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1. Sissejuhatus. 

Käesoleva 2007.-2015. aasta arengukava aluseks on järgmised olulised riiklikud ja muud
dokumendid nagu:

1. Eesti Vabariigi kultuuripoliitika põhisuunad;
2. UNESCO Rahvaraamatukogude manifest;
3. Rahvaraamatukogu seadus;
4. Kadrina valla kultuuri arengukava (projekt);
5. Kadrina Valla Raamatukogu põhimäärus.

Oluliseks alus- ja analüüsimaterjaliks on ka Kadrina aleviku ning ümbruskonna külade,
kogu Kadrina valla elanike infovajadusega arvestamine.

Arengukava koostamisel  on lähtutud kohapealsete  elanike soovidest,  ettepanekutest  ja
töö käigus tekkinud vajaduste ja kogemuste analüüsi tulemustest.

Kadrina  Valla  Raamatukogu  arengukava  eesmärgiks  on  võtta  kokku  Kadrina  Valla
Raamatukogu praegune seisukord, määratleda eesmärgid ja näidata ära tegevused, mis
tagavad hea raamatukogundusliku teeninduse Kadrina valla elanikele.

2. Lühiülevaade ajaloost

1912. aasta aprillis  loodi Kadrina Hariduse Seltsi raamatukogu, mida peame praeguse
raamatukogu  eelkäijaks.  1930.  a  valmis  Kadrina  Hariduse  Seltsi  rahvamaja,  kuhu
raamatukogule eraldati ruum ülemisele korrusele. Mitmel korral tuli raamatukogul kolida
ühest kohast teise. Aastatel 1951-1996 tegutseti kultuurimaja II korrusel. 1997. a aprillis
avas raamatukogu uksed Viru tn. 2 asuvas endises külanõukogu hoones. Uueks nimeks
sai Kadrina Valla Raamatukogu. 1. augustist 1978. a töötab raamatukogus juhatajana
Ene  Heide.  20.  novembrist  1995.  a  töötab  bibliograafina  ning  alates  2007.  aastast
raamatukogu peaspetsialistina Tiiu Kaare.

Hulja raamatukogu täpne asutamisaeg on teadmata. Esimesed teated Huljal tegutsenud
raamatukogust  pärinevad  1837.  aastast,  kui  asutati  Hulja  kool.  Hulja  valla  kassa
„Nöörraamatu” järgi on teada, et 1892. a on Hulja vald maksnud kinni kooli raamatute
köitmise. 1893.-1894. a on vald Hulja rahvale tellinud ajalehe „Postimees”. 1926. a on
koolile  ehitatud  vanast  orelist  uus  raamatukapp.  1936.  a  kinkis  Haridusministeerium
koolile raamatuaasta puhul suure Eesti Entsüklopeedia. 1963. a sisaldas raamatukogu 468
raamatut lastele ja umbes 150 raamatut õpetajate tarvis. Praegune raamatukogu avati 28.
detsembril  1981.  a  Hulja  mõisahoones.  Esimeseks  töötajaks  oli  Ester  Urbas.  1.
septembrist  1987.  a  töötab  raamatukogus  Kaidi  Kalle.  Pärast  mitmeid  kolimisi  asub
raamatukogu lõpuks avarates ruumides, ühes majas Hulja lasteaiaga.

Kihlevere raamatukogu asutamisaasta on teadmata. Esimesed sissekanded raamatukogu
dokumentidesse on tehtud 1947. a, millest võib järeldada, et samal aastal raamatukogu ka
asutati.  Arvatavasti  asus  raamatukogu  algselt  Aukülas,  kust  koliti  1947.  a  Kihlevere
mõisahoonesse. Palju aastaid asus raamatukogu Kihlevere mõisahoone II korrusel. 1994.
a koliti Kalevipoja kolhoosi poolt eraldatud korterelamusse. 1999. a vahetas raamatukogu
asukohta,  kolides teise korterelamusse,  kus tegutseb siiani.  Kõige kauem, s.o. aastatel
1963-1990  töötas  raamatukogus  Malle  Pärnamäe.  2.  jaanuarist  1995.  a  töötab
raamatukogus Eha Tingas.



Viitna raamatukogu alustas oma tegevust 1. aprillil  2006. a ja raamatukoguhoidjana
asus tööle Aino Kaljo.

Vohnja raamatukogu asutas 1921. a Vohnja vallakirjutaja E. Arusild. Sõja ajal ta tapeti
ning raamatukogu suleti. Raamatukogu asus Vohnja vallamajas Kõrvekülas. Nõukogude
perioodi algusaastatel oli raamatukogu tegevus peatatud, sest paljud raamatud olid nn..
"mittekõlblikud".  Uuesti  alustas  Vohnja  raamatukogu  tööd  24.  septembril  1944.  a.
Arvatavasti oli esimene juhataja Salme Mäe. 1946. a oli fondi suurus 1785 eksemplari,
lugejaid  67  ja  põrandapinda  30  m².  Viimased  50  aastat  on  raamatukogu  tegutsenud
Vohnja mõisas. Kõige staažikam töötaja Selma Seppas on Vohnja raamatukogus ametit
pidanud 31 aastat.  1. juulist 2002. a töötab raamatukogus Ly Pajussaar. Raamatukogu
põhjalik  uuendus  sai  valmis  2005.  a  detsembris  (remont,  mööbel,  infotehnoloogia,
valgustus, valve jne.).

2002. aasta algusest alustas uue põhimääruse alusel tööd Kadrina Valla Raamatukogu,
mis  koondas  ühise  juhtimise  alla  Kadrina,  Hulja,  Kihlevere,  Vohnja  ja  2006.  aastal
loodud Viitna raamatukogu.

3. Hetkeolukord

Kadrina 
Käesoleval  ajal  asub  raamatukogu  keskus 1974.  aastal  ehitatud  kahekorruselises
silikaathoones.  Põhiruumid  asuvad  maja  I  korrusel.  II  korruse  vasakus  tiivas  asuvad
raamatukogu hoidlad ja varukogud, paremas tiivas aga Elioni tööruumid. 
Raamatukogu hoonet on küll pidevalt ning järjekindlalt parendatud järgmiselt: 
- 1996. a tehti kapitaalremont maja I korrusel. Neid ruume kasutavad kõik raamatukogu
külastajad. 
- 1998. a asendati katusel olev rullmaterjal SBS kattega ja vahetati välja peasissekäigu
uksed.
- 2001. a vahetati maja II korruse kaks akent uute vastu. 
- 2002. a I korruse kuus akent uute vastu ja paigaldati valvesüsteem.
- 2003. a ehitati varikatus. 
- 2004. a vahetati I ja II korruse fuajees välja aknad. 
- 2005. a vahetati alumise korruse tänavapoolsed viis akent, teise korruse kolm akent,
remonditi  hoidlaruum,  vahetati  välja  varuväljapääsu  uksed  I  ja  II  korrusel  ning
paigaldati tulekahjusignalisatsioon. 
- 2006. a renoveeriti raamatukogu katlamaja. 
Raamatukogu põrandapinda on 210,3 m². 
Samas vajab raamatukogu teenus arendamist ning hoone parendamist järgmiselt: vajalik
on raamatukoguruumide laiendamine II korruse väljaehitamise või maja juurdeehituse
näol. Probleemiks on see, et praegu asub pool kogudest hoidlates.
Raamatukogu  põhiteenus  on  raamatute  ja  perioodiliste  väljaannete  kojulaenutus  ja
kohapeal  lugemise  võimalus.  Kõigil  soovijatel  on  võimalus  kasutada  RVL-i  teenust.
Oluline töölõik on päringutele vastamine.
Raamatukogus toimuvad regulaarselt kirjandus- ja kohtumisõhtud huvitavate inimestega.
Üksikvanurite  ja  puuetega  inimeste  koduteeninduse  organiseerimises  on  paraku  veel
arenguruumi.
Lugejate  teenindamiseks  on  raamatukogus  interneti  püsiühendus  ja  2  üldkasutatavat
arvutit ning 3 töökohaarvutit. Muusikahuvilistel on võimalik kasutada muusikakeskust ja



vinüülplaadikogu.  Tasulistest  teenustest  pakutakse  koopiate  tegemist,  skaneerimist  ja
printimist. Raamatukogu ruumides ja lähiümbruses on tasuta Wifi leviala.
Raamatukogu hoone on Kadrina Kommunaali bilansis.

Hulja filiaal  asub Hulja Lasteaed-Algkooli hoones, mis kuulub Kadrina Vallavalitsuse
bilanssi.  Hoone  on  ühekorruseline  väikeplokkehitis  ja  väga  sobilik  raamatukogu
külastajatele. Ruumid on avarad. Raamatukogu kasutab 142 m² pinda. 
Lugejate  teenindamiseks  on  raamatukogus  2  arvutit  ja  1  töökohaarvuti.  Uuendamist
vajab 1 arvuti. Raamatukogule tuleb muretseda koopiamasin. 
Suurem osa remondist  on tehtud, on paigaldatud uus elektrisüsteem, remonditud WC,
2005. a vahetati välja kõik vanad aknad uute vastu ja tehti korralik sanitaarremont. Samas
on vajalikud teha alljärgnevad tööd: raamatukogu esikud ja fondiruumi põrand vajavad
sanitaarremonti;  välisuks  ja  hoidlaruumi  aken  vajavad  väljavahetamist;  välistrepil
puuduvad käsipuud ja uuendamist vajab mööbel.
Põhiteenus on raamatute ja perioodiliste väljaannete kojulaenutus ja kohapeal lugemise
võimalus. Kõigil on võimalus kasutada RVL-i teenust ja saada vastused päringutele.
Tasulistest teenustest pakutakse skaneerimist ja printimist.

Kihlevere filiaal asub kahekorruselises 8-korteriga hoones. Raamatukogu asub esimesel
korrusel  ja  kasutab  81,1  m²  pinda  (4  tuba,  WC,  pesuruum).  Raamatukogus  on  2
lugejaarvutit, 1 töökohaarvuti, koopiamasin, skanner, printer, tasuta Wifi leviala. 1999. a
teostati  sanitaarremont.  2005.  a  vahetati  välja  kõik  4  akent  uute  vastu,  osteti
rulookardinad ning paigaldati tulekahjusignalisatsioon. Samas on vajalik osaliselt välja
vahetada sisustus ja parandada valgustus nõuetekohaseks.
Raamatukogu  ruumid  on Kadrina  Vallavalitsuse  mõtteline  osa  Kihlevere  korterelamu
ühisomandist.
Põhiteenus on raamatute ja perioodiliste väljaannete kojulaenutus ja kohapeal lugemise
võimalus. Kõigil on võimalus kasutada RVL-i teenust ja saada vastused päringutele.

Vohnja  filiaal  asub  Vohnja  mõisahoone  esimesel  korrusel  intensiivse  liiklusega
Kadrina-Loobu maantee ääres. Raamatukogule kuulub 75 m² pinda. Raamatukogus tehti
2004.-2005. a põhjalik remont, paigaldati valve-ja tulekahjusignalisatsioon, muretseti uus
mööbel. 
Põhiteenus on kojulaenutus ja raamatukogu sai lõpuks ka kohapeal lugemise võimaluse. 
Raamatukogus on 2 lugejaarvutit, 1 töökohaarvuti, printer ja skanner.
Raamatukogu ruumid on Kadrina Vallavalitsuse bilansis. 

Viitna  filiaal asub  kahekorruselises  8-korteriga  1972.  a  ehitatud  hoones.  Lahemaa
Rahvuspargi kontor koliti 2000. a Palmsesse ja tühjaks jäänud ruumid anti üle Kadrina
Vallavalitsusele.  2006.  a  algul  ehitati  ruumid  ümber  raamatukogu  tarbeks.
Raamatukogule kuulub 52,6 m² pinda.
Raamatukogus on 2 lugejaarvutit ja 1 töökohaarvuti, skanner, printer, koopiamasin ning
tasuta Wifi leviala. Põhiteenus on kojulaenutus ja kohapeal lugemise võimalus.
Raamatukogu  ruumid  on  Kadrina  Vallavalitsuse  mõtteline  osa  korteriühistu  „Viitna
Kodu” ühisomandist.

Kõikides filiaalides on Interneti püsiühendus, koostatud täielikud elektronkataloogid ja
teavikute  laenutamine  toimub  elektrooniliselt.  Kasutatakse  raamatukoguprogrammi
URRAM.
Elektroonilisele laenutamisele mindi üle järgmiselt:



1. Kadrina põhikogu – 28.04.2004
2. Kihlevere filiaal – 01.09.2004
3. Hulja filiaal – 01.10.2004
4. Vohnja filiaal – 01.02.2005
5. Viitna filiaal – 01.04.2006

4. Teeninduspiirkonnad

Kadrina põhikogu teeninduspiirkonna moodustab Kadrina alevik,  Jõepere, Jõetaguse,
Kadapiku, Kiku, Neeruti, Pariisi, Salda, Udriku, Undla, Võduvere küla (3276 elanikku).
Hulja  raamatukogu  teeninduspiirkonna  moodustab  Hulja  alevik,  Härjadi,  Tirbiku  ja
Vandu küla (746 elanikku).
Kihlevere filiaali teeninduspiirkonna  moodustab  Ama,  Hõbeda,  Kihlevere,  Lante  ja
Võipere küla (517 elanikku).
Viitna  filiaali teeninduspiirkonna  moodustab  Arbavere,  Loobu,  Läsna,  Mõndavere,
Rõmeda ja Viitna küla (234 elanikku).
Vohnja  filiaali teeninduspiirkonna  moodustab  Kallukse,  Kõrveküla,  Leikude,  Mäo,
Ohepalu, Põima, Ridaküla, Tokolopi, Uku, Vaiatu ja Vohnja küla (690 elanikku).



5. Statistika ja SWOT-analüüs

Kadrina Valla Raamatukogu teeninduspiirkonna elanike arv on ligikaudu 5 500 elanikku.
Raamatukogud teenindavad kõiki valla elanikke olenemata elukohast. 30 % Kadrina 
valla elanikest kasutab raamatukogu teenuseid pidevalt, mida näitab alljärgnev statistika.

Raamatukogu kasutamine 2006. aastal:
Raamatukogu Lugejad Külastajad Laenutused 

Kokku 1 634 29787 42793
Kadrina 1 051 13977 25623
Hulja 203 3757 5427
Kihlevere 184 4116 7727
Vohnja 140 5708 3535
Viitna 56 2229 481

Raamatukogu kogude suurus 2006. aastal:
Raamatukogu nimi Kogu suurus
Kokku 50406
Kadrina 21621
Hulja 8638
Kihlevere 8012
Vohnja 9923
Viitna 2212

2006. a külastas päevas Kadrina raamatukogu keskmiselt 50 inimest, Hulja raamatukogu
21 inimest, Kihlevere raamatukogu 15 inimest, Viitna raamatukogu 13 inimest, Vohnja
raamatukogu 26 inimest.

Kadrina  Valla  Raamatukogu  on  Kadrina  valla  eelarveline  asutus.  Käesoleval  ajal  on
raamatukogus  7  töötajat,  sh.  2  raamatukogundusliku  eriharidusega  (Kadrinas),  3
kutseeksami  sooritanud  töötajat  (Huljal,  Kihleveres,  Vohnjas),  1  töötaja  valmistub
osalema raamatukogunduslikul  kutsekoolitusel  (Viitna)  ja  1  abitöötaja  (koristaja  0,75
kohta  Kadrinas).  Raamatukogu  asjaajamine,  majandustegevus,  personalitöö,  personali
koolituse  organiseerimine,  finantsküsimuste  lahendamine,  aruandlus,  uudiskirjanduse
komplekteerimine, arengusuundade väljatöötamine jne. toimub põhikogus. 
Põhikogu koordineerib valla 5 raamatukogu tööd. Töötatakse ühtse põhimääruse alusel
ühise eelarvega.

SWOT-analüüs

TUGEVUSED NÕRKUSED
 Kestev infovajadus.
 Suur teeninduspiirkond (~5 500 

elanikku).
 Viie rahvaraamatukogu olemasolu.
 Heal tasemel teenindus.
 Ühendatud raamatukogude 

struktuur ja haldamine.
 Koostöö kõigi valla raamatukogude

vahel.

 Põhikogu ruumikitsikus.
 Uudiskirjanduse muretsemiseks 

mõeldud rahaliste vahendite vähesus.
 Hulja filiaalis vananenud mööbel.
 Kihlevere filiaalis vananenud 

mööbel.



 Elektronkataloogi olemasolu ja 
elektrooniline laenutus kõigis meie 
raamatukogudes.

 Kaasaegne tehnoloogia ja piisavalt 
koolitatud personal.

 Meeldiv töökeskkond.
 Külaelu hoogustumine.
 Väljakujunenud kultuuriürituste 

traditsioonid.
VÕIMALUSED OHUD

 Koostöö arendamine erinevate 
kultuuriasutuste ja seltside vahel.

 Suurem eelarve.
 Kadrina raamatukogu laiendamine 

teisel korrusel asuvate ruumide 
näol.

 Infovahetuse hoogustamine ja 
reklaam.

 Elektronkataloogi, 
raamatukoguprogrammi URRAM 
ja e-teenuse võimaluste 
propageerimine lugejate hulgas.

 Audiovisuaalsete teavikute 
muretsemine.

 Järjepidevus.
 Suhteliselt kõrge organisatsiooni 

kultuur.

 Mittehuvitumine koostööst.
 Madalad palgad.
 Keskuse (Kadrina aleviku) 

ületähtsustamine.
 Külade muutumine äärealadeks.
 Külaelanike migratsioon seoses 

tööpuudusega.
 Lugemise populaarsuse vähenemine 

seoses interneti pealetungiga.
 Võlgnemisprobleemid ja 

varastamine.
 Trükiste vähene eksemplaarsus.
 Elanike passiivsus.
 Liiga kiire elutempo.

6.Probleemid

Kadrina põhikogu probleemid:
1. Ruumikitsikus.
Raamatukogu  edasiseks  arenguks  on  vajalik  maja  teise  korruse  nõuetekohane
väljaehitamine  või  raamatukogu  juurdeehitus.  Teeninduse  kvaliteedi  tõstmiseks  on
vajalik lugejate tarbeks kujundada suurem osa majas asuvast pinnast. Teisele korrusele
tuleb viia lugemissaal, et külastajad saaksid vaikuses ja rahus tööd teha, muusikat kuulata
ja  internetis  surfata,  samuti  saaks  seal  korraldada  ka  vajadusel  suuremaid  üritusi.  II
korrusele  saab  viia  ka  lasteosakonna,  et  teha  ruumi  esimesel  korrusel  asuvale
laenutusosakonnale.  II  korrusel tuleb välja ehitada  ka juhataja  kabinet.  Ruumikitsikus
pidurdab  raamatukogu  edasist  arengut.  Tuleb  hoogustada  koostööd  MTÜ  Kadrina
Kirjandusklubiga.
2. Vananenud sisustus.
Kõik ülemise korruse ruumid vajavad mööblit. Juba remonditud hoidlaruum II korrusel
vajab nõuetekohast spetsiaalselt hoidlatele ettenähtud mööblit, et väike ruum optimaalselt
ära kasutada. Alumise korruse kontoriruumi sisustus vajab osaliselt väljavahetamist.
3. Hoone fassaadi ja välistrepi lagunemine.
Hoone välisilme parandamiseks tuleks korda teha hoone fassaad ja välistrepp.
4. Puudub õppeotstarbeline esitlustehnika.



Hulja filiaali probleemid: 
1. Puudub kaasaegne mööbel.
2. Puudub tulekahju- ja valvesignalisatsioon. 
3. Vajalik tagumise toa põranda remont. 
4. Vajalik esiku remont. 
5. Vajalik välisukse vahetus. 
6. Väljavahetamist vajab hoidlaruumi aken. 
7. Hoidlaruumis puudub mööbel 
8. Puudub välistrepi käsipuu.
9. Puudub WiFi leviala.

Kihlevere filiaali probleemid:
1. Puudub nõuetekohane valgustus. 
2. Vajalik sanitaarremont ja välisukse vahetus.
3. Vajalik valvesignalisatsiooni ehitamine. 
4. Puudub kaasaegne mööbel.

Vohnja filiaali probleemid:
1. Raamatukogule uue sissepääsu ehitamine.
2. Puudub WiFi leviala.

Viitna filiaali probleemid:
1. Puudub hoidlaruum. Korralikult remonditud kelder lahendaks hoidlaruumi probleemi.

Sooviksime,  et  raamatukoguhoidja  amet  ja  töö  leiaks  meie  ühiskonnas  suuremat
väärtustamist.

7. Visioon

Tagada Kadrina valla elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile,
teadmistele  ja  inimmõtte  saavutustele  paljudes  valdkondades  ning  kultuurile,
toetades elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

8. Põhiväärtused

Kadrina Raamatukogu põhiväärtused on:
1. Kogub, säilitab ja teeb valla elanikele kättesaadavaks vajalikud trükised, auvised

ja teised teavikud ning muud avalikud andmebaasid.
2. Osutab internetiteenust ja võimaldab Wifi leviala kasutamise.
3. Toetab elukestvat õppimist.
4. Rahuldab elanike kultuurilisi  vajadusi.  On kaasaegse tehnoloogiaga infokeskus

ning külaelanike kooskäimise koht. 
5. Teenindab lugejaid kiirelt ja kvaliteetselt.
6. Arendab  külades  lisaks  põhitegevusele  külaliikumist,  seltsitegevust  ja

huvitegevuse võimalusi.
7. Kogub ja säilitab koduloolisi materjale.



8. Korraldab  kunsti-,  foto-  ja  kirjandusnäitusi,  kodukoha  ajalugu  ja  kirjandust
tutvustavaid üritusi. 

9. Täidab  sotsiaalset  funktsiooni  olles  vahendajaks  külaelaniku  ja  vallavalitsuse
vahel.

10. Ruumid  on  ilusad,  soojad,  hubased,  kaasaegsed.  Raamatukogud  on  vaba  aja
veetmise kohad, vastava paikkonna aktiivsed suhtlemiskeskused, omakultuuri ja
traditsioonide säilitajad.

 



Lisa

9. Tegevuskava 2011-2013  (põhitegevused ja investeeringud)

Eesmärk/tegevus Kogu 
maksumus, 
kroonides

sealhulgas Vahendite allikad
ja vastutajad

Tulemus  perioodi
lõpuks

2011 2012 2013
1. Eesmärk: Kvaliteetse teenuse kättesaadavaks tegemine, sh teavikute kogumine ja säilitamine. 
Elanike juurdepääsu 
tagamine kirjandusele, 
perioodikale ja teabele ning 
õppimise ja 
enesetäiendamise toetamine

Põhifunktsioon
(PF)

PF PF PF Valla eelarve 
(raamatukogu 
direktor, 
peaspetsialist, 
raamatukoguhoidja
d)

Valla elanike 
lugemis- ja 
infovajaduste 
rahuldamine, 
õppimise ja 
enesetäiendamise 
toetamine

Elektronkataloogi pidev 
täiendamine, 
laenutussüsteemi URRAM 
kasutamine

PF PF PF PF Valla eelarve 
(raamatukogu 
direktor, 
peaspetsialist, 
raamatukoguhoidja
d)

Ülevaade 
kogudest, 
võimaldab 
elektroonilist 
laenutust,    ja 
kvaliteetset 
lugejateennindust.

Kadrina valla ühtne 
raamatukogude võrk ja 
keskne juhtimine

PF PF PF PF Valla eelarve 
(raamatukogu 
direktor)

Kvaliteetne ja 
kaasaegne 
raamatukogu, 
eelarvevahendite 
tõhusam 
suunamine, ühtne 



areng.
Kogude (sh audiovisuaalsed
teavikud) pidev täiendamine
vajalike teavikutega

PF PF PF PF Valla eelarve 
(raamatukogu 
direktor koostöös 
vallavalitsuse 
kantseleiga)

Lugejatele 
piiramatu 
juurdepääs 
uuendatud 
informatsioonile 

Kadrina Vallavolikogu ja 
Vallavalitsuse õigusaktide 
ja protokollide 
kättesaadavaks tegemine 
valla elanikele ja teistele 
soovijatele.

PF PF PF PF Valla eelarve 
(raamatukogu 
direktor)

Elanike pidev 
informeeritus, 
Avaliku teabe 
seaduse täitmine

ID-kaardi lugejapiletina 
kasutusele võtmine  
põhikogus ja filiaalides, 
tšekiprinteri ostmine 
filiaalidesse

2556,47 EUR 2556,47 EUR
Valla eelarve 
(raamatukogu 
direktor)

Korrastatud 
lugejapiletite 
süsteem, 
kvaliteetsem ja 
kiirem 
lugejateenindus

Esitlus- ja 
konverentsitehnika II 
korruse saali

6902,46 EUR 6902,46
EUR

Fondid, valla 
eelarve
(raamatukogu 
direktor koostöös 
IT-spetsialisti ja 
arendusnõunikuga)

Infotehnoloogiliste
võimaluste 
laiendamine, IT  
tehnika areng,  
ürituste 
atraktiivsuse 
suurendamine.

Kodulehe pidev 
täiendamine 
informatsiooniga.

PF PF PF PF Valla eelarvest 
(raamatukogu 
direktor koostöös 
IT-spetsialistiga)

Informatsiooni 
parem liikumine, 
elanikkonna 
teavitamine

Tasuliste teenuste jätkuv PF PF PF PF Valla eelarve Inimeste parem 



võimaldamine  põhikogus ja
filiaalides (kopeerimine, 
printimine, skaneerimine ja 
tulevikus lamineerimine)

(raamatukogu 
direktor)

teenindamine, 
erinevate
võimaluste 
pakkumine

Päringutele vastamine, 
teadiste andmine

PF PF PF PF Valla eelarve 
(raamatukogu 
direktor)

Avaliku teabe 
seaduse, 
Rahvaraamatukogu
seaduse täitmine

Koostöö arendamine MTÜ 
Kadrina Kirjandusklubiga

PF PF PF PF Fondid, annetused,
valla eelarve 
(raamatukogu 
direktor, 
peaspetsialist, 
raamatukoguhoidja
d)

Raamatukogu 
tegevuse 
hoogustumine, 
vaba aja veetmise 
võimaluste 
pakkumine 
erinevatele 
sihtgruppidele

2. Eesmärk: Kvalifitseeritud ja motiveeritud raamatukogu töötajad.
Raamatukogutöötajate
erialane koolitus.

PF PF PF PF Valla eelarve 
(raamatukogu 
direktor)

Kvalifitseeritud
töötajad.

Raamatukogu põhikogu ja 
filiaalide töö 
ümberkorraldamine, 
kaasates sagedamini  
filiaalide töötajad graafiku 
alusel põhikogu  
igapäevatöösse 

PF PF PF PF Valla eelarve 
(raamatukogu 
direktor, 
peaspetsialist, 
filiaalide töötajad)

Võimaldatakse 
teenust Kadrina 
alevikus laupäeviti,
töötajate oskuste 
laiendamine,
II korruse 
käikumineku 
korral, 
töökoormuse  
parem jaotamine  



ja teenuse 
kvaliteetsem 
pakkumine

3. Eesmärk: Parendatud raamatukogude hooned ja sisutus (investeeringud)
KADRINA PÕHIKOGU
Laminaatori soetamine 127,82 EUR 127,82 EUR Valla eelarve 

(raamatukogu 
direktor)

Võimaluste 
laienemine, 
klientide soovidele
vastutulek.

Maja välisseinte ja sokli 
soojustus ja fassaadi 
renoveerimine

Fondid, valla 
eelarve (valla 
ehitusspetsialist, 
arendusnõunik, 
raamatukogu 
direktor)

Energiasäästu 
meetmete, töö-ja 
teenindustingimust
e parandamine.

Uue kaasaegse sisustuse 
soetamine.

19173,50 EUR 11286,00 EUR 7887,50
EUR

Fondid ja valla 
eelarve 
(raamatukogu 
direktor, 
arendusnõunik)

Kvaliteetsete ja 
kaasaegsete 
teenindus- ja 
töötingimuste 
loomine

Katlamaja akende 
väljavahetus  uute vastu

319,56 EUR 319,56 EUR Valla eelarve 
(valla 
ehitusspetsialist 
koostöös 
raamatukogu 
direktoriga)

Energiasäästu 
meetmete ja 
ohutus- ja 
turvanõuete 
täitmine, teenindus
-ja töötingimuste 
parandamine

HULJA FILIAAL
Arhiiviruumi remont, s.h. 10098,04 EUR 10098,04 Valla eelarve Energiasäästu 



akna väljavahetamine uue 
vastu, laenutusruumi 
põranda ja esiku remont

EUR (valla 
ehitusspetsialist 
koostöös 
raamatukogu 
direktoriga)

meetmete täitmine,
teenindus- ja 
töötingimuste 
parandamine

Valvesüsteemi ehitamine 5112,93 EUR 5112,93 EUR Valla eelarve 
(valla 
ehitusspetsialist 
koostöös 
raamatukogu 
direktoriga)

Ohutuseeskirjade  
ja turvanõuete 
täitmine

KIHLEVERE FILIAAL
Nõuetele vastava valgustuse
ehitamine

2876,88 EUR 2876,88
EUR

Valla eelarve 
(valla 
ehitusspetsialist 
koostöös 
raamatukogu 
direktoriga)

Töötervishoiu 
nõuete täitmine

Sanitaarremondi teostamine 1278,23 EUR 1278,23
EUR

Valla eelarve 
(valla 
ehitusspetsialist 
koostöös 
raamatukogu 
direktoriga)

Teenindus- ja 
töötingimuste 
parandamine

Raamatukogu trepikoja 
remont ja turvaukse 
muretsemine

639,12 EUR 639,12
EUR

Valla eelarvest 
(valla 
ehitusspetsialist 
koostöös 
raamatukogu 
direktoriga)

Teenindustingimus
te parandamine, 
ohutuse ja 
turvalisuse 
tagamine



Sisustuse uuendamine 5112,93 EUR 5112,93 EUR Fondid ja  valla 
eelarve 
(raamatukogu 
direktor)

Ruumide 
kaasajastamine, 
teenindus- ja 
töötingimuste 
parandamine.

4. Eesmärk: Raamatukogu teenuste ja võimaluste mitmekesistamine
Kunsti- ja fotonäituste 
eksponeerimiseks vajalike 
võimaluste loomine Kadrina
põhikogu II korruse fuajees.

PF PF PF PF Valla eelarve 
(valla 
ehitusspetsialist 
koostöös 
raamatukogu 
direktoriga)

Teenuste ja 
võimaluste 
mitmekesistamine

Kohaliku ajaloo kogumine, 
jäädvustamine ja 
kättesaadavaks tegemine

PF PF PF PF Valla eelarve 
(raamatukogu 
direktor, filiaalide 
töötajad)

Kohaliku 
kultuuripärandi 
säilitamine ja 
hoidmine

Koduloolise tegevuse 
hoogustumine (Vohnja, 
Kihlevere, Hulja, Viitna)

PF PF PF PF Valla eelarve 
(raamatukogu 
direktor, 
peaspetsialist, 
filiaalide töötajad)

Külaelu kvaliteedi 
parandamine, 
kohaliku 
kultuuripärandi 
säilitamine ja 
hoidmine

Kodukoha  ajalugu  ja
kirjandust  tutvustavate
ürituste  korraldamine,
koostöö  MTÜ  Kadrina
Kirjandusklubiga

PF PF PF PF Valla eelarve ja 
fondid. 
(raamatukogu 
direktor, filiaalide 
töötajad)

Hariv ja silmaringi 
laiendav tegevus, 
kogukonnatunde 
tekitamine, külaelu
hoogustamine

Raamatukogu kaasamine 
sotsiaaltöösse külades 
(Kihlevere, Vohnja, Viitna, 

PF PF PF PF Valla eelarve 
(raamatukogu 
direktor, filiaalide 

Sotsiaalprobleemid
e kiirem ja 
paindlikum 



Hulja) töötajad koostöös 
valla 
sotsiaalametiga)

lahendamine, 
raamatukogu 
tegevuse  
võimaluste 
laiendamine

Üksikvanurite ja puuetega 
inimeste organiseeritud 
koduteenindus põhikogus ja
filiaalides

PF PF PF PF Valla eelarve 
(raamatukogu 
direktor, 
peaspetsialist, 
filiaalide töötajad 
ning valla 
sotsiaalamet)

Rahvaraamatukogu
seaduse täitmine, 
lugejateeninduse 
võimaluste 
laiendamine

Koondada raamatukogu 
juurde aktiivseid inimesi 
kodukandi arendamiseks, 
koostöö MTÜ Kadrina 
Kirjandusklubiga  (Hulja, 
Kihlevere, Viitna, Vohnja)

PF PF PF PF Valla eelarve ja 
fondid 
(raamatukogude 
töötajad koostöös 
kohalike 
elanikega, valla 
sotsiaalametiga jm 
spetsialistidega)

Külaelu
hoogustamine

Täiskasvanutele täiendõppe 
võimaluste loomine ja 
elluviimine.

PF PF PF PF Valla eelarve 
(raamatukogu 
direktor)

Teenuste ja 
võimaluste 
laiendamine



10. Seosed teiste institutsioonide ja valdkondadega

Kadrina põhikogu  teeb  koostööd  MTÜ  Kadrina  Kirjandusklubiga,  MTÜ  Neeruti  Seltsiga,  Kadrina  rahvamajaga,  Kadrina  lasteaiaga,
vallavolikogu kultuurikomisjoniga: ühised huvireisid, kirjandusõhtud, info levitamine,   jne.  Töötajad ise on Neeruti seltsi ja kirjandusklubi
liikmed ja kuuluvad  Neeruti seltsi juhatusse. Kadrina rahvamajaga toimuvad koostöös iga-aastased tähtpäevade kalendri koostamised, pääsmete
levitamine, ürituste reklaamimine jm. Rahvamaja taidlejad on ilmestanud raamatukogu üritusi lauluga.
Hulja filiaal teeb koostööd Kadrina Rahvamajaga edastades reklaame ja levitades teatripileteid. Koostöö on hea ka MTÜ Neeruti Seltsiga: info
ja reklaami levitamine, koostöö külaliidritega, ruumide võimaldamine.
Kihlevere filiaal teeb koostööd Kadrina Valla Sotsiaalametiga olles  külaelanike probleemide vahendaja,  aitab kaasa MTÜ Neeruti Seltsi info
levitamisel. Tihe on koostöö Kihlevere Seltsinguga küla heakorratööde korraldamisel.
Vohnja filiaal  teeb koostööd Vohnja Lasteaed-Algkooliga korraldades ühiseid üritusi ning Vohnja Mõisasaare Külaseltsinguga Vohnja küla
heakorratööde ja kultuurilise tegevuse korraldamisel ja rahaliste vahendite hankimisel. Koostöö on hea ka MTÜ Neeruti Seltsiga, Kadrina Valla
Külade Liidritega ja Kadrina Valla Sotsiaalametiga.
Viitna filiaal teeb koostööd MTÜ Neeruti Seltsiga, Kadrina Rahvamajaga, Kadrina Valla Külade Liidritega ja Lahemaa Rahvuspargiga.
Laiemas mastaabis teeb vallaraamatukogu koostööd Eesti Raamatukoguhoidjate Ühinguga ja Lääne-Virumaa Keskraamatukoguga. Aktiivselt
suhtleme teiste  maakonna rahvaraamatukogudega. Tihedamad sidemed on  Võsu,  Haljala, Kunda, Tapa, Väike-Maarja raamatukoguga.

11. Arengukava ja tegevuskava rakendamine

1. Arengukava ja tegevuskava täitmist analüüsitakse ja tegevuskava täiendatakse igal aastal enne valla eelarve koostamist.
2. Arengu elluviimiseks rakendatakse järgmist põhimõtet - igal aastal koostatakse järgneva kolme aasta eelarve ja tegevuskava.
3. Arengukava kinnitab Kadrina Vallavolikogu.


