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Kadrina valla raamatukogu aastaaruanne 2019 

Tabel 1 

Omavalitsus Piirkonna 
elanike arv 
(01.12.18) 

Raamatukogu
sid kokku 

Neist 
harukogusid  

Teeninduspunktide 
arv 

Kadrina 
Vallavalitsus 

4910, sh 
Kadrina 2957 
Hulja 653 
Kihlevere 428 
Vohnja 614 
Viitna 258 

5 4 1 

Kadrina valla raamatukogu koondaruanne on kirjutatud nõutud kava alusel. Filiaalide kõiki 
üritusi ei ole dubleeritud. Vt Hulja, Kihlevere, Viitna, Vohnja sisuline aruanne. 

Üldkasutatavate raamatukogude arv:  Kadrina valla raamatukogu - põhikogu, Hulja, 
Kihlevere, Vohnja, Viitna – haruraamatukogud, Ridaküla – teeninduspunkt. 

1. Põhilised tegevussuunad 

Liigume raamatukogu arengus edasi suunas, kus Kadrina valla raamatukogu kõik üksused 
tegutsevad lisaks raamatukogule ka kogukonnakeskustena, on jätkusuutlikud, tegevuses 
võimalikult paindlikud, avatud uuendustele, austavad vanu traditsioone ja suhtuvad 
lugupidavalt erinevatesse etappidesse raamatukogu ajaloos. Raamatukogu on jäänud eelkõige 
raamatukoguks oma põhifunktsioonidega, aga oleme pakkunud ka toetavaid tegevusi. 
Raamatukogu juures tegutsev kirjandusklubi ja kinoklubi on pakkunud erinevaid heal tasemel 
kultuurisündmusi, muutnud Kadrina kultuurielu mitmekesisemaks ja tugevdanud 
kogukonnatunnet. 

Kõik möödunud aasta aruandes plaanitud eesmärgid ja ülesanded suutsime täita. 

1. LEADER projekt „Kadrina kogukonna kultuuripuu aastarõngad“ sai positiivse vastuse 
ja see andis võimaluse pakkuda kogukonnale heal tasemel suurejoonelisemaid, oma 
kogukonna inimestele tasuta kultuurisündmusi. 

2. Vastloodud kultuurikoda vallas aitas kultuurielu elavdada ja koostööd aktiivsemaks 
muuta. Raamatukogu on vallas jätkuvalt keskne kultuurikeskus ja kogukonna 
kooskäimise koht – arvukad kinoõhtud, salongiõhtud, kontserdid, koolitused, 
kohtumised külalistega, kunstiklubi õhtud jne. 

3. Tähistasime eesti keele aastat ja Riigikogu juubeliaastat näituste ja ettelugemistega, 
esinemisega eakate klubis „Kuldne sügis“ ja kuulusime ürituse korraldamise 
toimkonda aidates läbi viia ülevallalist Riigikogu 100 üritust. 

4. Lastetöö elavdamine kõigis filiaalides – ettelugemispäevad, töötoad, 
lauamängupäevad, Vohnja filiaalis lastekirjaniku Kristina Ruderiga kohtumine jne. 

5. Pöörasime jätkuvalt tähelepanu lugejateeninduse parandamisele – hankisime 
tagastuskasti, mis täitis suurepäraselt oma eesmärgi. Ostsime Kihlevere filiaali 4 
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täispuidust lugemislauda, et lastel oleks mugavam lugeda, meisterdada, joonistada ja 
lauamänge mängida. 

6. Meeskonnatöö oli jätkuvalt aktiivne, üksteist toetades, õpetades, abistades sujus töö 
süsteemis tõrgeteta. 

Eriliselt märkimisväärsed sündmused 2019. a olid: 
1. Kadrina valla raamatukogu 2020 – 2023 arengukava koostamine, kinnitatud Kadrina 
vallavolikogu 27.11.19 määrusega nr 36. 
2. 2019. aasta – laulupeoaasta ja eesti keele aasta, mida tähistasime erinevate sündmustega – 
raamatunäitus “Sada aastat Eesti riigikeelt” ja rahvamajas klubi “Kuldne sügis” 
emakeelepäeva ja eesti keele aasta tähistamine ja esinemine ettekannetega. 
3. Asutava kogu 100. aastapäev - raamatunäitus rahvamajas “Riigikogu 100”, mälestusküünla 
süütamine Vandus Otto Strandmanni mälestuskivi juures ja raamatukogu osalemine 
„Riigikogu 100“ ürituse korraldamisel. 
4. Tagastuskasti paigaldamine raamatukogu välistrepile. 
5. Europarlamendi valimised - toimus põnev poliitiline debatt raamatukogus Rein Siku 
juhtimisel. 
6. Lääne-Virumaa Aasta Tegu 2018 ja Kadrina valla „Aasta Tegija“ hääletamine kõikides 
Kadrina valla raamatukogu üksustes. 
7) LEADER projekti “Kadrina kogukonna kultuuripuu aastarõngad” rahastamine. 
8) Koostöö Kadrina kultuurikojaga. 
9) Lastele mängumaja ehitamine Hulja filiaali. 
10) Invatee ehitamine Hulja filiaalile. 
11) Kihlevere filiaali 2 arvuti uuendamine. 
12) Välistrepi ehitamine Kihlevere filiaalile. 
13) Vohnja filiaali eesruumi remont ja sissepääsu nähtavale toomine. 

Oleme püüdnud oma tegevuses olla mitmekülgsemad, et tuua inimesi rohkem raamatukokku  
raamatute ja lugemise juurde. Võib öelda, et oleme leidnud oma koha kohalikus 
kultuuritegevuses pakkudes kõike seda, mida inimesed meilt on oodanud. Oma  tegevuses 
oleme leidnud palju positiivsust ja rõõmu. 
Kõik raamatukogu üksused on olnud toimekad. Iga filiaal töötas vastavalt oma võimalustele ja 
oskustele, arvestades oma piirkonna eripära ja elanike vajadustega. Silma paistis Vohnja 
filiaal lastele suunatud tegevustega - rohkete ettelugemiste, töötubade ja põnevate näitustega. 
Lisaks vastutas Vohnja filiaal artiklite portaalis Digar kultuurilooliselt oluliste artiklite 
märksõnastamise eest, kõikide vallaraamatukogu üksuste ettevõtmiste reklaamide 
kujundamise eest ja Ridaküla laenutuspunkti töö eest. 

2. Juhtimine  

2.1 Raamatukogude võrgu struktuur ja nõukogud:  
Kadrina vallas on endiselt üks raamatukogu, s.o Kadrina valla raamatukogu oma filiaalidega 
Huljal, Kihleveres, Viitnal ja Vohnjas ning laenutuspunktiga Ridakülas. Haldusreform 
Kadrina valda ei puudutanud. 
On saavutatud raamatukogu teenuste hea kättesaadavus, hästi toimiv ühtne raamatukogude 
võrk ja keskne juhtimine, koostöö teiste kultuuriinimestega ning laste- ja noorteteeninduse 
hoogustumine. 
Töö raamatukogu dokumentidega oli keeruline. Uuendatud või koostatud sai rida dokumente: 
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1. Kadrina valla raamatukogu töökorralduse reeglid (2019) 
2. Kadrina valla raamatukogu töötasustamise kord (2019) 
3. Isikuandmete töötlemise kaardistamine (2019) 
4. Rahvaraamatukogu seaduse probleemkohtade kaardistamine Kadrina raamatukogu näitel 
(2019) 
5. Kadrina valla raamatukogu komplekteerimise põhimõtted (2019) 
6. Arvutitöökohtade ja traadita andmesidevõrgu kasutamise eeskiri (2019) 
7. Viitna filiaali lahtiolekuaegade muutmine ja kinnitamine vallavalitsuses (2019) 
8. Kadrina valla raamatukogu 2020-2023 arengukava koostamine ja kinnitamine volikogus 
(2019) 
9. Sõlmitud tööleping Hulja filiaali raamatukoguhoidja asendajaga, koostatud ametijuhend 
(2019) 
10. Koostatud erinevaid käskkirju ja taotlusi (2019) 
11. Võetud osa Rahandusministeeriumi uuringust raamatukogude osas (2019) 
12. Korrastatud dokumentide arhiivi (2019) jne 
13. Kadrina valla raamatukogu kasutamise eeskiri, uuendatud 2018. 
14. Kadrina valla raamatukogu põhimäärus, uuendatud 2007. 
15. Kadrina valla raamatukogu nõukogu loodi 7-liikmelisena 2018. a. Nõukogu käis koos 
kord aastas. 
Kadrina valla elanike arv  (4910, 01.12.19) on aasta aastalt kahanenud, vallaraamatukogu 
teeninduspiirkond on hästi kaetud raamatukogudega. Raamatukogude asukohad on head, 
lahtiolekuajad sobilikud, Viitna filiaali  lahtiolekuaega korrigeeriti, töötaja töötab 0,75 kohaga 
30 tundi nädalas, 3 päeva Viitnal ja 1 päev Kadrinas. Viitna filiaal on nüüdsest avatud T, K ja 
R kell 11.00 – 19.00.  Raamatukogutöö on nõuetekohaselt organiseeritud arvestades 
teeninduspiirkonna elanike soovidega. On heal tasemel koduteenindus, laupäeviti on Kadrina 
põhikogu avatud, süsteemisisene ja raamatukogude vaheline laenutus toimib tõrgeteta,  
laenutuspunkt Ridakülas on end õigustanud. Inimesed külastavad laenutuspunkti rõõmuga ja 
see toob külaellu vaheldust. Peale raamatute laenutamise saab seal laenutuspunkti päeval 
tegeleda kangakudumisega, pakutakse massööriteenuseid, peetakse koosolekuid, mängitakse 
lauamänge ja veedetakse kogukonnaliikmetega mõnusalt aega. Kadrina valla raamatukogu 
töötajad teevad kõik endast oleneva, et külastajad igas raamatukogu üksuses teenindusega 
rahule jääksid. Põhikogusse on soetatud raamatute tagastuskast, paigutatud välistrepile ja seda 
kasutavad vajadusel kõigi raamatukogu osakondade lugejad. Tagastuskast on parandanud  
teenindust - teinud raamatute tagastamise mugavamaks ja lühendanud lugemisjärjekordi. 
 
Teeninduspiirkonna elanikest kasutab raamatukogu teenuseid: 
Kadrina piirkonnas  35,3 % elanikest. 
Hulja piirkonna  24,4 % elanikest 
Kihlevere piirkonnas  34,4 % elanikest 
Viitna piirkonnas 31,8 % elanikest 
Vohnja piirkonnas 18,73 % elanikest 
Kokku kasutab  31,9 % valla elanikest raamatukogu teenuseid. 
 
Lahtiolekuajad kõigis üksustes: 
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 
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Kihlevere filiaal avatud E, K, R  9 – 17;  T, N  10 – 18, suletud L,P 
Viitna filiaal avatud T, K, R 11 – 19 
Vohnja filiaal  avatud E, K, R 8 – 16; T ,N  10 – 18, suletud L, P  
Ridaküla laenutuspunkt  avatud iga kuu teisel teisipäeval 12-19  

2.2 Eelarve 

Tabel 2 

Põhieelarve  Seisuga  
31.12.18. €  

Seisuga  
31.12.19 €  

Muutus %  

Eelarve kokku  164,02 180,544 +10,07 
Personalikulu  106,45 108,164 +1,61 
Komplekteerimiskulu 34,02 36,110 +6,14 

sh KOV-lt 24,68 26,874 +8,89 

sh riigilt  9,33 9,236 -1,02 

Infotehnoloogiakulu  5,68 3,645 -55,8 
Üritusteks/näitusteks 2,97 2,209 -34,45 
Täienduskoolitus 0,505 0,453 -11,4 
*    

Tabelis on  esitatud ainult jooksvaid kulud, mitte investeeringuid. 
Eelarve on olnud piisav, raamatukogu erinevate töölõikude jaoks eraldatud summad on 
rahuldanud raamatukogu vajadused. Raamatukogu direktor olles hästi kursis vajalike töödega 
ja erinevate üksuste vajadustega, koostab eelarve projekti ja see annab võimaluse kulud 
kavandada nii, et töö toimuks tõrgeteta.  
Vallavalitsuse poolt on eraldatud vahendeid koduteeninduseks, sõitudeks koolitustele ja 
muudeks tööalasteks sõitudeks. Kadrina vallavalitsus on suhtunud raamatukogu 
ettepanekutesse ja vajadustesse mõistvalt.  
Eelarve ülejääk tekkis peamiselt palgafondi kokkuhoiu arvelt. 

2.3 Projektid 

Tabel 3 (täielik loetelu) 

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Eraldatud 
summa 

Projekti üldmaksumus 

LEADER projekt „Kadrina 
kogukonna kultuuripuu 
aastarõngad“ 

01.04.2019-
30.06.2021 

 8440,31EUR 10550,40 EUR 

Kultuurisündmuste valik raamatukogus oli mitmekesine ja töö viljakas. 
Koostööpartnerid olid Kadrina kultuurikoda, MTÜ Kultuuriring,  Kadrina kunstidekool ja 
Ridaküla seltsimaja, Kadrina lasteaed ja Vohnja lasteaed-algkool. Toimusid klubiõhtud, 
filmiõhtud, näitused, kontserdid, koosolekud, kohtumised huvitavate inimestega jne. 
2019. a veebruaris LEADER-le kirjutatud ja esitatud projekt “Kadrina kogukonna kultuuripuu 
aastarõngad” sai PRIA rahastuse. Projekt koosneb üheksast erinevast sündmusest, millest 
kaks on juba teostatud. Hea meel on tõdeda, et projekti üks alategevustest, kunstiteemaliste 
vestlusõhtute sari, on tekitanud elavat vastukaja. 2019. a toimus 2 vestlusõhtut ja 6 õhtut on 
kavas 2020. a. 
Tänu kirjutatud projektidele oleme saanud viia raamatukogu tegevuse tõusuteele ja kogukond 
on muutunud tugevamaks. Raamatukogu oma põnevate sündmustega on  laiendanud inimeste 
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silmaringi,  pakkunud erinevaid vaimseid väärtusi ja toonud inimesed raamatukokku. Projekti 
mõju ulatub kindlasti ka tulevikku. Kindlasti aitavad projektis toodud ettevõtmised kaasa 
jätkusuutliku ja tulevikukindla raamatukogu sujuvamale loomisele. 

2.4 Personali koosseis, juhtimine ja areng 
Haldusreform Kadrina valda ei puudutanud, raamatukogusüsteemis muutusi ei toimunud. 
Koosseisukohtade suurus on endiselt 6,75 ja töötajate arv 7. Hulja filiaali sai vormistatud 
tööle ajutiselt äraoleva raamatukoguhoidja asendaja. Meeskonna juhtimises muudatusi ei 
toimunud. Töö laabus igas üksuses sujuval. Kõige rohkem paistis  hea tööga ja sisuka 
tegevusega silma Vohnja  filiaal. Ka uus töötaja Hulja filiaalis elas koheselt 
raamatukogutöösse sisse ja jätkas traditsioonilisi ettevõtmisi Huljal. 
Töötajad on läbinud aasta jooksul rida koolitusi, direktor 5, peaspetsialist 5,  Hulja 
raamatukoguhoidja 4, Kihlevere raamatukoguhoidja 5, Vohnja raamatukoguhoidja 5, Viitna 
raamatukoguhoidja 4. 

2.4.1 Ülevaade. Omapoolne hinnang. 

Teema Korraldaja Osalejate arv 

Erialased täienduskoolitused   

   

LVKRK korraldatud koolitused LVKRK  

Laste lugemismängud LVKRK 2 

Hispaania ja Ladina-Ameerika 
kirjandus 

LVKRK 2 

Meeskonna juhtimise põhitõed ja 
väljakutsed alustavale juhile 

LVKRK 2 

Rahvusraamatukogu andmebaasidest… LVKRK 2 

Seminar V-Maarja vallas LVKRK 2 

Õppereis Kiisa rk-sse ja A.Pärdi 
keskusesse 

LVKRK 6 

Värvinimedega fraseologismid ja nende 
tuntus õpilaste hulgas… 

LVKRK 4 

Õppimise võlu ja nauditav õppimine 
hõbedases vanuses 

LVKRK 2 

Maaraamatukoguhoidja päev Pärnus LVKRK 5 

Muud koolitused   

Tuleohutusalane koolitus Kadrina vallavalitsus 7  

Raamatukogu direktor osales lisaks erinevatel koolitustel, komisjonide töös ja muudel 
ettevõtmistel: 
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1. Kriisikomisjoni koolitusel 
2. Tuleohutusalasel koolitusel 
3. Koolitusel töötasustamise korrast   
4. 2020 a eelarve kaitsmisel 
5. Kultuurikoja direktori konkursikomisjoni töös 
6. Esinemistel raamatukogus toimunud koosolekutel ja muudel ettevõtmistel. 
7. Volikogu istungil raamatukogu arengukava teemal. 
Jne 

Kõik infopäevad ja koolitused olid huvitavad, vajalikud, andsid praktilisi oskusi, olid abiks 
erinevate töölõikude teostamisel ja laiendasid silmaringi. 

Lisa 1 

2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:  
1) Emakeelepäeva tähistamisel Kadrina rahvamajas, ettekandega Kristjan Jaak Petersonist 
Ene Heide, uutest raamatutest Tiiu Kaare. 
4) Kadrina vallavolikogu hariduskomisjoni ees raamatukogu koostööst haridusasutustega ja 
projektide kirjutamisest Ene Heide. 
5) Kadrina vallavolikogu istungil Kadrina valla raamatukogu arengukava aastateks 2020-2023 
kinnitamine, ettekandega Ene Heide. 
6) Kultuuriinimeste regulaarsetel kokkusaamistel, ülevaade tehtud tööst, edasistest plaanidest, 
rõõmudest, muredest, Ene Heide. 
7) Aastalõpu tänuüritusel raamatukogu lugejatele ja toetajatele, ettekandega Ene Heide. 
8) Raamatukogus toimunud erinevate sündmuste avamisel, Ene Heide, Tiiu Kaare. 
Avalikud esinemised aitasid reklaamida raamatukogu ja meie tegemisi, andsid võialuse oma 
seisukohtade tutvustamiseks ja muutuste elluviimiseks. 

LISA 2 

2.4.3 Erialahariduse omandamine.  
Kadrina valla raamatukogus töötab 7 inimest – direktor, peaspetsialist, 4 raamatukoguhoidjat 
ja koristaja. Direktor ja peaspetsialis omavad erialast haridust, Kihlevere, Viitna ja Vohnja 
filiaali raamatukoguhoidjad on läbinud kutsekoolituse ja sooritanud kutseeksami, mis annab 
õiguse töötada raamatukogus. Hulja filiaali raamatukoguhoidja asendaja ei oma kutseharidust. 

Kõik töötajad osalesid Lääne-Virumaa keskraamatukogu poolt korraldatud koolitustel ja 
Pärnus maaraamatukoguhoidja päeva tähistamisel. 

2.4.5 Töötajate tunnustamine.  
Tunnustamisi ei esinenud. 

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine.  
LISA 3 
Kadrina valla raamatukogu kõik üksused on heas seisus - renoveeritud, sisustatud, 
kaasajastatud. Tingimused on head ja mugavad nii lugejatele kui töötajatele.  Neil üksustel, 
mis asuvad korterelamutes, ei ole võimalik välja ehitada invateid. Puuduseks on puuetega 
inimeste raskendatud ligipääs.  
 
Kadrina põhikogu asukoht on hea, asutakse aleviku keskel. On loodud head tingimused nii 
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lugejatele kui töötajatele. Liikumispuudega inimestele ligipääs II korruse ruumidele puudub, 
vajame invalifti. Invalifti ehitamise vajadus fikseeriti ära Kadrina valla raamatukogu 
arengukavas aastateks 2020 - 2023 ja Kadrina valla arengukavas aastateks 2019 – 2035. 
Lugejate paremaks teenindamiseks hangiti raamatute tagastuskast. 

Hulja filiaali ruumid on avarad, kenad, soojad ja hubased ning sobilikud täitma koos 
raamatukogutööga ka külakeskuse rolli. Eripäraks on raamatukogu asumine ühes majas 
Kadrina lasteaia Hulja filiaaliga ja hea kontakt õpetajatega. Liikumispuudega inimestele 
ehitati juurdepääs raamatukokku invatee näol. 

Kihlevere filiaal asub kahekorruselises 8 korteriga hoones. Raamatukogu sai 4 uut 
lugemislauda ja uue turvalise välistrepi. Külastajate kasutuses on  1 lugejaarvuti, skanner, 
printer, koopiamasin ning tasuta Wi-Fi leviala. Liikumispuudega inimestel juurdepääs 
puudub. 

Viitna filiaal asub kahekorruselises 8 korteriga 1972.a ehitatud hoones. Viitna raamatukogu 
on koht, kus väike kohalik kogukond kokku saab, kus on  1 töökohaarvuti, skanner, printer, 
koopiamasin ning tasuta Wi-Fi leviala. Liikumispuudega inimestel juurdepääs puudub. 

Vohnja filiaal on remonditud, kenasti sisustatud, hubane raamatukogu, loodud on 
lauamängude nurk lastele ja kõigil soovijatel on võimalik kasutada arvutit, on tasuta Wi-Fi 
leviala. Kord kuus käib raamatukoguhoidja Ridaküla laenutuspunktis, kus sisustab 
külainimeste päeva uute raamatute tutvustamisega, raamatute laenutamisega, lastele 
ettelugemisega ja lauamängude mängimisega. Liikumispuudega inimestele juurdepääs 
puudub. 

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 
Juurdepääs liikumispuudega inimestele on raamatukogu I korrusele tagatud Kadrina 
põhikogus ja käesoleval aastal valmis ka invatee Hulja filiaalile. 
 
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 
Kõigis raamatukogu üksustes on Wifi leviala,  arvutites on töökeskkonnaks Windows 10. 
Direktori arvuti tarkvara uuendati ja osteti Word programm.  Kihleveres uuendati lugejaarvuti 
ja töötajaarvuti, Viitnal töötajaarvuti. ID-kaardi põhised teenused on kättesaadavad kõigis 
raamatukogu üksustes. 

Lugejaarvutid: 
Kadrinas 2, Huljal 1, Kihleveres 1, Vohnjas 2, Viitnal 1. 

AIP külastused: 
                      2018        2019 
Kadrina –      273  198 
Hulja -           130  252 
Kihlevere -    248  232 
Viitna -          183  160 
Vohnja -   62   33 
kokku:           896             875 

3. Kogud komplekteerimine ja töötlemine 
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 
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Välja sai töötatud Kadrina valla raamatukogu komplekteerimise põhimõtted, kinnitatud 
direktori käskkiri nr 6-1/2 05.06.2019. Antud dokumendiga saab tutvuda raamatukogu 
kodulehel. Uudiskirjandust komplekteerisime vastavalt kinnitatud põhimõtetele – 
esmajärjekorras tellisime  eesti kirjandust, eesti ajalugu, lastekirjandust, välismaa 
väärtkirjandust jne. 
 
Juurde saadi 2439 eks raamatuid. 
Kadrinas - 1371 eks 
Huljal – 391 eks 
Kihleveres – 208 eks 
Vohnjas – 311 eks 
Viitnal – 158 eks 
Kadrina põhikogu kogude juurdekasvust moodustasid 4,9 % annetused. 

Hulja filiaalis annetusi juurdekasvust 3 % 

Vohnja filiaalis annetusi juurdekasvust 2,3 % 

Kihlevere filiaalis annetusi juurdekasvust 2,9 % 

Raamatute ringlus  kõigi kogude ringlus  
Kadrina – 1,04  1,12 
Hulja – 0,35   0,37 
Kihlevere – 0,68  0,90 
Vohnja – 0,42   0,45 
Viitna – 0,57   0,72 
 
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 
Aasta jooksul saadi juurde 2439 eks raamatuid, sellest 1371 eks Kadrina põhikogusse. Laste- 
ja noortekirjandust saadi juurde Kadrina põhikogusse 282 eks raamatuid, see on 44 eks 
rohkem kui 2018. aastal, Hulja filiaali 391 eks, Kihlevere filiaali 26 eks, Vohnja filiaali 83 
eks, Viitna filiaali 39 eks. 
 
Kogud kokku – 58042 eks 
Kadrina põhikogu – 27479 eks 
Hulja filiaal – 9644 eks 
Kihlevere filiaal – 7356 eks 
Vohnja filiaal – 9406 eks 
Viitna filiaal – 4157 eks 
 
Raamatute ringlus  kõigi kogude ringlus  
Kadrina – 1,04  1,12 
Hulja – 0,35   0,37 
Kihlevere – 0,68  0,90 
Vohnja – 0,42              0,45 
Viitna – 0,57   0,72 
 
3.1.2 Perioodika komplekteerimine 
Kadrina valla raamatukogus on lugejate kasutuses suur hulk erinevaid perioodilisi väljaandeid 
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(1109 aastakäiku), mida laenutati välja 5840 korral, sh Kadrinas 2846 korral, Huljal 279, 
Kihleveres 1684, Vohnjas 355, Viitnal 676.  
 
Juurdetulek 2019. a oli: 
Kadrina põhikogus 41 nimetust ajakirju ja 8 nimetust ajalehti,   
Hulja filiaalis 24 nimetust ajakirju, 5 nimetust ajalehti,  
Kihlevere filiaalis 10 nimetust ajakirju, 3 nimetust ajalehti,  
Vohnja filiaalis 9 nimetust ajakirju ja 5 nimetust ajalehti,  
Viitna filiaalis 9 nimetust ajakirju ja 3 nimetust ajalehti. 
 
Ajakirjade ja ajalehtede tellimine Kadrina valla raamatukogus on sõltunud selleks eraldatud 
rahaliste vahendite olemasolust, teeninduspiirkonna elanike vajadusest ja lugejate soovidest. 
 
3.1.3 Auviste komplekteerimine 
Auviseid ei ostetud, annetusena saadi 1 auvis. 
 
3.2 Inventuurid, mahakandmised 
Inventuur toimus Kadrina põhikogus 2017. a, Hulja filiaalis 2015. a, Kihlevere, Viitna, 
Vohnja filiaalis 2018. a,  2019. aastal ühtegi inventuuri ei toimunud. Kustutati 2119 raamatut, 
sh Kadrina põhikogus 1037 raamatut, Hulja filiaalis 590 raamatut, Kihlevere filiaalis 215 eks 
raamatut, Vohnja filiaalis 277 eks raamatut ja Viitna filiaalis raamatuid ei kustutatud. 

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  
Raamatukogust on välja kujunenud mitmefunktsionaalne kultuuriasutus. Põhiteenuseks on 
teavikute kojulaenutus, kohapeal lugemise võimalus, koduteenindus, RVL, päringutele 
vastamine, internetiarvutite kasutamise võimaldamine jne. Tasulistest teenustest pakutakse 
koopiate tegemist, skaneerimist ja printimist. Igas raamatukogu üksuses on tasuta Wi-Fi 
leviala. Regulaarselt toimuvad klubiõhtud, kirjandusõhtud, salongiõhtud, tegutseb filmi- ja 
kunstiklubi, toimuvad kontserdid, koolitused, koosolekud jne. Soovime uuel aastal pakkuda 
ka lamineerimisteenust. Me kuulame oma külastajaid ja soovime teha võimalikult kõik, et 
inimesed rahule jääksid. 
 
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine. 
Lugejaarvutite olukord hea, kuid kasutatakse vähe ja kasutavad põhiliselt pensionärid või 
juhuslikud läbisõitjad. Aasta jooksul arvuteid täiendati ja uuendati - Viitnal uuendati 
töötajaarvuti, Kihlevere filiaali  osteti uued kõrvaklapid ja uuendati töötajaarvuti ja 
lugejaarvuti. Kadrina valla raamatukogu kõigis üksustes on juurdepääs avalikule teabele 
tagatud. 
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 7 arvutit - Kadrinas 2, Huljal 1, Kihleveres 1, Vohnjas 2, Viitnal 1. 
6. kõigis üksustes on olemas vallaleht „Kodukant“, maakonnaleht „Virumaa Teataja“ ja 
vähemalt 1 üleriigiline päevaleht. 
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Lugejaarvutite olukord on hea, aga need vajavad pidevalt järkjärgulist uuendamist. Arvutite 
kasutamine on muutunud ajaga vähemaks. Aina enam on levinud nutiseadmed. Võrreldes 
2018. aastaga vähenes AIP kasutamine 21 korra võrra. 

2019. aasta jooksul kasutati arvuteid järgmiselt: 
1. Kadrina –    198 
2. Hulja –      252 
3. Kihlevere – 232 
4. Vohnja – 33 
5. Viitna - 160 
kokku: 875         

4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused.  

Tabel 4 

Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2018 

Lugejad 
2019 

Muutus (+-) 

Kadrina 1029 1043 + 14 

Hulja 187 159 -28 

Kihlevere 144 147 + 4 

Vohnja 131 115 -16 

Viitna 73 82 +9 

KOKKU 1564 1546 -18 

 
Lugejate arv on Kadrina põhikogus vedi kasvanud, järelikult on raamatukogu vallaelanike 
hulgas populaarne, 35,3 % teeninduspiirkonna elanikest laenutas põhikogust raamatukogu 
teavikuid.  
Hulja filiaali lugejate arvu langus on tingitud töötaja vahetusest. 

Raamatu- 

kogu 

Külastused 
2018 

Külastused 
2019 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal-
külast. 
2018 

Virtuaal-
külast. 
2019 

Muutus 
(+-) 

Kadrina 15301 15272 -29 3000 7700 + 4700 

Hulja 3104 3495 + 391 0   

Kihlevere 3040 3124 + 84 0   

Vohnja 2667 2895 + 228 0   

Viitna 1778 1812 +34 0   

KOKKU 25890 26598 +708 3000 7700 + 4700 

 
Külastatavus on kõigis üksustes stabiilne. 
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Raamatu- 

kogu 

Laenut-d 
2018 

Laenut-d 
2019 

Muutus 
(+-) 

Päringud 
2018 

Päringud 
2019 

Muutus 
(+-) 

Kadrina 29007 31518 +2511 361 243 -118 

Hulja 4822 3613 -1209 107 79 -28 

Kihlevere 7300 6655 -645 10 30 +20 

Vohnja 3708 4309 +601 35 53 +18 

Viitna 2978 3065 +87 25 27 +2 

KOKKU 47815 49160 +1345 538 432 -106 

Laenutuste hulka on  lisatud ka kohallaenutused. 
Laenutuste arv on Kadrina põhikogus suurenenud, järelikult on hästi komplekteeritud kogu ja 
hästi korraldatud RVL teenus, samuti uued lauamängud, vastutulek lugejate soovidele, 
operatiivne tegutsemine, ürituste korraldamine, reklaam jne. 
Hulja filiaali laenutuste vähenemise põhjuseks on kindlasti töötaja vahetus ja asendajal 
erialase hariduse puudumine. 
Vohnja filiaali laenutuste arvu kasvu tingis laste aktiivsem lugemus ja mängunurga aktiivsem 
kasutamine. 
Viitna filiaali laenutuste arvu kasvu põhjuseks on töötaja kiirem tegutsemine ja RVL. 
Kihlevere filiaali laenutuste arvu vähenemine on tingitud raamatute ja perioodika laenutuste 
tähtaegade korrektsemast pikendamisest. Möödunud aastal põhjustas suure laenutuste arvu 
lubatust tihedam pikendamine. 

Keskmine loetavus ehk mitu teavikut lugeja luges aasta jooksul: 
Kadrina – 30,22 eks 
Hulja- 22,72 eks 
Kihlevere – 45,27 eks 
Vohnja – 37,47 eks 
Viitna – 37,38 eks 

Külastatavuse intensiivsus ehk mitu korda käis lugeja aasta jooksul raamatukogus: 
Kadrina – 14,64 korda 
Hulja – 22 korda 
Kihlevere- 21,25 korda 
Vohnja – 25,17 korda 
Viitna – 22,10 korda 

Igal tööpäeval külastas raamatukogu keskmiselt: 
Kadrinas – 53 inimest 
Huljal – 16 inimest 
Kihleveres -14 inimest 
Vohnjas – 13 inimest 
Viitnal – 10 inimest 

Infopäringud. Järjepidev töö registreerimisel. 
Infopäringuid registreeriti kokku 432 
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sh Kadrinas - 243 
Huljal - 79 
Kihleveres - 30 
Vohnjas - 53 
Viitnal – 27 

Kadrina valla raamatukogu (Kadrina, Hulja, Kihlevere, Vohnja, Viitna) laenutuste edetabel. 
10 kõige loetavamat raamatut 2019. aastal: 

1. Silver Anniko "Rusikad" 
2. Vahur Afanasjev "Serafima ja Bogdan" 
3. Michelle Obama "Minu lugu" 
4. Aliis Jõe "...kes pole kunagi söönud homaari" 
5. Eha Veem "Leskede klubi. Armulauamõrv 
6. Pamela Maran "Eesti vanaemade lood ja salatarkused" 
7. Aliis Jõe "Viimane laev" 
8. Lucinda Riley "Kuuõde" 
9. Ira Lember "Vale nimega mees" 
10. Ann O´Loughlin "Kohtuniku naine" 
 
Kadrina põhikogus 5 kõige loetavamat ajakirja 2019. aastal: 
1. „Kroonika“ 
2. „Eesti Naine“ 
3. „Pere ja Kodu“ 
4. „Tiiu“ 
5. „Imeline ajalugu“ 
 

Hulja filiaali 5 loetavamat ajakirja: 
1. „Imeline Ajalugu“ 
2. „Burda Plus special“ 
3. „Eesti Ajalugu“ 
4. „Kroonika“ 
5. „Tervis Pluss“ 
 
Kihlevere filiaalis 5 loetavamat ajakirja: 
1. „Kroonika“ 
2. „Eesti Ajalugu“ 
3.“ Maakodu“ 
4. „Eesti Naine“ 
5. „Kodu ja Aed“ 
 
4.3 RVL teenindus  
Aasta jooksul anti välja 3028  eks raamatuid teistele raamatukogudele, sh Kadrina põhikogust 
1454 eks (RVL välja), sisse toodi teistest raamatukogudest kooku 3096 eks, sh Kadrina 
põhikogust 1276 eks raamatuid (RVL sisse). 
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4.4 Laste- ja noorteteenindus  

4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine  
Laste- ja noortekirjandust saadi juurde Kadrina põhikogus 282 eks raamatuid, see on 44 eks 
rohkem kui 2018. aastal. Hulja filiaali saadi laste-ja noortekirjandust juurde 141 eks, 
Kihlevere filiaali 26 eks, Vohnja filiaali 83 eks, Viitna filiaali 39 eks. 

  Mida mitmekülgsem on kirjanduse valik ja mida rohkem eksemplare, seda paremini 
suudame laste ja noorte lugemisvajadusi rahuldada. Veidi on tõusnud laste lugejate, laenutuste 
ja külastuste arv. 

4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 
Tabel 5 

Raamatu
kogu 

Lug-d 
2018 

Lug-d 
2019 

Muutus 
(+-) 

Külast-d 
2018 

Külast-d 
2019 

Muutus 
(+-) 

Laenut 
2018 

Laenut 
2019 

Muutus 
(+/-) 

Kadrina 296 300 + 4 2974 2983 + 9 3062 3206  + 144 

Hulja 63 60 -3 1166 1468 +302 1211 905 -306 

Kihlevere 35 35 - 440 518 + 78 714 729 + 15 

Vohnja 43 30 - 13 1274 1461 +187 692 449 -243 

Viitna 16 24 +8 236 297 +61 263 369 +106 

KOKKU 453 449 -4 6090 6727 637 5942 5658 -284 

 
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus, s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine. 
Laste kõik statistilised näitajad on Kadrinas ja Viitnal veidi suurenenud, järelikult saavad 
lapsed vajalikud raamatud kodukohast kätte. Nendes üksustes on üha rohkem lapsi leidnud tee 
raamatukokku ja loodame, et neist kasvavad välja püsilugejad, kes ei kujuta elu ilma 
lugemiseta ettegi. Üldiselt kasutavad lapsed raamatukogu sagedamini, järelikult tegeletakse 
lastega rohkem -  mängunurgad ja uued vahvad arendavad mängud, uued mänguasjad,  
meisterdamised, kohtumine kirjanikuga Vohnjas, värskelt ehitatud ja sponsorite poolt kingitud 
mängumaja Huljal jne. 

4.4.4 Laste- ja noorteüritused:  
Aasta jooksul toimus lastele-ja noortele  rida erinevat sündmusi, sh Kadrinas 7 suulist üritust 
ja 4 väljapanekut, Huljal, Kihleveres, Vohnjas ja Viitnal. 

1. Kevadkontsert õp Elene Altmäe laululastega. 
Kontsert õp Elene Altmäe laululastega MTÜ Kultuuriringist oli meie kevadhooaja 
lõpuüritus. Pärast seda üritust võtsime natuke puhkust ja ka andsime kõigile meie ürituste 
külastajatele puhkust. Erinevaid ettevõtmisi oli toimunud palju ja arvasime, et muidu 
tüdinetakse raamatukogust lihtsalt ära. 
2. Kadrina kk 1-d klassid tutvumas raamatukoguga ja film „Kapten Morten lollide laeval“. 
3. Kadrina kk 4-d klassid tutvumas raamatukogu tööga ja film „Kapten Morten lollide 
laeval“. 
4. Kadrina kk kõik algklasside õpilased, raamatukogu töö, raamatute süsteem, lugejaks 
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registreerimine, film. 
5. Külas Sergei Kibus filmiga “Teofrastus”. 
6. Ettelugemispäev, külas Heli Preismann harfiga. 
Seekord otsustasime pühendada raamatukogupäevadest ühe päeva, s.o 18. oktoobri 
kõikidele meie valla mudilastele.  Kaasatud oli Kadrina valla lasteaed. Teemaks oli 
laulupeoaasta ja ettelugemine. Laulupeoaasta just seetõttu, et oli laulupeo juubeliaasta, 
esimese laulupeo toimumisest möödus 150 aastat. Otsustasime tutvustada raamatut, mille 
on kirjutanud tuntud lastekirjanik Heljo Mänd, so „Mõmmi laulupidu“ ja kutsusime külla 
Kadrina oma inimese, loovterapeudi Heli Preismanni. Heli võttis kaasa ka ühe põneva 
pilli, nimelt harfi. Välja kujunes väga tore üritus. 
7. Raamatunäitus „Leelo Tungal-virulaste lemmik“ 
8. Kirjandusnäitus „Kas oled kooliks valmis?“ 
9. Raamatunäitus „Jõnkadi, jõnkadi jõulud tulevad“ 
10. Püsiväljapanek uutest raamatutest lastele ja noortele. 

Koostööpartnerid olid Kadrina keskkool ja Kadrina lasteaed „Sipsik“, Vohnja lasteaed-
algkool, Kadrina lasteaia“Sipsik“ Hulja rühmad, MTÜ Kultuuriring ja Kadrina kultuurikoda. 

LISA 4  

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  
 
Tabel 6 

 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv  

Koduteenindus 85 85 8 

Tabel 7 

Teenused teistele asutustele Ürituste arv Osavõtjate arv 

Kadrina hooldekodu laenutamine 84 

Hooldekodu elanikud on olnud aktiivsed ja tänulikud lugejad.  Pidev  koduteenindus ja 
hooldekodu külastamine sõltub suurel määral raamatukogutöötaja heast tahtest ja 
vastutulekust. Suure koormusega raamatukogus on see töölõik üsna keeruline täita. 
Filiaalides koduteenindust ei toimunud. 
 
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja 
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond  
Kadrina valla raamatukogu koos oma filiaalidega on olnud pidevas arengus ja muutunud 
järjest kasutajasõbralikumaks ja võimalikult võrdseid võimalusi pakkuvaks kultuuriasutuseks. 
Raamatukogu on jäänud ikka raamatukoguks oma põhiülesannetega, aga oleme järjepidevalt 
arendanud toetavaid tegevusi, muutes majas tehtavat tööd elavamaks ja külastatavust 
aktiivsemaks. Kõik raamatukogu üksused on teinud tänuväärset tööd lastega ja see on 
muutnud raamatukogu jätkusuutlikumaks ja tulevikukindlamaks. 

4.6.1 kohalikul tasandil  
Suulisi üritusi toimus  kokku 100, sh Kadrina põhikogus 35 suuremat sündmust, sh 
filmiõhtud, mis pakkusid Kadrina valla elanikele kultuurilisi elamusi, avardasid silmaringi, 
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tõid rahvast majja raamatute juurde, teadvustasid raamatukogu olemasolu jne. Lisaks neile 
ettevõtmistele toimus raamatukogu saalis 18 erinevat kokkusaamist, koosolekut, infopäeva 
jne. Järjest enam hakkasid kultuuriinimesed väärtustama koostööd vallaraamatukoguga. 
Kadrina valla raamatukogus ja filiaalides toimunud üritustest võttis osa 1976 inimest, sellest 
Kadrina põhikogus 1461 inimest. 
1. Raamatukogu abi Riigikogu  100 ürituse korraldamisel. 
2. Leelo Tunglale Virumaa kirjandusauhinna kätteandmine Kadrina raamatukogus,  
koostöös VIROL. 
Meil, Kadrina valla raamatukogu töötajatel, on väga hea meel, et selline suur sündmus nagu 
Leelo Tungal Virumaa kirjanduspreemiat vastu võtmas, leidis aset just Kadrina valla 
raamatukogus. 
On hea meel, et „Seltsimees lapse“ triloogia 3. osa sai  tunnustatud Virumaa 
kirjandusauhinnaga. Raamat on väga hea ja nauditav ning käsitleb meie ajaloo ühte perioodi 
ja peaks koolides olema kohustusliku kirjandus nimekirjas. Raamat on olnud populaarne ka 
meie lugejate hulgas. Oluline on ka see, et Kadrina tüdruk Helena-Maria Reisner, kes Kadrina 
raamatukogu on sageli külastanud, mängis filmis „Seltsimees laps“ väikest Leelot.  
3. Kaunite laulude tund Rakvere ansambliga Aakolm.  
4. Poliitiline debatt raamatukogus, külas Taavi Rõivas, Marko Pomerants, Indrek Saar, Anti 
Poolamets, Tanel Tarkmees, Siret Kotka-Repinski, Paavo Raudsepp, Hannes Naan jt. toimus 
koostöös vallavalitsusega.  
5. Emakeelepäeva tähistamine rahvamajas, raamatukogutöötajate esinemine ettekannetega. 
6. Asutav kogu 100, mälestusküünla süütamine Otto Strandmanni mälestuskivi juures, toimus 
koostöös vallavalitsusega. 
7. Kevadkontsert õp Elene Altmäe laululastega. 
8. Raamatukogu tegemised ja film “Kapten Morten lollide laeval” - 55 I kl õpilast. 
9. Raamatukogu tegemised ja film “Kapten Morten lollide laeval” - 34 IV kl õpilast. 
10. Raamatukogu tegemised ja film “Kapten Morten lollide laeval” - 83 algklaaside õpilas. 
11. Külas Sergei Kibus ja nukk Teofrastus.  
Vaatasime filmi „Teofrastus“, film on valminud Astrid Reinla samanimelise raamatu järgi. 
Külaliseks oli filmi režissöör Sergei Kibus, kes rääkis lastele, kuidas ta selle filmi tegi ja tal 
oli kaasas ka filmi peategelane, kass nimega Teofrastus.  
12. Stig Rästa ja Minu Kennedy, kuna huvi ürituse vastu oli sedavõrd suur, viisime selle 
rahvamajja. 
13. Külas filmirežissöör Jaanis Valk.  
14. Klubiõhtu Läsna rahvamaja näitlejatega-luulekava ja Kristjan Pärnamäe film „Viljaterast 
leivani“.  
15. Ettelugemispäev – ette luges Heljo Männi raamatut “Mõmmi laulupidu”, Epp Petrone 
“Minu Eesti” ja mängis harfil Heli Preismann.  
16. Sügiskontsert – esinesid Kadrina kunstidekooli õpilased.  
17. Kunstiklubi esimene vestlusõhtu „Millega peab arvestama kunsti vaatamisel“.  
18. Kirjandusõhtu, külas kirjanik Katrin Pauts. Põnev oli kohtuda nii armsa ja sooja inimesega 
nagu Katrin Pauts ja saada teada tema raamatute sünniloost ja muudest tegemistest.  
19. Kunstiklubi teine vestlusõhtu „Kunsti liigid ja areng läbi sajandite“.  
Kunstiõpetaja Sigrit Peets jagas huvitavalt ja põnevalt näpunäiteid, millele tähelepanu pöörata 
kunstiteose vaatamisel ja kaasas kohaletulnud kunstihuvilised elavasse vestlusse. Sellised 
toredad kokkusaamised on arendavad ja liidavad kogukonda, toetas LEADER. Vestlusõhtute 
sari koosneb kaheksast õhtust. 
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20. Salongiõhtu, külas muusikud Peep Pihlak ja Tõnu Timm. 
Üheks traditsiooniks on kujunenud aasta lõpetamine ühise koosviibimisega, mille 
pühendasime oma lugejatele ja koostööpartneritele, see oli kingitus meie töötajate poolt 
kõigile raamatukogu lugejatele ja sõpradele, toetas LEADER. 
21. Jõululaulude kontsert „Jõulud näevad tulla“, 
raamatukogus kõlasid laste jõululaulud, mis tegid südame soojaks ja tõid majja 
jõulumeeleolu.  
22. Kadrina käsitöömeistrite tööde näitusmüük. Kadrina valla käsitöömeistrite tööde 
jõulueelsel näitusmüügil osales oma töödega 37 inimest. Kolme nädala jooksul toimus 
raamatukogus vahva jõulumöll, mille kestel külastas meid suur hulk inimesi. 
23. Piparkoogimajade valmistamise töötuba, juhendas Heli Napp. 

Kokku osales 1058 huvilist 
 
Filmiõhtud 12: 
1. jaanuaris “Talvelugu. Jõulupõrsas” 
2. jaanuaris “Õigus õnnele”  
3. jaanuaris “Eia jõulud Tondikakul”  
4. veebruaris “Lõbus perekond”  
5. veebruaris lühifilm “Viljaterast leivani  
6. veebruaris “Tõde ja õigus” 
7. aprillis “Mehed”  
8. juunis “Kapten Morten lollide laeval”  
9. juunis “Kapten Morten lollide laeval”  
10. septembris “Ahto. Unistuste jaht”  
11. oktoobris “Ükssarvik”  
12. novembris “Vanamehe film”  
Filmiõhtutel osales 414 filmihuvilist. 

Kokku osales 1461 huvilist 

Kirjandusnäitused: 
1.   EV 100 raamatusari 
2.   150 aastat esimesest laulupeost 
3.   Riigikogu 100 
4.   Leelo Tungal – virulaste lemmik 
5.   Kas oled kooliks valmis? 
6.   Sada aastat Eesti riigikeelt 
7.   Jõnkadi, jõnkadi jõulud tulevad! 

Muud 2019. a toimunud sündmused raamatukogus, mis ei kajastu statistikas: 
1.   Lääne-Virumaa Aasta Tegu 2018 ankeetide jagamine  
2.   Kadrina valla aasta tegija 2018 ankeetide jagamine 
3.   Jaanuarikuu kokkusaamine kultuuriinimestega 
4.    Lektor Pille Kriisa loeng “Miks laste kasvatamine on nii lihtne”, korraldaja Kadrina 
lasteaed 
5.    Raamatukoguhoidjate koosolek  
6.    Märtsikuu kokkusaamine kultuuriinimestega 
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7.    Riigikogu 100 ettevalmistuskoosolek, korraldaja vallavanema 
8.     Keskerakonna L-Virumaa fraktsiooni koosolek  
9.     Rahvuslike disainriiete ja ehete müük  
10.   Eesti 2035 ankeetide jagamine 
11.   Maikuu kokkusaamine kultuuriinimestega 
12.   Haridustöötajate kokkusaamine 
13.   Raamatukoguhoidjate koosolek  
14.   Augustikuu kokkusaamine kultuuriinimestega  
15.   Haridustöötajate kokkusaamine raamatukogus 
16.   Vallavolikogu hariduskomisjoni koosolek  
17.   Oktoobrikuu kokkusaamine kultuuriinimestega  
18.   Eesti Kultuurkapitali Lääne-Virumaa ekspertgrupi koosolek, korraldaja Robert Salep 
19.   MTÜ Cadencia „Kosutav uni“, lektor Kene Vernik, korraldaja Marge Mägi 

4.6.2 riiklikul tasandil  
Riiklikul tasandil ettevõtmisi ei toimunud. 

4.6.3 rahvusvahelisel tasandil  
Rahvusvahelisel tasandil ettevõtmisi ei toimunud. 
 
Koostööst 
Meie kõrval on alati olnud inimesed, kes sageli on meid töös aidanud ja tuge pakkunud, 
inimesed, kes on teinud seda oma vabast ajast ja vabast tahtest. Kõik allpool nimetatud on 
panustasid oma aega vallaraamatukogu arengusse: 
 
Läsna rahvamaja ja Heli Napp – hea partner, head mõtted tulid temaga alati kaasa, pillas 
mõne vaimuka idee, tegi mõne ettepaneku, aitas korraldada mõne ettevõtmise jne. 
 
MTÜ Kultuuriring ja Elene Altmäe – Kadrina keskkooli noor, rõõmsameelne ja energiline 
muusikaõpetaja, MTÜ Kultuuriring asutaja ja eestvedaja. Tema rõõmustas meie lugejaid laste 
rõõmsa lauluga ja tõi kaunid helid raamatukogu majja. 
 
Kadrina valla raamatukogu nõukogu ja Jaan Stern – nõukogu kindlakäeline juht. 
 
Ajakirjanik Rein Sikk – Vikerraadio päevakommentaaris 20. novembril ütles Rein Sikk , et 
Eestis kõige enam Eestit on raamatukogudes. See oli parim toetus raamatukogudele üldse ja 
parim kiitus Kadrina valla raamatukogule ja samuti oli temaga tore koostöö raamatukogus 
toimunud poliitilise debati korraldamisel. 
 
Lääne-Virumaa keskraamatukogu ja Kaie Onton – tänu temale jõudsid paljud raamatud meie 
lugejateni Rakverest Kadrinasse ja Rakvere lugejateni Kadrinast Rakveresse. 
 
Kadrina kultuurikoja direktor Ahto-Lembit Lehtmets – ühiselt korraldasime mõned huvitavad 
üritused. 
 
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele. 
Sihtrühmad olid pensionärid, kellel internetiühendus kodus puudub ja läbisõitjad. Aitasime 
teha tuludeklaratsioone, tervisetõendeid, pangaülekandeid, ostu-müügi lepinguid, tegime 
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postkaste, otsisime materjali erinevate teemade kohta, printisime välja kultuuriürituste 
pääsmeid ja erinevaid sõidupileteid jne. Internetikasutajaid on aasta-aastalt vähemaks jäänud. 
Kasutatakse muid võimalusi. Kasutajakoolitusi tehti kokku 56, sh põhikogus 
individuaalkoolitusi 21,  Huljal individuaalkoolitusi 7, Kihleveres individuaalkoolitusi 4, 
Vohnjas individuaalkoolitusi 10, rühmakoolitusi 12, Viitnal individuaalkoolitusi 2. 
Muutunud eriti midagi ei ole, teemad on samaks jäänud, aga suurenenud on vanemate 
inimeste huvi e-piletite vastu. 
Toimusid erinevad kasutajakoolitused õpilastele: 
1) Kadrina kk esimeste klasside õpilastele raamatukogu ajaloost, süsteemist, tööst Ene Heide. 
2) Kadrina kk neljandate klasside õpilastele raamatukoguprogrammist URRAM Tiiu Kaare. 

4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded  
Kadrina valla raamatukogu ja filiaalides toimuv leidis kajastamist Facebooki kahel lehel ja 
ühes grupis  – Kadrina valla raamatukogu ja filiaalid, Kadrina kandi uudised, Kadrina avalik 
grupp.  Aasta jooksul postitati Kadrina valla raamatukogu Facebooki lehele 123 korda. 
Raamatukogu kodulehte külastati aasta jooksul 7700  korda. Mitmeid üritusi reklaamisime 
ajalehes „Virumaa Teataja“ ja teated meie ettevõtmistest ilmusid vallalehe „Kodukant“ 
rubriigis „Kultuurikalender“, samuti  valla kodulehel kultuurikalendris. Ürituste reklaamid 
tellisime reklaamifirmast Viru Reklaam OÜ. Ürituste reklaamide tellimine, kultuurikalender 
ja muu reklaam toimus Kadrina põhikogu kaudu. Reklaamid kujundas Vohnja filiaal. 

4.9 Andmebaasid.  
Lugejatele pakuti kodulehe vahendusel järgmisi andmeid: 
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“ 
„Virumaa Teataja“ 
„Kuulutaja“ 
Riigiportaal Eesti 
Eesti rahvaraamatukogude ühine koduloolise info talletamise süsteem 
Digiteeritud Eesti ajalehed 
Kodulehel on välja pandud info vallaraamatukogu kõigi üksuste lahtiolekuaegade kohta, 
kontaktandmed, jookva aasta tellitud perioodika nimekiri, info olulisemate dokumentide 
kohta, tasuliste teenuste hinnakiri, lühike ajalooline tutvustus, meie raamatukogu 
põhiväärtused, raamatukogu nõukogu koosseis, kirjandusklubi link.   

5. 2020. aasta tegevused 
Tuleval perioodil tähistame Eesti rahvajutu aastat, Eesti põhiseaduse 100. juubeliaastat ja 
digikultuuri aastat huvitavate sündmustega. Tahame senisest rohkem tähelepanu pöörata laste 
toomisele raamatukokku. Soovime laiendada raamatukogu teenuseid lamineerimisteenuse 
näol ja suurendada põhikogus riiulipinda uute riiulite soetamise abil. Hulja ja Vohnja filiaalis 
soovime jätkuvalt korraldada ettelugemisi, meisterdamisi ja mängupäevi ning Huljal ja 
Kadrinas filmiõhtuid.  
Jätkuvalt püüame endast anda maksimumi, et igaüks, kes raamatukokku astub, tunneb end siin 
väga oodatuna. 
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Koostajad Ene Heide 

Direktor Ene Heide 
 

17.01.2020  
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LISA 1. Personali koolitus 

Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv  

(koolituse maht ) 

Koolituseks kulutatud 

Kadrina 6 52  

Hulja 4 20  

Kihlevere 5 26  

Vohnja 5 20  

Viitna 4 18  

kokku 24z 136 424 eurot 

Liitke kokku ühe raamatukogu koolitusel osalejate tundide arv. Näiteks, kui ühest 
raamatukogust osales 5 inimest, siis on koolituste arv 5 ja tunnid tuleb korrutada osalejate 
arvuga.  

LISA 2. Raamatukogutöötajate avalikud esinemised 
1) Emakeelepäeva tähistamisel Kadrina rahvamajas, ettekandega Kristjan Jaak Petersonist 
Ene Heide, uutest raamatutest Tiiu Kaare. 
2) Kadrina kk esimeste klasside õpilastele raamatukogu ajaloost, süsteemist, tööst Ene Heide. 
3) Kadrina kk neljandate klasside õpilastele raamatukoguprommist URRAM Tiiu Kaare. 
4) Kadrina vallavolikogu hariduskomisjoni ees raamatukogu koostööst haridusasutustega ja 
projektide kirjutamisest Ene Heide. 
5) Kadrina vallavolikogu istungil Kadrina valla raamatukogu arengukava aastateks 2020-2023 
kinnitamine, ettekandega Ene Heide. 
6) Kultuuriinimeste regulaarsetel kokkusaamistel, ülevaade tehtud tööst, edasistest plaanidest, 
rõõmudest, muredest. 
7) Aastalõpu tänuüritusel raamatukogu lugejatele ja toetajatele, ettekandega Ene Heide. 
 

LISA 3. Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid 

Raamatukogu nimi              Teostatud tööd (2019) 

Kihlevere filiaal Turvaline välistrepp 

Hulja filiaal Invatee  

 

LISA 4. Laste ja noorteüritused (valik olulisematest) 

Raamatukogu nimi Ürituse nimi Osavõtjate arv 

Kadrina Kevadkontsert õp Elene Altmäe 
laululastega  

Kokku osales 362 last 
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2. Kadrina kk 1-d klassid 
tutvumas raamatukoguga ja film 
„Kapten Morten lollide laeval“  

3. Kadrina kk 4-d klassid 
tutvumas raamatukogu tööga ja 
film „Kapten Morten lollide 
laeval“  

4. Kadrina kk kõik algklasside 
õpilased, raamatukogu töö, 
raamatute süsteem, lugejaks 
registreerimine, ettelugemine jne 

5. Külas filmirežissöör Sergei 
Kibus ja nukk Teofrastus  

6. Ettelugemispäev, külas Heli 
Preismann harfiga 

Hulja Film „Talvelugu ja jõulupõrsas“ Kokku osales 
lasteüritustel 180 last 

 Mängupäev lastele  

 Lastetuba-mandala värvimine ja 
mäng Kust ma seda kuulsin? 

 

 Lastetuba-pusle kokkupanek, 
varvastega värvimine 

 

 Lastetuba-emakeel on meie keel  

 Lastetuba-sugupuu joonistamine  

 Lastetuba-meisterdamine 
sügisandidest 

 

 Lastetuba-minu lemmikõpetaja  

 Lastetuba-Halloweeni puhul 
kõrvitsast laterna tegemine  
jne. 

 

Kihlevere 1 .Mängutuba 
2. Tegevustuba „Kirju sügis“ 

3. Tegevustuba „Head 
isadepäeva“ 

4. Ettelugemispäev 

5. Tegevustuba „Kadrid tulevad“ 

Kokku osales 
lasteüritustel 83 last 
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6. Jõuluvana külaskäik 
 

Vohnja Viktoriin ja kaartide 
meisterdamine 

Kokku osales 
lasteüritustel 102 last 

 T-särkide kaunistamine  

 Emakeelepäev – Tähesild 
Reinuvader rebase muinasjutud 

 

 Mõtle välja uudissõnu  

 Värvimine ja lihavõttemunade 
keetmine 

 

 Rahvuvaheline lasteraamatupäev 
– Raamatupealkirjade sild ja 
raamatutegelaste viktoriin 

 

 Fimost käevõrud ja kaelakeed  

 Õ-tähe sünnipäev  

 Koolilaste liikluspäev  

 Lasteaia vanema rühma  
liikluspäev 

 

 Lasteaia noorema rühma 
liikluspäev 

 

 Kohtumine kirjanik Kristina 
Ruderiga 

 

 Edgar Valter 90, Pokuraamatu 
lugemine ja Pokude 
meisterdamine 

 

Viitna Töötuba lastele „Sügislehed“ Kokku osales 8 last 

 Töötuba lastele „Lõbus 
rongisõit“ 

 

 

 

 


