Rakvere Kultuurikeskuse nõukogu protokoll

PROTOKOLL nr 1
Rakvere Kultuurikeskus

03.02.2021

Algus: 17.00 , lõpp 18.30
Juhatas ja protokollis Riina Männik
Osalesid : Riina Männik, Anne Nõgu, Arvo Roosipuu, Allan Jaakus
Puudus : Kaoke Kärdi
Kutsutud: Eve Alte, Laila Talunik
Koosoleku juhatajaks ja protokollijaks valiti Riina Männik.
PÄEVAKORD:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nõukogu esimehe, vajadusel aseesimehe valimine.
Nõukogu koosolekute sagedus, ettepanekud.
Uute liikmete tutvustus.
2020 aasta eelarve ja tegelik täitmine.
2021 eelarve.
Covid mõjud aastale 2020.
Covid mõjud aastale 2021 ja ürituste plaan.
Jooksvad küsimused ja arutelud.
Nõukogu protokollid kodulehel.

KUULATI:
Eve Alte2020 aasta eelarve ja tegelik täitmine, 2021 eelarve.
Covid mõjud aastale 2020 – osa üritusi jäi küll tegemata, muudeti nn. digitaalseks (linnapäevad). Hea meel
on Kultuurinädala õnnestumise üle.
Covid mõjud aastale 2021 ja ürituste plaan. 2021 on Kultuurikeskusel plaanis korraldada 23 üritust. Iga
ürituse toimumine sõltub hetkel riiklikest piirangutest ja otsustest. Korraldus käib sellest hoolimata ja ollakse
paindlikud kiiresti muutma ürituse formaati kui piirangud seda nõuavad. Kultuurikeskuse inimressurss
töötajate näol on hetkel selline, mis võimaldab korraldada ajakavas olevaid üritusi. Lisaks veel midagi
väiksemat aga lisaks planeeritavate uute suurürituste korraldamiseks pole piisavat inimresurssi. Sel juhul
vajalikud uued töötajad, projektipõhised vms. Arvestama peab haiguslehtede, puhkustega. Vajalik oleks jätta
tööle lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asenduseks määratud inimene, kes on juba kogenud ja oleks ka
edaspidi töös väga vajalik. Selleks vajalik 2021 lisaks palgafond. Eve teeb linnavalitusele ettepaneku.
Vallimäel kehtib esialgne 25.02.20 hinnakiri, soodusperiood oli tähtajaline. Lepingud ürituste korraldajatega
on välja saadetud, oodatakse tagasisidet. Eelmine aasta alates 01.08.20 näitas, et Vallimägi vajab tehnilist
tuge. Välisvärav ja Pika tn poolne aia puudus on probleemiks- üritustel kasutatakse WC-na ja piletita
külalised.
Laila Talunik – uue mobiilse lava hankest, tähtaeg 01.06.21. Ideekonkurss linna poolt uute ürituste
tegemiseks tähtaeg 01.03.21, toetussumma 40 tuh eur. Pärdi maja rahataotlus riiklikus voorus 11 hulgas,
ootame 2 vooru vastust.
Riina Männik- nõukogule saata tutvumiseks ja arvamuse andmiseks põhimääruses kajastatud dokumendid.
Seda võib teha ka meili teel. Arvamusi ja kommentaare saadame tagasi samuti digitaalselt. Arengukava
2019-2024 on nõukogul juba kommenteeritud, seoses Vallimäe avamisega teeb Eve seal muutusi ja saadab
meie uuesti tutvumiseks. Protokollid üles Kultuurikeskuse lehele.

OTSUSED
1.
2.

Nõukogu esimeheks valiti Riina Männik, aseesimeheks Anne Nõgu.
Koosolekute sageduseks 1 kord kvartalis, vajadusel ka muul ajal.

Otsused vastu võetud ühehäälselt .

ALLKIRJAD
/allkirjastatud digitaalselt/
Koosoleku juhataja/protokollija
Riina Männik
/allkirjastatud digitaalselt/
Eve Alte
Kultuurikeskuse direktor

