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Uued tegevused 2019 

Tegevus Soovitud tulemus Toimumisaeg Vastutaja 

Kultuuri- ja sporditegevuste toetustega seotud 

teavituspõhimõtete läbitöötamine. 

Vallalt toetust soovivad organisatsioonid omavad 

teavet toetuse andmise tingimuste, protsessi jm 

seonduva kohta. 

2019 

II poolaasta 
Kultuurinõunik 

Spordi toetamise põhimõtete analüüsi koostamine. Kirjeldatud on valla roll ja nägemus kohaliku 

spordielu arendamisel. 

2019 

II poolaasta 
Abivallavanem 

Kose valla huvitegevuste juhendajate ja treenerite 

tasustamise aluste väljatöötamine. 

Kirjeldatud on põhimõtted juhendajate ja treenerite 

jätkusuutlikuks ning läbipaistvaks tasustamiseks. 

2019 

II poolaasta 
Abivallavanem 

Kose valla huvitegevuse juhendajate ja treenerite 

tunnustamise aluste uuendamine. 

Läbi on töötatud ideed erinevateks 

tunnustamisvõimalusteks, valla poolse 

tunnustamise alused on uuendatud. 

2019 

II poolaasta 
Abivallavanem 

 

 

Uued tegevused 2020 

Tegevus Soovitud tulemus Toimumisaeg Vastutaja 

Liikumise ja tervisekäitumisega seotud võimaluste 

arendamine koolis (sh õuesõpe, tegevused 

pikapäevarühmades jm). 

Koostöös koolijuhtide ja õpetajatega on läbi 

analüüsitud ühised võimalused laste kehalise 

aktiivsuse tõstmiseks. 

2020 

I poolaasta 

Abivallavanem 

(koostöös 

koolijuhtidega) 

Üleminek lasteaiast kooli – võrreldavas mahus 

liikumise pakkumise võimaluste analüüs. 

Läbi on analüüsitud sujuvama ülemineku 

võimalused liikumisaltist lasteaiast koolikeskkonda, 

kus liikumise osakaal järsult väheneb. 

2020 

I poolaasta 

Abivallavanem 

(koostöös lasteaia- 

ja koolijuhtidega) 

Koostöö tihendamine noortekeskustega. Ühiselt on läbi arutatud võimalused, kuidas siduda 

noortekeskuste tegevusi suuremal määral 

liikumisharrastuse ja spordiga. 

2020 

I poolaasta 

Abivallavanem, 

noortekeskused 



Koostöö tihendamine noortekeskuste ja 

kogukondadega. 

Ühiselt on läbi arutatud võimalused, kuidas siduda 

noortekeskuste tegevusi kultuuri valdkonna ja 

kohaliku kogukonnaga. 

2020 

I poolaasta 

Abivallavanem, 

noortekeskused, 

MTÜ-d 

Kose valla kultuuriturismi töökava koostamine. Turismi edendajad ning kultuuri- ja 

spordikorraldajad on ühiselt läbi arutanud 

võimalused, kuidas valla tugevusi ühiselt parimal 

viisil kasutada. 

2020 

II poolaasta 
Abivallavanem 

Juhendajate ja treenerite järelkasvu vajaduse 

uuringu läbiviimine. 

Läbi on analüüsitud riskid seoses juhendajate ja 

treenerite järelkasvuga ning valla 

tulevikuvajadustega. 

2020 

II poolaasta 
Abivallavanem 

Kose valla laulu- ja tantsupidu 2020 kontseptsiooni 

väljatöötamine ja elluviimine. 

Kose valla laulu- ja tantsupidu 2020 
2020 Kultuurinõunik 

 

 

Uued tegevused 2021 

Tegevus Soovitud tulemus Toimumisaeg Vastutaja 

Kose valla kultuuri- ja sporditegevuste 

majandusliku mõju hindamise uuringu läbiviimine. 

Uuringu kaudu on kirjeldatud seosed erinevate 

vallas toimivate ürituste ning ettevõtjate 

majandustulemuste vahel. 

2021 Abivallavanem 

Koostöö arendamine kõrgkoolidega eesmärgiga 

kaasata võimekaid tudengeid Kose valla 

tegevustesse. 

Valminud on tegevuskava huvipakkuvate erialade 

tudengite ja kõrgkoolide kõnetamiseks ning 

koostöö alustamiseks. 

2021 Abivallavanem 

Kose valla kultuuripärandi hoidmise ja säilitamise 

kontseptsiooni väljatöötamine. 

Valminud on kirjeldus võimalustest, kuidas Kose 

kultuuripärandit esitleda, tagada sellele piisav 

ligipääs ning soovitud säilitamistingimused. 

Kontseptsioon on aluseks edasistele 

koostööpakkumistele ning investeeringute 

kavandamisele. 

2021 
Abivallavanem, 

MTÜ-d 

Loodus- ja kultuuripärandit siduvate terviseradade 

kontseptsiooni koostamine. 

Valminud on kirjeldus liikumisharrastuseks 

sobivatest teekondadest, mis seovad vallas asuvaid 

kultuurilisi või looduslikke vaatamisväärsusi (sh 

2021 
Abivallavanem, 

kogukonnad 



ettepanekud nii olemasolevate teede viidastamiseks 

ja ideega sidumiseks kui ka uute lõikude 

rajamiseks).  

Kultuuri- ja spordivaldkonnale suunatud koolituste 

ja seminaride muutmine iga-aastaseks. 

Igal aastal toimub vähemalt 1 kultuuri ja/või 

spordivaldkonna juhendajatele, korraldajatele vm 

viisil panustajatele suunatud koolitus või seminar. 

2021, 

edaspidi 

igal 

aastal 

Abivallavanem 

 

 

Iga-aastaselt korduvad olulised tegevused 

Tegevus Soovitud tulemus Toimumisaeg Vastutaja 

Kogukondade koostöö koordineerimine, sh 

kogukonnajuhtide ümarlaua kokkukutsumine ja 

selle tegevuse korraldamine. 

Kogukondade ja valla juhid vahetavad 

regulaarselt infot vallas toimuvate algatuste, 

ideede ning probleemide osas. 

Ümarlaud koguneb 

vähemalt 2 korda 

aastas 

Abivallavanem 

Toetustega seotud infopäevade ja tagasiside 

andmise korraldamine. 

Toetust soovivad organisatsioonid saavad 

esitada küsimusi ja küsida nõu, sh tagasisideks 

pärast vooru toimumist. 

Iga taotlemistähtaja 

eel toimub infopäev 

Kultuurinõunik 

 

Taotlusvoorude läbiviimine. Ellu on viidud kultuuri ja spordi toetamiseks 

kavandatud taotlusvoorud, sh taotluste 

hindamine ja sellega seotud kommunikatsioon, 

haldustegevused jm. 

Vastavalt 

vallavalitsuse 

tööplaanile 

Kultuurinõunik 

Valla kultuuri- ja spordikalendri koostamine ja 

haldamine. 

Hiljemalt oktoobris on koostatud järgmise 

aasta suuremate sündmuste kalender; koos 

kogukondadega on ühiselt kokku on lepitud 

jooksva kalendri haldamise ja muutmise 

alused. 

Pidev tegevus Kultuurinõunik 

Iga-aastaste üle-vallalise tähtsusega ürituste 

ettevalmistamine ja läbiviimine. 

- Kose kutsub külla 

- Kose valla kohvikute päev 

- Augustikuine jalgrattamatk 

- Ardu kirves 

- Kose kihelkonna päevad 

Üritused toimuvad 

igal aastal 

KOV, MTÜ-d, 

koostööpartnerid 



- Maheda muusika festival 

- „Meie lugu“ 

- Roosipäevad 

- Kose Jaanituli 

- Lilleralli 

- Kose valla jooks 

- suvine liikumisüritus 

- Kose Cup jalgpalliüritus 

- lastele suunatud valla-ülene liikumisüritus 

Talgupäevade korraldamine kultuuri- ja 

looduspärandi korrastamiseks. 

Valla elanikud on aktiivselt kaasatud kultuuri- 

ja looduspärandiga seotud tegevustesse. 
Igal aastal KOV, MTÜ-d 

 


