
 

Jõelähtme Valla Kultuurikeskuse 2014. aasta majandusaruanne 

 

1. jaanuarist 2014 töötavad Jõelähtme valla 4 kultuuriasutust, 2 noortekeskust ja 

Kostivere Päevakeskus ühe „katuse” all nimetusega Jõelähtme Valla Kultuurikeskus, 

registrikoodiga 52026069. Ühendamise eesmärgiks oli koondada oma loominguline ja 

tehniline potentsiaal, koordineerida valla kultuuri- ja huvitegevus, et muuta rikkamaks, 

mitmekesisemaks meie kultuurikalender ja huvitegevus. 

 

Ühendatud asutus alustas tööd olemasoleva struktuuriga (20,3 kohta) ja eelarvega, mis tekkis 

kultuuriasutuste eelarveprojektide liidetud summast (439472 €). 2014. aasta oli uue asutuse 

moodustamise ja ühtse meeskonna kujundamise ja kujunemise aasta. 

1. Aasta alguses töötasime välja oma töösisese veebikeskkonna, mis muutis töö ja 

infovahetuse efektiivsemaks ning operatiivsemaks.  

2. Saime uue kodulehe, mis koondas enda alla kogu asutuse info. 

3. Ühtlustati teenuste hinnad 

4. Renoveeriti Kostivere Kultuurimõisa fuajee. Kultuurimõisa töö käivitus aktiivselt 1. 

novembrist.  

5. Jõelähtme Rahvamaja sai uued ahjud ja korstna.  

6. Remonditi Neeme Rahvamaja fuajee  

7. Loo Kultuurikeskus sai välisfassaadile infosildid 

8. Loo noortekeskuse sein ja lagi said mitmekordse paranduse järel korda. 

9. Loo jõusaalis tehti  sanitaarremont ja vahetati põrandakate  

10. PRIA toel valmis Jõelähtme laululava põrand 

11. KOPi toel valmis Loo kultuurikeskuse välilava. 

12. ANKi projekti ja valla kultuurikeskuse toetusel valmis Kostivere noortekeskuse 

köögiplokk 

13. Päevakeskus sai omaette ruumid ja köögisisutuse 

14. Loo Kultuurikeskuse kultuuriplatsil olevad trepid ja betoonsüvendid turvati traataia ja 

väravatega. 

 

Üritused 

2014. aastal korraldasid Jõelähtme Valla Kultuurikeskuse asutused ligi 230 eriilmelist 

sündmust. 2014. aastal keskenduti üldlaulupeo repertuaari omandamisele ning tuletoomise 

tseremooniale. Laulupeole pääsesid kõik kultuurikeskuse kollektiivid, kokku  179 inimest. 

Selleks puhuks tehti valmis 2 lasterühma rahvariided, noorterühm sai täiendust oma riietusele 

ning laulupeo osalistele õmmeldi õlakotid. 

Vallavalitsuse toel käsid meie kaks lasterahvatantsurühma ja Jõelähtme Noorte Segarühm 

EUROPEADi festivalil Poolas, mis andis innustust edaspidiseks tegutsemiseks ja innustas 

lapsevanemaid tantsule. Nii et sügisel loodi veel üks rahvatantsuansambel. 

Selle aasta sündmused: Üleriigiline laulu- ja tantsupidu, vabariiklik Pihlapidu, linnuvabriku 

nostalgia pidu, Kostivere Fuajee avapidustus, Kostivere mõisapäev Lahe on olla noor, Koit 

Toome kontsert, Loo päev, Loo lõbus perepäev,  Neeme kalurite päev, Neeme sügislaat, 

aastalõpupeod jne 



Mis lisandus eelmisele aasta traditsioonilistele üritustele juurde: laste teatrilaagrite 

korraldamine vaheaegadel, Teadusring, aastalõpupidu Neemes, golfipäev noortele, 

noortevolikogu asutamine ja arvamuskohvikud, Kostivere orienteerumine jne 

 

 

Üritused 

üritus Neeme Jõelähtme Kostivere Loo  

jaanuar 3 1 - 9 13 

veebruar 3 3 6 11 23 

märts 3 1 10 9 23 

aprill 5+ 3 

südamenädala 

üritust 

2 7+ 7 

südamenädala 

üritust 

9+ 3 

südamenädala 

üritust 

36 

mai 3 3 4  10 20 

juuni 3 1 2 5 11 

juuli 5 laagrit,+ 

kalurite päev 

- 1 1 8 

august 3 laagrit+1 2 1 3 10 

september 2 2 2 4 10 

Oktoober 

 

2+laager Kostivere üritus 5 9 18 

november 3 2 6 7 18 

detsember 3 2 5 9 19 

kokku 44 19+20 

väljasõiduetendust 

56 89 228 

 

 

Oleme projekte kirjutanud ja saanud toetusi Harju maavalitsusest, Euroopa fondist, KOPist, 

PRIAst, Kultuurkapitalist, Laulupeo Sihtasutusest, Jõelähtme vallavalitsuselt. 

 

Ringide töö 2014.  

Avalikkusele suunatud kultuuri ja meelelahutusürituste korraldamise kõrval on 

kultuuriasutuste ülesandeks huvialategevuse ning terviseedendamise korraldamine.  

Jõelähtme valla kultuuriasutuses tegutsevad ringid töötavad: 

täielikul tasustamisel valla eelarvest: suured laulukollektiivid, rahvamuusika ja tantsuga 

tegelevad kollektiivid, lauluansamblid . Nende ringijuhtidega tehtud lepingus on fikseeritud 

punkt, et valla poolt tasustavate kooridel, tantsu- ja lauluansamblitel ning näiteringidel on 

kohustus osaleda ülevallalistel üritustel, vajadusel esindada Jõelähtme valda.  

3 koori (Loo kammerkoor, Jõelähtme Laulusõbrad, Kostivere Mõisakoor) 

3 rahvatantsu ansamblit (naistantsuansambel Loolill, Jõelähtme segarahvatantsu rühm, 

algajate tantsurühm), 1 showtantsugrupp (Neeme Nogia), 3 vokaalansamblit (Amabile, 

AnnabRe, Briis), Loo seenioride klubi Pihlakobar; Näiteringid (4 laste näiteringi, , 3 

täiskasvanute näiteringi ). Täielikul tasustamisel on ka tüdrukute klubi Lool ja eakate 

tervisevõimlemine Lool ning kunstiring Lool.  

 

Osalustasuga huviringid ja treeningud, mis on suunatud väiksematele, spetsiifiliste aladega 

tegelemisele. Ringi töö eesmärgiks on anda lisateadmisi, arendada lapse loovust, mõtlemist 

jne Vastavalt kultuuriasutuse põhimäärusele on asutuse direktoril õigus teha vallavalitsusele 

ettepanek ringi kuutasu kehtestamiseks. Tasulise ringi osalemistasude hinnakirja kehtestab 

Jõelähtme Vallavalitsus. Kuutasu määramisel arvestatakse ringi liikmete arvu, 



materjalide/tehniliste vahendite lisakulu, juhendajaga sõlmitud kokkuleppeid, kohaliku 

kogukonna võimalusi. Kuutasuga kompenseeritakse osaliselt ringi tegevus. Praegu töötab 

osalustasuga ainult Loo Beebikool  ja Neeme shapingu treeningurühm (Neeme rahvamaja 

tegevust mõjutab suurel määral tema eraldatus ja kaugus suurtest asulatest (lähim suurim 

asulapunkt on Kuusalu – 27 km) ning spordirajatiste puudumine). Treeningud toimuvad kord 

nädalas, osalejaid on 5-7 inimest.  

 

Ringijuhid töötavad töövõtulepingu alusel 8-10 kuud, olenevalt ringi tegevusest. 2014. aastal 

alustasime järkjärgulist ringijuhtide tasude ühtlustamist, mis jätkub 2015. aastal. 

 

Kultuuriasutustel on vastavalt Jõelähtme Vallavalitsuse korraldusele 6. Veebruar 2014 nr 85 p 

9 järgi rakendada pikemaajaliste rentijate puhul kehtestatud hinnakirjast kuni 30 % 

madalamaid rendihindasid (treeningud) ja p 10 järgi õigus anda oma ruume tasuta kursustele, 

koolitustele, käsitööringidele ja valla kollektiividele, samuti külaseltsidele, valla allasutustele. 

Nii töötab Kostiveres kalligraafiakursus, käsitöö ja saviring, seltskonnatantsukursus; Lool, 

Jõelähtmes ja Neemes lastele suunatud tegevused, muusikakool, suve - ja talvelaagrid.  

 

 

2015. aasta 

 

Üritused: 

2015. aastal jätkame oma traditsioonilisi sarju ja kontserte.  

Iga kolme aasta tagant toimub Jõelähtme - Kuusalu laulu ja tantsupidu. 2012. aasta laulupeo 

korraldas Jõelähtme vald, seekordse korraldab Kuusalu. Laulu- ja tantsaupidu on pühendatud 

Veljo tormise 85. sünnipäevale. Osalevad kõik Jõelähtme valla suuremad ja väiksemad 

kollektiivid. 

Kuna Neeme külal täitub sel aastal 455 aastat, siis keskendub Valla Kultuurikeskus Neeme 

külale. 4.-11. juulini toimuvad eriilmelised spordi ja kultuurisündmused, mis kulmineeruvad 

Neeme küla päeval 10. Juulil. Üritus lõpetatakse 11. Juulil traditsioonilise kalurite päevaga. 

Koos Jõelähtme Maarja kogudusega tähistame sel aastal Kaheksa sajandit Maarjamaad. 

Toimunud on mitu ümarlauda ja koolitust, koos korraldame Kostivere mõisapäeva. 

Keskendume noortele ja noorte tegevuse arengukavale. Eesmärgiks on sel aastal moodustada 

noortevolikogu ja vastu võtta arengukava. ‚ 

Kindlasti keskendume Südamenädala tegemistele, samuti osaleme TÕNi projektis. 

 

Riskianalüüsi läbiviimisel ilmnes rida puudusi, mis tuleb sel aastal kõrvaldada: 

Jõelähtme Rahvamaja kõrvalhoone tuleb sulgeda ja abinõud tarvitusele võtta. Maja lagi on 

osaliselt juba sisse varisenud ja majja sisenemine on eluohtlik. 

Samuti tuleb kõrvaldada puudused Kostivere Noortekeskuse trepikoja põrandas. Olemasolev 

auk on kaetud metallplaadiga, mille otsa võib komistada, samuti tekitab sellel kõndimine 

müra ning ebamugavustunde. Lisaks on veel mitmeid väiksemaid puudusi töökeskkonna 

valgustuse jt osas. 

 

 

 

 

 

 

 


