
 

 

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 Eesti Kaevandusmuuseum SA 

1.2. Registrikood 90003321 

1.3. Tegevuskava 

elluviimise periood 
Märgitakse sama ajavahemik, mis 

on märgitud projektitoetuse 

taotluse avaldusel (24-48 kuud). 

Märts 2018 – mai 2020 

 

2. Ühisprojekti andmed 

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

  

Kaevandusmuuseumi õppe- ja külastusprogrammide väljatöötamine 

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. 

Üldine eesmärk: 

1. Eelkõige Kohtla-Nõmme vald, kuid ka kogu KIKO piirkond on populaarne elamiskoht, kus 

eri vanuses inimestel on võimalus leida endale rakendust; 

2. Eesti Kaevandusmuuseumil on kogukondi ühendava ja atraktiivse õpikeskkonnaga keskuse 

positiivne maine; 

3. Eelkõige Eesti Kaevandusmuuseum, kuid ka kogu KIKO piirkond on populaarne 

külastuskoht. 

Otsene eesmärk: 

1. Ühistegevusse (õppe- ja külastusprogrammide läbiviimine) on vähemalt kuus piirkonna 

erinevat institutsiooni/organisatsiooni. 

2. Eesti Kaevandusmuuseumi teenustele ja toodetele, mille peamine eesmärk oli 

majandustegevus on lisandunud kaheksa õppe- ja külastusprogrammi, millel on eelkõige 

sotsiaalne eesmärk (haridus, koos tegemine, suhtlemine jne). Tänu sellele on muuseumi 

teenused ja tooted mitmekesised ja pakuvad atraktiivseid võimalusi õpikeskkonnana, 

kooskäimise kohana (kogukonnale) ja külastuskeskusena. 

3. Õppe- ja külastusprogrammide läbiviijad (nii muuseumi töötajad, kui kaasatud osapooled) 

on kompetentsed ja osutavad kvaliteetset teenust (sh vabatahtlikku tasuta teenust).  

4. 2020.aastal on võrreldes 2016.aastaga Eesti Kaevandusmuuseumit külastanud gruppide arv 

kasvanud 100-150 grupi võrra, millest ca 30% moodustavad õppeprogrammide kasutajad. 

 

2.3. Ühisprojekti AJAKAVA ja TEGEVUSED 
 Vajadusel lisada ridu 

Ajakava 
Märgitakse kavandatud 

tegevuskava elluviimise 

perioodil kuu või kvartali 

Tegevuse kirjeldus  

Kirjeldatakse detailselt projekti elluviimiseks vajalikke tegevusi, mis 

on otseselt seotud ühisprojekti eesmärkide saavutamisega. 
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täpsusega. 

Märts – aprill 2018 

 

Projekti avaseminari läbiviimine. 

Seda võib nimetada ka ühiste õppe- ja külastusprogrammide 

väljatöötamise algatusseminariks. 

Seminarile kutsutakse Kohtla-Nõmme piirkonna erinevad 

kogukonnad (MTÜd, seltsid, klubid, kooli esindajad, ettevõtjad) 

ja elanikud, kes on huvitatud antud tegevusest.  

 

Seminaril tutvustatakse kõigepealt projekti kavandit ja Eesti 

Kaevandusmuuseumi võimalusi.  

Seejärel on koolitus teemal: mis on õppeprogrammid, mis on 

külastusprogrammid ja millised on nende põhikriteeriumid. 

Seminari teisel poolel toimub esimene ühisarutelu nn „Avatud 

ruumi“ meetodil – millised programmid, kes ja kuidas. 

 

Peale avaseminari teostatakse väiksemas rühmas – tööde 

teostaja, Eesti Kaevandusmuuseumi esindajad ja partnerite 

esindajad – analüüsi ning prioriteetsete ideede valik. 

 

Juuli – august 2018 

Õppesõidu läbiviimine. 

Õppesõit toimub Śotimaa erinevatesse muuseumidesse ning 

turismi külastuskeskustesse. Sealhulgas külastatakse kindlasti ka 

mõnd söekaevanduse muuseumit. Külastatakse 6-7 muuseumi, 

mis pakuvad nii külastus- kui ka haridusprogramme ning mille 

tegevustesse on kaasatud piirkonna kogukonnad ja elanikud. 

Õppesõitudest võtavad osa Eesti Kaevandusmuuseumi 

esindajad, projekti partnerite esindajad ja ühisprojektiga liitunud 

organisatsioonide esindajad – kokku ca 14 inimest.  
 

Õppesõitude tulemusel on vähemalt kuue KIKO piirkonna 

organisatsiooni esindajad saanud uusi ideid ja kogemusi, kuidas 

paremini siduda erinevate osapoolte oskusi ja tegevusi atraktiivseteks 

ühisprogrammideks, mis parandavad  kogukonna sotsiaalset 

suhtlemist, omavahelist läbikäimist ja kokkuhoidmist ja ei tekita 

seejuures majanduslikku kahju. 

 

Mai 2018 – november  

2019 

Kaheksa õppe- ja külastusprogrammi väljatöötamine.  

Õppe- ja külastusprogrammid töötatakse välja koostöös 

erinevate Kohtla-Nõmme piirkonna ning KIKO 

tegevuspiirkonna kogukondadega, kes on liitunud 

ühisprojektiga. Näiteks Kohtla-Nõmme ajalooring, spordiklubi, 

Kohtla Põhikooli (õpetajad), Alutaguse Matkaklubi, SA 

Põlevkivi Kompetentsikeskuse, Noortekeskuse, Adrenaator 

Grupp OÜ  jt asjast huvitatutega. 

 

Iga õppeprogrammi väljatöötamise peale on arvestatud 2 kuud 

(va. august 2018 ja detsember 2018). 

Iga programmide väljatöötamise tsükkel on järgmine: 

 ühisprogrammidega ühinenud institutsioonidevaheline 
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ümarlaud, kus valitakse programm, mis järgnevalt edasi 

töötatakse ja lepitakse kokku rollid; 

 programmi alatemaatikate (sisu), struktuuri ja metoodika 

valik; 

 vajaliku materjali koondamine ja töötlemine, tegevus- ja 

õpikohtade valik (kohad, kus lahendatakse ülesandeid, 

viiakse läbi katseid või teostatakse muu tegevus); 

 tegevuste, ülesannete jne lahenduste väljatöötamine ning 

kirjeldamine; 

 programmi kirjelduse koostamine ja töölehtede 

valmistamine; 

 läbiviijatele abimaterjalide koostamine; 

 vajadusel toimub vahepeal veel üks nõupidamine 

konkreetsesse programmi kaasatud inimeste vahel; 

 programmi läbiviijatele koolituse läbiviimine; 

 programmi testimine, tagasiside ja analüüsi 

koostamine; 

 programmi korrigeerimine vastavalt testi ja analüüsi 

tulemustele. 

 

Õppe- ja külastusprogrammides on omavahel põimitud nii 

erinevad teemad kui aktiivõppemeetodid (sh. tegevused).  

 

Teemad, mida õppe- ja külastusprogrammides käsitletakse: 

 energeetika ja kliimamuutus 

 maavarad ja nende kasutamine 

 geoloogia, kivimid, kivistised  

 majandusgeograafia – kaevandused meil ja mujal 

maailmas. 

 tööstusajalugu, tööstuse traditsioonid 

 töökeskkond ja inimene 

 füsioloogia 

 taastuvenergia allikad 

Võimalik, et tööde käigus tuleb teemasid juurde, kuid eelpool 

loetletud teemad on kindlasti. 

 

Käsitletavatesse temaatikatesse on lõimitud järgmised 

õppeained: 

 ajalugu 

 ühiskonnaõpetus 

 füsioloogia 

 keemia 

 füüsika 

 matemaatika 

 eesti keel 

 kirjandus 

 võõrkeel (kasutades keelekümblusmeetodeid) 

 majandusgeograafia 
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 loodusõpetus 

 

Õppe- ja külastusprogrammid oma olemuselt erinevad – 

seikluslikud, aktiivsete tegevustega, mängulised, keeruliste 

katsetega gümnaasiumi õpilastele, lihtsate lahendustega 

noorematele ja peredele, põnevate ülesannetega  jne. 

 

Nii tekib olukord, kus Eesti Kaevandusmuuseumis: 

 koolid (õpilased) saavad läbi viia koolitunde vahetus 

keskkonnas ning käsitleda lõimitult erinevaid 

õppeaineid; 

 külastajad saavad läbi mänguliste, seikluslike ja teiste 

aktiivsete tegevuste õpetust, mis oluliselt laiendab nende 

silmaringi. 

 Ühistegevusse on koondatud erinevad piirkonna 

kogukonnad/elanikud, mis annab hea sünergia edasiseks 

arenguks. 

 

Jaanuar - veebruar 2020 

Õppe- ja külastusprogrammide jaotusmaterjali koostamine. 

Õppe- ja külastusprogrammide kohta valmistatakse 

jaotusmaterjal, kus on info levitamiseks õppeasutustes ja 

infopunktides. 

Jaotusmaterjalide võtmesõna on lihtsus. 

 

Märts – mai 2020 

Õppe- ja külastusprogrammide info- ja tutvustuspäevade 

läbiviimine: 

 külastades kõiki KIKO piirkonna koole ja lasteaedasid; 

 kohapeal ajakirjanikele, Kirderanniku Koostöökoja 

liikmetele ja KIKO piirkonna turismiettevõtetele.  

 

2.4. Eeldatavate TULEMUSTE kirjeldus koos selgitustega ühisprojekti laiemast 

mõjust tegevuspiirkonnale 

2.4.1. Ülevaade olemasolevast olukorrast, kitsaskohast, probleemist 

 

Üldjuhul on muuseumide roll ja sellest ka tegevusvaldkond väga lai: vastava temaatika käsitlemine 

näitustegevusena, muuseumispetsiifilise ainese teaduslik uurimine, vastava esemematerjali 

kogumine, korrastamine ja säilitamine, vajadusel ka restaureerimine, ainevaldkonna 

populariseerimine ja vastava info levitamine ühiskonnas jms. 

  

Paraku on Eesti Kaevandusmuuseum seni saanud keskenduda peamiselt rajatiste ja 

ekspositsioonide väljaarendamisse ning müügitegevusse. Seda on tinginud arendustegevusega 

seotud suured kulud ja seejuures kohustus olla isemajandav. Täies ulatuses pole suudetud 

omatuludest kõiki arendustegevustega seotud kulusid ja hoolduskulusid ainult omatuludest 

(müügituludest katta). Oma õla on pidanud alla panema SA asutajana kohalik omavalitsus. See on 

tekitanud kohalikes  elanikes pahameelt ning seetõttu on tekkinud lõhe kogukonna ja SA Eesti 

Kaevandusmuuseumi vahel. 

Alates 2016. aastast on olukord stabiliseerunud ja saab tegeleda sisuliste arengutega, mis aitaksid 

kaasa ka kogukonna liitmisele ning muuseumi ja kogukonna sisulisele koostööle.  
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2.4.2. Ühisprojekti tulemuste kirjeldus 
Ühisprojekti tulemusel on : 

1. Valminud kaheksa õppe- ja külastusprogrammi, kuhu on koondunud vähemalt 6 piirkonna 

organisatsiooni ning mis võimaldavad piirkonna kuuel koolil ja seitsmel lasteaial viia läbi 

erinevaid õppeaineid lõimivaid koolitunde vahetus/koolivälises keskkonnas. 

2. Vähemalt kuue piirkonna organisatsiooni neliteist esindajat on saanud läbi õppesõidu uusi 

ideid, inspiratsiooni ja kogemusi, kuidas paremini siduda erinevate osapoolte oskusi ja tegevusi 

atraktiivseteks ühisprogrammideks, mis parandavad  kogukonna sotsiaalset suhtlemist, 

omavahelist läbikäimist ja kokkuhoidmist ja ei tekita seejuures majanduslikku kahju. 

3. Vähemalt kuue piirkonna organisatsiooni töötajad oskavad tänu koolituspäevade , läbi viia 

koostöös piirkonna õpetajatega kvaliteetseid õueõppe-, ettevõtlikusõppe- ja aktiivõppetunde.  

 

2.4.3. Ühisprojekti laiem mõju tegevuspiirkonnale 
1. Läbi õppe- ja külastusprogrammide on ühistegevusse kaasatud vähemalt kuus (loodame, et 

rohkemgi) piirkonna täiesti erinevat organisatsiooni, mis annab hea sünergia kogukonna 

omavahelisele suhtlemisele, koostööle ja arengule. 

2. KIKO piirkonna kuue kooli kõikidele klassidele ja seitsme lasteaia vanema astme rühmadele on 

atraktiivne õpikeskkond, mis inspireerib lapsi olema loov ja innustab neid õppima (õppimine on 

vahva). 

 

 

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 

SA Eesti Kaevandusmuuseum 
Õppesõidu läbiviimise korraldamine, sh 

õppesõidu läbiviija leidmine, töö tellimine 

(lepingu sõlmimine), kava ja külastuskohtade 

täpsustamine. Samuti kohaliku kogukonna 

leidmine, kes on valmis tutvustama oma 

ühistegevusi piirkonnas. Õppesõidul osalejate 

ettevalmistamine. 

  

Kaheksa õppe- ja külastusprogrammi 

väljatöötamise koordineerimine, sh töö 

tellimine (lepingu sõlmimine), tööde teostuse 

jälgimine, inimeste ja piirkonna 

organisatsioonide kaasamine,  ümarlaudadeks  

ruumide ettevalmistamine (ümarlaudadel 

kasutatakse tasuta Kaevandusmuuseumi 

seminariruume). 

 
Partner 

Alutaguse Matkaklubi MTÜ 
Avaseminari läbiviimine. Oma kogemuste 

tutvustamine, koolituse korraldamine  

teemadel: mis on õppeprogrammid, mis on 

külastusprogrammid ja millised on nende 

kriteeriumid. Samuti nn „Avatud ruumi“ 

meetodil ühisarutelu läbiviimine. 
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Partner  

Adrenaator Grupp OÜ 
Tagab transpordi KIKO piirkonna koolide ja 

lasteaedade külastamiseks ning kohapealse 

transpordi tutvumispäeval ajakirjanikele, 

Kirderanniku Koostöökoja liikmetele ja 

KIKO piirkonna turismiettevõtjatele. 

 

 

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

Vajadusel lisada ridu 

3.1. Toetatav tegevus 
Kirjeldatakse detailselt kululiikide kaupa 

Tegevus 1 Õppe- ja külastusprogrammide väljatöötamine  

Õppe- ja külastusprogrammide väljatöötamine 9715,00 Eurot 

Programmide läbiviijate koolitamine 1715,00  

Õppe- ja külastusprogrammide testimine 2 858,00 Eurot 

Tegevus 2 Õppesõit Śotimaale  

Õppesõit Śotimaale 16 700,00 Eurot 

Kululiik 0,00 eurot 

Kokku: 30 988,00 eurot 

3.2. Projektijuhi kulu 

Täidetakse juhul, kui taotletakse toetust projektijuhtimisele. Kokku ei tohi ületada 20% 

rea 3.1 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. 

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 
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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 30 988,00 eurot 

 

4. Ühisprojektis osalevate PARTNERITE andmed 

 

Kinnitan, et tegevuskaval esitatud andmed on õiged 

Taotleja esindaja nimi Andres Kraas 

Taotleja esindaja allkiri /allkirjastatud digitaalselt/ 

Tegevuskava allkirjastamise 

kuupäev 

Nähtav digiallkirjas 

 

Nimi ja 

registrikood 

Esindaja 

nimi 

Kontaktandmed Allkiri 

SA Eesti 

Kaevandusmuuseum 

90003321 

Andres 

Kraas 

56646101 

Andres.Kraas@kaevandusmuuseum.ee 

/allkirjastatud 

digitaalselt/ 

Alutaguse 

Matkaklubi MTÜ 

80082259 

Ingrid 

Kuligina 

5141692, ingrid@matkaklubi.ee /allkirjastatud 

digitaalselt/ 

Adreaantor Grupp 

OÜ  

10896285 

Imre Poom 5213726, info@adrenaator.ee /allkirjastatud 

digitaalselt/ 


