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ÜHISPROJEKTI TEGEVUSKAVA 
 

 

1. Taotleja andmed 

1.1. Ärinimi Spordiklubi XT-SPORT 

1.2. Registrikood 80321557 

1.3. Tegevuskava 

elluviimise periood 
Märgitakse sama ajavahemik, mis 

on märgitud projektitoetuse 

taotluse avaldusel (24-48 kuud). 

Detsember 2017 - Detsember. 2019 

 

2. Ühisprojekti andmed 

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

         TEGUS NOOR ON KODUKOHA PARIM INVESTEERING 
 

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. 

Luua Kirderanniku aktiivsetele noortele uued väljundid suhtlemiseks ja 

ühistegevusteks piirkonnas ning väljaspool Eestit.  Eesmärk on koondada 

tegevusi , mis noori ühendaks, oleksid huvitavad ja oleks abiks edaspidises 

elus. Üheks tähtsaks püstitatud eesmärgiks on, et noorte panustatud energia 

oleks lähiajal ja tulevikus kasuks piirkonna arengule ning kohalikele 

elanikele. 

 
 

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. 

4. kvartal 2017 
Kolme kooli noorte kohtumine ja projekti eesmärkide 

tutvustamine ning heade mõtete mõttetalgud.  

1. kvartal 2018 

Hispaania-Eesti noortelaagrit  tutvustav seminar koos looduses 

liikumise koolitusega. Meenete valmistamine ja Kirderannikut 

tutvustava materjalide kogumine.  

2. kvartal 2018 

Noorte ühislaager Hispaanias vahemikus 21.04-01,05.18 

Laagris kogutud emotsioonide ja ideede jagamise õhtu.  

Talgud Kohtla-Nõmmel ja Aidus 
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3. kvartal 2018 

Seiklusmatk Enn Käiss juhendamisel ja talgud Pankranniku 

koristamiseks.  

Noorte rattamatk looduses algusega Toilast 

 

4. kvartal 2018 

Noorte ühine paadimatk Aidus koos paadisõidu koolituse ja 

loodusseiklusega. 

Noorte ühislaager Hispaanias vahemikus 21.10-29,10.18 

 

1. kvartal 2019 

Noorte suusamatk Pannjärvel 

Koolide lauljate-tantsijate kohtumine ja ühistegevus 

 

2. kvartal 2019 

Noorte ühislaager Hispaanias vahemikus 21.04-01,05.19 

Laagris kogutud emotsioonide ja ideede jagamise õhtu. 

Seiklusmatk-mäng  Eesti parimate seiklejate kaasamisel 

3. kvartal 2019 
Noorte ühislaager Eestis Karjamaal 

2.4. Eeldatavate TULEMUSTE kirjeldus koos selgitustega ühisprojekti laiemast 

mõjust tegevuspiirkonnale 
2.4.1. Ülevaade olemasolevast olukorrast, kitsaskohast, probleemist 

Nutiajastul on noored killustunud arvutite ja nutiseadmete taha. Noorte liikumise aktiivsus on 

vähenenud, haigestumise arv kasvab.  Vähe on tegevusi, mis soodustaks liikumisharjumusi noortes 

ning tegevusi, mis ühendaks erinevate piirkondade noori.  

2.4.2. Ühisprojekti tulemuste kirjeldus  

Antud projekt püüab seda nutiajastu kitsaskohta parandada ning soovib ühendada mitme piirkonna 

aktiivsed noored, kes tahavad kogeda midagi enamat, kui mängida arvutimänge ning tahavad olla 

aktiivsed oma kodukohas. Projekti abil tahame anda nooortele selle võimaluse.  

2.4.3. Ühisprojekti laiem mõju tegevuspiirkonnale 

Aktiivsetest noortest kasvavad edukad ettevõtjad. Avaram silmaring ning kontaktide ning 

keeleoskused loovad hea võimaluse olla tulevikus edukas erinevates valdkondades. Kindlasti paljud 

aktiivsetest noortest jäävad edaspidi kodukoha elu edendama ning oskavad mõeda ning kaasa 

rääkida kodukoha tegemistes. Kindlasti on projekt kasuks tervislike eluviiside propageerimisel ning 

selle abil on meie järelkasv tervem ning nende pered on tugevamad. Noor, kes on panustanud 

kodukoha heaks, see oskab seda ka hinnata ning hoida. See on parim investeering kodukohta. 

 

 

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 XT-SPORT Projekti ettevalmistus ning läbiviimine 

Partner Toila Gümnaasium Ruumide ja territooriumi rent. Laste ja noorte 

informeerimine ning valik noorte 

ühistegemistele ning õppereisidele. 
Partner Jõhvi  Põhikool Ruumide ja territooriumi rent. Laste ja noorte 

informeerimine ning valik noorte 

ühistegemistele ning õppereisidele. 
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Partner Kohtla-Nõmme kool Ruumide ja territooriumi rent. Laste ja noorte 

informeerimine ning valik noorte 

ühistegemistele ning õppereisidele. 

 

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

Vajadusel lisada ridu 

3.1. Toetatav tegevus 
Kirjeldatakse detailselt kululiikide kaupa 

Tegevus Noorte ühislaagrid Hispaanias 3x  

Transpordi kulu bussi-lennuk 50inimest x 190€ (aluseks võetud 

lennu ja bussirendi tariife) 

9500 eurot 

Majutus Hispaanias koos toitlustusega 50 inimest 10500 eurot 

Tegevus 2 Matkade, koolituste ning heakorratööde läbiviimine   

Transport kohalik 1200 eurot 

Paatide rent koos transpordiga 550 eurot 

Toitlustus  550,80 eurot 

Trükised: kaardid, tänukirjad ja õppematerjalid 1875 eurot 

Matkade planeerimine, kaartide ettevalmistus ning 

võistlusmängude ajavõtt 

1060 eurot 

  eurot 

  eurot 

Tegevus 3   

Noorte ühislaager Karjamaa 2500 eurot 

Kululiik 0,00 eurot 

Kokku: 27735,80 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 Heigo Põld 

Taotleja esindaja allkiri  

Tegevuskava allkirjastamise 

kuupäev 

25.09.2018 

 

Nimi ja 

registrikood 

Esindaja nimi Kontaktandmed Allkiri 

Toila Gümnaasium  Signe Ilmjärv kool@toila.edu.ee; 

3369642 

 

Jõhvi Põhikool Liina Mihkelson liina@johvipk.edu.ee 

5157298 

 

Kohtla-Nõmme 

Kool 

Moonika Mägipõld direktor@kohtpk.edu.ee; 

3325144 
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