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Aastaaruanne 2015
Raamatukogu nimi:Kadrina valla raamatukogu
Elanike arv kokku: 5021
Kadrina piirkond 3022
Hulja piirkond 660
Kihlevere piirkond 454
Viitna piirkond 236
Vohnja piirkond 649
Võrreldes 2014. aasta andmetega on vallas 42 inimest vähem.
1.Põhilised tegevussuunad
Kadrina valla raamatukogu on Kadrina valla keskraamatukogu (põhikogu) ülesannetes ja
koordineerib kõigi Kadrina valla rahvaraamatukogude (Kadrina, Hulja, Kihlevere, Viitna, Vohnja
filiaal) tööd. Aruanne kajastab peamiselt põhikogu tööd, aga puudutab ka vähesel määral filiaalide
tegemisi. Tabelitesse on kantud põhikogu ja filiaalide koondandmed. Filiaalide sisulist tööd ei ole
dubleeritud, vaata lisaks Hulja, Kihlevere, Viitna ja Vohnja sisulist aruannet.
2015. aastal uus ja eriliselt märkimisväärne:
1. Koostatud on Kadrina valla raamatukogu arengukava 2016-2019, kinnitatud Kadrina
vallavolikogu määrusega nr 40 28.oktoobril 2015. Avalikustatud Riigi Teatajas, Kadrina
valla ja raamatukogu veebilehel.
2. Suurendatud on vallaraamatukogu kõigi töötajate puhkuse kestvust – 28 päeva suveperioodil
ja 7 päeva talveperioodil, kokku 35 päeva. Kinnitatud Kadrina vallavanema käskkirjaga nr 6
16.oktoobril 2015.
3. Kadrina põhikogul on tagatud ligipääs kõigile inimestele, sh ka nendele, kes kasutavad
liikumiseks ratastooli. Remonditud on fuajee, põrand on valatud ühetasandiliseks, ehitatud
invaWC, olemas on kaldtee, spetsiaalne uksekell.
4. Kadrina põhikogu sisustus on uuendatud – laenutusosakonda saadi juurde 2 tugitooli ja laud;
fuajee sai sisustatud hubase vanas stiilis mööbliga (tugitoolid, laud, raamaturiiul, nagid).
Kontoris vahetati välja vana mööbel (kapid, kirjutuslauad, töölaud, riiul).
5. Hulja filiaali on tööle võetud noor energiline erialase kõrgharidusega raamatukoguhoidja.
Muusika-aastale oli pühendatud erinevaid ettevõtmisi erinevatele lugejagruppidele.
1. Salongiõhtu „Kevad ja suvi ja „ - Tõnu Õnnepalu luulet luges Tiina Mälberg ja kontrabassil
musitseeris Taavo Remmel.
2. Salongiõhtu „Kallis õhtu II“ - Juhan Viidingu luulet luges Tõnis Rätsep ja akordionil
musitseeris Henn Rebane.
3. Ettelugemispäev – külas käisid mudilased Kadrina lasteaiast, Kadrina kk õpetaja Karl Meos
rääkis kandle saamisloost ja volikogu esimees Jaanus Reisner luges ette muusikaga seotud
lastekirjandust. Lapsed said ise proovida kandlel mängimist ja ühislaulmist.
Kadrina valla raamatukogu on olnud Kadrina kultuurielus kesksel kohal ja elavdanud suurel määral
kohalikku kultuurielu. Raamatukogu on koos oma filiaalidega aidanud oluliselt parandada
kohalikku elukeskkonda. Oleme konservatiivne asutus, kus väga suuri muutusi läbi viia ei ole
vajalik. Põhitähelepanu oleme pööranud ikka oma lugejatele, oleme innustanud inimesi lugema ja
propageerinud erinevat kirjandust. Rõõmustamiseks on olnud küllaga põhjust. Meie raamatukogu
ruumid on saanud jälle ilusamaks, külastatavus on muutunud aktiivsemaks, huvi raamatute vastu on
säilinud, üritustel osalejate arv on tõusnud, majas toimuv tegevus on olnud aktiivne, mitmekesine ja
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kvaliteetne. Kuigi elanike arv vallas on aasta aastalt vähenenud, püsib lugejate arv stabiilsena 1000
inimese ringis. Kadrina valla raamatukogul on olnud meeldiv aasta. Filiaalide töö on kulgenud ilma
eriliste tõrgeteta, sujunud rahulikus tempos ja filiaalid olnud vajalikud oma küla inimestele.
Kadrina valla arengukavas 2013–2025 kultuuritöö üheks eesmärgiks on innovaatilise
vallaraamatukogu loomine. Ülesandeks kvaliteetse raamatukoguteenuse tagamine ja ühiselt
korraldatud ettevõtmiste organiseerimine. Arengukavas Kadrina valla visioonis raamatukogu kohta
puudutavaks on märgitud – Kadrina vallas toimib tulevikule suunatud raamatukogu – innovaatiline,
teenuseid arendav ja uusi võimalusi otsiv.
2016. aastal on plaanis:
1. Kadrina põhikogu õueala renoveerimine- asfalteerimine ja valgustuse paigaldamine.
2. Hulja filiaalile kinotehnika hankimine projektide toel ja kinoklubi laiendamine Huljale.
3. Vohnja filiaali 95. sünnipäeva tähistamine.
4. Lugejateeninduse jätkuv areng ja raamatukogu maine hoidmine heal tasemel.
5. Heal tasemel klubi- ja filmiõhtute, koolituste ja õppereiside korraldamine.
Kadrina valla raamatukogu põhiväärtused on:
1. Uuenduslikkus - tulevikule suunatus, kasutajakesksus ja koostöövalmidus, raamatukogu käib ajaga
kaasas, otsides uusi lahendusi ja austades vanu traditsioone;
2. Avatus ja paindlikkus – on tolerantne ja avatud kõigile;
3. Kõrge teeninduskultuur – töötajad on viisakad, sõbralikud, avatud, abivalmid;
4. Professionaalsus – töötajad valdavad tööülesandeid, annavad asjalikku informatsiooni;
5. Meeskonnatöö – raamatukogu töötab meeskonnana.

Nende põhiväärtuste suunas oleme töötanud ja areneme jätkuvalt edasi.
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogude tegevust reguleerivad dokumendid ja nõukogud:
Kadrina valla raamatukogu juhindub oma töös vallaraamatukogu põhimäärusest, arengukavast,
Kadrina vallavalitsuse õigusaktidest, rahvaraamatukogu seadusest, jne.
1) Koostati Kadrina valla raamatukogu arengukava aastateks 2016 – 2019 , vallikogu poolt
kinnitatud
2) Muudeti vallaraamatukogu töökorralduse reegleid, vallavanema käskkirjaga kinnitatud.
3) Muudeti kõigi töötajate töölepingu tingimusi, lisades iga-aastase korralise puhkuse
pikenemise.
4) Sõlmiti tööleping Hulja filiaali uue töötajaga.
5) Koostati Hulja raamatukogukoguhoidja ametijuhend ja materiaalse vastutuse leping.
6) Muudeti Hulja filiaali lahtiolekuaegu, avatud E-R 10.00 – 18.00, vallavalitsuses kinnitatud.
7) Kirjutati 3 erinevat projekti, millest kõik rahastati – klubiõhtud „Hinge puudutus“, „Kevad
ja suvi ja“, „Kadrinlased äratavad kultuuripärandi ellu“- rahastajad KOP ja Kultuurkapital.
8) Igapäevase jooksva töö käigus koostati veel rida erinevaid dokumente.
Raamatukogu nõukogu oli toetav ja abistav. Nõukogu käis koos 2 korda aasta jooksul. Eriti tuntav
oli nõukogu esimehe, Aili Purgi tugi raamatukogus toimuvale tegevusele.
2.2 Eelarve
Tabel 1 (üldtabel)
Põhieelarve

Seisuga

Seisuga

Muutus %

3
31.12.14. €
31.12.15 €
Eelarve kokku
115,09
137,19
16,11%
Personalikulu
62,76
63,12
0,57%
Komplekteerimiskulu 25,02
27,44
8,82%
sh OV-lt
16,76
18,7
10,40%
sh riigilt
8,26
8,74
5,50%
Infotehnoloogiakulu
3,89
3,93
10,02%
Tabelis on esitatud ainult jooksvad kulud ja välja on jäetud investeeringud.
Tabel 2
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)
Periood
Klubiõhtu „Hinge puudutus“ - Kultuurkapital, 20.04.2015
vallavolikgu kultuurikomisjon, omaosalus.
31.12.2015
Klubiõhtu „Kevad ja suvi ja“ - Kultuurkapital,
sponsorid, vallavolikogu kultuurikomisjon,
omaosalus.

01.08.201501.12.2015

Klubiõhtu „Kadrinlased äratavad kultuuripärandi
ellu“, Kohalik Omaalgatuse Programm,
vallavolikogu kultuurikomisjon, omaosalus.

01.12.2015 –
29.02.2015
Kokku
Projektidest
kokku:

Summa
– 1000,00
Kulka 400
1041
Kulka 600
sponsorid
200
763,48
Kop 593,93
2804,48
1993,93

Tänu toetusprogrammidele on korraldatud kultuurisündmusi, mis on Kadrina inimestes suurt huvi
äratanud, need on olnud rahvarohked, harivad ja silmaringi laiendavad. Kõik klubiõhtud, välja
arvatud filmiõhtud, on olnud huvilistele tasuta ja võimaldanud ka vähemkindlustatud inimestel
kultuurilisi vajadusi rahuldada.
2.3 Raamatukogudevõrgu struktuur
Kadrina valla raamatukogu koosseisukohtade suurus on endine, s.o 6,75, töötajate arv 7.
Koosseis:
direktor 1
peaspetsialist 1
raamatukoguhoidja 4
koristaja 1
Kadrina valla raamatukogud on tegutsenud ühendatud raamatukoguna 14 aastat, need aastad on
raamatukogu arengule igati kasuks tulnud. Hulja filiaali töötajate vahetus ja sellega kaasnevad
probleemid vajasid töö ümber organiseerimist. Et Hulja raamatukogu oleks vaatamata töötaja
puudumisele lugejatele avatud, töötasid seal kord nädalas peaspetsialist ja Kihlevere filiaali
raamatukoguhoidja. Kõik sujus tõrgeteta.
Vallaraamatukogu kõigi üksuste lahtiolekuajad vastavad lugejate nõudlusele.
Lahtiolekuajad:
Kadrina E – R 11- 18, L 11 - 16
Hulja filiaal E – R 10 – 18
Kihlevere filiaal E, K, R 9 – 17; T, N 10 - 18
Viitna filiaal E – R 13 - 19
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Vohnja filiaal E, K, R 8 – 16; T ,N 10 - 18
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Senine Hulja filiaali töötaja suundus vanaduspensionile ja tööle asus uus raamatukogundusliku
kõrgharidusega töötaja. Uue töötaja leidmiseks korraldati konkurss. Hulja raamatukoguhoidja
ametikohale kandideeris 5 soovijat. Kõik kandidaadid jätsid hea mulje, aga valikul sai määravaks
erialane haridus. Konkursi komisjon oli professionaalne ja asjalik. Uuele töötajale töökohustuste
tutvustamine ja väljaõpetamine sujus kenasti, mentoriks sai määratud Kihlevere filiaali
raamatukoguhoidja. Muutusid Hulja filiaali lahtiolekuajad, E-R 10.00 – 18.00. Pikenesid kõigi
töötajate korralised puhkused 28 päevalt 35 päevani. Muudeti töökorralduse reegleid, koostati ja
kinnitati Kadrina valla raamatukogu 2016 – 2019 arengukava.
Ootuseks on Huljal raamatukogutöö elavnemine, lastetöö ja seltsielu hoogustumine.
Aasta jooksul sai külastatud mitmel korral filiaale, mis aitas olla kursis sealsete probleemidega ja
võimaldas kiireid lahendusi otsida. Et hoida meeskonnavaimu, sai korraldatud ühiseid väljasõite ja
koosviibimisi, töökoosolekuid. Aasta lõpetasime ühise külastusega Rakvere teatrisse, kus nautisime
lavastust „Must prints“. Koos sai käidud veel maaraamatukoguhoidja päeval Palamusel ja Tallinna
loomelinnakus Vaba lava etendust „Sugu N“ nautimas. Aktiivse tegevusaasta lõpetasime ühise
klubiõhtuga, kuhu oli kutsutud kõik meie raamatukogutöötajad, toetajad ja aktiivsemad külastajad.
Igati asjalikult möödus aasta lõpetamine vallavalitsuse ja volikogu liikmetega ning kõigi
vallavalitsuse allasutuste juhtidega Arbaveres ja Lääne-Virumaa raamatukoguhoidjatega aastalõpu
seminaril Rakveres.
Aastate jooksul on meeskond muutunud professionaalsemaks ja kõik on edenenud kenasti.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
Tabel 3 (üldtabel)
Raamatukogu nimi
Kadrina valla
raamatukogud
Kihlevere
Hulja
Viitna
Vohnja
Kokku

Koolituste arv
4

Koolitustundi-de arv
(koolituse pikkus)
14

5
1
2
7
19

12
5
4
15
50

Tabel 4 (üldtabel)
Koolituse teema
Kultuurilooline aktiivõpe
muuseumikeskkonna näitel
Tuleohutuse koolitus

Korraldaja
L-Virumaa
keskraamatukogu
FIE Karlm
Tamberg
LVKRK

Uuemat tõlkekirjandust lastele ja
noortele
Põnevaid tegevusi lastega raamatukogus LVKRK
Teraapiakoer Heku lugemiskoerana LVKRL
LVKRK-s
Kultuurilooline aktiivõpe
LVKRL
muuseumikeskkonna näitel

Koolituseks
kulutatud
312 eurot

Osavõtjate arv
2
5
2
2
2
2
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Kultuuriloolised andmebaasid

LVKRK ja Viru
Instituut
LVKRK
LVKRK

1

Eduard Vilde 150
2
Kuidas feministid raamatuid loevad
1
Kokku:
19
Lisaks koolitustele osalesid töötajad erinevatel infopäevadel:
1. LEADER koosolek Kolu mõisas
2. KOP infopäev Lääne-Viru maavalituses
Koolituste valikul arvestame eelarve ja iga töötaja osas konkreetsete vajadustega. Kõige
asjalikumad ja raamatukogutöötajale vajalikumad olid jätkuvalt Lääne-Virumaa keskraamatukogu
poolt organiseeritud koolitused. Püüame arvestada sellega, et koolitustel viibimiste tõttu ei oleks
kõik raamatukogud vallas korraga suletud.
2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:
Avalikke esinemisi ei toimunud.
2.4.3 Erialahariduse omandamine
Nõutav haridus on kõigil töötajatel olemas.
2.4.4 Töötajate tunnustamine
1. Ene Heide - Aasta maaraamatukoguhoidja 2015 nominent.
2. Ene Heide - Lääne-Virumaa parim maaraamatukoguhoidja.
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine
2.5.1 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht
Tabel 5 (üldtabel)
Raamatukogu nimi

Vajadused

Kadrina valla

Õueala

raamatukogu

asfalteerimine ja fuajee remont, asfalteerimineja välisvalgustuse

Teostatud
tööd (2015)
I korruse

Plaan (arengukavast aasta vms)
2016. a kavas õueala

valgustuse

sisetrepi

rajamine.

rajamine;

renoveerimine, I korruse sanitaarremont on kavas

I korruse

invaWC

2017.

laenutusosakonna ehitamine.
sanitaarremont.
Hulja filiaal

1.Valvesignalisats

2017

iooni
paigaldamine
2. Fuajee,
hoidlaruumi,
kööginurga
remont,

2018

6
elektritööd,
torutööd.

2016

3. Hoidlaruumi ja
fujee sisustamine
mööbliga.

2019

4. Invatee
ehitamine.
Kihlevere filiaal

Arvutite

2016

uuendamine
Viitna filiaal

1.Arvutite

2016

uuendamine
2. Majaesise ala
valgustamine
Vohnja filiaal

1. Arvutite

2016

uuendamine
2. Kaldtee

2019

ehitamine
Kõigi raamatukogu üksuste asukohad on head ja kõik vastavad kohalike elanike vajadustele.
Raamatukogu põhikogu on viimaste aastatega muutunud kaasaegseks kenasti sisustatud
raamatukoguks. Filiaalide osas vajab Hulja remonditöid (fuajee, hoidlaruum, kööginurk), aga teiste
filiaalide hetkeolukord on hea.
Millistes raamatukogudes ei ole tagatud juurdepääs liikumispuudega inimesele?
Tabel 6 (üldtabel)
Raamatukogu nimi
Vajadused
Teostatud
Plaan (arengukavast aasta vms)
tööd (2015)
Kadrina põhikogu
Liikumispuude
ga inimestele
juurdepääs on
tagatud.
Hulja
Vajame
2019
juurdepääsu
liikumispuudega
inimestele.
Kihlevere

Puudub nõudlus.

Viitna

Liikumispuudega inimestele

7
juurdepääsu
loomine on
korterelamus
raskendatud.
Vohnja

Vajame

2019

juurdepääsu
liikumispuudega
inimestele.

2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
1. Kadrina valla raamatukogu ja filiaalid - Facebooki konto loomine1. juunist 2015,
meiepoolseid postitusi 65, vaadati 14295 korda.
2. Canon paljundusaparaadi ostmine – tagab paberarvete võtmise pdf formaati.
3. Kadrina vallavalitsuse allasutuste, sh vallaraamatukogu üleminek e-arvete veebipõhisele
süsteemile. Süsteem on muutnud töö arvetega ja eelarvega lihtsamaks, avatumaks ja
kiiremaks.
2.7 Raamatukogude koostöö.
Töö koordineerimine ja koostöösuhted:
2.7.1 kohalikul
Kadrina valla raamatukogu on pidevalt arendanud koostööd teiste kultuuriasutustega:
1. Korraldanud ühiseid üritusi.
2. Kihlevere filiaal on kaasatud sotsiaaltöösse.
3. Kirjandusklubi ja kinoklubi on toetanud ja rikastanud oluliselt raamatukogu tegevust.
Koostööpartnerid:
1. Vallavolikogu kultuurikomisjon- 2 korda aastas hõbesõlepeod väikeste vallakodanike auks,
raamatukogu ruumide kasutamine koosolekute läbiviimiseks, meie töötajate osalemine
kultuurikomisjoni töös.
2. Kadrina huvikeskus – klubiõhtu „Kevad ja suvi ja „ korraldamine.
3. MTÜ Neeruti selts – kodulooliste trükiste müük, raamatukogu ruumide kasutusele andmine
koosolekute läbiviimise tarbeks.
4. Kadrina lasteaed – iga-aastane ettelugemispäev, rühmade ühiskülastused raamatukokku.
5. Kadrina keskkool – lastekaitsepäeva tähistamine, õpilaste osalemine kinoklubi üritustel,
näituste ühiskülastused, referaatide koostamiseks ja uurimistöödeks vajaliku kirjanduse
otsimine ja tellimine.
6. Vallaraamatukogu nõukogu ja valla juhtkond – suuremad toetajad esimees Aili Purk ja
vallavolikogu esimees Jaanus Reisner.
7. Sponsorid ürituse korraldamisel - OÜ Pixner, OÜ Oto Ehitus, HakaPlast, Aru
Põllumajandusühistu juhatuse esimees Andres Lindam.
8. Kadrina valla avaliku teabe spetsialist Rein Sikk – kaastöö ajalehele „Kodukant“, küsitluste
ankeetide jagamine ja parimate selgitamine:
1. Küsitlus „Miks on Kadrina vallas hea elada.“
2. Küsitlus raamatu „Kadrina kandi maitsed „ kohta.
3. Lääne-Virumaa aasta tegu 2015.
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4. Kadrina valla aasta tegija 2015 majanduse, spordi, kultuuri valdkonna.
2.7.2 riiklikul
1. MTÜ Konstantin Pätsi muuseum ja Elle Lees– Otto Strandmani 140 sünniaastapäeva
tähistamine.
2. Eesti muinsuskaitse selts ja Helle Solnask - näitus „Eesti riigipead“.
3. Väike-Maarja muuseum ja Marju Metsman - näitus „Seljakotid selga“.
4. Eesti filmi instituut – kinoklubi tegevus.
5. MTÜ Arenduskoda ja Heiki Vuntus – kogemuste vahetamine mittetulundusühingute vallas,
külalised Järvamaalt ja Pärnumaalt.
6. Lääne-Virumaa keskraamatukogu – komplekteerimine, metoodiline juhendamine,
täiendkoolitus, RVL jm.
2.7.3 rahvusvahelisel tasandil.
Rahvusvahelisel tasandil koostööpartnerid puuduvad.
3. Kogud
Hulja filiaalis viisime läbi töötaja vahetuse tõttu põhjaliku inventuuri, abiks olid Lääne-Virumaa
keskraamatukogu spetsialistid.
3.1 komplekteerimise põhimõtted (tasakaal) ja uuendused (sh e-teavikud)
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
Teavikute tellimisel järgisime komplekteerimise põhinõudeid, Kadrina piirkonna eripära ja
sihtrühmade vajadusi. Aasta jooksul saadi juurde Kadrina põhikogusse 1074 raamatut, sellest
annetati 26 raamatu, s.o 2,4 %. Põhikogu ja filiaalid said kokku juurde 1904 eks raamatuid, sellest
annetati 62 raamatut, s.o 3,26 %.
Iga Kadrina põhikogus leiduvat raamatut kasutati aasta jooksul keskmiselt 1,25 korda, ühele
lugejale laenutati 30,53 raamatut, iga lugeja käis aasta jooksul raamatukogus 16,94 korda.
Kõige enam laenutati ilukirjandust, ajalugu ja geograafiat, ühiskonnateadusi ja kunstialaseid
raamatuid. Kõige väiksem oli huvi usuteaduste ja tehnika vastu.
E-raamatu vastu huvi puudus.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Ajakirju-ajalehti komplekteeriti arvestades iga huvigrupi soovide ja vajadustega. Põhikogusse oli
tellitud 55 nimetust ajakirju, mida laenutati 3110 korda.
Ajakirjade 2015. a TOP 10
Burda
Kroonika
Imeline Ajalugu
Mari
Kodukiri
National Geographic
Psühholoogia Sinule
Ajalehti oli tellitud 10 nimetust, mida kõiki loeti kohapeal.
3.1.3 Auviste komplekteerimine
Huvi auviste vastu puudus.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
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Põhiteenus on alati olnud elanike juurdepääsu tagamine kirjandusele, õppimise ja enesetäiendamise
toetamine, kõikide huvigruppide info-ja lugemisvajaduste rahuldamine, päringutele vastamine,
infotehnoloogia võimaluste ja vallaelanikele vaba aja veetmise võimaluste pakkumine harival
eesmärgil.
Lisateenused on printimine, paljundamine, skaneerimine, kodulooliste trükiste müümine.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine
AIP-i kasutamine.
Internetikülastusi oli Kadrina põhikogus aasta jooksul 534, mis on aastate jooksul pidevalt
vähenenud. Põhjuseks võib olla kodudes internetühenduse olemasolu, nutitelefonid, muud
kaasaegsed võimalused ja inimeste elatustaseme tõus.
4.2 Raamatukogu kasutamine
Lugejate ja laenutuste arv on veidikene vähenenud, aga mitte märkimisväärselt. Põhjuseks võib
olla valla elanike arvu vähenemine ja majas toimunud remonditööd. Kiire elutempoga ühiskonnas ei
ole aega väga palju lugeda, loetakse peamiselt erialast, õppe- ja tarbekirjandust. Külastatavus on aga
suurenenud, arvatavasti ürituste külastamise arvelt. Hea on see, et meie inimestele meeldib oma
vaba aega veeta raamatukogus, nii ei unune ka tee lugemise juurde. Virtuaalkülastuste arvu
suurenemine näitab inimeste huvi kasvu raamatukogus toimuva vastu, järelikult on raamatukogu
meie elanike seas populaarne.
Raamatute TOP 5
Kersna, V. Ei jäta elamata
Vaiksoo, J. Neli hommikut ja...
Pets, H. Elu läheb edasi
Pets, H. Klassikokkutulek
James, E.L. Viiskümmend halli varjundit.
Tabel 7 (üldtabel)
RaamatuLugejad Lugejad
Muutus Laenut-d Laenut-d Muutus (+-)
kogu
2014
2015
(+-)
2014
2015
Kadrina
1015
1010
-5
31459
30836
-623
põhikogu
Kihlevere
134
135
1
10375
10441
66
Hulja
180
159
-21
5556
4354
-1202
Viitna
73
71
-2
3576
3171
-405
Vohnja
115
121
6
3579
4361
782
kokku
1517
1496
-21
54545
53163
-1382
Laenutuste osas on kokku liidetud kõik laenutused, ka kohalkasutuse laenutused.
Tabel 8 (üldtabel)
RaamatuKülastused
kogu
2014
Kadrina
põhikogu
Kihlevere
Hulja
Viitna
Vohnja

Külastused
2015

Muutus
(+-)

Virtuaal
külast.
2015
1500

Muutus (+-)

587

Virtuaal
külast.
2014
600

16519

17106

3495
3383
2568
3058

3640
2582
2294
3689

145
-801
-274
631

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

900

1
kokku

29023

29311

288

600

1500

900

4.3 RVL teenindus
Kadrina valla raamatukogu põhikogust on teised raamatukogud tellinud raamatuid 2362 korda ja
Kadrina põhikogu on teistest raamatukogudest tellinud 886 korda. Järelikult on hea omavaheline
koostöö, hästi komplekteeritud kogud, asjalikud töötajad, kes lahendavad konkreetse probleemi
lennult ja hea organiseeritus.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste- ja noortekirjanduse komplekteerimine LISA 2 Laste-ja noortekirjanduse nimetused
ja eksemplarid 2015
Tabel esitatud eraldi dokumendina.
4.4.2 Raamatukogu kasutamine
Laste lugemus väheneb pidevalt. Põhjuseks võib olla kooliraamatukogu külastamine, väiksem huvi
raamatute lugemise vastu ja internetivõimaluste rohkus. Kui loetakse, siis ainult kohustuslikku
kirjandust. Kindlasti on põhjuseks ka õpilaste suur koormus ja vähene vaba aeg.
Tabel 9 (üldtabel)
Rmtk
Lug-d Lug-d Muutus
2014
2015
(+-)
266
266
Kadrina
põhikogu
19
-4
Kihlevere 23
73
58
-15
Hulja
9
11
2
Viitna
34
32
-2
Vohnja
405
386
-19
kokku

Külast-d
2014
3828

Külast-d
2015
3237

Muutus
(+-)
-591

Laenut
2014
3534

Laenut
2015
3271

Muutus (+/)
-263

508
948
313
1393
6990

421
739
177
1639
6213

-87
-209
-136
246
-777

910
1159
237
457
6297

526
607
126
855
5385

-384
-552
-111
398
-912

4.4.3 Lasteteenindus s.h laste lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine.
4.4.4 Laste üritused Kadrina põhikogus
Tabel 10
Ürituse nimi/sisu
Sihtrühm
Osalejate arv
1. Hommik raamatukogus
mudilased
15
“Raamt, kaaned,
illustratsioon, muinasjutt”
2. Lastekaitsepäeva
algklasside õpilased
31
tähistamine-mis on
lastekaitsepäev, uued
lasteraamatud,
ettelugemine ja filmi
Muumitrollid
vaatamine.
3. Ettelugemispäev
mudilased
16
pühendatud muusikaaastale- kannel ja
Bremeni linna
moosekandid, Volli
lood, külas õp Karl
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Meos ja Jaanus
Reisner.
4. Ettelugemine Kadrina
lasteaia Krõlli rühma
mudilastele –
muusika-aasta ja
sellega seotud
lastekirjandus.
5. kokku

mudilased

17

79

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Tabel 11 (üldtabel)
Koduteenindus
Kordade arv
Teenuste arv
Kasutajate arv
12
1
1
Kadrina
0
0
0
Kihlevere
1
1
1
Hulja
0
0
0
Viitna
0
0
0
Vohnja
13
2
2
kokku
1 liikumispuudega inimene vajab korra kuus koduteenindust, s.o 12 korda aastas. Koduteenindust
on tehtud aasta jooksul reaalselt 24 korda, sh ühele puudega inimesele 12 korda, lisaks veel eakad
ning osalise liikumispuudega inimesed, kes selleks on soovi avaldanud.
Tabel 12
Teenused teistele asutustele

Ürituste arv
-

Osavõtjate arv
-

4.6 Raamatukogu kultuurikeskusena
Tabel 13 (üldtabel)
Raamatukogu
Näitused/virtuaalnäitused, Üritused
nimi
väljapanekud
Kadrina põhikogu
15
37

Üritustel
osalenute arv
2575

Kihlevere
Hulja
Viitna
Vohnja
kokku

98
83
21
261
3038

15
1
2
10
43

5
8
5
31
86

Kadrina põhikogus 2015. a toimunud ettevõtmised ja osalejate arv:
1. Filmiõhtu “Roosa kampsun” ja “Viimane Romeo” - 27
2. Filmiõhtu “Kohutav ilu”- 29
3. Hommik mudilastele raamatukogus, teemaks “Raamat, kaaned, illustratsioon, muinasjutt” 15.
4. 6 korral filmiõhtu “1944” - 295
6. Külas Kristiina Ojuland – 17
7. 3 korral filmiõhtu “Vehkleja”- 100
8. Filmiõhtu “Naised” - 28
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9. Raamatu “Kadrina kandi maitsed” esitlus – 40
10. Filmiõhtu “Renoir” - 18
11. Hõbesõlepidu emadepäeval – 68
12. Salongiõhtu “Hingede hääl”, Ellen Niidu luulet luges Ülle Lichtfeldt, kava oli koostanud
Inna Grünfeldt, musitseeris Margus Laugesaar – 59
13. Lastekaitsepäeva tähistamine, Kadrina kk õpilased - 31
14. Salongiõhtu “Kallis õhtu”, Juhan Viidingu luulet luges Tõnis Rätsep, akordionil musitseeris
Henn Rebane – 56
15. Filmiõhtu “Kristus elab Siberis” - 46
16. Ettelugemispäev, pühendatud muusika- aastale, Kadrina lasteaia koolieelne rühm – 16
17. Raamatukogutöötajad külas Kadrina kk endistel õpetajatel, teemaks oli “Mis raamatukogul
plaanis ja mida raamatukoguhoidja soovitab lugeda “-21
18. Klubiõhtu “Kevad ja suvi ja”, Tõnu Õnnepalu luulet luges Tiina Mälberg, musitseeris
kontrabassil Taavo Remmel – 105
19. Filmiõhtu “Sipelgapesa” - 31
20. Luuleüritus “Luuleteade”, Kevin Polli luulekogu esitlus – 30
21. Klubiõhtu külas Mari ja Andres Tarand – 45
22. Ettelugemine, Bremeni linna moosekandid ja muusika-aasta, külas Kadrina lasteaia Krõlli
rühm – 17
23. Vallavanem laenutusletis - 14
24. Filmiõhtu “Unditund” - 20
25. Hõbesõlepidu isadepäeval – 68
26. Kinoklubi “Riigivargad”, külas filmitegijad Tambet Tuisk, Kristiina Märtin, Manfred
Vainokivi jt - 46
27. Filmiõhtu “Noorus” - 32
28. Otto Strandmani 140. sünniaastapäevale pühendatud kõnekoosolek , külas Anne ja Trivimi
Velliste, Marko Pomerants, Elle Lees -53
29. Filmiõhtu “Must alpinist” - 52
30. Klubiõhtu “Kadrinlased äratavad kultuuripärandi ellu”, Mall Hiiemäe, Kadrina kapell – 62
31. Kadrina valla käsitöömeistrite tööde näitusmüük - 1134
Suuremad näitused:
1. Eduard Leppiku sünniaastapäevale pühendatud näitus koostöös Väike-Maarja muuseumiga
“Seljakotid selga”
2. Sirje Kuke nahast kaelaehete näitus “Päikese märk”
3. Otto Strandmanni 140. sünniaastapäevale pühendatud näitus “Eesti riigipead” koostöös Eesti
muinsuskaitse seltsiga.
4. Kadrina kandi käsitööde näitumüük.
5. Fotonäitus “Killukesi eelmise aasta tegemistest”
6. Fred Jüssi – loodusteadlane ja fotograaf
7. Ilon Wiklandi maailm
8. Meenutades Eduard Vildet
9. Eesti televisioon 60
jne.
Lisaks eelpool loetletud üritustele toimus majas veel palju muid sündmusi, kus raamatukogu sai
kaasa rääkida ja tutvustada oma tegevust erinevatele külalistele ning laiemale üldsusele.
1. Kadrina kk 10-ndate klasside ühiskülastus raamatukokku näitusele “Selakotid selga”.
2. VIROL koosolek.
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3. Vihula valla külavanemate koosolek.
4. Koosolek Eesti kaitseväe esindajate ja Kadrina valla juhtkonnaga.
5. “Maale elama” koosolek.
6. Külalised Gruusiast
7. Arenduskoja tegevuse liinis järvamaalaste külaskäik.
8. Arenduskoja tegevuse liinis pärnumaalaste külaskäik.
9. Suvelaager – külas Eestimaa raamatukogutöötajad.
10. Külalised HongKongist
11. Forseliuse seltsi noortekogu suvelaager.
12. Kadrina kk 5-ndate klasside ühiskülastus näitusele “Eesti riigipead”
13. Külas käisid Kaili Õunapuu-Seidelberg, Lea Lehtmets, Iivi Kask.
14. Külas käisid veel Ain Suurkaev, Signe Kivi, Marko Pomerants, Allan Jaakus.
15. Jne.
Kui jõudis kätte aeg märgata enda ümber toimetavaid inimesi, leidsime, et meil on kultuuritöö
vallas mitmeid silmapaistvaid tegutsejaid. Esitasime omapoolsed kandidaadid tunnustamiseks just
kultuurivaldkonnast. “Aasta noorte sõber” nominendiks esitasime Marge Mägi Kadrina
huvikeskusest ja “TÕN aasta koolitaja” nominendiks Heli Preismanni Lauli loovstuudiost.
Kadrina valla raamatukogus toimuvad ettevõtmised on populaarsust võitnud mitte ainult Kadrina
valla inimeste seas, vaid ka kaugemalt. Siin majas meeldib inimestel käia ning meeldivalt ja harivalt
vaba aega veeta. Raamatukogul on keskne roll valla kultuurielus ja parimad koostööpartnerid on
vallavolikogu kultuurikomisjon, raamatukogu nõukogu, huvikeskus, lasteaed, rahvamaja, kool jt.
On hakatud rohkem mõistma kultuuriasutuste koostöö vajalikkust ja aru saadud, et pidev koostöö
aitab organiseerida ja koordineerida kultuurialaseid ettevõtmisi.
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Kasutajakoolitused arvuliselt
Tabel 14 (üldtabel)
Raamatukogu Rühmakoolit.
Osalejate
Individuaalkoolit.
arv
arv
arv
2014
2015
2014 2015 2014
2015
Kadrina
0
0
0
0
31
16
Kihlevere
0
0
0
0
0
0
Hulja
0
0
0
0
0
0
Viitna
0
0
0
0
2
2
Vohnja
0
0
0
0
0
0
kokku
0
0
0
0
33
18
Sihtrühmaks on eakamad inimesed.

Osalejate arv
2014
31
0
0
1
0
32

2015
16
0
0
1
0
17

4.8 Raamatukoguteenuse turundus
Raamatukoguteenuste tutvustajaks on olnud valla koduleht, raamatukogu koduleht, kus on eraldi
link ka MTÜ Kadrina kirjandusklubile, valla ajaleht „Kodukant“, maakonnaleht „Virumaa Teataja“,
reklaamid, valla siseinfo list, sotsiaalmeedia kanalid (facebook). Uuenduseks on Kadrina valla
raamatukogu ja filiaalid konto loomine facebookis alates 1. juunist 2015. Oleme seal postitanud 65
korral ja meie postitusi on vaadatud 14295 korda. Konto loomise põhjuseks on veel paremini ja veel
suuremale hulgale inimestele reklaamida raamatukogu tegevust ja teenuseid.
Reaalne töö raamatukogu reklaami alal näitab aga, et kõige paremaks reklaamiks on siiski
kvaliteetne teenindus, tasemel klubiõhtud, professionaalsed ja vastutulelikud töötajad. Lisaks
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kõigele peab töötaja olema valmis külastaja alati ära kuulama, olenemata sellest, kas tal on kiire või
mitte.
4.9 Bibliograafia- ja infoteenindus
Kodulehel on URRAM, ESTER, Riigi Teataja lingid.
Antud töölõik vajab täiendamist.
4.9.1 Andmebaaside loomine
4.9.2 Infopäringud
Erinevaid infopäringuid põhikogus on aasta jooksul registreeritud 380.
Infopäringuid küsivad peamiselt õpilased ja üliõpilased, aga ka teised lugejagrupid. Iseloomulikud
on teemapäringud, faktipäringud jt. Näiteks küsitakse erinevate kirjanike, kunstnike, ajalooliste
sündmuste, loomade, lindude jt kohta.
4.9.3 Trükised ja veebiväljaanded
5. 2016 aasta tegevused
Raamatukogul oli väga töine aasta. Aasta jooksul toimus majas palju üritusi, näitusi, väljapanekuid,
maja külastasid erinevad külaliste delegatsioonid, toimusid erinevad töökoosolekud jne.
Külastatavus raamatukogus suurenes. Kuna valla elanike arv vähenes ja inimeste elurütm pidevalt
kiirenes, siis lugejate arv veidi kahanes. Oleme püüdnud kõik teha, et inimesi kutsuda lugemise
juurde ja neile pakkuda meelepärast kirjandust. Ei tea sellist head nippi, millega lugejate arvu
pidevalt suurendada. Oleme rahul, kui lugejate, külastuste ja laenutuste arv on stabiilne.
Tulevikule vaadates soovime, et raamatukogu tegevus oleks sama aktiivne, mitmekesine, et lugejad
ei unustaks teed meie majja. Loodame, et külades elanike arv ei vähene ja meie väikesed filiaalid
jäävad ikka püsima ja on endiselt mõnusad külakeskused.
Kadrina valla raamatukogu visiooniks on – Kadrina valla raamatukogu on konkurentsivõimeline
kultuuriasutus, andes panuse Eesti kultuuri arendamisse läbi kohaliku tasandi.

Ene Heide
Kadrina valla raamatukogu direktor
15.01.2016

LISA 1 Raamatukoguhoidjate täienduskoolituse vajadus 2016-2018
Koolituse teema (üldtabel)
Ülevaated väliskirjandusest.
Psühholoogia
Kultuuridevaheline suhtlemine
Ülevaated uuemast eesti kirjandusest
Ülevaated uudiskirjandusest
Arvutialane täiendamine

Koolituse eesmärk (kompetentsid)
Kogude parem komplekteerimine, kvaliteetne
lugejateenindus, professionaalsed töötajad.
Kiires elutempos hakkamasaamine
Paremad teadmised Eestis elavate erinevate rahvaste
kohta.
Kvaliteetne lugejateenindus.
Heal tasemel lugejateenindus.
Professionaalsed töötajad.
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LISA 2 Lastekirjanduse nimetused ja eksemplarid 2015
Autor
Nimetus
Väljaandmise Kirjastus
aasta

Lisa 2 Exceli failina

Eksemplaride arv

