
Aastaaruanne 2022

Raamatukogu nimi: Kadrina Valla Raamatukogu Kihlevere filiaal

Elanike arv: 416

1.Põhilised tegevussuunad

2022 oli raamatukogude aasta. Põnevaks ja emotsionaalseks tegi seoses 12. jaanuaril algava
raamatukogude aasta  avapäeva ettelugemise  video tegemine.  Lugesime raamatut  Mudlum
„Mitte ainult  minu tädi Ellen“, lk.138-139. Lugesime kogu kollektiiviga ja peale lugemist
toimus  ühine  koogisöömine.  Tore  oli  ka  suvine  ettevõtmine  lastega,  tähistati  üle-eestilist
pannkoogipäeva  „Suure  koogiteoga  suurde  suvesse“.  Alustasime  sügisest  kord  kuus
lauamängudeõhtutega täiskasvanutele ja igal neljapäeval mudilaste pärastlõunatega. Lastega
toimuvad  regulaarselt  erinevad  põnevad  mängu-  ja  vahvad  töötoad.  Hästi  sujub  koostöö
Kadrina  noortekeskusega.  Täiendust  sai  lauamängude  kogu.   Raamatukogud  on  kõigile
kättesaadavad  kogukonnakeskused,  olulised  kogunemispaigad.  Erinevad  ettevõtmised
raamatukogudes  suurendavad  kogukonna  ühtekuuluvustunnet.  Nagu  ütleb
raamatukogupäevade  tunnuslause  –  KOHTUME  RAAMATUKOGUS!   

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
Naiste aeg kaasaegses vene 
kirjanduses 

LVKRK 2 tundi 1

Soome rk-d:Oodi, 
Kirkkonummi, Herttoniemi

LVKRK 8 tundi 1

Seminar Tamsalus: Tamsalu 
rk, kultuurimaja ja piirkond
Koostöö PPA-ga
Minu ema Ellen Niit
Porkuni ja paemuuseum

LVKRK 8 tundi 1

Lastekirjanduse erialapäev 
maakonnas

LVKRK 4 tundi 1

Õppimise võlu ja nauditav 
õppimine hõbedases vanuses

LVKRK 4 tundi 1

Koolitused on huvitavad, vajalikud ja avardavad silmaringi.



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 78,2 m2. 

Kihlevere raamatukogus sai teoks värskenduskuur. Seoses Viitna filiaali sulgemisega jäid üle 
riiulid, mida sai Kihlevere raamatukogus kasutada. 

Remonti vajab trepikoda. 

Aasta esimesel poolel töötasin ühe päeva nädalas, teisipäeviti, Viitna filiaalis. Teisel 
poolaastal, laupäeviti, Kadrina põhikogus. Juulis, puhkuste perioodil,  töötasin kaks nädalat 
Kadrina põhikogus. Kihlevere raamatukogu oli avatud neljal päeval nädalas.

 LISA 3

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.

Tabel 5

Juurdepääs võimalik
Juurdepääs võimalik osaliselt
Juurdepääs puudub X

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  Wi-Fi  levi.  Kihlevere  filiaali  osteti  uus  sülearvuti  ja  olemas  on  üks
lugejaarvuti, mis on varustatud veebikaameraga ja ID-kaardi lugejaga. Olemas on skänner-
koopiamasin.  

AIP-i külastusi kokku 165, neist lapsi 6.

Töötaja ja lugejate kasutuses on korralikud töövahendid.

3. Kogud komplekteerimine ja töötlemine
Kirjandust telliti Lääne-Virumaa keskraamatukogu kaudu. 

Komplekteerisin  ka   Viitna  filiaalist   järgi  jäänud  uuemat   kirjandust ja   mõned    koolis 
kohustuslikud raamatud.



3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
Kogu kujundamisel lähtutakse   Kadrina valla   raamatukogu komplekteerimise põhimõtetest.
Komplekteerimisel arvestatakse inimestele huvipakkuvate raamatutega.                                   
Arvele võeti sel aastal 314 raamatut, sellest 95 annetusena, mis on 30,3%   (92 saadud Viitna 
filiaalist)                                                                                                                                       
Riigi ja KOV-i poolt eraldatud komplekteerimissummad on piisavad.                                       
Aasta   jooksul  saadi   kuus  juurde    keskmiselt  26  raamatut, millest  piisab     raamatukogu
lugejaskonnale, vajadusel  tellime lisaks Kadrina põhikogust või teistest filiaalidest, vahel  ka
Lääne-Virumaa keskraamatukogust.                                                                                            
-  Ringlus  1,0                                                                                                                               
-  Raamatute keskmine loetavus  48,1                                                                                          
-  Külastuste intensiivsus  19,9                                                                                                     
-  Hõlve 35,6                                                                                                                                 
-  Keskmine külastatavus päevas 16,2                                                                                          

3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)                                                    
Kogu täienes  314  raamatu võrra, enamus ilukirjandus. Aasta lõpuga on arvel 7118 raamatut.
E-teavikuid ei ole komplekteeritud, puuduvad vajalikud vahendid.                                            

Laenutuste TOP-5                                                                                                                        
1) Riley,L. „Kadunud õde“                                                                                                           
2) Palmer, D. „ Armastuseöö“                                                                                                      
3) Michaels,F. „Süvasadam“                                                                                                        
4) Rimmer,K. „Salajane tütar“                                                                                                     
5) Dare,T. „Guvernandi mäng“                                                                                                    
3.1.2 Perioodika komplekteerimine                                                                                          
Perioodika  komplekteerimisega  tegeleb  Kadrina  põhikogu  lähtudes      teeninduspiirkonna 
elanike  vajadustest  ja  lugejate   soovidest.   Kasutusel  on  36  aastakäiku   ajakirju  ning   3 
nimetust ajalehti, neid kasutati 1770 korral – 10 laenutust päevas.                                             
Ajakirjade laenutuse TOP-5                                                                                                         
1) Kroonika                                                                                                                                  
2) Imeline ajalugu                                                                                                                         
3) Maakodu                                                                                                                                  
4) Eesti Naine                                                                                                                               
5) Kodu & Aed
3.1.3 Auviste komplekteerimine                                                                                                
Auviseid ei komplekteeritud.
3.2 inventuurid, mahakandmised                                                                                             

 Kustutati 444 eksemplari raamatuid, 15 aastakäiku ajakirju.

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused 
Põhiteenuseks  on  kojulaenutus,  RVL,  interneti  kasutuse võimalused, tagastuskasti teenus, 
päringutele vastamised, koopiate tegemine, skaneerimine jne.                                                    
Lugejateeninduses lastele ettelugemised ja erinevad mängu- ja töötoad. Sel aastal alustasime  
iga nädal beebide pärastlõunatega,  kord kuus täiskasvanute lauamänguõhtutega ja 
keskpäevaste  vestlusringidega, kus on tore kohvitassi taga vestelda päevakajalistel teemadel. 



4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.                                                                            
Raamatukogu reklaamib vallas toimuvaid üritusi. Välja on pandud 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, rahvaloenduse    küsimustiku 
täitmiseks ning aasta alguses veel ka COVID passide väljaprintimiseks.                                   
Arvutit kasutati 165 korral, neist lapsi 6.

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

Tabel 1

Raamatu-
kogu

Lugejad
2021

Lugejad
2022

Muutus (+-)

Kihlevere
filiaal

150 148 -2

8512

Raamatu-

kogu

Külastused
2021

Külastused
2022

Muutus
(+-)

Virtuaal-
külast.
2021

Virtuaal-
külast.
2022

Muutus
(+-)

Kihlvere
filiaal

3003 2939 -64 0 0 0

Külastused sisaldavad ka tagastuskasti ja raamatukapi külastusi.

Raamatu-

kogu

Laenut-d
2021

Laenut-d
2022

Muutus
(+-)

Päringud*
2021

Päringud*
2022

Muutus
(+-)

Kihlevere
filiaal

8512 7256 -1256 28 37 +9

Raamatukogu  külastatavus  ja  laenutus  on vähenenud,  üheks  põhjuseks  võib  olla,  et 
raamatukogu oli avatud alates sellest aastast neljal päeval nädalas.
*Infopäringud  37.

Raamatu-
kogu

Virtuaalürituste arv Virtuaalüritustel 
osalejate arv

Virtuaalürituste 
järelvaatajate arv*

2021 2022 2021 2022 2021 2022

*kui järelvaatamine võimaldati peale ürituse toimumist

Raamatu-
kogu

Virtuaalkoolituste arv Virtuaalkoolitustel 
osalejate arv

Virtuaalkoolituste 
järelvaatajate arv*

2021 2022 2021 2022 2021 2022
Kihlevere 0 0 0 0 0 0



filiaal
*kui järelvaatamine võimaldati peale koolituse toimumist

Raamatu-
kogu

Virtuaalnäituste
arv 2021

Virtuaalnäituste
arv 2022

Virtuaalnäitust
e külastajate 
arv 2021

Virtuaalnäituste
külastajate arv 
2022

Kihlevere
filiaal

0 0 0 0

4.3 RVL teenindus 

Kadrina  valla  raamatukogude  vahel on  hästi toimiv  RVL.  Vajadusel  tellitakse  teistest 
filiaalidest  või põhikogust.  Raamatutel  käib  järgi raamatukoguhoidja  ise  või  siis  tema 
pereliikmed või tuttavad.                                                                                                              
- RVL sisse 722                                                                                                                            
- RVL välja 167

4.4 Laste- ja noorteteenindus                                                                                                    

Reedeti  toimuvad  raamatukogus  erinevad mängu- ja töötoad,   neid oli   22,  osalejaid 89.  
Tegevustoad koostöös Kadrina noortekeskusega  14 korda , osalejaid 58.                       
Sügisest alusatsime mudilaste pärastlõunatega, neid toimus 6 ja osales 13 beebit.              
Suvel  toimus  üle-eestiline  pannkoogipäev „Suure koogiteoga suurde suvesse“ . Osales 15 
last.                                                                                                                                    
Jõulude ajal traditsiooniks saanud kommipakkide valmistamine ja jõuluvanana laste kodude 
külastamine. Külastasime 59 last.                                                                                                
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine 
Komplekteerimisel on eelistus eesti autoritel ja  auhinnatud raamatutel.                           
Juurde tuli 60 teavikut, mis on 19,1 % tellitud raamatutest.

4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 2

Rmtk Lug-d
2021

Lug-d
2022

Muutus
(+-)

Külast-d
2021

Külast-d
2022

Muutus
(+-)

Laenut
2021

Laenut
2022

Muutus
(+/-)

41 39 -2 462 612 +150 890 830  -60

Raamatukogu pakub lastele erinevaid tegevusi. Toimuvad reedesed erinevad mängu- ja 
meisterdamisetoad. Märkimisväärset täiendust sai lauamängude kogu.                             
Arvutit kasutavad lapsed raamatukogus suhteliselt vähe, tänapäeval juba enamikel lastel omal
uhked telefonid taskus.                                                                                                           
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus, s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine. 
Koos meisterdamise ja mängimisega püüame lastele sisendada teadmist, et lugemine annab 
tarkust, laiendab silmaringi ning arendab mõttetööd ja loovust.                                               
Ka sel aastal, koostöös Kadrina kultuurikojaga osalesime lastekaitsepäeva üritusel kasutatud 
raamatute müügiga, millest saadud tulu läks lasteaiale.                                                               

Lasteraamatute laenutuse TOP-5



1) Luts,O. „Nukitsamees“

2) Troll „Detektiiv Pepu“

3) Kask,T. „Tänavalapsed“

4) Reimus,K. „Haldjatants“

5) Raud,E. „Sipsik“

4.4.4 Laste- ja noorteüritused:                                                                                                  
Reedesed mängu- ja tegevustoad, kolmapäevased meisterdamised koostöös Kadrina 
noortekeskusega ja neljapäeviti mudilaste pärastlõunad.  Suuremad ettevõtmised olid suvine 
pannkoogipäev ja jõulude aeg kommipakkide valmistamine ja jõuluvanana kodudes käimine 
koos lumehelbekese Viivega.                                                                                                       
LISA 4 

Lastele suunatud väljapanekud:

1)  XVI Nukitsa konkursi 2022 raamatud

2)  Sõbrapäev

3)  Vastlapäev

4)  Rahvusvaheline lasteraamatupäev

5)  Meie pere munapühad

6)  Palju õnne Aino Pervik 90

7)  Emadepäev

8)  Leelo Tungal 75

9)  Oh kooliaeg, oh kooliaeg…

10)  Astrid Lindgren 115

11)  Mardid, Kadrid

12)  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

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

Raamatukogu pakub lugejatele mitmekülgset tegevust:                                                             
1) abi arvuti kasutamisel

2) erineva info leidmisel

3) nii lastele kui täiskasvanutele erinevate töötubade ja mängudega

4.6.1 kohalikul tasandil                                                                                                           
Aasta jooksul oli 8 väljapanekut:

   1) 2022 aasta loom PRUUNKARU  2022 aasta lind METSKURVITS

   2) Palju õnne EESTI VABARIIK

   3) Juhan Smuul 100

   4) „Jah, Ukraina on olemas“

   5) Emakeelepäev

   6) Hoidised oma aiast

   7) Metsa seenele auu,auu

   8) 110 aastat Karl Ristikivi sünnist

Muud ettevõtmised:

1) Osaleti  korteriühistu  ettevõtmistes,  aidati  kaasa  külapäeva  läbiviimisel,  suve  lõpu 
üritusel, jõulude aeg lastele  „Päkapikudisko“  ja   võeti  vastu külalisi, seoses Kadrina 
valla sünnipäevapeo tuuritamisega „Piiri pidi külast külla“. 

2) Osaleti  ja  aidati   kaasa  Kadrina  kinoklubi  filmi-   ja  kirjandusklubi   salongiõhtutel. 

3) Jagati  hääletussedeleid   Lääne-Virumaa aasta   tegu 2022 ,   Kadrina valla aasta tegija 
2022  ja Kadrina valla kaasava eelarve hääletussedeleid.

4) Osaleti  kolleegidga  Lääne – Virumaa   raamatukogu   poolt   korraldatud     õppereisil 
Tamsallu ja Soome raamatukogudesse.

5) Osaleti  Kadrina   rahvamajas  Neeruti   seltsi poolt korraldatud  raamatukogude aastale 
pühendatud konverentsil „Raamatukogu läbi aegade“.

6) Kirjandusklubi  aastat  kokkuvõttev   õhtu  maanaiste  seltsimajas, maitsvate roogadega.

7) Mõnusad ja nostalgilised keskpäevased vestlusringid  lahedate külanaistega (9 korral ja 
36 külastust) ja meeleolukad täiskasvanute lauamänguõhtud millega alustasime  sügisel 
ja toimusid need kahel korral, osalejaid 14.



8) Toimus  loodusliku kevadkaunistuse  töötuba Gerda juhendamisel, osa võttis 8  inimest.

9) Peale   raamatukogu    uuenduskuuri   külastasid   hommikul   enne    tööpäeva    algust 
raamatukogu kolleegid Ene, Tiiu, Gerda ja Ly. Mõnus oli koos nautida  hommikukohvi 
ja tööasju arutleda.

10) Külastati  Vohnja  raamatukogus   järjekordset  muusikakuulamise  õhtut        „Kusagil 
Aafrikas“.

11) Osaleti keraamikatöötoa projektis.

   

4.6.2 riiklikul tasandil                                                                                                                

Puuduvad.

4.6.3 rahvusvahelisel tasandil 

Puuduvad.

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.

Raamatukogus  koolitusi  ei  toimunud, aga alati 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. 2023. aasta tegevused
Jätkuv koostöö raamatukogu kollektiiviga ja valla teiste kultuuriasutustega. Kindlasti jätkata 
laste mängu- ja  töötubadega, täiskasvanute  lauamänguõhtutega ja muude koosviibimistega. 
Ühesõnaga kujundada raamatukogust inspireeriv ja ühistegevust soodustav koht lugemiseks, 
kooskäimiseks ja elukestvaks õppeks. 

Raamatukoguhoidja nimi: Eha Tingas

LISA 1. Personali koolitus

Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv Koolituseks kulutatud



(koolituse maht )

Kihlevere filiaal 5 26 -

LISA 2. Raamatukogutöötajate avalikud esinemised
ettekanded, loengud, koolitused (teema, kellele)

LISA 3. Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid

Raamatukogu nimi              Teostatud tööd (2022)

LISA 4. Laste ja noorteüritused 

Raamatukogu nimi Ürituse nimi Osavõtjate arv

Kihlevere filiaal Mängu-  ja  tegevustoad  (22
korda reedeti)

89

Kihlevere filiaal „Suure  koogiteoga  suurde
suvesse“

15

Kihlevere filiaal Tegevustoad  koostöös  Kadrina
noortekeskusega (14 korda)

58

Kihlevere filiaal Mudilaste  pärastlõunad  (6
korda)

13

Kihlevere filiaal Jõuluvana külaskäik 59
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