
 

Kinnitatud Põllumajanduse Registrite ja 

Informatsiooni Ameti peadirektori  

30.12.2016 käskkirjaga nr 1-12/15/146-1 

ÜHISPROJEKTI TEGEVUSKAVA 
 

1. Taotleja andmed 

1.1. Ärinimi Spordiklubi BC Karjamaa 

1.2. Registrikood 80197703 

1.3. Tegevuskava 
elluviimise periood 

Märgitakse sama ajavahemik, mis 
on märgitud projektitoetuse 
taotluse avaldusel (24-48 kuud). 

August 2017- Oktoober 2019 

 

2. Ühisprojekti andmed 

2.1. Ühisprojekti nimetus 
Märgitakse sama nimetus, mis on märgitud projektitoetuse taotluse avaldusel. 

Noorte meisterlikkuse tõstmine.  

2.2. Ühisprojekti eesmärgid 
Kirjeldatakse projekti peamist eesmärki  ja kuidas projekt suurendab ühistegevust ja/või 
aitab kaasa ühistegevusele. Eesmärgid ja tegevussuunad avalikustatakse kohaliku 
tegevusgrupi veebilehel. 

Eesmärgiks tõsta noorte positiivset ellusuhtumist, kogukonnatunnet läbi ühiste noorte projektide. 
Selleks teostatakse õppereise (turniirid Eestis ja väljaspool) ja korraldatakse üritusi (Jõhvi/ Järve 
Karikas 2018 turniir kohapeal, 2017 laager väljaspool piirkonda). 
Noorte inimeste arendamine, kujundamaks positiivseid väärtuseid kogukonnas. Koostöö 
teostamine läbi grupitreeningute ja teineteisest hoolides. Arvestamine kaaslastega nii heas, kui 
kriisiolukordades. Projekti käigus saavutatakse oluline oskusteabe tõus noorte sportlaste seas, 
mis näitab koostöö olulisust.  

2.3. Ühisprojekti AJAKAVA ja TEGEVUSED 
 Vajadusel lisada ridu 

Ajakava 
Märgitakse kavandatud 
tegevuskava elluviimise 
perioodil kuu või kvartali 
täpsusega. 

Tegevuse kirjeldus  

Kirjeldatakse detailselt projekti elluviimiseks vajalikke tegevusi, 
mis on otseselt seotud ühisprojekti eesmärkide saavutamisega. 

August 2017 

Suvise ettevalmistuse lõpplaager 2017 Tuksis, Läänemaal. Laagri 
pikkuseks 10 päeva, kuhu kaasatakse treeninggrupi õpilased 
saamaks viimast ettevalmistust hooaja alustamiseks. Laagris 
käsitletakse erinevaid kehalisi ja teoreetilisi harjutusi korvpalli 
meeskonnamängu olulisusest. Laagri eesmärk anda osalejatele 
hea ettevalmistus osalemaks hooajal 2017/2018 Eesti 
meistrivõistlustel ja turniiridel. Laagris osalejate arv on 25 KIKO 
piirkonna õpilast. 

November 2017 

Rahvusvaheline turniir, kus 6 võistkonnaga (A, B, C, mini klassi 
poisid) osaletakse 26-l Alfreda Kraukla mälestusturniiril Lätis 
Riias 2017. Eelnevatel aastatel jõutud kohamängudele ning 
eesmärgiks kindlasti tuua turniirilt 2 medalit. Eesmärkide 
saavutamiseks on projekti kuludena: transport, majutus, 
toitlustamine, osavõtumaksud. KIKO piirkonna osalejaid 6 
võiskonna peale kokku koos treenerite ja korraldava personaliga 
(juhendaja, bussijuht, korraldaja) on 48. Kaasatud partnerina ka 
Jõhvi Spordikooli õpilased. 
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I kv 2018 
Elk turniir Poolas osalemine 2 võistkonnaga, kus KIKO piirkonna 
kasusaajaid on kokku 19 osalejat. Arvestatud treener, juhendaja jt. 
klubi liikmed, kes on KIKO piirkonnast. 

II kv 2018 
NORD Cup 2018 Tallinn, osalemine 6 võistkonnaga, kus KIKO 
piirkonna kasusaajate arv on 60. Arvestatud treener, juhendaja jt. 
klubi liikmed, kes on KIKO piirkonnast. 

II kv 2018 

Turniir Matera 2018, osalemine 1 võistkonnaga, kus KIKO 
piirkonna kasusaajaid on kokku 14 osalejat. Arvestatud treener, 
juhendaja jt. klubi liikmed, kes on KIKO piirkonnast. Kaasatud 
partnerina ka Jõhvi Spordikooli õpilased. 

III kv 2018 

Rahvusvaheline noorte Jõhvi XXV/ Järve XX karikas juubeliturniir 
korvpallis. Turniiri ajakava hõlmab mänge erinevatele 
vanuseklassidele. Suureneb piirkonna konkurentsivõime ja 
mainekujunduse osas oluline tegevus. 
Tegevused algavad piduliku avamine ja lõpeb osalejate 
autasustamisega. Planeeritud 7 vanuseklassi kokku 70 
võistkonnaga. Nendest 40 väljaspoolt Eestit ja 30 Eesti 
võiskonnad. Kokku ca 1000 turniiriga seotud inimest. Kasusaajad 
KIKO piirkonnast on arvestatud, et 100% on seotud piirkonna 
mainekujundusliku tegevusega. Eelarve hõlmab ainult KIKO 
piirkonna tegevusi.  

II kv 2019 

Turniir Hispaanias Loret de Mar 2019. Osalema planeeritud 2 

võistkonda, kus KIKOiga  liiget ehk 24 noort sportlast, kes on 

valmis neid kogemusi jagama tagasi tulles. 6 täiskasvatut, kes 

treeneritena ja võistkonna esindajatena annavad edasi projekti 

tegevustega saavutatud tulemused. KIKO piirkonna osalejaid 2 

võiskonna peale kokku koos treenerite ja korraldava personaliga 
(juhendaja, bussijuht, korraldaja) on 26. Kokku otseselt osaleb 26 

inimest.  

III kv 2019 

Smiltene turniir Lätis 2019 osalemine 2 võistkonnaga, kus KIKO 

piirkonna kasusaajaid on kokku 19 osalejat. Arvestatud treener, 

juhendaja jt. klubi liikmed, kes on KIKO piirkonnast. 

IV kv 2019 

Õppereis Eestis, partnerklubi piirkonda (Pärnu, Haapsalu). 
Treenerite juhendajate ja partnerite õppereis Pärnu ja Haapsalu 
piirkonda, tutvumaks kohapealsete võimalustega edasite 
koostööprojektide teostamiseks. Arutelud õppereisi ajal 
ühisprojekti tulemuslikusest, saavutatud eesmärkidest ning 
tuleviku tegevustest. KIKO piirkonna osalejaid kokku 25. 

2.4. Eeldatavate TULEMUSTE kirjeldus koos selgitustega ühisprojekti laiemast 
mõjust tegevuspiirkonnale 

2.4.1. Ülevaade olemasolevast olukorrast, kitsaskohast, probleemist 
Projekti vajadus tuleneb treeningprotsessist, kus ühe tegevusena on võistluskogemus. Õppereisid 
ja ürituste korraldamine (turniirid, laagrid) liidavad meeskonda ja osalejate kokkumängu. Osalemine 
on seotud ka rahaliste vahenditega ning paljudel on täismaksumuse tasumine raskendatud. 
Mittetäieliku võistkonnaga osalemine ei taga treeningutel õpitu kasutamise. Ühiselt osaledes 
suureneb kogukonna tunne ja noortel jäävad head mälestused piirkonnast.  
 
2.4.2. Ühisprojekti tulemuste kirjeldus 
Projektis osalemise tulemuseks on osalejate enesehinnangu suurenemine, kiirem otsuste 
vastuvõtmine, arvestamine partneritega erinevates olukordades. Lõpptulemuseks on noorte 
meisterlikuse suurenemine ja kogukonna aktiviseerumine. Suureneb koostöö projektis osalevate 
partnerite vahel.  
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2.4.3. Ühisprojekti laiem mõju tegevuspiirkonnale 
Tegevus piirkonna mõju on suunatud tulevikku, kus tunnetatakse oma olulisust ja väärtustatakse 
tehtud tegevusi. Projektiga luuakse eeldused noorte jäämisele kohapeale ja panustamist 
kogukonna arengusse. Ühine tegutsemine noorte seas võimaldab kaasata ka lapsevanemaid 
tegevuste eesmärkide saavutamisele. Spordiklubi BC Karjamaa tegevused on koondada piirkonna 
noored ühtse grupina teostama vastastikku kasulikke tegevusi. Projektiga liidetakse veelgi ühist 
kogukonnatunnet läbi treeningprotsessi. Projekti elluviimisega suureneb noorpallurite 
omavaheline suhtlemine. Saavutatakse sõprussidemed teiste riikide noortega. Osalejate 
lapsevanemad suhtlevad omavahel aktiivsemalt tundmaks huvi oma järeltulijate tegvuste kohta ja 
suureneb omavaheline kooskäimine. 
 
 

2.5. Projektitoetuse TAOTLEJA ja PARTNERI(TE) ülesannete kirjeldus 
ühisprojektis 

Vajadusel lisada ridu 

Taotleja ja partneri(te) nimed Ülesannete kirjeldus   
Kirjeldatakse ühisprojekti osapoolte ülesanded 
võimalikult detailselt. 

Taotleja 
Spordiklubi BC Karjamaa 

 
Projekti juhtpartner. Tegevuste planeerimine, 
tulemuste kajastamine kodulehel, meeskondade 
komplekteerimine koostöös KK HITO-ga.  
 

Partner 
Jõhvi Spordikool 

 
2018 aasta Jõhvi/ Järve Karika juubeliturniiri 
saalide kasutamine Jõhvi Spordihallis. 
Välisurniiridel osalemiseks võistkonna 
registreerimine vastavatesse vanuse-klassidesse. 
 

Partner 
Korvpalliklubi HITO 

 
Koostööpartnerite leidmine, võistkondade 
komplekteerimine vastavalt kokkulepetele 
koostöös BC Karjamaaga.  
 

 

3. Ühisprojekti EELARVE 
Märgitakse tegevuste eelarve kululiikide kaupa, millele taotletakse toetust 
Vajadusel lisada ridu 

3.1. Toetatav tegevus 
Kirjeldatakse detailselt kululiikide kaupa 

Tegevus: Laager Tuksis, Läänemaal 
Päeva hind 10,50 €/ päev * 10 päeva * 25 KIKO piirkonna 
kasusaajat (hinnas majutus, toit, programm jne) 

2 625,00 eurot 

Transport 1 200 km * 0,60 €/km  720,00 eurot 
Tegevus:  Alfreda Kraukla mälestusturniir Lätis Riias 2017 
6 võistkonda, 3 päeva, 48 KIKO piirkonna osalejat 
Päeva hind 15 €/päev*3 päeva * 48 in (hinnas majutus, toit, 
osavõtutasud jne) 

2 160,00 eurot 

Transport 1 600 km * 0,60 €/km  (2 bussi) 960,00 eurot 
Tegevus:  Elk turniir Poolas 2018 
2 võistkonda, 3 päeva, 19 KIKO piirkonna osalejat 
Päeva hind 18 €/päev*3 päeva * 19 in (hinnas majutus, toit, 
osavõtutasud jne) 

1 026,00 eurot 

Transport 1 700 km * 0,60 €/km   (1 buss) 1 020,00 eurot 
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Tegevus:  NORD Cup 2018 Tallinn 
6 võistkonda, 3 päeva, 60 KIKO piirkonna osalejat 
Päeva hind 9 €/päev*3 päeva * 60 in (hinnas majutus, toit, 
osavõtutasud jne) 

1 620,00 eurot 

Transport 1 200 km * 0,60 €/km  (3 bussi) 720,00 eurot 
Tegevus: Turniir Itaalias Matera 2018 
1 võistkonda, 7 päeva, 17 KIKO piirkonna osalejat 
Päeva hind 14 €/päev*7 päeva * 17 in (hinnas majutus, toit, 
osavõtutasud jne) 

1 666,00 eurot 

Transport 6 400 km * 0,50 €/km  (1 buss) 3 200,00 eurot 
Tegevus Rahvusvaheline noorte Jõhvi XXV/ Järve XX karikas juubeliturniir korvpallis. 
Korralduskulud (võõrustamine, kohtunikud jne) 1 860,00 eurot 
Transport turniiri ajal 1 730 km * 0,60 €/km 1 038,00 eurot 
Tegevus:  Turniir Hispaanias Loret de Mar 2019 
2 võistkonda, 7 päeva, 26 KIKO piirkonna osalejat 
Päeva hind 16 €/päev*7 päeva * 26 in (hinnas majutus, toit, 
osavõtutasud jne) 

2 912,00 eurot 

Transport 6 700 km * 0,50 €/km- (1 buss) 3 350,00 eurot 
Tegevus: Smiltene turniir Lätis 2019 
2 võistkonda, 3 päeva, 19 KIKO piirkonna osalejat 
Päeva hind 13 €/päev*3 päeva * 19 in (hinnas majutus, toit, 
osavõtutasud jne) 

741,00 eurot 

Transport 600 km * 0,50 €/km (1 buss) 300,00 eurot 
Tegevus : Õppereis Eestis, partnerklubi piirkonda (Pärnu, Haapsalu). 
25 KIKO piirkonna osalejat 
Päeva hind 32 €/päev * 2 päeva * 26 in (hinnas majutus, toit, 
seminar jne) 

1 664,00 eurot 

Transport 1 400 km * 0,50 €/km (1 buss) 700,00 eurot 
Kokku: 28 282,00 eurot 

3.2. Projektijuhi kulu 

Täidetakse juhul, kui taotletakse toetust projektijuhtimisele. Kokku ei tohi ületada 
20% rea 3.2 KOKKU summast. Ühe töötunni brutotöötunni tasu ei tohi ületada 10 
eurot töötunni kohta 

Projektijuhi töötasu (otsene personalikulu)  0,00 eurot 
Arvutamise alused:  
Tundide arv 0,00 tundi 
Brutotöötasu 0,00 eurot/1tund 
Brutotöötasu kokku 0,00 eurot 
Tööandja kulu 0,00 eurot 

3.3. Kaudsed kulud 
Arvutatakse kuni 15% projektijuhtimise otsesest personalikulust 

Kaudsed kulud 0,00 eurot 

3.4. Toetatav investeeringuobjekt 

 0,00 eurot 

Kokku: 0,00 eurot 

3.5. Vabatahtlik tasustamata töö 

Mitterahaline omafinantseering on tegevuse elluviimiseks või investeeringu tegemiseks vajalik 
projektitoetuse taotleja tehtud vabatahtlik tasustamata töö (ehk taotleja omafinantseeringu osa).                                                
Märgitakse projektitoetuse avalduse realt 11.2. 
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Töö kirjeldus: 
0,00 eurot 

Arvutamise alused: Mitterahaline omafinantseering võib moodustada kuni 9% mitterahalise 
omafinantseeringuga seotud toetatava tegevuse või investeeringu abikõlblikest kuludest 
Tundide arv 0 tundi 
Tunnitasu (maksimaalselt 4 eurot/tund) 0,00 eurot 
Tundide arv masinat, seadet või mootorsõidukit kasutades 0 tundi 
Tunnitasu masinat, seadet või mootorsõidukit kasutades 
(maksimaalselt 8 eurot/tund) 

0,00 eurot 

Tunnitasu kokku 0,00 eurot 

KULUD KOKKU 0,00 eurot 

 

4. Ühisprojektis osalevate PARTNERITE andmed 

 

 

Kinnitan, et tegevuskaval esitatud andmed on õiged 

Taotleja esindaja nimi ARVO ALLER 
Taotleja esindaja allkiri Allkirjastatud digitaalselt 

Tegevuskava allkirjastamise kuupäev 13. märts 2017 
 

Nimi ja registrikood Esindaja nimi Kontaktandmed Allkiri 
Korvpalliklubi Hito/ 80076158 RAUL RÕÕMUS raul@hito.ee /allkirjastatud digitaalselt/ 

Jõhvi Spordikool/ 75002637 HELEN MAST helen@johvisport.ee /allkirjastatud digitaalselt/ 

mailto:raul@hito.ee
mailto:helen@johvisport.ee

