
 

 

HR RAPLA ühinemisgrupi kultuuri, vaba aja ja 

kodanikuühiskonna arengu komisjoni koosoleku PROTOKOLL nr 3 

 

Kabala mõisas Raikküla vallas                       28.06.2016   

Algus kell 10.00,  lõpp 13.30 

Koosoleku juhatas; Anne Kalf  

MEMO koostaja Hele-Mai Truuts 

Osalesid HR Rapla ühinemisgrupi kultuuri, vaba aja ja kodanikuühiskonna arengu komisjoni  

liikmed: Eeva Seera, Väino Sassi, Rita Triinu Peussa,  Erika Reinumägi, Anne Kalf , Hele-

Mai Truuts, Tiia sõber. 

Vaatlejatena osales Kadi Lee – Kehtna Vallavolikogu liige. 

PÄEVAKAVA 

1. Komisjoni esimehe valimine  

2. Koosoleku protokollija valimine 

3. Töö ühinemislepingu eelnõu kultuuri-, spordi-, noorsootöö, kodanikuühiskonna- 

ja vabaaja peatükiga 

 

I-II. Komisjoni esimehe ja protokollija valimine  

 

Anne Kalf: tervitas kohaletulnuid andis tervituseks sõna vallavanem Anne Lehele. 

Anne Leht:  tervitas kohaletulnuid ja soovis head mõttelendu. 

Anne Kalf: võttis koosoleku juhtimise üle ja selgitas, et esimesel koosolekul jäi komisjonis 

esimees valimata, agaon oluline, et valdkonnakomisjoni esimees edaspidi osaleks  

juhtkomisjoni koosolekutel, tegi Anne ettepaneku valida kultuurivaldkonna komisjoni 

esimeheks  Väino Sassi, kes nõustus 

Ettepanek protokollijaks Hele-Mai Truuts, kes nõustus 

Seejärel alustati tööd ühinemislepingu projekti kultuurivaldkonna peatükkidega. 

 

III. Töö ühinemislepingu eelnõu kultuuri-, spordi-, noorsootöö, 

kodanikuühiskonna- ja vabaaja peatükiga 

 

1. Lepingupunktide struktuurist 

 

 Ettepanek: panna lepingu eelnõupeatükk  8-  Avalike teenuste osutamine - alapeatükid 

loogilisse järjekorda  

 
8. AVALIKE TEENUSTE ARENDAMINE 

8. 1.  Maine kujundus, avalikud suhted, tunnustamine 

8.1.2. Valla ajaleht   

8.1.3. Valla koduleht  



8.1.4. Stiiliraamat 

8.1.5. Tunnustamine ja stipendiumid 

8.2. Haridus 

8.3. Huviharidus ja noorsootöö 

8.4.  Kultuur,   sport,  vaba aeg 

8.5. Külaliikumine ja koostöö kodanikeühendustega 

 

Töö erinevate kultuurivaldkonna peatükkidega 

 

8.3 Huvihariduse ja noorsootöö 

 kasutatakse erinevaid rahastusallikaid 

 MTÜ d ja külaseltsid võivad olla olulised huvitegevuse pakkujad, kuid ei pea olema 

 Noortekeskuste tegevust võib võimalusel delegeerimine MTÜ-dele ja 

kodanikeühendustele, aga mitte ei pea. 

 

8.4. Töö kultuuripeatükiga:  

sõnastati kõik punktid ümber, sõnastati, kes on olulised kultuuriteenuste pakkujad, seada need 

ühise nimetaja alla. 

Ettepanekud:  

 need võiks olla valla allasutused ( rahvamajad jne kultuuriteenuse pakkujad) 

 võiks nimetada valla hallatavad asutused 

 asendada kõik fraasid - valimisperioodi lõpuni – sõnaga  jätkuv,  

 Tehti ettepanekuid sõnastuses: mitte püütakse arendada, vaid kasutada sõna 

arendatakse süsteemselt ja terviklikult. 

 oluline sõnastada, et senine toetus MTÜ-dele  ei väheneks, eelkõige finantsiline toetus. 

 oluline, et miski, tulenevalt sõnastusest, ei muutuks hiljem MTÜ-dele kohustuseks, 

vaid oleks võimaluseks. 

peeti oluliseks: 

 arvestades teiste valdade kogemust ja teisi toimivaid praktikaid  

Raamatukogude temaatika 

  oluline on raamatukogude säilitamine, teenuse kättesaadavuse tagamine 

 oluline, et mahud ja võrgustik ei vähene 

 töötajate töötasu ühtlustamine on oluline 

 juhtimisstruktuuri ühtlustamine  

 

Arutelu muististest, muuseumidest, ausammastest ja muust sellisest 

 mälestustoad, (Uku Masingu mälestustuba), muuseumid, nende edasine käekäik 

kajastada, sest omavalitsuse ülesanne on toetada kõiki ajaloopärandi hoidmisega 

seotud tegevusi 

 Rapla vald soov  luua virtuaalmuuseumi Rapla Keskraamatukogu juurde 

 oluline toetada ajalooliste materjalide kogumist ja säilitamist 

 

Arutelu spordirajatistest, spordimajad 

 spordirajatised on investeeringute teema, teadaolevalt on kultuuriministeerium 

korjanud neid andmeid 

 tuleb tekitada andmebaas, et ka iga külamees teaks või saaks vajadusel teada 

 allasutused erinevates piirkondades, näiteks Kabala Spordimaja, kas liita kooliga? 

 spordiharrastuse toetamine viia spordisündmuste läbiviimise toetamise alla  

 



Ettepanek: mainekujunduse peatüki lisamine 

 

8.1. Maine kujundus, avalikud suhted, tunnustamine 

Arutelu mainekujundusest, avalikud suhted 

Mainekujundusele ei ole praeguses lepingu projektis tähelepanu pööratud,  komisjoni liikmed 

ettepanekuid: 

 mainekujunduse peatükk peaks olema kõikide peatükkide ülene seega asetada see 

avalike teenuste esimeseks alapunktiks. 

  see peatükk kajastab ajalehti, kodulehti, stiiliraamatut jne 

 Valla ajalehe väljaandmiseks  moodustada kolleegium, kuhu kuuluksid endiste 

vallalehtede toimetajad 

 Vallalehe väljaandmise sagedus – üks kord kuus 

 piirkondlikud ajalehed peavad jääma – sagedus 1 kord kuus  

 koduleht (ülevallaline) peaks olema oluline, linkidega piirkondlikele, milleks võivad 

olla näiteks ka bloggid 

 suurvalla puhul oluline stiiliraamatu olemasolu, sest see on identiteedi kujundamisel ja 

visuaalsel väljendamisel tähtis ja päevakajaline 

Arutelu stipendiumitest, tunnustamisest 

Kuna tunnustamine, erinevad stipendiumid on lepingus kajastamata, soovivad komisjoni 

liikmed selles osas teha ettepanekuid, lisada see mainekujundamise peatüki alla 

 näiteks Raikkülal on eduka õpilase stipendium ja ka muu tunnustamise kord olemas, 

samuti Raplal ja Kaiul ning Kärul, siis liikuda ühtlustamise suunas 

 

8.5. Külaliikumine ja koostöö kodanikeühendustega 

 külavanemate statuudid peab üle vaatama, need valdadel ju olemas, ühitada 

 oluline on külade esinduskogude suurem esindatus 

 

Komisjon sõnastas olulised peatükid. 

Olulisi erimeelsusi ja lahkarvamusi ei esinenud 

 

Lepingu eelnõu punktid ühiselt läbi vaadatud, vaadati veel üle lähteülesanded, kas kõik 

kajastatud.  

Ettepanek Annele veel sõnastust vaadata ja komisjoni liikmetele saata. Siis saab veel 

parandusi teha 

Anne lubas sõnastused üle vaadata ja liikmetele tutvumiseks saata 

Erimeelsusi ja lahkarvamusi ei esinenud. 

 

Otsustati, et juhtkomisjoni läheb Väino Sassi, koosolek toimub 30.juunil 2016 Kaius 

 

Ettepanek: turismiteema viia majanduse osa alla  

 

Komisjoni järgmine kohtumine toimub vajadusel, mille kohta saadetakse välja 

vastavasisuline teade.  

 

Juhatas: Anne Kalf 

MEMO koostas: Hele-Mai Truuts 

 


