
Aastaaruanne 2021

Kadrina Valla Raamatukogu Viitna filiaal

Elanike arv: 242

1.Põhilised tegevussuunad

Meie lugejate jaoks olid suursündmusteks kõik viis suveüritust – kontsert ja teatrietendused.
Kuna suvel oli koroonapiiranguid vähem ja 2 üritust olid lausa vabas õhus, siis inimesed tulid
hea meelega kaasa ja nautisid neid väga. 

Koroonaviiruse mõju 

TEENUS

Raamatukogu lahtiolekuajad ei  muutunud.  10.  märtsist  kuni 3.  maini  toimus kontaktivaba
laenutus.  Toimus  oma piirkonna  koolilastele  toidupakkide  jagamine.  Veidi  rohkem viisin
tellitud teavikuid ja perioodikat lugejatele koju.

TARISTU

Paigaldati statsionaarne raamatute tagastuskast Viitnale. 

TÖÖKORRALDUS

Käte  desinfitseerimise  võimaldamine  ja  kohustus  raamatukogu  ukse  juures.  Toolide
ümberpaigutamine 2-meetrise vahemaa hoidmiseks laenutusletiga, kohallaenutajatega ja AIPi
kasutajatega.  Maski  kandmine  raamatukogu  kasutajatele  kohustuslik.  Praeguseni  need
ümberkorraldused püsivad.

PARIMAD UUED PRAKTIKAD

Pidev  meeldetuletamine  käte  desinfitseerimise  ja  maski  kandmise  vajalikkusest,  et
raamatukogu jääks viirusevabaks ja elanikele jääks teavikute laenutamise ja arvuti kasutamise
võimalus.

2. Personali koosseis, juhtimine ja areng
2.1 Ülevaade täienduskoolitusest. 

LISA 1

Teema Korraldaja Tundide arv Osalejate arv
Erialased
täienduskoolitused 
LVKRK  korraldatud
erialased täienduskoolitused

LVKRK

Muud koolitused

2.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: 

LISA 2 -



2.3 Erialahariduse omandamine

Oman vajaliku hariduse raamatukoguhoidjana töötamiseks.

2.4 Töötajate tunnustamine

-

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine.

Viitna  raamatukogu  avati  1.  aprillil  2006.  aastal  kortermaja  endises  2-toalises  korteris
aadressil Puraviku 1-5, mis sai põhjaliku remondi ja vajaliku mööbli. 

LISA 3

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.

Liikumispuudega inimestele juurdepääs puudub.

2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas

Raamatukogus on kaasaegne lugejaarvuti ja kontorikombain printimiseks, skaneerimiseks ja
koopiate  tegemiseks,  mis  rahuldab  täielikult  piirkonna  elanike  vajadused.  Toimiv  Wi-Fi
leviala.

3. Kogud komplekteerimine ja töötlemine

3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused 

Ostetud  123  teavikut  ja  annetusena  saadud  5  teavikut,  kokku  128  eks.
Laenutatakse  ikka  uusi  teavikuid  avariiulilt.  Ainult  kooliõpilased  küsivad  vastavalt
kohustusliku kirjanduse nimekirjale ka vanemaid raamatuid, nagu Tammsaare ja Vilde teosed
gümnaasiumi astmes, J. Rannapi, Eno Raua, L.Tungla, H. Käo, I.Tomuski, A. Perviku, A.
Kivirähu ja M. Keräneni raamatuid keskmises ja nooremas astmes.  Üldiselt  on raamatute
ringlus väike.

Ilukirjanduse laenutuse  edetabelis  on esikohal  Owens,  Delia  „Kus laulavad langustid“  23
laenutusega,  samuti  Katrin  Reimuse,  „Haldjatants“  23  laenutusega,  sellele  järgneb  May,
Nicola „Väike nurgapood. Kingitus“ 20 laenutusega.

1.1.1 Raamatu komplekteerimine 

3.1.2 Perioodika komplekteerimine

Perioodika  komplekteerimise  nimekiri  on  jäänud  aastaid  samaks,  see  rahuldab  piirkonna
lugejaid,  vajadusel  olen  toonud  põhikogust  ajakirja  „Imeline  ajalugu“.Perioodika
kojulaenutus  on  suurenenud  826-lt  korralt  882  korrani.  Tõenäoliselt  on  seda  mõjutanud
koroona aeg, sest vanemaealistel on raske pikemat aega maskiga olla, kodus saab rahulikult
uudistesse  süveneda.  Kõige  rohkem on laenutatud  „Virumaa  Teatajat“211 korda,  järgneb
„Õhtuleht“204 korraga.. Ajakirjadest on laenutuste poolest esikohal „Kroonika“ 127 korraga,
järgneb „Eesti Ajalugu“ 118 korraga.

3.1.3 Auviste komplekteerimine

-

3.2 inventuurid, mahakandmised



Kustutati 111 raamatut ja 17 aastakäiku perioodikat.

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused 

-

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.

 Kogu valla avalik teave on raamatukogus kättesaadav.

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

Tabel 1

Raamatu-
kogu

Lugejad
2020

Lugejad
2021

Muutus (+-)

Viitna filiaal 79 73 - 6

Raamatu-

kogu

Külastused
2020

Külastused
2021

Muutus
(+-)

Virtuaal-
külast.
2020

Virtuaal-
külast.
2021

Muutus
(+-)

Viitna filiaal 1530 1179 -351 0 0 0

Külastused sisaldavad ka tagastuskasti ja raamatukapi külastusi.

Raamatu-

kogu

Laenut-d
2020

Laenut-d
2021

Muutus
(+-)

Päringud*
2020

Päringud*
2021

Muutus
(+-)

Viitna filiaal 3534 2853 -681 28 20 -8

Kindlasti on külastuste ja laenutuste arvu vähendanud koroonaviirus oma piirangute, inimeste
haigestumiste ja eneseisolatsioonide tõttu.

Raamatu-
kogu

Virtuaalürituste arv Virtuaalüritustel
osalejate arv

aalürituste
järelvaataj
ate arv*

2020 2021 2020 2021 2020 2021
Viitna
filiaal

0 0 0 0 0 0

*kui järelvaatamine võimaldati peale ürituse toimumist

Raamatu-
kogu

Virtuaalkoolituste arv Virtuaalkoolitustel
osalejate arv

Virtuaalkoolituste
järelvaatajate arv*

2020 2021 2020 2021 2020 2021
Viitna
filiaal

0 0 0 0 0 0

*kui järelvaatamine võimaldati peale koolituse toimumist

Raamatu-
kogu

Virtuaalnäituste
arv 2020

Virtuaalnäituste
arv 2021

Virtuaalnäitust
e  külastajate

Virtuaalnäituste
külastajate  arv



arv 2020 2021
Viitna
filiaal

0 0 0 0

4.3 RVL teenindus 

RVL sisse toimus 626 korral, RVL välja 234 korral. RVL sisse suurenes 2020.aastaga 

võrreldes 123 võrra, RVL välja vähenes 150 võrra. Kuna piirkonnas on paar lugejat, kes 

armastavad väga kriminaalromaane, siis neid tõin ma neile vastavalt soovile Kadrina

põhikogust. 

Tellitud teavikud viime ja toome põhikogust kohale ise.

4.4 Laste- ja noorteteenindus 

4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine 

Lastekirjandust  saime  juurde  29  eksemplari,  neist  2  annetusena.  Õpilastel  laienes
kohustusliku ja soovitusliku lektüüri valik kõigis kooliastmetes.

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
(+/-)

Viitna
filiaal

25 22 -3 219 197 -22 484 413 -71

4.4.3  Laste-ja  noorteteenindus,  s.h  lugemisharjumuste  kujundamine  ja  arendamine.
Minu arvates mõjutas külastuste vähenemist koroona viirus. Emad ei toonud kaugemalt lapsi
mängunurka mängima ja selletõttu ei olnud väikestele lugejatele ka eriti laenutusi. Põhilised
lugejad  olid  õpilased,  kes  õnneks  said  oma  suvelugemise  või  kohustusliku  kirjanduse
raamatud  enamuses  kätte  juba  kohalikust  Viitna  raamatukogust.  Ainult  üksikud  erilised
soovitud raamatud tõin lastele Kadrina põhikogust.

4.4.4 Laste- ja noorteüritused: 

Viitnal ei ole praegu mudilasi, kellega üritusi läbi viia. 

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused 

Tabel 3

Koroonapiirangute tingimustes  viisin  soovi korral  raamatuid ja ajakirju koju 30 korral  ka
tavalugejatele, et vähendada nakatumise riski.

Kordade arv Teenuste arv Kasutajate arv

Koduteenindus 30 1 8



Tabel 4

Teenused teistele asutustele Ürituste arv Osavõtjate arv

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

4.6.1 kohalikul tasandil

Viitna  raamatukogus  on  piirkonna  elanikud  aasta  jooksul  kokku  saanud  erinevatel  neile
olulistel põhjustel:

Kadrina valla turismitalude kaardistamise arutelu.

Külavanemad  arutasid  läbi  ja  koostasid  ettepanekuid  valla  elutööpreemia  statuudi
muutmiseks järgmisteks aastateks.

Külavanemate ümarlaud vallavolikogu otsuste arutamiseks elutöö preemia määramisest.

Ümarlaud  Lahemaa  Rahvuspargi  juubeli  ettevalmistustest  (piltide  ja  tekstide  valimine
trükistele).

Ümarlaud Lahemaa Rahvuspargi juubeliettevalmistuste käigust ja vajalikest täiendustest.

FIE-dele palgatoetuse taotluse avalduste vormistamise juhendamine E-töötukassa kaudu.

Korteriühistu „Viitna Kodu“ üldkoosolek aastaaruande kinnitamiseks ja jooksvate küsimuste
lahendamiseks. 

Vene rahvusest lugeja juhendamine eesti keele õppimisel 1 korra kuus aasta jooksul.

Kadrina  kirjandusklubi  üritustel  osalesime  kunstiloengutel,  kuulasime  Bonzo  kontserti  ja
vaatasime filme „Eesti matus“, Itaalia filmi „Noorus“ ja Eesti filmi „Vee peal“.

Suvel käisime lugejatega 5 suurel üritusel külast väljas:

Toomas Uibo, Saara Piusi ja Mait Malmsteni kontserdil Vihulas.

Vana Baskini teatri etendusel „Metsas ei kuule su karjumist keegi“ Käsmus.

Teatrietendusel „Liblikas“ Loobus Loodi kuivatis

Draamateatri etendusel „Talupojad tantsivad prillid ees“Viinistu katlamaja saalis.

Loobus Loodi kuivatis Läsna näiteringi esitatud etendusel „Libahunt“ 

4.6.2 riiklikul tasandil

Ei teinud

4.6.3 rahvusvahelisel tasandil

Ei teinud



Väljapanekuid oli 1: „50 aastat Lahemaa Rahvusparki“.

Kuna  Viitnale  asus  elama  vene  rahvusest  inimene,  kes  on  väga  huvitatud  eesti  keele
õppimisest,  siis  toimusid  1  kord  kuus  temaga  eest  keele  tunnid  vastavalt  teemale  ja
küsimustele, mis teda huvitasid või millest ta iseõppides aru ei saanud. Väga tubli õpilane,
suhtleme juba aeglaselt ja rahulikult eesti keeles.

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.

-

4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded 

-

4.9 Andmebaasid

-

5. 2022. aasta tegevused

-

Raamatukoguhoidja nimi: Aino Kaljo

Kuupäev: 10.01.2022 

LISA 1. Personali koolitus

Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv 

(koolituse maht )

Koolituseks kulutatud

LISA 2. Raamatukogutöötajate avalikud esinemised
-

LISA 3. Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid

Raamatukogu nimi              Teostatud tööd (2021)

LISA 4. Laste ja noorteüritused 

Raamatukogu nimi Ürituse nimi Osavõtjate arv




	2. Personali koosseis, juhtimine ja areng

