Rakvere Kultuurikeskuse nõukogu protokoll

PROTOKOLL nr 2
Rakvere Kultuurikeskus

21.05.2021

Algus: 12.00 , lõpp 13.40
Juhatas ja protokollis Riina Männik
Osalesid : Riina Männik, Allan Jaakus
Puudus : Kaoke Kärdi , Anne Nõgu
Kutsutud: Eve Alte, Laila Talunik, Gunnar Viese
Koosoleku juhatajaks ja protokollijaks valiti Riina Männik.
PÄEVAKORD:
1.
2.
3.
4.

Hind uuele mobiil-lavale, Eve ettepanekud.
Suvised plaanid Vallimäel, praegused piirangud.
Katsetus linna kultuurisündmuste ühiskalendriga.
Sügisplaanid, kohanemine viiruse olemasoluga ja üritused piiratud tingimustes.

KUULATI:
Eve Alte, Gunnar Viese Suvised plaanid Vallimäel, praegused piirangud.
Juuni kuus peaks valmima Vallimäel kiviklibu teede uuendamine kõvema kattega teedeks. Jaanipäevaks
peaks olema tehnika ära viidud. Korraldajatele soodustused – 3 nädalat enne üritust saadetakse arve
tasumiseks, tasumine nädal enne üritust, mitte broneerimisel nagu tavatingimustes.
Allan Jaakus – mõte Vallimäe piiramisest ürituste ajaks turvalintidega, statsionaarsed postid. Näiteks
Postimees vms. Linnavalitsusest on seni vastuseis statsionaarse aia ehituseks. Pole vahendeid.
Eve Alte, Laila Talunik
Hind uuele mobiil-lavale, Eve ettepanekud. Mobiilne lava peaks saabuma juuni algul. Uus Rakvere
Kultuurikeskuse hinnakiri sh. mobiilse lava koos telkide, laudade, toolide jne lisadega läbi arutatud ja heaks
kiidetud. Ettepanekud:




Lisaks päeva renditasule mõelda ka tagatisrahale ca 50% tasust
Kindlustus
Lava korrektne ülevaatus pärast tagastamist

Probleem – Vallimägi vs Rakvere Teater väike saal üritused samal ajal , soundtchek ja Vallimäe heli
kostub Väiksesse saali. Võibolla asi laheneb koos koroonaga, juhul kui edaspidi tavatingimustes on teater
suvel puhkusel ja teeb pigem külalisetendusi. Aga hetkel ei saa jätta Vallimäel üritusi tegemata ja Teater teeb
pigem etendusi suvel väljaspool. Lahenduseks pakkuda Teatri väikse saali uste tihendamist/helikindlamaks
muutmist. Samuti kostub sinna pragu ka tavapärane linnaliiklus. Pigem küsimus aruteluks Volikogus,
Linnavalituses, kuidas aidata Teatrit.
Sügisesed plaanid – septembris tšilli laat, Kamalammas, oktoobri ettevalmistused Kultuurinädalaks
novembris.
Katsetus linna kultuurisündmuste ühiskalendriga. Googli kalender – Kultuurikeskus, Rakvere Linnus ja
Rakvere Teater . Ühiselt lisatakse üritusi, mis on koos ühes kalendris.
Küsimused: Allan Jaakus – Vallimäe suure ringi tee on talvel osaliselt lund kinni tuisanud, pole ilus vaadata
ja tervisesportlased ei saa tiiru peale teha. Ettepanek – las teenusepakkuja lükkab ka suure ringi lahti.
Küsimused suunata linnamajanduse abilinnapeale hanketingimustest vaatamiseks, kuidas seal on kokku
lepitud. WC pole aastaringselt avatud, mis on suur probleem- turistil ega tervisesportlasel pole ei Vallimäel

ega ka Rakvere linnas kusagil Wc käia. Küsimused suunata linnavalitsusele ja volikogule. Need pole
Kultuurikeskuse pädevuses. Tellitud on statsionaarne WC. Allani väitel on ajakirjanduse info WC-st eksitav.
Laila andis põhjaliku ülevaate praegusest hankest konsulteerides abilinnapeaga. Allan Jaakus lahkus
koosolekult ja väitis, et me oleme haiged inimesed ja meiega ei ole millestki rääkida.
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