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 Aastaaruanne 2014 

  
Raamatukogu nimi: Kadrina valla raamatukogu Vohnja filiaal 

Elanike arv: 647 

 

1.Põhilised tegevussuunad 

 

Aasta oli rahulik, suuremaid üritusi ei toimunud. Tegelesin peamiselt lastele mõeldud 

üritustega. Toimusid iganädalased ettelugemised lasteaialastele ja tähtpäevadel 

koolilastele. Kordaläinud ürituseks pean Kadrina põhikogu ja Vohnja lasteaed- 

algkooliga koostöös organiseeritud joonisfilmi „Suur maalritöö“ filmihommikut. 

Emakeelepäeval etendasime sõimerühma lastele koos rühmaõpetajaga valminud 

omaloomingulise nukulavastuse „Kuidas Peeter „tere“ ära kaotas“. Vanemad 

raamatukogukülastajad nautisid Riina Runneli ja Eveli Variku  paberi taaskasutuse 

näitust „Mida kõike saab teha….“ 

Suvel sai raamatukogus ette võtta suurem  ümberkorraldus. Tõstsin ühe toa riiulid 

ringi, nii et tekkis hubane lugemis- ja koosolemise nurk. Lugejatelt sain positiivse 

hinnangu tehtud tööle. 

Lugejate arv kasvas natuke, sest lapsi astus esimesse klassi tavapärasest rohkem. 

Igavikku lahkus paar regulaarset laenutajat ja see kajastub ka statistikas. Hea meel on 

selle üle, et raamatukogu teenuseid hakkasid aasta lõpus kasutama mitu esmakordselt 

Vohnja raamatukogu külastanud lugejat. 

Spordiaastale mõeldud üritusi ei toimunud. Rakendasime praktiliselt 2013. aastal 

kepikõnni koolitusel omandatud teadmisi ja oskusi. Koolitus oli hea ja tekitas huvi 

pikemalt spordiga tegeleda. 

Aastale  tagasi mõeldes võib öelda, et suvi oli rahulikum kui tavaliselt. Inimesed 

tegelesid märgatavalt rohkem aiandusega ja lugemiseks ei jäänud eriti aega. 

Hilissügisel tõusis koolilaste huvi raamatute vastu ja vahetundide ajal oli 

raamatukogus palju sagimist. Jätkuvalt rõõmustab sõimerühma laste huvi 

pappraamatute vastu. See vanusegrupp on kõige rõõmupakkuvam oma ehedate 

emotsioonidega. 

2015. aastal teen jätkuvalt koostööd kolleegide ja ühe katuse all oleva lasteaed-

algkooliga. 

2014. aastal eraldati Kadrina valla raamatukogu üksused programmis URRAM. 

Raamatute tellimine toimus alates jaanuarist iseseisvalt. 

 

2. Juhtimine  

2.1 Raamatukogude tegevust reguleerivad dokumendid ja nõukogud:  

 

Kadrina valla raamatukogul on ühine põhimäärus, kasutamise eeskiri, töökorralduse 

reeglid, AIP kasutusjuhend, tasuliste teenuste hinnakiri, ühine nõukogu jne. 

2014. aastal hakkas kehtima uus raamatukoguhoidja ametijuhend ja muudeti 

töölepingut. 

Raamatukogu tegevus kajastub Kadrina valla arengukavas 2013-2025. 

 

2.2 Eelarve 

Põhieelarve  Seisuga  

31.12.13. €  

Seisuga  

31.12.14 €  

Muutus %  

Eelarve kokku     
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Personalikulu     

Komplekteerimiskulu    

sh OV-lt    

sh riigilt     

sh OV-lt    

sh riigilt    

Infotehnoloogiakulud     

    

 

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Summa 

   

 

2.3 Struktuur  

Vohnja raamatukogu töökorralduses muutusi ei ole. Avatud esmaspäeval, 

kolmapäeval ja reedel 8.00- 16.00 ning teisipäeval ja neljapäeval 10.00- 18.00   

Kuna samas majas asuv  lasteaed- algkool avatakse 7.30 , siis raamatukogu varast 

avamisaega kasutavad lapsed enne tunde kodutöödes vajamineva materjali otsimiseks 

ja ka lapsevanemad saavad hommikul vajaliku kiiresti kätte. Üks kord kuus, 

laupäeval, olen tööl Kadrina põhikogus, vajadusel asendan ka muudel tööpäevadel. 

 

2.4 . Personali juhtimine ja areng 

Personali koosseisus  muutusi ei ole. Üks kord kuus,  laupäeval,  olen tööl Kadrina 

põhikogus. Puhkuseperioodil asendan Kadrina põhikogu töötajaid. 

  

2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest 2014 

 

Raamatukogu 

nimi 

Koolituste 

arv 

Koolitustundi

de arv 

(koolituse 

pikkus) 

Raamatukogu-

hoidjate arv, kes 

osalesid 

täienduskoolitusel 

Koolitu-

seks 

kulutatud 

Vohnja 6 19 1  

 

Koolituse teema Korraldaja  Osavõtjate arv 

Elutuba ehk kujundusnippe 

raamatukogus. Eveli Varik 

Paberi ja trükikunsti ajaloost, 

raamatute säilitamisest ja 

restaureerimisest. Tõnu Vilu 

Metsiku raamatukogu ja perekond 

Pruulid. Sirje Lusmägi, Liis Tamm 

Raamatukoguhoidjast õppimise 

toetajaks . prof. Sirje Virkus 

ID-kaart, Mobiil-ID ja e-riik. Madis 

Roosalu 

Tuleohutuse koolitus. Karl Tamberg 

LVKRK 

 

LVKRK 

 

 

LVKRK 

 

LVKRK 

 

LVKRK 

 

Kadrina 

Vallavalitsus 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
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Lääne –Virumaa keskraamatukogus toimuvad koolitused on alati huvitavad, vajalikud 

ja hästi korraldatud. 

 

2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised  
Avalikke esinemisi ei ole olnud. 

 

2.4.3 Erialahariduse omandamine  
Hetkel ei õpi üheski õppeasutuses. Kutseeksam sooritatud 2003. aastal. 

Kutsekvalifikatsiooni  III kat. kutsetunnistus  välja antud 2007. aastal.  

 

2.4.4 Töötajate tunnustamine  

Parim tunnustus on raamatukogu külastajate rahulolu.  

 

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine  

Haldusjuhtimisega tegeleb Kadrina põhikogu. 

 

2.5.1 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht 

Vohnja raamatukogu asub mõisa peahoones . Kogupindala on 73  ruutmeetrit. 

Ruumid remonti ei vaja, ainult raamatukogu ees olev koolile kuuluv tuba on 

lammutamise ja ülesehitamise ootel. Liikumispuudega inimestele mõeldud kaldteed ei 

ole. Hiljuti pandi välistrepile käsipuu, mis lihtsustab vanemate inimeste 

raamatukogusse pääsemist. 

 

2.6 Raamatukogu arendustegevused 

Raamatukogul on kokku neli arvutit. Kolm lugejate ja üks töötaja arvuti. 

Raamatukogus on võimalik  printida, skaneerida ja koopiaid teha.  

 

2.7 Raamatukogude koostöö 

Vohnja raamatukogu teeb koostööd Karina valla raamatukogudega, Vohnja lasteaed- 

algkooliga (vt ka 4.3) ja Neeruti seltsiga, müües trükiseid ja reklaamides üritusi. Olen 

Neeruti seltsi, Kadrina kirjandusklubi ja ERÜ liige. 

 

3. Kogud  

Kogude komplekteerimisel arvestan lugejate vajadusi. Kuna  alates 2014. aastast 

eraldati Kadrina valla raamatukogud ühisest Urrami programmist, toimub tellimine 

otse, mitte Kadrina põhikogu kaudu. Kokku telliti 215 eks raamatuid, kustutati 212 

eks. 

Perioodika tellimine toimub Kadrina põhikogus, arvestades Vohnja raamatukogu 

lugejate soove. Kultuuriajakirjadest on tellitud ajakiri „Täheke“. Lugejate 

lemmikuteks on kriminaal- ja armastusromaanid, sõjateemalise teosed, 

elulooraamatud ja „Minu…“ sari. E-raamatute laenutamiseks ei ole lugejatepoolset 

huvi tekkinud. 

Tellitud on 9 ajakirja. Vajadusel saan Vohnja koolist ajakirja  „Hea Laps“ ja 

„Horisont“. 

 

3.1  

Raamatukogus on arvel 13 auvist. 

 

4. Raamatukoguteenused  
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Raamatukogus on võimalik teha koopiaid, printida, skaneerida. Vanemad inimesed, 

kes ise internetimakseid ei oska teha, usaldavad minu abi oma asjaajamisel. 

Raamatukogu reklaamib Rakvere teatri, Neeruti seltsi ja Kadrina kirjandusklubi 

üritusi. Viimasel ajal olen tutvustanud vanematele inimestele e-apteegi võimalust, mis 

lihtsustab maainimesel esmavajalike ravimite  kättesaamist. Vajadusel juhendan 

internetikasutajaid riigiportaalidest infot leidma, tuludeklaratsioone täitma jne. 

Raamatukogust saab avaliku interneti Wifi paroole. 

 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine  

Seoses sellega, et Vohnja lasteaed- algkool sai endale klassitubadesse internetiga 

arvutid, on laste arvutikasutus raamatukogus vähenenud. Põhiliset kasutakse AIP-i e-

kirjade saatmiseks ja pangateenuste tegemiseks. 

Kõik võimalused riigiportaalide, pankade ja muude vajalike toimingute tegemiseks on 

olemas. ID-kaardi lugejad on kaasaegsed ja turvalised. 

Vohnja filiaalis on võimalik tutvuda Kadrina vallavolikogu protokollidega 

 

4.2 Raamatukogu kasutamine  

Raamatu-

kogu 

Lug-d 

2013 

Lug-d 

2014 

Muut

us(+-) 

Külas-

tused 

2013 

Külas-

tused 

 2014 

Muutus 

(+-) 

Virtuaa

lkülas-d 

2013 

Virtuaal-

külas-d 

2014 

Muutu

s(+-) 

 104 115 +11 4024 3058 -966 - - - 

 

Lugejate arv kasvas seetõttu, et programmis lahutati Kadrina valla raamatukogu 

üksused  ning statistika muutus ja ka lapsi läks esimesse klassi rohkem. Külastused ja 

laenutused langesid arvatavasti sellepärast, et suvel oli vähe lugejaid ning lahkusid 

mõned aktiivsed lugejad. Laste külastuste arvestamisel ei arvesta iga raamatukogu 

külastust, sest edasi-tagasi jooksmist on palju. 

 

Raama- 

tukogu 

Laenut-d 

2013 

Laenut-d 

2014 

Muutus 

(+-) 

 4700 3576 -1124 

 

Kadrina vallas on omavaheline raamatute vahetamine hea ja kiirelt toimiv. Selleks 

saab kasutada valla transpordi abi ja vajadusel  aitavad omad pereliikmed.  

Regulaarselt koduteenindust vajavaid inimesi teadaolevalt ei ole. Üks inimene kasutab 

naabri abi ja ühele inimesele, olenevalt tema tervisest, olen mõnel korral ise raamatud 

koju viinud. 

 

4.3 Lasteteenindus:  

Raamatu-

kogu 

Lug-d 

2013 

Lug-d 

2014 

Muut

us  

(+-) 

Külast-d 

2013 

Külast-d  

2014 

Muutus 

(+-) 

Laenut-d 

2013 

Laenut- 

2014 

Muutu

s 

(+/-) 

Vohnja 

filiaal 

29 34 +5 1638 1393 - 245 459 457 -

  

 

Laste arv on natukene kasvanud, sest esimesse klassi astujate arv tõusis. Kõik 

õpilased on raamatukogus lugejateks vormistatud ja olenevalt huvidest  loevad ainult 

kohustuslikku kirjandust või siis on pidevad laenutajad.  Lasteaia lapsed külastavad 

raamatukogu koos õpetajaga. Neil on võimalus ise raamatuid vaadata ja toimuvad ka 
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ettelugemistunnid. Üldiselt on koolilastel koormus suur, nii et väga raske on peale 

tunde raamatukogusse üritusele saada. Üritused toimuvad koolipäeva sees. 

Need õpilased, kes Kadrina keskkoolis käivad, kasutavad rohkem kooliraamatukogu 

ja ka Kadrina põhikogu teenuseid, sest neil on nii mugavam. On ka neid, kes on 

jäänud külastama Vohnja raamatukogu. 

Üldiselt on koostöö kohaliku kooliga hea. Vajadusel teevad õpetajad ettepaneku mõne 

temaatilise ürituse korraldamiseks ja koostöö toimib ka  raamatukogu poolt 

ettepanekuid tehes. Ettelugemisel kasutan ka youtub` is ja internetis leiduvat 

teemakohast materjali. Tore üritus oli laste enda ettepanekul organiseeritud 

pihlakapuu teemaline üritus. Sõimerühma õpetajaga oleme mõelnud välja lühikesi 

lastele eakohaseid nukuetendusi. Emadepäeval „ Kuidas Peeter „tere“ ära kaotas“. 

Tore üritus oli emadepäeval toimunud filmihommik, kus  koostöös Kadrina 

kirjandusklubiga saime võimaluse vaadata  joonisfilmi „Suur maalritöö“. 

 

4.4 Erivajadustega sihtrühmade teenused  

Spetsiaalseid (liikumispuudega) raamatukoguteenuseid pidevalt vajavaid inimesi ei 

ole. Üks inimene vajab teenust olenevalt tervislikust seisundist. 

 

 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv 

Koduteenindus    

 

 Ürituste arv Osavõtjate arv 

Teenused teistele  asutustele    

 

4.5 Raamatukogu kultuurikeskusena 

Raamatukogu 

nimi 

Näitused/virtuaalnäitused, 

väljapanekud 

Üritused Üritustel 

osalenute arv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Vabariigi sünnipäev 

2. Nukitsa konkursi 

raamatud 

3. Lennart Meri 85 

4. Juhan Liiv 50 

5. Kalju Saaber 70 

6. Sinu iluaed 

7. Kas sa oled seda 

elulooraamatut juba 

lugenud 

8. Meisterdame 

jõulukingid 

 

 

 

 

 

 

 

 

Näitus-„Mida kõike saab 

teha…“R.Runneli a 

E.Variku paberi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Jäljed lumel 

2. „Suur maalritöö“ 

filmihommik 

3. Nukunäidend 

“Kuidas Peeter „tere“ 

ära kaotas“ 

4.„Vitamiinid“.film 

ja ettelugemine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

35 

 

6 

 

14 
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taaskasutuskunsti  

rändnäitus 

 

 

 

5. Pihlakajutud 

6. Naeris 

7. Mudilaste jutud 

8. Auto ja põrnikas 

9. Pätu (joonistamine 

ja ettelugemine) 

10. Kes on onu 

Fjodor (ettelugemine 

ja multifilm) 

11. Metsloomad 

sügisel 

12. Lemmikloomad 

Laura raamatutest 

13. Jänes keedab 

suppi 

14. Tutvume 

raamatukoguga- 

raamatukogupäevadel 

väikeste rühmale 

15. Raamatukogu on 

tore- suurte rühmale 

16. J.Vaiksoo 

.Esimene lumi 

Advendiaja 

päkapikujutud: 

17. Päkapikud 

18.Päkapiku 

jõululugu 

19. Päkapikud 

piiluvad 

20.Jõulud tulevad 

 

14 

14 

6 

12 

 

11 

 

 

10 

8 

 

 

6 

8 

 

 

 

 

4 

 

7 

 

10 

 

 

9 

9 

 

13 

 

12 

  

Raamatukogus toimunud üritused olid mõeldud rohkem lastele. Täiskasvanutele oli 

koostatud raamatute väljapanekud ja üks näitus. Olen reklaaminud Kadrina 

kirjandusklubi üritusi, sest seal on huvitavad ettevõtmised ja vallakeskus ei asu 

Vohnjast väga kaugel. Paberi taaskasutuse näituse korraldamisel oli abiks Kadrina 

raamatukogu, kes tegi enda raamatukogus näitusel olevatest esemetes valiku, mis 

mahuksid kenaks väljapanekuks Vohnja raamatukogusse. 

Raamatukogusse pöördutakse tihedamini just probleemide korral. Kas siis pensionit 

puudutavas küsimuses, maksude maksmisel, tuludeklaratsiooni täitmisel vajatakse abi 

jne. Sel aastal pöördus üks inimene minu poole kõige kurvema murega, kuidas 

tegutseda lahkunuga. See oli esmakordne ja vaimselt raske kogemus, sest tegemist oli 

igapäevase raamatukogukülastajaga. 

 

4.6 Raamatukogu koolituskeskusena 

Raamatukogu Rühmakoolit.arv Osalejate arv Individuaalkoolit. 

arv 

Osalejate arv 

 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

 0 0 0 0 10 0 10 0 



 7 

 

Kasutajakoolitusi ei teinud. Kool sai igasse klassi interneti püsiühendusega arvuti ja 

laste AIP arvutite kasutamine vähenes. Vanemaealiste huvi interneti kasutamise vastu 

on leige. Kahjuks on viimasel minutil  arvutihirmu tõttu paar eakamat loobunud 

koolitusest.  

 

4.7 Raamatukoguteenuse turundus (tutvustamine) 

Raamatukogu puudutav info on kättesaadav  internetis Kadrina valla raamatukogu 

kodulehel. 

 

4.8 Bibliograafia- ja infotöö  

4.8.1 Andmebaaside loomine  

Raamatukogul on kodulookartoteek, fotoalbum toimunud üritustest ja kroonikavihik 

 

4.8.2 Infopäringud   

Järjepidevalt infopäringuid ei ole registreerinud. Alustasin uuel aastal päringute 

registreerimist Urrami programmi. 

 

4.8.3 Trükised ja veebiväljaanded  

Trükiste ja veebiväljaannete koostamisel ei ole osalenud. 

 

Kokkuvõte 

2014. aastal lahutati Kadrina valla raamatukogu URRAMis eraldi üksusteks. 

Raamatute tellimine toimub alates jaanuarist iseseisvalt. Sel aastal on kasvanud laste 

arv, muud näitajad on langenud. Võimalik, et ka programmi statistikas võib esineda 

eksimusi. Uude programmi suhtun veel ettevaatlikkusega, ei tunne ennast kindlalt. 

Jätkan tööd lastega ja üritan tekitada täiskasvanute huvi ühistegevuse vastu. 

 

 

 

Raamatukoguhoidja 

Ly Pajussaar     


