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Aastaaruanne 2016
Kadrina valla raamatukogu
Elanike arv (01.12.2015):
Kadrina vald - 4962
Kadrina - 2955
Hulja - 668
Kihlevere - 459
Viitna - 238
Vohnja - 642
Aruanne hõlmab Kadrina valla raamatukogu sisulist tööd. Filjaalide sisulised aruanded on esitatud
eraldi.
Vt. filiaalide aruanded.
Tabelid sisaldavad põhikogu ja filiaalide statistikat.
1.Põhilised tegevussuunad
 Mis sel aastal oli uut ja eriliselt märkimisväärset.
1. Kadrina põhikogu õueala asfalteerimine ja välisvalgustuse rajamine.
2. Kadrina põhikogu laenutusosakonna sanitaarremondi teostamine ja valgustite väljavahetamine
LED valgustite vastu.
3. Viitna filiaali valgustite uuendamine.
4. Kadrina valla raamatukogu maakonnas 2016. aasta raamatukogu aunimetusega tituleerimine.
5. Hulja filiaali noore töötaja väljaõpetamine, Hulja filiaali töö hoogustumine ja raamatukoguhoidja
tunnustamine aktiivse tegevuse eest laste lugemisharjumiste kujundamisel ja kohaliku kultuurielu
rikastamisel.
6. Aasta oli tegus, toimus erinevaid ettevõtmisi ja klubilisi tegevusi, maja oli pidevalt rahvast täis,
külalisi käis ka väljaspool Eestit.
 Üldistav analüüs.
Kadrina valla raamatukogu ja filiaalid olid oma tegevusega jätkuvalt rahva seas populaarsed. Oleme
arvamusel, et kindlasti on vallaraamatukogu koos kirjandusklubiga rikastanud kohalikku kultuurielu
ja muutnud kogukonna inimeste elukeskkonda paremaks. Meil on hea meel, et Hulja kogukond on
raamatukoguhoidja omaks võtnud ja sealsed inimesed osalevad rõõmuga raamatukogus korraldatud
ettevõtmistel.
Probleemidest leidsid lahenduse Kadrina põhikogu valgustusega seotud probleemid, I korruse
renoveerimine, raamatukogu külastajatele mugavamate tingimuste loomine ja töötajate
olmetingimuste parandamine.
Vallaraamatukogu koos oma filiaalidega ja kirjandusklubiga on tõestanud oma vajalikkust ja
jätkusuutlikkust. Oleme lähtunud oma töös seadustest ja kohaliku kogukonna vajadustest. Meie
eesmärgiks on olnud tegutseda raamatukogu igas osakonnas nii, et see vastaks lugejate ja
kogukonna ootustele. Tänu projektitoetustele oleme suutnud pakkuda oma kogukonna liikmetele
tasuta või sümboolse tasu eest koolitusi, klubiõhtuid, filmiõhtuid jne.
 Erinevatest arengukavadest tulenevad ülesanded.
Kadrina valla arengukavas aastani 2035 on märgitud: Kadrina vallas toimib tulevikule suunatud
raamatukogu – innovaatiline, teenuseid arendav ja uusi võimalusi otsiv. Rõhutatud on kvaliteetse
raamatukoguteenuse tagamist, erinevate põlvkondade kaasamist raamatukogu ja kirjandusklubi
üldkultuurilistesse ja kirjanduslikesse ettevõtmistesse ning ühiselt korraldatud ettevõtmiste
organiseerimist.
Kadrina valla raamatukogu arengukavas on põhjalikult ära toodud vallaraamatukogu eesmärkide
saavutamitseks vajalike tegevuste elluviimine aastateks 2016 – 2019. Tegevuskavas märgitud
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ülesannetest on ellu viidud lisaks põhitegevuse alla kuuluvatele arvukatele ülesannetele järgmised:
Kadrina põhikogu õueala asfalteerimine ja välisvalgustuse rajamine, sanitaarremont I korruse
laenutusosakonnas, fuajee sisustamine, infoviitade paigaldamine, arvutite uuendamine, Hulja
filiaalis tegevuse hoogustamine.
 Raamatukogu tegevused merekultuuri aastal.
Kadrina põhikogus kirjandusnäitus „Meri ja mehed“
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:
 Muutused raamatukogude võrgus:
Kadrina valla raamatukogu struktuuris ega võrgus muutusi ei toimunud.
 Muutused lahtiolekuaegades.
Lahtiolekuajad jäid kõigis üksustes samaks.
Lahtiolekuajad:
Kadrina E – R 11- 18, L 11 - 16
Hulja filiaal E – R 10 – 18
Kihlevere filiaal E, K, R 9 – 17; T, N 10 - 18
Viitna filiaal E – R 13 - 19
Vohnja filiaal E, K, R 8 – 16; T ,N 10 - 18
 Nõukogu tegevus
Nõukogu oli jätkuvalt suureks toeks, koos käidi kord aasta jooksul, aga suheldi omavahel väga
tihedalt. Nõukogu olemasolu on vajalik.
 Analüüs teeninduspiirkonna kohta:
Kadrina vallas on iga piirkond kaetud raamatukoguga. Vallasiseselt on organiseseeritud
küladevaheline bussiliiklus. Lahtiolekuaegu ei muudetud, need vastavad kohalike elanike
vajadustele ja võimaldavad kõigil soovijatel pääseda raamatukokku. Mitte ükski vallakodanik ei saa
kurta raamatukoguteenuse mittekättesaadavuse üle. Pigem võime väita, et Viitna filiaali koormus ei
ole optimaalne – piirkond ja lugejate arv väike, lastetöö väga väike, raamatukoguhoidja töötab 0,75
kohaga. Väike hulk inimesi kasutab raamatukogu lihtsalt kooskäimise kohana. Aga suveperioodil
suvitajate ja puhkajate viibimisega Viitna piirkonnas on AIP-i olemasolu raamatukogus teretulnud.
Kui omavalitsus leiab jätkuvalt vahendeid Viitna filiaali säilitamiseks, on meil kõigil sellest ainult
hea meel. Et veelgi paremini vallaraamatukogu teenuseid kättesaadavamaks teha, kaalume
laenutuspunkti loomist Ridakülla.
Kihlevere on Kadrina valla suurim küla ja raamatukogu olemasolu kogukonna seisukohalt tähtis.
Lugejate, külastuste ja laenutuste arvud stabiilsed, lisaks Omniva postipunkti tegevus raamatukogus,
tegelemine sotsiaaltööga, külakeskuse roll, raamatukoguhoidja on ühiskondlikult aktiivne.
Vohnja filiaali omapäraks on asumine Vohnja lasteaed-algkooliga ühes majas. Raamatukogu
sissepääs vajab nähtavamale toomist. Raamatukogu iseloomustab aktiivne töö lastega. Vohnja
raamatukoguhoidja tegevus paistab silma omanäolisena ja sisukana. Ta suudab alati välja mõelda
midagi huvitavat ja teistsugust.
Hulja filiaal asub Hulja alevikus, mis on suuruselt Kadrina järel teisel kohal. Raamatukogu
eripäraks on asumine Hulja lasteaiaga ühes majas. Teeninduspiirkond on suur ja raamatukogul
potentsiaali palju. Lisaks põhitegevusele kannab koos lateaiaga külakeskuse rolli. Plaanis on
kohalikule rahvale raamatukogu juurde rajada kinoklubi.
Kadrina põhikogu on Lääne-Virumaa suurim maaraamatukogu. Teeninduspiirkond, lugejate arv,
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külastatavus suur - potentsiaali palju. Raamatukogu eripäraks on lisaks põhitegevusele erinevad
kultuurilised ettevõtmised ja toetavad tegevused (AIP, kirjandusklubi, kinoklubi, kodulooliste
trükiste ja kohalike käsitöömeistrite tööde müük, printimine, kopeerimine, skaneerimine jne).
Raamatukogul on kohalike inimeste igapäevaelus oluline koht. Agar projektikirjutamine on
võimaldnud pakkuda vallarahvale heal tasemel kultuuriüritusi ja tänu sellele on nii mõnigi
avastanud raamatu ja lugemise. Tõdesime, et kui remondi tõttu oli raamatukogu tegevus häiritud,
oli häiritud ka kohalike inimeste elu, järelikult raamatukogu on väga vajalik inimeste igapäevaelus.
2.2 Eelarve
Tabel 2 (tuhandetes eurodes)
Põhieelarve
Seisuga
31.12.15. €
Eelarve kokku
137,19
Personalikulu
63,12
Komplekteerimiskulu 27,44
sh KOV-lt
18,7
sh riigilt
8,74
Infotehnoloogiakulu
3,93
*
Ürituste/näituste 0,3
korraldamise kulu

Seisuga
31.12.16 €
179,42
79,21
29,19
20,29
8,9
4,35
1,23

Muutus %
30,78%
25,49%
6,38%
8,50%
1,83%
10,69%
310,00%

*
Tabelis on esitada ainult jooksvaid kulusid ja mitte investeeringuid.
2.3 Projektid
Tabel 3 (täielik loetelu)
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)
Projekti nimi
Kultuurkapitali projekt raamatukogupäeva „Headus muudab
maailma“ korraldamine
Leader projekt „Kadrina
kogukonnale elamisväärsem
keskkond“ - 8 erinevat alategevust.

Periood
1.10.16

01.10.2016
–
01.10.2018

Eraldatud
summa
480,00 eurot

Projekti üldmaksumus
600,00 eurot

4710,00 eurot 5578,55 eurot

Toetused erinevatest programmidest ja vallavalitsuse omafinantseering andsid hea võimaluse
korraldada kogukonna inimestele tasuta heal tasemel üritusi. Tänu Kultuurkapitali toetusele said
kõigi Kadrina valla lasteaedade mudilased osaleda Tallinna Lasteteater Lepatriinu etendusel
„Heategu“. Osa võtsid Kadrina valla kolme lasteaia 132 mudilast. Üles oli seatud igas
vallaraamatukogu üksuses vastavateemaline näitus ja raamatukoguhoidjad tutvustasid näitusel
olevaid raamatuid. Räägiti sõprusest, headusest, heategudest ja kuidas heateo tegemine tegijale
mõjub. Iga laps sai kingituseks laste endi tehtud järjehoidja ja maiustuse. Päev tõi kaasa palju
rõõmu, naeru ja lõi laste silmad särama. Kindlasti aitas antud projekt kaasa õigete
väärtushinnangute kujunemisele ja omas positiivset mõju laste arengule.
Leader projekti raames toimus 2 alategevust – koolitus/õpituba „Traditsiooniline lubikrohvimine
sisepindadel“ ja küünlavalgusõhtu „Ootus“. Koolitusel pakuti kahel päeval erinevaid teadmisi ja
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praktilisi töövõtteid, kuidas säästvalt ja keskkonnasõbralikult vanas majas seinu viimistleda.
Küünlavalgusõhtu külalisteks olid sõnalis-muusikalise kavaga Rakvere Teatri näitleja Tiina
Mälberg ja muusikud Peep ja Johannes Pihlak. Oli ülimalt ilus ja emotsionaalne kava, mis tekitas
kõigis osalejates jõulueelse harda meeleolu. Meil on saanud tavaks korraldada aasta viimasel kuul
tänuüritus kõigile neile, kellele raamatukogu ja kirjandusklubi kas läbi laenutatud raamatute või
korraldatud ettevõtmiste on rõõmu pakkunud ja sõpradele-toetajatele, kes meie ettevõtmisi on
toetanud. Küünlavalgusõhtu „Ootus“ oli meiepoolne kingitus kõigile neile.
Tänu toetustele oleme saanud oma tegemistega muuta meie inimeste elukeskkonda atraktiivsemaks
ja maaelu elavamaks ning tuua raamatukogusse uusi lugejaid.
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Muutusi personali osas ei toimunud, tööajad jäid endiseks, kedagi ei koondatud ja uusi töölepinguid
ei sõlmitud.
Kadrina valla raamatukogu koosseisukohtade suurus on 6,75, töötajate arv 7.
Koosseis:
direktor 1
peaspetsialist 1
raamatukoguhoidja 4
koristaja 1
Raamatukogu juhtimises olulisi muudatusi ei toimunud, meeskond on tugev, professionaalne ja
töökas. Töötajate korraline puhkus pikenes 35 päevani. Igas vallaraamatukogu üksuses laabus töö
sujuvalt, enim paistis silma filiaalidest Vohnja omanäoliste, sisukate ja huvitavate ettevõtmiste
poolest. Sisukas ja tulemuslik tegevus on olulisem kui väline sära.
Meeskonnavaimu aitasid tugevdada ühised tegemised ja kooskäimised – personali ühine
jõulukoosviibimine, ühine kontserdikülastus Tõnis Mägi kontserdile Vihula mõisas, ühine
maaraamatukoguhoidja päeva tähistamine Ulvi mõisas, sünnipäevade tähistamine, kolleegide ühine
abistamine erinevate tööülesannete täitmisel, tööalased filiaalide külastused, töökoosolekud kõigi
töötajate osavõtul, ühised koolitustel osalemised jne.
4.1 Ülevaade täienduskoolitusest:
Korraldaja
Koolituse teema
Soome kirjandus
LVKRK
Arvo Iho. Elu ja looming
LVKRK
Tõsimängud ja mängustamine
LVKRK
Kunda hariduselust ja
LVKRK
rahvaülikoolist
Tsemenditööstuse ajaloost ja
LVKRK
sõbrakaubandusest Kundas
Topoteek
LVKRK
Virumaa rahvariided
LVKRK
Eesti, islam ja
LVKRK
kultuurierinevused
Motiveeritud
LVKRK
raamatukoguhoidja kui
kogukonna alus
IKT vahendid ja võimalused
LVKRK
Õppereis Soome
LVKRK
raamatukogudesse

Osalejate arv
2
2
5
5
5
5
2
2
4

1
1
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Osalus ja kaasamine
mäluasutustes
Raamatukogutöö hindamine ja
statistika
Tõest ja õigusest nii ja naa
Aitan lapsi raamatute juurde

LVKRK

2

LVKRK

4

LVKRK
Eesti Lastekirjanduse Keskus
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Kõik läbitud koolitused olid vajalikud, informatiivsed ja soodsad.
Lisaks toimusid veel järgmised infotunnid ja koolitused, kus meie töötajad osalesid:
1. Eelarve ja haldusreform – direktor, vallamajas.
2. Arengukava koostamine – direktor, peaspetsialist, vallamajas.
3. Tuleohutusalane koolitus – kõik töötajad, vallamajas.
4. Leader projekti koolitus – direktor, peaspetsialist, kirjandusklubi saalis märtsis ja detsembris.
Valla poolt pakutud koolitused olid igapäevatöös väga vajalikud ja andsid praktilisi oskusi. Kõik
tööohutus- ja töötervishoiualased, juhtimisalased, personalitööd puudutavad ja muud nõutavad
koolitused peaksid olema organiseeritud kõigile valla allasutuste töötajatele ühiselt ja kohapeal või
siis vallamaja töötaja, kes on läbinud vastavad koolitused, annaks edasi saadud teadmised
kolleegidele.
Vt LISA 1
2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused.
Vt LISA 2
Kogesime, et tänu erinevatele esinemistele ja intervjuudele teatakse ja tuntakse Kadrina valla
raamatukogu järjest rohkem nii oma maakonnas kui ka väljaspool. Avalikud esinemised annavad
parema ülevaate raamatukogu tegevusest, meie heast meeskonnatööst ja olukorrast, samas toovad
ka inimesi raamatukokku raamatute ja lugemise juurde.
2.4.3 Erialahariduse omandamine
Nõutav haridus on kõigil töötajatel olemas ja kõik osalesid aktiivselt täiendkoolitustel.
2.4.4 Töötajate tunnustamine.
Tunnuskiri Kadrina valla raamatukogu ja selle filiaalide ühtsele meeskonnale – Lääne - Virumaa
2016. aasta raamatukogu meeskond.
Tänukiri Gerda Ansile – aktiivse tegevuse eest laste lugemisharjumuste kujundamisel ja kohaliku
kultuurielu rikastamisel.
Tunnustus oli suureks üllatuseks ja tõi palju rõõmu. Tore, kui kolleegid märkavad meie tegemisi,
meie ühtset ja kokkuhoidvat meeskonda. Meie kogemus on, et hea meeskonnatöö annab alati
positiivse tulemuse. Meie meeskond tunnetab iga oma liikme toetust ja seetõttu oleme saanud ellu
viia ka paremaid ja julgemaid ettevõtmisi, kui seda üksi tegutsedes oleksime saanud.
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine.
Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht.
Kadrina põhikogu asukoht hea, hoone seest ja väljast täielikult renoveeritud, sisustatud kaasaegse
mööbliga, olemas juurdepääs liikumispuudega inimestele – kaldtee, spetsiaalne uksekell, inva-wc,
töötajate olmetingimused suurepärased (olemas eraldi personaliruum, hea pesemisvõimalus,
kööginurk). 2016. aastal asfalteeriti raamatukogu õueala ja rajati välisvalgustus, teostati I korruse
sanitaarremont ja vahetati välja kõik laevalgustid Led valgustite vastu, remonditi varuväljapääs ja
vahetati uks. Osteti kontoriruumi mugav diivan, tugitool, 2 nõuetekohast kontoritooli,
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kojulaenutusse 6 uut puidust riiulit ja pöördtool, vahetati välja vanad kardinad uute rulookardinate
vastu, II korrusele külmik, mikrolaineahi, vanas stiilis pink.
Huja filiaal on avar, valgusküllane raamatukogu, osteti juurde 2 näituseriiulit ja 3 raamaturiiulit
lasteraamatute tarbeks. Raamatukogu asub tiheda liiklusega maantee ääres. Et ramatukogu oleks
külastajatele kergemini leitav, võiks paigutada tee äärde suunaviit. Puudub juurdepääs
liikumispuudega inimestele. Hulja filiaal vajab remonti fuajees ja puhkeruumis ning nende ruumide
sisustamist nõuetekohase mööbliga. Remonditööd on kavas teostada 2017. aastal.
Kihlevere filiaali hetkeolukord on hea, raamatukogu on hubane, omanäoline ja värviküllane, kus
toimub aktiivne tegevus. Liikumispuudega inimestele juurdepääs puudub.
Vohnja filiaal on raamatukogu, mis sobib just mõisahoonesse. Tulevikus vajame osaliselt
raamaturiiulite väljavahetamist. Vajalik on raamatukogu sissepääsu toomine nähtavamale.
Välisuksest sisseastuv inimene peaks koheselt leidma tee raamatukokku, praegu see nii ei ole.
Põhirõhk on pandud tööle Vohnja lasteaed-algkooli lastega. Edaspidi plaanime laenutuspunkti
loomist Ridakülla, et laenutustegevust Vohnja piirkonnas hoogustada.
Viitna filiaal on väikese teeninduspiirkonnaga ja väikese lugejate arvuga raamatukogu, grupi
inimeste kokkusaamiskoht. Viitna raamatukogus on AIP-i kasutamine, kopeerimine ja printimine
aktiivsem kui teistes filiaalides. Asukoht hea, ruumid paiknevad korterelamus, on kaasaegselt
sisustatud ja valgusküllased.
Vt LISA 3
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Kadrina valla raamatukogu Kadrina põhikogus on tagatud juurdepääs liikumispuudega inimestele,
filiaalides juurdepääs puudub.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Kõigis raamatukogu üksustes on Wifi leviala, kõigis arvutites on töökeskkonnaks Windows 10.
Vohnja, Kihlevere ja Hulja filiaalis uuendati arvuteid, Vohnja ja Hulja said uued kaasaegsed
koopiamasinad. Kadrina põhikogu töötajatel vahetati välja töökohaarvutid uute kaasaegsete
sülearvutite vastu. ID-kaardi põhised teenused on kättesaadavad kõigis raamatukogu üksustes.
Lugejaarvutid:
Kadrinas 2, Huljal 1, Kihleveres 2, Vohnjas 3, Viitnal 2.
Arvutikasutajate arv on kahanenud, kasutatakse rohkem muid mugavamaid ja käepärasemaid
seadmeid – nutitelefon, iPad ja muud erinevad võimalused, Vohnja lapsed kasutavad koolimaja
arvuteid. Üldiselt on nii, et külades kasutatakse AIP arvuteid aktiivsemalt kui alevikes. Teostatakse
pangaülekandeid, täidetakse tuludeklaratsioone, digiallkirjastatakse dokumente jne, sest
sidekontorid on enamikes külades suletud. Külades ikka veel paljudes peredes internetiühendus
puudub nii tehnilistel kui ka materiaalsetel põhjustel.
AIP külastused:
Kadrina - 460
Hulja - 68
Kihlevere - 191
Viitna - 400
Vohnja - 263
3. Kogud (kogude komplekteerimine ja töötlemine)
Kuna hulgiarvestusraamatu andmed ei kattu URRAM-i andmetega, siis plaanime 2017. a inventuuri.
Hulgiarvestuse järgi on 2016. a lõpus Kadrina põhikogus eksemplare arvel 24 891, aga Urram
annab 26 986 eks. Vahe on 2095 eks. Põhjuseks võib olla ajakirja Loomingu Raamatukogu
arvelevõtmine programmis URRAM, need ei kajustu hulgiarvestusraamatus. Programmi oli vajalik
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neid sisestada raamatuna otsingu teostamiseks. Kadrina põhikogus plaanime muuta töökorraldust
arvelevõtmise osas. Jätame inventariraamatud kasutuselt ära.
Rahulolematust tekitab see, et URRAM-i statistika ei vasta tegelikkusele ja seda juba 12 aastat.
Pahameelt tekitavad raamatute vargused. Kõige enam varastatakse õppekirjandust. Oleme varguste
osas võimetud, pidev seismine lugeja kõrval ei tule kõne alla. Päästaksid turvaväravad, aga nende
hankimine oleks liiga kulukas.
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
Komplekteerimisel järgisime rahvaraamatukogude komplekteerimise põhimõtteid. Kogude
juurdekasv oli Kadrina põhikogus 1187 raamatut, sellest annetusi 28, so 2,36 %. Kõige enam
laenutati ilu-ja lastekirjandust (21 255 laenutust), laenutuste koguarvust 61 %, seejärel ajakirju
11 %, ajalugu 4,9 % jne. Uudiskirjandus võetakse koheselt kasutusele, igale raamatule leidub lugeja.
Nõukogudeaegne kirjandus ei paku inimestele huvi ja püüame kogusid tasapisi sellest puhastada.
Kogude juurdekasv Kadrina valla raamatukogus ja filiaalides kokku oli 2007 eks raamatuid, sellest
73 eks annetusi, so 3,64 %.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
Kadrina põhikogusse saadi juurde aasta jooksul 1187 eks raamatuid, filiaalidega kokku 2007 eks
raamatuid. Komplekteerimisel järgisime rahvaraamatukogude komplekteerimise põhimõtteid.
Arvame, Et Kadrina valla raamatukogu kogud on mitmekülgsed, vastavad lugejate vajadustele.
Vaatamata sellele tellisime oma lugejatele mujalt raamatukogudest 626 raamatut lisaks, filiaalides
telliti mujalt kokku 2864 eks, aga andsime mujale 2506 raamatut, filiaalides kokku 1144 raamatut.
Kõiki vajaminevaid raamatuid ei ole võimalik ega ka vajalik osta. Selleks on RVL laenutus.
E-raamatu vastu huvi puudus.
Raamatute laenutuste top 10
1. Hawkins, P. Tüdruk rongis
2. Rästa, S. Minu Kennedy
3. Pauts, K. Politseiniku tütar
4. Sander, M. Litsid I osa
5. Kilumets, M. Jaak Joala: kuulsuse ahelad
6. Oksanen, S. Norma
7. Riley, L. Seitse õde: Maia lugu
8. Muuli, K. Vilja teinu elu
9. Valtonen, H. Tänapäeva tütarlaps
10. Makine, A. Tundmatu mehe elu
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Kadrina valla raamatukogu kõigi üksuste perioodika tellitakse alati põhikogus, arvestati iga filiaali
raamatukoguhoidja soovitusi.
Ajakirju telliti põhikogusse 28 nimetust ja ajalehti 8 nimetust. Tellimisel oleme lähtunud erinevate
huvigruppide vajadustest. 2016. aasta jooksul laenutati ajakirju 3788 korda, 678 korda rohkem kui
2015. aastal.
Ajakirjade laenutuste top 10
1. Imeline Ajalugu
2. Burda
3. Kroonika
4. Mari
5. Tervendaja
6. Psühholoogia Sinule
7. Imeline Teadus
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8. Eesti Naine
9. Tervis Pluss
10. Kodukiri
3.1.3 Auviste komplekteerimine
Auviste vastu huvi ei tuntud.
3.2 inventuurid, mahakandmised
Maha kanti aasta jooksul 971 eks raamatuid, põhjuseks lagunemine. Filiaalides kustutati kokku
1131 eks raamatuid. Püüame kogusid tasakaalus hoida, lagunenud ja aegunud eksemplare pidevalt
kustutada. Kavas on 2017. aastal põhikogus läbi viia inventuur.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Lugejateeninduses muudatusi ei toimunud, teenused on jäänud samaks. Kadrina põhikogus toimib
koduteenindus, aastas käidi puuetega inimestele laenutamas 18 korda, abivajajaid oli 2 inimest.
Teenused:
kojulaenutus
kohapeal lugemine
päringutele vastamine
AIP
abistamine arvutis erinevate toimingute tegemisel (tuludeklaratsioonid, tervisetõendid, ostu-müügi
lepingud, postkasti tegemine, erinevate ankeetide täitmine, e-valimised jne)
skaneerimine
printimine
kopeerimine
kodulooliste trükiste müük
käsitööde müük
uurimistööde ja referaatide materjalide otsimine
koduteenindus
kirjandusklubi ettevõtmised – koolitused, huvireisid, klubiõhtud
kinoklubi filmiõhtud – tutvustame eesti uuemat filmiloomingut, kohtume filmitegijatega
postiteenus
sotsiaalteenus
Kadrina valla raamatukokku on iga inimene oodatud, pakume palju erinevaid teenuseid erinevate
huvidega külastajatele.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
AIP-i kasutamine.
Kõigis raamatukogu üksustes on Wifi leviala, kõigis arvutites on töökeskkonnaks Windows 10.
Vohnja, Kihlevere ja Hulja filiaalis uuendati arvuteid, Vohnja ja Hulja said uued kaasaegsed
koopiamasinad. Kadrina põhikogu töötajatel vahetati välja töökohaarvutid uute kaasaegsete
sülearvutite vastu. ID-kaardi põhised teenused on kättesaadavad kõigis raamatukogu üksustes.
Lugejaarvutid:
Kadrinas 2, Huljal 1, Kihleveres 2, Vohnjas 3, Viitnal 2.
Arvutikasutajate arv on kahanenud, kasutatakse rohkem muid mugavamaid ja käepärasemaid
seadmeid – nutitelefon , iPad ja muud erinevad võimalused.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte.
Tabel 5
Raamatu-

Lugejad

Lugejad

Muutus

9
kogu
Kadrina
Hulja
Kihlevere
Viitna
Vohnja
Kokku

2015
1010
159
135
71
121
1496

2016
1014
157
138
68
114
1491

(+-)
4
-2
3
-3
-7
-5

Raamatukogu

Külastused
2015

Külastused
2016

Muutus
(+-)

Kadrina
Hulja
Kihlevere
Viitna
Vohnja
Kokku

17106
2582
3640
2294
3689
29311

17701
3161
3809
2473
3969
31113

595
579
169
179
-280
1802

Raamatukogu
Kadrina
Hulja
Kihlevere
Viitna
Vohnja
Kokku

Laenut-d Laenut-d Muutus Päringud
Päringud
Muutus (+2015
2016
(+-)
2015
2016
)
30836
33997
3161
380
299
-81
4354
4489
135
2
35
33
10441
9172
-1269
5
5
0
3171
3495
324
3
0
-3
4361
3925
-436
63
71
8
53163
55078
1915
453
410
-43

Virtuaalkülast.
2015
1500
0
0
0
0
1500

Virtuaalkülast.
2016
850
0
0
0
0
850

Muutus (+-)

-650
0
0
0
0
-650

Kadrina vallas kasutasid inimesed 2016. aastal raamatukogu teenuseid tihti ja laenutati sagedasti.
Kadrina valla põhikogu teeninduspiirkonna (2955) elanik kasutas raamatukogu erinevatel põhjustel
aastas 6 korda ja laenutas keskmiselt 12 raamatut või ajakirja. Päevas külastas põhikogu keskmiselt
61 inimest. Teeninduspiirkonna elanikest kasutas raamatukogu teenuseid 29,2 %. Statistiliste
näitajate suurenemine on tingitud heast teenindusest (iga lugeja saab alati soovitud raamatu kätte nii
kiiresti kui võimalik - kiire RVL), inimeste suurenenud kohusetundest (tagastatakse ja pikendatakse
õigeaegsemalt), hästi komplekteeritud kogudest, raamatukogu reklaamist (kvaliteetne üritus, tore
artikkel ajalehes, tunnustus hästi tehtud töö eest jm reklaam) ja suurenenud huvist raamatu ja
raamatukogu vastu. Meie rahvale meeldis oma aega veeta raamatukogus ja see tegi
raamatukogutöötajatele ainult rõõmu. Vaatamata remondist tuleneva tegevuse häirituse tõttu
püüdsime lugejate soove võimaluse piires rahuldada. Sellest tingituna meie raamatukogu
põhinäitajad ei vähenenud. Tõdesime, et iga teenus, mida majas pakume, peab olema kvaliteetne ja
iga uus teenus toob majja rahvast juurde . Pakkudes võimalikult erinevaid ja mitmekesiseid
teenuseid ja tulles vastu iga vallakodaniku soovile, oleme tundnud ja rõõmustanud, et raamatukogu
on oluline osake meie inimeste elus.
Hulja filiaalis teeninduspiirkonna (668) elanikest kasutas raamatukogu teenuseid 23,5 %, päevas
külastas raamatukogu keskmiselt 16 inimest.
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Kihlevere filiaalis kasutas teenuseid piirkonna (459) elanikest 30 %, päevas külastas raamatukogu
keskmiselt 17,4 inimest.
Vohnja filiaalis kasutas teenuseid piirkonna elanikest 17,8 %, piirkond suur (642) ja hajaasustusega,
päevas külastas raamatukogu 18 inimest.
Viitnal külastas raamatukogu päevas 11 inimest, teeninduspiirkonna elanikest kasutas raamatukogu
teenuseid 28,5 %. Piirkond väga väike, 238 elanikku.
Kadrina valla raamatukogu erinevate üksuste teenuseid kasutas 30,1 % valla elanikest. See protsent
on kindlasti suurem, kui arvestada lisaks erinevate ürituste külastajaid.
Infopäringud: Järjepidev töö registreerimisel.
Infopäringutele vastamine on olnud üks osa igapäevasest tegevusest, aastas vastati Kadrina
põhikogus 299 päringule, filiaalides kokku 111 päringut. Raamatukogu poole pöördutakse erinevate
küsimustega – teemapäringud, faktipäringud jne. Kõige enam otsisime materjali erinevate
uurimistööde tarbeks luuletusi, materjali rahvakultuuritähtpäevade kohta jne. Ikka veel ei
registreerita kõiki päringuid. Kõik töötajad lubavad 2017. aastal antud töölõigus aktiivsemad olla.
4.3 RVL teenindus
RVL teenus on vältimatu töölõik igapäevases lugejateeninduses. Erinevus seisneb selles, et kui
varem kasutati rohkem Tallinna ja Tartu raamatukogusid, siis nüüd piirdutakse oma maakonna
raamatukogudega, kuna see on taskukohasem lugejale. Kõige tihedamini tellime raamatuid LääneVirumaa keskraamatukogust, Väike-Maarja ja Kunda raamatukogust, neil on hästi komplekteeritud
kogud ja kättesaamine on kergem. Kasutame oma tuttavate ja sõprade abi raamatute
kohaletoimetamisel. Ka me ise oleme vastu tulnud kõigile teistele raamatukogudele, kes on meie
abi palunud vajamineva raamatu osas. Kadrina valla raamatukogu ja filiaalid tellisid möödunud
aastal teistest raamatukogudest 3490 raamatut, aga andsid teistele kasutada 3650 raamatut. Selline
sõbralik raamatute vahetamine aitab igati kaasa lugejateeninduse kiiremaks ja kvaliteetsemaks
toimimiseks.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Lasteraamatute tellimisel eelistame eesti lastekirjandust ja auhinnatud teoseid., samuti välismaa
väärtkirjandust.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 6
Rmtk
Lug-d Lug-d Muutus Külast-d
2015
2016
(+-)
2015
266
247
-19
3237
Kadrina
58
54
-4
739
Hulja
20
1
421
Kihlevere 19
11
11
0
177
Viitna
32
33
1
1639
Vohnja
386
365
-21
6213
Kokku

Külast-d
2016
3279
1295
469
210
1967
7220

Muutus
(+-)
42
556
48
33
328
1007

Laenut
2015
3271
607
526
126
855
5385

Laenut
2016
3021
796
500
231
1179
5727

Muutus
(+/-)
-250
189
-26
105
324
342

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
Aasta aastalt on laste arv vallas vähenenud, seetõttu ka lastest lugejate arv on vähenenud. Võrreldes
eelmise aastaga oli Kadrina vallas 21 last lugejate hulgas vähem. Külastuste arv suurenes veidi ja
arvatavasti on see tingitud kahest suuremast ettevõtmisest lastele (emakeele-ja raamatukogupäeva
tähistamine).
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4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad
üritused.
Vt LISA 4
Aasta jooksul toimus Kadrina põhikogus 6 suuremat ettevõtmist lastele või noortele. Väidame, et
iga üritus tõi mõne uue lugeja juurde.
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Tabel 7
Koduteenindus
Kadrina
Hulja
Kihlevere
Viitna
Vohnja
kokku

Kordade arv
18
0
0
0
1
19

Teenuste arv
18
0
0
0
1
2

Kasutajate arv
2
0
0
0
1
3

Tabel 8
Teenused teistele asutustele
Ürituste arv
Osavõtjate arv
Kadrina valla raamatukogu teenuseid teistele asutustele ei paku.
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
4.6.1 kohalikul - erinevad ettevõtmised ja osalejate arv Kadrina põhikogus:
1.
Noorte omaloomingupäev „Luuletuur“ - 23
2.
Emakeelepäeva tähistamine raamatukogus Kadrina KK algklasside õpilastega – 163
3.
Hõbesõlepidu emadepäeval – 67
4.
Raamatukogupäeva tähistamine - „Heategu“ Kadrinas – 41
5.
Islandi õhtu – 40
6.
Koolitus/õpituba „Traditsiooniline lubikrohvimine sisepindadel“ - 16
7.
Hõbesõlepidu isadepäeval – 52
8.
Küünlavalgusõhtu „Ootus“ - 69
9.
Klubiõhtu „Kadrina segakoori uskumatud seiklused Ameerikas“ - 50
Kokku külastajaid 521
Kinoklubis 15 filmiõhtut aasta jooksul:
10.
Must alpinist – 42
11.
Filmi Ema linastus ja külas peaosatäitja Tiina Mälberg - 47
12.
Ema – 42
13.
Punane varietee – 31
14.
Klassikokkutulek – 48
15.
Klassikokkutulek – 53
16.
Perekonnavaled – 34
17.
Perekonnavaled – 34
18.
Laenatud naene ja Ohtlikud kurvid – 9
19.
Päevad, mis ajasid segadusse – 51
20.
Polaarpoiss – 38
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21.
22.
23.
24.

Seneca päev – 10
Teesklejad – 47
Õnn tuleb magades – 41
Luuraja ja Luuletaja - 22
Kokku külastajaid: 549

Külastajatele korraldatud näitused:
1.
Paul Keres – 100
2.
Emakeelepäev - 14. märts
3.
Terve süda – pühendatud südamekuule, koostöös MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskusega.
4.
Hüva leili! - pühendatud MTÜ Kadrina sunaklubi 15. sünnipäevale.
5.
Meri mehed – pühendatud mereaastale
6.
Armastusega paberist – Evelin Teiva käsitööde näitus-müük emadepäeva eel.
7.
Kadrina kihelkond läbi aegade – pühendatud Eduard Leppikule ja Richard Tammikule Viru
Instituudi ja Neeruti seltsi konverentsi raames Kadrina rahvamajas.
8.
Lummav Island - koostöös Kadrina keskkooliga
9.
Jõnkadi-jõnkadi jõulud tulevad
10.
Fotonäitus „Killukesi meie tegemistest ja toimetamistest“
Väljapanekud:
1.
Uusi lasteraamatuid – püsiväljapanek
2.
Lugemisvara noortele - püsiväljapanek
3.
Heljo Mänd 90
4.
Suvist meisterdamist
5.
Suur sõbralik hiiglane – Roald Dahl 100
6.
Headus ja heategu
4.6.2 riiklikul
1. Külas soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik oma kantseleiga – 10
2. Külas Lääne-Virumaa 3. klasside õpioskuste olümpiaadiga seotud maakonna pedagoogid – 27
3. Külalised Jõgeva maakonna keskraamatukogust ja Tapa valla raamatukogust – 5
4. Külas Põlvamaa kooliraamatukogude töötajad – 20
5. Külas haldusreformi juhtkomisjon (Kadrina, Haljala, Vihula) – 10
6. Viru Instituudi ja Neeruti seltsi ühise konverentsi korraldamisele kaasaaitamine ja osalemine
7. Külas Pärnu- ja Viljandimaa maavalitsuste töötajad – 15
8. Rakvere Reaalgümnaasiumi abiturientide kogukonnapraktika ühiskonnaõpetuse raames - 10
Kokku külastajaid 97
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.
1. Külalised Soomest Sepra MTÜ piirkonna maaturismi ja MTÜ Arenduskoja rahvusvahelise
projekti „Kestlik ettevõtlus“ raames - 5
2. Arvutiteaduse talvekool, Tallinna Tehnikaülikooli projekt – rahvusvaheline seltskond – 25
inimest.
Kokku külastajaid 30
Kokku erinevate sündmuste külastajaid 1197
Peamisteks koostööpartneriteks olid 2016. aastal:
1. Kadrina vallavolikogu kultuurikomisjon – osalemine kultuurikomisjoni töös ja väikeste
vallakodanike auks hõbesõlepidude ühine korraldamine.
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2. Kadrina valla raamatukogu nõukogu – eelarveprojekti kooskõlastamine, jooksvate
probleemide lahendamisele kaasaaitamine.
3. MTÜ Arenduskoda – infopäevad raamatukogu ruumides ja projektid.
1. MTÜ Neeruti selts – kodulooliste trükiste müük, ürituste reklaamimine, koostöö ürituste
korraldamisel.
2. MTÜ Läsna rahvamaja – koos erinevate kultuuritöös ettekerkivate küsimuste arutamine ja
probleemidele lahenduste otsimine.
3. Kadrina lasteaed – iga-aastane üritus raamatukogupäevade raames.
4. Kadrina keskkool – emakeelepäeva tähistamine, õpilaste osalemine kinoklubi üritustel.
5. Lääne-Viru omavalitsuste Liit ja Virumaa Teataja – Lääne-Viru aasta tegu 2016 ankeetide
jagamine.
6. Kadrina vallavalitsus – Kadrina valla Aasta Tegija 2016 ankeetide jagamine. Koostööks
peame ka direktori osalemist haldusreformi kultuurivaldkonna komisjoni töös, mis andis hea
kogemuse.
Raamatukogu tegevust toetasid:
1. Lääne-Virumaa keskraamatukogu – Lea Lehtmets, Kaili Õunapuu-Seidelberg, Iivi Kask,
Kaie Onton.
2. Raamatukogu nõukogu esimees ja rahandusnõunik Aili Purk
3. Kadrina vallavalitsus – vallavanem Erich Petrovits, pearaamatupidaja Mare Kukk,
vanemraamatupidaja Viivika Murumaa.
4. Vallavolikogu esimees Jaanus Reisner
5. IT-spetsialist Aare Purk
6. Avaliku teabe spetsialist ja ajakirjanik Rein Sikk
7. Valla bussijuht Tooma Tingas
Oleme oma toetajatele tänulikud, ilma nende abita oleks keerulisem toime tulla.
Kõik raamatukogus toimunud ettevõtmised on osalejatele meeldinud ja tagasiside on olnud
positiivne. Tänu usinale projektikirjutamisele ja toetuste saamisele oleme võimaldanud oma
raamatukogu külastajatele väga erinevaid ja rahaliselt üsna kalleid ettevõtmisi. Teeme seda ka
sellepärast, et oma kogukonna inimestele tuua hea kultuurisündmus või koolitus kohapeale kätte ja
tasuta.
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Kasutajakoolitustest – Skype ja Facebooki konto loomine, postkasti tegemine, Geni kasutamine,
tuludeklaratsioonide täitmises abistamine, tervisetõendite täitmine, ARK kodulehe kasutamine jne.
Sihtrühmaks on vanemaealised raamatukogu külastajad. Kasutajakoolitusi toimus aasta jooksul 15.
Rühmakoolitusi ei toimunud. Tagasiside on olnud positiivne, muutusi ei esinenud.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Raamatukoguteenuste tutvustajaks on olnud maakonnaleht „Virumaa Teataja“, valla koduleht (850
vaatamist), raamatukogu koduleht, kus on eraldi link ka MTÜ Kadrina kirjandusklubile, valla
ajaleht „Kodukant“, reklaamid, valla siseinfo list, sotsiaalmeedia kanalid (Facebooki erinevad
kontod – Kadrina valla raamatukogu ja filiaalid, Kadrina kandi uudised, Kadrina avalik grupp).
Kõik need kanalid on veel paremini ja veel suuremale hulgale inimestele võimaldanud reklaamida
raamatukogu tegevust ja teenuseid. Facebooki külastatakse aktiivsemalt kui kodulehte.
On saanud traditsiooniks, et igal aastal raamatukogupäevade raames laenutab ja soovitab lugejatele
kirjandust omakandi tuntud inimene. Sel aastal oli selleks ajakirjanik Rein Sikk. Ettevõtmisega
reklaamisime raamatukogu ja väärtustasime raamatukoguhoidja ametit.
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Igapäevane töö raamatukogu reklaami alal näitab, et kõige paremaks reklaamiks on jätkuvalt
kvaliteetne teenindus, heal tasemel klubiõhtud, professionaalsed ja sõbralikud töötajad. Oluline on,
et töötaja leiab aega külastaja kuulamiseks, olenemata sellest, kas tal on kiire või mitte. Vajalikuks
peame rohkem sõbralikku suhtlemist ja suuremat koostööd kultuuriasutuste vahel.
4.9 Andmebaasid.
Kadrina valla raamatukogu kodulehelt saavad lugejad otsingut teostada järgmistest kohtadest:
e-kataloog ESTER, Riigi Teataja, riigiportaal Eesti, ajaleht Virumaa Teataja, ajaleht Kuulutaja,
Eesti rahvaraamatukogude ühine koduloolise info talletamise süsteem, Rahvusraamatukogu
kasutajakeskkond, digiteeritud Eesti ajalehed, URRAM.
5. 2017 aasta tegevused
Heameel on tõdeda, et lõpuks oleme jõudnud Kadrina põhikogu terve maja ära renoveerida.
Raamatukogu särab seest ja väljast. Ruumid on mugavad, lugejad on rahul ja inimestele meeldib
raamatukogu külastada. Töö- ja olmetingimused on aastatega muutunud üha paremaks.Töötajatel on
oma duširuum, kööginurk vajamineva sisustusega, kõik vajalik heaks töötegemiseks on olemas.
Kadrina valla raamatukogu ja filiaalide tegevus toimib tänaseks suurepäraselt, seetõttu muutusi läbi
viia ei ole vaja. Maja on pidevalt rahvast täis, raamatuid ja ajakirju loetakse hoolega, toetavaid
tegevusi on piisavalt ja raamatukogu on oma valla rahva hulgas jätkuvalt populaarne.
2017. aastal on plaanis asutada laenutuspunkt Ridakülla, kus laenutamisega hakkab tegelema
Vohnja filiaali raamatukoguhoidja, aga vajadusel ka teised töötajad.
Kavas on veel remontida Hulja filiaali fuajee ja puhketuba, sisustada mööbliga ja laiendada
kinoklubi tegevust Huljale.

Direktor
Ene Heide
Peaspetsialist
Tiiu Kaare
17.01.2017

LISA 1
Personali koolitus (siia ainult arvud)
Raamatukogu
Koolituste
Koolitustundide
nimi
arv
arv
(koolituse maht )
22
Kadrina
10
põhikogu
56
Hulja filiaal
14
20
Kihlevere filiaal
6
21
Vohnja filiaal
8
9
Viitna filiaal
2
Kokku

Koolituskulud
eelarves

Koolituseks
kulutatud

400 eurot

381 eurot

LISA 2
Raamatukogutöötajate avalikud esinemised ja ettekanded :

15
1. Ettekanne Pärnu- ja Viljandimaa maavalitsuse töötajatele
2. Ettekanne Sepra MTÜ piirkonna maaturismi ettevõtjatele.
3. Ettekanne Rakvere Reaalgümnaasiumi abiturientidele - kogukonnapraktika
ühiskonnaõpetuse raames.
4. Ettekanne Lääne-Virumaa algklasside pedagoogidele.
5. Ettekanne Põlvamaa kooliraamatukoguhoidjatele.
6. Intervjuu Virumaa Teataja ajkirjanikule Inna Grünfeldile.
7. Inna Grünfeldti artikkel Virumaa Teatajas 18.11.2016 „Raamatukogu kui rõõmupõhine
pusle“
8. Inna Grünfeldti artikkel Virumaa Teatajas 29. 10.2016 „Raamatukogu hoidmine liigub
ajastu ja muutuste tuules“
9. Virumaa Teataja 26.11.2016 rubriik „Selles on küsimus“
10. Kadrina valla ajalehes „Kodukant“ november 2016 – Rein Sikk „Maakonna parim
raamatukogu“
11. Kadrina valla ajalehes Kadukant“ mai 2016 Rein Sikk „Raamatukogus saab pauku ja
magada“
LISA 3
Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Raamatukogu nimi
Teostatud tööd (2016)
Kadrina põhikogu
Õueala asfalteerimine ja välisvalgustuse rajamine
Kadrina põhikogu

I korruse laenutusosakonna sanitaarremont ja valgustuse
väljavahetamine. (LED-valgustid).

Viitna filiaal

Valgustuse uuendamine

LISA 4
Laste-ja noorteüritused
Raamatukogu nimi
Kadrina

Osavõtjate arv
23
163
41

Kadrina
Hulja
Kihlevere
Viitna
Vohnja

Ürituse nimi
Luuletuur
Emakeelepäev raamatukogus
Projekt „Headus muudab
maailma“
Rakvere Reaalgümnaasiumi
abiturientide
kogukonnapraktika
ühiskonnaõpetuse raames
Hõbesõlepidu emadepäeval
Hõbesõlepidu isadepäeval
6
40
3
0
35

kokku

84

1238

10

67
52
356
407
71
0
404

