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Aastaaruanne  
Kadrina Valla Raamatukogu Vohnja filiaal 

Elanike arv: 642 
 
 
1.Põhilised tegevussuunad  
Nagu igal aastal, olen ka 2016. aastal tähelepanu pööranud rohkem lastetegevusele. Täiskasvanud 
lugejate arv on vähenenud, laste arv ühe lapse võrra kasvanud. Laste külastuste ja kojulaenutuste 
arv on tõusnud, aga  täiskasvanute näitajad jällegi langenud. Lahkunud on mitu aktiivset 
raamatukogu kasutajat, kuid samas rõõmustab , et  juurde on  tulnud  ka  uusi lugejaid. 
2016. aastal kasutati märkimisväärselt rohkem printimise ja koopiate tegemise võimalust.  
 Kõige toredam üritus oli Kadrina raamatukogude ühine projektiüritus “Heategu päästab maailma”. 
Lasteteater “Lepatriinu” etendus meeldis nii lastele kui ka täiskasvanutele. 
Merekultuuri aasta puhul lugesin ettelugemise päeval lastele jutustust “Muumipapa ja meri”.  
 Aasta lõpus korraldasime koostöös Vohnja lasteaed- algkooli “Täpsude” rühma õpetajatega  
jõuluürituse “Lumetäpsud leiavad kirja”. Vanema rühmaga võtsime ette juba teist aastat järjest 
raamatutest jõulukaunistuse tegemise. Ühistööna valminud lumememm meeldis raamatukogu 
külastajatele väga.  
Kevadel, raamatukogu põrandalaudadel olevatest kujunditest tehtud fotonäitus “Kes elavad 
raamatukogu põrandal”sattus “Virumaa Teataja” “Sähvatus”rubriiki. See näitus andis lastele põnvat 
tegutsemis-,otsimis- ja  leidmisrõõmu ning pakkus täiskasvanutelegi natuke elevust. 
Rõõmustab, et sain endale uue multifunktsionaalse lauaseade printimiseks, skaneerimiseks ja 
koopiate tegemiseks ning kütteperioodi väliseks ajaks  elektriradiaatori. Töövahendite jaoks    sain     
sahtliboksi. 
Esimest aastat oli põhipuhkuse kestus 35 kalendripäeva. 
 
 
2. Juhtimine  

2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud: 

Kadrina valla raamatukogul on ühine dokumentatsioon ja nõukogu.  
2017. aastal  on kavas  hakata raamatuid laenutamas käima Ridaküla seltimajas. Selles piirkonnas 
elab palju elanikke   ja ala kuulub Vohnja raamatukogu teeninduspiirkonda. Üldiselt on Vohnja  
kandis  bussiliiklus    harv ja ühistranspordiga liiklemine raskendatud.  Raamatukogu lahtiolekuajad   
võimaldavad bussitransporti kasutavatel lugejatel raamatukogu külastada. 
Vohnja raamatukogu on avatud esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel 8.00- 16.00 ja teisipäeval ning 
neljapäeval 10.00- 18.00. Üks kord kuus, laupäeval, olen tööl Kadrina põhikogus, vajadusel 
asendan ka tööpäevadel. 
 
2.2 Eelarve 
Tabel 2 
Põhieelarve  Seisuga  

31.12.15. €  
Seisuga  
31.12.16 €  

Muutus %  

Eelarve kokku     
Personalikulu     
Komplekteerimiskulu    
sh KOV-lt    
sh riigilt     
Infotehnoloogiakulu     
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* Ürituste/näituste 
korraldamise kulu 

   

*    
 
2.3 Projektid 
Tabel 3 (täielik loetelu) 
Projektid, toetused (Kellelt saadud?) 
Projekti nimi 

Periood Eraldatud 
summa 

Projekti üldmaksumus 

    

 
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng 
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest: 
 
Koolituse teema Korraldaja Osalejate arv 

Virumaa rahvariided, Kersti 
Loite, 1 tund 

LVKRK 1 

Eesti, islam ja 
kultuurierinevused, Raine 
Linnas, 2 tundi 

LVKRK 1 

Motiveeritud 
raamatukoguhoidja kui 
kogukonna alus, Jaanus 
Kangur, 5 tundi 

LVKRK 1 

Kunda hariduselust ja 
Rahvaülikoolist, Kaido Veski, 
1 tund 

LVKRK 1 

Tsemenditööstuse ajaloost ja 
sõbrakaubandusest Kundas, 
Uno Trumm, 4 tundi 

LVKRK 1 

Topoteek- meie võimalus 
ennast näidata, Inge Pikkoja, 
1tund 

LVKRK 1 

 Lugemisprogrammi „Aitan 
lapsi raamatute juurde“ 
stardikoolitus , 5 tundi 

Eesti Lastekirjanduse Keskus 1 

Tuleohutse koolitus, 2 tundi Kadrina vallavalitsus 1 

 
Olen rahul kõigi 2016. aastal toimunud koolitustega. Kõige rohkem meeldisid Jaanus Kanguri 
koolitus  „Motiveeritud raamatukoguhoidja kui kogukonna alus“ ning õppereis Kundasse. Inge 
Pikkoja Topoteegi tutvustus oli huvitav ja tekitas soovi ka oma kodukandis selline asi ette võtta. 
LISA 1 
 
2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised 
Avalikke esinemisi ei olnud. 
LISA 2 
 
2.4.3 Erialahariduse omandamine  
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2.4.4 Töötajate tunnustamine  
Kadrina valla raamatukogu kollektiiv sai tunnuskirja- Lääne -Virumaa aasta raamatukogu meeskond 
2016. 
 
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid 
ja asukoht.  
Raamatukogu haldusjuhtimisega tegeleb Kadrina põhikogu. 
Vohnja raamatukogu asub mõisa peahoones koos Vohnja lasteaed- algkooliga. Raamatukogu 
kogupindala on 73 ruutmeetrit. Raamatukogu ees asuv koolile kuuluv ruum vajab remonti.                            
Raamatukogu ühe toa põrand õlitati. 
LISA 3 
 
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 
Liikumispuudega inimestele mõeldud kaldteed puuduvad. 
 
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 
Raamatukogul on kokku neli internetiühendusega arvutit - üks töötajaarvuti ja kolm lugejate arvutit. 
Vohnja raamatukogu sai uue multifunktsionaalse lauaseade, millega on võimalik skaneerida, 
printida ja koopiaid teha. Raamatukogus on head infotehnoloogilised võimalused. 
 
 
3.Kogud  
2016. aastal on arvele võetud 251 raamatut, neist 6 annetust. Kustutatud 705  eksemplari. 
Perioodika tellib Kadrina põhikogu, arvestades Vohnja lugejate  ettepanekuid ja soove. 
Kultuuriajakirjadest on tellitud „Täheke“. Raamatukokku on  tellitud 8 ajakirja. 
  
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 
Annetusi oli 2016. aastal 6. 
Komplekteerimisel olen arvestanud oma lugejate soove ja vajadusi. 2016. aastal on tellitud rohkem 
lasteraamatuid, sest hetkel on kohalikus koolis suure lugemishuviga lapsed.  
 
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 
3.1.2 Perioodika komplekteerimine 
Raamatukokku on 2016. aastal  tellitud kokku 8 ajakirja.  
 
3.1.3 Auviste komplekteerimine 
 
3.2 inventuurid, mahakandmised 
2016. aastal on koostatud kaks mahakandmisakti ja kustutatud kokku 705 eksemplari raamatuid. 
Ajakirju on  kustutatud 10 aastakäiku 
 
 
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  
Raamatukogus saab printida, koopiaid teha ja skaneerida. Tutvustan erinevaid e- teenuseid 
(riigiportaalid. tuludeklaratsioonid, ajalehte “Virumaa teataja” kuulutuste panemine, e-apteek jne). 
Raamatukogu reklaamib Kadrina kirjandusklubi ja Neeruti selti üritusi.  
Raamatukogus saab tutvuda Kadrina vallavolikogu protokollidega. 
Lugejate rahulolu-uuringut ei ole tehtud. 
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4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.  
Vohnja raamatukogus on kõik tingimused    e- teenuste kasutamiseks. Raamatukogus on kolm 
lugejaarvutit koos ID-kaardi lugejatega. Arvuteid kasutavad põhiliselt täiskasvanud külastajad, sest 
lastel on klassiruumides head interneti kasutamise võimalused olemas. 
                                                                                                                                                                    
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused.  
Vohnja piirkonnast on ära kolinud mõned aktiivsed lugejad ja  täiskasvanute külastused ja 
laenutused vähenenud.  Laste külastuste ja laenutuste arv on tänu Vohnja lasteaed- algkooli 
õpilastele tõusnud. 
Laste külastuste arv oleks veelgi suurem, aga igat vahetunni ajal raamatukogusse sissejooksmist 
külastusena kirja ei pane.  
Olen tähele pannud seda, et kui vanematel inimestel tekib huvi arvuti vastu, väheneb lugemishuvi ja 
laenutatavate raamatute hulk. Kahtepidi mõistetav, tore, et inimene õpib arvutit kasutama, samas 
kahju, et vaba aega  vähem lugemisele kulutatakse. 
2016. aastal kasvas tasuliste teenuste kasutamine. 
 
Tabel 5 
Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2015 

Lugejad 
2016 

Muutus 
(+-) 

Raamatukogu 121 114 -7 

 
Raamatu- 
kogu 

Külastused 
2015 

Külastused 
2016 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal-
külast. 
2015 

Virtuaal-
külast. 
2016 

Muutus (+-
) 

Raamatukogu 3689 3969 (+280)    

 
 
Raamatu- 
kogu 

Laenut-d 
2015 

Laenut-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Päringud 
2015 

Päringud 
2016 

Muutus 
(+-) 

Raamatukogu 4361 3925 436 63 71 (+8) 

 
 
Infopäringud 
Infopäringuid olen püüdnud järjekindlat üles märkida. Küsitakse erinevaid ristsõnade lahendamisel 
tekkinud  küsimusi , telefoninumbreid, bussi ja rongi väljumisaegu ning näiteks suvel on jätkuvalt 
looduse- ja aiandusteemalisi päringuid. Raamatukogusse on pöördutud ka taimede liigi 
määramiseks. 
 
4.3 RVL teenindus  
Kadrina vallas on hea ja toimiv raamatute vahetamine.  
 
4.4 Laste- ja noorteteenindus  
Vohnja raamatukogu asub Vohnja lasteaed- algkooliga  ühes hoones. Seoses sellega on võimalik 
lastega ette võtta  palju huvitavat. Vohnja  lastele meeldib raamatuid laenutada ja lugeda. 2016. 
aastal oli populaarne  ajakiri “Täheke”. Igal vahetunnil on raamatukogus palju lapsi, kes leiavad 
endale tegevust.  
Lasteaia vanem rühm käib õppeperioodil igal reedel raamatukogus. Lasteaia õpetajatega koostöös 
valime tegevused ja teemad. Rõõmu teeb teise klassi suure lugemishuviga tüdruk, kelle eeskuju ka 
teisi nakatab. 
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Laste lemmikkirjanikud on  Andrus Kivirähk, Henno Käo, Kristiina Kass jne. Poistele meeldib 
lugeda  “Lassemaia detektiivibüroo” sarja. 
Raamatukogu internetipunkti kasutavad noored ja lapsed vähe. Noortel on interneti kodulahendused 
ja Vohnja kooli õpilastel on võimalik klassiruumides arvutit kasutada. 
Noori lugejaid käib raamatukogus vähe, sest nemad kasutavad Kadrina keskkooli või Kadrina 
põhikogu teenuseid.  
Lasteüritusi toimus kokku 35, lastele mõeldud näituseid 2 ja raamatuväljapanekuid 3, üritustes 
osalenute arv 404 
 
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine  
Kuna Vohnja algkooli lastele meeldib  lugeda, olen tellinud eelmise aastaga võrreldes 23 
lasteraamatut rohkem. Kui lastel huvi on, siis tuleb seda ära kasutada ja nende lugemisharjumust 
edasi arendada. 2015. aastal  oli tellitud 43 lasteraamatut, 2016 aastal 66 raamatut. 
 
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 
 
Tabel 6 
Rmtk Lug-d 

2015 
Lug-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Külast-d 
2015 

Külast-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Laenut 
2015 

Laenut 
2016 

Muutus 
(+/-) 

Raamatu
kogu 

32 33 (+1) 1639 1967 (+328) 855 1179  (+324) 

 
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine  
2016. aastal oli võrreldes 2015. aastaga 328 lastekülastust  ja 324 laenutust rohkem. Lasteüritused 
toimusid koostöös Vohnja lasteaed- algkooliga. Igal nädalal oli lasteaia vanemale rühmale 
ettelugemistunnid. Koolilastele olen püüdnud raamatukogu külastamise  põnevamaks muuta. Hästi 
õnnestus fotonäitus „Kes elavad raamatukogu põrandal“. Lastel oli huvitav põrandalt uusi 
„elanikke“ avastada ja pildil olevaid üles leida. Isadepäeva luulekasti üritus õnnestus samuti. Kast 
täitus  kiirelt luuleridadega ja tekitas lastes luulehuvi. 
Praegu on algklassides need õpilased, kes on lasteaias igal nädalal ettelugemistunnis käinud. Need 
lapsed tunnevad ennast raamatukogus hästi ja laenutavad  meeleldi raamatuid ja ajakirju. 
Raamatukogus on võimalik mängida lauamänge. 
 
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad 
üritused.  
Lastele toimunud ürituste korraldamisel arvestan õpetajate etteantud teemadega, rahvakalendri 
tähtpäevadega ja mõned üritused tekivad lihtsalt hetke ideest. Kõige toredam oli Kadrina valla 
raamatukogude ühisprojekt „Heategu päästab maailma“. Lapsed said vaadata Lasteteater 
„Lepatriinu“ lõbusat etendust „Heategu“ ja meisterdada teistele valla lastele järjehoidjaid tekstiga 
„Heategu päästab maailma“ 
Noorteüritusi raamatukogus ei toimunud, sest noored kasutavad rohkem Kadrina keskkooli 
raamatukogu, Kadrina huvi- ja noortekeskuse ja Kadrina põhikogu teenuseid. 
LISA 4  
 
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  
Erivajadustega sihtrühm puudub. Aasta lõpus vajas üks vanem inimene halvenenud tervise tõttu 
koduteenindust. 
 
Tabel 7 
 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv 
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Koduteenindus 1 1 1 

 
Tabel 8 
Teenused teistele asutustele Ürituste arv Osavõtjate arv 

0 0 0 

  
 
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja 
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.  
4.6.1 kohalikul 
 Kuigi raamatukogus  toimusid  rohkem lasteüritused, külastavad ka vanemad inimesed erinevatel 
põhjustel raamatukogu. Näiteks on vaja juhendada  interneti teenuste kasutamisel, aidata maksude 
maksmisel, tuludeklaratsiooni täitmisel, CV-koostamisel, mobiili seadistamisel jne.  
2016. aastal  organiseerisin väikese käsitöö näitus-müügi. Kuna paljudel vanematel inimestel ei ole 
võimalik linnas lõnga ostmas käia, palusin kohalikul lambakasvatajal väikse valiku müügiks tuua. 
See ettevõtmine õnnestus ja võeti tänutundega vastu. 
Raamatukogu reklaamib Kadrina kirjandusklubi ja teiste valla kultuuriasutuste üritusi. 
   Raamatute väljapanekud täiskasvanutele kattusid osaliselt lastele mõeldud väljapanekutega. 
Olivia Saare raamatute väljapanekul oli nii lastele kui ka täiskavanutele mõeldud looming. 
Täiskasvanutele oli raamatuväljapanek, “Paul Keres 100” 
Fotonäitust “Kes elavad raamatukogu põrandal” ja  vanade kooliasjade näitust vaatasid ka 
täiskasvanud raamatukogukülastajad huviga. 
A. H. Tammsaare muuseumi, Vikerraadio ja Eesti raamatukoguhoidjate ühingu väljakuulutatud  
hääletuse "Kes on sinu lemmiktegelane “Tões ja õiguses”? valimisest võtsid osa 4 inimest. 
Olen ERÜ, Kadrina kirjandusklubi ja Neeruti seltsi liige. Raamatukogu teeb koostööd  Vohnja 
lasteaed- algkooliga. 
 
4.6.2 riiklikul  
Puuduvad 
 
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.  
Puuduvad. 
 
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.  
Kasutaja- ja infootsingukoolitusi ei toimunud. Abistan vajadusel vanemaid inimesi interneti 
kasutamisel. Paar pensionäri teevad internetimaailmas iseseisvalt oma esimesi samme,  aga 
koolitust ei soovinud. 
 
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded  
Raamatukogu teenuste tutvustamisega tegeletakse  Kadrina põhikogus. Raamatukogu teenuseid 
tutvustab internetis valla koduleht ja Kadrina valla raamatukogu Facebooki leht. Kadrina 
raamatukogu üritusi ja teenuseid tutvustab Kadrina valla ajaleht „Kodukant“ 
 
4.9 Andmebaasid.  
Raamatukogul on kroonikavihik, kodulookartoteek ja fotoalbum. 
 
 
5. 2017 aasta tegevused  
Ridaküla seltsimajas saab avatud laenutuspunkt ning sealse piirkonna inimesed saavad ühel korral 
kuus laenutada endale sobivat kirjandust. 
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Jätkan koostööd Vohnja lasteaed- algkooliga ja loodan, et lapsed saavad siit raamatukogust 
lugemispisiku kogu eluks. 
„Raamatukogu on lahe koht, siin saab fantaasia lennata“(Katrin, 2. klass) 
 
 
Raamatukoguhoidja 
Ly Pajussaar 
 
12.01.2017 
 
 
 
LISA 1 
Personali koolitus (siia ainult arvud) 
Raamatukogu 
nimi 

Koolituste 
arv 

Koolitustundide 
arv  
(koolituse maht ) 

Koolituskulud 
eelarves 

Koolituseks 
kulutatud 

Vohnja 
raamatukogu 

8 21   

 
LISA 2 
 
 
LISA 3 
Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid  
Raamatukogu nimi              Teostatud tööd (2016) 

  

 
LISA 4 
 Laste-ja noorteüritused  
Raamatukogu nimi Ürituse nimi Osavõtjate arv 

Vohnja „Nukitsa“ konkursi raamatute  
väljapanek 

 

Vohnja  „Paremad palad“ A. Vallik 7 

Vohnja  „Lumehelbe töö“ A.Vallik 11 

Vohnja  „Olivia“ Falconer. J 7 

Vohnja „Mõmmikute arstilkäik“ 7 

Vohnja Vastlapäev. Vurri 
meisterdamine  ja vastlapäeva 
tutvustamine. (lasteaia 
väikeste rühm) 

3 

Vohnja „Hiirepoiss Krips ja Rotipoiss 
Kraps“ 

9 

Vohnja Heljo Mänd 90 , raamatute 
väljapanek 

 

Vohnja Kalevipoeg ja teised eeposed 
(Lasteaia vanem rühm) 

13 

Vohnja Fotonäitus „Kes elavad  
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raamatukogu põrandal“ 

Vohnja Linnumuinasjutud:rähn, kägu 
, öökull,leevike 

14 

Vohnja „Sokivaras“ (väikeste rühm) 12 

Vohnja „Kelli- peaaegu haldjas“ 9 

Vohnja Emakeelepäeva 
käpiknukumäng mudilastele 

14 

Vohnja Aabitsad- emakeelepäeva 
üritus lasteaia vanem rühm 

14 

Vohnja Kevadised lood „Tähekesest“. 
Mis on ajakiri? 

10 

Vohnja Raamatuväljapanek. 8.märts 
„Väikesest tüdrukust kasvab 
naine“ (10 raamatut) 

 

Vohnja Unejutte suurest džunglist. 
Soojamaa loomad.Tiigrilood 

12 

Vohnja „Lotte olümpiaraamat“ 10 

Vohnja Volbriöö.“Väike nõid“ 8 

Vohnja „Konna musi“ 8 

Vohnja „Heinaritsikas Sipsi“ 14 

Vohnja Vanavanemate päeva 
tutvustav üritus. „Vanaisa teeb 
süüa“ 

11 

Vohnja Õhtujutud. J. Saar „Sügisene 
mets“ 

15 

Vohnja „Kaka ja kevad“- „Üksik 
kartul“ ja „Loomade päev“ 

16 

Vohnja Näitus- Seitsmekümnendate ja 
kaheksakümnendate  ranitsast 
(vanade kooliasjade näitus) 

 

Vohnja I ja II klassi näitusekülastus. 
Vestleme emade ja isade 
kooliajast. 

13 

Vohnja „Maailma loomine ja teisi 
lugusid“ H. Köo „Miks puud 
talveks alasti jäävad?“ 

16 

Vohnja ja Vohnja 
lasteaed- algkool 

Väikeste rühmale käpiknuku 
etendus „Helkuri seiklused“ 

9 

Kadrina valla 
raamatukogu ja filiaalid 

„Heategu päästab maailma“ 
Lasteteater Lepatriinu etendus 
„Heategu“ 

52 

Vohnja „Muumipapa ja meri“ 7 

Vohnja „Printsuss“- Mida teeb 
lumememm öösel 

9 

Vohnja „Tipp ja Täpp“-Lumemasin 10 

Vohnja „Kessu ja Tripp“- Tripp ei 
oska poodi mängida 

12 

Vohnja „24 päkapikujuttu“ 12 
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Vohnja Raamatuväljapanek- 2016. 
aasta raamatud 

 

Vohnja „Lapsed luuletavad isast-“ 
isaluuletuse kirjutamine ja 
luulekasti panemine. Hiljem 
luuletustest näitus. 

 

Vohnja „Raamatupealkirjad küsivad, 
sina otsi vastused“ 

 

Vohnja „Minu kaunis jõuluraamat“ 10 

Vohnja raamatukogu ja 
Vohnja lasteaed- algkool 

„Lumetäpsud leiavad kirja“ 
Lasteaia „Täpsude“rühma 
jõuluüritus õues 

13 

Vohnja raamatukogu ja 
Vohnja lasteaed- algkool 

Raamatutest lumememme 
riiuli ehitamine 

17 

 


