
Aastaaruanne 2021 

Kadrina valla raamatukogu Vohnja filiaal 

Elanike arv: 589 

1.Põhilised tegevussuunad 

2021. aasta oli Vohnja filiaali juubeliaasta.  Koroonaviiruse laialdase leviku tõttu ei korraldatud 

suurt avalikku juubeliüritust, vaid tähistati seda emotsionaalse virtuaalnäituse ja Vohnja küla 

kunagise fotohuvilise naisterahva kodulooteemalise fotonäitusega. 

 Külapoe sulgemine paar aastat tagasi mõjutab raamatukogu külastatavust jätkuvalt. Tagasi ei 

ole tulnud n.n suvelugejad ning poodi ja raamatukogu külastavad ümberkaudsete külade 

elanikud. Kui on vaja kaugemale poodi sõita, siis tarbitakse ka muid teenuseid seal. Sellega 

seoses vähenes laenutuste ja külastuste arv. 

Aasta esimeses pooles oli laste külastusi ja laenutusi vähe, teisel poolaastal alustati taas 

iganädalaste ettelugemise tundidega ning lastel oli võimalik raamatukogus meisterdada ja 

joonistada. Raamatukogu sai juurde hulga lauamänge, et lastel ja noortel oleks võimalik oma 

vaba aega koos sõpradega lõbusalt veeta. 

Koroonaolukorra leevenedes oli märgata, et vanemaealistel tekkis huvi raamatukogus kokku 

saada, kuid  viiruse leviku laienedes see huvi kadus.  

Distantsõppe ajal vajasid lapsevanemad telefoni teel arvutinõustamist. 

Raamatukogu sai uue infotahvli. Eelmise aasta lõpus ostetud tagastuskasti kasutati pidevalt. 

 

1.1 Koroonaviiruse mõju  

TEENUS 

Kooli ja lasteaia  mitmete viirusepuhangute tõttu ei julgenud vanemaealised inimesed  hoonet, 

kus raamatukogu asub, külastada. Koroonaviiruse leviku tõttu majas oli töötaja  veebruari 

lõpust  märtsi alguseni 10 päeva karantiinis. 11. märtsist ulatuslikud piirangud. Huvitegevus ja 

noorsootöö siseruumides keelatud. Esimese poolaasta koroonaviiruse piirangute tõttu oli 

raamatukogu külastajatele suletud 10.03- 03.05. Laenutada sai kontaktivabalt ja raamatud 

tagastada tagastuskasti. Raamatuid  telliti telefoni teel , raamatukoguprogrammis reserveerides 

ja Facebook Messengeris. Arvutit sai kasutada eelneval kokkuleppel 15 minutit.  

Alates 3. maist olid raamatukogud avatud, kuid kehtis  2+2 reegel, maskikandmise ja käte 

desinfitseerimise kohustus. Alates 24. maist ruumi täituvus 50 %.   

Raamatukogu lahtiolekuaegu ei muudetud. 

Kahel korral jagati kontaktivabalt piirkonna koolilastele toidupakke. 

Ridaküla laenutuspunkt oli avatud ettenähtud lahtiolekuaegadel. Teenindus toimus piirangute 

ajal  kontaktivabalt ja maskides. 

Raamatukogu juubelit tähistati virtuaalnäitusega. 

Osaleti digitaalsel koristuspäeval. 

 

 

TARISTU 



Raamatukogu töötaja sai uue sülearvuti koos Photoshop programmiga. Uus sülearvuti  teeb 

Ridaküla laenutuspunktis töö lihtsamaks ja kiiremaks. Photoshop programm on abiks  

kuulutuste  ja  fotonäituste tegemisel. Lugejad kasutasid jätkuvalt raamatute tagastuskasti. RVL 

teenuse kasutamisel oli hea kasutada Kadrina põhikogu raamatukappi. Raamatukogu sai 

reklaamtahvli. 

 

TÖÖKORRALDUS 

Ümberkorraldusi ruumides  ei olnud. Töötaja tööaeg ei muutunud. Raamatukogu oli 

eriolukorra (10.03-03.05) ajal külastajatele suletud. Toimus kontaktivaba laenutus. Ridaküla 

laenutuspunktis laenutati eriolukorra ajal kontaktivabalt ja maskides.   

 

PARIMAD UUED PRAKTIKAD 

Suurimad väljakutsed olid töö lugejatega, neile sobivate  raamatute tellimise  ja raamatute 

kättesaamise meetodi leidmine. Koroonaviiruse leviku tõttu vähenesid raamatukogu 

külastused. Kuna raamatukogu asub lasteasutusega ühes hoones ja seal oli mitmeid  

haiguspuhanguid, pelgasid lugejad raamatukogu aastaringselt külastada. Raamatukogu juubeli 

auks koostatud virtuaalnäituse võtsid inimesed hästi vastu ja tulevikus tasub  sarnaseid 

näituseid veelgi korraldada. 

 

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 7  1 

Ülevaade krimikirjandusest 

(18.03). Jaan Martinson 

LVKRK 2  1 

Õppereis Viimsi 

raamatukogusse. Sotsiaalse 

kaasatuse tööst TLN KRK-s, 

Tänapäeva kirjastuse 

väljaanded(10.09).Tiiu Valm, 

Leelo Ainsoo, Tauno Vahter 

LVKRK 5  1 

Muud koolitused  10,5  1 

MS PowerPoint koolitus. 

Kersti Laidvee 

Jõhvi 

Keskraamatukogu 

6,5  1 

Fotograafia ja Photoshop. 

Avo Seidelberg 

Kadrina valla IT- 

spetsialist 

4  1 

 

28. jaanuaril koosolek Kadrina põhikogus. Teemaks oli liikuv noortekas raamatukogudes.  



1.aprillil Eesti lastekirjanduse aastakoosolek. Ülevaade lastekirjandusest 

(järelvaatamisest).  

1.juulil raamatukapi kasutamiskoolitus Kadrina põhikogus. 

2021. aasta koolitused olid huvitavad ja vajalikud.  Kõige rohkem meeldis Jõhvi 

keskraamatukogu poolt korraldatud PowerPointi koolitus. Programm on aastatega palju 

täienenud ja väga palju uusi võimalusi loodud, mida saab oma töös kasutada.  

LVKRK  koolitused on olnud alati hästi korraldatud, vajalikud ning huvitavate lektoritega. 

Viimsi raamatukogu külastamine andis huvitavaid mõtteid ja raamatukogu jättis väga hea 

mulje. 

 Kadrina kirjandusklubi kunstiloengud olid väga harivad ja huvitavad. Uueks kogemuseks 

oli veebikoosolekutel osalemine.  Eriti hea võimalus on vaadata koolitust endale sobival 

ajal järelvaatamisest. 

 

2.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:  

Avalikke esinemisi ei olnud. 

LISA 2 

 

2.3 Erialahariduse omandamine  

Sooritatud kutseeksam, mis lubab töötada raamatukogus 

 

2.4 Töötajate tunnustamine.  

- 

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine.  

Raamatukogu haldusjuhtimisega tegeleb Kadrina põhikogu. 

Vohnja raamatukogu asub Vohnja mõisahoones koos Vohnja lasteaed- algkooliga. 

Raamatukogu kogupind on 73 ruutmeetrit. Raamatukogu on heas seisukorras. 2021. aastal sai 

raamatukogu trepp-tabureti ja reklaamtahvli ning uue sülearvuti. 

 

LISA 3 

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 

Liikumispuudega inimestele mõeldud kaldteed puuduvad 

2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 

Raamatukogul on kolm arvutit. Üks lugeja ja kaks töötajaarvutit (veebikaameraga lauaarvuti 

ja uus sülearvuti)  Töötaja sülearvuti on vajalik tööks Ridaküla laenutuspunktis. 

Raamatukogus on võimalik koopiaid teha, skaneerida, printida ja vajadusel saab Kadrina 

põhikogus lamineerida. Raamatukogus on WI-FI levi. 

Raamatukogus on head infotehnoloogilised võimalused. 

 

3. Kogud komplekteerimine ja töötlemine 

Raamatukogu lähtub kogude komplekteerimisel Kadrina valla raamatukogu 

komplekteerimise põhimõtetest. Arvestatakse piirkonna lugejate soovidega. 

2021. aastal on arvele võetud 274 raamatut, neist 11 annetust.  Uusi auviseid arvele ei võetud. 

Kustutati 240 raamatut. Kokku on raamatuid arvel 8976 eksemplari. Auviseid 15, elektroonilisi 

teavikuid 1 ja 4 muud teavikut. Ajakirju tellitud 9 kustutatud 0, kokku arvel 102 aastakäiku. 



Annetusi oli 11, eelmisel aastal 25 

Perioodika tellib Kadrina põhikogu. Kultuuriperioodikast on tellitud ajakiri „Täheke“. 

 

3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 

Komplekteerimise prioriteetideks on eesti kirjandus, väärtkirjandus ja lasteaed- algkooliga 

samas hoones asudes lastekirjandus.   

Ajakirjadest on kõige rohkem laenutatud ajakirju „Kroonika“, „Tiiu“ , Käsitöö“, „Maakodu“ 

ja „Eesti Naine“ 

Ilukirjandusest on laenutatud kõige rohkem D. Owens „Kus laulavad langustid“, N. May 

„Väike nurgapood. Taaskohtumine“ , L. Fenwick „Cornwalli suvi“, Keskküla, J „“Finants ja 

maksuarvestus“ ning Treier, M „Hommikujutud varajasele ärkajale“ 

Lastekirjandusest on laenutatud kõige rohkem M. Widmark „Kirikumõistatus“, P.Pohl „Ma 

olen ikka teiega“, K. Reimus „Haldjatants“ 

Komplekteerimissummad on piisavad. Fondist on vaja rohkem raamatuid maha kanda. 

Lugejate sihtrühmade järjestus: töötajad, pensionärid, algklasside õpilased 

 

Kogude juurdekasv 274, millest annetusi 11  

Kogude suurus 8976 eks 

Ringlus 0,5 

Keskmine loetavus 34,8 

Annetuste osakaal kogude juurdekasvust on 4 %                                                             

Külastuste intensiivsus aastas 16,8                                                                                         

Hõlve 22,6                                                                                                                       

Keskmine külastatavus päevas 11,3 

3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 

Kogude juurdekasv 274, millest annetusena 11, so 4% 

E-raamatute vastu puudub hetkel huvi. 

3.1.2 Perioodika komplekteerimine 

Raamatukokku oli 2021. aastal tellitud 9 ajakirja ja 5 ajalehte. 

3.1.3 Auviste komplekteerimine 

2021. aastal ei lisandunud ühtegi auvist. 

Auviseid on arvel kokku 15, audiaalteavikuid 11, kombineeritud auviseid 3. Elektroonilisi 

teavikuid 1. 

 

3.2 inventuurid, mahakandmised                                                                                          

Inventuur toimus 2018. aastal. 2021. aastal kanti maha 240 raamatut. 

 

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  

Raamatukogus on võimalik skaneerida, printida ja koopiaid teha. Raamatukogus on võimalik 

e-teenuste tegemiseks kasutada  internetiühendusega arvutit. Printimisteenuse kasutamine on 

jäänud eelmise aastaga võrreldes samale tasemele. Raamatukogu reklaamib Kadrina 

kirjandusklubi, Neeruti seltsi, Ridaküla seltsimaja  ja Kadrina rahvamaja üritusi. 



4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.  

Vohnja raamatukogus  on üks ID- kaardi lugejaga lugejaarvuti. 

 Lugeja arvutit kasutati võrreldes eelmise aastaga natukene rohkem. 2020 aastal 48 korral, 

2021. aastal 68 korral. 

Arvutit kasutati põhiliselt  pangateenuste sooritamiseks, e-posti lugemiseks, laevapiletite 

broneerimiseks ja printimiseks ning kõige rohkem digitõendite välja printimiseks. 

Vohnja lasteaed- algkooli lapsed kasutavad kooli arvuteid. 

 

4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte    

2021. aastal oli võrreldes eelmise aastaga 5 lugejat rohkem. Raamatukogu külastusi oli 

eelmise aastaga võrreldes 216 ja laenutusi 831 vähem.  Päringute arv kasvas 51 päringu 

võrra, neid oli 105, eelmisel aastal 54. Toimus üks virtuaalnäitus, kus aasta lõpu seisuga oli 

kodulehel 609 vaatamist. 

Tabel 1 

Raamatu-

kogu 

Lugejad 

2020 

Lugejad 

2021 

Muutus (+-) 

Vohnja 128 133 +5 

 

Raamatu- 

kogu 

Külastused 

2020 

Külastused 

2021 

Muutus 

(+-) 

Virtuaal-

külast. 

2020 

Virtuaal-

külast. 

2021 

Muutus 

(+-) 

Vohnja 2455 2239 -216 0 0 0 

Külastused sisaldavad ka tagastuskasti ja raamatukapi külastusi. 

Raamatu- 

kogu 

Laenut-d 

2020 

Laenut-d 

2021 

Muutus 

(+-) 

Päringud* 

2020 

Päringud* 

2021 

Muutus 

(+-) 

Vohnja 5465 4634 -831 54 105 +51 

 

 

Raamatu-

kogu 

Virtuaalürituste arv Virtuaalüritustel 

osalejate arv 

Virtuaalürituste 

järelvaatajate arv* 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Vohnja 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 

Vohnja 0 0 0 0 0 0 

*kui järelvaatamine võimaldati peale koolituse toimumist 



Raamatu-

kogu 

Virtuaalnäituste 

arv 2020 

Virtuaalnäituste 

arv 2021 

Virtuaalnäituste 

külastajate arv 

2020 

Virtuaalnäituste 

külastajate arv 

2021 

Vohnja 0 1 0 609 

 

4.3 RVL teenindus  

Kadrina vallas on hästi toimiv raamatuvahetus. 2021. aastal vähenes eelmise aastaga nii sisse- 

kui ka väljalaenutus. Raamatuid sisse laenutatud 2020. aastal oli 402, 2021. aastal 360 

Raamatuid välja laenutatud 2020. aastal oli 411, 2021. aastal 333. 

Raamatute transpordiks kasutatakse valla bussi ning lugejate ja pereliikmete abi.  

2021. aastal suurenes vajadus RVL teenuse tellimiseks Lääne- Virumaa Keskraamatukogust. 

 

4.4 Laste- ja noorteteenindus  

Vohnja raamatukogu asub Vohnja lasteaed- algkooliga ühes hoones. Tänu sellele on võimalik 

lastega korraldada erinevaid üritusi. 2021. aasta esimeses pooles ei toimunud eriolukorra tõttu  

lastega üritusi. Ettelugemis-, meisterdamis- ja mängutunnid taastati sügisel. Koostöös 

Kadrina noortekeskusega olid kavas iganädalased meisterdamised, kuid need ei õnnestunud 

eriolukorra piirangute ja laste kiire elukorralduse tõttu.  Sellest koostööst ei loobuta ning 

jätkatakse sobiva kellaaja ja päeva leidmist. Huvitav koostöö oli Kadrina noortekeskuse 

korraldatud pildiorienteerumine, kuhu oli kaasatud ka raamatukogud. 

Sügisel taastati lasteaia vanema rühma igareedesed ettelugemis- ja teematunnid. 

Eesti Lastekirjanduse Keskuse lugemisprogrammiga „Lugemisisu“ ei liitutud. 

Aastatega on jäänud vähemaks laste üldine vaba aja lugemine, loetakse ainult kohustuslikku 

kirjandust. Vohnja kooli  lapsed laenutavad õhtuõppes lugemiseks õpetaja poolt ettenähtud 

raamatuid ja koju laenutatakse omal valikul väga vähe. 

Lasteüritusi oli kokku 13, lastele mõeldud näitusi ja väljapanekuid 1.  

 

4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine  

2021. aastal oli tellitud 53 laste- ja noorteraamatut. 2020. aastal 86. 

Komplekteerimissummad on piisavad.  

 

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 

(+/-) 

Vohnja 37 38 +1 1148 895 -253 597 452  -145 

 

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

2021. aastal oli võrreldes 2020. aastaga 1 lugeja rohkem, 253 laste külastust vähem ja 145 



laenutust vähem. Vohnja kooli lapsed olid mitmel korral distantsõppel ja ka muul ajal 

kasutasid raamatukogu vähem. 

Vohnja raamatukogust laenutati vajalikke raamatuid  ka naabermaakonda.  Lugejad oskavad 

leida lugejaprogrammist iseseisvalt raamatukogu, kus vajalik teavik olemas on. 

Sügisel oli võimalus lastel raamatukogus meisterdada, joonistada ja mängida lauamänge. 

Raamatukogu sai juurde palju huvitavaid lauamänge. 

Ridaküla laenutuspunktis on võimalik tutvuda uute lasteraamatutega ja vajadusel tellida ka 

kohustuslikku või vaba aja kirjandust. Ridakülas on hoogne seltsitegevus ja lastel on 

võimalus tegeleda erinevate hobide ja tegevustega. Raamatute laenutamise võimalust ei 

kasutata palju, kuid vajadusel on see lastele kättesaadav. 

 

4.4.4 Laste- ja noorteüritused:  LISA 4  

Lasteüritusi oli 13, osalejaid 140 

Raamatukogus on pidevalt väljapanek uutest raamatutest. Ürituste teemad on valitud  

koostöös Vohnja lasteaed-algkooli õpetajatega. Üritused toimusid aasta teises pooles. 

Suvel toimunud kahel meisterdamis üritusel oli vähe lapsi, aga nii lilletrükis T-särkide 

valmistamine kui ka päikesevalgusega kujundite fotopaberile valgustamine õnnestusid hästi. 

Kõige elevust tekitavam  oli detsembris morsetähestiku abil salakirja lahti kodeerimise ja 

oma päkapikukommi asukoha leidmise üritus. 

Raamatukogu sai uusi lauamänge ja meisterdamisvahendeid. 

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  

Tabel 3 

 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv 

Koduteenindus 0 0 0 

 

Tabel 4 

Teenused teistele asutustele Ürituste arv Osavõtjate arv 

0 0 0 

 

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

võimalusi pakkuv kultuurikeskkond  

Vohnja raamatukogus toimuvad põhiliselt lasteüritused.  Raamatukogu oli kaasatud Tapa- 

Loobu matka Vohnja külas toimunud perepäeva programmi. Raamatukogu oli külalistele 

avatud ja seal tutvustati küla ajalugu.  Külastajad kiitsid Vohnja väikest ja hubast 

raamatukogu ja kunagised raamatukogu  lugejad jagasid oma nostalgilisi mälestusi. 

2021. aasta oli Vohnja raamatukogu 100. juubeliaasta ja koroonaolukorra tõttu suuremaid 

avalikke üritusi ei korraldatud. Tähelepanu sellele sündmusele tõid Vohnja raamatukogu 

lähiajaloost koostatud virtuaalnäitus ja Vohnja kunagise hobifotograafi kodulooline 

fotonäitus. Fotonäituse tegemisel olid abiks tugev kolleegide  ja Vohnja lasteaed- algkooli 

töötajate toetus. Mõlemad näitused õnnestusid hästi ja tagasiside oli hea. 

Näitused ja väljapanekud : 



• Jaan Kaplinski 80 

• Minu Eestimaa (Minu… sarja raamatud) 

• 20 .august 1991- 30 aastat taasiseseisvumisest. 

• Virtuaalnäitus VOHNJA RAAMATUKOGU 100 

• Fotonäitus LAPSEPÕLV TÄDI LEIDAGA 

Koroonaolukorra leevenedes tekkis vanemaealistel lugejatel kooskäimise ja suhtlemise huvi. 

Suvised aiatööd ja sügisesed saagikoristustööd ning erinevate aegade viirusepuhangud 

lükkasid kooskäimise tulevikku . Kuna raamatukogu asub lasteasutustega samas hoones, 

kardavad lugejad raamatukogu külastada. 

Vohnja raamatukogu töötaja on ERÜ ja Kadrina kirjandusklubi liige. 

4.6.1 kohalikul tasandil   

2021. aastal pöörduti telefoni  ja Messengeri kaudu raamatukogu poole tavalisest rohkem. 

Küsiti teavet koroonapasside ja riigis kehtivate reeglite kohta, suvel tunti huvi aianduse ja 

kultuurisündmuste kohta. 

Ridaküla laenutuspäevadele on kohalikud seltsimaja aktiivsed inimesed organiseerinud 

üritusi ja koolitusi. Samas laenutatakse raamatuid ja on võimalik tutvuda uuema 

kirjandusega. Ühiselt  toimuvad ka raamatuarutelud. Laenutuspunkti töö teeb võimalikuks 

vallatranspordi kasutamise võimalus. 

Maakonna  ja valla aasta tegijate valimist eelistavad inimesed teha veebipõhiselt. 

Kohalikel valimistel sai raamatukogus tutvuda kandideerijate programmidega. 

 

4.6.2 riiklikul tasandil  

Puuduvad 

 

4.6.3 rahvusvahelisel tasandil  

Puuduvad 

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele. 

Raamatukogu tutvustab lugeja.ee kasutamist, abistab e-teenuste kasutamisel. 2021. aastal 

vajasid inimesed abi COVID tõendite välja printimisel.  Vanemad inimesed vajavad abi 

arvuti kasutamisel. Küsitakse abi ka nutitelefoni kasutamisel. AIP- külastusi oli 68. Prinditi 

30 COVID tõendit, neist 30 töötaja abiga. Individuaal koolitusi 10. Covid tõendi printimine 

oli tasuta. 

4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded  

Raamatukogu teenuste tutvustamisega tegeletakse Kadrina põhikogus. Raamatukogu 

teenuseid tutvustab internetis valla koduleht ja Kadrina valla raamatukogu Facebooki leht. 

Raamatukogul on uus koduleht. 

Raamatukogu üritusi ja teenuseid tutvustab Kadrina valla ajaleht „Kodukant“ 

 

4.9 Andmebaasid.  

Raamatukogul on kroonikavihik, kodulookartoteek ja fotoalbum. Valla ajalehe „Kodukant“ 

märksõnastamine. Wikipedias on Kadrina raamatukogu ajalugu, mille koostamisel 

raamatukogu töötajad osalesid. Olemas valla ajalehe „Kodukant“ kõik numbrid. 

 



5. 2022. aasta tegevused 

2021. aastal jätkatakse koostööd kõigi valla kultuuri- ja haridusasutustega ja 

raamatukoguperega. Jätkuvalt tuleb tegeleda fondipuhastamisega. Raamatukogu reklaamib 

Kadrina kirjandusklubi üritusi. Tegeleda tuleb uute raamatukogu külastajate leidmisega ja 

laenutuste arvu tõstmisega. Iga lahkuv lugeja jätab statistikasse kurva jälje. Tuleb 

taaselustada lõunased koosviibimised koos raamatute, info ja kohviga ning jätkata lastetööga. 

 

Raamatukoguhoidja  

Ly Pajussaar 

Kuupäev.:12.01.2021 

 

 

LISA 1. Personali koolitus 

Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv  

(koolituse maht ) 

Koolituseks kulutatud 

0 0 0 0 

 

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

LISA 3. Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid 

Raamatukogu nimi              Teostatud tööd (2021) 

0 0 

 

LISA 4. Laste ja noorteüritused  

Raamatukogu nimi Ürituse nimi Osavõtjate arv 

Vohnja raamatukogu Pop-up raamatunäitus 

Ridaküla laenutuspunktis. 

Uued lasteraamatud 

 

Vohnja raamatukogu Joonistame päikesega. 

Fotopaberi peale 

taimmaterjaliga kujutiste 

tegemine 

4 



Vohnja raamatukogu Lilletrükk. T-särgile lilledest 

surutud lkujutised 

5 

Vohnja raamatukogu Mets- ja koduloomad. 

Vestlusring ja ettelugemine. 

24 

Vohnja raamatukogu Leivanädal ja 

raamatukogupäevad. 

Ettelugemine ja vestlusring 

17 

Vohnja raamatukogu 20.otoober on ettelugemispäev. 

Lasteaia noorem rühm 

6 

Vohnja raamatukogu 20.oktoober on 

ettelugemispäev. Lasteaia 

vanem rühm 

6 

Vohnja raamatukogu Foam paberist tujusõrmuste 

valmistamine. 

6 

Vohnja raamatukogu Päästetehnika. Vestlusring ja 

ettelugemine 

13 

Vohnja raamatukogu „Mia muinasjutud“ 

ettelugemine 

20 

Vohnja raamatukogu Raamatutest Põhjapõder 

Rudolfi tegemine. Vohnja l-

algkooli lasteaia vanema 

rühmaga 

8 

Vohnja raamatukogu Morsekoodi lahendamine ja 

jõuluvana kommide otsimine 

15 

Vohnja raamatukogu Vohnja l-algkooli noorema 

rühmaga jõuluüritus. „Olete 

kõik teretulnud jõuluvana 

juurde“ ettelugemine ja 

pildimäng 

7 

Vohnja raamatukogu Kadrina noortekeskuse 

pildiorienteerumine mäng 

9 

 

 


