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Tabel 1 

Omavalitsus Piirkonna 
elanike arv 
(01.12.17) 

Teeninduspunktide 
arv 

Rakvere vald 887 1 

 

Üldkasutatavate raamatukogude arv:   

1.Põhilised tegevussuunad  

Uhtna raamatukogu tegevus 2018 aastal oli mõjutatud Eesti Vabariigi 100 juubeliaastast, mis 
omakorda seoti Euroopa kultuuripärandiaastaga. Silmapaistvamaks oli koostöös lasteaiaga 
korraldatud näitus „Sajand kodus“, mis tutvustas külastajatele argielu asju 100 aastat tagasi ja 
täna. Näitusenädala lõpetas kogukonna ühine pidu koolimajas „Minu Eesti“, kus esinesid kõik 
põlvkonnad, lasteaiast eaka pasunakoorini.  

Uut õppeaastat 2018/19 alustati „Jõulubingo“ mänguga, mis lõppes siis kui päkapikud käima 
hakkasid. Jõulubingo oli sissejuhatuseks üle-Eestilsele „lugemisisu“ programmile, millega 
Uhtna raamatukogu on liitunud. 2019 aastal alustatakse raamatukogutundide ja programmi 
läbiviimisega.  

Koostöös kooliga toimus raamatukogus Erasmus + projekti raames ilukirja töötuba, kus 
erinevate riikide esindajad panid proovile oma käelised oskused.  

Aasta lõpetas „Väljarändajate“ näitus ja samanimeline loeng. Teema sai alguse ühest leiust, 
mis lahti harutamisel tutvustas meie piirkonna elanike väljarändamist 1885.aastal, Karsi 
nimelisse külasse. 

 

2. Juhtimine  

2.1 Raamatukogu arendus ja nõukogud:  
 
2018 aastal kaaluti vallas raamatukogude liitmist ja ühtse juhtimise alla viimist. Arutelude 
käigus leiti, et selline kiirustades liitmine, sest kõik teevad seda, ei teeks lugeja jaoks 
raamatukoguteenust paremaks või kättesaadavamaks, kui see on. Liideti küll Sõmeru ja Lepna 
raamatukogud, kuid Uhtna raamatukogu jätkab iseseisvana.  

Kaasajastati põhimäärust, kehtestati kõikidele Rakvere valla raamatukogudele ühine 
kasutamise eeskiri, seni oli ühine olnud Sõmerul ja Uhtnal. Kehtestati uued hinnad 
paljundamisele ja printimisele. 

2018 aastasse planeeritud kolme valla raamatukogu ühine lugejaküsitlus jäi teostamata, sest 
Lepna raamatukogus toimunud ümberkorraldused lõid aasta alguses tehtud plaanid sassi. 

Uhtna raamatukogu asub piirkonna keskuses kus elab 35% teeninduspiirkonna elanikest, 
ümberkaudsetes külades elatakse väga hajali. Raamatukogu lahtiolekuajad on seotud 



5 
 

bussiliiklusega piirkonnas ning  annavad võimaluse külastamiseks ka 
ühistranspordikasutajatele. 

2.2 Eelarve 

Tabel 2 

Põhieelarve  Seisuga  
31.12.17. €  

Seisuga  
31.12.18 €  

Muutus %  

Eelarve kokku  20 572 23 064 +12% 
Personalikulu  13 579 15 199 +11,9% 
Komplekteerimiskulu 6196 6718 +8,4% 

sh KOV-lt 4514 5051 +11,9% 

sh riigilt  1682 1667 -0,89% 

Infotehnoloogiakulu  0 240  
Üritusteks/näitusteks 186 112 -39,7% 
    

Koduteenust pakutakse heade naabrite ja sõprade abiga või raamatukogutöötaja omal jõul. 
RVL teenus, mis toimib valla raamatukogude vahel toimib Rakvere valla kultuurinõuniku 
abiga.  
 

2.3 Projektid 

Tabel 3  

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Eraldatud 
summa 

Projekti üldmaksumus 

    

Raamatukogutööks vajalikke projekte ei kirjutatud 

2.4 Personali koosseis, juhtimine ja areng 
Uhtna raamatukogu koosseisus muudatusi ei toimunud. 

2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest. Omapoolne hinnang. 

Teema Korraldaja Osalejate arv 

Erialased täienduskoolitused   

E-kodaniku juhendajate koolitus BCS Koolitus 1 

Isikuandmete kaitse raamatukogudele Eesti 
Rahvusraamatukogu 

1 

LVKRK korraldatud koolitused   

Õppereis Ida-Virumaale LVKRK 1 

Õppereis Aserisse LVKRK 1 

Hõimurahvaste keel ja kirjandus LVKRK 1 
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Muud koolitused   

Koolitus mille kohta ei antud tõendit: 
Aitan lapsi lugemise juurde – 
lugemisisu mängud 

Eesti Lastekirjanduse 
Keskus 

1 

LISA 1 

Täiendkoolitused olid kõik väga tänuväärsed, kuid kõige rohkem tööks vajalikke näpunäiteid 
jagati Eesti Lastekirjanduse Keskuse poolt korraldatud koolitusel Lugemisisu programmi 
raames. Jagati praktilisi näpunäiteid ning lektorid Soomest rääkisid oma kogemustest 
lugemisdiplomite jagamisel.  

2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:  

Kohamälu lood ja leiud Uhtnas  - Eesti raamatukoguhoidjate XI kongressil Rakveres 
vt. Lisa 2 
 
2.4.3 Erialahariduse omandamine.  

Erialane haridus omandatud Viljandi Kultuurikolledžis 1989 - 1992 
2006 a välja antud kutsetunnistus nr 011520 Raamatukoguhoidja III kutsekvalifikatsioon. 
 
2.4.5 Töötajate tunnustamine.  

Rakvere valla, Uhtna kultuurikogukonna tänuplaat – Uhtna hea haldjas, kes on alati kõigi 
jaoks olemas – nii nõu kui jõuga 

Rahvusarhiivi tänukiri -  vabatahtliku töö eest Uhtna topoteegi arendamisel ja kogukonna 
dokumendipärandi avalikku kasutusse toomisel 

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine.  

Uhtna raamatukogu asub Sõmeru lasteaeaia Uhtna maja ühes rühmaruumis ning terve maja 
renoveeriti täielikult 2015 aastal. Hetkel puudub remondivajadus. 
LISA 3 

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 
Raamatukogusse pääsemiseks on juba aastaid olemas kaldtee. Raamatukogu juures asuv 
kaldtee kaudu pääseb ratastooliga külaline ka lasteaia ruumidesse. 

 

2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 
Uhtna raamatukogu arvutipark uuendati 2015 aastal. Wi-Fi võrk on olemas, kuid parooliga 
kaitstud. 

3. Kogud komplekteerimine ja töötlemine 

3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 
Uhtna raamatukogu lugejatest moodustavad 42% lapsed, sellest tulenevalt pööratakse suurt 
tähelepanu lastekirjanduse komplekteerimisele.  
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Laste laenutusi mõjutas 2018 aastal kindlasti „Jõulubingo“ mäng, mis tõstis algklasside ja 
koolieelikute laenutuste edetabelisse Käsilaste, Lotte ja Muna raamatud. Tavapäraselt mõjutab 
laste lugemisvalikuid riiul „Õpetaja soovitab“. Laste enda valikutest tulenevalt mahtus 
edetabelisse teist aastat järjest sari „Amulett“. 

Peab tõdema, et täiskasvanud lugejaskonna moodustavad need, kes otsivad raamatukogust 
kergemat kirjandust, elululoo- ja ajalooraamatuid ning nende soove arvestatakse teavikute 
komplekteerimisel. Lugejate soovide rahuldamiseks kasutatakse järelkomplekteerimise 
võimalust ja RVL teenust valla teiste raamatukogudega.  

Täiskasvanute üldise laenutuste edetabeli esiotsas on perioodika. Raamatute laenutuse 
edetabelit juhivad eesti kirjanike teosed: V.Afanasjevi „Serafima ja Bogdan“ ning U.Tinnuri 
„Kui põld oleks järv“. Esikümnesse mahuvad lisaks ajaviitekirjandusele A.Tuuri „Igitee“ ja 
M.Haagi „Durrellid Korful“.  

Uhtna raamatukogus on, tulenevalt maapiirkonna eripärast, laenutuse pikkus 30 päeva, 
seetõttu pole teavikute laenutuste arvud suured, vaid jäävad ühe teaviku kohta alla 20. 

Ringlus 0,6 ei ole võrreldes eelmise aastaga suurenenud. Uhtna raamatukogu lugejaskond on 
laiali külades, sageli loeb laenutatud teavikuid „pool küla“ . Samas mõjutab ringlust ka Uhtna 
muutumine „magala rajooniks“, kus käiakse magamas. Puhkuste perioodil, kui ollakse 
kohapeal pikemalt leitakse üles raamatukogu ning laenutatakse lugemisvara. 

 
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 
2018 aastal soetati juurde 395 uut teavikut 5094 euro eest /2017 a 390 teavikut  4782 euro 
eest/, neist annetusena 13 s.o 3,3% kogu juurdetulekust 
E-teavikuid ei ole raamatukogule soetatud, kuid õpilastele tutvustatakse võimalust lugeda 
õpetaja poolt soovitatud raamatuid e-raamatuna.  

 
3.1.2 Perioodika komplekteerimine 
Uhtna raamatukogu laenutustest moodustasid 2018 aastal 14% perioodika laenutused. Osteti 6 
nimetust ajalehti ja 35 nimetust ajakirju. Arvestades lugejate soove telliti prooviks erinevaid  
käsitööajakirju, mille ilmumiskordade arv on 4 korda aastas. 
Perioodikale kulutati 23% komplekteerimiskuludest. 

 
3.1.3 Auviste komplekteerimine 
Lugejate vähese huvi tõttu auviseid ja heliplaate soetatud ei ole. Vajadusel kasutatakse RVL 
teenust. 

 
3.2 inventuurid, mahakandmised 
Inventuur tehtud 2011.aastal.  
2018 aastal kustutati 455 teavikut s.o 60 rohkem, kui juurde tuli /395 teavikut/. 

 

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  

Teeninduskorralduses muudatusi ei olnud. Raamatukogu pakub oma lugejatele kojulaenutust, 
internetipunkti kasutamist, printimist, skännerimist, paljundamist ja RVL teenust. Lugejatele 
tutvustatakse portaali lugeja.ee võimalusi. 
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Lugejate rahulolu-uuring viiakse läbi 2019 aastal. 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.  

Uhtna raamatukogus on lugejate kasutuses 2 kaasaegset arvutit, mis leiavad laste seas tihedat 
kasutamist. 2018 aastal moodustasid internetipunkti külastustest  91% lapsed /759 külastust/. 
Täiskasvanud vajasid 2018 aastal enim nõustamist seoses pankade paroolikaartide 
kadumisega. Tuli tutvustada uusi võimalusi ning aidata neid kasutusele võtta. 
Raamatukogutöötajast on saanud kohapealne „IT-abi“, kelle juurde tullakse oma sülearvutiga 
ning palutakse abi nii riistvara, kui tarkvara küsimustes. 

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

Tabel 4 

Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2017 

Lugejad 
2018 

Muutus (+-) 

Uhtna 
raamatukogu 

300 314 +14 

 

Raamatu- 

kogu 

Külastused 
2017 

Külastused 
2018 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal-
külast. 
2017 

Virtuaal-
külast. 
2018 

Muutus 
(+-) 

Uhtna 
raamatukogu 

7156 5987+759 
=6746 

-410 0 0 0 

2018 aastal loeti eraldi AIP külastusi mida oli kokku 759, neist 687 olid laste omad. 
Külastuste üldises arvestuses liideti AIP kokku raamatukogu külastustega.  

Külastuste arvu langust mõjutas, mõningal määral, korra muutmine, mille järel hooldekodus 
teenindatud lugejaid ei loetud enam raamatukogu külastuste hulka. 

 

Raamatu- 

kogu 

Laenut-d 
2017 

Laenut-d 
2018 

Muutus 
(+-) 

Päringud** 
2017 

Päringud** 
2018 

Muutus 
(+-) 

Uhtna 
raamatukogu 

8159 8135 -24 26 27 +1 

 
**Infopäringud Järjepidev töö registreerimisel. 

Päringud registreeritakse jooksvalt iga päev ning sisaldavad enamjaolt kooliõpilaste päringuid 
seoses koolitöödega. 

4.3 RVL teenindus  
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RVL vahendusel saadi teistest raamatukogudest 83 teavikut, teiste tellimusi täideti 19. RVL 
hüppelise kasvu taga on Lepna raamatukogust laenutatud teavikud, mida oli Uhtnas võimalus 
kasutada pikemal perioodil.  

4.4 Laste- ja noorteteenindus  

2018 aastal viidi lisaks traditsioonilistele tegevustele läbi lastele suunatud mäng „Jõulubingo“. 
Bingopiletid olid kahesuguseid: eelkooliealistele koos 1.klassiga ning 2-9.klassile. Hea 
koostöö oli 1.klassi õpetajaga, kes kasutas mängu ära laste lugemisharjumuste parendamiseks 
ning semestri lõpus antud tagasisides lapsevanematele, kasutas ka raamatukogutöötaja 
arvamust. 

Omamoodi kohtumine oli lasteraamatupäeva tähistamisel, kui lasteaialastega kohtusid noored 
kirjanikud 3.klassist, kel oli kaasas enda esimene raamat, kuhu olid nad ise kirjutanud lood ja 
joonistanud pildid. 

Tagasihoidlik, kuid lapsi arendav raamatukogu mäng „Otsi raamatut!“ vahetas välja aastaid 
kestnud mängu „Laenuta raamat!“. Kui varem oli „kinderi-munas“ sedel, mis andis 
raamatulaenutamiseks soovitusi, siis nüüd sisaldasid munad tegevusülesandeid: nt. Leia 
riiulist raamat, mille abil saab ratast parandada. Lihtne kuid tõhus viis, kuidas õpetada lastele 
raamatute paiknemist raamatukogu riiulites.  

4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine  
2018.a soetati juurde 110 laste- ja noorteraamatut s.o 27,8% juurdetulekust. Lastekirjanduse 
komplekteerimisel tehakse koostööd lasteaia- ja kooliõpetajatega, vajadusel kasutatakse 
järelkomplekteerimise võimalust.  

 

4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 
Tabel 5 

Raamatu
kogu 

Lug-d 
2017 

Lug-d 
2018 

Muutus 
(+-)* 

Külast-d 
2017 

Külast-d 
2018 

Muutu
s (+-) 

Laenut 
2017 

Laenut 
2018 

Muutus 
(+/-) 

Uhtna 
raamatuko
gu 

127 132 +5 3368 2970+687
=3657 

+289 1864 2134  +270 

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus, s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine. 
Sisuline hinnang, võrdlus, analüüs.  

2018 aastal jätkus lasteaia kooliminevate laste lugemisharjumuste parendamine raamatusarja 
„Loen ise!“ abil. Lapsevanematelt saadud tagasiside põhjal võime tõdeda, et suureks lugemise 
motivaatoriks oli „Jõulubingo“, mis oli kõige tulemuslikum koolieelikute seas.  

4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad 
üritused.  

Suurim üritus mis oli mõeldud nii lastele, kui täiskasvanutele oli lasteaiaga koostöös näitus 
„Sajand kodus“ mille abil tutvustati lastele meie ajalugu.  
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Huvitav oli koostöös kooliga Erasmus + projektis osalemine ja ilukirja töötoa korraldamine. 
Töötoast said osa Eesti, Läti, Hispaania ja Itaalia õpilased ja õpetajad, lisaks 4 last Vao 
pagulaskeskusest.  

LISA 4  

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  
Tabel 6 

 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv  

Koduteenindus    

Raamatukogu, koostöös Rakvere vallaga, pakub neile, kes kasutavad koduteenust, võimalust 
laenutada raamatuid hooldustöötaja vahendusel 

Tabel 7 

Teenused teistele asutustele Ürituste arv Osavõtjate arv 

Uhtna hooldekodu külastamine 
raamatukohvriga 

11 Registreeritud lugejaid 
17, seega osavõtjaid 
187 

 

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

Uhtna raamatukogus korraldati 2018 aastal 11 näitust ja väljapanekut ning 18 üritust.Üritustel 
osales 400 inimest 

Näitustest mahukamad oli lasteaiaga koostöös „Sajand kodus“ mis koosnes uute ja vana aja 
asjade kõrvutamisest. Aasta lõpetas näitus „Väljarändajad“, mille koostamine võttis mitu 
kuud aega, uuriti Eesti ajalugu, loeti vanu ajalehti, hangiti uusi materjale. Näituse juurde käis 
loeng prohvet Maltsveti aegsetest väljarändajatest, kelle hulgas olid ka meie külade inimesed. 
Näitusele ja ettekandele lisaks valmis lugemiseks – laenutamiseks kaust, kuhu koondatud 
Karsi küla lugu ning „meie inimeste lugu“ selle suure loo sees. 

Euroopa kultuuripärandi aastat tähistamise raames toimus kohtumine muinsuskaitse 
esindajatega, et teada saada kuidas meie piirkonna kultuuripärandit kaitstakse. Räägiti nii 
hoonete, kui parkide kaitsmisest.  

Populaarne oli liiklusnädala tähistamine, millega koos toimus kohalikule kogukonnale 
ekskursioon „Rakvere valla maadele“ ehk siis piirkonda mis liideti meie vallaga. Külastati 
Lasila mõisa, Lepna raamatukogu kohtuti Levala külaseltsi esindajatega. Bussis toimus 
kõikidele reisijatele liiklusviktoriin, kuhu lisati lisaks maanteameti poolt antud küsimustele 
veel omapoolseid keerulisemaid pähkleid.  

Suurepärast tagasisidet sai üritus „Kuidas olla eakana krapsakas“, kus häid tervisenõuandeid 
jagas Ida-Tallinna keskhaigla, kirurgiakliiniku õendusjuht Kristin Lichtfeldt. 

Tähistati TÕN- nädalat,  Põhjamaade raamatunädalat, löödi kaasa aasta tegu 2017 valimisel.  
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4.6.1 kohalikul tasandil   

Raamatukogu andis oma panuse kohaliku kogukonna peo „Minu Eesti“ ja maanaiste seltside 
juubelipeo korraldamisse.  

Raamatute väljapanekuga toetati maakonna tehnoloogiaõpetajate vigursaagimise õppepäeva 
Hõbearu talus. 

Koostööpartnerid on Uhtna Põhikool, Sõmeru lasteaed Pääsusilm Uhtna maja, Uhtna 
naisseltsing, Uhtna noortekeskus. 

4.6.2 riiklikul tasandil  

Uhtna raamatukogu oli toeks erinevatele raamatukogudele, kes koostasid topoteeki või 
kaalusid selle loomist. 

4.6.3 rahvusvahelisel tasandil  
Raamatukogu eraldi koostööd ei teinud, kuid toetas kohaliku kooli projekti Erasmus + 
läbiviimist. 

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele. 
Uhtna raamatukogu lugejatest 42% on lapsed, sellest tingituna on enamus rühmakoolitusi 
suunatud just lastele. Toimuvad raamatukogutunnid, valmistutakse õpioskuste olümpiaadiks. 
Täiskasvanutele on pakutud igal aastal TÕN-i raames arvutikoolitust, kuid huvilisi pole 
jagunud. Pigem tullakse oma küsimustega abi saama aastaringselt. Arvutioskuseta inimesed 
pelgavad teha esimest sammu ja oma hirmudest üle saada.  

Tänuväärt publik on Uhtna naisseltsing, kes tuleb kohale igale raamatukogu üritusele ning 
sellest sihtrühmast lähtutakse koolitusteemade planeerimisel. 2018 õpiti sünnipäevakaarte 
tegema, korrati liiklusteadmisi ja saadi uusi teadmisi eesti ajaloost.  

4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded  
Raamatukogul on facebooki leht Uhtna raamatukogu, kus postitatakse enamjaolt kogukonda 
huvitavaid teemasid. Teadlikult ei postitata pilte: uued raamatud saabusid, sest värskelt 
saabunud raamatud leiavad reeglina kohe oma lugeja. Raamatukogu facebooki lehe jälgijad 
moodustavad enamjaolt need kes piirkonnaga on juuripidi või mõnel muul moel seotud, kuid 
kes ei kasuta raamatukoguteenust kohapeal. 

2018 aastal postitati EV100 raames raamatukogu facebooki lehele vanu ajaleheartikleid 
kaustast „Vanad ajalehed kirjutavad meist...“ Nii said vanadest lugudest osa ka need, kes 
raamatukogu ei külasta. 

Kasutatakse võimalust kirjutada kohalikus vallalehes „Rakvere valla sõnumid“ (november 
Terves kehas terve vaim) 

4.9 Andmebaasid. Uhtna raamatukogu eraldi kodulehte ei ole. Ollakse osa valla kodulehest, 
kus on viited nii portaalile lugeja.ee, kui Uhtna topoteegile 

5. 2019. aasta tegevused 

2019 aastal käivitub projekt „Aitan lapsi lugemise juurde“ ehk siis „Lugemisisu“ programm. 
Tuleb valimiste aasta, mis mõjutab külaliste valikuid raamatukogu üritustel. Suvisele laulu- ja 
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tantsupeole ei ole meie piirkonnast sel korral külla enam sama palju minejaid, kui aastaid 
tagasi, kuid juubelipidu väärib tähistamist ja meenutamist. 

Kodulehe jaoks tuleb leida parim lahendus koos teiste valla raamatukogudega. Üheskoos 
plaanitakse läbi viia lugejate rahulolu-küsitlust 

Jätkub valla erinevate piirkondade tutvustamine eksursiooniga Veltsi ja Arkna kanti.  

Direktor Inge Pikkoja 
Allkiri   ………………     /Nimi/ 
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LISA 1. Personali koolitus 

Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv  

(koolituse maht ) 

Koolituseks kulutatud 

Uhtna raamatukogu 5 34 75,00 

 

LISA 2. Raamatukogutöötajate avalikud esinemised 
 

Kohamälu lood ja leiud Uhtnas - Eesti raamatukoguhoidjate XI kongressil osalejatele - 
Rakveres 18. oktoober 2018  

A.H.Tammsaare elu ja armastus – Uhtna naisseltsing + külarahvas – Uhtna raamatukogus 
Tammsaare 140.sünniaastapäeva tähistamisel 

Uue ja vana aja lood- pildikesi Uhtnast – Tagasi kooli raames Lasila kooliõpilastele - Lasila 
koolis 

Väljarändajad – Karsi küla lugu – Uhtna naisseltsing + külarahvas – Uhtna raamatukogus, 
ettekanne toetas raamatukogu näitust ning tutvustas külaelanikele peatükki kohalikust 
ajaloost.  

LISA 3. Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid 

Raamatukogu nimi              Teostatud tööd (2018) 

Uhtna raamatukogu Töid ei teostatud 

 

LISA 4. Laste ja noorteüritused (valik olulisematest) 

Raamatukogu nimi Ürituse nimi Osavõtjate arv 

Uhtna raamatukogu Poiss ja liblikas – Tammsaare 
sünniaastapäeva tähistamine 
lasteaiaga 

35 

 Emakeelepäeva tähistamine, 

Lasteraamatupäeva tähistamine 
lasteaiaga – külas olid noored 
kirjanikud 4.klassist 

30  

40 

 Ilukirja õpituba Erasmus + 
projekti raames koostöös kooliga 
/kevadel ja sügisel/ 

12 

30 

 Jõulubingo – septembrist kuni 
detsembrini lasteaia ja 

35 
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koolilastele 

 I ja III advent Uhtna lasteaiaga 
ja Uhtna naisseltsinguga 

50 + 50 

 

 

 

 


