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 Kadrina valla raamatukogu aastaaruanne 2020 

 

Tabel 1 

Omavalitsus Piirkonna 
elanike arv 
(01.12.19) 

Raamatukogusid 
kokku 

Neist 
harukogusid  

Teeninduspunktide 
arv 

Kadrina 
Vallavalitsus 

4842, sh 
Kadrina 2898 
Hulja 654 
Kihlevere 444 
Vohnja 606 
Viitna 240 
 

5 4 1 

 

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

1. Põhilised tegevussuunad 

Enamiku möödunud aasta aruandes plaanitud eesmärkidest ja ülesannetest suudeti vaatamata 
kriisiolukorrale täita, kuid kahjuks oli ka selliseid häid ettevõtmisi, mis tuli eriolukorra tõttu 
ära jätta – aastalõpu tänuõhtu Andrus Albrechtiga, kunstiklubi vestlusõhtud, filmiõhtud jäid 
pooleli, laste tegevustoad ja mängunurgad Huljal, Kihleveres ja Vohnjas tuli ajutiselt peatada. 
Igas raamatukogu üksuses toimus töö küll vastavalt kriisiaja võimalustele ja mõnikord ka 
tõrgetega, kuid just nüüd kogeti lugejate mõistvat suhtumist ja nii mõnigi inimene leidis kriisi 
ajal esmakordselt tee raamatukokku. Sageli arvati, et hea raamat on parim ajaveetmise vahend 
ja üksinduse peletaja, aga oli ka neid, kes koroonakartuses  raamatukogu ei külastanud. 
Digikultuuriaastat tähistati mitmeti – osaleti veebikoosolekutel, ülemaailmsel 
digikoristuspäeval kustutati kasutuks muutunud faile, kunstiklubi loengutel propageeriti ja 
tutvuti digitaalsete kunstinäitustega. 

Uut ja märkimisväärset; 
1) LEADER projekt „Kadrina kogukonna kultuuripuu aastarõngad“- jätkati projektiga seotud 
üritustega. 
2) Elavdati lastetööd Hulja, Kihlevere ja Vohnja filiaalis – ettelugemispäevad, vahvad 
töötoad, põnevad lauamängupäevad. 
3) Pöörati jätkuvalt tähelepanu lugejateeninduse parandamisele. Covid 19 nõudis uut 
lähenemist ja kontaktivaba laenutust – hangiti kirevaid raamatukotikesi, rõõmsavärvilist 
pakkepaberit ja sidumispaela, et kõik lugejate poolt soovitud raamatud kenasti pakkida ja 
paigutada raamatukogu ukse taha. Selline tegutsemine täitis suurepäraselt oma eesmärgi ja 
lugejad olid rahul. 
4) Äratati tähelepanu oma kunstiklubi loengutega väljaspool Kadrina valda ja raamatukogu 
sai “Aasta õpitegu 2020” eripreemia. 



5 
 

5) Tekitati elevust kohaliku käsitöömeistri valmistatud raamatukotikestega. Nendega ületati 
uudisekünnis. 
6) Uue teenusena hakati pakkuma Kadrina põhikogus lamineerimist. 
7) Viidi läbi lugejaküsitlus ja hinnati Kadrina valla raamatukogu töö kvaliteeti. 
8) Vohnja raamatukogus toimusid põnevad üritused – „Räägime raamatutest ja kuulame 
muusikat“, „Hingede muusika“,  külas Andres Pulver ; oldi kaasatud Vohnja spordiplatsi 
avamispeo organiseerimisse. 

Hinnang raamatukogu tegevusele oli positiivne. Küsitlusest selgus, et raamatukogu Kadrina 
vallas on hea teenindusega, nähtav, aktiivse tegevusega, ollakse rahul kirjanduse valikuga ja 
lahtiolekuaegadega.  
Kõik teenused, mida on raamatukogu poolt pakutud, on olnud vajalikud. Kadrina 
raamatukogu jaoks on oluline järjepidevus ja lugejate rahulolu, seetõttu soovime jätkata 
pooleliolevate töödega ja minna arengus edasi. 
Oleme arvamusel, et valla kultuurielus on raamatukogul oma selge koht, pakkudes oma valla 
rahvale lugemiselamusi ja erinevaid kultuurisündmusi.  

1.1 Koroonaviiruse mõju 

1.1.1 Esimene laine 
Milliste olemasolevate teenuste pakkumist jätkati eri- ja hädaolukorras?  
Eriolukorrale vastavalt tegutseti 17. märtsist ja kõigis raamatukogu üksustes mindi üle 
kontaktivabale teenindusele. Jätkati kõigi pakutavate teenustega, aga võimalikult 
kontaktivabalt - kontaktivaba laenutus, koduteenindus, päringutele vastamine, kopeerimine, 
printimine, skaneerimine, arvuti kasutamine. Suurem osa lugejatest leppis olukorraga ja 
suhtus sellesse mõistvalt. Tavapärast teenindust jätkati 18. maist. 
 
Milliseid olemasolevaid teenuseid hakati pakkuma uusi lahendusi ja tehnoloogilisi vahendeid 
kasutades?  
Uueks teenuseks peame raamatute pakkimist, kontaktivaba laenutust ja kontaktivaba 
koduteenindust ja hooldekodu teenindust, päringutele vastamist ainult telefoni ja e-posti teel, 
tagastuskastide kasutamist ja veebikoosolekuid. 
 
Millised füüsilised raamatukoguteenused muutusid kontaktivabaks?  
Kontaktivabaks muutus laenutustegevus, koduteenindus, raamatute ja ajakirjade tagastamine, 
päringutele vastamine, koosolekud maakonna keskraamatukoguga ja vallavanema ja valla 
allasutuste juhtidega. 
 
Milliseid uusi teenuseid hakati pakkuma?  
Kadrina põhikogus lamineerimisteenust. 
Tagastuskasti kasutamise võimalust Hulja jaVohnja filiaalis. Nüüdseks on tagastuskastid 
kõigis raamatukogu üksustes. Filiaalides toimus uue teenusena toidupakkide jaotamine.  
 
Milliste uute teenuste pakkumine jätkub ka peale hädaolukorda? 
Jätkub tagastuskasti kasutamise võimalus Kadrina valla raamatukogu erinevates üksustes, 
kontaktivaba koduteenindus, kontaktivaba laenutustegevus hooldekodus ja lamineerimine. 
Varasemaga võrreldes kasvas lugejaportaali kasutamine. 
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Kuidas muutusid raamatukogude füüsilise ruumi lahtiolekuajad ja teenuse kättesaadavuse ajad 
eri- ja hädaolukorra ajal? 
Teenuse kättesaamise kellaaeg muutus Kadrinas, Kihleveres, Huljal ja Vohnjas (9.00 – 
17.00), Viitnal jäi tavapäraseks (11.00 - !9.00). 
 
Kui palju raamatukogusid suleti täielikult eri- ja/või hädaolukorra ajal (ühtegi teenust ei 
pakutud)? 
Ühtegi raamatukogu osakonda ei suletud. 
 
Kas ja kuidas uuendati raamatukogu taristut (uue tehnika, raamatukappide jms soetamine)? 
Kadrina – osteti laminaator, 2 pehmet tooli lugejatele, 9 uut raamaturiiulit, mängude riiul, 
trepp-pink, letivisiir, uuendati lugejaarvuti ja töötajaarvuti, ühele töötajaarvutile osteti 
programm Microsoft Office.  
Hulja – osteti raamatute tagastuskast, uuendati lugejaarvuti. 
Kihlevere – osteti raamatute tagastuskast.  
Vohnja – osteti pehme diivan, 4 pehmet tugitooli, raamatute tagastuskast, uuendati 
lugejaarvuti. 
Viitna – osteti raamatute tagastuskast.  
 
Kas ja millises ulatuses tehti raamatukogude eelarvetes kärpeid? 
Kärbiti eelarvet 1,8 %. 
 
Kas eri- ja hädaolukorras kehtestati raamatukogudes maski ja/või visiiri kandmise kohustus 
töötajatele?  
Kuigi kõik vajalikud kaitsevahendid olid raamatukogus olemas, oli maski ja visiiri kandmine 
tungivalt soovituslik. 
 
Kas eri- ja hädaolukorras kehtestati raamatukogudes maski kandmise kohustus kasutajatele? 
Maski kandmise kohustust ei olnud, oli tungivalt soovituslik, aga kontaktivaba teeninduse 
tõttu ei olnud maski kandmise vajadust. 
 
Milliseid ümberkorraldusi tehti raamatukogude ruumides ja töökorralduses? Kas ja kuidas 
korraldati raamatukoguhoidjate kaugtöö? 
Erilisi ümberkorraldusi ruumides ei olnud. Kadrina põhikogus ja filiaalides oli välisuks lukus, 
suheldi meili, telefoni ja akna kaudu. Tellitud raamatud pakiti ja paigutati raamatukogu ukse 
taha või raamatukogu eesruumi kokkulepitud kellaajaks. Tööaeg muutus, kell  9.00 – 17.00. 
Kadrina põhikogus tehti koduteenindust ja seda samuti kontaktivabalt, raamatupakid viidi 
lugejale koduukse taha. Töö toimus kokkulepete alusel ja oli palju suhtlemist lugejatega. 
Töömahukas oli rõõmsavärviliste raamatupakkide komplekteerimine ja pakkimine. 
Lisaks tegutseti tulemuslikult remonditöödes – Kihleveres remonditi rõdu, Vohnjas 
värskendati seinakappide uksed ja Huljal valmis magnetuks. 
 
Kas ja kuidas valmistuti viiruse teiseks laineks? 
Soetati hulgaliselt kaitsevahendeid, ühekordseid paberkäterätikuid, desinfitseerimisvahendit 
kätele ja pindadele, seepi jne. 
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1.1.2 Teine laine 
Milliste olemasolevate teenuste pakkumist jätkati hädaolukorras?  
Raamatukogu oli avatud ja tegi tavapärast tööd. Olukorra muutumisel kriitiliseks järgiti 
Vabariigi Valitsuse juhiseid. Kasutati maske, visiire, desinfitseeriti käsi, pindu, raamatuid, 
järgiti 2+2 reeglit ja kõiki muid nõutud juhiseid. 
 
Milliseid olemasolevaid teenuseid hakati pakkuma uusi lahendusi ja tehnoloogilisi 
vahendeid kasutades?  
Jätkati kontaktivaba koduteenindusega ja hooldekodu teenindusega, päringutele 
vastamisega  telefoni ja e-posti teel, tagastuskastide kasutamisega ja veebikoosolekutega. 
 
 Millised füüsilised raamatukoguteenused muutusid kontaktivabaks?  

Koduteenindus, hooldekodu teenindus. 
 

 Milliseid uusi teenuseid hakati pakkuma?  
Lamineerimist Kadrinas, tagastuskastide kasutamist Huljal, Kihleveres, Viitnal ja 
Vohnjas. 
Kõigis raamatukogu üksustes  jaotati korduvkasutatavaid maske ja kõigis filiaalides 
jagati kooliõpilastele toidupakke. Soovi korral pakuti ka kontaktivaba teenindust. 
 

 Milliste uute teenuste pakkumine jätkub ka peale hädaolukorda? 
Jätkub lamineerimine, kontaktivaba koduteenindus, hooldekodu teenindus, raamatute 
tagastuskastide kasutamine, soovi korral kontaktivaba laenutus. 
 

 Kuidas muutusid raamatukogude füüsilise ruumi lahtiolekuajad ja teenuse 
kättesaadavuse ajad hädaolukorra ajal? 
Raamatukogu füüsiline ruum, lahtiolekuajad ja teenuste kättesaadavuse ajad II laine 
ajal ei muutunud. 
 

 Kui palju raamatukogusid suleti täielikult hädaolukorra ajal (ühtegi teenust ei 
pakutud)? 
Ei suletud ühtegi raamatukogu osakonda. 
 

 Kas ja kuidas uuendati raamatukogu taristut (uue tehnika, raamatukappide jms 
soetamine)? 
Tagastuskastid soetati Hulja, Kihlevere, Vohnja ja Viitna filiaalile. 
 

 Kas ja millises ulatuses tehti raamatukogude eelarvetes kärpeid? 
Kärbe 1,8 %. 
 

 Kas hädaolukorras kehtestati raamatukogudes maski ja/või visiiri kandmise kohustus 
töötajatele?  
Kehtestati  
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 Kas hädaolukorras kehtestati raamatukogudes maski kandmise kohustus kasutajatele? 
Kehtestati 
 

 Milliseid ümberkorraldusi tehti raamatukogude ruumides ja töökorralduses? Kas ja 
kuidas korraldati raamatukoguhoidjate kaugtöö? 
Ümberkorraldusi ei olnud, aga käituti kriisiajale kohaselt – desinfitseerimisvahendid, 
kätepesu võimalus, ühekordsed paberkäterätid, kaitsemaskid, letivisiir (põhikogus), 
piiratud raamatukogus viibimise aeg, 2 + 2 reegel, soovi korral kontaktivaba laenutus, 
iganädalased veebikoosolekud Kadrina valla juhtkonnaga (direktor) ja Lääne-Virumaa 
keskraamatukogu juhtidega (direktor),  iganädalased kirjalikud ülevaated 
vallavalitsusele kõigi üksuste tegevusest kriisiolukorras (direktor), viiele üksusele 
desinfitseerimisvahendite ja maskide hankimisega seotud toimingud (direktor) jne. 
 

 Millised olid eri- ja hädaolukorrast tulenevad suurimad väljakutsed? 
Põhikogu - esimese laine ajal oli vaja kiiresti ümber korraldada kõigi üksuste 
laenutustegevus, soetada kaitsevahendid, teha lugejatele ja töötajatele teatavaks 
muudatused, tühistada üritused jne. Teise lainega suuremaid väljakutseid ei esinenud, 
oldi harjunud tegema tööd eriolukorras. 
Vohnjas oli kõige keerulisem töö koroonaviiruse eitajatega. 
 

 Milliseid võimalusi eri- ja hädaolukord pakkusid raamatukoguteenuse arendamiseks? 
Abi sai vallavalitsuselt, maakonna keskraamatukogult, ise sai uuritud ja endale selgeks 
tehtud kriisiaegne olukord, soetatud tagastuskastid ja kaitsevahendid kõigile 
raamatukogu osakondadele, eeltööd sai tehtud raamatukapi osas. Tavaolukorras oleks 
tagastuskastide saamine viibinud ja võib-olla ei oleks veel päevakorrale kerkinud 
raamatupakiautomaadi idee. 
 

 Millised olid eri- ja hädaolukorra suurimad õppetunnid? 
Suurim õppetund oli see, et igas olukorras tuleb jääda rahulikuks, panna pead tööle ja 
leida parimad lahendused ning kindlasti tuleb täita reegleid ja usaldada õigeid 
kanaleid. 

2. Juhtimine  

2.1 Raamatukogude võrgu struktuur ja nõukogud:  
Raamatukogude nimemuutused, likvideerimised, reorganiseerimised, uute loomised. 
Kadrina vallas on endiselt üks raamatukogu, s.o Kadrina valla raamatukogu oma filiaalidega 
Huljal, Kihleveres, Viitnal ja Vohnjas ning laenutuspunktiga Ridakülas. Tööde jaotus ja 
koordineerimine toimus  endiselt Kadrina põhikogust ja sujus hästi. 
Raamatukogutöös vajalikud dokumendid on olemas. 
Seoses eriolukorraga riigis nõukogu koos ei käinud. 
Teeninduspiirkonna elanikest kasutas raamatukogu teenuseid: 
Kadrina piirkonnas  35,54 % elanikest. 
Hulja piirkonna  27,06 % elanikest 
Kihlevere piirkonnas 34,46 % elanikest 
Viitna piirkonnas  32,92 % elanikest 
Vohnja piirkonnas 21,12 % elanikest 
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Kokku kasutas   32,36 % valla elanikest raamatukogu teenuseid. 
 
Ühinenud raamatukogud (näiteks vallaraamatukogu, kooli- ja külaraamatukogu) muutused 
lahtiolekuaegades. 
Lahtiolekuajad ei muutunud: 
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 
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 
Küsitluse põhjal saab öelda, et raamatukogu lahtiolekuaegadega on rahul 98,2 % vastanutest, 
sh 58,7 % on väga rahul,  3 inimest ei ole rahul. Osad soovivad, et raamatukogu avataks 
hommikul hästi varakult, osad jälle, et oleks avatud õhtul kauem. Soovitakse veel, et 
suveperioodil oleks raamatukogu avatud ka laupäeviti.  Kahjuks ei ole võimalik  igaühe 
soovidele vastu tulla. 
 
Kas on läbi viidud raamatukoguteenuste kvaliteedihindamist? Kui ei, millal on plaanis? 
Kvaliteedihindamine toimus 16.06.2020 – 04.08.20202 
Küsitlusest võttis osa 172 lugejat, sh Kadrinas 134, Huljal 26, Vohnjas 11, Kihleveres 8,  
Viitnal 3 ja Ridakülas 3.  Vastanutest 73,3 % olid tööl käivad lugejad, 9,9 % pensionärid,  9,3 
% kodused, 5,8 % õpilased, 4,7 % üliõpilased. 
Lugejaküsitlusest järeldub, et kogude sisulise valikuga on Kadrina valla elanikud rahul, 10 
punkti skaalal on hindega 5 – 10 hinnanud 100 % vastanutest, sh 45,3% vastanutest on 
hinnanud hindega 10. 
Enamik arvab, et valik on rikkalik ja nad on leidnud kõik soovitu, paar vastanut soovisid 
rohkem õppe -ja akadeemilist kirjandust.  Rahvaraamatukogu ei saa kõike erialakirjandusest 
tellida ja ei ole ka mõttekas, sest raamatukogu on spetsialiseerunud laiale lugejaskonnale, 
kitsalt erialast kirjandust tellime soovijatele RVL teel Rahvusraamatukogust või ülikoolide 
raamatukogudest. Alati tuleb oma soovidest anda  teada raamatukoguhoidjale, kes tellib 
vajaliku raamatu. 
Lahtiolekuaegadega on rahul 98,2 % vastanutest, sh 58,7 % on väga rahul,  3 inimest ei ole 
rahul. Osad soovivad, et raamatukogu avataks hommikul hästi varakult, osad jälle, et oleks 
avatud õhtul kauem. Soovitakse veel, et suveperioodil oleks raamatukogu avatud ka 
laupäeviti.  Kahjuks ei ole meil võimalik igaühe soovidele vastu tulla. Arvestame ikkagi 
enamuse soove. Põhjusteks, miks raamatukogu kauem avatud olla ei saa, on seadusega 
ettenähtud tööaeg 8 tundi päevas ja igale töötajale ette nähtud 2 järjestikust puhkepäeva 
nädalas ning korraline puhkus. 
Järjekorda pandud raamatute ooteaja pikkusega on rahul enamik lugejatest, 47,7 % 
vastanutest arvab, et ooteaja pikkus ei ole oluline, 24,4 % arvab, et 2 - nädalane ooteaeg on 
vastuvõetav, 20,3 % leiab, et 3-4 nädalat oodata on normaalne, 1,6 % lugejatest ei ole nõus 
ooteajaga ja soovivad raamatu kohe kätte saada. Kuna raamatute eksemplaarsus on väike ja 
lugejad ei pea alati kinni tähtaegadest, siis on loomulik, et tekivad järjekorrad. Alati on 
võimalik eelnevalt reserveerida soovitud raamat kas raamatukoguprogrammis URRAM 
(www.lugeja.ee) või telefoni/meili teel.  
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Teeninduse kvaliteediga on rahul ja on hinnanud 10-punkti skaalal 6-10 punktiga 99,4 % 
vastanutest, sh hindega 10  71,5 % vastanutest, aga 1 lugeja on andnud hindeks 2.  
Enamus lugejatest on avaldanud  tänulikkust ja mõtteid paljudes positiivsetes 
kommentaarides. On leitud, et raamatukogu teenindus Kadrina vallas on kliendisõbralik ja 
professionaalne. 
Uutest teenustest, mida raamatukogu veel ei paku, soovib 46,5 % vastanutest võimalust 
raamatuid tellida raamatukappi (pakiautomaati), 41,3 % soovib e-raamatu laenutamist, 36 %  
iseteenindust, 20,3 %  innovatsioonilaborit.  Lisaks soovitakse laenutada audioraamatuid, CD-
sid, DVD-sid. Üldiselt on tagasiside ainult positiivne, ollakse rahul, tänatakse töötajaid ja 
soovitakse jõudu edaspidiseks.  
Kadrina valla raamatukogu arvamus on, et küsitlust ja kvaliteedihindamist on mõttekas 
teostada 3 aastase intervalliga, kuna raamatukogu areng ei ole tavaliselt nii kiire ja 
lugejaskond ei vahetu samuti väga kiiresti. 
 
Raamatukogu dokumendid (põhimäärus ja kasutuseeskiri, andmekaitsetingimused, 
komplekteerimispõhimõtted). Kas olemas ja millal uuendatud? 
Täiendatud dokumentide loetelu (2020) 
Raamatukoguteenuse kvaliteedi hindamine (2020) 
Kinnitatud tasuliste teenuste hinnakiri (lamineerimine) (2020) 
Kadrina valla raamatukogu andmekaitsetingimused (2019) 
Kadrina valla raamatukogu töökorralduse reeglid (2019) 
Kadrina valla raamatukogu töötasustamise kord (2019) 
Isikuandmete töötlemise kaardistamine (2019) 
Kadrina valla raamatukogu komplekteerimise põhimõtted (2019) 
Arvutitöökohtade ja traadita andmesidevõrgu kasutamise eeskiri (2019) 
Kadrina valla raamatukogu 2020-2023 arengukava koostamine, kinnitatud volikogus (2019) 
Kadrina valla raamatukogu kasutamise eeskiri, uuendatud 2018. 
Kadrina valla raamatukogu põhimäärus, uuendatud 2007. 
Kadrina valla raamatukogu nõukogu loodi 7-liikmelisena 2018. a.  
 
Arengukava 
Kadrina valla raamatukogu arengukava 2020-2023 on vastu võetud Kadrina Vallavolikogu 
27.11.2019 määrusega nr 36. Arengukava käsitleb hetkeolukorda, raamatukogu missiooni, 
visiooni,  sisaldab nelja aasta tegevuskava ja määratleb peamised eesmärgid ja tegevused. 

 
Nõukogu tegevus 
Nõukogu koos ei käinud. 
 
Üldistav hinnang kogu valla raamatukogude tegevusele aastal 2020.  
Kadrina valla raamatukogu teenuseid kasutas 32,36 % valla elanikest, sh 
Kadrina piirkonnas  35,44 % teeninduspiirkonna elanikest 
Hulja piirkonna   27,6 % teeninduspiirkonna elanikest 
Kihlevere piirkonnas   34,46 % teeninduspiirkonna elanikest 
Viitna piirkonnas  32,92 % teeninduspiirkonna elanikest 
Vohnja piirkonnas  21,12 % teeninduspiirkonna elanikest 
Kadrina valla elanikel on hea juurdepääs raamatukogu teenustele, asukohad on sobilikud, 
lahtiolekuajad kehtestatud vastavalt lugejate soovidele ja kriisiaegne teenindus korraldatud 
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arvestades igakülgselt külastajate ohutust (maskid, desinfitseerimisvahendid, piiratud 
raamatukogus viibimise aeg, vajadusel kontaktivaba teenindus, koduteenindus, 
tagastuskastid). Kadrina valla pindala on 329,3 km2, elanike arv 1.12.2019 seisuga on 4842. 
Kogu valla piirkond on kaetud raamatukoguvõrguga - Kadrina, Hulja, Kihlevere, Vohnja 
Viitna  ja 1 laenutuspunkt Ridakülas. Kõige väiksema teeninduspiirkonnaga on Viitna filiaal 
240 elanikku ja kõige suuremaga Kadrina põhikogu 2898 elanikku. Raamatukoguteenuse 
pakkumine vastab täiesti vallarahva vajadustele. Päevas külastas Kadrina põhikogu 
keskmiselt 52 inimest ja raamatukogu oli aastas avatud 290 päeva (6 korda nädalas),  Hulja 
filiaali külastas 20 inimest ja avatud oli 223 päeva (5 päeva nädalas),  Kihlevere filiaali 13 
inimest ja avatud oli 228 päeva (5 päeva nädalas), Vohnja filiaali 11 inimest ja avatud 217 
päeva (5 päeva nädalas), Viitna filiaali 11 inimest ja aastas oli avatud 142 päeva (3 päeva 
nädalas). 
 

2.2 Eelarve 

Tabel 2 

Põhieelarve  Seisuga  
31.12.19. €  

Seisuga  
31.12.20 €  

Muutus %  

Eelarve kokku  180,544 183.980 +1,9 
Personalikulu  108,164 113.454 +4,7 
Komplekteerimiskulu 36,110 39,553 +8,7 

sh KOV-lt 26,874 29,185 +7,9 

sh riigilt  9,236 10,368 +10,9 

Infotehnoloogiakulu  3,645 4,876 +25,3 
Üritusteks/näitusteks 2,209 1,293 -41,5 
Täienduskoolitus 0,453 0,034 -92,5 
*    

Tabelis on esitatud ainult jooksvad kulud ja mitte investeeringuid. 
Eelarve oli piisav, 2020. a eelarve kärbe oli 1,8 %. 
2021. aasta eelarve arutelul viibis raamatukogu direktor, oli võimalik raamatukogu eelarve 
projekti selgitada ja kaitsta.  
Eelarves tekkinud ülejääk on tingitud  koroonaviiruse leviku tõttu ära jäänud ürituste ja 
koolituste ning majanduskulude kokkuhoiu arvelt. 

*Kas KOVi poolt on eraldatud vahendeid näiteks koduteenuseks, RVL-iks vms? 
Koduteeninduseks, majandusküsimuste lahendamiseks ja muudeks tööalasteks sõitudeks oli 
eelarves eraldatud isikliku auto kasutamise kompenseerimiseks mõeldud kulud.  

2.3 Projektid 

Tabel 3 (täielik loetelu) 

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Eraldatud 
summa 

Projekti üldmaksumus 

0 0 0 0 
2020. aastal projekte ei kirjutatud. 2019. aastal esitatud LEADER projekt „Kadrina 
kogukonna kultuuripuu aastarõngad“ on pooleli. Kõik siiani esitatud projektid on muutnud 
Kadrina raamatukogu töö aktiivsemaks ja seega on projektid kindlasti andnud positiivset mõju 
lugejateenindusele ja raamatukogu üldisele arengule. 
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2.4 Personali koosseis, juhtimine ja areng 
Olulisemad muudatused personali korralduses: sh koondamised, koosseisu muutused, tööaja 
muudatused.  
Koosseisukohtade suurus on endiselt 6,75 ja töötajate arv 7. Töö laabus Kadrina põhikogus, 
Hulja, Kihlevere ja Vohnja filiaalis hästi, vaatamata kriitilisele olukorrale oli tegevus aktiivne 
ja mitmekesine. Ainult väikses Viitna filiaalis on elu jäänud soiku, elanike arv on väike, lapsi 
vähe, enamik on eakad inimesed ja noori juurde ei tule. Ainult suviti, kui inimesed tulevad 
maale puhkama, on seal elu hoogustunud. 
Seoses koroonaviirusega oli töötajate koolitustel osalemine passiivne.  
Raamatukogu kõik üksused tegid kõik endast oleneva, et lugejate soove täita ja pealesurutud 
koroonapuhkust kuidagi meeldivamaks ja huvitavamaks muuta. Õpiti kiirelt reageerima 
erinevatele olukordadele ja kogeti, et raamatukoguhoidjad on väga leidlikud ja igas olukorras 
hakkama saajad. Suureks abiks oli teavikute tagastuskast ja rõõmsad värvilised 
raamatukotikesed. Nüüdseks on tagastuskast olemas igas Kadrina valla raamatukogu üksuses. 

2.4.1 Täienduskoolitused. Lisada omapoolne hinnang. 
 

Teema Korraldaja Tundide arv Osalejate arv 

Erialased 
täienduskoolitused 
(väljaspool LVKRK-d) 

   

    

LVKRK korraldatud 
koolitused 

LVKRK   

Statistikaameti andmebaasid, 
raamatukogude 
arengusuunad, postipunktid 
raamatukogudes 

LVKRK 12 2 

Hea teeninduse põhitõed ja 
väljakutsed 

LVKRK 12 2 

    

    

Muud koolitused    

    

 

Lisa 1 

2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:  
Avalikke esinemisi ei toimunud. 
LISA 2 
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2.4.3 Erialahariduse omandamine.  
Kadrina valla raamatukogus töötab 7 inimest – direktor, peaspetsialist, 4 raamatukoguhoidjat 
ja koristaja. Nõutud haridus on olemas. 

2.4.5 Töötajate tunnustamine.  
1) Ene Heide - Eesti Kultuurkapitali Lääne-Virumaa ekspertgrupi 2019. aastapreemia. 
2) Kadrina valla raamatukogu – Lääne-Virumaa 2020. aasta õpitegu eripreemia  

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine.  
Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht.   
Kadrina valla raamatukogu kõik üksused on korralikult remonditud ja sisustatud. Hulja filiaali 
ruumid on avarad ja kenad, aga paari aasta pärast vajaks taas värskendavat sanitaarremonti. 
Vaja oleks paigaldada radiaatoritele termostaadid, vahetada laenutusruumis parkettpõrand ja 
paigaldada raamatukogu suunaviit Hulja alevikku.  
Kihlevere filiaali trepikoda vajab samuti sanitaarremonti. On loodud tingimused 
kontaktivabaks laenutuseks, kui olukord seda nõuab. Vajalikud desinfitseerimisvahendid, 
visiirid ja maskid on kasutusel.  Tagastuskastid on olemas Kadrinas, Huljal, Vohnjas, 
Kihleveres ja Viitnal. 
Liikumispuudega inimestele on loodud juurdepääs Kadrinas ja Huljal,. Kadrinas  kasutatakse 
koduteenindust ja külastatakse regulaarselt hooldekodu. 
Vohnja filiaali hangiti uus pehme mööbel (4 pehmet tooli, diivan), Kadrina põhikogusse uued 
riiulid, pehmed toolid, astmega pink ja lauamängude kapp. Vohnja filiaalist on saanud ilus 
hubane ja kodune raamatukogu, kuhu on rõõm sisse astuda. 
LISA 3 

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 
Juurdepääs liikumispuudega inimestele on raamatukogu I korrusele tagatud Kadrina 
põhikogus ja Hulja filiaalis. Koduteenindust puuetega inimestele rakendatakse ainult Kadrina 
põhikogus. 

2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 
Arendustegevus infotehnoloogia valdkonnas: uued lahendused, interneti ja Wi-Fi levik, riist- 
ja tarkvarad jne. Üldine hinnang kogu vallaraamatukogule.  
Kõigis raamatukogu üksustes on Wifi leviala,  arvutites on töökeskkonnaks Windows 10. Üks 
töötajaarvuti ja lugejaarvuti uuendati Kadrinas ja osteti uus Microsoft Office programm,  
lugejaarvuti  uuendati ka Huljal ja Vohnjas.  Hulja sai kiire interneti uue valguskaabli abil. 
ID-kaardi põhised teenused on kättesaadavad kõigis raamatukogu üksustes. Kadrina 
põhikogusse osteti laminaator ja hakati pakkuma tasulist lamineerimisteenust. 

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

AIP külastused: 2019 2020 
Kadrina –           198   218 
Hulja -               252     235 
Kihlevere -        232     163 
Viitna -              160     103 
Vohnja -       33      48 
kokku:                875    767 
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3. Kogud komplekteerimine ja töötlemine 
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 
Uudiskirjandust komplekteeriti vastavalt Kadrina valla raamatukogu uudiskirjanduse 
komplekteerimise põhimõtetele – esmajärjekorras telliti  eesti kirjandust, eesti ajalugu, 
lastekirjandust, välismaa väärtkirjandust jne.  
 
Kogude kasutatavus ja seosed lugejate sihtrühmadega – ringlus, analüüs 

Raamatute ringlus 2019     2020  üldine kogude ringlus 2019    2020 
Kadrina –               1,04      1,07       1,12       1,04 
Hulja –                   0,35      0,48       0,37       0,47  
Kihlevere –            0,68      1,00       0,90       0,99 
Vohnja –                0,42      0,61       0,45       0,60 
Viitna –                  0,57      0,86                                       0,72       0,77 
Vohnja ja Hulja filiaali kogud vajavad puhastamist vananenud kirjandusest. 
 
Kadrina põhikogu laenutuste edetabel: 
1) Owens, Delia Kus laulavad langustid 
2) Veem, Eha Leskede klubi. Natali 
3) Tinnuri, Urve Õed 
4) May, Nicola Väike nurgapood 
5) Osolin, Olav Minu esimene elu 
6) Mahfuz, Nagib Kahe palee vahel 
7) Tinnuri, Urve Minevik algab homme 
8) Selirand, Elo Punane päevik 
9) Raud, Piret Verihurmade aed 
10) Kivirähk, Andrus Sirli, Siim ja saladused 
Raamatukogu kogudest on loetud kõige enam ilukirjandust, seejärel ajalugu, filosoofiat ja 
psühholoogiat, poliitikat, kunsti, arstiteadust jne. 
Lugejarühmadest on kõige rohkearvulisem töötajate rühm, seejärel laste, pensionäride, 
koduste, üliõpilaste rühm. 
 
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 
Juurde saadi  2563 eks raamatuid. 
Kadrinas -  1505 eks 
Huljal –  351 eks 
Kihleveres –  216 eks 
Vohnjas – 345 eks 
Viitnal –  146 eks 
 
Annetuste osakaal kogude juurdekasvust 
Kadrina põhikogu kogude juurdekasvust moodustasid 0,7 % annetused. 
Hulja filiaalis annetusi juurdekasvust  0,9 % 
Kihlevere filiaalis annetusi juurdekasvust 0,9 % 
Vohnja filiaalis annetusi juurdekasvust  7,2 % 
Viitna filiaalis annetusi juurdekasvust  6,2 % 
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Kokku on annetuste osakaal juurdekasvust 1,9 %. 
 
Uudiskirjanduse komplekteerimine toimus Lään-Virumaa keskraamatukogu vahendusel. 
Kadrina valla raamatukogu uudiskirjanduse tellimisega ja tellimise koordineerimisega tegeleb 
Kadrina valla raamatukogu põhikogu. 
 
3.1.2 Perioodika komplekteerimine 
Kadrina valla raamatukogu. Kadrina põhikogus on lugejate kasutuses suur hulk erinevaid 
perioodilisi väljaandeid, 732 aastakäiku, mida laenutati aasta jooksul välja  2244 korral,  
Huljal on kasutuses 117 aastakäiku, laenutati 368 korral , Kihleveres on kasutusel 51 
aastakäiku, laenutati 1730 korral , Vohnjas on kasutusel 92 aastakäiku, laenutati 755 korral, 
Viitnal on kasutuses 83 aastakäiku, laenutati 826 korral. Aasta jooksul laenutati perioodikat 
kokku 5923 korral. Perioodika tellimisele kulutati kokku 5815 eurot. Ajakirjade ja ajalehtede 
tellimine Kadrina valla raamatukogu kõigile üksustele on alati sõltunud selleks eraldatud 
rahaliste vahendite olemasolust, teeninduspiirkonna elanike vajadusest ja lugejate soovidest. 
Tellimisega tegeleb Kadrina põhikogu. 

Juurdetulek Kadrina valla raamatukogus 2020. a oli: 94 aastakäiku ajakirju ja 24 nimetust 
ajalehti. 
Kadrina põhikogus 49 nimetust ajakirju ja 8 nimetust ajalehti,   
Hulja filiaalis  18 nimetust ajakirju,  5 nimetust ajalehti,  
Kihlevere filiaalis  10 nimetust ajakirju, 3 nimetust ajalehti,  
Vohnja filiaalis  9 nimetust ajakirju ja  5 nimetust ajalehti,  
Viitna filiaalis  8 nimetust ajakirju ja  3 nimetust ajalehti. 

3.1.3 Auviste komplekteerimine 
Auviseid ei komplekteeritud. 

3.2 inventuurid, mahakandmised 
Inventuure ei toimunud. Maha kanti 2685 eks raamatuid, sh Kadrinas 1232, Huljal 160 eks, 
Kihleveres 291 eks, Vohnjas 809 eks, Viitnal 193 eks. 

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  
Põhiteenuseks on teavikute kojulaenutus, kohapeal lugemise võimalus, koduteenindus, 
lugejateenindus hooldekodus, RVL, päringutele vastamine, internetiarvutite kasutamise 
võimaldamine jne. Kõigile raamatukogu üksustele on hangitud raamatute tagastuskastid. 
Tasulistest teenustest pakutakse koopiate tegemist, skaneerimist ja printimist ja uue teenusena 
Kadrina põhikogus lamineerimist. Igas raamatukogu üksuses on tasuta Wifi leviala. Kui 
olukord lubab, siis toimuvad klubiõhtud, kirjandusõhtud, salongiõhtud, tegutseb filmi- ja 
kunstiklubi, toimuvad kontserdid, koolitused, koosolekud ja töötoad lastele jne.  
Lugejaküsitlusest järeldub, et kogude sisulise valikuga on Kadrina valla elanikud rahul, 10 
punkti skaalal on hindega 5 – 10 hinnanud 100 % vastanutest, sh 45,3% vastanutest on 
hinnanud hindega 10. 
Enamik arvab, et valik on rikkalik ja nad on leidnud kõik soovitu, paar vastanut soovisid 
rohkem õppe -ja akadeemilist kirjandust. Kadrina valla raamatukogu on spetsialiseerunud 
laiale lugejaskonnale, kitsalt erialast kirjandust tellime soovijatele RVL-i teel 
Rahvusraamatukogust või ülikoolide raamatukogudest.  Uutest teenustest, mida raamatukogu 
veel ei paku, soovib 46,5 % vastanutest võimalust raamatuid tellida raamatukappi 
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(pakiautomaati), 41,3 % soovib e-raamatu laenutamist, 36 %  iseteenindust, 20,3 %  
innovatsioonilaborit.  Lisaks soovitakse laenutada audioraamatuid, CD-d, DVD-d.  
Oleme toimetanud vastavalt olukorrale ja võimalustele ning kasuks on tulnud kiire reageering 
ja ümberorganiseerimine. Kõik soovijad on oma raamatud kätte saanud ja tagasiside on olnud 
positiivne. Arvame, et raamatukogu on oma tööd teinud hästi. 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.  
Lugejaarvutite olukord on hea, kuid kasutatakse vähe ja kasutavad põhiliselt pensionärid või 
juhuslikud läbisõitjad. Aasta jooksul arvuteid täiendati ja uuendati – Kadrinas uuendati 
töötajaarvuti ja lugejaarvuti, Huljal lugejaarvuti, Vohnjas 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 6 arvutit - Kadrinas 2, Huljal 1, Kihleveres 1, Vohnjas 1, Viitnal 1. 
6) kõigis üksustes on olemas vallaleht „Kodukant“, maakonnaleht „Virumaa Teataja“ ja 
vähemalt 1 üleriigiline päevaleht. 
AIP kasutamine ei ole aktiivne. 

2020. aasta jooksul kasutati arvuteid järgmiselt: 
1) Kadrina –    218 
2) Hulja –     235 
3) Kihlevere –  163 
4) Vohnja –    48 
5) Viitna -   103 
kokku: 767 korda  
Arvuteid kasutati peamiselt pangateenuste sooritamiseks, e-posti lugemiseks ja saatmiseks, 
tervisedeklaratsioonide ja tuludeklaratsioonide täitmiseks, ostu-müügi lepingute printimiseks 
jne.        

4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused.  
Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte. Analüüs. 

Tabel 4 

Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2019 

Lugejad 
2020 

Muutus (+-) 

Kadrina 1043 1030 -13 

Hulja 159 177 +18 

Kihlevere 147 153 +6 

Vohnja 115 128 +13 

Viitna 82 79 -3 

KOKKU 1546 1567 +21 
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Raamatu- 

kogu 

Külastused 
2019 

Külastused 
2020 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal-
külast. 
2019 

Virtuaal-
külast. 
2020 

Muutus 
(+-) 

Kadrina 15272 15012 -260 7700 959 -6741 

Hulja 3495 4540 +1045 0 0 0 

Kihlevere 3124 2925 -199 0 0 0 

Vohnja 2895 2455 -440 0 0 0 

Viitna 1812 1530 -282 0 0 0 

KOKKU 26598 26462 -136 7700 959 -6741 

 

Raamatu- 

kogu 

Laenut-d 
2019 

Laenut-d 
2020 

Muutus 
(+-) 

Päringud 
2019 

Päringud 
2020 

Muutus 
(+-) 

Kadrina 31518 29614 -1904 243 305 +62 

Hulja 3613 4670 +1057 79 98 +19 

Kihlevere 6655 7284 +629 30 26 -4 

Vohnja 4309 5465 +1156 53 54 +1 

Viitna 3065 3534 +469 27 28 +1 

KOKKU 49160 50567 +1407 432 511 +79 

 

Külastuste hulka on arvestatud tagastuskasti külastused. 
Laenutuste hulka on  lisatud kohapeal laenutused. Kadrina põhikogus on kohapeal laenutuste 
arv 882, mis on võrreldes möödunud aastaga (1690) poole väiksem, tingitud on see 
eriolukorra piirangutest – raamatukogus viibimise piiratud aeg, 2-kuune suletud periood, kus 
toimus ainult kontaktivaba laenutus. 
Külastuste ja laenutuste arvud Kadrina põhikogus on kahanenud. Põhjuseks võib tuua -
koroonaviiruse levik, inimeste kartus haigestumise ees, ürituste vähenemine põhikogus, laste 
huvitegevuse hoogustumine filiaalides, Kadrina kultuurikoja poolt pakutavate 
kultuurisündmuste lai valik, elanike arvu vähenemine vallas.  Üldkokkuvõttes on Kadrina 
valla raamatukogul läinud hästi,  lugejate arv on 21 lugeja võrra ja laenutuste arv 1407 võrra 
suurenenud. Aga vaatamata keerulisele ajale on raamatukoguhoidjad rahul, sest raamatukogu 
ei ole oma tööd katkestanud ja on  tegutsenud võimaluste piires. Selline kriisiolukord on 
tulnud mõnes mõttes ka kasuks, on pannud paindlikult tegutsema ja uusi lahendusi otsima. 
See omakorda aitab ka raamatukogul edasi areneda – tagastuskastid, raamatupakiautomaadid,  
veebikoosolekud, veebikoolitused jne.  
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Kadrina põhikogu laenutuste edetabel: 
1) Owens, Delia Kus laulavad langustid 
2) Veem, Eha Leskede klubi. Natali 
3) Tinnuri, Urve Õed 
4) May, Nicola Väike nurgapood 
5) Osolin, Olav Minu esimene elu 
6) Mahfuz, Nagib Kahe palee vahel 
7) Tinnuri, Urve Minevik algab homme 
8) Selirand, Elo Punane päevik 
9) Raud, Piret Verihurmade aed 
10) Kivirähk, Andrus Sirli, Siim ja saladused 

Päevane keskmine külastuste arv 
Kadrina põhikogu külastas 52 inimest ja raamatukogu oli aastas avatud 290 päeva (6 korda 
nädalas),   
Hulja filiaali külastas 20 inimest ja avatud 223 päeva (5 päeva nädalas), 
Kihlevere filiaali 13 inimest ja avatud 228 päeva (5 päeva nädalas), 
Vohnja filiaali 11 inimest ja avatud 217 päeva (5 päeva nädalas), 
Viitna filiaali 11 inimest ja avatud 142 päeva (3 päeva nädalas). 
 

Raamatu-
kogu 

Virtuaalürituste arv Virtuaalüritustel 
osalejate arv 

Virtuaalürituste 
järelvaatajate arv* 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 

KOKKU 0 0 0 0 0  

*Virtuaalüritusi ei toimunud. 

Raamatu-
kogu 

Virtuaalkoolituste arv Virtuaalkoolitustel 
osalejate arv 

Virtuaalkoolituste 
järelvaatajate arv* 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 

KOKKU 0 0 0 0 0 0 

* Virtuaalkoolitusi ei toimunud. 

Raamatu-
kogu 

Virtuaalnäituste 
arv 2019 

Virtuaalnäituste 
arv 2020 

Virtuaalnäituste 
külastajate arv 
2019 

Virtuaalnäituste 
külastajate arv 
2020 

 0 0 0 0 
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 0 0 0 0 

KOKKU 0 0 0 0 

 
Infopäringud.   
Infopäringuid registreeriti kokku 511 
sh Kadrinas - 305 
Huljal - 98 
Kihleveres - 26 
Vohnjas - 54 
Viitnal – 28 
Võrreldes 2019. aastaga on päringute arv suurenenud 79 võrra. Kontaktivaba suhtlemine tõstis 
päringute arvu. Küsitakse paljudel erinevatel teemadel avaldatud materjale. Päringuid tehakse 
bussi-ja rongiaegade, toitlustuskohtade, erinevate asutuste asukohtade, loomade, lindude, 
filosoofide kohta jne. 

4.3 RVL teenindus  
Aasta jooksul anti välja  3380 eks raamatuid teistele raamatukogudele, sh Kadrina põhikogust  
1820 eks (RVL välja), sisse toodi teistest raamatukogudest kokku 3449 eks, sh Kadrina 
põhikogust  1426 eks raamatuid (RVL sisse). 
Hulja filiaalist anti välja 452 eks, toodi sisse 335 eks raamatuid. 
Kihlevere filiaalist anti välja 313 eks, toodi sisse 783 eks raamatuid. 
Vohnja filiaalist anti välja 411 eks, toodi sisse 402 eks raamatuid. 
Viitna filiaalist anti välja 384 eks, toodi sisse 503 eks raamatuid. 
RVL näitajad on tõusnud, järelikult töötajad on teinud kõik, et ooteajad oleksid lühikesed ja 
vajalikud raamatud jõuaksid kiiresti lugejateni. 

4.4 Laste- ja noorteteenindus  

4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine  
Analüüs, sisuline hinnang, võrdlus, analüüs. 
Laste- ja noortekirjandust saadi juurde 674 eks, sh Kadrina põhikogus 402 eks raamatuid, see 
on 120 eks rohkem kui 2019. aastal, Hulja filiaali saadi laste-ja noortekirjandust juurde 72 
eks, Kihlevere filiaali  42 eks, Vohnja filiaali  86 eks, Viitna filiaali 72 eks. 

Palju tähelepanu pöörati kohustusliku kirjanduse eksemplaarsuse suurendamisele ja sellest oli 
kasu., sest laenutuste arv tõusis 612 laenutuse võrra ja lugejate arv 21 võrra. Mitmekülgsem 
kirjanduse valik ja rohkem eksemplare aitas meil paremini laste ja noorte lugemisvajadusi 
rahuldada. 

4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 
Tabel 5 

Raamatu
kogu 

Lug-d 
2019 

Lug-d 
2020 

Muutus 
(+-) 

Külast-d 
2019 

Külast-d 
2020 

Muutus 
(+-) 

Laenut 
2019 

Laenut 
2020 

Muutus 
(+/-) 

Kadrina 300 302 +2 2983 2661 -322 3206 3227  +21 

Hulja 60 73 +13 1468 1837 +369 905 1082 +177 
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Kihlevere 35 45 +10 518 463 -55 729 880 +151 

Vohnja 30 37 +7 1461 1148 -313 449 597 +148 

Viitna 24 25 +1 297 219 -78 369 484 +115 

KOKKU 449 482 +33 6727 6328 -399 5658 6270 +612 

 

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus, s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine. 
Sisuline hinnang, võrdlus, analüüs. 
Pöörati senisest suuremat tähelepanu lastetöö elavdamisele filiaalides, toimusid erinevad 
töötoad, ettelugemised ja mängunurga tegevused. Laste lugejate ja laenutuste arv on jäänud 
umbes möödunud aasta tasemele. Külastuste arvud on kahanenud, mis on ka mõistetav. 
Tähelepanuväärne oli kogukonnapraktika võimaldamine kohaliku keskkooli õpilastele. See oli 
esmakordne kogemus raamatukoguhoidjatele. Noored olid asjalikud ja väga taibukad. Antud 
ettevõtmine oli raamatukogule heaks reklaamiks keskkooliõpilaste seas ja noortega 
suhtlemine oli tore. Kõik eelpool nimetatud tegevused aitasid kaasa lugemisharjumuste 
arendamisele ja heale koostööle teiste valla asutustega. 
Vohnja filiaal oli tänulik ja rõõmustas „Lugemisisu“ programmi poolt saadud lasteraamatute 
eest. 
 Laste külastatavus on ainsana tõusnud Hulja filiaalis, lastele on saanud harjumuseks 
raamatukogus aega veeta, meisterdada, lugeda, lauamänge mängida. 

4.4.4 Laste- ja noorteüritused:  
Ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad üritused. 
Aasta jooksul toimus lastele-ja noortele  rida erinevaid sündmusi, sh Kadrinas 5 suulist 
üritust, osales 120 huvilist ja 5 väljapanekut, Huljal 30 suulist üritust, osales 336 huvilist, 
Kihleveres 15 suulist üritust, osales 123 huvilist,  Vohnjas 9 üritust, osales 81 huvilist ja 
Viitnal 3 üritust, osales 10 huvilist. 
Koostööpartnerid olid Kadrina keskkool, Kadrina lasteaed „Sipsik“, Vohnja lasteaed-algkool, 
Kadrina lasteaia “Sipsik“ Hulja rühmad, Kadrina kultuurikoda. 
 
Kadrina põhikogu 
1) Lastekaitsepäeva tähistamine raamatukogus – külas ehtne Sipsik lasteaia sünnipäeva auks. 
2) Külas Porkuni kooli õpilased – räägiti raamatukogust, raamatust, loeti ette ja vaadati filmi. 
3) Teatripäev raamatukogus – Tallinna Lasteteater Lepatriinu etendus Kadrinas, Huljal ja 
Vohnjas. Mängisid  Aivo Sadam ja Margus Kontus. Viisime etenduse võimalikult paljude 
Kadrina valla lasteni, kaasa oli haaratud Vohnja küla, Hulja ja Kadrina aleviku lapsed, osa 
võttis 117 mudilast. Sündmus oli suunatud laste arengule ja kasusaajate arv oli suur. Toetas 
LEADER. 
4) Lastehommik „Kivirähk ja Tammsaare“ – raamatukogupäevade raames, loeti ette 
raamatuid ja räägiti kirjanikest. 
5) Kadripäeva orienteerumine – koostöös Kadrina kultuurikojaga, lahendati mõistatusi ja 
söödi komme. 
 
Hulja filiaal  
1) 8 erinevat ettelugemispäeva 
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2) 22 erinevat meisterdamise töötuba 
 
Kihlevere filiaal 
1) 4 erinevat mängutuba  
2) 2 lauamängude õhtut 
3) 2 ettelugemispäeva - L.Tungal „Siil Felix ja kriminaalne loomaaed“, I. Tomusk „Rasmuse 
vuntsid“. 
4) 7 erinevat töötuba – vahtralehtedest rooside valmistamine, guassvärvidega jäljendite 
tegemine jne. 
 
Vohnja filiaal 
1) 4 teemapäeva -  „Kuidas kuud endale mütsid said“, „Linnud talvel“, Eno Raud „Kassid ja 
hiired“, sõbrapäev „Head uudised ja halvad uudised“ 
2) 3 töötuba – sõbrapäevakaartide meisterdamine, käbidest jõulukaunistuste meisterdamine, 
Nukitsamees 100- joonistamine ja näitus. 
4) Nukitsakonkursi hääletamine 
5) Teatripäev „Kuidas jänes endale lühikese saba sai“ 
 
 

LISA 4 (teha valik kogu vallaraamatukogu olulisematest üritustest) 

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  
Tabel 6 

 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv  

Koduteenindus 169 169 19 

Koduteenindus toimus Kadrina põhikogus ja seda kasutasid 19 erivajadustega lugejat.  
Filiaalides organiseeritult koduteenindust ei toimunud. Koduteeninduse tarbeks oli eelarves 
eraldatud vastavad vahendid. 

Tabel 7 

Teenused teistele asutustele Ürituste arv Osavõtjate arv 

Kadrina hooldekodu Laenutamine 11 x 84 

Hooldekodu elanikud on olnud aktiivsed ja tänulikud lugejad.  Järjepidev  koduteenindus ja 
hooldekodu külastamine sõltub suurel määral raamatukogutöötaja tahtest ja vastutulekust, sest 
suure koormusega raamatukogus on see töölõik üsna keeruline täita. 

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja 
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond  
Vaatamata Covid 19 levikule ja eriolukorrale jõuti Kadrina põhikogus korraldada mõned 
huvitavad ettevõtmised ja näitused. 

4.6.1 kohalikul tasandil   
Kadrina põhikogus toimus 21 üritust, sh 16 täiskasvanud kultuurihuvilistele, osales 1265 
huvilist, see on vähem kui eelnevatel aastatel. Kuigi koroonaviirus jättis teatud jälje, andsid 
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erinevad ettevõtmised siiski head mõju meie poolt pakutud põhiteenustele. 
1) 7 erinevat filmiklubi üritust – U.E Liiv „Kiirtee põrgusse“, F. Jüssi „Olemise ilu“, K. 
Pärnamäe „Küla, kus asus linn“, „Talve“, M. Algus „Salmonid“, P. Sorrentino „Noorus“,  P. 
Sorrentino „Kohutav ilu“, „IL DIVO“. Tähelepanu äratas veinikino Itaalia filmidega. 
Kõik filmiõhtud kujunesid toredateks kultuurihuviliste kokkusaamisteks, aga eriti meeldejääv 
oli film „Talve“ koos Rakvere teatri näitlejatega. Filmi juhatas sisse Tootsi poja osatäitja Karl 
Robert Saaremäe, kes meenutas vahvaid ja humoorikaid seiku filmi tegemisest. Karl Robert 
soovitas eriti pöörata tähelepanu Eestimaa kaunile maastikule ja loodusele, mida filmis ohtralt 
näeb. Toredaks üllatuskülaliseks oli ka poega toetama tulnud Tiina Mälberg. Saal oli huvilisi 
täis. 
2) 4 erinevat kunstiklubi üritust – Modernism ja kaasaegne kunst, Maalikunst: maali analüüs, 
Kaasaegne maalikunst, 20. saj arhitektuur.  Õhtud toimusid klubilises miljöös, lektoriks oli 
kunstiõpetaja Sigrit Peets, kes tutvustas läbi erinevate teemade klassikalist ja kaasaegset 
kunsti ning kutsus üles osalistel kunsti üle mõtteid avaldama ja arutlema. Vestlusõhtute juurde 
kuulus alati väike suupistelaud ja aromaatne kohv, mis tegi kõigi osalejate olemise mõnusaks. 
Kunstiteemaliste vestlusõhtute sari pälvis tähelepanu ka väljaspool Kadrina valda, tuues 
tuntust meie raamatukogule ja vallale. Toetas LEADER. 
3) Kohtumisõhtud kirjanikega –Indrek Hargla, Mihkel Raud –mõlemad kirjanikud tekitasid 
Kadrina kirjandushuviliste hulgas suurt elevust.   
Eesti tuntuima ja viljakaima ulme- ja krimikirjaniku Indrek Harglaga oli kohtuma tulnud 
arvukalt kirjandushuvilisi ja fänne. Toimus elav arutelu nii kirjanduse kui muudel elulistel 
teemadel, osteti Hargla raamatuid. 
Kui Kadrina valla raamatukogu külastas suurepärase huumorimeelega kirjanik, muusik ja 
paljudes muudes sfäärides tegutsev Mihkel Raud, võttis  rahvas aktiivselt vestlusest osa ja 
saal rõkkas pidevalt naerust. Poolteist tundi vaimukat esinemist mõjus kuulajatele nagu 
vitamiinilaks. Tagasiside oli ülimalt positiivne. 
4) Klubiõhtud – Jarek Kasar, Tristan Priimägi, Karl Robert Saaremäe 
Meeldejäävaim oli tore salongiõhtu Jarek Kasariga. Jarek Kasar esitas Eesti luulet ja 
muusikat. Üritus toimus õdusas kohvikumiljöös - soe küünlavalgus, mõnus muusika ja 
hingeminev luule, maitsvad suupisted ja meeldiv ühtehoidev kogukond. Kokku oli tulnud 59 
Kadrina kogukonna inimest. Ettevõtmist toetas LEADER. 
5) Aastalõpu üritus Kadrina maanaiste seltsimajas – tehti kokkuvõtteid ja arutleti 
kultuuriteemadel. 
6) Traditsiooniline jõulueelne käsitööesemete näitusmüük – oma töid eksponeeris 26 
käsitöömeistrit, külastajaid umbes 800. Koroona ajal oli see ettevõtmine kohalikele elanikele 
väga teretulnud, kuna jõuluvana kingikoti sai täita kergema vaevaga, ei pidanud mööda 
rahvarohkeid kaubanduskeskusi tormama. 
7) Raamatukogu iga-aastaseks ülesandeks on olnud ka erinevate ankeetide jagamine elanikele 
ja sinna juurde kuuluv selgitustöö ( Kadrina valla aasta tegija, Lääne-Virumaa aasta tegu jne). 
8) Raamatukogu täiendavaks ülesandeks tänu eriolukorrale on olnud üksi elavatele 
pensionäridele korduvkasutatavate maskide jaotamine ja filiaalides kooliõpilastele 
toidupakkide jaotamine. 
 
Hulja filiaal 
1) 4 filmiõhtut 
 
Kihlevere filiaal  
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1) Küünalde dekoreerimise töötuba , juhendaja Tiia Ubar.  
2) Korteriühistu erinevad koosolekud 
3) Igakuised juuksuri teenused külarahvale 
 
Vohnja filiaal 
1) Kirjandusõhtu „Räägime raamatutest ja kuulame muusikat“, külas Andres Pulver 
2) Kirjandusõhtu „Hingede muusika“, külas Andres Pulver 
3) Keskpäevane kohviring „Vestleme elust ja olust“ 
 
Viitna filiaal 
Täiskasvanutele ühtegi ettevõtmist või üritust ei toimunud. 

4.6.2 riiklikul tasandil  
Ei toimunud. 

4.6.3 rahvusvahelisel tasandil 
Ei toimunud 

Koostööpartnerid 
Koostööpartnerid olid Kadrina keskkool ja Kadrina lasteaed „Sipsik“, Vohnja lasteaed-
algkool, Kadrina lasteaia “Sipsik“ Hulja rühmad, Kadrina kultuurikoda, Lääne-Virumaa 
keskraamatukogu, Kadrina vallavalitsus, Kadrina kirik. 
 
Kadrina põhikogu 
Koos toimus erinevaid põnevaid ettevõtmisi: 
Kadrina KK – 10. ja 11. kl õpilastele kogukonnapraktika võimaldamine. 
Kadrina lasteaed – teatripäeva korraldamine, lasteaia korraldatud koolituse läbiviimine 
raamatukogu saalis, ühised ettelugemised jne. 
Kadrina kultuurikoda – erinevate kohtumiste korraldamine, kadripäeva orienteerumine. 
Kadrina vallavalitsus – hariduskohviku läbiviimine, kultuuriinimeste töökoosolekute paik jne. 
Kadrina kirik – kiriku lasteringi kogunemine raamatukogus, kiriku infolehe jagamine. 
Lääne-Virumaa keskraamatukogu – metoodiline juhendamine, komplekteerimine, RVL, 
koolitustegevus jne. 
 
Hulja filiaal 
Kadrina lasteaed „Sipsik“ Hülja rühmad – lasteürituste korraldamine 
Kadrina vallavalitsus – õpilaste toidupakkide ja maskide jaotamine 
 
Kihlevere filiaal 
Neeruti selts – reklaam, kodulooliste trükiste müük. 
Kadrina valla sotsiaalosakond – sotsiaalkorterite elanike probleemide vahendamine, maskide 
jagamine. 
Kadrina vallavalitsus – õpilaste toidupakkide jaotamine. 
KÜ Kihlevere elamud – erinevad toimingud. 
 
Vohnja filiaal 
Vohnja lasteaed-algkool – lasteürituste korraldamine. 
Kadrina vallavalitsus – toidupakkide ja maskide jaotamine. 
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Kadrina vallavolikogu maaelu komisjoni aseesimees ja kultuuri-ja spordikomisjoni liige 
Anneli Meibaum – küla ühisürituste korraldamine. 
Ridaküla seltsimaja – raamatukogupäevade korraldamine. 
 
Näitusi ja väljapanekuid eksponeeriti erinevatel teemadel kokku 38, sh Kadrina põhikogus 10, 
Hulja filiaalis 4, Kihlevere filiaalis 12, Vohnja filiaalis 10, Viitna filiaalis 2.  

Põnevamad näitused Kadrinas olid – Hendrik Visnapuu 130, Kunsti salakeel ja kuidas seda 
mõista, Jaan Kross 100, Georg Ots 100, Vana aja kooliasjad, Jõuluraamatud jne. 
Hulja filiaalis - Nukitsa konkurss, Täheke 60, Päkapikk ei söö, ei maga,- piilub iga akna taga 
Kihlevere filiaalis – Sõbrapäev, XV Nukitsa konkursi raamatud, Minu esimene raamat-aabits, 
Jõulude ootel. 
Vohnja filiaalis-Nukitsamees 100, Lastekirjanduse juubeliraamatud, Vanad kooliasjad. 
Viitna filiaal –, Jaan Kross 100. 
 
Direktor osales erinevatel koosolekutel ja kokkusaamistel – kultuuriinimeste kokkusaamistel, 
kriisiga seotud koosolekutel, Kadrina KK kogukonnapraktika teemalisel koosolekul, valla 
allasutuste juhtide veebikoosolekutel, Lääne-Virumaa raamatukogude juhtide 
veebikoosolekutel ja muudel koosolekutel. 

LISA 4 
 

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele. 
Sihtrühmad olid pensionärid ja läbisõitjad. Tehti tuludeklaratsioone, tervisetõendeid, 
pangaülekandeid, ostu-müügi lepinguid,  otsiti materjali erinevate teemade kohta, prinditi 
välja huvi pakkuvaid materjale jne. Lugejaarvutit kasutati vähe – Kadrina põhikogus 218 
korda aasta jooksul. Kasutajakoolitusi tehti kokku 15, sh põhikogus individuaalkoolitusi 10 ja 
1 rühmakoolitus,  Huljal koolitusi ei toimunud, Kihleveres individuaalkoolitusi ja 
rühmakoolitusi ei tehtud , Vohnjas tehti individuaalkoolitusi 2 ja rühmakoolitusi ei tehtud, 
Viitnal toimus individuaalkoolitusi 2. 

Kadrinas toimus 1 rühmakoolitus lastele. 
1) Külas Kadrina lasteaia Pätu rühm – tutvuti raamatukoguga ja raamatuga 

4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded  
Millised on peamised kanalid raamatukoguteenuste tutvustamiseks? 
Kadrina valla raamatukogul on oma konto Facebookis – Kadrina valla raamatukogu ja 
filiaalid. Peale selle on  raamatukogu haldajana  registreeritud kontol Kadrina kandi uudised. 
Kadrina valla raamatukogu iga sündmuse kohta avaldati reklaam Facebookis, avalikel 
teadetetahvlitel ja kirjutati juba toimunud ettevõtmistest Facebookis raamatukogu lehel, 
Kadrina valla uudiste lehel ja Kadrina avalikus grupis.  Postituste arv aastas kokku oli 
Kadrina valla raamatukogu ja filiaalid lehel 201.  
Iga kuu algul saadetakse raamatukogu poolt vallalehe kultuurikalendrisse info järgmise kuu 
tegemistest ja pidevalt täiendatakse valla kodulehe kultuurikalendrit raamatukogu ürituste 
osas. Vohnja filiaal on kujundanud kõik vallaraamatukogu erinevates üksustes toimuvate 
ürituste reklaamid. Info raamatukogu tegemistest on jõudnud erinevate vanusegruppideni ja 
erinevate sotsiaalsete gruppideni. Turundusel on olnud oluline roll raamatukogu maine 
kujundamisel ja põhitöö aktiivsemaks muutmisel.   
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4.9 Andmebaasid.  
Kas ja milliseid andmekogusid pakutakse lugejaile kodulehe vahendusel?   
Lugejatele pakuti kodulehe vahendusel järgmisi andmeid: 
URRAM-i kataloog 
Uudiskirjanduse nimestikud 
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.  Uudiseks on 
raamatukokku saabunud trükiste nimekiri kodulehel, mida täiendatakse vastavalt uute 
saadetiste saabumisele. Valla ajalehe Kodukant artiklite märksõnastamisega Digaris tegeleb 
pidevalt Vohnja filiaali töötaja. 
Kadrina põhikogul ja Vohnja filiaalil on olemas kroonikavihik, fotoalbumid ja 
külalisteraamat. 

5. 2021. aasta tegevused 
Aasta oli eriolukorra tõttu stressirohke, nõudis pidevat kohanemist vastavalt olukorrale,  aga 
raamatukoguhoidjad reageerisid kiiresti, leidsid erinevaid lahendusi ja said hästi hakkama. 
Oleme rahul, et suutsime keerulise aja mõnes mõttes enda kasuks pöörata ja raamatukogu 
arengule lahendusi leida. Lugejad said vajalikud raamatud kätte ja koroona esimese ja teise 
laine vahepeal õnnestus raamatukoguhoidjatel  isegi mõni kultuurisündmus korraldada 
Raamatukogu oli endiselt populaarne koht, päevas külastas Kadrina põhikogu keskmiselt 52 
inimest ja raamatukogu oli aastas avatud 290 päeva (6 korda nädalas), Hulja filiaali külastas 
20 inimest päevas ja avatud oli 223 päeva (5 päeva nädalas), Kihlevere filiaali külastas 13 
inimest päevas ja avatud oli 228 päeva (5 päeva nädalas), Vohnja filiaali 11 inimest päevas ja 
avatud 217 päeva (5 päeva nädalas), Viitna filiaali külastas 11 inimest päevas ja aastas oli 
avatud 142 päeva (3 päeva päevas). 
Aastaks 2021 plaanime soetada raamatupakiautomaadi Kadrinasse ja ootame pikisilmi e-
raamatute laenutuskeskkonda, et pakkuda erinevaid lahendusi teeninduses ja et raamatukogu 
kasutamine lugejale võimalikult mugavaks teha. Lööme kaasa töörühmas Wikipedias Kadrina 
andmete korrastamisel,  ja soovime raamatukogu kodulehe uuendamist. 
Kihlevere filiaal soovib jätkata erinevate töötubadega, et rohkem tähelepanu pöörata lastele, 
Vohnja filiaal plaanib tähistada raamatukogu 100. juubelit, tegeleda koolilastega ja puhastada 
kogusid mittevajalikust kirjandusest,  Hulja filiaalil on kavas jätkata lastetoa ürituste 
korraldamist ja iganädalasi põnevaid ettelugemisi.  
Viitna filiaalis kohapeal tegevus peale laenutustegevuse praktiliselt puudub, samuti ei ole 
raamatukogu leidnud rakendust  külakeskusena. 
Ootame kõik olukorra stabiliseerumist ja koroonaviiruse taandumist, et saaksime  taas 
normaalset elu nautida.  
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LISA 1. Personali koolitus 

Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv  

(koolituse maht ) 

Koolituseks kulutatud 

Kadrina valla 
raamatukogu 

  34,00 

Kadrina 4 24  

Hulja 0 0 0 

Kihlevere 0 0 0 

Vohnja 0 0 0 

Viitna 0 0 0 

 
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 
Ettekanded, loengud, koolitused (teema, kellele, kus).  
Avalikke esinemisi ei toimunud. 

LISA 3. Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid 

Raamatukogu nimi              Teostatud tööd (2020) 

Kadrina valla 

raamatukogu 

Suuremaid remonte ei toimunud. 

 

LISA 4. Laste ja noorteüritused (valik olulisematest) 

Raamatukogu nimi Ürituse nimi Osavõtjate arv 

Kadrina Teatripäev Vohnja, Kadrina 
ja Hulja mudilastele Tallinna 
Lasteteater Lepatiinu 
näitlejate osavõtul. Looks oli 
muinasjutt „Kuidas jänes 
endale lühikese saba sai“. 
Kõigile huvilistele tasuta, 
toetas LEADER. 

117, sh Kadrinas 37, 
Vohnjas 40, Huljal 40 
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 Lastehommik „Kivirähk ja 
Tammsaare“ – 
raamatukogupäevade raames. 

40 

Hulja Teatrietendus „Kuidas jänes 
endale lühikese saba sai“ 

40 

 Laste töötuba – 
külmkapimagneti 
meisterdamine 

9 

Kihlevere Töötuba lastele- 
guassvärvidega jäljendite 
tegemine 

7 

 Töötuba lastele – 
vahtralehtedest rooside 
valmistamine 

6 

Vohnja Nukitsamees 100 – 
joonistamine ja näitus 

5 

 Teatripäev „Kuidas jänes 
endale lühikese saba sai“ 

40 

Viitna Töötuba lastele „Õhtune 
lumesadu“ 

4 

 Loovustund Eno Raua „Karu- 
maja“ ainetel 

3 

 
 

 

 

 


