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Sissejuhatus 

 

Tabel 1 

Omavalitsus Elanike arv 
(01.12.21) 

Teeninduspunktide 
arv 

Vinni 
Vallavalitsus 

2674 0 

 

Üldkasutatavate raamatukogude arv:  1 

1.  Põhilised tegevussuunad 

Erinevalt 2020. ja 2021. aastast oli raamatukogu avatud terve aasta. 

Taas saime tunde teha nii gümnaasiumi algklasside kui ka Vinni lasteaia lastele. Hoogu 
andis juurde raamatukogude aasta. Lugemisbingo oli väga populaarne nii täiskasvanute 
kui laste seas.  

Traditsiooniliselt toimus kultuurilooline väljasõit Jõgevamaale.  

Mainimist väärt on valla raamatukogude omavaheline suhtlus ja koostöö, mis ajaga üha 
paraneb. 

      Kahjuks jäi ära uue raamatukoguhoone ehitus.  

Raamatukapp sai ehituse ootuses gümnaasiumi juurde paigaldatud. Nii et ise oleme Vinni 
südames, kapp ca 0,5 km kaugusel.  

1.oktoobrist 2022 suleti Kadila laenutuspunkt. 

 

2.     Juhtimine 

2.1    Raamatukogude struktuur ja nõukogud:  

 
Väga vähese külastatavuse tõttu suleti 1.oktoobrist 2022.a. Kadila laenutuspunkt. Sama katuse 
all asuv noortekeskus sulges uksed 2022.a. alguses. Seltsing Lustakad Noored (pensionärid) 
said 1x kuus kokkusaamisteks oma nurgakese Kadila seltsimajas. 
 
Vinni-Pajusti raamatukogu on avatud: 
E, R 11.00 – 19.00 
T, K, N 11.00 – 18.00 
L 11.00 – 14.00 
 
Suveperioodil 01.juunist 31.augustini on RK avatud E–R  11.00 - 18.00 
 
Põhimäärus on uuendatud 02.06.2020 
Kinnitatud on Vinni valla raamatukogude kasutamise eeskiri ja Vinni valla raamatukogudele 
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mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müügi kord (02.06.2020). 
 
Raamatukogude arv on optimaalne. Elu näitab, kas muutub mõni neist teeninduspunktiks. Ja 
teine küsimus – kas on seda (teeninduspunkti) vaja. Kui ikka inimesi ei ole, kes teenust 
tarbivad/vajavad – siis – kaua võib? Asi ei olegi niivõrd rahalises kulus (näit.Kadila), vaid 
pigem aja kulutamises. Kui RK on ühel päeval nädalas lahti, ei piisa ju ühekordsest ahju 
kütmisest sel konkreetsel päeval. Keegi peaks vähemalt ülepäeva seda hoonet kütma, et ruum 
mingil määralgi soe oleks ja talveperioodil veetorud jäässe ei läheks. Lisaks lumerookimine. 
Kui nädalas korra käia, võib juhtuda, et sel laenutamise päeval pead tundide kaupa lund 
kühveldama. Pole päris nii, et vald on paha – paneb maja kinni. Igal asjal on vähemalt kaks 
otsa. 
Kadilasse sai bussijaama üles pandud nö raamatukapp, mida pole kahe kuu jooksul mitte 
ainuski inimene kasutanud. Need vähesed inimesed, kes Kadila raamatukogus veel käisid, on 
ilmselt tee leidnud Vinni, Rakvere või Väike-Maarja raamatukogudesse.  
 
Samas majas asuv noortemaja pandi samal põhjusel kinni – lapsi lihtsalt ei tulnud.  
 

2.2 Eelarve 

Tabel 2 

Põhieelarve  Seisuga  
31.12.21. €  

Seisuga  
31.12.22 €  

Muutus %  

Eelarve kokku  68.178 102.718 +50,66% 
Personalikulu  37.922 41.804 +10,24% 
Komplekteerimiskulu 15.971 14.811 -7,26% 

sh KOV-lt 10.070 9.707 -3,6% 

sh riigilt  5.901 5.104 -13,51% 

Infotehnoloogiakulu  0.583 1.100 +88,68% 
Täienduskoolituskulu 0.656 0.475 -27,6% 
Üritustele/näitustele 0.334 0.388 +16,17% 

2.3 Projektid 

Tabel 3 

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Eraldatud 
summa 

Projekti üldmaksumus 

- - - - 
 

2.4 Personali koosseis, juhtimine ja areng 

Vinni-Pajusti raamatukogus on 2 täiskohaga (direktor, raamatukoguhoidja) ja üks 0,75 kohaga 
(koristaja) töötajat. 

Raamatukogu on avatud 40 tundi nädalas. 
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2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest.  

Teema Korraldaja Tundide arv Osalejate arv 
Erialased 
täienduskoolitused  

   

    
LVKRK korraldatud 
erialased täienduskoolitused 

   

Soome RK-d:Oodi, 
Kirkkonummi, Herttoniemi 

LVKRK 8 2 

Koolitusreis Tallinnas: Rahva 
Raamat, Eesti RRK, Tallinna 

KRK VKO 

LVKRK 5 2 

Seminar Tamsalus LVKRK 8 1 
Lastekirjanduse erialapäev 

maakonnas 
LVKRK; ELK 4 2 

Digitaalne sisuloome LVKRK 6 2 
Muud koolitused    

MaaRK-de suveseminar 
Põlvamaal 

ERÜ 20 2 

 

Koolitused on vajalikud, huvitavad ja laiendavad silmaringi. Väga vajalik ja praktiline oli 
Digitaalne sisuloome, mis kujutas endast plakatite kujundamist arvutis. Eriti hea oli, et igaüks 
sai vajadusel personaalset juhendamist. 

 
LISA 1 

 

2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised 

LISA 2 

- 

2.4.3 Erialahariduse omandamine 

- 

2.4.4 Töötajate tunnustamine  

Maie Männistet tunnustati KOV-i tänukirjaga Vinni-Pajusti Gümnaasiumi õpilaste eduka 
juhendamise eest õpioskuste olümpiaadiks. 3. klassi õpilased saavutasid maakondlikul 
õpioskuste võistlusel I koha. 

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine 

 LISA 3 

2022.a. pidanuks meil valmima uus raamatukoguhoone, mille ehitus jäi hindade tõusu tõttu 
ära. 
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Raamatukogu asukoht on hea. Ruumid vajavad kapitaalset remonti, aknad vahetamist ja 
inimesed lifti. 

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 
 

Juurdepääs võimalik  
Juurdepääs võimalik osaliselt  
Juurdepääs puudub puudub 

 

 

2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 
Saadi uus sülearvuti. 

Ükski raamatukogu neljast lauaarvutist ei ole üle viie aasta vana. Kui eelnevatel aastatel olime 
hädas iidvanade arvutitega, siis nüüdseks on arvutipargi uuendamine kenasti liikuma saadud. 
2023.a. on kavas ühe töötajaarvuti väljavahetamine. 

Raamatukogus on Wifi leviala. 

3. Kogud komplekteerimine ja töötlemine 
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 
2022.aastal moodustasid annetused 11,2 % kogude juurdekasvust. 

Eelisjärjekorras komplekteeritakse Eesti ilu- ja lastekirjandust, väliskirjandust (nii väärt- kui 
ajaviitekirjandust) ja valikuliselt liigikirjandust. 

Tänasel päeval on komplekteerimine üks suur valikute tegemine. Peame arvestama 
olemasolevat lugejaskonda, aga lähtuma ka Vinni ja Pajusti lasteaedade, Vinni-Pajusti 
gümnaasiumi ja TTK Teenusmajanduse instituudi lähedusest. Komplekteerimisel saab üle 
vaadatud, kes valla raamatukogudest mida tellib, et mitte ülekomplekteerida.  

3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 

Raamatuid osteti 891 eksemplari 12304 € eest (7200.- KOV, 5104.- riigidotatsioon), millest 
79% oli ilu- ja lastekirjandus ja 21% liigikirjandus.  

Annetusena saadi 112 eksemplari raamatuid 1252,14 € väärtuses. 

Saabunud raamatutest vaid 4 eksemplari (0,004%) olid võõrkeelsed. 

Venekeelset kirjandust ei komplekteerita lugejate vähesuse tõttu, tuuakse Lääne-Virumaa 
KRK-st. 

E-raamatuid ei komplekteerita. 

 
3.1.2 Perioodika komplekteerimine 

Perioodika komplekteerimisele kulutati 2507 eurot. Ajakirju osteti 21 nimetust, ajalehti 8 
nimetust. Muul moel saadi 1 ajakiri ja 1 ajaleht. 

Elektrooniline lugemisvõimalus oli 30-le jadaväljaandele. 
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3.1.3 Auviste komplekteerimine 

Ei komplekteeritud. 

 
3.2 Inventuurid, mahakandmised 

Kustutati 1395 eksemplari raamatuid, 60 aastakäiku ajakirju ja 1 muu teavik. 

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  

Vinni-Pajusti raamatukogu on lugejatele avatud 40 tundi nädalas (sh 3 tundi laupäeviti). 

Raamatuid on võimalik tellida raamatukappi ja tagastada tagastuskasti. Tagastuskasti 
kasutatakse usinalt. Raamatukapi teenus ei ole väga edukalt käivitunud, mis on arusaadav – 
kapp asub Vinni-Pajusti gümnaasiumi juures (mis asub raamatukogust ca 0,5 km eemal). 
Ootasime uue maja ehitust, olime koolimajja kolimise ootel ja seetõttu kapp sinna paigaldatud 
sai. 

Raamatukogus saab lisaks tavateenustele (koju- ja kohallaenutus) teha koopiaid, printida (nii 
must-valge kui värviline), skaneerida, lamineerida, ID kaarti kasutada, raamatuid kiletada. 

Väga hästi toimib RVL. Inimesed teavad ja oskavad küsida. Kes ei tea – sellele pakume. Kui 
on maakonnasisesene st ei pea maksma, siis kasutatakse võimalust isuga. Kui peab maksma 
(teistest maakondadest tellimiseks), siis enamasti loobutakse. 

Urramis teavikute reserveerimine ja pikendamine on juba tavaline. Nüüd on lisandunud ka 
lugejate registreerimine. 2022.a. registreeriti end Urramis lugejaks kuuel (6) korral. 

 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.  

Avaliku teabe kättesaamiseks on 2017.aastal soetatud arvuti. Enamasti käiakse e-postkastis, 
makstakse makse, täidetakse e-dokumente, digiallkirjastatakse jms. Vajadusel aitame. 

 

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

Tabel 4 

Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2021 

Lugejad 
2022 

Muutus (+-) 

Vinni-Pajusti 569 585 +16 

 

Raamatu- 

kogu 

Külastused 
2021 

Külastused 
2022 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal-
külast. 
2021 

Virtuaal-
külast. 
2022 

Muutus 
(+-) 
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Vinni-Pajusti 6059 6868 +809 0 0 0 

 

Raamatu- 

kogu 

Laenut-d 
2021 

Laenut-d 
2022 

Muutus 
(+-) 

Päringud* 
2021 

Päringud* 
2022 

Muutus 
(+-) 

Vinni-Pajusti 21306 20238 -1068 25 29 +4 

 

Raamatu-
kogu 

Virtuaalürituste arv Virtuaalüritustel 
osalejate arv 

Virtuaalürituste 
järelvaatajate arv* 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 
Vinni-
Pajusti 

0 0 0 0 0 0 

 

Raamatu-
kogu 

Virtuaalkoolituste arv Virtuaalkoolitustel 
osalejate arv 

Virtuaalkoolituste 
järelvaatajate arv* 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 
Vinni-
Pajusti 

0 0 0 0 0 0 

 

Raamatu-
kogu 

Virtuaalnäituste 
arv 2021 

Virtuaalnäituste 
arv 2022 

Virtuaalnäituste 
külastajate arv 
2021 

Virtuaalnäituste 
külastajate arv 
2022 

Vinni-
Pajusti 

0 0 0 0 

 

Et lapsi-lugejaid on juurde tulnud +26, tähendab see, et täiskasvanud lugejaid on võrreldes 
2021. aastaga vähemaks jäänud (-10). 

Kui 2021.a. oli täiskasvanud lugejaid 363, siis 2022.aastal 353. 

Laenutusi kokku on vähemaks jäänud -1068. Kui arvutada ja võrrelda 2021.aastaga, selgub, et 
täiskasvanute laenutusi on vähemaks jäänud -1986. 

Kui raamatukogu jääb edasi siia II korrusele, väheneb täiskasvanud lugejate ja laenutuste arv 
ilmselt veelgi. Et laenutuskapp on ca 0,5 km kaugusel, ei kiputa seda väga kasutama.  

Laenutustest 73,7% on ilu- ja lastekirjanduse laenutused. 

Laenutuste koguarvust 94,5% on raamatulaenutused, 5,3% perioodikalaenutused ja ülejäänud 
0,2% on auviste ja mängude laenutused. 

98,8% laenutatud raamatutest on eestikeelsed. Ca 1% võõrkeelsetest laenutustest on vene 
keeles. 
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4.3 RVL teenindus  

RVL-i teel laenutati sisse 889 ja välja 127 raamatut. 

Kõige rohkem laenutati raamatuid Lääne-Virumaa KRK-st, Muuga ja Laekvere 
raamatukogudest. 

Vallasisene RVL toimib väga hästi. Piirkondade haldusjuhid toimetavad päeva-paari jooksul 
vajaminevad raamatud kohale. 

 

4.4 Laste- ja noorteteenindus  

4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine  
Laste-ja noortekirjandust hangiti juurde 293 eksemplari (29,2% saabunud teavikute 
koguarvust). Kahjuks on üsna palju selliste asjaarmastajate raamatuid, kes oma kulu ja 
kirjadega ilmutavad oma teoseid, aga paraku kipuvad need tulema ja seisma jäämagi. 

Perioodikast on lastele tellitud ajakiri Täheke. 

4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 
Tabel 5 

Rmtk Lug-d 
2021 

Lug-d 
2022 

Muutus 
(+-) 

Külast-d 
2021 

Külast-d 
2022 

Muutus 
(+-) 

Laenut 
2021 

Laenut 
2022 

Muutus 
(+/-) 

Vinni-
Pajusti 

206 232 +26 1854 2768 +914 3755 4673  +918 

 

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

2022.a. on tublisti kasvanud kõik laste arvulised näitajad. Lugejaid +26, laenutusi +918 ja 
külastusi +914 

Jätkuvalt loetakse enim kohustuslikku kirjandust. Populaarseks on saanud arvutimängude 
raamatud. 

4.4.4 Laste- ja noorteüritused 

 LISA 4  

Taas on tee raamatukokku leidnud algklassid ja Vinni lasteaia erinevad rühmad. Eriti tublid 
on Oravapere lapsed, kes osalevad ka Lugemisisu programmis. Nende õpetaja M. Tolbuzova 
tellib ka erinevaid teematunde (n. lindude ränded, väärtuskasvatus).  

Raamatukogutundides käisid 1.-4. klassi lapsed (13x). Lisaks tellitud teemadele (H.C. 
Andersen, rahvakalendri tähtpäevad) antakse raamatukogule sageli võimalus ise valida, mida 
lastele teha või ette lugeda. 

Raamatukogu osaleb ELK Lugemisisu programmis. Osales 45 last. Diplomid said 7 last, mis 
anti lastele üle pidulikul õppeaasta lõpuaktusel koolimajas. Lugemisisu arvestus on pisut 
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nihkes – algab hooaeg sügisel ja lõpeb kevadel, aga sellest pole probleemi, üle loetud saavad 
lõpuks kõik isukad. 

Raamatukogude aasta lugemisbingos osales 19 last, täis loeti 32 bingopiletit.  

Tublidele lugejatele toimus ülevallaline tänuüritus, kuhu Vinni-Pajusti piirkonna lapsi oli 
kutsutud 24. Peaesineja oli professor Siiri (Merli Hirbaum), kes oskas suurepäraselt lapsi 
kaasa tõmmata ja tegutsema panna.  

.  

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  
Koduteenindust kasutavad 3 inimest. Kui on raamatusoov, siis nad helistavad ja raamatukogu 
juhataja viib neile raamatud koju ja toob läbiloetud tagasi. 

Tabel 6 

Vinni-Pajusti RK Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv 

Koduteenindus 27 27 3 

 

Tabel 7 

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    

Head koostööd saab teha Vinni-Pajusti gümnaasiumiga ja Vinni lasteaiaga. Viime neile läbi 
raamatutunde erinevatel teemadel või tutvustame kirjanikke ja nende loomingut.  

Meeleolukas oli osalemine kooli korraldatud orienteerumismängus. Raamatukogu oli üheks 
otsitavaks punktiks, kus pidi etteantud ülesande täitma – lapsed said raamatukoguaasta tantsu 
vihtuda, ühel jalal tähestikku lugeda ja sõnarägastikku lahendada. 

Maie Männiste juhendas õpilaste raamatukoguringi. 

Korteriühistutele oleme alati võimaldanud oma ruume kasutada koosolekute läbiviimiseks. 
2022.aastal kasutati seda võimalust nelja korral.  

Koostöös Vinni valla raamatukogudega toimus kultuurilooline ekskursioon Jõgevamaale 
(Kalevipoja ja Palamuse muuseumid, Kassinurme linnus, Kuremaa loss). Valla peale kokku 
osales 42 inimest, neist Vinni piirkonnast 20. Ekskursiooni ettevalmistamisel on tööd ära 
jagatud – kes vastutab toitlustamise eest, kes organiseerib bussi, kes otsib giidi jne. 

Toimus ka Vinni valla raamatukogude külastusmäng, kus pidi kokku saama pusle valla 
raamatukogude piltidest.  
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Kui Muuga mõisas käis lugejatega kohtumas Ain Kütt, sai vallast 8-kohaline väikebuss 
küsitud ja sel moel ka Vinni rahvaga kohtumisel osaletud (8 inimest). 

Kadripäeval käisid valla raamatukoguhoidjad (Vinni, Laekvere, Ulvi ja Roela) volikogus 
sanditamas. Kaasatud oli Ulvi rahvamaja töötaja ja pillimees Ants ning tulemus oli väga 
meeleolukas ja lustiline. Sai soovitud rahvaasemikele tervist, küsitud mõistatusi, mängitud 
mänge ja isegi lauldud! Volinikke ja pealtvaatajaid kokku oli 25.  

Ere Tammeorg osaleb E. Vilde nim. kirjandusauhinna žürii töös.  

Raamatukogude aasta Lugemisbingos loeti täis 56 bingopiletit (25 TK ja 31 L). Auhindadeks 
olid erinevas suuruses šokolaadid (kas täis saadi nurgad, diagonaal või täismäng). 
Lõpuloosimises osalesid täiskasvanud ja lapsed eraldi. Välja loositi 6x15 € Apollo 
raamatupoe kinkekaarti ja 4 suurt šokolaadi. 

Väljapanekud: 

Hea lasteraamat 2021 

Hea noorteraamat2021 

Jah, Ukraina on olemas! 

Kogude pärlid (E. Vilde kogutud teosed 1923 – 1935) 

Nukitsa konkurss 2022 

Kauneid jõule! 

4.6.2 riiklikul tasandil  

Transpordiameti algatusel ja toel toimus liiklusnädal, kus erineva raskusastmega 
viktoriinidele said vastata lapsed, noored ja täiskasvanud. Osales 53 last ja 6 täiskasvanut. 

ELK algatud Lugemisisu programmis osales 45 last, kellest diplomi said 7. Diplom ja väike 
auhind anti üle õppeaasta viimasel päeval koolimajas pidulikul aktusel. 

4.6.3 rahvusvahelisel tasandil  

- 
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele. 

Rühmakoolitusi oli kokku 14.  

Lugemisisu tunnid lasteaialastele ja algklasside õpilastele. Lugemisisu programm on 
tänuväärne asi, kuna kaasas on juhendid, kuidas ja mida lastele ja lastega koos teha.  

Kuidas raamatud raamatukokku jõuavad, kuidas riiulile paigutada, kuidas riiulilt otsida – seda 
saab raamatukogutundides lastele rääkida ja praktiliselt järele proovida.  

Individuaalkoolitusi pole kokku loetud, aga kogemuslikult võib öelda, et enim vajatakse abi 
pangateenuste kasutamisel, patsiendiportaali sisenemisel, mingi dokumendi täitmisel ja selle 
edasisaatmisel, allkirjastamisel jms. 
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Abi vajavad need, kel pole Smart-ID-d ega Mobiil-ID-d so valdavalt vanemad inimesed, kes 
pole varem ID-kaardi PIN-e kasutanud. On neid, kes tahavad ise ära õppida, aga rohkem neid, 
kes paluvad abi ja siis sujuvalt paluvad abistajal asi ära teha. 

4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded  
Koduvalla Sõnumites avaldati raamatukapi-teenust tutvustav artikkel (Nüüd ka Vinnis! 
Raamatud kapist! – Tammeorg, E.) 

Raamatukogu tegemisi tutvustatakse Facebookis. 

4.9 Andmebaasid.  

Vinni valla raamatukogude kodulehelt https://www.vinniraamatukogud.eu saab siseneda e-
kataloogi Urram, kus saab teha otsingut, pikendada, reserveerida, end lugejaks registreerida. 
Kodulehelt saab kasulike linkide kaudu siseneda Digarisse, Ellusse jm. 

5. 2023. aasta tegevused 
2023.a. alguses kuulutati raamatukoguhoone ehitamiseks välja uus hange. Et taas on, mida 
oota-loota! 

Lääne-Virumaa KRK eestvõtmisel saab lõpuks teoks lugejauuring ja kvaliteedihindamine. 

Valla raamatukogudega koos teeme taas kultuuriloolise reisi – seekord Paldiskisse tutvuma  
linna ja selle huviväärsustega. Plaanis on ülevallaline Endla teatri etenduse külastus. 

Lastele tuleb suvelugemise programm, sügisel tänuüritus. 

Planeeritud on lugejatega kohtuma kutsuda 2 kirjanikku (lastele Tomusk, I. ja täiskasvanutele 
Tinnuri, U.) 

Välja on vaja töötada komplekteerimise põhimõtted ja andmekaitsetingimused. 

 

Direktor 
Allkiri   Ere Tammeorg 

   25.01.2023 
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LISA 1. Personali koolitus 

Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv  

(koolituse maht ) 

Koolituseks kulutatud 

Vinni-Pajusti 11 94 0.475 

 

LISA 2. Raamatukogutöötajate avalikud esinemised 
- 

LISA 3. Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid 

Raamatukogu nimi              Teostatud tööd (2022) 

Vinni-Pajusti - 

 

LISA 4. Laste ja noorteüritused 

Raamatukogu nimi Ürituse nimi Osavõtjate arv 

Vinni-Pajusti 2x Emakeelepäev 28 

 Rebane ja kolm muna 

(munadepühad) 

5 

 Raamatukoguaasta start 25 

 2x Minu muinasjutt 
(H.C.Andersen) 

25 

 Minu oma raamat 17 

 Kuhu lapsed said? 24 

 Orienteerumismäng 36 

 Vilista mulle, Johanna 

(vanavanemate päev) 

19 

 Kes? Kuhu? Millal?  

(lindude ränded) 

7 

 4x Kui kohtad karu 

(Põhjamaade nädal) 

50 

 Konn ja võõras 

(väärtuskasvatus) 

9 
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 Jõuluvanade vahetus 16 

 Päkapikkude elu meil ja mujal 4 

 Ajalootund (päkapikud, 
jõulukombed – meil ja mujal) 

16 

 Tänuüritus lastele Roelas  24 

 Lugemisbingo 31 

 Liiklusnädal 53 

 


