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Aastaaruanne 2015 
 
 
Raamatukogu nimi: Kadrina Valla Raamatukogu Hulja filiaal 
Elanike arv: 660 
 
1.Põhilised tegevussuunad  
 

Aasta tegi eriliseks see, et raamatukogus vahetus raamatukoguhoidja kaks korda. Pikaajaline töötaja 
Kaidi Kalle lahkus töölt ning uueks raamatukoguhoidjaks valiti Enely Pilt. Peale kahekuulist 
tööaega oli jällegi tarvis uus töötaja leida. Vahepealsel ajal, kui eelmine töötaja oli juba lahkunud ja 
uut veel ei olnud, oli raamatukogu lahti ainult ühel päeval nädalas. Siis käisid Huljal Kadrina valla 
teiste raamatukogude töötajad. Võib arvata, et raamatukogu vähene lahtiolekuaeg mõjus 
kogukonnale suhteliselt halvasti, sest koos sai käia harva. Oktoobris valiti uueks töötajaks 
raamatukogunduslikku kõrgharidust omav noor ja rõõmsameelne Gerda Ansi. Tema on jõudnud 
korraldada mitmeid meisterdamistunde nii lasteaia- kui ka koolilastele ning lugenud ette ja 
tutvustanud teemakohaseid raamatuid (nt jõulud). Edaspidi proovitaksegi elavdada kohalikku 
kogukonnaelu. 
 
Kadrina Valla Raamatukogu arengukava 2016 – 2019 järgi on Hulja filiaalis plaan teostada järgmisi 
muudatusi: valvesignalisatsiooni paigaldamine, arvutite uuendamine, osaline ruumide remont ja 
mööbliga sisustamine, liikumispuudega inimestele juurdepääsu tagamine.  
 

Kuna 2015 oli muusikaasta, loeti ettelugemispäeval kohalikele lasteaialastele raamatust lugusid 
seoses muusikaga. 
 

2. Juhtimine  

2.1 Raamatukogude tegevust reguleerivad dokumendid ja nõukogud: 
 
Kadrina Valla Raamatukogu kasutamise eeskiri, Kadrina Valla Raamatukogu avaliku 
internetipunkti kasutamise eeskiri, Kadrina Valla Raamatukogu põhimäärus, Kadrina Valla 
Raamatukogu töösisekorraeeskirjad, Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend.  
 
Raamatukogu tegevus on kajastatud Kadrina Valla Raamatukogu arengukavas 2016 – 2019. Selles 
on kirjas raamatukogu üldandmed, välja on toodud eelmise arengukava, 2007 – 2015, täitmine, 
hetkeolukord raamatukogus. Dokumendist ei puudu ka statistika ning SWOT-analüüs ning 
arengustrateegia.  
 
2.2 Eelarve 
 
Eelarve küsimustega tegeleb põhikogu. 
 
Tabel 1 
Põhieelarve  Seisuga  

31.12.14. €  
Seisuga  
31.12.15 €  

Muutus %  

Eelarve kokku     
Personalikulu     
Komplekteerimiskulu    

sh OV-lt    
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sh riigilt     

Infotehnoloogiakulu     
 
Tabel 2 

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Summa 

   

 
2.3 Raamatukogudevõrgu struktuur  
 
Struktuur on endine.  
 
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng 
Personali koosseis muutus sel aastal märkimisväärselt. Aastatel 1987 – 2015 töötas raamatukogus 
Kaidi Kalle, (leidsin sahtlist 5. aprill 2005a määruse, kus oli kirjas, et E, N, R kell 12.00 – 19.00 ja 
T, N kell 10.00 – 17.00) 1. juunist kuni 7. augustini 2015 aastal töötas Enely Pilt. Tema tööajal oli 
raamatukogu avatud E, K, R 8.00 – 16.00 ja T, N 10.00 – 18.00.  Alates 2015. aasta 12. oktoobrist 
töötab raamatukogus Gerda Ansi, kelle tööaeg on E, T, K, N, R kell 10.00 – 18.00. Kellaajad 
muudeti ära, et lugejatel oleks lihtsam lahtiolekuaegu meeles hoida.  
 
Kadrina Valla Raamatukogu eri filiaale (Hulja, Kihlevere, Vohnja, Viitna) juhib Kadrina Valla 
Raamatukogu direktor Ene Heide.  
 
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest  
 
Tabel 3 
Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundi-de arv 

(koolituse pikkus) 
Koolituseks 
kulutatud 

Hulja filiaal 1 5 - 
    
 
Tabel 4 

Koolituse teema Korraldaja  Osavõtjate arv 
Kultuuriloolised andmebaasid LVKRK ja Viru 

Instituut 
1 

   
 
2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:  
 
Raamatukoguürituste kõrval avalikke esinemisi polnud. 
 
2.4.3 Erialahariduse omandamine  
 
Kadrina Valla Raamatukogu Hulja filiaali töötajal on omandatud Tallinna Ülikoolis Infoteaduste 
eriala bakalaureus aastal 2012. 
 
2.4.4 Töötajate tunnustamine  
 
Lääne – Virumaa parimaks maaraamatukoguhoidjaks valiti Kadrina Valla Raamatukogu direktor 
Ene Heide, kes esitati ka vabariigi parima raamatukoguhoidja nominendiks. 
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2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine  
 
Sellega tegeleb põhikogu. 
 
2.5.1 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht 
 
Raamatukogu asub endiselt Hulja alevikus, lasteaiaga samas majas. Ruumid on avarad ja 
valgusküllased. Haldustegevust koordineerib põhikogu.  
 
Tabel 5 

Raamatukogu nimi Vajadused Teostatud 
tööd (2015) 

Plaan (arengukavast 
aasta vms) 

Kadrina Valla 

Raamatukogu Hulja 

filiaal 

Torustiku parandus ja 

kraanikausi vahetus 

2015  

Kadrina Valla 

Raamatukogu Hulja 

filiaal 

valvesignalisatsiooni 
paigaldamine, 
osaline ruumide remont ja 
mööbliga sisustamine, 
liikumispuudega inimestele 
juurdepääsu tagamine. 
 

 

 Kadrina valla 

raamatukogu 

arengukava 2016 – 2019 

aasta 

 
 
Millistes raamatukogudes ei ole tagatud juurdepääs liikumispuudega inimesele? 
Tabel 6 

Raamatukogu nimi Vajadused Teostatud 
tööd (2015) 

Plaan (arengukavast aasta vms) 

Hulja filiaal Tagada juurdepääs 

liikumispuudega 

inimesele 

 Kadrina valla raamatukogu 

arengukava 2016 – 2019 järgi 

plaanitud teostada 2019 aastal. 

 
 
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 
 
Infotehnoloogialased lahendused on endised.  
 
2.7 Raamatukogude koostöö.  
Töö koordineerimine ja koostöösuhted: 
 
Raamatukogude tööd koordineerib põhikogu. Koostöösuhetele on raamatukogu alati avatud. 
 
2.7.1 kohalikul  
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Kadrina valla raamatukogu Hulja filiaal teeb koostööd Kadrina lasteaed Sipsik Hulja rühmadega. 
Raamatukogu kutsub lapsi raamatutega tutvuma, korraldab ettelugemisi ja meisterdamistunde. 
Kuna asutused toimivad samas majas, on koostöö tihe ja vältimatu.  
 
2.7.2 riiklikul 
  
2.7.3 rahvusvahelisel tasandil.  
 
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine) 
3.1 komplekteerimise põhimõtted (tasakaal) ja uuendused (sh e-teavikud) 
 
Kirjanduse komplekteerimine toimub valikuliselt ning prioriteediks on eesti autorite ilukirjandus. 
Tarbekirjandusest on eelistatud laiemale lugejaskonnale huvipakkuvad teavikud. Perioodika 
komplekteerimisel on põhimõtteks, et kättesaadav oleks Eestis ilmuv perioodika. Kogude 
komplekteerimisel võetakse arvesse ka lugeja soove. Kogu täieneb ka tänu annetustele.  
 
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 
 
Raamatuid komplekteeritakse ainult trükise kujul. 
 
3.1.2 Perioodika komplekteerimine 
 
Perioodikat tellib põhikogu.  
 
2016. aastal on komplekteerimisel järgmised 14 väljaannet: Kuulutaja, Maaleht + Maakodu, 
Virumaa Teataja, Eesti Naine, Eesti Loodus, Elukiri, Imeline Ajalugu, Kroonika, Kodutohter, 
Käsitöö, Pere ja Kodu. Kusjuures välja on vahetatud 2015. aastal tellitud Eesti Postimees ja selle 
asemele tellitud Eesti Päevaleht ning esmakordselt tellitud ka lasteajakiri Täheke.  
 
Perioodika nõudlus on üsna suur, kuna lasteaia töötajad käivad uudiseid lugemas igapäevaselt, 
samuti on lugejate seas populaarsed ka ajakirjad nagu Imeline Ajalugu, Kodutohter ning Pere ja 
Kodu.  
 
3.1.3 Auviste komplekteerimine  
 
Auviste komplekteerimise vajadus on vähene. Eelarvet kasutatakse mõistlikult ja ei kulutata 
teavikutele, mille järgi nõudlus puudub.  
 
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  
 
Peamine muudatus lugejateeninduses seisneb lahtiolekuaegades, st. alates 12. oktoobrist on 
raamatukogu avatud tööpäeviti kell 10.00 – 18.00. Samuti on vahetunud ka raamatukoguhoidja. 
Raamatukoguteenused on endised. 
 
Alates 11. novembrist 2015 aastal hakati jagama lugejatele ja valla elanikele küsitlust Hulja 
raamatukogu kohta. Vahekokkuvõtteks võib öelda, et paarikümne inimese vastuste järgi mängib 
Hulja raamatukogu nende elus tähtsat rolli ning lugejateenindusega ollakse väga rahul. Soovitud 
kirjanduse kättesaadavusega pole probleeme olnud ja vajadusel tellitakse RVL-ina teavikuid mujalt. 
Raamatukogu ruumid on ilusad ja asukoht sobib, nagu ka uued lahtiolekuajad, et pole tarvis eri 
kellaaegu meelde jätta. Küsisime inimestelt, mis üritusi oodatakse raamatukogult ja vastuseks saime 
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näiteks järgmisi – pensionäride koosviibimised, kohtumised kirjanikega, raamatute arutelud, toodete 
esitlused. Püüame edaspidi lugejate soovidele vastu tulla nii palju kui võimalik.  
 
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine  
 
Raamatukogus on olemas kaks lauaarvutit, mida kasutatakse harva ja põhiliselt kooliõpilaste poolt. 
Põhjus võib olla selles, et paljudel on kodus arvuti ja Internetiühendus olemas ning pole enam otsest 
vajadust raamatukogus seda teenust kasutada. AIP-i kasutamise tingimused on määratud Kadrina 
valla raamatukogu avaliku internetipunkti kasutamise eeskirjaga, kinnitatud 30.11.2010 aastal.  
 
Lugejatele on kättesaadavad ka perioodikaväljaanded, Kadrina Vallavolikogu istungite protokollid 
ning samuti on alati olemas kohalik ajaleht Kodukant. 
 
4.2 Raamatukogu kasutamine  
 
Tabel 7 
Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2014 

Lugejad 
2015 

Muutus 
(+-) 

Laenut-d 
2014 

Laenut-d 
2015 

Muutus 
(+-) 

Linna/maak. 
rmtk 

180 159 - 21 5556 4354 - 1202 

Sh keskk       
 
Tabel 8 
Raamatu- 
kogu 

Külastused 
2014 

Külastused 
 2015 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal
külast. 
2014 

Virtuaal
külast. 
2015 

Muutus 
(+-) 

Linna/maak. 
rmtk 

3383 2582 - 801 0 0 0 

Sh keskk       
 
4.3 RVL teenindus  
 
Kadrina valla raamatukogu erinevate filiaalide vahel toimib RVL väga hästi. Kui lugeja annab 
teatud raamatu(te) soovist raamatukoguhoidjale teada, siis otsitakse, kus raamatukogus teavik(ud) 
saadaval on ning üldjuhul tuuakse raamat(ud) Kadrina põhikogusse, kust edasi saab selle lugejani 
toimetada. RVL teenust kasutab Hulja filiaal ka Lääne – Virumaa Keskraamatukoguga, kust 
tuuakse peamiselt ühele lugejale venekeelseid raamatuid, kuid muidugi soovi korral ka teistele 
soovijatele.  
 
4.4 Laste- ja noorteteenindus  
4.4.1 Laste- ja noortekirjanduse komplekteerimine  
 
LISA 2 Laste-ja noortekirjanduse nimetused ja eksemplarid 2015 
 
 
 
 
 
4.4.2 Raamatukogu kasutamine 
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Tabel 9 
Rmtk Lug-d 

2014 
Lug-d 
2015 

Muutus 
(+-) 

Külast-d 
2014 

Külast-d 
2015 

Muutus 
(+-) 

Laenut 
2014 

Laenut 
2015 

Muutus 
(+/-) 

Linna/ma
ak. rmtk 

73 58 -15 948 739 - 209 1159 607  - 552 

Sh keskk          
 
 
4.4.3 Lasteteenindus s.h laste lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine  
 
Üks viis, kuidas lastes lugemishuvi tekitada on lapsed raamatukokku kutsuda millegi põnevaga – 
meisterdamise, nuputamise, mõistatamistega. Ideid otsitakse raamatutest ja samal ajal saab 
tutvustada uusi põnevaid raamatuid ning jagada õpetussõnu raamatukogu toimimise kohta. Praegu 
oleme käima lükanud igal reedel toimuva lastetoa ürituse, kus proovitaksegi teha eelpool kirjeldatut. 
Huljal kujundatakse lugemisharjumusi ka juba lasteaiarühmade raamatukokku kutsumise kaudu. 
Seda on lihtne korraldada, kuna raamatukogu ja lasteaed asuvad samas majas. Raamatukoguhoidja 
loeb raamatuid ette, tutvustab teema- või tähtpäevakohaseid raamatuid. Eelnevate aastate jooksul 
pole lastega tegeletud, kuid peale uue raamatukoguhoidja töölevõtmist on olukord paranemas.  
 
4.4.4 Laste üritused.  
 
Tabel 10 
Ürituse nimi/sisu Sihtrühm Osalejate arv 
Lasteaiarühmaga jõuluasjade 
meisterdamine 

Lapsed vanuses 4 - 6a 11 
 

Lasteaiarühmaga paberist 
inglite meisterdamine 

Lapsed vanuses 5a 12 

Lasteaiarühmale 
jõuluraamatute tutvustamine ja 
ettelugemine 

Lapsed vanuses 2 – 3a 7 

Ettelugemispäev Lapsed vanuses 2 – 6a 31 
Meisterdamine Alg- ja põhikooli lapsed 4 
Meisterdamine Alg- ja põhikooli lapsed 6 
Joonistamine, meisterdamine, 
lauamängude mängimine 

Alg- ja põhikooli lapsed 5 

Joonistamine, meisterdamine, 
mõistatamine, lauamängude 
mängimine 

Alg- ja põhikooli lapsed 7 

 
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  
 
Tabel 11 
 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv 
Koduteenindus 1 1 1 
    
 
Koduteenindust teostati ühel korral liikumispuudega inimesele. Enamjaolt külastab raamatukogu 
tema tütar, kuid ühel korral viisin ise raamatud kohale. 
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Tabel 12 
 Ürituste arv Osavõtjate arv 
Teenused teistele  asutustele   
 
4.6 Raamatukogu kultuurikeskusena 
 
Raamatukogu roll kohalikus kultuurielus on hetkel veel väike. Aasta lõpupoole, kui tööle tuli uus 
raamatukoguhoidja, on toimunud mitmel korral lastele suunatud üritusi – meisterdamised, 
joonistamised, mõistatamised, mängimine, raamatute ettelugemine. Edaspidi proovitakse elavdada 
kohalikku kultuurielu.   
 
Tabel 13 
Raamatukogu 
nimi 

Näitused/virtuaalnäitused, 
väljapanekud 

Üritused Üritustel 
osalenute arv 

Kadrina Valla 
Raamatukogu 
Hulja filiaal 

Jõululuuletuste väljapanek   

Kadrina Valla 
Raamatukogu 
Hulja filiaal 

 Lasteaiarühmaga 
jõuluasjade 
meisterdamine 

11 
 

Kadrina Valla 
Raamatukogu 
Hulja filiaal 

 Lasteaiarühmaga 
paberist inglite 
meisterdamine 

12 

Kadrina Valla 
Raamatukogu 
Hulja filiaal 

 Lasteaiarühmale 
jõuluraamatute 
tutvustamine ja 
ettelugemine 

7 

Kadrina Valla 
Raamatukogu 
Hulja filiaal 

 Ettelugemispäev 31 

Kadrina Valla 
Raamatukogu 
Hulja filiaal 

 Meisterdamine 4 

Kadrina Valla 
Raamatukogu 
Hulja filiaal 

 Meisterdamine 6 

Kadrina Valla 
Raamatukogu 
Hulja filiaal 

 Joonistamine, 
meisterdamine, 
lauamängude 
mängimine 

5 

Kadrina Valla 
Raamatukogu 
Hulja filiaal 

 Joonistamine, 
meisterdamine, 
mõistatamine, 
lauamängude 
mängimine 

7 

    
 
 
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele. 
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Raamatukogus ei ole korraldatud koolitusi, kuna uus raamatukoguhoidja on tööl olnud alles 2,5 
kuud.  
 
Tabel 14 
Raamatukogu Rühmakoolit. 

arv 
Osalejate 
arv 

Individuaalkoolit. 
arv 

Osalejate arv 

 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 
         
 
4.8 Raamatukoguteenuse turundus  
 
Raamatukogus toimuvaid üritusi reklaamitakse kohapeal ning kohalikus kaupluses plakatina. 
Olulist infot ja toimunud ürituste pilte jagatakse Kadrina Valla Raamatukogu ja Filiaalid Facebooki 
lehel. 
 
4.9 Bibliograafia- ja infoteenindus  
 
Sellega tegeleb põhikogu.  
 
4.9.1 Andmebaaside loomine  
 
Sellega tegeleb põhikogu. 
 
4.9.2 Infopäringud 
 
Infopäringud ei ole täielikult statistikas esindatud, kuna selle märkimise asjaolud olid uuele 
raamatukoguhoidjale ebaselged. Infopäringuid tehti eesti ajaloo ning loomade - lindude kohta.  
 
4.9.3 Trükised ja veebiväljaanded   
 
Sellega tegeleb põhikogu. 
 
5.  2016 aasta tegevused      
 
Järgnevatel aastatel on eesmärgiks suurendada raamatukogu külastatavust ja korraldada põnevaid 
üritusi mis lähendaks kogukonda.  
 
 
 
Gerda Ansi 
Hulja filiaali raamatukoguhoidja  
 
05.01.2016 
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LISA 1 Raamatukoguhoidjate täienduskoolituse vajadus 2016-2018 
   

Koolituse teema Koolituse eesmärk (kompetentsid) 
Eesti uuema ilukirjanduse ülevaade Tutvuda uue kirjandusega, seeläbi teha 

komplekteerimisel paremaid valikuid ja edaspidi osata 
lugejale soovitada head raamatut.  

 
 
LISA 2 Lastekirjanduse nimetused ja eksemplarid 2015 

Autor Nimetus Väljaandmise 
aasta 

Kirjastus Eksemplaride arv 

     
 
 
 


