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Aastaaruanne 2017
Viitna raamatukogu (Kadrina harukogu)
Elanike arv (01.12.16) 242
1.Põhilised tegevussuunad
Ka 2017. aastal oli eesmärk lugejaid erinevatele üritustele viia. Käisime teatris, kontsertidel, kinos
ja kahel huvireisil. Kokku käisime „kodust ära“ 20 korral ja minuga oli kaasas kokku 47 inimest.
Paljud nimed küll kordusid, sest nagu ikka, on ühed, kes tulevad meelsasti kodust välja ja teised,
keda peab meelitama. Ja muidugi on ka kolmandad, kes ei tule ka siis kuhugi, kui auto kodu-ukse
alt peale võtaks. Enam oli meie inimesi kaasas kontsertidel „Naised köögis“, Kaunimate Aastate
Vennaskond, Marko Matvere ja „Mustlasvanker“ja Karavani jõulukontsert. Kindlasti
elamusterohkem oli kontsert „Mustlasvanker“, mis toimus aprillikuu lõpus Vihulas. Sellel päeval
oli ootamatu suur tuisk, puud olid teedel ja paljudes kohtades polnud voolu. Kõigi halbade asjade
kokkusattumise tõttu toimus kontsert mõisa lähedale üles pandud suures telgis, mida köeti
gaasipõletitega ja voolu andis generaator, Telk lõgises tuulehoogudes ja hakkas tilkuma
kondentsveest. Siiamaani on veidi kõhe seda seiklust meenutada, aga seetõttu on kõigil osalenutel
hästi meeles. Teatrietendustest võib esile tuua „Ma armastasin sakslast“Läsna külateatris, „Viimane
võllamees“ Loodi kuivatis Loobus ja „Pruutneitside suur saladus“Palmse mõisas. Filmidest pakkus
meie inimestele kõige rohkem huvi mängufilm „November“Kadrina filmiklubis.
Inimesed on raamatukogus käies hakanud juba ettepanekuid tegema, kuhu võiksime minna ja
jälgitakse piletite sooduskampaaniaid teatrites.
Ujulasse olen ainult ühe proua kaaslaseks saanud, aga siiski tuntakse juba huvi vesiaeroobika vastu
ja ehk varsti on meid rohkem.
Arvan, et raamatukogu mõju külarahva viimisel kultuuri juurde on päris suur.
Põhimised lastega tegelemised jäid Mardi- ja Kadripäeva ning Jõulude aega
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:
2.2 Eelarve
Täidab põhikogu
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu
Täienduskoolituseks
Üritusteks, näitusteks

Seisuga
31.12.16. €

Seisuga
31.12.17 €

Muutus %

2
*….
*…..
2.3 Projektid
Täidab põhikogu
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

Periood

Eraldatud
summa

Projekti üldmaksumus

2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest..
Koolituse teema

Korraldaja

Osalejate arv

Õppereis Tallinna

Lääne-Virumaa Keskraamatukogu
Lääne- Virumaa Keskraamatukogu
FIE Heiki Porval
FIE Karl Tamberg

1

Raamatukoguhoidja päev
Esmaabi põhikoolitus
Tuleohutuse koolitus ja õppus

1
1
1

Koolitused huvitavad. Väga emotsionaalne oli Õppereisil Tallinnasse, eriti teada saamine, kuidas
pimedad raamatuid trükivad. Väga huvitav oli ka esmaabi põhikoolitus. Juhendaja Heiki Porval
oskas iga õpetust siduda mingi looga, tänu millele jäi materjal hästi meelde.
LISA 1
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:
Ei toimunud
LISA 2
2.4.4 Erialahariduse omandamine
Oman vajaliku hariduse raamatukoguhoidjana töötamiseks
2.4.5 Töötajate tunnustamine
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid
ja asukoht.
LISA 3
Viitna raamatukogu asub põhjalikult remonditud ja raamatukogu vajadustele vastavalt sisustatud 2toalises korteris Puraviku 1- 5 Viitna külas.
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Liikumispuudega inimestele pole raamatukogusse juurdepääs tagatud.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
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Uuendati raamatukogu töötaja arvuti.
3. Kogud
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
Kogud suurenesid 114 teaviku võrra, neist annetusena on saadud 5 teavikut. Enamasti laenutatakse
ikka uusi, avariiulile välja pandud raamatuid. Vanemaid raamatuid otsitakse „Varraku
ajaviiteromaani“ romaanide hulgast ja Eesti kirjanduse riiulitelt. Need on just meie nn. suvelugejad,
kes on rõõmsad, et ilma järjekorrata saavad siit kätte paljud aasta jooksul ilmunud raamatud.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Ajakirju oli tellitud 8 nimetust, ajalehti 4 nimetust, sealhulgas annetusena vallaleht „Kodukant“.
Perioodikat laenutatakse palju ka koju, ajalehti ja ajakirju kokku 1203 korda, sealhulgas ajakirja
“Hea Laps”46 korda. Ainult ajakiri “Horisont” ei ole nii aktiivselt ringluses, sest on vahel liiga
teaduslik.
3.1.3 Auviste komplekteerimine
3.2 inventuurid, mahakandmised
Sel aastal kanti maha 91 teavikut, juurde saime 114 teavikut.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
Aasta jooksul kasutati AIP-i 297 korda ja lugejate käsutuses on 2 arvutit, millest teine vajaks
uuendamist. Aga arvestades AIP-i kasutamise tunduvat vähenemist eelmise aastaga võrreldes,
piisaks ühest lugejaarvutist. On võimalik ka printida, skaneerida ja koopiaid teha. Ja et need
toimingud ladusamalt läheksid, on pigem vaja uut „kombaini“, mille tehnilised näitajad sobituksid
paremini uute arvutite programmidega.
Kõik Kadrina Vallavolikogu määrused ja otsused, samuti kõik muud valda ja raamatukogu
puudutavad dokumendid on raamatukogus kõigile kättesaadavad
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused.
Raamatukogu
Viitna rmtk

Lugejad
2016
63

Lugejad
2017
66

Muutus
(+-)
3

Raamatukogu

Külastused
2016

Külastused
2017

Muutus
(+-)

Viitna rmtk.

2473

2399

-74

Raamatukogu

Laenut-d
2016

Laenut-d
2017

Muutus
(+-)

Virtuaalkülast.
2016
0
Päringud*
2016

Virtuaalkülast.
2017
0

Muutus
(+-)

Päringud*
2017

Muutus
(+-)

0
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Viitna rmtk.

3495

3235

-260

0

33

33

*Infopäringud.
Infopäringute arv oli 33, nende fikseerimine oli sellel aastal suurema tähelepanu all, et muude
tegemiste kõrval ei ununeks märkmeid teha. Aitas meeldetuletus arvuti juures.
4.3 RVL teenindus
RVL välja toimus 283 korda, RVL sisse 387 korda. Lääne- Virumaa Keskraamatukogust tellitud
raamatud toob Kadrinasse tavaliselt ära valla transport. Sealt transpordin ise edasi Viitnale. Meie
filiaalidevaheline laenutus käib samuti Kadrina põhikogu kaudu: organiseerime vajaliku raamatu
sinna, sealt organiseerib soovija teaviku oma raamatukokku. Mina käin piisavalt tihti Kadrinas, et
tellitud teavikud ise ära tuua.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Sellel aastal saime juurde 23 nimetust laste- ja noortekirjandust. Nende hulgas on rohkesti
raamatuid mudilastele ettelugemiseks. Arvan, et lastekirjanduse laenutuste arv on kasvanud tänu
uutele ja ilusatele lasteraamatutele, mida lapsed ei raatsi käest ära panna. Ja ikka pean kiitma
praeguste mudilaste vanemaid, kes oma eeskujuga innustavad põnne raamatuid hoidma ja lugema.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Rmtk
Viitna
rmtk.

Lug-d Lug-d Muutus
2016
2017
(+-)
11
9
-2

Külast-d
2016
210

Külast-d
2017
236

Muutus
(+-)
26

Laenut
2016
231

Laenut
2017
311

Muutus
(+/-)
80

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine Sisuline
hinnang, võrdlus, analüüs.
Kiidan meie tublisid noori lapsevanemaid, kes võtavad raamatukokku tulles kaasa oma
eelkooliealised mudilased ja valivad nendega koos ettelugemiseks raamatuid. Olen lastele siis ka
õpetanud, kuidas raamatuid peab hoidma ja kuidas vaatamiseks-lugemiseks riiulilt võtta. Pidevalt
tuleb meelde tuletada, et võetakse üks raamat korraga ja pärast pannakse samasse kohta tagasi. Et
meil on raamatukogus ka mänguasju ja lauamänge, siis veedavad koolieelikud siin meelsasti aega
ka lihtsalt mängides. Usun, et paari aasta pärast on need põnnid juba ise tublid lugejad.
Koolilastele sobivat kohustuslikku kirjandust on ostetud päris palju erinevate vanuseastmete
õpilastele. Ainult mõnda raamatut peab veel teistest raamatukogudest laenutama.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad
üritused.
Kuna meie piirkonnas on lapsi vähe, siis lasteüritused toimuvad enamasti spontaanselt. Juba 2-3
lapsega tegevus on meie jaoks üritus. Paar näidet. Sellel aastal saime raamatukokku jõulukuuse. Kui
seda välja pakkisin tuli kohalviibijatega jutuks, et ei tea, kust jõuluehteid saaks. Järgmisel päeval
tuli üks ema oma lastega ja karbitäie jõuluehetega ja hakkasime koos jõulupuud ehtima. Üks
raamatukogust läbi astunud proua tuli varsti tagasi uhkete kardadega, ka need paigutasime kuusele.
Kuna mul oli valmistatud jõuluvana postkast, siis lapsed avaldasid soovi jõuluvanale joonistada ja
palusid, et ema aitaks jõuluvanale kirjutada ka. No kirjad tulid ikka päris pikad! Selle aja peale tuli
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naabertrepikojast üks tubli küpsetaja koos kausitäie piparkookide ja glasuurituutudega ja saime
ühiselt veel piparkooke kaunistada. Selle pika tegutsemise peale olid lastel kõhud juba tühjad ja
kaunistatud piparkoogid maitsesid kõigile hästi. Teine näide. Koolivaheajal tulid lapsed
raamatukokku. Küsisin neilt, et mida jõuluvana kingituseks tõi. Üks väike poiss vastas, et ma
joonistan sulle. Tubli. Otsisin lisaks värvipliiatsitele välja veel vesivärvid. See tekitas suurt elevust,
sest kodudes neid kõigil pole. Nii proovisime ka vesivärvidega maalimist. Sellel ajal tuli
raamatukokku koolilaps Tähti, kes luges väikestele ette jutustuse „Kõige erilisem Jõulupuu“. Meie
jaoks oli jällegi tore üritus. Lõpuks said lapsed kaasa aknalaudadel kuivanud akvarellid. Enamasti
ongi nii, et kui lapsed tulevad raamatukokku, siis midagi kindlasti toimetame, aga seda ette
planeerida ei saa, sest kunagi ei tea, millal isal-emal aega on.
LISA 4
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Kui teenuseid ei pakuta, siis miks?

Koduteenindus

Kordade arv
15

Teenuste arv
15

Kasutajate arv
1

Koduteenindust palus üks liikumispuudega eakas inimene, kes ise üldse raamatukokku ei pääse.
Kuna ka silmad on tal haiged, ega lase pikalt lugeda, siis peamiselt laenutab ta maakonna- ja
vallalehte, vahel ka õhemaid suurema kirjaga eesti autorite teoseid.
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. Viitna piirkonna inimeste tutvustamine uute prügivedamise tingimustega ja uute lepingute
sõlmimine Ragn-Sellsiga. Uute raamatute väljapanek ja soovitamine ootajatele.
2. 1. juunil tähistasime ühiselt Kadrina Kirjandusklubi saalis lastekaitsepäeva lasteraamatute
kirjutamise võistlusest osavõtjate autasustamisega, väikese kontseriga ja tordi söömisega.
3. Korteriühistu „Viitna Kodu“ üldkoosolek ja rahvale suveürituste tutvustamine, mida võiks
külastada.
4. Mardi- ja Kadripäeva kommete kohta materjalide otsimine, ka mõistatuste otsimine ja
viljaõnnekotikeste valmistamine.
5. „Jõnkadi-jõnkadi jõulud tulevad“ pereüritus: ühine jõulupuu ehtimine ja Jõuluvanale
joonistamine-kirjutamine. Piparkookide kaunistamine glasuuriga. Jõuluteemaliste lasteraamatute
väljapanek.
6. Jõuluvanalt saadud kingituste joonistamine, ka vesivärvidega maalimise õpetamine. Jutustuse
„Kõige erilisem jõulupuu“ettelugemine.
2017.aastal käisime
1. vaatamas Rainer Sarneti mängufilmi „November“Kadrina kirjandusklubis
2. kuulamas ansamblit „Naised köögis“- kirjandusklubi poolt organiseeritud üritus Kadrina
huvikeskuse saalis.
3. Rakvere Teatris vaatamas etendust „Küllus“
4. kuulamas Kaunimate Aastate Vennaskonna kontserti „Igavesti noor“ Rakvere Teatris
5. kohtumas verivärske romaani „Leikude“ autori Erni Kasega kadrina kirjandusklubis
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6. vaatamas Jaak Kilmi seikluskomöödiat „Sangarid“Kadrina kirjandusklubis.
7. Rakvere Teatris vaatamas etendust „Astuge edasi“
8. Läsna rahvamajas vaatamas külateatri etendust „Ma armastasin sakslast“
9. Rakvere Teatris vaatamas etendust „Thijl Ulenspiegel“
10. Vihula mõisas kuulamas Marko Matvere kontserti „Mustlasvanker“
11. vaatamas Rakvere Teatri suvelavastust „Viimane võllamees“ Loodi kuivatis Loobus
12. Palmse mõisas vaatamas etendust „Pruutneitside suur saladus“
13. Seidla tuulikus ja Paide Ajakeskuses
14. Viru Rabas
15. Kolu mõisas vaatamas haljala näiteringi etendust „Kaheksa varbaga kuningas“
16. Kadrina kirjandusklubis vaatamas mängufilmi „Minu näoga onu“
17. Kadrina kirjandusklubis teemaõhtul kohtumas uue filmi „Seltsimees laps“režissööri Moonika
Siimetsa ja peaosatäitja Helena Maria Reisneriga. Katkendid filmist
18. Rakvere Teatris vaatamas Vanemuise Teatri lavastust „Hedda Gabler“
19. Kadrina kirjandusklubis jõulueelsel salongiõhtul. Esinesid Tuuli Taul Velling ja Teet Velling
20. Palmse mõisas Karavani jõulukontserdil
4.6.2 riiklikul
Ei teinud
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.
Ei teinud
Üldiseloomustus, milliseid üritusi korraldati, sh ka näitused ja kellele.
Raamatukogupäevade ajal oli raamatukogus väljapanek ”Meie küla eitede tegemised kunstnik Ave
Nahkuri silmade läbi”. Lugejad said hallis sügises muheda meeleolu kunstniku naivistlikke
joonistusi vaadates.
Advendi- ja jõuluaja meeleolu loomiseks oli väljas näitus „Suu ja jalaga maalivate kunstnike
maalidest tehtud jõulukaardid ja kunstikalendrid“. Nende inimeste oskused ja oivalised tulemused
panid nii mõndagi raamatukogu külastajat üllatuma. Kuidas see üldse käteta võimalik on!
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Sellel aastal oli 7 kasutajakoolitust kokku neljale inimesele. Sihtrühmaks ikka pensionärid. Peamine
mure oli sügisel ID- kaartide sertifikaatidega. Ka internetipanga kasutamine vajas meeldetuletamist.
Uues lugejaarvutis oli võrreldes vanaga muutunud ka dokumentide avamine ja printimine.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Kadrina valla koduleht, kirjandusklubi koduleht ja facebook.

4.9 Andmebaasid.
5. 2018 aasta tegevused
Raamatukogus on kujunemas peale kirjanduse laenutamise koha ja suhtlemiskohana kasutamise
kõrval veel üks uus valdkond. Meie külas elab raske puudega noormees, kelle ema möödunud aastal
suri, ja mis lõi emaga väga lähedasel mehel sõna otsese mõttes jalad alt. Aastate jooksul oleme me
tuttavaks saanud ja varsti pärast seda tuli noormees koos ühe abivalmis prouaga raamatukokku. Ta
ei oska lugeda ega kirjutada, aga teab väga palju muusikast ja tunneb ansambleid ja lauljaid. Kui
võimalik, valin talle lugejaarvutist laule, mida ta kõrvaklappidest kuulab. Väga meeldivad talle ka
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naljakad loomade videod. Huviga vaatab samuti erinevaid ajakirju. Kõik asjad paneb ta täpselt oma
kohale tagasi, kedagi ei sega. Pigem läheb vaikselt ära kui rohkem inimesi tuleb, keda ta ei tunne.
Suvel askeldas ta koos teiste majaelanikega rohkem õues, aga sügisel ja talvel külmaga on ta
leidnud raamatukogus sõna otseses mõttes päevahoiu. Tihti on ta siin samal ajal oma tuttava
abivalmis vanaprouaga, siis nad leiavad lastetoas noormehele veel mitmesugust sobivat tegevust.
Väikeses kogukonnas on „igal Muril oma mure“ ja kõik tahavad selle lahti harutada siin ainukeses
kooskäimisekohas, raamatukogus. Üks üksik väga eakas lugeja ütles paar päeva tagasi, et mul on
kohe kodus kuidagi kindlam ja julgem tunne, kui raamatukoguakendes tuled säravad, et kui midagi
juhtub, siis on keegi ikka läheduses. Nii me elame.

Viitna raamatukogu raamatukoguhoidja Aino Kaljo
18. 01. 2018.a.

LISA 1
Koolituste arv kokku

Koolitustundide arv
Koolituseks kulutatud
(koolituse maht )
4
28
Liitke kokku ühe raamatukogu koolitusel osalejate tundide arv. Näiteks, kui ühest raamatukogust
osales 5 inimest, siis on koolituste arv 5 ja tunnid tuleb korrutada inimeste arvuga.

LISA 2
Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused
LISA 3
Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Raamatukogu nimi
Teostatud tööd (2017)

LISA 4
Laste-ja noorteüritused
Raamatukogu nimi
Viitna raamatukogu

Ürituse nimi
Mardi- ja Kadripäeva kombed
Jõnkadi-jõnkadi, jõulud tulevad

Osavõtjate arv
3
4

