filiaal Lastetuba – kooruva tibu pulga otsas meisterdamine, 

munadepühateemalise labürindi lahendamine, näosaate 

mängimine 

11 

Hulja filiaal Lastetuba – Volbriteemaliste sõnade moodustamine 

silpidest, ämblikuvõrgust läbi ronimise mäng, paberist 

kujundi välja rebimine selja taga, mõistatusülesanded 

3 

Hulja filiaal Lastetuba – emadepäevakaardi meisterdamine 7 

Hulja filiaal Lastetuba – tuulevurri meisterdamine ja gräffiti 

joonistamine 

7 

Hulja filiaal Lastetuba – uksesildi meisterdamine, salakirja lahti 

mõistatamine 

4 

Hulja filiaal Papist muinasjutumaja ehitamine 5 

Hulja filiaal Ettelugemine „Kolm põrsakest” 6 

Hulja filiaal Ettelugemine Madonna „Härra Peabody õunad” ja 

vastandsõnamäng 

23 

Hulja filiaal Lastetuba – Lugeja kujutise meisterdamine, Halloweeni 

teemalised meisterdused, vastandsõnapaaride mäng ja 

vanasõnade mäng, 3D lillede meisterdamine puulehtedest 

ja mõistatuste grupitöö 

10 

Hulja filiaal Lastetuba – 3D vihmavarjuga pilt, tähelepanu mäng, lips 

voltimistehnikas 

6 

Hulja filiaal Jõulupildi joonistamine lasteaialastele 25 

Hulja filiaal Lastetuba – jõulupildi joonistamine, paberlennuki 

voltimine ja lennutamisvõistlus, salmiselfi 

4 

Hulja filiaal Ettelugemine A. Pervik „Väikesed vigurijutud” ja 

„Kärrdi! Kasukas kärises” 

6 

Hulja filiaal Ettelugemine E. H. Sits „Nätsupaberi rännak” 14 

Hulja filiaal Lastetuba – karbi ja kuusepärja meisterdamine paberist 6 

Hulja filiaal Ettelugemine K. Teiter „Kati ja Jeti” ja „Liiklusaabits” 14 

Hulja filiaal 17. Ülemaaline Jõuluvanade Konverents Huljal 100 

Hulja filiaal Lastetuba – raamatu otsimise mäng, wc-paberi rullist 

lumehelbekese meisterdamine, voltimistehnikas kuuseke 

ja saluudi joonistamine guaššidega 

4 
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