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Tegevuskava elluviimise 

periood 

20.10.2016 – 30.12.2018 26 kuud 

 

Ühisprojekti andmed 

Ühisprojekti nimetus  

Jõhvi ajalooaabitsa esitlemine 

Ühisprojekti eesmärgid 

Tutvustada Jõhvi ajalooaabitsas olevaid objekte ja sündmuseid Jõhvi lastele konkreetsete 

objektidega seonduvalt. Plaanis on 3 tutvustavat üritust, mis on seotud aabitsas kirjas 

olevate tekstidega  ja mis tutvustavad lastele rohkem oma kodukanti. Kuna ajalooaabitsas 

peab laps teatud  ülesandeid ise lahendama annab see talle rohkem teadmisi kodukoha 

kohta. Niisamuti annavad ettevõtmised lastele rohkem koostegutsemise võimalusi. 

Eesmärgi saavutamiseks vajalike tegevuste kirjeldus tegevuskava elluviimise perioodil 

koos ajakavaga 

Ühisürituste planeerimine, ülesannete ja vastutajate kinnitamine 

Ajaloopäev Jõhvi Mihkli kiriku juures septembris 2018 

Ajalootunnid Jõhvi põhikooli muuseumis novembris 2018 

Ajalooteemalised ettevõtmised lastekaitsepäeval 1.06. 2018 

Eeldatavate tulemuste kirjeldus koos selgitustega ühisprojekti laiemast mõjust 

tegevuspiirkonnale 

Jõhvi ajalooaabits on lastele kahes keeles kodulugu tutvustav trükis,  selle tutvustamisega 

seonduvad ettevõtmised annavad eesti ja vene lastele võimaluse koos tegutseda. Ja reaalselt 

raamatus kirjas olevaid paiku vaatamas käia ning targemaks saada. Kasvatab laste 

teadlikust kodukohast ja kogukonnatunnet. 

 

Projektitoetuse taotleja ja partneri ülesannete kirjeldus 

Taotleja või partneri nimi Tööülesande kirjeldus 

MTÜ Tubli Laps Koordineerib kõiki tegevusi 

Jõhvi Põhikool Korraldab ajalootunnid koolimuuseumis ja osaleb Mihkli 

kiriku juures toimuval ajaloopäeva korraldamisel 

Jõhvi Vene Põhikool  Korraldab ajalooüritused Lastekaitsepäeval ja osaleb 

Mihkli kiriku juurde kavandatud ajaloopäeva 

korraldamisel. 

  



 

 

 

Tegevuskava tegevuste elluviimise eelarve kululiigiti
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Jooksvad kulud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1305/2013 artikkel 61 alusel 

(personalikulud sh kaudsed kulud, koolituskulud, uuringukulud, tegevuskulud) 

Ajaloopäev Mihkli kiriku juures   600 eurot 

Ajalootunnid põhikooli muuseumis 200 eurot 

Ajaloo üritused lastekaitsepäeval 200 eurot 

  eurot 

  eurot 

Toetatav tegevus või investeeringuobjekt 

  eurot 

   

   

Vabatahtlik tasustamata töö 1000 eurot 

Kokku 2000 eurot 

 

Rahastamiskava, milles on märgitud ühisprojektis osaleva partneri kavandatav tegevus 

ja  sellele vastav kavandatav eelarve
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Partneri nimi Kavandatava tegevuse kirjeldus Kavandatav eelarve 

(€) 

Jõhvi Põhikool Mihkli kiriku juures ajaloopäeva 

läbiviimine (aarete otsimine muuseumis, 

kirikut tutvustav loeng, ajalooga seotud 

ülesanded ja mängud, auhinnad, piknik) 

200 eurot 

Jõhvi Vene Põhikool Mihkli kiriku juures ajaloopäeva 

läbiviimine (aarete otsimine muuseumis, 

kirikut tutvustav loeng, ajalooga seotud 

ülesanded ja mängud, auhinnad, piknik) 

200 eurot 

Jõhvi Põhikool Ajalootunnid koolimuuseumis (töölehtede 

koostamine, paljundamine, erinevate 

ülesannete ja mängude läbiviimine, 

auhindade ostmine, suupisted) 

200 eurot 

Jõhvi Vene Põhikool  Lastekaitsepäeval erinevate ülesannete, 

viktoriini ja mõistatuste läbiviimine, 

mängude korraldamine, auhinnad ) 

200 eurot 

MTÜ Tubli Laps Koordineerib kõiki üritusi ja osaleb nende 

korraldamisel (korralduskulud) 

200 eurot 

Kulud kokku
3
 1000 eurot 

 

Ühisprojektis osalevate partnerite andmed 

 

                                                           
1
 Tegevused, millele taotletakse toetust 

2
 Märgitakse eelarve, millele toetust ei küsita 

3
 Vii kursor numbri peale ja vajutada klaviatuuril F9, et valem arvutaks summa kokku 



 

 

Kinnitan, et tegevuskaval esitatud andmed on õiged  

Taotleja esindaja nimi MTÜ Tubli Laps 

Taotleja esindaja allkiri  

Tegevuskava allkirjastamise kuupäev 16.05.2016 

 

 

 

Nimi Esindaja nimi Kontaktandmed Allkiri 

Jõhvi Põhikool Liina Mihkelson liina@johvipk.edu.ee  

Jõhvi Vene Põhikool Irina Šulgina irina.sulgina@gmail.com  

MTÜ Tubli Laps Kalle Pärt tublikalle@gmail.com  


