LAEKVERE RAAMATUKOGU
2018. AASTA TEGEVUSE ARUANNE

Laekvere aastaaruanne 2018

Tabel 1
Omavalitsus

Piirkonna
Raamatukogusid Neist
elanike arv kokku
harukogusid
(01.12.17)

Teeninduspunktide
arv

Vinni

1426

0



3

2

Põhilised tegevussuunad

2018. aasta möödus raamatukogus uuenduste lainel – haldusreformijärgselt kuulub
raamatukogu nüüd Vinni Vallavalitsuse hallatavate asutuste hulka. Raamatukogu jätkab
endiselt piirkonna keskraamatukoguna, millel on harukogud Muugas ja Veneveres.
Septembrist vahetus raamatukoguhoidja, kes töötab Laekvere raamatukogus kolmel ja
Venevere raamatukogus kahel päeval nädalas.

2. Juhtimine
2.1 Raamatukogude võrgu struktuur ja nõukogud:
Raamatukogus struktuuris sel aastal muutusi ei toimunud. Laekvere raamatukogul on
endiselt haruraamatukogud Muugas ja Veneveres.
Sel aastal korraldasime lugejaküsitluse ja viisime läbi raamatukoguteenuste
kvaliteedihindamise. Nõukogu ei ole seni määratud, ettepanek nõukogu koostada on
vallavalitsuselt tulnud ja nõukogu tulevane koosseis on meie poolt vallavalitsusele teada
antud, kuid ametlikult kinnitamata.
Meie arvates on piirkonnas raamatukoguvõrk optimaalne, inimestel on võimalus meie
teenuseid kasutada.
2.2 Eelarve
Tabel 2
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu
Üritusteks/näitusteks

Seisuga
31.12.17. €
50,54
25,77
16,45
13,7
2,75

Seisuga
31.12.18 €
51,875
23,685
20,331
17,650
2,681
1,279
1,053

Muutus %
+ 2,5%
- 8%
+ 19%
+ 22,3%
- 2,5 %

KOV- i poolt eraldatud vahendid on raamatukogu tegevust soosinud. Personalikulu
vähenemist ei oska selgitada- tegelikult jäid palgad võrreldes eelmise aastaga samaks.

2.3 Projektid
Tabel 3 (täielik loetelu)
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

Periood

Eraldatud
summa

Projekti üldmaksumus

KULKA

10.03 –
25.04.2018

250.00

400.00

KULKA-lt taotlesime raha esinejatele tasumiseks Muuga raamatukoguööl ( OÜ
Balfonia- Õhupalliloomad) ja lasteraamatupäeval. ( kirjanik Juhan Püttsepp Muuga Laekvere Kooli mõlemas õppehoones).
2.4 Personali koosseis, juhtimine ja areng
Suurimaks muudatuseks oli raamatukoguhoidja vahetumine septembrist – endine töötaja
Sirje Raudmäe suundus tööle Roela raamatukogusse. Tööle asus Karin Tampere, kes
osaleb Rahvusraamatukogu poolt korraldataval kutsekoolitusel.
2.4.1 Ülevaade. Omapoolne hinnang.
Teema
Erialased täienduskoolitused
E-kodaniku juhendajate koolitus
ERÜ maaraamatukogude sektsiooni teabepäev
Isikuandmete kaitse raamatukogudele
Raamatukoguhoidja kutsekoolitus
ERÜ maaraamatukogude laager Valgamaal
LVKRK korraldatud koolitused
Õppereis Ida-Virumaale
Sotsiaalmeedia kasutamine raamatukogutöös
Õppereis Aserisse
Hõimurahvaste keel ja kirjandus
Raamatute tõlkimisest

Korraldaja

Osalejate arv

BCS Koolitus
ERÜ
Eesti
Rahvusraamatukogu
Eesti
rahvusraamatukogu
ERÜ
LVKRK

2
1
1
1
1
2
1
2
2
1

Muud koolitused
Koolitustabel sisaldab endise töötaja Sirje Raudmäe esimesel poolaastal läbitud koolitusi,
uue töötaja Karin Tampere teise poolaasta koolitusi ning direktori aasta jooksul läbitud
koolitusi. Koolitused olid mitmekülgsed ja huvitavad.
Lisa 1
2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused.
Raamatukogutöötajate avalikke esinemisi sel aastal ei olnud.
LISA 2

2.4.3 Erialahariduse omandamine.
Septembris tööle asunud raamatukoguhoidja osaleb Eesti rahvusraamatukogu
kutsekoolitusel.
2.4.5 Töötajate tunnustamine.
Töötajaid ei tunnustatud.
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine.
Raamatukogu majandamine toimub Vinni Vallavalitsuse poolt kinnitatud eelarve alusel.
Raamatukogude ruumid nii Laekveres, Muugas kui Veneveres on heades asukohtades
ning hiljuti remonditud. Veneveresse saime sel aastal õhksoojuspumba, sest raamatukogu
on ahjuküttega ja avatud vaid kahel päeval nädalas ning ruumidesse on vaja tagada
püsivamat temperatuuri.
LISA 3
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Aasta jooksul ei ole parandatud senist olukorda. Liikumispuudega inimeste juurdepääs
raamatukogule on raskendatud.

2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Infotehnoloogia valdkonnas arendustegevust ei toimunud- Muugas maksame liisinguga
2017. aasta lõpus makstud AIP-i arvuteid. Infotehnoloogia valdkonna olukorda võib
pidada heaks.

3. Kogud komplekteerimine ja töötlemine
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
Kogude
komplekteerimine
toimub
LääneVirumaa
Keskraamatukogu
komplekteerimisosakonna kaudu ja Vinni Vallavolikogu poolt kehtestatud eelarve alusel.
Komplekteerimisel lähtume põhimõttest, et erinevate lugejagruppide huvid saaks
rahuldatud.
Alljärgnevalt komplekteerimise andmed Laekvere raamatukogu kohta, Venevere ja
Muuga andmed kajastuvad nende aruannetes:
Annetuste osakaal kogude juurdekasvust on väike – vaid 29 eksemplari ehk 4,45 %
uutest teavikutest saime annetustena.
Kogude koosseisust on 63,4 % ilukirjanduslikud teosed ning ka laenutustest on 66,1 %
ilukirjanduse laenutusi.
Laenutatakse ka erinevaid liigikirjanduse teavikuid, kuid suuremat kasutust leiab
ajaviitekirjandus.
Omavalitsuse poolt eraldatavad komplekteerimissummad on olnud piisavad uute
teavikute ostmiseks.
Ringlus on 0,4 – fond vajab korrastamist.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
Kogud täienesid Laekveres 651 eksemplari võtta, neist 29 saime annetustena. Eraamatuid ei ole ostnud.

3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Perioodikat on Laekveresse tellitud 30 erinevat nimetust.
3.1.3 Auviste komplekteerimine
Auviseid ei ole komplekteerinud.
3.2 inventuurid, mahakandmised
Inventuuri sel aastal läbi ei viidud. Aasta jooksul kandsime Laekveres maha 505 teavikut.

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Teeninduskorralduses ja teenustes ei ole muudatusi toimunud, haldusreform ei ole
raamatukogu tegevusele mõju avaldanud.
Lugejate rahulolu-uuringu viisime läbi seoses Laekvere raamatukogu
kvaliteedihindamisega. Lugejaküsitlusele vastanutest 23 lugejat ehk 39 % olid Laekvere
raamatukogu lugejad ning küsitluse vastuste põhjal on lugejad teenusega rahul – enamasti
kasutatakse kojulaenutamist ja perioodika lugemise võimalust, lugejad on rahul
lahtiolekuaegadega ja raamatute- perioodika valikuga.
Lugejaküsitluse viisime läbi samaaegselt Laekveres ja harukogudes. Küsitlusele oli
võimalik vastata kohapeal paberil ning Facebookis raamatukogu lehtedel jagasime google
doc vormi vastamiseks. Küsitlusele vastas 59 inimest ehk 11,8 % raamatukogu
kasutajatest – 32 vastajat Muuga , 23 vastajat Laekvere ja 10 vastajat Venevere
raamatukogu kasutajatest. Vanuseliselt oli 55,9 % vanemad kui 50 eluaastat, 25,4 % olid
vanuses 30 -50 eluaastat ja 13,6 % olid vanuses 17 -30 eluaastat ja 4,1% olid vanuses 7 –
16 eluaastat.
28 vastajat ehk 47,5% külastas raamatukogu 1-2 korda kuus, 16 ehk 27,1 % korra
nädalas , 6 vastajat külastas raamatukogu igapäevaselt ning 6 vastajat mõned korrad
aastas. 3 vastajat külastas raamatukogu harvem kui mõned korrad aastas.
55 vastajat ehk 93,2 % kasutavad raamatukoguteenustest raamatute ja perioodika
kojulaenutamist, 19 vastajat ehk 32,2 % perioodika lugemist raamatukogus, 14 vastajat
ehk 23,7% printimise ja skaneerimise võimalust ning 10 vastajat ehk 16,9% kasutab AIPi teenust.
Raamatukogu lahtiolekuaegadega olid 72,9 % vastanutest väga rahul, 22% pigem rahul
ja ülejäänud ei olnud üldse rahul.
Raamatute ja muude väljaannete valikuga olid 76,3% vastanutest väga rahul ja 22%
pigem rahul.
Raamatukogus korraldatavatest üritustest külastab 38 vastanut ehk 64,4 % kohtumisi
kirjanike või teiste huvitavate inimestega, 26 vastanut ehk 44,1% külastab koolitusi ja 9
vastanut ehk 15,3% külastab lastele mõeldud üritusi ja 11 vastanutest 18,6 % ei soovi
mingeid üritusi külastada.

Informatsiooni raamatukogus toimuva kohta saab 33 vastanut ehk 55,9% sõprade ja
tuttavate käest, 29 vastanut ehk 49,2% kuulutustelt raamatukogus. 26 vastajat ehk 44,1%
saab infot vallalehest ja 24 vastajat ehk 40,7% saavad infot intenetist ( Facebook, valla
koduleht)
Viisime läbi raamatukogu kvaliteedihindamise – vastava mudeli järgi arvutades saime
võimalikust 96-st punktist 53. Kvaliteedihindamise komponentidest saime punkte
järgmiselt:
1. raamatukogu strateegiline positsioon - 6, sest raamatukogu ei ole ise arengukava
koostanud; valla arengukavas on vaid lause või kaks raamatukogude olemasolu kohta.
Samas teeb raamatukogu koostööd kohalike seltside ja asutustega ning meie
hajaasustusega piirkonnas on raamatukogu kahe harukoguga 1426 elaniku kohta.
2. raamatukogu teenused ja kasutatavus – 11 ; raamatukogu teenused on meil tagatud,
korraldame ka üritusi; oleme alati valmis kasutama RVL-i, korraldame kasutajakoolitusi
ja õpetame kasutama programmi URRAM. Piirkonna elanikest kasutas eelmisel aastal
raamatukogu 34,9 %
3. kogude kujundamine – 12; Kogude komplekteerimise põhimõtteid ei ole kinnitatud,
kuid teavikuid saame osta piisavalt- pöörame suurt tähelepanu laste- ja noortekirjanduse
tellimisele. Tegeleme kogude uuendamisega, kuid peame kustutamisele suuremat rõhku
pöörama.
4. raamatukogu spetsialistide ettevalmistus – 9; töötajate arv raamatukogus on piisav, neil
on olemas erialane ettevalmistus, kuid töötasu jääb tugevalt alla riiklike kultuuritöötajate
brutotasu alammäärale.
5. raamatukogu füüsiline keskkond – 14; raamatukogud on ruumikad, valgusküllased, aga
kõigis puudub erivajadustega inimestele juurdepääs. Ruumides on võimalik teha nii
individuaaltööd kui väiksemaid grupikohtumisi; arvutipark on erineva vanusega, Wifi on
olemas kõigis ruumides.
Seega on raamatukogul hea kvaliteediga teenindamiseks arenguruumi piisavalt.

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
Lugejatel on võimalik kasutada internetti- enamasti vanemad inimesed kasutavad
internetipanga teenust.
Raamatukogul on ka oma Facebooki leht, mille kaudu jagan lugejatele lisaks Laekvere
ürituste reklaamimisele ka erinevaid vallavalitsuse teateid ning piirkonna teiste asutuste
reklaame ja ka infot harukogude tegevuste kohta.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte.
Piirkonna elanikest 34,9 % on raamatukogu kasutajad, lugejate arv eelmise aastaga
võrreldes vähenes 1 võrra. Külastuste arv vähenes 899 võrra ehk 11,6%
Laenutuste arv vähenes 25 võrra ehk 0,17 %

13889 - st laenutusest on 9223 ehk 66,4 % ilu- ja lastekirjandust ning 4666 ehk
33,6 % on muude liikide ja kohallaenutused.
Tabel 4
Raamatukogu

Lugejad
2017

Lugejad
2018

Muutus (+-)

Laekvere

259

259

0

Muuga

159

164

+5

Venevere

81

75

-6

KOKKU

499

498

-1

Raamatu-

Külastused
2017

Külastused
2018

Muutus
(+-)

Virtuaalkülast.
2017

Virtuaalkülast.
2018

Muutus
(+-)

Laekvere

3434

3086

- 348

0

0

0

Muuga

3290

3022

- 268

0

0

0

Venevere

991

708

-283

0

0

0

KOKKU

7715

6816

- 899

0

0

0

Raamatu-

Laenut-d
2017

Laenut-d
2018

Muutus
(+-)

Päringud** Päringud** Muutus
2017
2018
(+-)

7576

8066

+ 490

88

40

- 48

Muuga

4763

4631

- 132

58

55

-3

Venevere

1575

1192

-383

15

12

-3

KOKKU

13914

13889

-25

161

107

-54

kogu

kogu

Laekvere

**Infopäringud (teatmebibliograafilise töö korraldamine, RaRS §5(5)5)
Infopäringuid on sel aastal registreeritud 107
4.3 RVL teenindus
Kasutame RVL teenindust agaralt – ise tellisime muudest kogudest ( Lääne- Virumaa
Keskraamatukogust, Vinni- Pajusti , Roela, Simuna raamatukogust ning vahetasime oma
majade vahel ) 823 teavikut ning mujale ( põhiliselt Simunasse, Roelasse ja VinniPajustisse ning oma majade vahel ) laenutasime 1999 teavikut. RVL välja laenutustest

väga suure osa moodustavad Simuna raamatukogu laenutused.
RVL teenindust aitavad korraldada Laekvere teeninduspiirkonna haldusjuht Andrus Läll,
kes tööülesannete tõttu sõidab tihti vallas ringi ning isiklikel suhetel põhinevad kontaktid
- meie piirkonna postiljonid, mujal tööl käivad tuttavad.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Kogude komplekteerimisel pöörame tähelepanu ka lastekirjanduse tellimisele –
raamatuid tellime kõikides vanuseastmetes lugejatele. Juurdetulnud 1356-st teavikust on
322 ehk 23,7 % lastekirjandust. Lastekirjanduse valik on hea, aasta lõpus ostsime ka
uuemaid trükke kohustuslikku kirjandust. Pigem on hakanud tekkima probleem, et uued
lasteraamatud seisavad riiulis ja ootavad lugejat.

4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 5
Raamatukogu Lugd
2017

Lugd
2018

Muutus
(+-)*

Külastd 2017

Külastd 2018

Muutus
(+-)

Laenut
2017

Laenut
2018

Muutus
(+/-)

Laekvere

83

85

+2

866

816

- 50

766

686

- 80

Muuga

57

51

-6

1540

1330

- 174

1406

1028

- 378

Venevere

7

9

+2

110

70

-40

41

78

+37

KOKKU

147

145

-2

2516

2216

- 300

2213

1792

- 421

Laste arv on jäänud peaaegu samaks, samas külastused ja laenutused on langenud. Samas
oli 2017. aasta varasemaga võrreldes väga suure tõusuga ja väikest tagasilööki oli oodata.
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus, s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine.
Lugemisharjumuste varaseks kujundamiseks teeme koostööd Muuga - Laekvere Kooli
lasteaia ja õppehoonetega. . Sel aastal käivitasime korrapärased külastused lasteaeda –
viime kotiga raamatuid lasteaeda, tutvustame neid ja jätame umbes 6 nädalaks lastele
vaatamiseks-uurimiseks.
Kooliga koostöös oleme viinud läbi raamatukogutunde kirjanike loomingu
tutvustamiseks ja Urrami programmi õpetamiseks, kohtumisi kirjanikega ja erinevaid
lugemismänge.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused.
Enamus lasteüritusi viime läbi koostöös lasteaia ja kooliga. Laste- ja noorteürituste
põhiteemaks on raamatute ja kirjanike tutvustamine.
Raamatukott on raamatukoguhoidja abil lasteaeda vanemasse rühma jõudnud viiel
korral ja lapsed ise käisid raamatukoguga tutvumas emakeelepäeval. Lasteaia vanem

rühm osales ka Muuga mõisas raamatutegelaste karnevalil.
Korraldasime Muuga - Laekvere Kooli õpilaste osalemist Nukitsa konkursi raamatute
hindamisel, ERÜ maaraamatukogude sektsiooni poolt algatatud projektis „ 100 tundi
ettelugemist” ning Muugas künnipäeval osalesid ka Roela ja Põlula kooli õpilased.
Koolides toimusidkohtumised kirjaniku ja loodusemehe Juhani Püttsepaga; Sulev
Olliga, kes esitles raamatut „ Virumaa viguriga lood” ning Diana Poudeliga, kes
tutuvastas turvalist interneti kasutamist.
Koostöös Vinni valla raamatukogudega korraldasime „ Suvebingo” lugemismängu,
millest Laekvere lapsed aktiivselt osa võtsid. Lapsed osalesid lugemismängu lõpupeol
Ulvis, kus kohtusid lastekirjanik Tiia Selliga.
Raamatukogupäevade ajal toimusid Muuga - Laekvere Kooli mõlemas õppehoones
ettelugemispäev algklassidele ja klassidevaheline viktoriin 5.-9. klassile. Koolivaheajal
said lapsed aega veeta koolivaheaja pärastlõunatel.
LISA 4 (teha valik kogu vallaraamatukogu olulisematest üritustest)
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Erivajadustega lugejate teenindamiseks ei ole vajadust. Koduteenindust ei ole
rakendanud, kasutame sotsiaaltöötaja abi mõne lugeja lugemishuvi rahuldamiseks.
Tabel 6

Koduteenindus

Kordade arv

Teenuste arv

Kasutajate arv

0

0

0

Tabel 7
Teenused teistele asutustele

Ürituste arv

Osavõtjate arv

0

0

0

Teistele asutustele teenuseid ei pakuta.
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja
vabaaja võimalusi pakkuv kultuurikeskkond
4.6.1 kohalikul tasandil
4.6.2 riiklikul tasandil
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil
Raamatukogu peamised koostööpartnerid on Muuga-Laekvere Kool, Vinni valla teised
raamatukogud, Venevere Kultuuri- ja Hariduseselts, Muuga Maanasiteselts EHA ja
Laekvere rahvamaja.
Riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil koostöö ei toimi.
Raamatukogu direktor osaleb Vinni Vallavolikogu kultuuri- ja hariduskomisjoni töös ning

raamatukogutöötajad osalesid ka Vinni Valla arengukava koostamise koosolekutel.
Raamatukogudes toimusid mitmed erinevad näitused- väljapanekud ning üritusi:
raamatunäitused A. H. Tammsaare, Lev Tolstoi, Lehte Hainsalu juubeliks
temaatilised väljapanekud Põhjamaade kirjandusest, " Kevad südames", " Et suvi ei
läheks luhta", jõuludest
Vinni valla raamatukogude lugejate ühisekskursioonist „ Serafima ja Bogdani” radadel
võttis osa 5 meie raamatukogude lugejat.
Põhjamaade kirjandusnädalal „ Põhjala kangelased” kohtus Muugas lugejatega Marko
Pomerants, kes esitles oma raamatut „ Minu ministeeriumid”. Mõned täiskasvanud
osalesid ka kohtumisel Sulev Olliga, kui esitleti raamatut „ Virumaa viguriga lood” ning
põhikoolidele mõeldud künnipäeval.
Veneveres käis korra kuus koos erinevaid põlvkondi ühendav nn. Jututuba, kus piirkonna
inimesed said omavahel suhelda, meenutada vanu aegu ja arutleda hetkeolukorra üle.
Jututoa seltskond võttis ette väljasõidud Toilasse ja Põltsamaale. Veneveres toimus
küpsetiste- ja kodunapsi päev, kus kultuurilist meelelahutust pakkus Simuna Priitahtlike
Pritsimeeste näitetrupp ja kohalikud inimesed pakkusid omavalmistatud küpsetisi ja
napse.
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Koolitusi on toimunud nii lastele kui täiskasvanutele – rühmakoolitused lastele
õpioskuste olümpiaadiks valmistumisel ja Urrami programmi tutvustamiseks ning
individuaalkoolitused täiskasvanutele nii pangateenuste kui üldse ID-kaardi kasutamise
kohta.
Viimaste aastate individuaalkoolitused on enamasti kõik seotud ID- kaardiga – kaardi
pin-koodide vahetamine, juhilubade vahetamisel digilugu.ee, pangateenuste puhul
koodikaartide kasutuselt äravõtmine jne. Inimesed vajavad väikest juhendamist, kust ja
kuidas vajalik leht leida ja sellel toimetada.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Raamatukogu tutvustab oma teenuseid põhiliselt Facebookis Laekvere raamatukogu ja
Muuga raamatukogu lehel, samuti Venevere ja Muuga küla lehel. Vinni valla lehes „
Koduvalla sõnumid” ilmus märtsis artikkel „ Muuga tähistab künnipäeva” ja novembris
„ Raamatukogupäevad Laekvere raamatukogus”
Kevadisest pärandikultuurile pühendatud õuesõppepäevast ilmus 18. aprillil Heino
Laiapea artikkel „ Muugal peeti künnipäeva” Põllumajandus.ee lehel ning 25. aprillil
Virumaa Teatajas Toomas Hermi artikkel „ Koolilapsed tutvusid künnipäeva
kommetega”.
Väljaandeid ei ole koostanud.
4.9 Andmebaasid. Kas ja milliseid andmekogusid pakutakse lugejaile kodulehe
vahendusel? E-kataloog.
Andmebaase ei loonud.

5. 2019. aasta tegevused
2019. aasta eesmärgiks on jätkata raamatukoguteenuse pakkumist piirkonna elanikele.
Sooviks on veel aktiivsemaks muuta koostööd Laekvere õppehoonega. Loodame
koostöös vallavalitsusega jõuda ka raamatukogu uue põhimääruse ning

kasutamiseeskirjade kinnitamiseni.
Koostajad Maarika Lausvee
Direktor
Allkiri Maarika Lausvee

/Nimi/

LISA 1. Personali koolitus
Raamatukogu nimi

Koolituste arv

Koolitustundide arv

Koolituseks kulutatud

(koolituse maht )
Laekvere

10

142

1,176

Koolituste tabelisse on koondatud nii endise kui praeguse raamatukoguhoidja ning
direktori koolitused ja koolituseks kulutatud summad.

LISA 2. Raamatukogutöötajate avalikud esinemised
Avalikke esinemisi ei toimunud.

LISA 3. Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Raamatukogu nimi
Laekvere/ Venevere

Teostatud tööd (2018)
Õhksoojuspumba paigaldamine

LISA 4. Laste ja noorteüritused (valik olulisematest)
LISA 4
Laste-ja noorteüritused
Raamatukogu nimi

Ürituse nimi

Osavõtjate arv

Laekvere ja Muuga

100 tundi ettelugemist

106

Laekvere ja Muuga

Rahvusvahelise
lasteraamatupäeva tähistamiseks
kohtumine Juhani Püttsepaga

135

Laekvere ja Muuga

Raamatukogupäevade üritused:
ettelugemispäev „ Kus hundist

65

räägitakse”, raamatut luges ja
huntidest rääkis Margo
Klaasmägi Laekvere Jahimeeste
Ühingust ja Argo Veskilt Muuga
Linnuküti Jahiühingust
klassidevaheline viktoriin „ Pätu,
Pimmi ja teised lemmikud”

60

koolivaheaja pärastlõunad

15

Laekvere ja Muuga

Kohtumine Sulev Olliga ,
raamatu „ Virumaa viguriga
lood” esitlus

120

Muuga

Künnipäev Vinni valla koolidele

92

Laekvere, Muuga ,
Venevere

Lugemismäng Suvebingo

12

Venevere

Küpsetiste- ja kodunapsipäev

60

