HIIU VALLA KULTUURI JA VABA AJA KESKUSE TEGEVUSPLAAN 2019 AASTAKS
VALDKOND: Taristu
Strateegilised eesmärgid:
Asutuse hooned on rahuldavas seisukorras ning on tagatud nende kasutamine.
TEGEVUSED
Jrk nr Tegevus
Algus
Lõpp
Vastutaja

1.1

Kärdla kultuurikeskus töötab aastaringselt. On
tagatud hoone korrashoid ja tingimused
kultuuri- ja huvitegevuseks.

jaanuar

detsember

Oodatav tulemus

Margarita Korol

Kärdla kultuurikeskuses on tagatud kõik
tingimused sujuvaks tööks. Tegevusaastaks
on planeeritud piisavalt eelarvelisi vahendeid.

1.2

Kärdla laululava pingid on restaureeritud ning
laululava territoorium on ettevalmistatud 2019.
a suviseks hooajaks. Kärdla laululava ala on
korrastatud ning kasutatav suvehooajal.
märts

august

Margarita Korol

Kärdla laululava pingid on restaureeritud.
Kärdla laululaval on toimunud vähemalt 3
kultuurisündmsut.

1.3

Kärdla kultuurikeskuse Estonia klaveri
restaureerimine.

august

Margarita Korol

Kärdla kultuurikeskuse klaver on
restaureeritud.

Artur Valk

Kõrgessaare vaba aja keskuses on tagatud
kõik tingimused sujuvaks tööks.
Tegevusaastaks on planeeritud piisavalt
eelarvelisi vahendeid.

Artur Valk

Kõrgessare vaba aja keskuse katus on
soojustatud.

Artur Valk

Kõrgessaare mõisapark ja selle ala on
korrashoitud ning kasutatav suvehooajal.
Suvel toimuvad erinevad
kultuurisündmsued.

1.4
1.5

1.6

juuni

Kõrgessaare vaba aja keskus töötab
aastaringselt. On tagatud hoone korrashoid ja
tingimused kultuuri- ja huvitegevuseks.
Kõrgessaare vaba
soojustamine.

aja

keskuse

jaanuar

detsember

katuse

Kõrgessaare mõisapargis toimuvad erinevad
kultuurisündmused.

jaanuar

mai

detsember

august

VALDKOND: Organisatsioon
Strateegilised eesmärgid:
On kaardistatud organisatsiooni arenguvajadused ning koostatud tegevusplaan arengueesmärkide saavutamiseks.
Asutuse töös lähtutakse põhimõttest töötada meeskonnas ning kaasatakse erinevaid koostööpartnereid parimate töötulemuse saavutamiseks.
Töötajad on uuendusmeelsed ja väärtustavad traditsioone.
Töötajatele on tagatud head ja motiveerivad töötingimused.
TEGEVUSED
Jrk nr Tegevus
Algus
Lõpp
Vastutaja
Oodatav tulemus
Töötajatele on tagatud head ja motiveerivad
2.1 töötingimused.
2.2 Arengukava 2019-2023 koostamine.
Töötajate osalemine täiendkoolitustel
kultuurikorraldamises, dokumentide
2.3 haldamises, kommunikatsioonis
Osalemine Eesti Rahvamajade Ühingu
2.4 tegevustes.

2.5 Uue struktuuri ja ametijuhendite kinnitamine.
Toimuvad regulaarsed infovahetuse
koosolekud, ühine hooajaalguse ja lõpu
2.6 tähistamine. Ühine jõulupidu

jaanuar
jaanuar

detsember
märts

Margarita Korol
Margarita Korol

Kõik ametikohad on täidetud ning töötajate
töötasu on makstud õigeaegselt.
Kinnitatud arengukava aastateks 2019-2023.

jaanuar

detsember

Margarita Korol

jaanuar

detsember

Artur Valk

Asutuse töötajad on osalenud tööalaselt
arendavatel koolitustel.
Aktiivne osalemine ühingu koosolekutel ja
suvekoolis.

Margarita Korol

Toimiv organisatsiooni struktuur. Igal
töötajal on kindel vastutusala, eesmärgid ja
temalt oodatavad tulemused, mida täidetakse
kohusetundlikult.

Margarita Korol

Kõik töötajad on ühises infoväljas.
Tööalased ülesanded viiakse ellu
meeksondlikult. Töötajad on tunnustatud.

Vastutaja

Oodatav tulemus

jaanuar

jaanuar

märts

detsember

VALDKOND: Huvitegevus
Strateegilised eesmärgid:
Asutuses toimub huvitegevus lastele, noortele, täisksvanutele ja eakatele.
TEGEVUSED
Jrk nr Tegevus
Algus
Lõpp

Kõik huviringid toimivad eesmärgistatult
3.1 kokkulepitud tegevuskava alusel

jaanuar

On tagatud rahvatantsu huviringid nii Kärdla
kui ka Kõrgessaare piirkonnas. Kõik
tantsukollektiivid saavad võimaluse osaleda
rahvatantsuga seotud sündmustel Hiiumaal
ning on toetatud kollektiivide osalemine laulu3.2 ja tantsupeo protsessis.
jaanuar
Eakatele ja täiskasvanutele on loodud
tingimused
regulaarseteks
sportlikeks
3.3 harrastustegevusteks.
jaanuar
Kõrgessaare vaba aja keskuse sportimiseks
kasutatavad vahendid on heas seisukorras,
3.4 vajadusel soetatakse täiendavaid vahendeid.

Tagatud osalemine meistrivõistlustes
3.5 täiskasvanute ja noorte vanuserühmas.

Huvitegevuseks vajalikud vahendid on
3.6. soetatud ja huviringid tegutsevad.

jaanuar

jaanuar

jaanuar

detsember

2018/2019 huvitegevuse hooaeg lõpeb
jooksva aasta juunis ja 2019/2020 hooaeg
algab oktoobris. 2019/2020 hooajal
Artur Valk, Kadi tegutsevad vähemalt kõik huviringid, mis
Kull
eelmisel aastal.

detsember

Koostöös
kollektiivide
rühmajuhid

Kollektiivid osalevad tantsu- ja laulupeo
protsessis. Kolelktiividele on tagatud ruumid
ja tasustatud juhendajd. Laste- ja noorte
rahvatantsurühma toetatakse tantsulaagrite
korraldamisega.

detsember

Koostöö Hiiu
Ingliga ja Stello
Suitsoga

On tagatud juhendajate tasu ja ruumide
kasutamine.

Artur Valk

On tagatud Kõrgessaare piirkonna spordi
tegemiseks vajalikud tingimused

Artur Valk

Kõrgessaare saalihoki täiskasvanute ja
noorte tegevus on toetatud. On korraldatud
harjutamise võimalused ning osalemine
erinevate vanuserühmade võistlustel.

Kadi Kull

Kärdla ja Kõrgessaare piirkonnas tegutsevad
laste loovust arendavad tegevused. Kunsti- ja
loomeringidele on tagatud kaasaegsed
vahendid
ja
ruumid
huvitegevuse
läbiviimiseks.

detsember

detsember

detsember

Akrüülmaali kursusel osalejatele on tagatud
3.7 ruumi ja vahendite kasutamine.
Jätkub koostöö MTÜ Kärdla Nukuteatriga
nukuteatri tegevuse toetamiseks ja noorte seas
3.8 valdkonna vastu huvi tekitamises.
Jätkub koostöö MTÜ Tiina Tantsustuudioga
eesmärgiga võimaldada noortel osa saada
3.9 professionaalsest tantsuõppest.
Jätkub koostöö „The Yoga Island“-ga
erinevate jooga traditsioonide ja tundide
3.10 tutvustamiseks erinevatele sihtrühmadele.

jaanuar

jaanuar

jaanuar

jaanuar

detsember

detsember

detsember

detsember

Ott Lambing

Kärdla
kultuurikeskuses
toimib
täiskasvanute akrüülmaalikursus. On tagatud
kaasaegsete vahendite kasutamine ja
professionaalne õppetöö.

Margarita Korol

Toimub tihe koostöö Kärdla nukuteatriga.
Tegutseb nukuteatri huviring.

Margarita Korol

Tagatud Kärdla kultuurikeskuse ruumide
kasutamise võimalus kokkulepitud aegadel.

Margarita Korol

Tagatud Kärdla kultuurikeskuse ruumide
kasutamine kokkulepitud aegadel.

VALDKOND: Kultuuri- ja spordisündmused
Strateegilised eesmärgid:
Kärdla ja Kõrgessaare piirkonnas toimuvad läbimõeldud ja hästi korraldatud spordi- ja kultuurisündmused.
TEGEVUSED
Jrk nr Tegevus
Algus
Lõpp
Vastutaja
Oodatav tulemus
Spordi- ja kultuurisündmused toimuvad varem
koostatud tegevusplaani järgi. Jätkatakse
4.1 traditsiooniliste sündmuste ellu viimist.
jaanuar
Sündmuste ellu viimiseks kasutatakse
koostööpartnerite tuge, otsitakse võimalusi
lisarahastuseks erinevatest toetusfondidest ja
4.2 eraisikutelt.

jaanuar

detsember

Kõik töötajad

Planeeritud sündmused on ellu viidud.

detsember

Artur Valk, Kadi
Kull, Margarita
Sündmuste ellu viimiseks on leitud
Korol
täiendavid toetusi ning teenitud omatulu.

Jätkatakse üle Hiiumaaliste sündmuste ellu
viimist: Hiiumaa Teatripäevad, Hiiumaa
Laulukarussell,
Hiiumaa
Lastefestival,
Lestafestival.
4.3
jaanuar
Jätkatakse
koostööd
Rahvakultuuri
Keskusega.
4.4
jaanuar

Kõik töötajad

Kavandatud sündmused on edukalt ellu
viidud.

Margarita Korol

Kärdla kultuurikeskuse ruumides jätkab tööd
Hiiu maakonna rahvakultuurispetsialist.

Kõik töötajad

Jätkatakse koostööd MTÜ Hiiumaa Kinoga,
MTÜ Hiiumaa Homecominguga, MTÜ
Käsitööseltsiga, MTÜ Tantsumajakaga ja
OÜ Hiiumeelega.

Margarita Korol

Olemasolevat inventari antakse kasutusse
vastavalt vajadusele. On olemas kehtiv
hinnakiri.

detsember

Kristiina Vessar

Toimib asutuse koduleht, Facebooki leht. On
alustatud sündmuste kajastamisega
Instagramis. Igakuiselt ilmub infokiri ning
sündmuste info jõuab kohalikesse
meediakanalitesse. Sündmuseid kajastatakse
paberkandjal.

Lõpp

Vastutaja

detsember

Margarita Korol

detsember
detsember

Ollakse koostööpartneriks Hiiumaal toimuvate
sündmuste korraldamisel.
4.5

jaanuar

Asutusel on mitmekesine, korrashoitud ja
kättesaadava hinnaga inventar, mida saab
4.7 rentida sündmuste ellu viimiseks.
jaanuar

detsember

detsember

Toimib asjakohane sündmuste
kommunikatsioon.
4.8

jaanuar

VALDKOND: Kontsert ja teater
Strateegilised eesmärgid:
Toimuvad kontsert- ja teatrietendused.
TEGEVUSED
Jrk nr Tegevus
Algus
Kärdla kultuurikeskuses toimib Piletimaailma
5.1 müügipunkt.
jaanuar

Oodatav tulemus
Jätkub koostöö SA Eesti Draamateatriga
piletimüügi korraldamise osas.

Kärdla kultuurikeskusel on valmisolek
koostööks partneritega mujalt Eestist ja
välismaalt kontsert- ja teatrietenduste vastu
võtmiseks, reklaami levitamiseks, piletimüügi
5.2 ja publiku organiseerimiseks.
jaanaur

detsember

Kõik töötajad

Kärdla kultuurikeskuses toimib teatrikohvik.
5.3

jaanuar

detsember

Margarita Korol

Jätkub koostöö olemasolevate partneritega ja
otsitakse uusi koostöösuhteid eesmärgiga
tuua Hiiumaale võimlaikult erinevaid
etendusi ja kontserte.
Jätkatakse koostööd teatrikohviku
pidamisega kohvik-restoraniga „Mamma
Mia“-ga.

VALDKOND: Näitused
Strateegilised eesmärgid:
Näituste korraldamisel lähtutakse põhimõttest tuua uudset, traditsioonilist ja mitmekülgset kunsti Hiiumaa vaatajale. Sealhulgas hõlmates
erinevaid kunstivaldkondasid.
TEGEVUSED
Jrk nr Tegevus
Algus
Lõpp
Vastutaja
Oodatav tulemus
Kärdla kultuurikeskuses toimib aastaringselt
6.1 näituseruum.

jaanuar

detsember

Ott Lambing

Kõrgessaare Vaba Aja keskuses toimib
6.2 aastaringselt näituseruum.

jaanuar

detsember

Artur Valk

Aastas toimub 8-12 näitust. Eksponeeritakse
nii Hiiumaa, Eesti kui ka välismaa kunstnike
töid.
Aastas toimub 2-5 näitust. Näitusepinna
eesmärgiks on tutvustada erinevat kunsti
piirkonna elanikele.

