
Aastaaruanne 2021

Kadrina valla raamatukogu Kihlevere filiaal

Elanike arv: 444

1.Põhilised tegevussuunad

Ei ole ka sel aastal veel üle saadud sellest pandeemiast, aga vastavalt võimalustele tegutseme
ikka lastele mõeldud erinevate põnevate mängu- ja vahvate töötubadega.

Saime  raamatukogule  palju  vahvaid  ja  huvitavaid  lauamänge  ning  tegevustubade  tarbeks
erinevaid abimaterjale.                                                                                                   

Paigaldati raamatute tagastuskast ja raamatukogu reklaamtahvel. 

1.1 Koroonaviiruse mõju 

TEENUS                                                                                                                          

Seoses  eriolukorraga  riigis  oli  Kihlevere  raamatukogu  alates  10.märtsist  –  3.maini
kontaktivabal laenutusel.  Raamatukogu oli avatud 9.00 – 17.00. Teavikuid laenutati ainult
eelneval  kokkuleppel  telefoni,  e-kirja  või  raamatukoguprogrammi  URRAM  vahendusel.
Tagastatud  raamatud  pandi  tagastuskasti.  Võimalikud  olid  individuaalsed  kokkulepped.
Internetipunkti arvutit sai kasutada eelneval kokkuleppel.

Reserveeriti  otse   ja  telefoni  teel.  Laenutamine  käis  kontaktivabalt.  Päringutele  vastati
telefoni- ja e-posti teel.

Teavikuid sai tagastada uude raamatute tagastuskasti.

TARISTU

Raamatukogu  välisuksele  paigaldati  raamatute  tagastuskast  ja  uus  ning  ilus   valla
sümboolikaga raamatukogu reklaamtahvel.

Töökohale osteti ilus ja mugav töötool ning astmega pink.

TÖÖKORRALDUS

10.märtsist – 3.maini kontaktivaba laenutus. Tellitud teavikud asetati raamatukogu ukse taga
olevasse kasti. Tagastada sai sel aastal  raamatud ja ajakirjad juba uude tagastuskasti.            

Kaugtööd ei tehtud, raamatukogu oli avatud tavalistel aegadel.                                                  

Märtsis, aprillis ja mais  koolilaste toidupakkide jagamine.

Püsivaks ümberkorralduseks  on jäänud käte desinfitseerimine ja maski  kandmine avalikes
ruumides.                           



PARIMAD UUED PRAKTIKAD

Kiire  kohanemisvõime,  erinevate  uuendustega  kaasaminemine  ja  kindlasti  erinevate
inimestega suhtlemine.

Raamatukogu sai raamatute ja ajakirjade tagastuskasti.

Suurimateks  õppetundideks  on  ehk  rahu  säilitamine,  olukorraga  kohanemine,  lahenduste
leidmine ja reeglite järgimine.

2. Personali koosseis, juhtimine ja areng                                                                                 

Personali koosseisu, juhtimise ja arenguga tegeleb Kadrina põhikogu.                                      

2.1 Ülevaade täienduskoolitusest.    

LISA 1
Teema Korraldaja Tundide arv Osalejate arv

Kuidas hoida vaimset tervist LVKRK 2 tundi 1
Õppereis Viimsi 
raamatukokku
Sotsiaalse kaasatuse tööst 
TLN KRK-s,
Tänapäeva kirjastuse
väljaanded

LVKRK 5 tundi 1

Muud koolitused
Fotograafia ja Photoshop Kadrina valla

IT spetsialist
4 tundi 1

Koolitused on vajalikud, huvitavad ning silmaringi avardavad.

2.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:                                                        

Avalikke esinemisi ei olnud.         

LISA 2

2.3 Erialahariduse omandamine                                                                                

Sooritatud nõuetele vastav kutseeksam. 

2.4 Töötajate tunnustamine.                                                                                                   

Ei toimunud

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine.

Haldusjuhtimisega tegeleb Kadrina põhikogu.                                                                   

Raamatukogu asub kortermaja esimesel korrusel. Raamatukogu üldpind on 81,1 m2 sellest
kasulik pind 78,2m2.                                                                                                                

Raamatukogu välisuksele paigaldati uus raamatukogu reklaamtahvel.                               



Osteti uus töötool ja astmega pink.                                                                                  

Remonti vajab trepikoda. Puudub ligipääs liikumispuudega inimestele.                      

Vajadusel käisin tööl Kadrina põhikogus.

LISA 3

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.

Liikumispuudega inimestele juurdepääs puudub.

2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas

Arendustegevusega infotehnoloogia valdkonnas: uued lahendused, interneti ja Wi-Fi levik,
tarkvarad  jne.  -  selle  kõigega  tegeleb  Kadrina  põhikogu.  Raamatukogus  on  olemas
internetipunkt  ja  WiFi  levi.  Raamatukogul  on  üks  töötaja-  ja  üks  lugejaarvuti,  mis  on
varustatud uue veebikaameraga ja  ID-kaardi lugejaga. Olemas on skänner-koopiamasin.

AIP-i külastusi kokku 246, neist lapsi 4.                                                                                     

Üldine hinnang raamatukogu infotehnoloogilisele olukorrale.

Töötaja ja lugejate kasutuses on korralikud töövahendid.

3. Kogud komplekteerimine ja töötlemine

Kirjandust telliti Lääne-Virumaa keskraamatukogu kaudu.                                                    

3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)

Kirjanduse komplekteerimisel on eelistatud laiemale lugejaskonnale huvipakkuvad teavikud.
Kogu kujundamisel lähtutakse Kadrina valla raamatukogu komplekteerimise põhimõtetest.  

Sellel aastal võeti arvele 233 raamatut, sellest 5 annetusena, mis on 2,1%                              

Riigi ja KOV-i poolt eraldatud komplekteerimissummad on piisavad.  

Raamatukogu sai keskmiselt 19 raamatut kuus, millest piisab raamatukogu lugejaskonnale,
vajadusel  tellime  lisa  RVL-i  näol  Kadrina  põhikogust  või  teistest  filiaalidest.  Vajadusel
tellime ka Lääne-Virumaa keskraamatukogust.

Arvele on võetud kõik tellitud ajalehed ja ajakirjad, mida annan välja kohe värskena ja neid
laenutatakse maal väga usinalt.

 Ringlus on 1,1.

 Raamatute keskmine loetavus 33,7.

 Keskmine loetavus on suurem perioodika laenutuste arvel 48,3.

 Külastuste intensiivsus 20,0.

 Hõlve 33,8.



 Keskmine külastatavus päevas 14.

3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)

Kogu täienes 233 raamatu võrra, enamus ilukirjandus. Aasta lõpuga on arvel 7248 raamatut.

E-teavikuid ei ole komplekteerinud, puuduvad vajalikud vahendid.

Laenutuste TOP-5

1) Riley,L „Päikeseõde“

2) Owans,D. „Kus laulavad langustid“

3) Thayer,N. „Saaretüdrukud“

4) Farley,A. „Elu laenuks“

5) Morgan,S. „Perekond algajatele“

3.1.2 Perioodika komplekteerimine

Perioodika  komplekteerimisega  tegeleb  Kadrina  põhikogu  lähtudes  teeninduspiirkonna
elanike vajadustest ja lugejate soovidest. Kasutusel on 44 aastakäiku ajakirju ning 3 nimetust
ajalehti, neid kasutati 2189 korral -  14 laenutust päevas.                                                            

Kihlevere filiaali on tellitud 9 nimetust ajakirju ja 3 nimetust ajalehti.                                       

Ajakirjade laenutuse TOP-5                                                                                                       

1) Kroonika

2) Targu Talita

3) Kodu & Aed

4) Maakodu

5) Eesti naine

3.1.3 Auviste komplekteerimine

Auviseid ei komplekteeritud.

3.2 inventuurid, mahakandmised

Kustutati 269 eksemplari raamatuid, 16 aastakäiku ajakirju, auviseid 8.

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused 

Raamatukoguteenuseks on teavikute laenutus, kohapeal lugemise võimalus, RVL, päringutele
vastamine, internetiarvuti kasutamise võimalus jne.

Lugejateeninduses  pakutakse  lastele  ettelugemisi  ja  erinevaid  töö-  ja  mängutube.
Paigaldati raamatute ja ajakirjade tagastuskast.



Tasulistest  teenustest  on  raamatukogus  võimalik  skaneerida,  printida  ja  koopiaid  teha.
Augustis  alustati  ja   vajadusel  abistati  COVID passide väljaprintimist,  mis  oli  inimestele
tasuta.                                                                                                           

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine. 

Infotahvlil reklaamib raamatukogu Kadrina kirjandusklubi ja Neeruti seltsi üritusi, välja on
pandud ka perioodikaväljaanded ja kohalik ajaleht „Kodukant“.

Kasutuses on üks lugeja arvuti. Olemas on ID-kaardi lugeja, millega inimesed saavad oma
toiminguid  teostada.  Arvutit  kasutati  peamiselt  pangateenuste  sooritamiseks,  e-posti
lugemiseks  ja  saatmiseks,  tuludeklaratsioonide  täitmiseks  ja  COVID  passide
väljaprintimiseks.

Arvutit kasutati 247 korral neist lapsi 4.

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

Tabel 1

Raamatu-
kogu

Lugejad
2020

Lugejad
2021

Muutus (+-)

Kihlevere
filiaal

153 150 -3

Raamatu-

kogu

Külastused
2020

Külastused
2021

Muutus
(+-)

Virtuaal-
külast.
2020

Virtuaal-
külast.
2021

Muutus
(+-)

Kihlevere
filiaal

2925 3003 78 0 0 0

Külastused sisaldavad ka tagastuskasti ja raamatukapi külastusi.

Raamatu-

kogu

Laenut-d
2020

Laenut-d
2021

Muutus
(+-)

Päringud*
2020

Päringud*
2021

Muutus
(+-)

Kihlevere
filiaal

7284 8512 1228 26 28 2

Raamatukogu  külastatavus  on  jäänud  möödunud  aastaga  võrreldes  enam-vähem  samale
tasemele, rohkem on aga laenutusi, mis võib olla tingitud raamatute tähtaja pikendamistest.
Mitmed lugejad elvad kaugemal,  võtavad raamatukogust  rohkem raamatuid  kaasa ja tänu
sellele jäävad teavikud kauemaks lugeja kätte.

*Infopäringud 28

Raamatu-
kogu

Virtuaalürituste arv Virtuaalürituste
osalejate arv



2020 2021 2020 2021 2020 2021
Kihlevere
filiaal

0 0 0 0 0 0

*kui järelvaatamine võimaldati peale ürituse toimumist

Raamatu-
kogu        

Virtuaalkoolituste arv Virtuaalkoolitustel 
osalejate arv

2020 2021 2020 2021 2020 2021
Kihlevere
filiaal

0 0 0 0 0 0

*kui järelvaatamine võimaldati peale koolituse toimumist

Raamatu-
kogu

Virtuaalnäituste
arv 2020

Virtuaalnäituste
arv 2021

Virtuaalnäitust
e külastajate 
arv 2020

Virtuaalnäituste 
külastajate arv 
2021

Kihlevere
filiaal

0 0 0 0

4.3 RVL teenindus                                                                                                                      

Kadrina valla raamatukogude vahel on hästi toimiv RVL. Saame hakkama oma raamatukogu
siseselt aga vajadusel tellime ka Lääne-Virumaa keskraamatukogust. Raamatutel käib järgi
raamatukoguhoidja ise või siis tema pereliikmed või tuttavad.

 RVL sisse 1139

 RVL välja 271

4.4 Laste- ja noorteteenindus

Reedeti toimuvad raamatukogus erinevad mängu- ja töötoad. Neid oli 19 ja osalejaid 124.
Ettelugemispäevi oli 2 ja neis osales 8 last.

4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine 

Eelisjärjekorras  on  komplekteerimisel  eesti  autorid  ja  auhinnatud  raamatud.
Juurde tuli 47 teavikut, mis on 20,2%  tellitud raamatutest.



4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 2

Rmtk Lug-d
2020

Lug-d
2021

Muutus
(+-)

Külast-d
2020

Külast-d
2021

Muutus
(+-)

Laenut
2020

Laenut
2021

Muutus
(+/-)

Kihlevere
filiaal

45 41 -4 463 462 -1 880 890 10

Raamatukogu pakub lastele erinevaid tegevusi. Toimuvad ettelugemised, meisterdamised ja
mängimised.  Lastel  on  võimalus,  kus  vaba  aega  veeta.  Aasta  lõpus  saime  juurde  palju
erinevaid lauamänge ja meisterdamiseks  toredaid abivahendeid.   Arvutit  kasutavad lapsed
raamatukogus vähe, kindlasti on paljudel populaarsed nutiseadmed juba omal kodudes.      

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

Igal  reedel  on  lapsed  oodatud  raamatukokku  meisterdama,  joonistama  ning  mängima.
Toimusid  ettelugemispäevad.  Seoses  eriolukorraga  katkesid  jaanuaris  tegevustoad  ja
10.märtsist – 3.maini oli raamatukogus üldse kontaktivaba laenutus. Uuesti alustasime sügisel
reedeti erinevate mängu- ja töötubadega.

Koos meisterdamise ja mängimisega püüame lastele sisendada teadmist, et lugemine annab
tarkust, laiendab silmaringi ning arendab mõttetööd ja loovust.  

Lasteraamatute laenutuse TOP-5

1) Tomusk,I. „Kriminaalne koolipapa“

2) Nõu,H. „Pea suu“

3) Simon,F. „ Hirmsa Henry kollifilm“

4) Väljal,S. „Jussikese seitse sõpra“

5) Tomusk,I. „Digipöörane kool“                                                    

4.4.4 Laste- ja noorteüritused: 

LISA 4 

Võimalusel,  kui  lubati  koos  käia,  toimusid  reedeti  erinevad  mängu-  ja  tegevustoad  ning
ettelugemispäevad. Suvel korraldasin ühe laagri – käisime ujumas, tegime lõket ja grillisime.
Ööbisime väikeses metsamajakeses ja hommikul sõime pannkooki. Alates oktoobrist  teeme
koostööd  Kadrina   noortekeskusega,  kes  pakub  lastele  samuti  põnevaid  tegevus-  ja
mängutube  (virtuaalreaalsus  prillid,  pildiorienteerumine,  paberkottidest  lumehelveste
meisterdamine  jne.)  Jõulude  ajal  traditsiooniks  saanud  kommipakkide  valmistamine  ja
jõuluvanana laste kodude külastamine.



Lastele suunatud väljapanekud:

 Sõbrapäev

 Vastlapäev

 Palju õnne Pipi

 Oh kooliaeg, oh kooliaeg...

 Uno Leies 90

 Mardid, Kadrid

 Jõulutaadi ootel

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused 

Puudub erivajadustega sihtrühm..

Tabel 3

Kordade arv Teenuste arv Kasutajate arv

Koduteenindus 0 0 0

Tabel 4

Teenused teistele asutustele Ürituste arv Osavõtjate arv

0 0 0

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

Raamatukogu pakub lugejatele abi arvuti kasutamisel ja erineva info leidmisel. Lastele 
mõnusat olemist koos meisterdamise ja mängudega.

4.6.1 kohalikul tasandil  

Aasta jooksul oli 8 väljapanekut:

1) 2020 aasta loom ROTT

2) 2020 aasta lind KULDNOKK

3) Palju õnne Eesti Vabariik

4) Emakeelepäev

5) Metsa seenele

6) Hoidised oma aiast

7) Meedia saladuste ümber



8) Palju õnne Viivi Luik

Muud ettevõtmised:

 Jagati lastele kooli toidupakke (3 korda kevadel).

 Osaleti  korteriühistu  ettevõtmistes,  Kadrina  valla  maaelukomisjonis,  kohaliku
omavalitsuse  volikogu  valimiste  koolitusel  ja  valimisjaoskonna  töös  (15.-
17.oktoober).                                                                              

 Osaleti ja aidati kaasa Kadrina kinoklubi filmi-, kunstiklubi vestlus- ja kirjandusklubi
salongiõhtutel.

 Jagati hääletussedeleid Lääne-Virumaa aasta tegu 2021 ja Kadrina valla aasta tegija
2021.

 Osaleti kogu kollektiiviga Lääne-Virumaa raamatukogu poolt korraldatud õppereisil
Viimsi raamatukokku.

 Raamatukogus toimus valla kinnistute reovee käitlemise eeskirjade tutvustamine (Lea
Uueni)  Raamatukogu  külastasid  Jaanus  Reisner,  Anneli  Meibaum  ja  Kadrina
noortekeskusest Helene Kristine Viita ja Anastasia Mägi

 Põhjamaade kirjanduse nädala raames – kuuldemäng Sally Salminen „Katriina“, eetris
olnud 15.05.1982

 Kirjandusklubi aastat kokkuvõttev õhtu maanaiste seltsimajas, maitsvate itaaliapäraste
roogadega.

4.6.2 riiklikul tasandil 

Puuduvad.                                                                                                                                     

4.6.3 rahvusvahelisel tasandil

Puuduvad

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.

Raamatukogus  koolitusi  ei  toimunud,  küll  aga  aidati  abivajajaid  maksude  maksmisel,
tuludeklaratsioonide  täitmisel,  arstitõendite  vormistamisel,  pangatehingute  sooritamisel,
erineva informatsiooni otsimisel jne.

4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded 

Raamatukoguteenuseid ja üritusi kajastatakse Facebooki erinevates gruppides. Postitajaks on
Kadrina põhikogu. Raamatukogu ettevõtmiste reklaamid ilmuvad ka vallalehes „Kodukant“

4.9 Andmebaasid.

Andmebaaside loomisega ei tegele.

5. 2022. aasta tegevused



Loodame  viiruse  taandumisele  ning  ei  tuleks  uusi  piiranguid,  jätkates  lastega
ettelugemispäevade ja erinevate meisterdamiste ja töötubadega.                                             

Tutvustada lugejatele rohkem veel lugeja.ee lehte, et nad oskaksid ise leida teavikuid, otsida
uudiskirjandust, reserveerida ning ise pikendada.

Hoida korras raamatufond.

2022  on  ka  raamatukogude  aasta,  hoiame  kätt  pulsil  ja  püüame  kursis  olla  sündmuste
ajakavaga.

Eha Tingas

LISA 1. Personali koolitus

Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv 

(koolituse maht )

Koolituseks kulutatud

Kihlevere filiaal 3 11 -

LISA 2. Raamatukogutöötajate avalikud esinemised
Puuduvad.

LISA 3. Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid

Puuduvad.

LISA 4. Laste ja noorteüritused 

Raamatukogu nimi Ürituse nimi Osavõtjate arv

Kihlevere filiaal Sünnipäevakaartide 
valmistamine

3

Kihlevere filiaal Sõbrapäevakaartide 
valmistamine

3

Kihlevere filiaal Palju õnne Pipi Pikksukk 5

Kihlevere filiaal Korjasime erinevaid taimi ja 
panime need kuivama, et hiljem 
neist kauneid pilte teha

3

Kihlevere filiaal Suvelaager Järtal 3

Kihlevere filiaal Töötuba“Sügis tulnud taas“ 
(sügiskompositsioon)

1

Kihlevere filiaal Töötuba – WC paberirullide 
kestadest  öökullide 

4



meisterdamine

Kihlevere filiaal Töötuba – värvilisest paberist 
siilide meisterdamine

4

Kihlevere filiaal Töötuba –  värvilisest paberist 
meisterdatud lehed akna 
kaunistuseks

4

Kihlevere filiaal Ettelugemispäev „Ühetähejutud“ 4

Kihlevere filiaal Töötuba – köögiviljadele nägude
meisterdamine

3

Kihlevere filiaal Kaunistuseks aknale - sügise 
loomine

3

Kihlevere filiaal Töötuba - kõrvitsapidu 3

Kihlevere filiaal Töötuba – savist meisterdamine 
ja näomaalingute tegemine

6

Kihlevere filiaal Töötuba – maskide 
meisterdamine mardipäevaks

4

Kihlevere filiaal Töötuba – kaunistasime kindaid 
ja mütse

4

Kihlevere filiaal Põhjamaade kirjanduse nädala 
raames esmaspäeva hommikul 
enne  kooliminekut ettelugemine
„Pärlipüüdja.Legend 
silmaterast“, jõime teed ja sõime
pannkooki

4

Kihlevere filiaal Töötuba – advendikalendri 
valmistamine

1

Kihlevere filiaal Töötuba – jõuluehete 
meisterdamine

5

Kihlevere filiaal Piparkookide kaunistamine 2

Kihlevere filiaal Jõuluvana külaskäik 63
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