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Aastaaruanne 2017
Raamatukogu nimi: Kadrina valla raamatukogu
Harukogude arv: 4
Hulja filiaal
Kihlevere filiaal
Viitna filiaal
Vohnja filiaal
Elanike arv (01.12.16)
Kadrina vald: 4960
Kadrina: 2935
Hulja: 674
Kihlevere: 455
Viitna: 242
Vohnja: 654
Aruanne on koostatud Rahvusraamatukogu poolt välja töötatud kava alusel ja hõlmab Kadrina valla
raamatukogu 2017. aasta tööd. Filiaalide sisulisi aruandeid ei ole dubleeritud, vaid on lisatud eraldi
aruannetena. Statistilistest näitajatest on koostatud koondtabelid.
1.Põhilised tegevussuunad
• Mis sel aastal oli uut ja eriliselt märkimisväärset.
1.Kadrina põhikogu inventuuri läbiviimine.
Inventuuri käigus selgus, et puudu oli 240 eks raamatuid väärtuses 1464,86 eurot. Kuna eelmisest
inventuurist oli möödunud 23 aastat ja kolisime uutesse ruumidesse, siis kadu nii külastatavas
raamatukogus nagu Kadrina raamatukogu on, täiesti normaalne. Meil puuduvad turvakoodid
raamatutel ja turvaväravad, seetõttu ei saa kahjuks vargusi vältida. Seismine ja valvamine lugejate
kõrval on välistatud.
2.Hulja filiaali remont ja sisustamine.
Remondi käigus kujundati vanast hoidlaruumist ilus kaasaegsete tingimustega puhketuba töötajale
(kööginurk, külmik, mikrolaineahi, soe vesi, pehme mööbel jne.). Samuti remonditi ja sisustati
fuajee ja vahetati vana valgustus uue vastu.
3.Hulja filiaali kinotehnika soetamine ja kinoklubi rajamine.
Tulime vastu kogukonna soovidele ja huvidele ning otsustasime luua filmivaatamise võimaluse
Hulja inimestele.
4.Ridaküla teeninduspunkti loomine. Ridaküla on Kadrina valla kaugeim küla ja pääs Kadrina valla
raamatukokku keerulisem.
5. Lääne-Virumaa raamatukoguhoidjapäeva tähistamine Kadrinas. Tore üritus, kus meil oli au ja
heameel vastu võtta kolleege meie oma maakonna raamatukogudest.
6. Esinemine raamatukoguhoidjate kutsekoolitusel Rahvusraamatukogus loenguga „Kadrina valla
raamatukogu projektipõhised tegevused ja ürituste korraldamine“. Tagasiside oli meeldivalt
positiivne ja esinemine andis endale enesekindlust ja teadmist, et tegutsetud on õiges suunas.
7.. Lugejaküsitlusest võttis osa 124 inimest. Küsitlust läbi viia oli huvitav ja teadmine, et
raamatukogu tööga ollakse rahul, andis positiivset energiat edasi tegutseda.
Aastaks 2017 seatud ülesanded sai täidetud – tegeletud aktiivselt lugejateenindusega, asutatud
teeninduspunkt Ridakülla, teostatud Hulja filiaali remont ja sisustatud remonditud ruumid, loodud
kinoklubi Huljale, viidud läbi klubiõhtuid, koolitusi, kinoõhtuid, lasteüritusi, inventuur ja huvireis,
ja võetud vastu külalisi.

• Milline mõju on raamatukogu tegevusel kohalikule kultuurielule
Aasta oli Kadrina valla raamatukogule töine ja teguderohke. Kindlasti rikastasime ja
mitmekesistasime oma ettevõtmistega kohalikku kultuurielu. Raamatukogu on külastatavaim
kultuuriasutus vallas (kokku 30908 külastust aastas). Inimesed ei saa hakkama raamatuid ja ajakirju
lugemata. Toimus rida erinevaid rahvakultuurialaseid ja üldkultuurilisi ettevõtmisi.
Vallaraamatukogu kõigis osakondades kokku viidi läbi 80 erinevat ettevõtmist.
Lugejaküsitluse tulemuste põhjalikum lahtiseletamine ja kadrinlaste arvamused annavad hea
ülevaate raamatukogu tegevuse mõjust, vajalikkusest ja vallarahva seisukohtadest.
Kõige olulisemaks oma töös peame lugejate rahulolu. Lugejaküsitlusest järeldus, et 89,3 % on väga
rahul raamatukogu tegevusega. Lahtiolekuaegadega oli rahul 75 % vastanutest, osad soovisid, et
raamatukogu avataks hommikul hästi varakult, osad jälle, et oleks avatud õhtul kauem. Sooviti veel,
et suveperioodil oleks raamatukogu avatud ka laupäeviti. Kahjuks ei ole meil võimalik igaühe
soovidele vastu tulla. Arvestame ikkagi enamuse soove. Põhjusteks, miks raamatukogu kauem
avatud olla ei saa, on töötajate vähesus, tööaeg on igal töötajal seadusega ette nähtud 8 tundi
päevas, mitte 14 tundi ja igale töötajale on ette nähtud 2 järjestikust puhkepäeva nädalas.
Raamatute ja muude väljaannete valikuga raamatukogus oli rahul 75,2 % vastanutest. Sooviti
rohkem sõjaromaane, täppisteadust ja tehnikaalast kirjandust. Rahvaraamatukogu ei saa kõike
erialakirjandusest tellida ja ei ole ka mõttekas, siinkohal kasutame alati RVL teenust.
Järjekorda pandud raamatute ooteaja pikkusega oli rahul 73,6 % vastanutest. Arvati, et 2 - nädalane
ooteaeg on vastuvõetav ja paljudele polnud ooteaja pikkus üldse oluline.
Raamatukogu toimuvaid üritusi külastatakse aktiivselt – kinoõhtutud 39,7%, näitusmüügid 36,2 %,
kontserdid 22,4 %, klubiõhtud 19 %, raamatulaadad 15,5 %, koolitused 14,7 % ja 33,6 %
vastanutest ei käi raamatukogu üritustel.
Informatsiooni raamatukogus toimuva kohta saab enamus, 62 % sotsiaalmeediast, järgnevad
kuulutused teadetetahvlil, ajaleht Kodukant, sõbrad ja tuttavad jne. Üks lugeja vastas vahvalt: saab
infot ema käest.
Küsimusele, missuguseid üritusi võiks raamatukogus veel korraldada vastati nii: tantsuõhtuid,
võimlemisi, erinevaid töötubasid, arvuti algõpet, raamatuesitlusi, tutvumisõhtuid kirjanikega,
väljapoole Eestit kultuurireise, näiteks Riia ooperiteatrisse jne. Veel mõned arvamused - olen rahul
sellega, mis juba on, ei oska midagi lisada, praeguse valikuga väga rahul, ega liiga palju pole kah
hea, rohkem erinevaid laatasid, mulle tundub, et praegune ürituste valik on piisavalt lai, nad teevad
juba kõike, mis vaja jne. Üldiselt arvati, et ürituste valik on laialdane ja sobib, igaüks leiab siit
midagi huvitavat.
Kommentaarid ja ettepanekud – kõik jäägu samaks, sest Kadrina raamatukogu on tasemel, väga
tublid töötajad ja omavaheline koostöö sujub, tahan ainult kiita ja tänada meeldivate ürituste eest
kõiki Kadrina valla raamatukogu töötajad jne.
Inimesed on väljendanud oma rahulolu
raamatukoguhoidjate poolt soovitatud lugemisvara eest. Lisaks soovitakse võimalust registreeruda
raamatukogu lugejaks interneti teel, soovitakse, et raamatukogu avaldaks Facebookis laenutuste
TOP 10 ja uute raamatute arvustusi. Üldiselt on tagasiside ainult positiivne, tänatakse töötajaid ja
soovitakse jõudu edaspidiseks.
• Raamatukogu tegevused laste- ja noortekultuuri aastal.
See oli meile suurepärane võimalus rääkida lastele ja noortele õigetest väärtustest, raamatutest ja
kultuurielust Kadrinas läbi vallaraamatukogu tegevuse ja rõhutada koostöö, järjepidevuse,
traditsioonide ja samas ka uuendustega kaasaminemise tähtsust. Rääkisime, et kultuuritööd teha ei
ole sugugi kerge, aga kui seda teha südamega ja pühendunult, siis toob see palju rõõmu nii tegijatele
kui osasaajatele.
Erinevaid sündmusi laste-ja noortekultuuri aastal toimus 7:
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1. Lasteraamatulaat koostöös Kadrina lasteaiaga Sipsik.
2. Kadrina KK üheksandate klasside õpilaste külaskäik raamatukokku elukestva õppe ja
karjäärinõustamise raames.
3. Lastekaitsepäeva tähistamine – raamatukirjutamise konkursi lõpetamine, autasustamine ja
kontsert.
4. Ettelugemispäev raamatukogus- külas Kadrina lasteaed Sipsik mudilased.
5. Hõbesõlepidu emadepäeval ja isadepäeval.
6. Noorte omaloomingu pärastlõuna „Luuleleke“.
7. Kohtumisõhtu – külas Erni Kask
Oma aktiivse tegevusega paistsid filiaalidest eriti silma Hulja ja Vohnja filiaal. Vt Hulja ja Viitna
sisuline aruanne.
2.Juhtimine
Kadrina valla raamatukogu arengukavas on põhjalikult ära toodud vallaraamatukogu eesmärkide
saavutamiseks vajalike tegevuste elluviimine aastateks 2016 – 2019.
Kadrina valla raamatukogu töö juhtimine, koordineerimine, majandustegevus, haldusjuhtimine,
asjaajamine, töö dokumentidega, projektide kirjutamine, personalitöö, juhendamine,
koolitustegevus jne toimub põhikogus. Kadrina valla raamatukogu põhikogu tegevuses löövad aegajalt kaasa filiaalide töötajad. Kirjandusklubi ja kinoklubi töö organiseerimine, külalistega
kokkulepete sõlmimine ja filmide tellimine, aruandlus, üldine asjaajamine nii Kadrinas kui Huljal
on Kadrina põhikogu ülesanne. Kadrina põhikogu ja Hulja filiaali ürituste reklaamide
valmistamisega tegeleb Hulja filiaal. Tubli Hulja filiaali raamatukoguhoidja on alati nõu ja jõuga
abiks, temaga on hea ja huvitav arutleda paljude raamatukogutööd puudutavate teemade üle. Vohnja
filiaal tuleb tihti appi heade ja tarkade mõtetega ja alati kui abi vajame. Nii on kujunenud välja hea
meeskonnatöö, mis tuleb meile kõigile kasuks.
Hulja filiaal on teinud edusamme, regulaarselt toimuvad lastele suunatud ettevõtmised ja tänu
sellele on tõusuteel statistilised näitajad. Töötaja on hästi koostööaldis, pakub välja huvitavaid
ideid, abistab igakülgselt kolleege.
Vohnja filiaali töötaja on olnud hoolas ja tubli raamatukoguhoidja, hea suhtleja nii lastega kui
vanuritega. Olulisemaks tööks 2017. aastal oli Ridaküla teeniduspunkti käivitamine ja sealse töö
hoogustamine. Samuti on ta palju vaeva näinud laste lugemisharjumuste kujundamisel Vohnja
piirkonnas.
Kihlevere ja Viitna filiaali tegevust tuleks hoogustada. Pelgalt külakeskuse staatusest ei piisa.
Tuleks külarahvaga ühiseid kultuurilisi ettevõtmisi ja tegevusi organiseerida.
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:
• Muutused raamatukogude võrgus
Kadrina valla raamatukogu struktuuris ega võrgus suuri muutusi ei toimunud. 2017. aasta märtsis
loodi Ridaküla teeninduspunkt, et Vohnja piirkonna inimesi paremini teenindada.
Kadrina valla raamatukogu tegutseb ühe suure vallaraamatukoguna juba 2002. a algusest ühendades
valla kõik 5 rahvaraamatukogu. Raamatukogu ühtseks nimeks sai Kadrina valla raamatukogu ja
väikesed külakogud nimetati filiaalideks. Meil on ühine juhtimine, dokumentatsioon - põhikiri,
ühine eelarve, raamatukogu kasutamise eeskiri, AIP kasutamise eeskiri, asjaajamiskord,
dokumentide loetelu, töökorralduse reeglid, erinevad ohutusjuhendid jne. ning mis kõige tähtsam,
ühtne meeskond. Kadrina põhikogu tegeleb lisaks põhitegevusele raamatukogutöö juhtimisega, töö
koordineerimisega, personalitööga, koolitus-, arendus-, majandustegevusega ning
projektitegevusega.
•

Muutused lahtiolekuaegades

Lahtiolekuajad jäid kõigis üksustes samaks.
Kadrina avatud E – R 11- 18, L 11 – 16, suletud P, suvekuudel juunis, juulis, augustis suletud L, P
Hulja filiaal avatud E – R 10 – 18, suletud L,P
Kihlevere filiaal avatud E, K, R 9 – 17; T, N 10 – 18, suletud L,P
Viitna filiaal avatud E – R 13 – 19, suletud L,P
Vohnja filiaal avatud E, K, R 8 – 16; T ,N 10 – 18, suletud L, P ja iga kuu teisel teisipäeval
Ridaküla laenutuspunkt - avatud iga kuu teisel teisipäeval 12-19
• Nõukogu tegevus.
Nõukogu oli jätkuvalt suureks toeks, koos käidi kord aasta jooksul, aga suheldi omavahel väga
tihedalt. Palju häid mõtteid ja ideid on tulnud just nõukogu esimehelt. Nõukogu olemasolu on
vajalik. Iga põhjalikumat arutelu vajav küsimus lahendati koos nõukoguga.
Kas on läbi viidud raamatukoguteenuste kvaliteedihindamist?
Vastavalt Eesti raamatukoguhoidjate ühingu ja Kultuuriministeeriumi poolt väljatöötatud
rahvaraamatukoguteenuse kvaliteedihindamise mudelile hindasime Kadrina valla raamatukogu töö
kvaliteeti. Kvaliteedihindamine koosnes paljudest kriteeriumitest ja iga kriteeriumi juures
kirjeldasime raamatukogu olukorda, tegime arendusettepanekuid ja hindasime vastavalt etteantud
juhendile. Kriteeriumeid, mida tuli kirjeldada ja hinnata oli 5 ja lisaks alakriteeriumid. Võimalikust
maksimaalsest punktide arvust, s.o 96 punktist, saime 78 punkti. Selgus, et Kadrina valla
raamatukogu hetkeseis on üle keskmise hea tasemega, aga samas jätkub veel arenguruumi.
Selleks, et kvaliteedihindamist läbi viia, korraldasime lugejaküsitluse, millest selgus, et 89,3 %
vastanutest on raamatukogu teenustega rahul. Lugejaküsitlusest võttis osa 124 inimest.
Lugejaküsitlusest järeldus, et 89,3 % on väga rahul raamatukogu tegevusega. Lahtiolekuaegadega
oli rahul 75 % vastanutest, osad soovisid, et raamatukogu avataks hommikul hästi varakult, osad
jälle, et oleks avatud õhtul kauem. Sooviti veel, et suveperioodil oleks raamatukogu avatud ka
laupäeviti. Kahjuks ei ole meil võimalik ja ei ole ka mõistlik iga üksikut soovi täita. Arvestame
ikkagi enamuse soove. Kui töötajate arv oleks poole suurem, võiks raamatukogu avatud olla ka 12
tundi päevas.
Raamatute ja muude väljaannete valikuga raamatukogus oli rahul 75,2 % vastanutest. Sooviti
rohkem sõjaromaane, täpisteadust ja tehnikaalast kirjandust. Rahvaraamatukogu ei saa kahjuks
kõike erialakirjandusest tellida ja ei ole ka mõttekas, siinkohal kasutame alati RVL teenust.
Järjekorda pandud raamatute ooteaja pikkusega oli rahul 73,6 % vastanutest. Arvati, et 2 - nädalane
ooteaeg on vastuvõetav ja paljudele polnud ooteaja pikkus üldse oluline.
Raamatukogu toimuvaid üritusi külastatakse aktiivselt – kinoõhtutud 39,7%, näitusmüügid 36,2 %,
kontserdid 22,4 %, klubiõhtud 19 %, raamatulaadad 15,5 %, koolitused 14,7 % ja 33,6 %
vastanutest ei käi raamatukogu üritustel.
Informatsiooni raamatukogus toimuva kohta saab enamus, 62 % sotsiaalmeediast, järgnevad
kuulutused teadetetahvlil, ajaleht Kodukant, sõbrad ja tuttavad jne. Üks lugeja vastas vahvalt: saab
infot ema käest.
Küsimusele, missuguseid üritusi võiks raamatukogus veel korraldada vastati nii: tantsuõhtuid,
võimlemisi, erinevaid töötubasid, arvuti algõpet, raamatuesitlusi, tutvumisõhtuid kirjanikega,
väljapoole Eestit kultuurireise, näiteks Riia ooperiteatrisse jne. Veel mõned arvamused - olen rahul
sellega, mis juba on, ei oska midagi lisada, praeguse valikuga väga rahul, ega liiga palju pole kah
hea, rohkem erinevaid laatasid, mulle tundub, et praegune ürituste valik on piisavalt lai, nad teevad
juba kõike, mis vaja jne. Üldiselt arvati, et ürituste valik on laialdane ja sobib, igaüks leiab siit
midagi huvitavat.
Kommentaarides ja ettepanekute kirjutatust mõned näited: kõik jäägu samaks, sest Kadrina
raamatukogu on tasemel, väga tublid töötajad ja omavaheline koostöö sujub, tahan ainult kiita ja
tänada meeldivate ürituste eest kõiki Kadrina valla raamatukogu töötajad jne. Inimesed on

5
välendanud oma rahulolu raamatukoguhoidjate poolt soovitatud lugemisvara eest. Lisaks soovitakse
võimalust registreeruda raamatukogu lugejaks interneti teel, soovitakse, et raamatukogu avaldaks
Facebookis laenutuste TOP 10 ja uute raamatute arvustusi. Üldiselt on tagasiside positiivne, ühtegi
negatiivset mõtet ei olnud, tänatakse toredaid töötajaid ja soovitakse jõudu edaspidiseks.
Peaksime võtma kvaliteedihindamise tulemused aluseks raamatukogu arendustegevusele, eelarve
kavandamisele ja arengukava koostamisele. Hindamist peaksime läbi viima kord 2 aasta jooksul.
• Analüüsida teeninduspiirkonda
Aluseks on võetud elanike arv seisuga 01.12.2016. Raamatukogu teenindatavate üldarv ajaga on
vähenenud ja lugejate arv aasta-aastalt samuti vähenenud. Põhjuseks on inimeste siirdumine
linnadesse ja informatsiooni hea kättesaadavus internetist.
Seoses elanike arvu vähenemisega aastate jooksul on ka lugejate, külastuste ja laenutuste arvud
vähenenud, mis omakorda toob kaasa uudiskirjanduse ostmiseks mõeldud riigipoolse rahasumma
vähenemise.
Kadrina põhikogu piirkond, 2935 el – Kadrina alevik, Jõepere, Jõetaguse, Kadapiku, Kiku, Neeruti,
Pariisi, Udriku, Salda, Undla, Võduvere küla.
Hulja filiaali piirkond 674 el – Hulja alevik, Härjadi, Tirbiku, Vandu, Orutaguse, Saukse küla.
Kihlevere filiaali piirkond 455 el – Ama, Hõbeda, Kihlevere, Lante, Võipere küla.
Vohnja filiaali piirkond 654 el – Kallukse, Kõrveküla, Leikude, Mäo, Ohepalu, Põima, Ridaküla,
Tokolopi, Uku, Vaiatu, Vohnja küla.
Viitna filiaali piirkond 242 el – Arbavere, Loobu, Läsna, Mõndavere, Rõmeda, Viitna küla.
Arvame, et Kadrina vallas on elanikel hea juurdepääs raamatukoguteenustele. Kadrina valla kõik
piirkonnad on kaetud raamatukoguga. Keskusest kõige kaugem küla vallas on Ridaküla ja seal
tegutseb 2017. a kevadest laenutuspunkt. Sealsed elanikud kasutavad seda võimalust ja meie
andmetel on olukorraga rahul. Lugejaküsitluse põhjal võib väita, et probleeme raamatukoguteenuste
kättesaadavuse osas ei esine. Raamatukogu põhikogu ja filiaalide lahtiolekuajad on paika pandud
arvestades enamuse soovidega. Inimestele, kes tervislikel põhjustel ei saa raamatukogu külastada ja
on avaldavad lugemissoovi, korraldame koduteeninduse. Üldiselt Kadrina valla raamatukogu
töötajad tulevad lugejate soovidele igati vastu ja teevad kõik selleks, et inimesed raamatukogu poolt
pakutavate teenustega rahule jääksid.
2.2 Eelarve
Tabelis on esitatud ainult jooksvad kulud ja mitte investeeringud.
Põhieelarve
Seisuga
Seisuga
Muutus %
31.12.15. €
31.12.16 €
Eelarve kokku
179,42
160,25
-10,68
Personalikulu
79,21
87,45
9,42
Komplekteerimiskulu 29,19
31,46
7,22
sh KOV-lt
20,29
22,3
9,01
sh riigilt
8,9
9,15
2,73
Infotehnoloogiakulu
4,35
1,35
-68,97
Täienduskoolituseks
3,81
0,29
-92,39
Üritusteks, näitusteks 1,23
1,38
10,87
Kadrina põhikogu ja filiaalide kinnistute, hoonete ja ruumide majanduskulu jääk 2017. a lõpuks oli
3924 eurot. Põhjuseks oli soe sügis ja talv ning kütte ja elektri kokkuhoid. Infotehnoloogia
kokkuhoid 1130 eurot tekkis soodsamalt ostetud tehnika arvelt. Personalikulude kokkuhoid 988
eurot oli tingitud töötajate viibmisega haiguslehel (enne 1. aprilli 2017 ei kehtinud 100%

haigushüvitise maksmine) ja koristaja vahetumisega, seoses sellega puudus 2 nädalat raamatukogul
koristaja.
Koolituskulu kokkuhoid 200 eurot oli tingitud hinnalt soodsamate koolituste kasutamisega, eriti
Lääne-Virumaa keskraamatukogu poolt pakutavate odavate, aga see-eest kvaliteetsete koolituste
tõttu.
2.3 Projektid
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)
-

Periood
-

Eraldatud
summa
-

Projekti üldmaksumus
-

Uusi projekte 2017. a ei esitatud, sest kahe LEADER-ile esitatud projekti tegevused on veel pooleli.
Arvame, et oleme oma projektitegevusega rikastanud valla kultuurielu ja pakkunud heal tasemel
kultuurisündmusi. Tänu rahalisele toetusele, mida projektidega oleme saanud, on toimunud palju
erinevaid huvitavaid, vallarahvale tasuta ja heal tasemel ettevõtmisi, mida muidu ei oleks saanud
korraldada. Projekt „ Sõna ja muusikaga Eestimaa sünnipäevale vastu“ jätkub 2018. aastal. Kavas
on mitmeid huvitavaid ettevõtmisi. Oleme arvamusel, et Kadrina valla raamatukogu on päris palju
aidanud muuta maaelu Kadrina vallas elavamaks. Meie raamatukogu töötajatele ja Kadrina valla
rahvale sobib, et Kadrina valla raamatukogu ei tähenda ainult raamatuid ja lugemist, vaid on oma
kogukonna jaoks laiemas plaanis kohalik kultuuriasutus. Inimesed on harjunud, et raamatukogu ja
kirjandusklubi korraldavad erinevaid ettevõtmisi ja pakuvad huvitavaid elamusi. See on juba
aastatega traditsiooniks saanud.
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Personali osas oli üks väike muudatus. Kadrina põhikogu kauaaegne koristaja lahkus töölt
väljateenitud vanaduspensionile ja tuli leida uus usaldusväärne inimene, kes vastaks meie nõuetele.
Koristaja ametikohale oli 15 soovijat, järelikult tööpakkumisi maakohas ei esine sageli. Keeruline
oli valikut teha.
Juhtimise osas muudatusi ei olnud. Raamatukogutöö keskus on Kadrina põhikogus ja 16 aasta eest
loodud raamatukogusüsteem toimib kindlalt ja tõrgeteta. Igapäevast jooksvat tööd, ilma milleta
raamatukogu ei toimiks ja mis esmapilgul välja ei paista, on palju. Lisaks töö personaliga –
töölepingud, käskkirjad, taotlused, tööaja tabelid, puhkuste graafikud, töö arhiiviga, töötajate
koolitused, jne. Välja on kujunenud tugev meeskond. Kõik me suhtleme väga sageli telefonitsi,
meilitsi ja muul viisil. Toimuvad koosolekud, ühised koolitused, ürituste ühised korraldamised,
tööalased arutelud jne.
Kadrina valla raamatukogu koosseisukohtade suurus on 6,75, töötajate arv 7.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest.
Koolituse teema
Põhjamaade kirjandus
Kuida kasutada ruumi kui ruumi ei ole?
Õppereis Tallinna
Sissejuhatus biblioteraapiasse. Kasutamise võimalused
ja võtted.
Raamatukoguhoidja päev
Ülevaade uuemast noortekirjandusest
Noored ja raamatukogu
Pildi sisse minek. Raamatukunsti projekt lastele.
Kirjandustuur
Õppereis Tartu
Tuleohutusalane koolitus
Esmaabikoolitus

Korraldaja
LVKRK
LVKRK
LVKRK
LVKRK

Osalejate arv
2
2
6
2

LVKRK
LVKRK
LVKRK
LVKRK
LVKRK
LVKRK
FIE Karl Tamberg
FIE Heiki Porval

6
2
2
2
2
1
6
6
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Kõik koolitused olid huvitavad ja vajalikud ning saadud teadmisi on kasutatud oma igapäevases
töös.
Lisaks on kõik Lääne-Virumaa keskraamatukogu poolt organiseeritud koolitused olnud väga
taskukohased ja heal tasemel. Seetõttu on koolitusteks kulutatud summad väiksemad kui algselt
eelarves plaaniti. Kõigile töötajatele kohustuslik 16 - tunnine esmaabikoolitus sai läbitud tänu oma
vallast pärit esmaabikoolitajale Heiki Porvalile ja sõbrahinnale.
LISA 1
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:
Avalikud esinemised on meie raamatukogule igati kasuks tulnud, see on andnud võimaluse
tutvustada end ja teha teatavaks raamatukogus toimuv. Me oleme saanud laiemale publikule rääkida
raamatukogude tegevusest Kadrina vallas ja selle mõjust maainimeste elu rikastamisel. Avalikud
esinemised on kindlasti vajalikud ja kui on avanenud võimalus, oleme alati püüdnud seda kasutada
ja soovitame ka teistele.
1. Esinemine raamatukoguhoidjate kutsekoolitusel Rahvusraamatukogus loenguga „Kadrina valla
raamatukogu projektipõhised tegevused ja ürituste korraldamine“. Tagasiside oli meeldivalt
positiivne ja esinemine andis endale enesekindlust ja teadmist, et tegutsetud on õiges suunas. Samas
oli see Kadrina valla raamatukogule heaks reklaamiks vabariigi tasemel.
2. Ettekanne Lääne-Virumaa raamatukoguhoidjapäeval Kadrina valla raamatukogus. Andis
võimaluse tutvustada kolleegidele meie töid ja tegemisi.
LISA 2
2.4.4 Erialahariduse omandamine
Nõutav haridus on kõigil töötajatel olemas ja kõik osalesid täiendkoolitustel.
2.4.5 Töötajate tunnustamine
Vallapoolne toetus ja tunnustus Kadrina valla raamatukogu kõigile töötajatele 2017. aastal tehtud
töö eest oli igati südantsoojendav ja motiveeriv. Samuti tegi rõõmu ühine jõulukoosviibimine valla
allasutuste juhtide ja vallavalitsuse liikmete ning volikogu rahvaga.
Oleme aeg-ajalt esitanud tunnustamiseks oma kolleege. 2017. aastal oli meie kandidaat Lea
Lehtmets – Lääne-Viirumaa keskraamatukogu peaspetsialist. Temas on peidus tõelise
kultuuritöötaja hing. Lea on veendunud ja pühendunud raamatukogude edendaja. Tema on just see,
kes näeb raamatukogude tööd maakonnas laiemalt, õpetab, selgitab, juhendab , võitleb väikeste
maaraamatukogude eest ja tunnustab teisi.
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid
ja asukoht.
Kadrina põhikogu asukoht on hea, hoone seest ja väljast täielikult renoveeritud, sisustatud
kaasaegse mööbliga, olemas juurdepääs liikumispuudega inimestele – kaldtee, spetsiaalne uksekell,
inva-wc, töötajate olmetingimused suurepärased (olemas eraldi personaliruum, hea
pesemisvõimalus, kööginurk). Asfalteeritud on raamatukogu õueala ja rajatud välisvalgustus. 2017.
a osteti personaliruumi uus sisustus. 2017. a puudus vajadus remondiks kuna kõik on varem
teostatud. Sissesõidutee raamatukogu territooriumile vajab edaspidi asfalteerimist.
Hulja filiaal on avar, valgusküllane raamatukogu. Raamatukogu asub tiheda liiklusega maantee
ääres. Et raamatukogu oleks külastajatele kergemini leitav, võiks paigutada tee äärde suunaviit.
Puudub juurdepääs liikumispuudega inimestele. 2017. aastal remonditi Hulja filiaali fuajee, wc ja
puhkeruum ning sisustati ruumid nõuetekohase mööbliga, lisaks osteti 2 raamaturiiulit. Töötaja ja
lugejate olmetingimused paranesid märgatavalt. Lisaks paigaldati Hulja filiaali kaasaegne esitlus- ja

kinotehnika, mis võimaldab ka filmiõhtuid ja koolitusi korraldada. Kõik tingimused heaks
töötegemiseks on olemas. Koolituste korraldamiseks vajab töötaja sülearvutit.
Kihlevere filiaali hetkeolukord on hea, ruumide kujundamisel on kasutatud vana mööblit, mis on
kujundatud ja disainitud oma kätega. Tulemuseks on hubane, omanäoline ja värviküllane
raamatukogu, mis kutsub sisse astuma.
Liikumispuudega inimestele juurdepääs puudub. Et sissepääs raamatukokku oleks korrektsem,
vajab ohtlik ja järsk välistrepp väljavahetamist uue vastu ja trepikoda sanitaarremonti.
Vohnja filiaal on raamatukogu, mis sobib just mõisahoonesse. Vajame osaliselt raamaturiiulite
väljavahetamist. Vajalik on raamatukogu sissepääsu toomine nähtavamale. Välisuksest sisseastuv
inimene peaks koheselt leidma tee raamatukokku, praegu see nii ei ole. Praegune hämar akendeta
ruum raamatukogu ees ei ole sobilik ja ei kutsu sisse astuma. Liikumispuudega inimestele sissepääs
puudub. Puudub töötajale vajalik puhkenurk/puhkeruum.
Põhirõhk on pandud tööle Vohnja lasteaed-algkooli lastega. 2017. aasta märtsis avasime Ridaküla
teeninduspunkti. Eesmärgiks on Vohnja piirkonna inimeste parem teenindamine.
Viitna filiaal on väikese teeninduspiirkonnaga ja väikese lugejate arvuga raamatukogu. Viitna
raamatukogus on samuti AIP-i kasutamine vähenenud võrreldes eelmiste aastatega (2017-297,
2016-400) kuigi veidi aktiivsem kui teistes filiaalides. Asukoht hea, ruumid paiknevad
korterelamus, on kaasaegselt sisustatud ja valgusküllased. Kui Viitna filiaal püsima jääb, tuleks
tegevust elavdada ja ka majaesine väisvalgustus kaasajastada. Mõtteainet tekitavad mitmed
küsimused. Viitna filiaali töökoormus on väga väike, teeninduspiirkond (242), lugejate (66) ja
külastuste (2399) arv väike, muu tegevus kasin. Kas majanduslikult on põhjendatud, et Viitna filiaal
jätkaks praeguses staatuses? Kas viia töötaja koosseis 0,5-le või jätkata laenutuspunktina?
LISA 3
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Kadrina valla raamatukogu Kadrina põhikogus on tagatud juurdepääs liikumispuudega inimestele,
filiaalides on juurdepääs raskendatud.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Kõigis raamatukogu üksustes on Wifi leviala, kõigis arvutites on töökeskkonnaks Windows 10.
Viitna filiaalile osteti uus arvuti ja koopiamasin, Kihlevere filiaal sai uue koopiamasina. ID-kaardi
põhised teenused on kättesaadavad kõigis raamatukogu üksustes.
Lugejaarvutid:
Kadrinas 2, Huljal 1, Kihleveres 2, Vohnjas 3, Viitnal 2.
Arvutikasutajate arv pidevalt kahaneb, kasutatakse rohkem muid mugavamaid ja käepärasemaid
seadmeid – nutitelefon, iPad ja muud erinevad võimalused. Vohnja lapsed kasutavad koolimaja
arvuteid. Külades kasutatakse AIP arvuteid aktiivsemalt kui alevikes. Teostatakse pangaülekandeid,
täidetakse tuludeklaratsioone, digiallkirjastatakse dokumente jne. Kõigil inimestel ei ole ikka veel
võimalik kas materiaalsetel või muudel põhjustel internetiühendust koju muretseda.
AIP külastused kokku: 1070
2017
Kadrina – 206

AIP külastused kokku:1382
2016
Kadrina - 460

Hulja – 177
Kihlevere – 182
Viitna – 297
Vohnja - 208

Hulja - 68
Kihlevere - 191
Viitna - 400
Vohnja - 263
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3. Kogud komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
Aluseks on uudiskirjanduse komplekteerimisel võetud Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu poolt
välja töötatud komplekteerimise põhimõtted. Uudiskirjandusest tellisime eelisjärjekorras ikka eesti
ajalugu, eesti ilukirjandust, eesti lastekirjandust, välismaa väärtkirjandust jne. Spetsiaalselt Kadrina
valla raamatukogu komplekteerimise põhimõtteid ei ole kinnitatud. Kavatseme need põhimõtted
välja töötada ja kinnitada ning kogude kujundamisel aluseks võtta. Komplekteerimisel arvestame
lisaks elanike soovide ja vajadustega.
Kohaliku omavalitsuse ja riigi poolt eraldatud summad on olnud siiani piisavad. Uudiskirjanduse
tellimisel lähtume ka oma lugejate soovidest ja vajadustest ning teeme tellimisel põhjaliku valiku.
Uudiskirjanduse komplekteerimiseks kulus omavalitsuse eelarvest raamatutele 17570 eurot,
perioodikale 4734 eurot, riikliklikust dotatsioonist raamatutele 8865 eurot, kultuuriperioodikale
287 eurot, komplekteerimissummad kokku 31 456 eurot. Igal aastal on komplekteerimissummasid
suurendatud umbes 10 %. Aasta jooksul saadi juurde 2080 eks raamatuid, sh Kadrina põhikogusse
1222 eks, Hulja filiaali 318 eks, Kihlevere filiaali 172 eks, Vohnja filiaali 262 eks ja Viitna filiaali
106 eks.
Annetustena saadi Kadrina valla raamatukogule kokku 43 eks raamatuid, so 2,1 %.
Kogude suurus:
Kadrina - 26797 eks
Hulja – 9961 eks
Kihlevere – 8268 eks
Viitna – 4276 eks
Vohnja – 10316 eks
Kokku – 59618 eks
Raamatute laenutuste top 10
1. Jefferies,D. Teekasvataja naine
2. Pauts, K. Politseiniku tütar
3. Riley, L. Seitse õde
4. Sander, M. Litsid II osa
5. Sander, M. Litsid I osa
6. Riley, L. Tüdruk kaljunukil
7. Moyes, J. Pärast sind
8. Hannah, K. Ööbik
9. Stedman, M.L. Valgus ookeanide vahel
10. Pauts, K. Tulekandja
Vaadates laenutuste top 10, domineerib inglise hea ajaviiteromaan ja eesti kirjandusest krimiromaan
ja ajalugu.
Ajakirjade laenutuste top 10
1. Burda
2. Imeline Ajalugu
3. Kroonika
4. Tervendaja
5. Eesti Loodus
6. Eesti Naine
7. Mari
8. Kodutohter
9. Tervis Pluss

10. Elukiri
Ajakirjade laenutuste top 10 põhjal selgub, et ajakiri Burda on esikohal, järelikult inimesed on
hakanud väärtustama isetegemist ja taaskasutust. Teisel kohal olev ajakiri Imeline Ajalugu on
võitnud nii noorte ja vanade kui meeste ja naiste huvi. Tore, et meie lugejate huvid ja maitsed on nii
erinevad.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Perioodika tellitakse alati põhikogus ja arvestatakse iga filiaali raamatukoguhoidja soove ja üldist
vallaraamatukogu perioodika eelarvet.
Ajakirjade-ajalehtede tellimiseks kulus 4734 eurot.
Kadrina põhikogusse telliti 2018. aastaks järgmised ajakirjad ja ajalehed: Akadeemia, Hea Laps,
Keel ja Kirjandus, Looming, Maale, Raamatukogu, Täheke, Teater.Muusika.Kino, Vikerkaar,
Burda, Burda.Detskaja moda, Anne&Stiil, Eesti Loodus, Horisont, Diivan, Digi, Eesti Naine,
Elukiri, Imeline Ajalugu, Imeline Teadus, Kodu ja Aed, Kodukiri, Kodutohter, Kroonika, Kultuur ja
Elu, Mari, Käsitöö, National Geographic, Pere ja Kodu, Sotsiaaltöö, Tehnikamaailm, Tervendaja,
Tervis Pluss, Tiiu, Maakodu, Virumaa Teataja, Kuulutaja, Eesti Päevaleht, Postimees, Eesti
Ekspress, Maaleht, Sirp.
Kadrina valla raamatukogus kokku laenutati ajakirju aasta jooksul 7456 korda, põhikogus 3235
laenutust, päevas umbes 11 laenutust. Hulja filiaalis aastas 535 korda ja päevas 2,68 laenutust,
Kihlevere filiaalis aastas 1988 perioodika laenutust ja päevas 9,29 laenutust, Vohnja filiaalis aastas
495 laenutust ja päevas 2,31 laenutust ja Viitna filiaalis aastas 1203 laenutust ja 5,99 laenutust
päevas. Kadrina põhikogus ajalehti välja ei laenutata, filiaalides pakutakse seda teenust. Igasse
kodusse perioodikat ei tellita, aga kuna soovitakse hoida end kursis ühiskonnas toimuvaga,
kasutatakse ajakirjandusega tutvumiseks sageli raamatukogu.
3.1.3 Auviste komplekteerimine
Auviste vastu huvi ei tunta.
3.2 Inventuurid, mahakandmised
Inventuuri käigus selgus, et puudu oli 240 eks raamatuid väärtuses 1464,86 eurot. Kuna eelmisest
inventuurist oli möödunud 23 aastat, elati üle kolimine rahvamajast praegusesse asukohta, toimus
mitmeid töötajate vahetusi, siis kadu nii külastatavas raamatukogus nagu Kadrina raamatukogu on,
on täiesti normaalne. Kuna meil puuduvad turvakoodid raamatutel ja turvaväravad, siis ei saa
kahjuks vargusi vältida. Seismine ja valvamine lugejate kõrval on välistatud.
Kadrina valla raamatukogu kogudes on kokku 59618 eks raamatuid, juurde hangiti 2080 eks.
Kustutati 2860 eks raamatuid, sh Kadrinas 1125 eks, Huljal 471 eks, Kihleveres 202 eks, Viitnal 91
eks ja Vohnjas 971 eks.
Raamatukogu üldine ringlus on 0,9, Kadrina põhikogus 1,17; Huljal 0,53; Kihleveres 1,14; Vohnjas
0,49 ja Viitnal 0,76. Huljal ja Vohnjas on ringlus madal ja raamatuid on vähe kasutatud, järelikult
sisaldavad kogud vananenud ja mittevajalikke raamatuid ning need tuleb kustutada.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Lugejateeninduses muudatusi ei toimunud. Pakkusime lugejatele järgmisi teenuseid:
kojulaenutus
kohapeal lugemine
päringutele vastamine
RVL
AIP
abistamine arvutis erinevate toimingute tegemisel
skaneerimine
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printimine
kopeerimine
kodulooliste trükiste müük
käsitööde müük
koduteenindus
klubiõhtud
kinoõhtud
koolitused
raamatulaadad
huvireisid
kontserdid
postiteenus
sotsiaalteenus
kasutatud raamatute tasuta jagamine ja vahetamine
Oleme püüdnud kõigile oma külastajate soovidele vastu tulla ja pakkuda mitmekülgseid teenuseid.
Lugejaküsitluse põhjal oli 89,3 % vastanutest raamatukogu teenustega hästi rahul. Lugejaküsitlusest
võttis osa 124 inimest.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
Lugejaarvuteid täiendati ja uuendati regulaarselt, et oleks võimalik teostada erinevaid toiminguid.
Uuendati Kihlevere ja Viitna filiaali printerid ja Viitna lugejaarvuti. Osteti Hulja filiaali kaasaegne
esitlus-ja kinotehnika. Kadrina valla raamatukogu kõigis üksustes on juurdepääs avalikule teabele
tagatud ja kõik saavad selle teabega soovi korral tutvuda.
1. kõigis raamatukogu osakondades on olemas internetiühendus ja kõigis arvutites on
töökeskkonnaks Windows 10,
2. kasutatakse raamatukoguprogrammi URRAM,
3. kõigis raamatukogu punktides töötab AIP,
4. kõigis on olemas Wifi leviala,
5. kasutajate käsutuses on 10 arvutit, sh Kadrinas 2, Huljal 1, Kihleveres 2, Vohnjas 3, Viitnal 2,
6. kõigile on kättesaadavad vallavolikogu istungite protokollid,
7. kõigis üksustes on olemas vallaleht Kodukant, maakonnaleht Virumaa Teataja ja vähemalt 1
üleriigiline päevaleht.
Lugejaarvutite olukord on hea, aga kasutamine on muutunud ajaga vähemaks. Aina enam on
levinud nutiseadmed.
Aasta jooksul on arvuteid kasutatud järgmiselt:1070
1. Kadrina – 206
2. Hulja – 177
3. Kihlevere – 182
4. Viitna – 297
5. Vohnja - 208
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused.
RaamatuLugejad
Lugejad
Muutus
kogu
2016
2017
(+-)
Kadrina
1014
1005
-9
Hulja
157
158
1
Kihlevere
138
145
7
Vohnja
114
122
8
Viitna
68
66
-2
Kõik kokku
1491
1496
5

Raamatukogu

Külastused
2016

Külastused
2017

Muutus
(+-)

Kadrina
Hulja
Kihlevere
Viitna
Vohnja
Kokku

17701
3161
3809
2473
3969
31113

16752
4022
3904
2399
3831
30908

-949
861
-95
-74
-138
-205

Raamatukogu
Kadrina
Hulja
Kihlevere
Viitna
Vohnja
Kokku

Laenut-d
2016
33997
4489
9172
3495
3925
55078

Laenut-d
2017
31318
5274
9447
3235
5002
54276

Muutus
(+-)
-2679
785
275
-260
1077
-802

Virtuaalkülast.
2016
850
0
0
0
0
850
Päringud*
2016
299
35
5
0
71
410

Virtuaalkülast.
2017
1100
0
0
0
0
1100

Muutus
(+-)

Päringud*
2017
375
183
13
33
67
671

Muutus
(+-)
76
148
8
33
-4
261

+250
0
0
0
0
+250

Teeninduspiirkonna elanikest kasutas raamatukogu teenuseid 30,16 %. Kadrina põhikogu lugejate
hulgas oli kõige arvukamalt töötajaid (438), seejärel õpilasi (254), pensionäre (127) jne.
Külastuste arvu vähenemine on tingitud kinoõhtute arvu vähenemise, inevntuuri ajal raamatukogu
kinnioleku ja pikenduste puhul külastuste mittemärkimise tõttu. Kindlasti oma osa mängib siin ka
nutitelefonide suur kasutamine noorte hulgas. Vaadates statistilisi näitajaid, siis proportsioonis
elanike arvuga ei ole tagasiminek suur ja kui filiaalides lugejate, külastuste ja laenutuste arvud
suurenevad, siis paratamatult põhikogu arvud langevad. Inimene valib omale kodulähedasema
raamatukogu ja laenutab sealt. Kuna filiaalide töötajad on usinad kasutama süsteemisisest laenutust,
siis lugeja saab kätte kõik vajamineva võimalikult kodu lähedalt ja on rahul.
Kadrina põhikogu keskmine päevane külastavus oli 57,4 inimest.
Hulja filiaali külastas 20,11; Kihlevere filiaali 18,24, Vohnja filiaali 23,27 ja Viitna filiaali 16
inimest. Nagu lugejaküsitlusest selgus, oldi raamatukogu tegevusega rahul ja ka
raamatukogutöötajad ise jäid 2017. a töötulemustega rahule. Väikeseid tagasiminekuid arvudes olid,
aga põhiline on säilitada stabiilsus ja pakkuda inimestel jätkuvalt mitmekülgseid tegevusi.
*Infopäringud.
Infopäringutele vastati Kadrina põhikogus aasta jooksul 371 korral, filiaalides kokku 296 korral.
Raamatukogu poole pöörduti erinevate soovidega – teemapäringud, faktipäringud,
dokumendipäringud jne.
Suurem hulk päringuid esitati õppijate poolt. Püüdsime päringutele koheselt vastata, maksimaalselt
2-3 tunni jooksul. Päringutele vastamine on üks aeganõudvamaid töölõike raamatukogus, aga ka see
arv hakkab aasta-aastalt vähenema, sest väga lihtne on tänapäeval leida vastuseid oma küsimustele
internetist.
4.3 RVL teenindus
RVL on olnud Kadrina valla raamatukogus tihe vallasiseselt osakondade vahel ja Lääne-Virumaa
keskraamatukoguga, Kunda, Väike-Maarja, Haljala ja Vinni-Pajusti raamatukoguga. Vabariiklikul
tasandil RVL teenust kasutati sel aastal ainult mõned korrad, puudus suurem nõudlus. Kõik tellitud

13
raamatud saadi oma maakonna kogudest laenutada, järelikult on raamatukogud hästi
komplekteeritud. Ükski soovitud raamat ei jäänud lugejal saamata.
Kadrina valla raamatukogu tellis teistelt raamatukogudelt 3647 ja andis välja teistele 3861 raamatut,
sh Kadrina põhikogu tellis teistelt raamatukogudelt 1667 raamatut ja andis teistele 1869. Hulja
filiaal tellis 426 ja andis teistele 672 raamatut, Kihlevere tellis 715, andis välja 647, Vohnja tellis
sisse 452, andis välja 390, Viitna tellis sisse 387 ja andis välja 283 raamatut.
RVL toimib tänu meie aktiivsetele töötajate, nende tuttavatele ja pereliikmetele, maakonnasiseselt
tänu tegusatele kolleegidele.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Lasteraamatute tellimisel Kadrina põhikogusse suurendasime kohustusliku kirjanduse
eksemplaarsust, pöörasime tähelepanu veidi rohkem ingliskeelsele noorsookirjandusele ja
mudilastele mõeldud raamatutele. Kindlasti tellisime kõik auhinnatud või nominantsiooni kuuluvad
laste- ja noorsooraamatud.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Lug-d Lug-d Muutus Külast-d Külast-d
2016
2017
(+-)
2016
2017
Kadrina
247
254
7
3279
2943
Hulja
54
52
-2
1295
1425
Kihlevere 20
27
7
469
530
Viitna
11
9
-2
210
236
Vohnja
33
35
2
1967
1948
Kokku
365
377
12
7220
7082
Rmtk

Muutus
(+-)
-336
130
61
26
-19
-138

Laenut
2016
3021
796
500
231
1179
5727

Laenut
2017
3050
909
644
311
1471
6385

Muutus
(+/-)
29
113
144
80
292
658

Kindlasti on raamatukogu kasutamise aktiivsus seotud raamatute eksemplaarsusega. Kuna
suurendasime eksemplaarsust ja kasutasime aktiivselt RVL teenust, on veidi suurenenud laste arv
lugejate hulgas ja ka laste laenutuste arv. Kokkuvõtlikult võib öelda, et lapsed loevad, aga põhiliselt
kohustuslikku kirjandust ja õpetaja poolt soovitatud raamatuid. Samas peab nentima, et tänapäeva
lapsed on väga hõivatud õppetöö ja huvitegevusega ning nende vaba aeg on limiteeritud.
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
Vohnja ja Hulja filiaal tegelevad põhiliselt mudilastega lugedes raamatuid ette, korraldades
töötubasid ning soovitades ja pakkudes eakohast kirjandust. Kadrina põhikogus toimus mitmeid
toredaid üritusi erinevas vanuses lastele ja noortele.
Viisime sisse nõudmise, et laste koolivaheajal ei tohi raamatukoguhoidja raamatukogu sulgeda,
välja arvatud suvisel perioodil. Vaheajal tuleb meie raamatukogudel pakkuda lastele erinevaid
sündmusi - ettelugemisi, mängimisi, meisterdamisi jne.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad
üritused.
1. Lasteraamatulaat koostöös Kadrina lasteaiaga Sipsik. Vahva üritus ja hea näide mõnusast
hästi toimivast koostööst. Raamatute müügist teenisime mudilastele 156 eurot
murumütsikeste ostmiseks.
2. Kadrina KK üheksandate klasside õpilaste külaskäik raamatukokku elukestva õppe ja
karjäärinõustamise raames. Reklaamisime oma elukutset, tekitasime huvi selle ameti vastu
ja julgustasime minna õppima Tallinna Ülikooi.
3. Lastekaitsepäeva tähistamine – raamatukirjutamise konkursi lõpetamine, autasustamine ja
kontsert. Kuulutasime välja lasteraamatute kirjutamise konkursi, millele laekus 7 raamatut.

Seejärel korraldasime rahvahääletuse lemmikraamatu väljaselgitamiseks. Iga raamat oli
millegi poolest eriline ja seetõttu said kõik eripreemiad. Toimus vahva pidu, kus kohale olid
tulnud ka emad ja isad, vanaemad ja vanaisad, õed ja vennad. Lapsed esinesid lauludega,
rääkisid oma raamatu kirjutamisest ja lõpetuseks sõime kõik üheskoos torti. Üritus sidus
erinevaid põlvkondi ja aitas kaasa laste loomingulisele arengule.
4. Ettelugemispäev raamatukogus- külas Kadrina lasteaed Sipsik mudilased. Kristiina Kassi
Petra lugusid luges ette Jaanus Reisner. Üritus õpetas lapsi kuulama ja tekitas raamatuhuvi.
5. Hõbesõlepidu emadepäeval ja isadepäeval. Raamatukogu on aidanud korraldada ülevallalisi
tervitusüritusi väikeste vallakodanike auks juba 5 aastat. Raamatukogu kanda on olnud
osalejate registreerimine, reklaam, tervituskirjade valmistamine, raamatute tellimine ja
kohaletoimetamine, toitlustamisega seotud küsimused, saali dekoreerimine, laua katmine,
pildistamine ja piltide jagamine soovijatele jne. Raamatukogutöötaja kanda on olnud veel
raamatu „Pisike puu“ tutvustamine, kinkimine ja noore pere kutsumine raamatukokku.
6. Noorte omaloomingu pärastlõuna „Luuleleke“. Esinejaid oli Tartust, Tapalt ja Kadrinast.
Loeti luuletusi ja musitseeriti. Noortele meeldis väga õhkkond Kadrina raamatukogus.
7. Kohtumisõhtu – külas Kadrina keskkooli vilistlane Erni Kask. Kuna Erni Kasel valmis
kohalike sugemetega romaan „Leikude“, siis oli hea põhjus kutsuda külla Tartu
Linnavalitsuse kultuuriosakonna kultuuriteenistuse peaspetsialist Erni Kask. Raamatu
eitlusele oli tulnud palju huvilisi, sealhulgas Erni Kase eakaaslasi, koduküla rahvast,
õpetajaid ja koolinoori. Huvi raamatu „Leikude“ vastu on siiamaani kõrge.
8. Kadrina lasteaia „Lotte“ rühma külaskäik raamatukokku – uute raamatute tutvustamine ja
ettelugemine. Üritus tutvustas raamatukogu ja aitas äratada lastes lugemishuvi.
Osales 347 last ja noort
LISA 4
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Koduteenindus
Kordade arv
Teenuste arv
Kasutajate arv
Kadrina põhikogu
36
36
3
Hulja filiaal
Kihlevere filiaal
Viitna filiaal
15
15
1
Vohnja filiaal
kokku
51
51
4
Raamatukogu tuli alati vastu liikumispuudega inimestele ja korraldas soovi korral koduteeninduse.
Teenused teistele asutustele
Ürituste arv
Osavõtjate arv
Raamatukogu teistele asutustele teenuseid ei pakkunud. Ei olnud nõudlust.
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
Raamatukogu tegevust toetasid:
1. Kadrina vallavalitsus ja volikogu – Jaanus Reisner, Erich Petrovits, Aili Purk, Mare Kukk,
Viivika Murumaa.
2. Kadrina vallavolikogu kultuurikomisjon
3. Kadrina valla raamatukogu nõukogu – Aili Purk, Mare Kukk
4. Lääne-Virumaa keskraamatukogu – Lea Lehtmets, Kaili Õunapuu Seidelberg, Tiina Kriisa,
Kaie Onton, Iivi Kask, Aili Höövelsoo, Riina Kriffel.
5. Avaliku Teabe spetsialist ja ajakirjanik Rein Sikk
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6. IT-spetsialist Aare Purk
Oleme oma toetajatele tänulikud, need inimesed tegid möödunud aastal meie elu lihtsamaks ja
turvalisemaks.
Koostöö toimus:
1. Lääne Virumaa keskraamatukogu koolitus, metoodiline abi, komplekteerimine, inventuur.
2. Kunda raamatukogu – RVL.
3. Läsna rahvamaja – kultuuriprobleemide arutelu ja lahenduste otsimine, heade ideede
jagamine.
4. Kadrina lasteaed Sipsik Kadrina ja Hulja rühmad – igaaastased ettelugemispäevad,
külaskäigud, raamatulaat, meisterdamised jne.
5. Vohnja lasteaed-algkool – ühistegevused lastele.
6. Kadrina kk – karjäärinõustamine.
7. Neeruti selts – ürituste reklaamimine ja trükiste müümine
8. Kadrina huvi-ja noortekeskus – huvikeskuse saali, pillide ja helitehnika kasutamine.
Mõnede ettevõtmiste puhul jäi kirjandusklubi saal väikeseks, mistõttu viisime need majast välja.
Kuna raamatukogul puuduvad muusikalised instrumendid ja helitehnika, siis tuli neid laenutada
koostööpartneritelt. Koostöö laabus hästi ja sellest oli kasu kõigile - meie valla inimestele,
ettevõtetele ja organisatsioonidele. Kadrina keskkooliga, kunstidekooliga ja lasteaiaga on koostöö
olnud pidev ja traditsiooniline.
4.6.1 kohalikul
1.
Klubiõhtu – külas Kristina Ehin luulekoguga „Kohtumised“ ja ansambli Naised köögis
kontsert. Toetas LEADER.
2.
Lasteraamatulaat koostöös Kadrina lasteaiaga.
3.
Teeninduspunkti avamine Ridakülas.
4.
Kadrina lasteaia „Lotte“ rühm külas raamatukogus.
5.
Hõbesõlepidu emadepäeval.Toetas vallavolikogu kultuurikomisjon.
6.
Kadrina KK üheksandate klasside õpilaste külaskäik raamatukokku elukestva õppe ja
karjäärinõustamise raames – Raamatukoguhoidja amet, õppimisvõimalused, töö raamatukogus.
Reklaamisime oma elukutset, tekitasime huvi selle ameti vastu ja julgustasime minna õppima
Tallinna Ülikooi.
7Kohtumisõhtu – külas Erni Kask romaaniga „Leikude“
8Lastekaitsepäeva tähistamine – raamatukirjutamise konkrss, autasustati noori kirjanikke, söödi
torti, esinesid Kadrina kunstidekooli laululapsed.
9Huvireis Järvamaale – külastasime Seidla tuulikut Albu vallas, Ajakeskust Wittenstein Paides ja
maisilabürinti Roosna -Allikul.Toetas LEADER.
10Klubiõhtu- külas Haljala rahvamaja näitering A. Kivirähki näidendiga „Kaheksa varbaga
kuningas“. Mängisid Kadrina valla Läsna rahvamaja juhataja Heli Napp ja Haljala vallavolikogu
esimees Margus Punane, lavastajaks oli Martti Samolberg. Näitlejate mäng oli väga hingeminev ja
võeti rahva poolt hästi vastu.Üritusel osalejaid oli 80. Toetas LEADER.
11. Hulja kinoklubi pidulik avamine.
12. Teemaõhtu – külas Eesti Vabariik 100 raames linastuva filmi „Seltsimees laps“ režissöör
Moonika Siimets ja peaosatäitja Helena Maria Reisner.
13 Ettelugemispäev raamatukogus Kadrina lasteaed „Sipsik“ mudilastele.
14. Jõulukroonide meisterdamise õpituba/koolitus. Toetas LEADER.
15. Õpituba/koolitus „ Vanade puitakende taastamine. Toetas LEADER.
16. Lääne-Virumaa raamatukoguhoidjapäev Kadrina valla raamatukogus.
17. Hõbesõlepidu isadepäeval
18 Mütsiheegeldamise õhtu raamatukogus.

19. Noorte omaloomingu pärastlõuna „Luuleleke“
20. Kontsert „Jõuluootus“ koostöös MTÜ Kultuuriringiga.
21. Salongiõhtu – külas sõnalis-muusikalise kavaga Tuuli ja Teet Velling. Tänuüritus raamatukogu
ja kirjandusklubi aktiivsetele külastajatele, sõpradele ja toetajatele, lugejatele. Toetas LEADER.
22. Kadrina valla käsitöömeistrite tööde jõulueelne näitusmüük. Raamatukogus on traditsiooniks
muutunud igaaastane heategevuslik ettevõtmine. See on toimunud vastu tulles vallaelanike
soovidele. Kadrina valla käsitöömeistrite tööde jõulueelsel näitusmüügil osales oma töödega 40
inimest. Kolme nädala jooksul toimus raamatukogus vahva jõulumöll, mille kestel külastas meid
päris palju huvilisi, kes imetlesid kauneid käsitöid ja püüdsid oma jõulukingivarusid täiendada.
.Ettevõtmine oli heategevuslik ja võeti Kadrina inimeste poolt väga hästi vastu. Arvestades, kui
palju tööd ja vaeva oli nähtud näputööde tegemisega, olid hinnad sümboolsed, inimesed soovisid
pakkuda rõõmu ja teha midagi head. Rahulolu oli südames nii käsitööde valmistajatel kui
jõulukingituste ostjatel ja mis seal salata, ka raamatukogu sai oma teenuseid reklaamida ja aktiivselt
lugemisvara kaasa poetada. Antud ettevõtmine toimus raamatukogus juba kolmandat korda ja kui
nii aktiivne huvi jätkub, siis oleme valmis seda traditsiooni jätkama. Külastuste hulka ei lisanud
näitus-müügil osalejaid.
Kinoklubi õhtud
Kuna projektiüritusi oli 2017. aastal rohkem kui tavaliselt ja oma põhitööga tuli ka edukalt tegeleda,
siis jäi kinoklubi tegevus veidi tahaplaanile. Samuti seoses laste-ja noorte kultuuriaastaga püüdsime
rohkem tähelepanu pöörata lastele ja noortele.
1.
3 veeb – „November“
2.
9. veeb - „November“
3.
6. apr - „Sangarid“
4.
21. nov - „Minu näoga onu“
Kõigil nimetatud ettevõtmistel osales kokku 1537 kultuurihuvilist.
Näitused
Korraldati 14 näitust ja väljapanekut.
1.
Oskar Luts – armastatud eesti klassik 130
2.
Nataša Sirotina pärlitööde näitus
3.
Tiia Toomet 70
4.
Eesti Vabadussõja mälestusmärgid
5.
Killukesi meie tegemistest aastal 2016
6.
Emakeelepäev – 14 märts
7.
Aedniku kevad
8.
Lasteraamatute kirjutamise konkursile laekunud raamatud
9.
Tere tulemast suveaeda!
10.
Varsti kooli!
11.
Raamatusari „101 Eesti...“
12.
Kirjastuse „Tänapäev“ sari „Eesti...“
13.
Jõnkadi, jõnkadi jõulud tulevad
14.
Püsiväljapanek „Uusi lasteraamatuid“
14.
Püsiväljapanek „Uued noorteraamatud“
Tänu näitustele ja väljapanekutele avastasid ja laenutasid nii mõnedki lugejad omale meelepärase
ja vahepeal unustusehõlma vajunud raamatu.
Muud
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Leader projektide konsultatsioonipäev
Ragn-Sells-i infopäev raamatukogus
Mõttetalgud – Mis saab Kadrina jaamahoonest?
Kadrina vallavalitsuse infotund
Keskerakonna Kadrina osakonna koosolek – kahel korral
Vallavolikogu kultuuriomisjoni koosolek.

Need, kes meie saali kasutasid oma sündmuste läbiviimiseks, jäid rahule ja kiitsid mugavaid
tingimusi.
4.6.2 riiklikul
Koolituse läbiviimine Rahvusraamatukogus. Esinemine raamatukoguhoidjate kutsekoolitusel
loenguga „Kadrina valla raamatukogu projektipõhised tegevused ja ürituste korraldamine“. Oli väga
huvitav kogemus, enda proovile panemine, hea ettevalmistus ja kõik sujus suurepäraselt.
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.
Kadrina valla raamatukogu väisasid kultuuritöötajad Lätimaalt Jelgava maakonnast ja külalised
Saksamaalt. Tõlgina kasutasime Jaanus Reisneri abi.
Üldiseloomustus, milliseid üritusi korraldati.
Kokku korraldati 80 erinevat ettevõtmist ja osa võttis 2266 huvilist, sellest Kadrinas 26 üritust ja
1537 osalejat. Hulja filiaalis korraldati 36 üritust, Kihleveres 1, Viitnal 6 ja Vohnjas 11. Ürituste
korraldamisel jälgisime seda, et pakutav oleks suunatud erinevatele vanusegruppidele ja erinevate
huvidega inimestele. Soov oli, et igaüks leiaks midagi enda jaoks huvitavat. Veidi enam pöörasime
seekord tähelepanu lastele ja noortele. Tagasiside ürituste puhul on olnud positiivne. Kadrina
põhikogu ja kirjandusklubi poolt pakutud ettevõtmised on olnud tänu projektitoetustele
suurejoonelisemad ja rahvarohkemad. Näiteks Kristiina Ehini luulekogu „Kohtumised“ esmaesitlus
ja Naised köögis kontsert tõi kokku umbes 300 inimest. Me panustame pigem kvaliteedile kui
kvantiteedile.
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Sihtrühmaks on pensionärid ja need, kellel kodus internetiühendus puudub. Aitasime teha
tuludeklaratsioone, tervisetõendeid, pangaülekandeid, ostu-müügi lepinguid, tegime postkaste,
otsisime materjali erinevate teemade kohta jne. Internetikasutajaid on aasta-aastalt vähemaks
jäänud. Kasutatakse muid võimalusi. Kasutajakoolitusi tehti põhikogus ja filiaalides kokku 64
korral.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded.
Oleme pööranud palju tähelepanu meie külastajate ootustele ja tahame, et keegi ei jääks infost
raamatukogus toimuva kohta ilma. Parim kanal raamatukogu reklaamimiseks on olnud Facebook.
Lisaks eelnevale teavitamisele oleme jaganud juba toimunud ja õnnestunud ettevõtmiste kohta
lühikokkuvõtteid ja fotomaterjali. Raamatukogu ettevõtmiste reklaamid on ilmunud nii vallalehes
Kodukant kui maakonnalehes Virumaa Teataja ja reklaamtulpadel. Infot oleme jaganud meili teel
ja saatnud personaalseid kutseid. Aga kõige paremaks reklaamiks on hästi korraldatud ja
õnnestunud ettevõtmine, töötajate viisakus, südamlikkus ja soojus. Suureks abiks reklaamide
kujundamisel oli meie noor raamatukoguhoidjaga Hulja raamatukogust.
4.9 Andmebaasid.

URRAM-i kataloog on heaks abiliseks lugejale otsimaks vajalikke teavikuid erinevatest
raamatukogudest. Lisaks URRAMI-i kataloogile on raamatukogu kodulehel olemas mitmeid
kasulikke linke:
E-kataloog ESTER
Eesti raamatukogude ühiskataloog
Riigi Teataja
Ajaleht Virumaa Teataja
Ajaleht Kuulutaja
Riigiportaal Eesti
Eesti rahvaraamatukogude ühine koduloolise info talletamise süsteem
Digiteeritud Eesti ajalehed
5. 2018. aasta tegevused
2017. aasta oli huvitav ja töine. Vahetus vallavalitsus ja volikogu ja keegi meist ei tea veel, kui
kultuurisõbralikud on uued vallajuhid. Seda näitab aeg, suhtumine ja toetus raamatukogudele.
On heameel, et suurim ettevõtmine, milleks oli inventuuri läbiviimine, sai tehtud. Kavandatud
üritused ja uuendused said läbi viidud ning rahva rahulolu tegi südame soojaks.
2018. aastal tähistame Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva erinevate huvitavate ettevõtmistega.
Veebruaris on kavas Siiri Sisaski kontsert koos näitusega, kus eksponeerime Kadrina valla
käsitöömeistri kootud Eesti erinevate kihelkondade mustritega sokke.
Kevadel kutsume
kirjandusklubisse külla Evelin Ilvese rääkima tervislikest eluviisidest, suvel korraldame lugejatele
külaskäigu Eesti Rahva Muuseumisse, teeme veel mõne rahvakultuurialase töötoa ja koolituse jne.
Kavas on veel rida erinevaid näitusi noortelt kunstnikelt ja kinoõhtuid uute eesti filmidega. Vohnjas
ja Huljal on kavas luua lastele ja noortele loovuse arendamiseks ja vaba aja sisustamiseks
lauamängude nurk. Kadrina põhikogul on kavas soetada tagastuskast, mis asetseks välisukse kõrval
ja võimaldaks tagastada raamatuid 24 tundi ööpäevas. Loodame, et raamatukogu tegevus sujub
hästi ja pakub jätkuvalt inimestele rõõmu.

Ene Heide
Direktor
22.01.2018

LISA 1
Raamatukogu
nimi
Kadrina
Hulja
Kihlevere
Viitna
Vohnja
Kokku

Koolituste
kokku
14
7
6
4
8
39

arv Koolitustundide arv
(koolituse maht )
76
22
34
28
37
197

Koolituseks kulutatud
0,29 tuh eurot

0,29 tuh eurot

LISA 2
Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused.
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1. Esinemine raamatukoguhoidjate kutsekoolitusel Rahvusraamatukogus loenguga „Kadrina valla
raamatukogu projektipõhised tegevused ja ürituste korraldamine“. Tagasiside oli meeldivalt
positiivne ja esinemine andis endale enesekindlust ja teadmist, et tegutsetud on õiges suunas.
2. Ettekanne Lääne-Virumaa raamatukoguhoidjapäeval Kadrina valla raamatukogus. Andis
võimaluse tutvustada kelleegidele meie töid ja tegemisi.
LISA 3
Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Raamatukogu nimi
Teostatud tööd (2017)
Hulja filiaal
Fuajee ja wc renoveerimine, vanast hoidlaruumist puhketoa ja
kööginurga ehitamine, osaliselt valgustuse uuendamine.

LISA 4
Laste-ja noorteüritused, lähemalt punkti 4.4.4 all. Vt filiaalide aruanded
Raamatukogu nimi
Ürituse nimi
Osavõtjate arv
Kadrina
Lasteraamatulaat lasteaias
arv teadmata
Kadrina kk 9. klasside
44
karjäärinõustamine
Lastekaitsepäev raamatukogus
40
Ettelugemispäev raamatukogus
54
Hõbesõlepidu emadepäeval
60
Noorte „Luuleleke“
20
Klubiõhtu-külas Erni Kask
60
„Lotte“ rühm raamatukogus
9
Hõbesõlepidu isadepäeval
60
kokku
347

