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Päevakorrapunkt 1: SA 2017.a. sündmuste ja statistika ülevaade ja 2018.a. sündmuste kava
1. Muuseum
Muuseumi juhataja Ulvi Tamm tegi kokkuvõtte muuseumi kohta. Arutati ühiselt muuseumi
kinnioleku ajal toimuvate tegevuste teemal ja muuseumi sisu kolimise teemal. Kolitud peab olema
1.maiks. Uuendatud hoones saab olema vanade asjade jaoks kaks ladu, kust saab teha ajutisi näitusi
vanadest asjadest. Viimasel ajal tuuakse muuseumile keskmiselt 2-3 eset aastas. Arutati ka selle üle,
et muuseum peab edaspidi võtma väga selge suuna, milliseid asju ta kogub ja mida mitte. Hetkel
käib muuseumi eksponaatide Exceli tabelitesse kandmine, esemetel numbreid veel ei ole.
Kalevipoja muuseum võib tulevikus teha koostööd Läti Lacplesise muuseumiga, kelle töötajad
avaldasid turismimessil selleks soovi.
2. E.Uuna andis lisaks varem tutvumiseks esitatud 2017.a. kokkuvõttele lühiülevaate
raamatukogu tegevusest. Raamatukogu statistilised näitajad on enamuses languses, nagu
Eesti raamatukogudes ka üldiselt. Väheneb piirkonna elanike arv, külastuste, laenutuste ja
soetatavate eksemplaride arv.
Lisatud: Lisa 2 Kokkuvõte raamatukogu tegevusest ja statistikast 2017 2 lehel
3. Muud üritused
Annika Oras tegi kokkuvõtte 2017.a. toimunud üritustest ja 2018 plaanitavatest üritustest. Plaanis
on panna kogu aasta ürituste kava kodulehele üles. EV100 kingituseks on Tulealtari avamine koos
jaanitulega koostöös E.Plato ja V.Laniga.
OTSUSTATI:
1.1. Muuseumi juhataja koostab ja esitab järgmise nõukogu koosoleku toimumise ajaks dokumendi
Kalevipoja muuseumi põhisuundade kohta – mismoodi toimub eksponaatide kogumine,
arvelevõtmine, süstematiseerimine, mida kogutakse, mida säilitatakse.
1.2. Otsustati lisada 2018. a. Sündmuste kavasse ka „Teeme ära „

Päevakorrapunkt 2 : 2018.a projektid
A.Oras ja E. Uuna andsid lühikese ülevaate raamatukogu kolimise kavast ja vastasid nõukogu
liikmete erinevatele küsimustele raamatukogu kolimise osas: viiakse läbi märtsi – aprilli jooksul.
On kolimiskava arutatud ka piirkonnajuhi A. Uleksiniga ja IT spetsialisti M. Koortiga. Rahaliste
vahendite nappuse tõttu on vaja täiendavalt remontida olemasolevat vana mööblit ja see venitab
kolimisperioodi pikemaks, kuna kolitakse oluliselt väiksemale pinnale ja on vajalik mahukas töö
fondiga. Kogukonnas on otsus raamatukogu kolimise kohta endise vallamaja ruumidesse positiivset
vastukaja tekitanud.
A. Oras rääkis SA projektidest - käimas on suure saali remont, ühtlasema soojuse saamiseks saalis
on tulevikus plaanis paigaldada ka õhksoojuspump. Esikus on käimas ahju ehitus. Väike toetus on
saadud ka Kasakamajale.
Huvijuht R. Lehis on taotlenud Kultuurkapitalist toetust laulupäevale.
Lepiti kokku, et huvijuht kasutab kõikvõimalikke fonde, et saada rahastust ürituste läbiviimiseks.
Sama võimalust tuleb kasutada ka muuseumi heaks.
Päevakorrapunkt 3: SA tegevuste kava seoses PKT projektiga
A. Oras andis ülevaate PKT projektiga seonduvast – ehituse hange avalikustatakse kohe kui EASi
vaatlejad on selleks loa andnud ja visuaali hange on järgmine, millega tegelema hakatakse.
Kaasatakse ka eksperte. Projekt peab valmima 2019.a. sügiseks. Maja praegust tehnilist seisukorda
ei oska keegi ette arvata.
A. Plato lisas, et vallavalitsusele sobisid esitatud maksegraafikud ja et SA on nüüd käibemaksu
kohuslane.
Päevakorrapunkt 4: SA töökorralduse reeglid
A. Plato küsis komisjoni liikmete arvamust Töökorralduse reeglite kohta (need oli komisjoni
liikmetele varem tutvumiseks saadetud). Uuendatud muuseumi valmimisel tuleb SA -sse
lisatööjõudu ja on vajalik, et kõik teaks, mis ees ootab.
OTSUSTATI:
4. Võtta vastu SA Töökorralduse reeglid lisades neile Mustvee valla töökorralduse reeglitest
vajalikud punktid.
Päevakorrapunkt 5: SA protokollide avalikustamine
KUULATI:
A. Plato ütles, et protokollid võiks olla kodulehel nähtavad. Kodulehel võiksid olla ka
rahvakoosolekute protokollid.
A. Oras avaldas soovi lisada SA kodulehele blogi, avalikustada ka sündmuste kalender.
M. Koort lisas, et vajalik on tekitada kodulehel koht nõukogu dokumentidele ja avalikustada
nõukogu liikmete kontaktid.
OTSUSTATI:
5. Avalikustada koosolekute protokollid ja täiendada SA kodulehte, et SA ja SA nõukogu tegevus
oleks kogukonnale nähtav.
Päevakorrapunkt 6: Muud küsimused
KUULATI:
A. Plato informeeris nõukogu liikmeid detsembris toimunud rahvakoosolekul räägitust. Seal
otsustati, et rahvakoosolekud hakkavad edaspidi toimuma 4 korda aastas – pööripäevadel. Alati
kutsutakse osalema ka keegi vallavalitsusest või volikogust. SA rahvakoosolekud peaksid olema
esimene koht, kuhu tullakse probleemiga, sealt edasi läheb info valda.
A. Plato lisas, et SA peaks olema piirkonna mootor ja tegi ettepaneku kaasata igast meie piirkonna
külast vähemalt 1 inimene, kes ka koosoleku kutse saab. Nõukogu liikmed said ülesandeks leida
küladest kontaktisikud, keda kutsuda koosolekule ja saata enne koosolekut kutsed.

M. Koort informeeris, et vald võtab kasutusele DELTA dokumendihalduse. PKT projekti valguses
oleks vajalik kaasata ka Kalevipoja Koda, saab lisada sinna konto. Vaja on õppida kasutamist.
A. Plato arvas, et juriidilises mõttes on see vajalik, muudab projekti lõppdokumendid nähtavaks,
alustada võiks lihtsamatest dokumentidest nagu sõidupäevikud jt. igapäevased dokumendid.
M. Koort esitas küsimuse Interneti mahu vajadusest seoses muuseumi uue ekspositsiooniga, praegu
on veel võimalik muuta mahtu suuremaks. Nõukogu liikmed leidsid, et kiire ja mahukas Internet on
väga oluline muuseumi edasises tegevuses, vaja uurida kas võimalik kasutada projektiraha. M.
Koort selgitab kui suuri summasid on vaja internetimahu tõstmiseks.
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