
Neeme Rahvamaja 2012. aasta tegevuse aruanne  
 

2012. aastaks püstitatud EESMÄRGID (Asutuse seatud ülesanded 2012. aastaks) 
* Stiilipidude traditsiooni taaselustamine 
* Jõelähtme valla 20. aastapäeva väärikas tähistamine Neemes 
* Rahvamaja tegevustesse haaratud inimeste hulga suurendamine 
* Saali remont lisaeelarve toel (täitmata kuna lisaeelarves vahendeid ei eraldatud) 

HUVIRINGIDE TEGEVUS 
Lapsed ja noored Mitu korda nädalas Liikmete arv 
Sõnakunstiring 1-2 21 
Laste kunstiring 1 6 
   
   
   
   
   
 
Täiskasvanud Mitu korda nädalas Liikmete arv 
Showtantsutrupp NEEME 
NOGIA 

1 7 

Rahvamaja näitering 1 7 
Neeme naisansambel Briis 1 9 
Shaping 1 8 
   
   
   
 
 
Ruume üürivad/kasutavad 
huviringid 

Mitu korda nädalas Liikmete arv 

Jõelähtme Muusika- ja 
Kunstikooli klaveriõpe 

2 5 

Jõelähtme Muusika- ja 
Kunstikooli kitarriõpe 

1 2 

   
   
   
   
   
 

 
 



AVALIKUD ÜRITUSED 
 

Asutuse korraldatud perioodilised üritused (sarjad, 
klubiline tegevus) 

Ürituste arv Osavõtjate arv 

Peod  ja peoõhtud 
* Aastalõpupidu - Neemekate Oscarite Gala/Vigala 
Meeskvintett 
* Neeme laste jõulupidu koostöös kooli ja lasteaiaga 
* Neeme ja Ihasalu seeniorite pidulik jõulupidu ja -
söömaaeg koos Marek Sadami, Tõnu Laikre, Ansambel 
Briisiga ja vallavalitsuse esindajate osavõtul 
* Peoõhtu täiskasvanutele – Kirovi kalurikolhoosi 
teemaline stiilipidu 
* Laste stiilipidu 
* Naistepäeva peoõhtu täiskasvanutele koos ansambliga 
“Mis siis” 
 

6 215 

Teatrietendused ja näidendid 
Rahvamajas esinemas käinud Jõelähtme Lava Grupp (2 
korda, kahe etendusega); Salme Kultuurikeskus; Neeme 
teatritrupp (3 korda) 

5 122 

Kontserdid 
Esinenud on Loo Kammerkoor, Hellase koor, Ans Briis;  
Toomas Vavilov ja Diana Liiv; Jõelähtme Muusika- ja 
Kunstikooli klaveri, -flöödi- ja kitarriõpilased 

5 156 

Kohvik-klubi õhtu (luuleõhtu Puškini luulest kahes 
keeles;  Rae meesansambel “Kuldne õhtupäike”) 

2 40 

Avalikud koosolekud külaelanikele 3 91 
Lasteteatri etendused rahvamajas eelkooliealistele ja 
koolilastele  

4 178 
 

  

   
   
Asutuse korraldatud üksiküritused Ürituste arv Osavõtjate arv 
Tsirkusetendus 1 31 
Paastumaarjapäev rituaalide ja päikesetõusuga 1 10 
Vabariigi aastapäeva ja valla 20. aasta sünnipäeva 
tähistamine 

2 80 

Taaskasutusringi päev 1 32 
Maailma Toidupäeva teemaline koolitus-loeng 
noortele 

1 22 

   
   
   
   
    

  



   
Asutuse korraldatud suurüritused Ürituste arv Osavõtjate arv 
Neeme meremuusika- ja müügipäev 1 140 
   
   
   
   
   
   
    

  

   
   
Üüritud saali üritused Ürituste arv Osavõtjate arv 
Tallinna Polütehnikumi Segakoori laager 2 40 
Kohalike elanike sünnipäevade tähistamine 
(elanikele tasuta) 

6 120 

Jõelähtme valla külavanemate ümarlaud 1  
Päästeameti koolitus kohalikele 2 14 
Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli laager  1 21 

Noortelaager Jõelähtme noorte suvi 1 20 
   
    

  

   
   
   
   
Rahvamaja organiseerimisel ning koostöös MTÜga Kodu ja Kooli Koostöökoda 
Jõelähtme valla laste teatrilaager 28 osalejaga ning Jõelähtme valla laste filmilaager 15 
osalejaga. 
 
VÄLISSUHTLUS  
 
Neeme Rahvamaja teatritrupiga on osaletud teatrifestivalidel Viljandis ja Arukülas. 
Naisansambel Briis esines Jõelähtme ja Kuusalu valla ühislaulupäeval „Karukellad helisevad” 
ning seeniorite päeval „Las jääda nii kuis oli” Sauel. Showtantsutrupp Neeme Nogia on 
esinenud mitmetel üritustel nii Jõelähtme vallas kui ka väljaspool. 

Rahvamaja organiseeris seeniorite päeval Kostivere Kultuurimõisas osalemise. Külastatud on 
ühiselt ning rahvamaja poolt organiseeritult Tallinna Lennusadamas asuvat Meremuuseumi, 
Tallinna Teletorni, Rakvere Teatrit. 
 
Valla kultuurikorraldajatega on külastatud Raplamaad ning LEADER programmi raames 
Harjumaa kultuuritöötajatega toimunud õppereis Leetu ja Lätti. Neeme Rahvamaja osaleb 
endiselt Harjumaa Kultuurikorraldajate Liidu ning Eesti Rahvamajade Ühingu võrgustikes. 



 

MAJANDUSTEGEVUS  

Koosseisulisi töötajaid töötas rahvamajas 2012. aastal 1,6 (juhataja 1,0; kunstiline juht 0,3; 
koristaja 0,3) ning kõik kohad olid ka täidetud, seega täitmata ametikohti ei olnud. 

Võlaõigusliku lepingu alusel töötas rahvamajas 2012. aastal 6 inimest (4 ringi juhendajad; 
kodulehe toimetaja ning töömees). 

2012 eelarve oli 34014 € millest personalikuludeks oli ette nähtud 20911 € ja tegevuskuludeks 
13103 €. 

Omatulu täpsustatud eelarve oli 800 € ja selle täitsime 789,23 € ehk 98,7% ulatuses. Omatulu 
moodustus ringitasudest, ruumide rendist, tasuliste ürituste piletitulust. 

Vahendite nappuse tõttu jäi tegemata vajalik saali remont, samuti kulub meie inventar 
oluliselt kiiremini, kui tavaolukorras, kuna meie maja kasutab nii palju inimesi, sealhulgas 
koolilapsed. Omatulu lootsime teenida natukene rohkem, ent meie võimalused olid 2012. 
aastal piiratud kuna suvi on Neemes külastajate ning ka rentida soovijate (peamiselt erinevad 
laagrid) hiilgeaeg ning ka seoses koolivaheajaga oleks võimalik välja rentida terve maja, siis 
kuna suviti toimuvad meil ka Jõelähtme valla lastelaagrid, siis on maja olnud hõivatud ning 
oleme pidanud mitmetele välislaagritele ja ruumide rentida soovijatele ära ütlema, mis 
omakorda on tähendanud ka seda, et me pole saanud nii palju omatulu teenida. 
 
Nagu ka teistel asutustel, on ka Neeme Rahvamajal väikeseks probleemiks olnud raskesti 
prognoositav elektrihind (ja selle tõus, sh ka 2013. aastal).  
 
Palgad Neeme Rahvamaja töötajatel pole olnud võimalik palku tõsta, ka 2013. aasta eelarves 
ei ole personalikulude suurendamist ette nähtud, mis omakorda on näiteks piiranud võimalusi 
avada uusi huviringe. 

 

KOKKUVÕTTEKS  

Aasta võib kokku võtte hindega “hea”. Rahvamaja külastatavuse kasvu on võrreldes 
2011.aastaga olnud märgata. Ehkki kasv ei ole olnud hüppeline, on siiski positiivne tõdeda, et 
rahvamajja on leidnud tee ka sihtgrupp, kes varem pigem rahvamaja külastajate hulka ei ole 
kuulunud. Samuti on väga ladusalt sujunud koostöö vabatahtlikest külaelanikega ürituste 
ettevalmistamisel ja läbiviimisel. 

	  


