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Sissejuhatus 

Tabel 1 

Omavalitsus Elanike arv 
(01.12.21) 

Raamatukogusid 
kokku 

Harukogude 
arv 

Teeninduspunktide 
arv 

Kadrina vald 4806 4 3 1 
Kadrina 2897    
Hulja 636    
Kihlevere 416    
Vohnja 585    
Viitna 272 Viitna filiaal 

likvideeriti 
septembrist 2022 

  

 
Üldkasutatavate raamatukogude arv: Põhikogusid 1, haruraamatukogusid 3 ja 
teeninduspunkte 1 

1. Põhilised tegevussuunad  

Sel aastal oli uut ja eriliselt märkimisväärset palju: 
1) Eesti raamatukogude aasta tähistamine paljude erinevate sündmustega – kirjanike ja 
ajakirjanikega kohtumised, salongiõhtud, töötoad ja koolitused täiskasvanutele ja üritused 
lastele, lauamänguõhtud, ettelugemised, huvireis, filmiõhtud, konverents, heategevuslik 
lasteraamatute müük, muusikakuulamise õhtud jne. Inimesed, kes raamatukogust midagi varem 
ei teadnud, said nüüd rohkem infot ja leidsid tee raamatukokku. 

2) Eesti raamatukogude aasta toimkonna poolt välja käidud ettevõtmistes kaasalöömine – 
raamatukogude aasta avamine kolleegidega ühise ettelugemisega, ühine pannkoogipäev, 
mõistatamismäng “Avasta Eesti raamatukogusid”, Hulja filiaal osales ühisel lugemistunnil ehk 
üle-eestilisel ettelugemisel jne. Ühine ettelugemine raamatukogude aasta avamispäeval ja selle 
filmimine kollektiiviga koos oli nauditav ja kogu protsess oli väga tore. 
Kihlevere filiaal alustas raamatukogude aastal lauamänguõhtutega täiskasvanutele ja mudilaste 
pärastlõunatega ning koostööd noortekeskusega. 

3) Kadrina põhikogu ja Hulja filiaal osalesid Lääne-Virumaa lugemisbingos. Osa võtsid nii 
lapsed kui täiskasvanud, kokku osales 34 lugejat, täidetud sedeleid tagastati Kadrinasse 16, 
Huljale 7. 

4) Kadrina, Hulja ja Vohnja raamatukoguhoidjad korraldasid ühiselt ettevõtmise lastele – 
loovterapeudi Heli Preismanni sõnalis-muusikaline kava. Hulja, Kihlevere ja Vohnja filiaal 
võtsid osa liiklusviktoriinist. 

5) Konverentsil “Kadrina valla raamatukogu läbi aegade” esinemine ettekandega ning paneelis 
küsimustele vastamine ja arutlemine. Oli võimalus võtta kokku aastate jooksul tehtud töö ja 
anda ülevaade erinevatest etappidest raamatukogu ajaloos. 

6) Igakuised raamatusoovitused valla ajalehes Kodukant, Facebooki lehel, raamatukogu 
kodulehel, et lugejad paremini suures raamatutulvas orienteeruksid. 

Hinnang raamatukogude aastale on hea, raamatukogu oli nähtav. Vaatamata riigis valitsevale 
majanduslikult raskele ajale ja erinevate viiruste levikule loeme aasta kordaläinuks. Lugejad on 
olnud rahul, töötajad on rahul, vallavalitsus on suhtunud raamatukogu tegemistesse positiivselt 
ja toetavalt. Raamatukogu tegevus on üks osa kogu valla kultuurielust, koostöö teiste valla 
asutustega on sujunud kenasti. Raamatukogude aastal pöörati veelgi enam tähelepanu 
ühistegemistele, sest koostegemine on tihti tulemusrikkam ja põnevam. 
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2. Juhtimine 

2.1 Raamatukogude võrgu struktuur ja nõukogud: 

Muutused raamatukogude võrgus: 

• Viitna filiaali likvideerimine - teeninduspiirkond väike, puudus tegus kogukond, ei 
olnud arukas hoida avatuna asutust, mida ei kasutatud.  

• Muutusid Kihlevere filiaali lahtiolekuajad. Kihlevere filiaal avatud T-R, suletud L, P, E. 
• Raamatukoguteenuste kvaliteedihindamist 2022. a läbi ei viidud. 
• Raamatukogu dokumendid on olemas. Kasutuseeskiri uuendatud 2022, 

andmekaitsetingimused 2019, komplekteerimispõhimõtted 2019, põhimäärus 2007. 
• Arengukava 2020 – 2023 on olemas. 
• Nõukogu on olemas, tegevus on passiivne. 
• Hinnang kogu valla raamatukogude tegevusele aastal 2022 on hea. Teeninduspiirkond 

on kaetud raamatukoguteenusega. Kõigil teeninduspiirkonna elanikel on olnud võimalik 
raamatukogu teenuseid kasutada. Vajadusel on pakutud koduteenindust, käigus on ka 
vallabuss, mis on toonud rahvast küladest keskusesse. Kõik lugejad on saanud vajaliku 
teenuse kätte, kui selleks soovi on avaldatud. 

2.2 Eelarve 

Tabel 2 

Põhieelarve Seisuga 
31.12.21. € 

Seisuga 
31.12.22 € 

Muutus % 

Eelarve kokku 172,985 182.507 + 5,2 % 
Personalikulu 99,907 109.569 + 8,8 % 
Komplekteerimiskulu 40,049 40.587 + 1,34 % 

sh KOV-lt 29,258 31.415 + 7,37 % 

sh riigilt 10,791 9.172 - 15 % 

Infotehnoloogiakulu 6,879 4.821 -29,92 % 
Täienduskoolituskulu 0,276 671.00 + 99,96 % 
Üritustele/näitustele 2,550 3.562 + 28.07 % 

Tabelis on esitatud ainult jooksvad kulud. mitte investeeringud. 

2.3 Projektid 

Tabel 3 

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Eraldatud 
summa 

Projekti üldmaksumus 

„Kadrina kultuurihuviline kogukond 
koroona kiuste“ LEADER 

2022-2024 8268,12 11458,04 

 
Projekt omab mõju Kadrina piirkonna kultuurielule ja elukeskkonnale, annab võimaluse tuua 
kultuurisündmused tasuta kogukonna inimestele koju kätte. Soovime, et inimestel oleks 
kultuuri tarbimine turvalisem ja soodsam, seda eriti majanduslikult raskel ajal. Lisaks pakuvad 
projektitegevused häid elamusi, koosolemise ja koostegemise võimalusi ning reklaamivad 
lugemist ja raamatukogu. 
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2.4 Personali koosseis, juhtimine ja areng 

Viitna raamatukoguhoidja tööleping lõpetati 1. juulist 2022. Viitna raamatukogu likvideeriti 
septembrist 2022, seoses sellega toimus raamatukogu töökorralduses muudatusi. Kihlevere 
raamatukoguhoidja hakkas töötama laupäeviti Kadrina põhikogus ja tema puhkepäevad on 
pühapäev ja esmaspäev. Personal töötab ühtse meeskonnana ja tulemuslikult. Raamatukogude 
aasta jooksul korraldati ühisettevõtmisi rohkem kui muidu - ühislugemine ja selle filmimine, 
ühise pannkoogipäeva organiseerimine ja läbiviimine, raamatulaada ühine läbiviimine, ühine 
huvireis, konverentsi läbiviimine, ühised koosolekud ja nõupidamised. Aasta lõpetasime koos 
piduliku õhtusöögiga. Meeskonnast on kujunenud ühtehoidev ja üksteist väga toetav kollektiiv. 

Koosolekud, kus raamatukogutöötajad osalesid: 

1) Koosolekud rahvamajas seoses konverentsi “Kadrina valla raamatukogu läbi aegade” 
korraldamisega. 

2) Kadrina valla kultuuriinimestele koosolek - mis teoksil, kuidas edasi. 
3) Koosolek Lääne-Virumaa raamatukoguhoidjatele raamatukogude aastast. 
4) Koosolek Kadrina vallamajas allasutuste juhtidele 2023. aasta eelarvest. 
5) Kadrina valla raamatukogu kollektiivile jõuluõhtu Maanaiste seltsimajas. 
6) Lääne-Virumaa raamatukoguhoidjatele veebiseminar. 

2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest. 

Tabel 4 
Teema Korraldaja Tundide 

arv 
Osalejate 

arv 
Erialased täienduskoolitused    
Sotsiaalmeedia konto haldamine ja sisuturundus 
raamatukogus 

LVKRK 16 
 
 

4 
 

Naiste aeg kaasaegses vene kirjanduses LVKRK 10 
 
 

5 
 

Soome rk-d: Oodi, Kirkkonummi, Herttoniemi LVKRK 16 
 

2 
 

Koolitusreis Tallinna: Rahva Raamat, Eesti 
Rahvusraamatukogu, Tallinna KRK VKO 

LVKRK 20 
 

4 
 

Seminar Tamsalus: Tamsalu rk, kultuurimaja ja 
piirkond, koostöö PPA-ga, Minu ema Ellen Niit 
(Maarja Undusk), Porkuni ja paemuuseum 

LVKRK 24 
 

3 

Lastekirjanduse erialapäev maakonnas LVKRK 8 
 

2 

Õppimise võlu ja nauditav õppimine hõbedases 
vanuses 

LVKRK 8 
 

2 

Digitaalne sisuloome LVKRK 6 1 
LVKRK korraldatud erialased täienduskoolitused LVKRK 108 23 
Muud koolitused    
Eesti perekonnanimede ajalugu Eesti Keele 

Instituut 
6 
 

3 
 

 
Lisaks kuulasid raamatukogutöötajad erinevaid loenguid veebis: 

1) Veebiseminar “Ukraina põgenike kriisist” 
2) ERÜ Üldkoosolek veebis 
3) Veebikoolitus “Minuomavalitsus” 
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4) LEADER infotund 

 
Kõik koolitused ja loengud olid vajalikud. 
Üks põnevamaid koolitusi oli Eesti perekonnanimede ajalugu. Koolitusreisil Rahva Raamatus 
oli huvitav kuulata, kuidas kogu protsess toimub. Oodi oli hiiglaslik ja hea oli näha, kuidas 
mujal maailmas raamatukogud arenevad. Sotsiaalmeedia koolitus pakkus uusi teadmisi. 
 
LISA 1 

2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:  

1. Kadrina valla rahvale - konverentsil “Raamatukogu läbi aegade” esinemine ettekandega 
“Kadrina valla raamatukogu läbi aegade”- direktor. 

2. Kolleegidele Kuusalu vallast- Kadrina valla raamatukogu tutvustav ülevaade – direktor. 
3. Kadrina vallavolikogule - Viitna filiaali tegevusest ja tegevusetusest – direktor. 
4. Kadrina valla kultuuriinimeste aastalõpu koosolekul – ülevaade raamatukogude aasta 

tegemistest – direktor 
5. Kadrina vallavolikogu maaelukomisjoni aastalõpu koosolekul – ülevaade 

raamatukogude aasta tegemistest Kadrina valla raamatukogus ja selle filiaalides – 
direktor. 

LISA 2 

2.4.3 Erialahariduse omandamine. 

2.4.4 Töötajate tunnustamine.  

Kollektiiv tunnustas Eha Tingast – parim raamatukoguhoidja Kadrina valla raamatukogus 
raamatukogude aastal 2022. 

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. 

Kadrina valla raamatukogu kõik üksused on hubased, omanäolised ja heas olukorras. 

Kadrina põhikogu ruumid vastavad nõuetele ja ei vaja remonti. Töötab kaasaegne 
ventilatsioonisüsteem. Vahetati välja laenutuslett ja kontoritoolid uute vastu. Kadrina põhikogu 
on arvestatav kultuuriasutus, aga tegevust raskendab ruuminappus. 

Hulja filiaal on heas seisus, ilus, valgusküllane raamatukogu, sai juurde lasteraamatute riiuleid. 
Hulja filiaal teeb head tööd eriti lastega ja noortega. 

Kihlevere filiaal läbis uuenduskuuri - sai juurde uusi riiuleid ja muud mööblit. Sanitaarremonti 
vajab trepikoda. Remondiks vajalikud rahalised vahendid lisati 2023. a eelarvesse. Kihlevere 
filiaal on aktiivne raamatukogu ja ettevõtlik külakeskus. 

Vohnja filiaal on ilus omanäoline raamatukogu, asub mõisamajas koos Vohnja lasteaed-
algkooliga, on aktiivne eelkõige lastetöö valdkonnas. 

LISA 3 

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 

Juurdepääs võimalik Kadrina, Hulja 
Juurdepääs võimalik osaliselt  
Juurdepääs puudub Kihlevere, Vohnja 
 
Lugeja soovil korraldatakse koduteenindus, Kadrinas on liikumispuudega inimestel võimalus 
kasutada ka raamatukapi teenust. Ükski soovija ei jää vajalikust raamatust ilma. 
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2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 

Üldine hinnang infotehnoloogiale on hea, kõik vajalik on olemas. Tasuta WIFi leviala on kõigis 
raamatukogudes ja raamatukogude õuealal. Kõigis üksustes on võimalik kasutada ID-kaardi 
lugejat, teha koopiaid, skaneerida, printida, Kadrina põhikogus ka lamineerida. 

Kadrina põhikogus on kasutusel operatsioonisüsteem Microsoft Office 2020 ja 
raamatukoguprogramm URRAM. Arvutite keskmine vanus on küll 6 aastat, aga neid on aeg-
ajalt uuendatud vastavalt nõuetele. 

Hulja filiaal – lugejaarvuti vahetati välja 2016. aasta arvuti vastu, milles teostati vajalikud 
uuendused. Arvutite keskmine vanus on 6 aastat, üldine hinnang on hea. 

Kihlevere filiaal – arvutid on heas korras, keskmine vanus on 4 aastat.  

Vohnja filiaal omab 3 arvutit – 1 lugejaarvuti, 2 töötajaarvutit (lauaarvuti ja sülearvuti), 
keskmine vanus 3 aastat. Töötaja kasutuses on Microsoft Office, Photoshop. 
Infotehnoloogilised võimalused on head. 

AIP külastused kokku; 636 

Kadrina põhikogu 269 
Hulja filiaal 171 
Kihlevere filiaal 165 
Vohnja filiaal 31 

3. Kogud komplekteerimine ja töötlemine 

3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused  

Komplekteerimisel juhindutakse Kadrina valla raamatukogu komplekteerimispõhimõtetest. 
Komplekteerimise põhimõtetega on võimalik tutvuda Kadrina valla raamatukogu kodulehel.  
Kõigi Kadrina valla raamatukogu üksuste kogud sisaldavad jätkuvalt mittevajalikku kirjandust. 
Viimasel aastal on tulnud juurde venekeelseid lugejaid ja seetõttu hangiti juurde venekeelset 
kirjandust. Noorte huvi ingliskeelse kirjanduse vastu on samuti tõusnud, mistõttu hangiti ka 
vastavat kirjandust. Arvestades lugejate huvidega telliti Vohnja filiaali rohkem ajaloo- ja 
reisiraamatuid.  
Kohaliku omavalitsuse ja riigi poolt eraldatud summad uudiskirjanduse soetamiseks on olnud 
piisavad. 

3.1.1 Raamatute komplekteerimine  

Kogude suurus 53 771 eks raamatuid, sh 
Kadrina põhikogus 27 909 eks 
Hulja filiaalis 9600 eks 
Kihlevere filiaalis 7118 eks 
Vohnja filiaalis 9144 eks 

Kokku saadi juurde 2785 eks raamatuid, millest annetusi 539 eks, so 19 % 
Kadrina põhikogus 1405 eks raamatuid, millest annetusi 15 eks, so 1 % 
Hulja filiaalis 623 eks, sh annetusi 275 eks, so 44 % 
Kihlevere filiaalis 314 eks, sh annetusi 95 eks, so 30,3 % 
Vohnja filiaalis 443 eks, sh 154 eks annetusi, so 34,8 % 
 
Aasta jooksul kustutati 2304 eks raamatuid, sh 
Kadrina põhikogus 946 eks  
Hulja filiaalis 639 eks 
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Kihlevere filiaalis 444 eks 
Vohnja filiaalis 275 eks 

3.1.2 Perioodika komplekteerimine 

Perioodilisi väljaandeid telliti vastavalt lugejate soovidele ja eelarvele. Ajakirju osteti Kadrina 
põhikogusse 37 nimetust, annetusi 1 nimetus, kustutati 27 aastakäiku. Osteti 7 nimetust ajalehti. 
Lisaks oli 1 ajalehe elektrooniline lugemisvõimalus - Lääne-Virumaa Uudised . Aasta jooksul 
laenutati perioodikat aktiivselt - 1677 laenutust, s.o 6,3 % laenutuste koguarvust. 

Kadrina põhikogu 

Perioodika laenutuste TOP 5  

1. Kroonika 
2. Eesti Naine 
3. Burda Style 
4. Kodutohter 
5. Tervendaja 

 

Hulja filiaali saadi juurde 17 nimetust ajakirju ja 5 nimetust ajalehti. Aasta jooksul laenutati 
perioodikat 392 korda, so laenutuste koguarvust 9,9 %. 

Laenutuste TOP 5 

1. Burda Plus Special 
2. Pere ja Kodu 
3. Eesti Ajalugu 
4. Maakodu 
5. Eesti Naine 

 

Kihlevere filiaali saadi juurde 7 nimetust ajakirju ja 3 nimetust ajalehti. Aasta jooksul laenutati 
perioodikat 1770 korda, so 24,4 % laenutuste koguarvust. Kihlevere piirkonna elanikud ei telli 
juba ammu ajakirju-ajalehti koju, vaid kasutavad aktiivselt raamatukogust laenutamise 
võimalust. Kihlevere filiaal kannab kõik saabunud ajalehed ja ajakirjad programmi ja seetõttu 
kajastuvad kõik laenutused ka URRAM-is. 

Laenutuste TOP 5 

1. Kroonika 
2. Imeline Ajalugu 
3. Maakoda 
4. Eesti Naine 
5. Kodu&Aed 

 
Vohnja filiaal saadi juurde 9 nimetust ajakirju ja 3 nimetust ajalehti. Aasta jooksul laenutati 
perioodikat 227 korda, so 5 % laenutuste koguarvust. 

Laenutuste TOP 5 
 

1. Kroonika 
2. Tiiu 
3. Eesti Naine 
4. Maakodu 
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5. Käsitöö 

3.1.3 Auviste komplekteerimine 

Auviseid komplekteeriti 1 Vohnja filiaali. Auviseid on Vohnja filiaalis arvel 14, neist 12 
audiaalteavikut ja 2 kombineeritud auvist. 

3.2 inventuurid, mahakandmised 

Inventuure ei teostatud. Kadrina põhikogus kanti maha 946 eks raamatuid, Hulja filiaalis 639 
eks, Kihlevere filiaalis 444 eks, Vohnja filiaalis 275 eks, kokku 2304 eks. Põhjuseks valdavalt 
lagunenud ja vananenud kirjandus. 

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  

4.1 Muudatused teeninduskorralduses ja teenustes, sh e-teenused.  

Lugejate rahulolu-uuringut teostati aastal 2020. Arvame, et 3 aastat vahet peaks olema 
optimaalne aeg. Tihedamini pole mõttekas uuringut teostada. 
Raamatukappi kasutati aasta jooksul 674 korral, tagastuskasti 1773 korral, sh Kadrinas 1592 
korral, Huljal 120 korral, Kihleveres 16 korral, Vohnjas 45 korral. Raamatukapi ja tagastuskasti 
kasutamise võimalus on kergendanud lugejate laenutusteenuse kasutamist. Raamatud saab kätte 
ja tagastada endale sobival ajal, ööpäevaringselt. 100 % ei saa väita, aga arvame, et kapp on 
toonud kaasa laenutuste arvu vähenemise. Kohapeal inimesed tutvuvad uute raamatutega ning 
üldiselt leiavad laenutamiseks mitmeid teda huvitavaid trükiseid, laenutavad korraga rohkem. 
Kappi tellitakse korraga arvuliselt vähem raamatuid. Raamatukoguhoidjate suuline 
raamatusoovitus jääb kapi korral ära.  
Hulja filiaalis külastuste ja laenutuste langemise põhjuseks võib olla töötaja õppepuhkusega 
seotud sulgemised. 
Avalik teave on Kadrina vallas hästi kättesaadavaks tehtud. Kadrina põhikogus ja filiaalides on 
lugejate käsutuses kõigis 1 lugejaarvuti. Kadrina valla raamatukogus kasutati lugejaarvuteid 
kokku 636 korral, sh Kadrina põhikogus 269 korral, Hulja filiaalis 171 korral, Kihlevere filiaalis 
165 korral, Vohnja filiaalis 31korral. On võimalik kasutada ID-kaardi lugejat, printida, teha 
koopiaid, lamineerida. Lugejatele on võimaldatud Kadrina põhikogus 14 kasutajakohta, Hulja 
filiaalis 22, Kihlevere filiaalis 8 ja Vohnja filiaalis 16 kohta. Raamatukogu siseruumides ja 
õuealal on tasuta WiFi leviala igas raamatukogu üksuses. Vajadusel pakutakse arvutialast abi. 
Projektipõhiseid koolitusi, töötubasid, salongiõhtuid jne on olnud võimalik pakkuda 
kasutajatele tasuta. Üheks oluliseks teenuseks on päringutele vastamine. Aastas vastati Kadrina 
põhikogus 294 päringule, Hulja filiaalis 22, Kihlevere filiaalis 37, Vohnja filiaalis 49 päringule, 
kokku anti vastus 402 päringule. Et lugejad paremini orienteeruksid suures raamatuhulgas, on 
koostatud igakuiseid raamatusoovitusi. Ukraina pagulaste abistamine dokumentide 
vormistamisel on samuti üheks uueks teenuseks. 
Korraldatud on koduteenindus ja vajadusel saab kasutada raamatukogude külastamiseks 
Kadrina valla bussi teenust. Teeninduskorraldust muudeti seoses Viitna filiaali 
likvideerimisega. Personali koosseis vähenes 1 töötaja võrra ja Kihlevere filiaalis muudeti 
lahtiolekuaegu. 
Koduteenindust vajas 17 lugejat, kodus käidi 67 korral. 

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

Tabel 4 

Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2021 

Lugejad 
2022 

Muutus (+-) 

Kadrina 1013 1017 +4 

Hulja 158 159 +1 
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Kihlevere 150 148 -2 
Vohnja 133 134 +1 
Viitna 73 44 -29 
KOKKU 1527 1502 -25 
 
Liidetud on juurde Viitna filiaali lugejad seisuga september 2022. Viitna filiaal likvideeriti 
septembrist 2022. 
 
Raamatu- 
kogu 

Külastused 
2021 

Külastused 
2022 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal-
külast. 
2021 

Virtuaal-
külast. 
2022 

Muutus 
(+-) 

Kadrina 14382 13769 -613 1159 3370 + 2211 
Hulja 3877 2833 -1044 0   
Kihlevere 3003 2939 -64 0   
Vohnja 2239 2699 +460 0   
Viitna 1179 218 -961 0   
KOKKU 24680 22458 -2222 1159 3370 +2211 
 
Liidetud on juurde Viitna filiaali külastused jaanuar kuni september 2022, külastused 218. 
Viitna filiaal likvideeriti septembrist 2022. 
 
Külastused sisaldavad tagastuskasti ja raamatukapi külastusi  
Raamatu- 
kogu 

Laenut-d 
2021 

Laenut-d 
2022 

Muutus 
(+-) 

Päringud* 
2021 

Päringud* 
2022 

Muutus 
(+-) 

Kadrina 29024 26335 -2689 331 294 -37 
Hulja 5097 3952 -1145 100 22 -78 
Kihlevere 8512 7256 -1256 28 37 +9 
Vohnja 4634 4598 -36 105 49 -56 
Viitna 2853 613 -2239 20 0 -20 
KOKKU 50120 42754 -7366 584 402 -182 
 
Liidetud on juurde Viitna filiaali laenutused jaanuar kuni september 2022. Viitna filiaal 
likvideeriti septembrist 2022. 
 
Raamatute laenutuste TOP 5 
 
Kadrina põhikogu 
1. Owens, D. “Kus laulavad langustid” 
2. Kask, T. “Tänavalapsed. Uus algus” 
3. Frantz, E. “Sinine villa” 
4. Riley, L. “Kadunud õde” 
5. Kendra, H. “Kärkä” 
 
Hulja filiaal 
1. “Algaja fotograafi käsiraamat” 
2. Gustavson, M “Laste aeg-laste aed: alternatiivsed võimalused pedagoogikas” 
3. Murray, L “Rahulikud lapsed” 
4. Saint-Exupery, A. “Väike prints” 
5. Grossthal, U. “Tähtpäevade aastaring”  
 
Kihlevere filiaal 



12 
1. Riley, L. “Kadunud õde” 
2. Palmer, D. “Armastuseöö” 
3. NMichaels, F. “Süvasadam” 
4. Rimmer, K. “Salajane tütar” 
5. Dare, T. “Guvernandi mäng” 
 
Vohnja filiaal 
1. Safier, D. “Miss Merkel: mõrv Uckermarkis” 
2. Owens, D. “Kus laulavad langustid” 
3. Vaher, T. “Madis Jeffersoni 11 põgenemist” 
4. Ghulam, N. “Minu turbani saladus” 
5. Francis, W. “Suvised külalised” 
 
Keskmine loetavus  
Kadrina valla raamatukogus 29 eks 
Kadrina põhikogus 26 eks 
Hulja filiaalis 25 eks 
Kihlevere filiaalis 48,1 eks 
Vohnja filiaalis 34,3 eks 
 
Külastatavuse intensiivsus 
Kadrina valla raamatukogus 15 korda 
Kadrina põhikogus 14 
Hulja filiaalis 18 
Kihlevere filiaalis 19,9 
Vohnja filiaalis 20,1 
 
Hõlve 
Kadrina valla raamatukogus 31,3 % 
Kadrina põhikogus 35,1 % 
Hulja filiaalis 25 % 
Kihlevere filiaalis 35,6 % 
Vohnja filiaalis 22,9 % 
 
Keskmine külastatavus päevas 
Kadrina valla raamatukogus 76 
Kadrina põhikogus 46,7 
Hulja filiaalis 14,6 
Kihlevere filiaalis 16,2 
Vohnja filiaalis 13,1 
 
Ringlus 
Kadrina valla raamatukogu 0,8 
Kadrina põhikogu 0,94 
Hulja filiaal 0,41 
Kihlevere filiaal 1 
Vohnja filiaal 0,5 
 
*Infopäringud:  
Kadrina valla raamatukogus kokku 402 
Kadrina põhikogus - 294 
Hulja filiaalis 22 
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Kihlevere filiaalis 37 
Vohnja filiaalis 49 
Päringute teemad on ajast-aega olnud ühed ja samad, aga viimasel ajal on lisandunud 
sõjapõgenikega seotud teemad. 
 
Raamatu-
kogu 

Virtuaalürituste arv Virtuaalüritustel 
osalejate arv 

Virtuaalürituste 
järelvaatajate 
arv* 

2021 2022 2021 2022 2021 
Kadrina valla 
raamatukogu 

0 5 0 1983 0 

*Järelvaatamine võimaldati peale ürituse toimumist 
 
Raamatu-
kogu 

Virtuaalkoolituste arv Virtuaalkoolitustel 
osalejate arv 

Virtuaalkoolituste 
järelvaatajate 
arv* 

2021 2022 2021 2022 2021 
Kadrina 0 0 0 0 0 
Hulja 0 0 0 0 0 
Kihlevere 0 0 0 0 0 
Vohnja 0 0 0 0 0 
KOKKU 0 0 0 0 0 

* Järelvaatamist ei võimaldatud peale koolituse toimumist. 
 
Raamatu-
kogu 

Virtuaalnäituste 
arv 2021 

Virtuaalnäituste 
arv 2022 

Virtuaalnäituste 
külastajate arv 
2021 

Virtuaalnäituste 
külastajate arv 
2022 

Kadrina 0 1 0 322 
Hulja 0 0 0 0 
Kihlevere 0 0 0 0 
Vohnja 1 1 609 60 
KOKKU 1 2 609 382 

 
Kadrina põhikogu – “Kadrina valla raamatukogu läbi aegade “– 322 vaatamist. 
Vohnja filial – “Vohnja küla ajalugu pildis ja muusikas” – 60 vaatamist. 

 
4.3 RVL teenindus 

Püüti kiiresti lugejate soovidele vastu tulla ja kasutati RVL teenust. Peamiselt telliti oma 
filiaalidest, Kadrina põhikogust, Lääne-Virumaa keskraamatukogust, Võsu ja Rakke 
raamatukogust, Tallinna ÜKAR ja Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogust ja Tartu 
Linnaraamatukogust. Kokku toodi sisse teistest raamatukogudest 2282 eks raamatut ja välja 
laenutati teistele raamatukogudele 2158 eks raamatut. Kadrina valla raamatukogu kogud on 
heal tasemel ja lugejad said vajamineva suures osas kohapealt kätte. 

Kadrina põhikogus -sisse toodi 560 raamatut ja välja laenutati 1392 raamatut. 
Hulja filiaalis – sisse toodi 590 eks ja välja laenutati 281 eks. 
Kihlevere filiaalis -sisse toodi 722 eks, välja laenutati 167 eks. 
Vohnja filiaalis – sisse toodi 410 eks, välja laenutati 318 eks. 
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4.4 Laste- ja noorteteenindus 

4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine  

Uudiskirjandust komplekteeriti ka laste-ja noortekirjanduse osas vastavalt Kadrina valla 
raamatukogu uudiskirjanduse komplekteerimise põhimõtetele – esmajärjekorras telliti eesti 
kirjandust, eesti ajalugu, lastekirjandust, välismaa väärtkirjandust, järelkomplekteerimisega 
kohustuslikku kirjandust jne. Kadrina põhikogus pöörati rohkem tähelepanu võõrkeelsele 
kirjandusele. Hulja filiaalis komplekteeriti lastekirjandust 210 eks, so 107 eks rohkem kui 2021. 
aastal. Hulja filiaali külastas aasta jooksul rohkem lapsi ja seetõttu pöörati ka rohkem 
tähelepanu lastekirjanduse komplekteerimisele. Kadrina valla raamatukogus on laste-ja 
noortekirjanduse osas mitmekülgsed kogud. Lapsed on saanud vajamineva kätte ja 
kohustuslikku kirjandust on varutud mitmeid eksemplare. Lugemisbingo tekitas samuti huvi ja 
elevust. Valiti lugemiseks selliseid raamatuid, millele varem pole tähelepanu pööratud. 
Vohnja filiaalis lugesid lapsed põhiliselt kohustuslikku kirjandust ja mudilastele meeldisid 
muusikaga papiraamatud. 

Kadrina valla raamatukogus laste-ja noortekirjandust saadi juurde 633 eks, sh 
Kadrina põhikogus 279 eks  
Hulja filiaalis 210 eks 
Kihlevere filiaalis 60 eks 
Vohnja filiaalis 84 eks 

4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 

Tabel 5 

Rmtk Lug-d 
2021 

Lug-d 
2022 

Muutus 
(+-) 

Külast-d 
2021 

Külast-d 
2022 

Muutus 
(+-) 

Laenut 
2021 

Laenut 
2022 

Muutus 
(+/-) 

Kadrina 265 279 + 14 2623 2711 + 88 3358 3437  + 79 
Hulja 72 68 -4 1684 1733 +49 1227 892 -335 
Kihlevere 41 39 -2 462 612 +150 890 830 -60 
Vohnja 38 35 -3 895 1319 +424 452 446 -6 
Viitna 22 14 -8 197 33 -164 413 60 -353 
KOKKU 438 435 -3 5861 6408 547 6340 5665 -675 

 
Viitna filiaal likvideeriti septembrist 2022.   

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus, s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine.  

4.4.4 Laste- ja noorteüritused:  

Kadrina põhikogu 

Kadrina valla raamatukogus lastele korraldatud sündmused olid kõik kasvatusliku eesmärgiga, 
soov oli tugevdada sidet laste ja raamatukogu vahel ja tuua lapsed raamatukokku. Lastele 
kavandatud üritustel osales 268 huvilist, sh rühmakoolitustel osalejad. Kuna Kadrina 
keskkoolis on heal tasemel raamatukogu ja Kadrinas on heal järjel noortekeskus, siis ei ole 
mõttekas Kadrina põhikogus dubleerida tegevusi. Meile on jäänud mudilased ja hea koostöö 
lasteaiaga. 

Kadrina põhikogu lugejatest 27,4 % olid lapsed, s.o 279 last, kes kasutasid vallaraamatukogu 
teenuseid. Peale kohustusliku kirjanduse pakkumise aidati lastel raamatutulvas orienteeruda ja 
soovitati huvitavat lugemisvara. Lugemisbingo elavdas samuti huvi raamatute vastu. Lastelt 
jõudis täidetud bingopileteid tagasi 10.  

Kadrina põhikogus toimus aasta jooksul lastele kokku 10 suulist üritust, sh 2 rühmakoolitust 
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ning eksponeeriti 6 väljapanekut erinevatel teemadel  

1. Lastekaitsepäeva tähistamine heategevusliku lasteraamatute laadaga, tulu Kadrina 
lasteaiale. 

2. Lastehommik raamatukogus, raamatukogu tutvustamine ja ettelugemine, muinasjutt 
“Pöial-Liisi” 

3. Ettelugemine mudilastele, Piret Mildeberg “Notsu ja nälg” 
4. Hommik raamatukogus, mudilaste külaskäik raamatukokku ja muinasjuttude 

ettelugemine. 
5. Ettelugemispäev, külas Heli Preismann - õpetlik kava, mida teha siis, kui metsa ära 

eksid. 
6. Kadripäeva kava mudilastelt lugejatele. 
7. Kadrina kunstidekooli muusikaosakonna õpilaste kontsert 
8. Lasteteater Lepatriinu etendus “Sirin särin”  

 
Rühmakoolitused, kus osales 18 mudilast. 

1. Esimene tutvus raamatukoguga mudilastele 
2. Ettelugemine mudilastele Riikka Jäntti raamatutest, väikese hiire seiklustest ja tutvus 

raamatukoguga. 
 
Hulja filiaalis toimus lastele 47 üritust, osales 327 huvilist - ettelugemised, meisterdamised, 
lauamängupäevad, koostöö noortekeskusega, koolivaheaja tegevused, pannkoogipäev, 
lugemisbingo, diskod, raamatulaat jne. Lahendati liiklusviktoriini, hääletati Nukitsa raamatuid, 
2 last osales ka LVKRK poolt korraldataval pilditeo konkursil, kus lapsed said auhindu. Kaks 
last võtsid osa ka Tähekese Kaisukaru portree joonistuskonkursist. Lugemisharjumiste 
kujunemist on mõne lapse puhul juba näha, kuid sellega tuleb järjepidevalt tööd teha. Lisaks on 
raamatukogu hea koht, kus vaba aega veeta. 
 
Laste- ja noortekirjanduse laenutuse TOP 5 

1. Saint-Exupery, A. de „Väike prints“ 
2. U. Grossthal „Tähtpäevade aastaring“ 
3. K. Kass „Õpetaja Kusti kummitab ja teisi jutte“ 
4. J. Maasik „Enne lõppu“ 
5. H. Käit „Kummitusmaja“ 

 
Kihlevere filiaalis viidi lastele läbi 44 suulist üritust, osavõtjaid 234. Reedeti toimusid mängu- 
ja tegevustoad, kolmapäeviti koostöö Kadrina noortekeskusega, neljapäeviti mudilaste 
pärastlõunad. Suuremad sündmused olid kolleegidega ühine ettelugemine, pannkoogipäev, 
jõulupakkide valmistamine ja jõuluvana külastamine. 
 
Laste- ja noortekirjanduse TOP 5 
 

1. Luts, O. “Nukitsamees” 
2. Troll “Detektiiv Pepu” 
3. Kask, T. “Tänavalapsed” 
4. Reimus, K. “Haldjatants” 
5. Raud, E. “Sipsik” 

 
Vohnja filiaalis oli üritusi 22, osalejaid 150. Korraldati huvitavaid näitusi – “Emakeelepäev”, 
“Karuraamatud-Teddy Beari sünnipäev”, “Aabitsad”, “Põnevaid lauamänge” jne. Valdavalt 
toimusid üritused koostöös Vohnja lasteaed-algkooli õpetajatega. Oli ettevõtmisi, mis on 
muutunud traditsiooniks, näiteks morsetähestiku lahtikodeerimise abil magusa üllatuse 
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peidukoha otsimine. Pannkoogipäev oli õnnestunud ettevõtmine, hästi võeti vastu ka Heli 
Preismanni sõnalis - muusikaline kava. Raamatukogus on hea valik lauamänge ja 
meisterdamise vahendeid, mida lapsed vahetundidel aktiivselt kasutasid. Vahetunnid on olnud 
raamatukogus alati lasterohked. 
 

1. Morsetähestiku lahtikodeerimine ja lihavõttejänese peidetud šokolaadimunade 
leiukohtade otsimine raamatukogus 

2. Liiklusviktoriin (2 x, kool ja lasteaed eraldi) 
3. Külas loovterapeut Heli Preismann - ülevallaline raamatukogupäevade üritus 
4. Väikeste rühma Päkapikuhommik, koostöös õpetajatega 
5. Noortekas raamatukogus (3 üritust) 
6. Meisterdamised (6 üritust) 
7. Ettelugemised, teematunnid (8) 
8. Ühisüritus “Suur suvine koogitegu ” 

 
Laste- ja noortekirjanduse TOP 3 

 
1. Vyner, S. „Laste värk“ 
2. „Maša ja Karu lood: Maša ja Karu seiklused“ 
3. Kustavus, R. „Võlutäheke: pimedas helendav raamat“ 

 
LISA 4 

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  

Siia on arvestatud need erivajadustega lugejad, kes raamatukogus ise käia ei saa.  

Koduteenindus Kordade arv Teenuste arv Kasutajate arv 
Kadrina 67 67 17 
Hulja 0 0 0 
Kihlevere 0 0 0 
Vohnja 0 0 0 
Kokku 67 67 17 
 
Koduteenuse osutamine on olnud meeldiv töölõik nii lugejale kui raamatukoguhoidjale, aga 
samas on see tegevus aeganõudev. Lugeja siiras tänutunne ja positiivne emotsioon korvab 
raamatukoguhoidja töö ja vaeva. Kadrina valla raamatukogus ei ole toimunud koduteenindus 
kindla graafiku alusel, vaid on olnud paindlik, st reageeritud on koheselt lugeja soovile. 
Koduteenindusega seotud kulud on alati kaetud raamatukogu eelarvest.  

Tabel 6 

Teenused teistele asutustele Ürituste arv Osavõtjate arv 
- - - 
 
Kuna Kadrina hooldekogu suleti, siis teenust me enam pakkuda ei saanud. 

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja 
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond 

Koostööpartnereid, kellega toimus tulemuslik koostöö, on olnud mitmeid – Kadrina lasteaed 
“Sipsik”, Kadrina kunstidekool, Kadrina vallavanem ja vallavalitsus, Kadrina kommunaal, 
MTÜ Kadrina maanaiste selts, Maatervis OÜ, Kadrina noortekeskus, Ridaküla seltsimaja, 
Vohnja lasteaed-algkool ja Kadrina lasteaia Hulja rühmad, diskode ja pidude korraldajad 
Andrus Salusoo ja Marthen Balõtšev, Kihlevere külas tegutsevad ettevõtted, kes toetasid lapsi 
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jõulupakkidega, jne. Oli ühiseid ettevõtmisi ja üksteise toetamist. 
Peamine sihtrühm oli Kadrina valla kohalik kogukond. 

Koostööna oli raamatukogu kaasatud valla beebipidude korraldamisse – tervituskirjade 
vormistamine ja trükkimine ning raamatute “Pisike puu” hankimine. Kõik raamatukogu 
üksused tegelesid ka erinevate küsitluslehtede jagamise ja kogumisega - Kadrina valla aasta 
tegija, Lääne-Virumaa aasta tegu, kaasav eelarve jne. 

4.6.1 kohalikul tasandil  

Kadrina põhikogu 

Põhimõte on olnud korraldada alati selliseid ettevõtmisi, mis meile endale huvi pakuvad ja 
korda lähevad. Ka seekord oli see nii. Kadrina põhikogus korraldatud kontserdid, kohtumised, 
töötoad jms läksid täismajale. Kadrina põhikogus korraldati kokku 35 suulist üritust, sh 10 
lastele, 5 näitust (“Eesti Vabariik 104”, “Vanaema Luise pärand”, “Kadrinlaste 
kultuurisoovitusi”, “Kadrina kunstidekooli õpilastööde näitus”, virtuaalnäitus “Kadrina 
raamatukogu läbi aegade”) ja 12 väljapanekut erinevatel teemadel, sh 6 lastele. Kõik 
korraldatud ettevõtmised reklaamisid raamatukogu ja toetasid raamatukogu tegevust. 
Tänapäeva raamatukogu peab olema mitmefunktsionaalne ja pakkuma eelkõige oma 
kogukonnale erinevaid teenuseid ja vaba aja veetmise vorme.  
Kõik sündmused on esitatud aruandes kronoloogilises järjestuses. 
Suuremad ettevõtmised Kadrina põhikogus olid: 
 

1. Ühine ettelugemine veebis - Mudlum “Mitte ainult minu tädi Ellen” 
2. Kirjandusõhtu, külaliseks Elo Selirand 
3. Salongiõhtu, külaliseks Martin Müller 
4. Itaalia filmi-ja veiniõhtu, Paolo Sorrentino “LORO” 
5. 2 filmiklubi õhtut, film “Soo”, 
6. Kirjandusõhtu, külaliseks Andra Teede 
7. Kinoklubis “Apteeker Melchior” I osa 
8. Essee kirjutamise koolitus - koostöös rahvamajaga 
9. Heategevuslik lasteraamatute laat – koostöös rahvamajaga 
10. Lastehommik raamatukogus, muinasjutt “Pöial-Liisi” 
11. Huvireis Eesti filmimuuseumisse 
12. Konverents “Kadrina valla raamatukogu läbi aegade”- oli jälgitav ka veebis, koostöös 

rahvamajaga. 
13. 6 keraamika töötuba  
14. Laastukorvi punumise töötuba 
15. Kadrina kunstidekooli muusikaosakonna õpilaste kontsert – koostöös kunstidekooliga 
16. Kinoklubis “Kalev”  
17. Kinoklubis “Apteeker Melchior. Viirastus” 
18. Ettelugemine mudilastele, Piret Mildeberg “Notsu ja nälg” 
19. Ettelugemispäev, külas Heli Preismann - õpetlik kava, mida teha siis, kui metsa ära 

eksid. 
20. Hommik raamatukogus - mudilased raamatukogus  
21. Loeng lapsevanematele “Koolivalmiduse toetamine kodus”, lasteaia õppejuht Ingrid 

Haavajõe ja eripedagoog Jane Duder 
22. Lasteaia mudilaste kadripäeva kava lugejatele 
23. Klubiõhtu “Olukorrast Ukrainas”, külas ajakirjanik Margus Martin 
24. Salongiõhtu, külas Helin-Mari Arder 
25. Teatripäev, külas Tallinna lasteteater Lepatriinu “Sirin särin” 
26. Loeng lapsevanematele “Lapsevanemate vaimne tervis”, psühholoog Heivi Mäekivi 
27. Jõulueelne Kadrina valla käsitöömeistrite tööde näitus müük 
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28. Rühmakoolitus mudilastele - Riikka Jäntti raamatutest ja väikese hiire seiklustes 
29. Rühmakoolitus mudilastele – esimene tutvus raamatukoguga 

Sündmustel osales kokku 883 inimest, nendest 268 lasteüritustel. 

Lisaks andsime saali kasutada erinevatele organisatsioonidele. Igale ettevõtmise korraldamisele 
aitasid raamatukoguhoidjad jõudumööda kaasa. Oli toimekas ja huvitav aasta.  

Hulja filiaal 

Hulja filiaalis toimus raamatukogude aastal 56 suulist üritust, millest võttis osa 366 huvilist. 
Korraldati 11 väljapanekut, näitusi oli nii täiskasvanutele kui lastele. Lauamänguõhtud 
täiskasvanutele toimusid kord kuus, toimus filmiõhtu „Soo”, ja „Loodusliku kevadkaunistuse 
töötuba“ raamatukoguhoidja juhendamisel. Raamatukogus sai valida Nukitsa konkursi 
raamatuid, Kadrina aasta tegijat 2022 ja Lääne-Virumaa aasta tegu 2022.  

Lastele ja noortele toimusid juba traditsiooniks saanud reedesed meisterdamised. Koostöös 
Kadrina noortekeskusega pakuti erinevaid tegevusi, veebruaris toimus sõbrapäevapidu ja 
detsembris jõulupidu. Kevadisel koolivaheajal toimus igal päeval muinasjuttude ettelugemine 
ning järgnes temaatiline meisterdamine ja joonistamine, millest hiljem tehti ka väljapanek. 
Sügisesel koolivaheajal „Maagiline sügisvaheaeg“ sai õppida mustkunsti- ja võlutrikke 
erinevatest raamatutest ning neid sõpradele näidata. Lasteaialastele näidati multifilmi ja tehti 
ettelugemisi. Ettelugemispäeval esines lastele Heli Preismann ning mängis harfi. Võeti ka osa 
üle-eestilisest lugemistunnist, kus oli osalejaid 23 last. Meeldejääv ja mahukas ühissündmus 
raamatukogude aasta puhul oli kindlasti juunis toimunud Pannkoogipidu „Suure koogiteoga 
suurde suvesse“. See toimus Kihlevere raamatukoguhoidja suvekodus ning nii lastel kui 
täiskasvanutel oli väga lõbus. Lahendati liiklusviktoriini, hääletati Nukitsa raamatuid, 2 last 
osales ka LVKRK poolt korraldatavad pilditeo konkursil, kus lapsed said auhindu. Kaks last 
võtsid osa ka Tähekese Kaisukaru portree joonistuskonkursist.  
Hulja raamatukogu külastasid ka Kuusalu raamatukoguhoidjad, kellele näidati raamatukogu 
ruume, räägiti tööst ning juhatati põnevate kohalike vaatamisväärsusteni. 
 
Kihlevere filiaal 

Aasta jooksul toimus 56 toredat sündmust, sh 44 lastele ja noortele, kokku osales 292 huvilist. 
Osaleti korteriühistu ettevõtmistes, aidati kaasa külapäeva läbiviimisel, suvelõpu üritusel, 
jõulude ajal lastele „Päkapikudisko“ ja võeti vastu külalisi, seoses Kadrina valla sünnipäevapeo 
tuuritamisega „Piiri pidi külast külla“. Jagati hääletussedeleid Lääne-Virumaa aasta tegu 2022, 
Kadrina valla aasta tegija 2022 jt. Osaleti Kadrina rahvamajas raamatukogude aastale 
pühendatud konverentsil „Raamatukogu läbi aegade“. 

Toimusid mõnusad ja nostalgilised keskpäevased vestlusringid lahedate külanaistega ja 
meeleolukad täiskasvanute lauamänguõhtud, toredad noorte emade ja beebide kokkusaamised 
ning loodusliku kevadkaunistuse töötuba. Kogukond kasutas raamatukogu aktiivselt. 
 
Vohnja filiaal 

Aasta jooksul toimus kokku 27 suulist üritust, sh lastele 22, kokku osales 251 huvilist. 
Täiskasvanud lugejatele toimus 5 sündmust – Andres Pulveri muusikakuulamise õhtud 
“Küünlapäeva rahuliku muusika õhtu”, “Sõja ja rahu laulud”, “Kusagil Aafrikas”. Erinevad 
muusikastiilid, mida igapäevaselt ei kuulata, liitsid kogukonda. Avaldati soovi veel kohtuda. 
Raamatukogu oli kaasatud Tapa-Loobu matka ajal Vohnja külas toimunud perepäeva 
programmi. Raamatukogus sai vaadata näitusi ja valminud videoga tutvustati küla ajalugu. 
Toimus ka vanade aegade meenutuste õhtu. 

Eksponeeriti 16 põnevat näitus ja väljapanekut - virtuaalnäitus “Vohnja küla ajalugu pildis ja 
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muusikas”, “Raamatukogu dokumendid läbi aegade”, Kadrina vald 30, “Jah, Ukraina on 
olemas!”, “Aino Pervik 90” jne. 

4.6.2 riiklikul tasandil  

Sündmusi ei toimunud. 

4.6.3 rahvusvahelisel tasandil  

Sündmusi ei toimunud. 

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele. 

Peamine sihtrühm olid lapsed ja noored – neile korraldati ettelugemisi, meisterdamistunde, 
filmiõhtuid, pidusid jne. Hulja, Kihlevere ja Vohnja filiaalis pakuti lisaks veel erinevaid 
tegevusi koostöös Kadrina noortekeskusega. 

Teine peamine sihtrühm oli töötajad – korraldati töötubasid, kus valmistati looduslikest 
materjalidest kevadkaunistusi, punuti laastukorve, meisterdati savist esemeid, tutvustati Eesti 
filmikultuuri jne 
Huljal, Kihleveres ja Vohnjas mängisid lapsed lõbusaid ja arendavaid lauamänge, arendati 
käelist tegevus ning täiskasvanutel oli võimalus kord kuus osaleda lauamänguõhtutel. Kihlevere 
filiaalis toimusid regulaarselt noorte emade ja beebide kokkusaamised. 
Liiklusviktoriinist võtsid osa nii lapsed kui täiskasvanud Huljal, Kihleveres ja Vohnjas. 
Kadrina põhikogus toimus 2 rühmakoolitust lastele. 

1. Rühmakoolitus mudilastele - Riikka Jäntti raamatutest ja väikese hiire seiklustest. 
2. Rühmakoolitus mudilastele – esimene tutvus raamatukoguga. 

E-teenuste kasutamisel vajati tihti raamatukoguhoidja abi nii Kadrinas, Huljal, Kihlevere kui 
Vohnjas. 
 

4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded  

Raamatukoguteenuste tutvustamiseks ja sündmuste reklaamimiseks kasutati kõige sagedamini 
sotsiaalmeediat – Kadrina valla raamatukogu leht Facebookis. Lehe jälgijaid oli 630, sh 84,3% 
naisi ja 15,7 % mehi. Aastas postitati 192 postitust, lehte külastati 3370 korda. 
Lisaks kasutati Facebooki lehte Kadrina kandi uudised ja gruppi Kadrina avalik grupp ning 
Kadrina valla raamatukogu kodulehte. Heaks reklaamiks on olnud ka sõbralik, abivalmis ja 
kompetentne raamatukoguhoidja ning hästi korraldatud ettevõtmised. Kuna kõik ei ole 
Facebooki inimesed, ei saa jätta tähelepanu pööramata ka paberreklaamile teadetetahvlitel. 
Raamatukogu mainimine ajakirjanduses ja ajakirjanike küsimustele vastamine ning esinemised 
väljaspool raamatukogu on olnud samuti heaks reklaamiks. 
Vohnja filiaali raamatukoguhoidja on märksõnastanud Kadrina valla ajalehte “Kodukant” 
digaris ja kujundanud erinevate ürituste reklaamplakateid. 

4.9 Andmebaasid.  

Kasulikke viiteid kodulehel: 

https://epr.ee/et/teenused/- Eesti pimedate raamatukogu 
– e-kataloog ESTER. Eesti suurimate rahva- ja teadusraamatukogude koondkataloog. (Tallinna 
ja Tartu kataloog)– Eesti raamatukogude ühiskataloog 
– Riigi Teataja 
– Ajaleht Virumaa Teataja 
– Ajaleht Kuulutaja 
– Riigiportaal Eesti, internetikeskkond suhtlemiseks riigiga – pakkudes usaldusväärset 
informatsiooni ning e-lahendusi kodanikele, ettevõtjatele ning ametnikele. 
– Eesti rahvaraamatukogude ühine koduloolise info talletamise süsteem 
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– Rahvusraamatukogu kasutajakeskkond, mis pakub juurdepääsu digitaalarhiivis talletatud 
väljaannetele. Nende hulgas e-raamatuid, ajalehti, ajakirju, kaarte, noote, fotosid, postkaarte, 
plakateid, illustratsioone, audioraamatuid ning muusikafaile 
– digiteeritud Eesti ajalehed. Valik ajalehti aastatest 1821-1944 ja väliseesti ajalehti alates 1944. 
aastast. 
Kõigil on olemas kroonikavihik, Kadrina valla ajalehed ilmumisest alates, Kadrina põhikogu 
on säilitanud maakonnalehte alates 1972. aastast. 

5. 2023. aasta tegevused 

Kadrina vallas on raamatukogu ja selle filiaalid heal tasemel. Oleme saanud ajaga kaasas käia 
ja soetanud raamatukogule tööks vajalikud vahendid – uudiskirjanduse ja perioodika 
soetamiseks vajalik eelarve, raamatukapp, tagastuskastid, vajalik mööbel, tehnilised vahendid 
jne. Hea, et raamatukogu juures on tegutsenud juba 13 aastat MTÜ Kadrina kirjandusklubi, mis 
on võimaldanud pakkuda projektidega toetavat tegevust ja samuti on hea koostöö 
vallavalitsusega, kes on hoolitsenud kõigi projektide omaosaluse eest. Kõik maaraamatukogud 
on erinevad, sest erinevad on ka kogukonnad, lugejad ja töötajad ning erinevad on ka 
võimalused, seetõttu ei saagi raamatukogusid hinnata ühe malli järgi. 

Kadrina valla raamatukogu ja filiaalid pöörab 2023. aastal tähelepanu ikka oma kogukonnale 
ja tegutseb eelkõige oma teeninduspiirkonna inimeste vajadusi arvestades. Aasta 2023 on 
liikumisaasta ja sauna-aasta. Plaanis on korraldada erinevaid sündmusi just neid teemasid 
võimaluse korral silmas pidades. LEADER - PRIAle esitatud projekt annab võimaluse alustada 
uute ja huvitavate ettevõtmiste ja töötubadega. 

Hulja filiaal soovib 2023. a taas üheskoos kolleegidega pannkoogipidu korraldada, samuti 
soovitakse raamatukoguööd korraldada, jätkatakse tihedat koostööd noortekeskusega ja lasteaia 
Hulja rühmadega. 

Kihlevere ja Vohnja filiaal soovivad jätkata meeskonnatööd kolleegidega ja valla teiste 
kultuuriasutustega, jätkata laste mängu- ja töötubadega, täiskasvanute lauamänguõhtutega. 
Teha kõik selleks, et raamatukogu toimiks jätkusuutlikult ja oleks kogukonna kooskäimise koht. 

Kadrina valla raamatukogu Viitna filiaal suleti septembrist 2022 lugejate vähesuse ja aktiivse 
külakogukonna puudumise tõttu. Teeninduspiirkond on aastaid olnud väike ja raamatukogu 
avatuna hoidmine ei olnud mõttekas. Kogud kustutati ja jagati teistele raamatukogudele – 
Kadrina valla raamatukogu filiaalidele, Kadrina keskkooli raamatukogule, Lääne-Virumaa 
keskraamatukogule ning ülejääk jaotati Kadrina valla rahvale. 
Koondaruandes on Viitna lugejate, laenutuste ja külastuste arvud liidetud üldise statistika hulka. 

Lugupidamisega 
Ene Heide 
24.01.2023 

 
 

LISA 1. Personali koolitus 

Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv 
(koolituse maht ) 

Koolituseks kulutatud 

Kadrina 5 42 - 
Hulja 6 27 - 
Kihlevere 5 26 - 
Vohnja 5 19 - 
Kokku 21 114 670 eurot 
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LISA 2. Raamatukogutöötajate avalikud esinemised 

1) Konverentsil “Raamatukogu läbi aegade” esinemine ettekandega “Kadrina valla 
raamatukogu läbi aegade”.  

2) Kolleegidele Kuusalu vallast- Kadrina valla raamatukogu tutvustav ülevaade. 
3) Kadrina vallavolikogus - Viitna filiaali tegevusest ja tegevusetusest. 
4) Kadrina valla kultuuriinimeste aastalõpu koosolekul - ülevaade raamatukogude aasta 

tegemistest ja plaanidest uuel aastal. 
5) Kadrina vallavolikogu maaelukomisjoni aastalõpu koosolekul – ülevaade 

raamatukogude aasta tegemistest Kadrina valla raamatukogus ja selle filiaalides. 
 

LISA 3. Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid 

Raamatukogu nimi Teostatud tööd (2022) 
- - 

 

LISA 4. Laste ja noorteüritused 

Raamatukogu nimi Ürituse nimi Osavõtjate arv 
Kadrina valla raamatukogu 1. Lastekaitsepäeva tähistamine 

heategevusliku lasteraamatute 
laadaga, tulu Kadrina lasteaiale. 
 

Osalejaid ei märgitud 

 2. Lastehommik raamatukogus, 
raamatukogu tutvustamine ja 
ettelugemine, muinasjutt “Pöial-
Liisi” 

32 

 3. Ettelugemine mudilastele, 
Piret Mildeberg “Notsu ja nälg” 

10 

 4. Hommik raamatukogus, 
mudilaste külaskäik 
raamatukokku ja muinasjuttude 
ettelugemine. 

5 

 5. Ettelugemispäev, külas Heli 
Preismann - õpetlik kava, mida 
teha siis, kui metsa ära eksid. 

52 

 6. Kadripäeva kava mudilastelt 
lugejatele. 

18 

 7. Kadrina kunstidekooli 
muusikaosakonna õpilaste 
kontsert 

60 

 8. Lasteteater Lepatriinu etendus 
“Sirin särin” 

73 

Hulja filiaal Meisterdamised reedeti (23 
korda) 
 

 168 

 Kadrina noortekeskusega 
koostöös tegevused (8 korda) 

24 
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 Sõbrapäevapidu 13 
 Kevadine koolivaheaeg 

muinasjuttude ja temaatilise 
meisterdamisega (5 päeval) 

11 

 Multifilmi vaatamine 25 
 Pannkoogipidu ühine 
 Lugemistund 23 
 Maagiline sügisvaheaeg  

(4 päeval) 
Ettelugemispäev 

14 

 Jõuludisko 18 
Kihlevere filiaal Mängu- ja tegevustoad (22 korda 

reedeti) 
89 

 Suure koogiteoga suurde suvesse 15 
 Tegevustoad koostöös Kadrina 

noortekeskusega 
58 

 Mudilaste pärastlõunad (6 korda) 13 
 Jõuluvana külaskäik 59 
Vohnja filiaal Morsetähestiku lahtikodeerimine 

ja lihavõttejänese peidetud 
šokolaadimunade leiukohtade 

15 

 Liiklusviktoriin (2- kool ja 
lasteaed eraldi) 

23 

 „Külas loovterapeut Heli 
Preismann“ Ülevallaline 
raamatukogupäevade üritus 

20 

 Väikeste rühma 
Päkapikuhommik. Koostöö 
õpetajatega 

7 

 Vohnja 
Noortekas raamatukogus (3 
üritust) 

7 

 Meisterdamised (6 üritust) 18 
 Ettelugemised, teematunnid (8) 

 
60 

 


