
 1

Aastaaruanne 2016 
Tapa Linnaraamatukogu struktuuriüksus Lehtse raamatukogu 
http://lehtse.tapa.lib.ee 
https://www.facebook.com/lehtserk 
Elanike arv (01.12.2015): 550 
 
 
1.Põhilised tegevussuunad  
2016. aasta septembris algasid uue multifunktsionaalse maja, kuhu koonduvad kool, lasteaed, 
raamatukogu, kultuurimaja, juuksur, perearst ja valla teeninduspunkt, lammutus- ja ehitustööd. 
Raamatukogu kolis oktoobris ajutiselt kuni remonttööde lõppemiseni tagasi oma vanasse 
raamatukogu majja Rägavere tee 11. Oleme küll kitsastes oludes ja raamatud on suuremalt osalt 
pakitud, kuid lugemist leiavad kõik, ka lapsed saavad laenutada koolilugemist.  
Üks suurematest tegevustest oli raamatukogu fondi korrastamine. Kõik hoidla- ja avariiuliraamatud 
ning ajakirjad sai üle vaadatud. Maha sai kanda hulga aastakäike ajakirju ja 108 eksemplari 
raamatuid. 
Üritustest tooks välja kohtumise lastekirjanik Kätlin Vainolaga, mis toimus tavapäraselt koostöös 
Jäneda raamatukoguga. Kirjanik esines enne Lehtse koolis ja  pärast Jänedal. Toimus ka mitu 
nukitsatundi, kus tutvusime Nukitsa konkursile esitatid raamatutega, valisime parimat 
lastekirjanikku ja raamatukunstnikku. 
Raamatukogu tähistas merekultuuriaastat mitme erineva näitusega. Suurem neist oli Fenno-Ugria 
seltsi stendinäitus „Veelinnurahvas - Lennart Meri filmirännakud 1969-1988“, mis tutvustas 
väikerahvaste kultuuri nii merel kui maal. Raamatunäitus „Näoga mere poole“ tutvustas piraate ja 
mereröövleid, mida käisid uudistamas koolilapsed. Pärast otsisime mereteemalisi raamatuid 
suvelugemiseks. 
Pea kahe aastane töö raamatuga Lehtse ajaloost sai kaante vahele ja esitleti 31. augustil Lehtse 
kultuurimajas. Oma panuse andsin ka mina, trükkides arvutisse autori Jüri Freimanni poolt 
väljaotsitud artikleid Lehtse kohta. Nüüd on raamat „Lehtse – ülevaade Lehtse ajaloost“ kõigile 
kättesaadav ka raamatukogus. 
 

2. Juhtimine  

2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:   
 Muutused raamatukogude võrgus puuduvad. 
 Seoses ümberkolimisega vanasse raamatukogumajja oleme kuni remonttööde lõppemiseni 

avatud esmaspäevast reedeni 10-18. Laupäeviti ja pühapäeviti ning iga kuu viimasel 
tööpäeval (sisetööpäev) oleme suletud. 

 Nõukogu tegevust koordineerib Tapa Linnaraamatukogu. 
 

 Lehtse raamatukogu teeninduspiirkonna elanikel ei ole olnud nurinaid raamatukogu asukoha 
ja lahtiolekuaegade kohta. Mõistvalt suhtuti ka kolimisperioodil tekkinud ebamugavustesse. 

 
2.2 Eelarve 
Eelarvega tegeleb Tapa Linnaraamatukogu. 
 
Tabel 2 
Põhieelarve  Seisuga  

31.12.15. €  
Seisuga  
31.12.16 €  

Muutus %  

Eelarve kokku     
Personalikulu     
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Komplekteerimiskulu    

sh KOV-lt    

sh riigilt     

Infotehnoloogiakulu     
* Ürituste/näituste 
korraldamise kulu 

   

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

Periood Eraldatud 
summa 

Projekti üldmaksumus 

Eesti Kultuurkapitali Lääne-Virumaa 
ekspertgrupile esitatud projekt 
„Kohtumine lastekirjanik Kätlin 
Vainolaga“ 

kevad 200 €  

 
Sellisel vahetul kohtumisel tutvuvad lapsed kirjanikuga ja tekkib huvi lugeda tema raamatuid. 
 
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng 
Raamatukogus töötab üks põhikohaga raamatukoguhoidja ja eraldi 0,6 koormusega koristaja. 
Raamatukogu on Tapa Linnaraamatukogu struktuuriüksus. 
 
 
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest:  
 
Koolituse teema Korraldaja Osalejate arv 
Raamatukogu töötulemuste 
hindamine ja statistika 2 t 
 
„Tõest ja õigusest“ nii ja naa  
2 t 
 
Virumaa rahvariided 1 t 
 
 
Eesti, islam ja 
kultuurierinevused 2 t 
 
Tõsimängud ja mängustamine 
4 t 
 
Kunda hariduselust ja 
Rahvaülikoolist 1 t 
 
Tsemenditööstuse ajaloost ja 
sõbrakaubandusest Kundas 4 t 
 

Lääne-Virumaa 
Keskraamatukogu 
 
Lääne-Virumaa 
Keskraamatukogu 
 
Lääne-Virumaa 
Keskraamatukogu 
 
Lääne-Virumaa 
Keskraamatukogu 
 
Lääne-Virumaa 
Keskraamatukogu 
 
Lääne-Virumaa 
Keskraamatukogu 
 
Lääne-Virumaa 
Keskraamatukogu 
 

1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
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Topoteek – meie võimalus 
ennast näidata 1 t 

Lääne-Virumaa 
Keskraamatukogu 

1 

Kõik täienduskoolitused olid huvitavad ja silmaringi laiendavad. Püüan alati osaleda meie 
maakonna raamatukogutöötajate suvelaagrites, mis seekord toimus Kundas. Teadsin, et Kundas on 
suur tsemenditehas, aga selle ajaloost ei teadnud ma midagi. Huvitav oli ka kultuurierinevuste 
koolitus. 
 
LISA 1 
 
2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: Avalikke esinemisi pole toimunud. 
LISA 2 
 
2.4.3 Erialahariduse omandamine  
Erialahariduse omandamist pole jätkanud. 
 
2.4.4 Töötajate tunnustamine 
Töötaja tunnustamist pole toimunud. 
 
2.4 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid 

ja asukoht.  
Septembris 2016. a. algas uue multifunktsionaalse keskusehoone, kuhu koonduvad kool, lasteaed, 
raamatukogu, kultuurimaja, juuksur, perearst ja valla teeninduspunkt, ehitustööd. 18.oktoobril 
kolisime raamatukogu vanasse raamatukogu majja Rägavere tee 11. Remonttööde lõpptähtajaks  on 
määratud 2017 kevad, tagasi saab raamatukogu kolida augustikuus. 
LISA 3 
 
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.  
Hetkel ajutiselt kaldtee puudub, aga tagasi kolides uude majja on meil kaldtee olemas. 
 
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 
Raamatukogus saab kasutada WIFI-t. RIKSi saab uuendada igal sisselogimisel. Facebooki RIKSi 
grupis tutvustatakse kõiki programmis tehtud täiendusi/uuendusi. 
IT- alane arendustegevus on täpselt kajastatud Tapa Linnaraamatukogu aruandes. 
 
3. Kogud  
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 
Tapa valla raamatukogudes toimib ühtne komplekteerimissüsteem, millega tegeleb Tapa 
Linnaraamatukogu komplekteerija Mae Mitt vastavalt valla ühtsele komplekteerimiskavale. 
Arvestame raamatute tellimisel oma lugejate eelistusi ja laste lugemist koolis. Palju raamatuid 
saame järelkomplekteerimise teel, mis võimaldab osta raamatut odavamalt. Kuna raamatud on 
kallid ja kõike kohapeale komplekteerida ei saa, siis tuntavalt kasvab raamatute tellimine teistest 
valla raamatukogudest (vallasisene RVL).  
E-teavikuid ei ole. 
 
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 
Uusi raamatuid tuli juurde 285 eks. (316 eks. 2015), neist 201eks. (213 eks. 2015) oli ilu- ja 
lastekirjandus ja 84 eks. (103 eks. 2015) aimekirjandus. Annetusi oli 28 eks.(56 eks 2015). Kõik 
raamatud olid eesti keeles. E-raamatud puuduvad. 
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3.1.2 Perioodika komplekteerimine 
Ajalehti tuli juurde 6 ja ajakirju 10 aastakäiku, neist 2 aastakäiku ajalehti olid annetused: Tapa valla 
ajaleht Sõnumed eesti ja vene keeles. 
 
 
3.1.3 Auviste komplekteerimine 
Auviseid juurde ei saanud. 
 
3.2 inventuurid, mahakandmised 
Mahakandmisele läks 217 arvestusüksust raamatuid ja ajakirju. Neist 108 eks. raamatuid ja 109 
aastakäiku ajakirju. Inventuuri pole toimunud. 
 
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  
Kuna oleme väga kitsastes oludes, siis lugejatele pakume uuemat ja vajadusel teistest valla 
raamatukogudest tellitud raamatuid. Suurem osa fondist on pakitud. Ajalehtede ja ajakirjade 
lugemise võimalus on kohapeal olemas, samas saab neid ka soovi korral kaasa laenutada. Samuti ei 
ole eraldi AIP-i arvutit, vajadusel saavad inimesed kasutada oluliste pangatehingute tegemisel meie 
tööarvutit. Endiselt saab paljundada-printida nii must-valgelt kui värviliselt ja skaneerida vastavalt 
tasuliste teenuste hinnakirjale. 
Lugejate rahulolu küsitlust sellel aastal läbi viidud ei ole. 
 
 
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.  
AIP-i arvutit kasutati 208 korda, sellest lapsed 1 korral. 
AIP-i arvuti kasutajate arv on langenud 28 võrra. See tuleb meie AIP-i arvuti puudumisest 
ümberkolimise tõttu. 
Kohapeal saab lugeda Tapa valla ajalehte Sõnumed. 
 
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused.  
Kõik arvulised näitajad on väikesed ja kindlasti mõjutab seda meie kolimine. Nii lugejad kui 
külastused on miinuses, kuid laenutused, virtuaalkülastused ja päringud on tõusnud. Usun, et 
sügisest, kui kolime tagasi oma uude majja ning taastame oma igapäevase töörütmi, paranevad ka 
külastuste ja lugejate arvud. Saame paremini koostööd teha ühise katuse all olevate lasteaia ja 
kooliga. 
 
Tabel 5 
Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2015 

Lugejad 
2016 

Muutus 
(+-) 

TLRK  
Lehtse 
raamatukogu 

212 190 -22 

 
Raamatu- 
kogu 

Külastused 
2015 

Külastused 
2016 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal-
külast. 
2015 

Virtuaal-
külast. 
2016 

Muutus 
(+-) 

TLRK 
Lehtse 
raamatukogu 

3852 3824 -28 6 717 +711 
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Raamatu- 
kogu 
 

Laenut-d 
2015 

Laenut-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Päringud 
2015 

Päringud 
2016 

Muutus 
(+-) 

TLRK 
Lehtse 
raamatukogu 

6109 6847 +738 4 20 +16 

 
 
Infopäringud: Registreeritud infopäringute arv 20. 
Teemad: 
Aastalinnud, illusioon, Islandi majandus, Eesti puude läbimõõdud ja pikkused, koduaia tegevused 
jaanuarist aprillini, mets ja selle majandamine, peaministrid, Teine maailmasõda, toalilled ja 
erinevate kirjanike ja nende raamatute kohta, mida küsitud ristsõnades. Kõige rohkem päringuid on 
rongide ja busside sõiduplaanide, ürituste toimumiste ja asutuste telefoninumbrite kohta. 
 
 
4.3 RVL teenindus  
RVL toimus enam valla siseste raamatukogude vahel. Teistest raamatukogudest tellisime 1 raamatu 
Muuga raamatukogust ja 1 raamatu Lääne-Virumaa Keskraamatukogust. 
Saime tellimusi 166 ja neist kõik 166 ka täitsime. 
Tellisime teistelt 900 ja neist kõik 900 ka saime. 
 
Lehtse rk laenutati välja: Lehtse rk laenutas sisse: 
 
Jäneda 130 Jäneda 34 
Saksi 15 Saksi 3 
Tapa   Tapa 
Linnaraamatukogu 21 Linnaraamatukogu 861 
  Muuga  1 
  Lääne-Virumaa 
  Keskraamatukogu 1 
 
 
4.4 Laste- ja noorteteenindus  
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine  
Laste- ja noortekirjanduse raamatuid ostsime 83 eks. Komplekteerimisega tegeleb Tapa 
Linnaraamatukogus Mae Mitt ja ta teeb seda väga hästi. 
 
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 
Tabel 6 

Rmtk Lug-d 
2015 

Lug-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Külast-d 
2015 

Külast-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Laenut 
2015 

Laenut 
2016 

Muutus 
(+/-) 

Lehtse rk. 52 57 +5 1141 1172 +31 840 1310  +470 
          

 
Laste arvud: lugejad, külastused ja laenutused on tõusnud. Saime võrreldes eelmise aastaga juurde 5 
lugejat, külastused kasvasid +31 võrra ja laenutused +470 võrra. Pidev laste motiveerimine ja 
raamatute tutvustamine aitab selleks kaasa. Jätkame tööd lastega. 
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4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine  
Meil käis külas lastekirjanik Kätlin Vainola. Juba enne üritust tutvusime kirjaniku raamatutega ja 
lapsed lugesid tema kirjandust huviga. Nukitsatundides tutvusime kahel viimasel aastal ilmunud 
eesti lasteraamatutega ja peale seda said lapsed ise valida nende seast endale lugemist. Ka 
merekultuuri ja mere teemat otsisime raamatutest. Kõik  sellised üritused ja tunnid ärgitavad lapsi 
lugema. 
 
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad 
üritused. LISA 4  
Sellel aastal sai valida kahel viimasel aastal ilmunud eesti lasteraamatute seast Nukitsaid: parimat 
lastekirjanikku ja raamatukunstnikku. Meil toimus 3 nukitsatundi. Tutvusime konkursile esitatud 
raamatutega ja nende autoritega. 
Seekordne kohtumine oli meil lastekirjanik Kätlin Vainolaga, kes rääkis põnevaid lugusid oma 
lapsepõlvest ja oma raamatutest. Vaadata sai ka raamatuväljapanekut „Kus on armastus!“ 
Tähistasime merekultuuriaastat raamatunäituse „Näoga mere poole“ ja raamatutundidega, kus 
teemaks olid piraadid ja mereröövlid. Suvelugemiseks sai kaasa laenutada omale meelepärase 
mereteemalise raamatu. (Vt. tabel lisa 4) 
 
 
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  
Erivajadusega sihtrühmad raamatukogul puuduvad. Koduteenust ei osuta. Vahel viin mõnele vanale 
inimesele raamatuid koju, kuid see ei ole regulaarne teenus. 
 
Tabel 7 

 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv 
Koduteenindus 0 0 0 

 
 
Tabel 8 

Teenused teistele asutustele Ürituste arv Osavõtjate arv 
0 0 0 

Raamatukogu ei paku eraldi teenuseid teistele asutustele.  
 
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja 
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.  
 
4.6.1 kohalikul  
Kohalikul tasandil tegin koostööd ürituste ja näituste osas teiste valla raamatukogudega, 
kultuurimajaga ja kooliga.  
 
4.6.2 riiklikul  
Riiklikul tasandil tegin koostööd Fenno-Ugria seltsiga, kes saatis näituse „Veelinnurahvas- Lennart 
Meri filmirännakud 1969-1988“. 
 
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.  
Rahvusvahelisel tasandil koostööd ei teinud. 
 
Tapa Linnaraamatukogu struktuuriüksuses Lehtse raamatukogu toimusid järgmised näitused, 
üritused, raamatuväljapanekud ja –näitused: 
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Jäneda raamatukogust saime aasta alguses põneva näituse „Jäneda loss 100“, mis oli pühendatud 
Jäneda lossile, mis valmis 100 aastat tagasi. Näitus koosnes lossi vanadest fotodest läbi aegade, 
raamatu- ja arhiivikatketest lossi arhitektuuri kohta ning raamatuväljapanekust, millest need katked 
võetud olid.  
Veebruaris oli vaadata raamatuväljapanek „Suurtele ja väikestele“, millega tähistasime kirjanik 
ja luuletaja Heljo Männi 90. juubelit. 
Kahe suvelõpu raamatunäitusega „Veiko Belials 50“ ja „Krista Kaer 65“ tutvustasime Tapa 
vallaga seotud kirjanikku Veiko Belialsi ja tõlkijat Krista Kaera.  
Sügisel vaadata olnud raamatunäitus „Animafilmidest karikatuurideni“ tutvustas Tapa vallaga 
seotud Eesti tuntud animafilmide režissööri, raamatukunstniku, karikaturisti ja õppejõudu Priit 
Pärna loomingut. 
Raamatuväljapanek kevadel „Oh mis kena maailm“ tutvustas Lehtsega seotud kirjaniku 
Raimond Kaugveri loomingut. Lehtse suvekodus käis Raimond Kaugver igal suvel puhkamas ja 
mõtteid kogumas. Ka praegu on suvekodu alles ja oma suved veedab siin kirjaniku tütar Katrin 
Kaugver. 
Aprillis tutvustasime raamatuväljapanekuga „Looduse hääled“ meie linde. Näeme neid pea 
igapäevaselt, kuid kas kõiki ka kohe tunneme. 
Lehtse raamatukogu 100. juubeliks lasi Rene Viljat uuesti köita kohaliku mehe Arnold Rannu 
raamatu Lehtse piiritustehase ajaloost ja sellest tekkis mõte teha veebruaris üritus „Lehtse 
piiritustehase lugu“. Kohale tulid endised piiritustehase töötajad, kes meenutasid olnud aegu ja 
selleaegseid inimesi. 
Mais tähistasime raamatuväljapanekuga „Kuldne kaleidoskoop“ kirjanik ja luuletaja Ira 
Lemberi 90. juubelit. 
Juuni raamatuväljapanekuga „Pildid joonistanud … „ õnnitlesime raamatukunstnikku Priit Read 
tema 60. juubelil. 
Suvel sai uudistada mereteemalist raamatunäitust „Vetesellid“, mis tutvustas meres elavaid kalu 
ja muid elukaid. Ei puudunud ka akvaariumikalade kohta raamatud ja loomulikult ei saanud mööda 
minna ka õngitsemisest. 
Juulis oli väljas raamatuväljapanek „Söödavad lilled“. Mitmeid õisi kasutatakse toitude 
kaunistamiseks ja maitsestamiseks, neid lisatakse salatitesse ja magustoitudesse. Tutvustasime neid 
lilli, mida võib ja mida mitte süüa. 
Kuna eelmine üritus meeldis rahvale väga, siis juba märtsis tuli meile rääkima Lehtse kooli 
kauaaegne ajalooõpetaja Helle Koitjärv endisest Lehtse mõisast. Üritusel „Lehtse mõisa lugu“ 
tutvustas Helle ka raamatut „Kõik see maailm“, kus on sees meie mõisniku suguvõsa puudutav 
lugu. 
Enne kooli algust augustis toimus Lehtse kultuurimajas Jüri Freimanni raamatu „LEHTSE – 
ülevaade Lehtse ajaloost“ esitlus. Pea kaks aastat asjaajamist oli kaante vahel. Sain võimaluse 
osaleda ka raamatu valmimisprotsessis. Sisestasin arvutisse Jüri poolt kokku kogutud materjali 
Lehtse kohta. Olin teine inimene, kes teadis kõike, mida saab hiljem raamatust lugeda. See oli 
huvitav aeg. 
Augustis tutvustasime aasta looma raamatuväljapanekuga „Aasta loom mäger“. Väljas olid nii 
jutud kui ka kuulus luuletus „Mägra maja“. 
Augustis vaatasime tagasi olümpiamängude algusest kuni tänapäevani raamatuväljapanekuga 
„Olümpia lainel“. 
Septembris raamatuväljapanekuga „Kui kõik ausalt ära rääkida …“ õnnitlesime kirjanik Jaan 
Rannapit tema 85. juubeli puhul. 
Aasta lõpus oli väike jõuluriiul raamatuväljapanekuga „Jõulud peagi käes on“, millelt leidis 
jõulujuttu ja –luuletust või hoopis midagi meisterdamiseks. 
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Fenno-Ugria seltsist saime aprilliks ja maiks näituse „Veelinnurahvas – Lennart Meri 
filmirännakud 1969-1988“, mis annab ülevaate soome-ugri rahvaste iidsetest tavadest, rituaalidest, 
rahvaluulest, etnograafiast. Rohkem kui 30-ne aasta vältel rändas Lennart Meri üksi või enda 
korraldatud ekspeditsioonidega tollase Nõukogude Liidu kõige raskemini ligipääsetavates 
piirkondades. Eriliselt paelusid teda väikerahvaste kogemused hoida oma kultuuri elus võõrkeelse 
koloniseerija kiuste. Filmirännakutest sündisid linateosed hõimurahvastest „Veelinnurahvas“, 
„Linnutee tuuled“, „Kaleva hääled“, „Toorumi pojad“ ja „Šamaan“. Näitus võtab omamoodi 
ekspeditsioonipäevikuna kokku filmiretkedel nähtu ja kogetu. 
 
 
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.  
Käisin märtsis Lehtse koolis 9. kl. õpilastele tutvustamas RIKSWEBi, mRIKSi, raamatukogu 
kodulehte ja e-lugerit. 
Aitan AIP-i kasutajaid info leidmisel. 
 
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded  
Raamatukoguteenuseid tutvustan raamatukogu kodulehel ja Facebookis. Üritusi reklaamin oma 
kodukoha piires ja teistes valla raamatukogudes kuulutustega, suuremaid üritusi valla ajalehes 
Sõnumed. 
 
4.9 Andmebaasid.  
Lõpetasin Tapa linna ajalehest Sõnumed kodulookirjete sisestamise arvutisse ja alustasin endise 
Lehtse valla ajalehe Lehtse kodulookirjete sisestamist. Raamatukogu kodulehelt saab siseneda 
Rikswebi. 
 
5. 2017 aasta tegevused 
2017. aasta suve lõpul saame kolida tagasi oma uude majja. Ees ootab kogu fondi paigutamine 
avariiulitele ja hoidlasse. Kuna koolil kaob ära raamatukogu, saame juurde raamatuid. Fondiga 
tegelemist tuleb omajagu. Kuna oleme siis ühise katuse all lasteaia ja kooliga, muutub ürituste 
läbiviimine lihtsamaks. Jätkame koostöös Jäneda raamatukoguga rahvusvahelise lasteraamatupäeva 
tähistamist. Soovime külla kutsuda kirjaniku Juhani Püttsepa. Tähistame laste- ja noorteaastat. 
 
 
Raamatukoguhoidja 
Airi Nurk 
 
 
 
 
LISA 1 
Personali koolitus (siia ainult arvud) 
Raamatukogu 
nimi 

Koolituste 
arv 

Koolitustundide 
arv  
(koolituse maht ) 

Koolituskulud 
eelarves 

Koolituseks 
kulutatud 

TLRK Lehtse rk. 8 17   
 
LISA 2 
Tapa Linnaraamatukogu struktuuriüksuse Lehtse raamatukogu töötaja ei ole läbiviinud avalikke 
esinemisi. 
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LISA 3 
Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid  

Raamatukogu nimi              Teostatud tööd (2016) 
TLRK Lehtse rk. Sügisel 2016. a. algasid uue multifuntsionaalse keskusehoone 

lammutus- ja ehitustööd. Ühise katuse alla koonduvad 

kultuurimaja, raamatukogu, kool, lasteaed, valla teeninduspunkt, 

perearst ja juuksur. Ehitustööde lõpptähtajaks on kevad 2017. 

 
LISA 4 
 Laste-ja noorteüritused  

Raamatukogu nimi Ürituse nimi Osavõtjate arv 
TLRK Lehtse rk Nukitsatund 28.01.2016 

Lehtse kooli 4. ja 5 kl õpilastega 
tutvusime kahe viimase aasta 
eesti lastekirjandusega ja 
valisime oma lemmikud. 
 
 
Nukitsatund 4.02.2016 
Lehtse kooli 6. kl õpilastega 
tutvusime kahe viimase aasta 
eesti lastekirjandusega ja 
valisime oma lemmikud. 
 
Nukitsatund 10.02.2016 
Lehtse kooli 1. kl. õpilastega 
tutvusime kahe viimase aasta 
eesti lastekirjandusega ja 
valisime oma lemmikud. 
 
Minu emakeel 14.03.2016 
Lehtse lasteaia vanema rühma 
lastega rääkisime 
emakeelepäevast ja lastekirjanik 
Kätlin Vainolast. Lugesime tema 
raamatut „Kus on armastus?“. 
 
Kohtumine lastekirjanik 
Kätlin Vainolaga 14.04.2016 
Kohtumine toimus Lehtse kooli 
saalis, kus sai uudistada ka 
raamatuväljapanekut kirjaniku 
raamatutest. 
 
Merega seotud 16.05.2016 
Lehtse kooli 6. ja 7. kl õpilastega 

9 last+1 täisk.=10 
 
 
 
 
 
 
7 last+1täisk.=8 
 
 
 
 
 
6 last+1 täisk.=7 
 
 
 
 
 
7 last+1 täisk.=8 
 
 
 
 
 
 
35 last+12 täisk.=47 
 
 
 
 
 
 
15 last+1 täisk.=16 
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vaatasime raamatukogus 
merekultuuriaastale pühendatud 
piraatide ja mereröövlite 
teemalist raamatunäitust. 
Valisime sobivat mereteemalist 
suvelugemist. 
 
Merega seotud 19.05.2016 
Lehtse kooli 2. ja 3. kl. 
õpilastega vaatasime 
raamatukogus 
merekultuuriaastale pühendatud 
piraatide ja mereröövlite 
teemalist raamatunäitust. 
Valisime sobivat mereteemalist 
suvelugemist.  
 
Ettelugemispäev 20.10.2016 
Käsin Lehtse lasteaias lastele 
ette lugemas mereteemalist 
katkendit Janno Põldma 
raamatust „Lotte ja kuukivi 
saladus“ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
8 last+1 täisk.=9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 last+3 täisk.=10 

 


