
2019-2020HH-HT_tegevuskava

Lisa 2

Lüganuse Vallavolikogu 28.01.2020 määrusele nr 103

Huvihariduse ja huvitegevuse 

kava riiklik lisarahastus aastaks 

2020 146,687

2019 JÄÄK 78,937

Unikaalsete noorte arv (vanuses 

7-19), kes osalevad 

huvitegevuses 603

Huviharidus ja - tegevus 

võimaluste arv 102 Osalejaid 1197

KOV Huvitegevuse ja 

huvihariduse eelarve tulemuste  

esitamise perioodi kohta (2019) 750,000

Ei kajasta kõike, sisaldab huvikoolide 

ülevalpidamiskulusid, osaliselt 

noortekeskuste, üldhariduskoolide, 

kultuuriasutuste, MTÜ-de panust 

huvitegevusse, NB! Ei sisalda riikliku 

Huviharidus ja - tegevus kava riikliku 

lisarahastust. 

LÜGANUSE VALLA HUVIHARIDUSE JA HUVITEGEVUSEKAVA 2019 - 2020

Kitsaskoha kirjeldus

Tegevus 

kitsaskoha 

lahendamiseks 

Tegevuse sisu ja eesmärk Sihtgrupp
Kaasatud 

partnerid
Võimalused

Tegevuse 

algus

Tegevuse 

lõpp
2019 Eelarve 

2019         

KOKKU

2020 Eelarve (kinnitatud 

2019 jaanuar)

1.

ROBOOTIKAÕPPES on hetkel kaks 

kitsaskohta: 1. Kiviõli Kunstide Koolis  

on hetkel kõik olemasolevad 

robotikomplektid kasutusel ning sellel 

põhjusel uusi õpilasi vastu võtta ei saa. 

2. Hetkel on järjekord robootikõppesse 

7-8 aastaste õpilaste seas. Kuna aga 

sellele vanusele mõeldud 

robotikomplekte koolis ei ole, siis hetkel 

neid õpilasi ei saa robootikaõppesse 

vastu võtta.

ROBOOTIKAÕPE   

(jätkutegevus)

Jätkub robootikaõpe koos vajalike 

vahendite soetamisega

7-15 

eluaastat

Uut võimalust ei 

tule, 

parendatakse 

olemasolevat

Jan.19 Dec.20

Personalikulu: 11690.-   (0,5 kohta; jaan-

aug.2019 e. 8 kuud - kuus 625 eurot koos 

maksudega kuus; 2019 september - detsember e . 

4 kuud täiskoht 1672.5 eurot koos kõikide 

maksudega)                                                    

Õppevahendid: 5250.-  (Tahvelarvutid 1000.- (3 

tk); Robotikomplektid väikestele 750.- (5 tk); 

robotikomplektid suurtele 1500.-( 3 tk); areenid 

robotitele 2000.-

16,940

Personalikulu 20070.-  

Õppevahendid: 3250.-  

(Tahvelarvutid 1000.- (3 tk); 

Robotikomplektid väikestele 

750.- (5 tk); robotikomplektid 

suurtele 1500.-( 3 tk)
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2.

Jätkata kitarriõpetust Kiviõli Kunstide 

Koolis. Kitarriõpe on jätkuvalt 

populaarne ning lisaõpetaja olemusolu 

on äärmiselt oluline. Lisaks on vaja 

täiendavaid kitarre, et kõikidele 

huvilistele oleks tagatud 

harjutamisvõimalused.

KITARRIÕPE             

(jätkutegevus)

Jätkub kitarri õpe ning soetatakse 

vajalikud instrumendid

7-19 

eluaastat

Uut võimalust ei 

tule, 

parendatakse 

olemasolevat

Jan.19 Dec.20

Personalikulu 10035.- (0,5 kohta;12 kuud; 836.25 

eurot kuus koos maksudega). Kitarrid 1250.- (5 

tk)

11,285
Personalikulu 10035.-              

Kitarrid 1250.- (5 tk)

3.

Jätkata Kiviõli Kunstide Koolis 

fotograafia  ja kunstiõpetust. Vajalik on 

õpetaja töötasu ning lisavahendid 

fotograafiaõppe õppurite arvu 

suurendamiseks.

FOTOGRAAFIA           

(jätkutegevus)

Jätkub fotograafia ja kunstiõpe - 

juhendaja palk ning vahendid.

10-19 

eluaastat

Uut võimalust ei 

tule, 

parendatakse 

olemasolevat

Jan.19 Dec.20

Personalikulu 20070.-  täiskoht; 12 kuud; 1672.5 

eurot kuus koos maksudega, 12 kuud                                                

Õppevahendid 7300.- : 3000.-(fotoaparaadid 5 

tk), 1000.- (objektiivid), 1000.- (välklambid 2 

tk),1500.- (fotoprinter), 800.- (fototöötlustarkvara)

27,370

Personalikulu 20070.- 

(summa arvestatud kõikide 

maksudega)                  

Õppevahendid 6200.-   3000.-

(fotoaparaadid 5 tk), 1000.- 

(objektiivid), 1400.- 

(välklambid 3 tk), 800.- 

(fototöötlustarkvara)

4.

Vene Koolis tegutseb puidu 

tehnoloogia käsitööring. Õpilaste 

oskuste ja tehnika arendamiseks on 

vaja pidevalt täiendada tehnilisi 

vahendeid. Tehnoloogia aga 

amortiseerub ning vajavad uuendamist

Huviring MasterOK                   

Vene Koolis

Läbi tehnika täiendamise ja 

uuendamise saab tehnoloogiaring 

jätakata täisväärtuslikku tegevust 

ning arendada laste ja noorte käsitöö 

oskusi. 

7-19 

eluaastat

Uut võimalust ei 

tule, 

parendatakse 

olemasolevat

Sep.19 Jun.20

VAHENDID: 2328.- Erinevad puidut töötlemise 

tehnilised vahendid: Sjöbergs Smart Vise, mobile 

workbench 114.-; Gränsfors Sculptor's Hatchet 

133.- ;Svante Djärv Carving Hatchet Täljyxa 

97.80;Pfeil Carver's Set with Ash Handles, 25-

Piece Set, Wooden Case 808.- jne. 

2,328

5.

Vallas on olemas robootika ringi suur 

valik, kuid see toimub eesti keeles ja 

vene noored ei osale.  

ROBOOTIKAÕPE                    

Vene Koolis           

(jätkutegevus)

Jätkub Kiviõli Vene kooli 

robootikaõpe, mis on lõimitud kooli 

tunniplaaniga. Jätkata juhendaja 

tasustamist I aasta põhjal 10 kuud 

ning jätkub vajalike vahendite 

soetamine.

7-19 

eluaastat

Ida-Virumaa 

Kutseharidus 

Keskus ja 

Tallinna 

Tehnika 

Ülikooli 

Virumaa 

Kolledž 

1 Jan.19 May.20 I etapp: Personalikulu 6000.- (10 kuud); 6,000

II etapp Personalikulu: 3000.- 

(5 kuud ); Vahendid: 6240.- 

(480*13 komplekti:)

6.

Maidla Noortekeskuse kokanduringi 

tegevuse jaoks puuduvad eelarvelised 

vahendid - juhendaja töötasu, 

ringitööks vajaminev toidukaup

KOKARING               

(jätkutegevus)

Maidla Noortekeskuse kokandusringi 

tegevuse jätkamine

7 - 16 

aastased

Uut võimalust ei 

tule, 

parendatakse 

olemasolevat

Jan.19 Dec.20

Personalikulu - 1100 eurot (9 kuud);   Vahendid:  

1255.- (toiduained (9 kuud 1000.-, põlled 60.-; 

mikrolaineahi 80.-, käsimikser 85.-, väike pott 30.- 

); Koolitus: 350.-

2,705

Personalikulu - 1100 eurot 

(9 kuud);                                             

Vahendid: 1000.-  (toiduained 

9 kuud)  koolitus/loeng - 

500.-

7.

Maidla Noortekeskuse keraamikaring. 

Keraamika-käsitööringi tegevuse 

tegevuste elluviimise jaoks puuduvad 

vahendid.

Keraamika-                     

käsitööring                        

(jätkutegevus)

Keraamika-käsitööringi tegevuse 

jätkamine Maidla Noortekeskuses. 

Tegevuseks on erinevad 

käsitöövormid.

7 - 26 

aastased

Uut võimalust ei 

tule, 

parendatakse 

olemasolevat

Jan.19 Dec.20

Personalikulu 1350 eurot.(9 kuud); 

Vahendid:2000 eurot. ringi tööks (vill, vilt, 

helmed, lõngad, savi, väljsõit näitusele 

(sõit+külastuspiletid), angoobid, värvid jne)          

3,350

 Personalikulu 1350.-          

(9 kuud);                        

Vahendid 1750 eurot. ringi 

tööks (vill, vilt, helmed, 

lõngad, savi, väljsõit näitusele 

(sõit+külastuspiletid), 

angoobid, värvid jne)
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8.

Sonda rahvamajas on olemas erinevad 

löök- ja rütmipillid (djembed, conga, 

cajon, trummikomplekt jne.), õpetaja 

puudmisel ei leia need paraku 

rakendust. Sonda noortetos käivad 

noored tunnevad aga huvi  rütmipilli 

mängu vastu. Vajalik rütmiõppe 

käivitamiseks õpetaja leidmine

Rütmipilli õpe 

(jätkutegevus)

Rütmipillide õppe huviringi jätkamine 

Sonda noortetoas

7-15 

eluaastat

Koostööpartn

erid selguvad 

õpetaja 

leidmisel

1 Sep.19 Dec.20
Personalikulu: 1400.-  (4 kuud) Õpetaja töötasu 

koos maksudega 350.- eurot kuus
1,400

Personalikulu: 3500.- (10 

kuud), Õpetaja töötasu koos 

maksudega 350.- eurot kuus

9.

Püssi Kultuurimajas tegutseb Loovring, 

kus lapsed arendavad oma loovust. 

Kahjuks puudub võimalus muusikaga 

tegeleda, sest puuduvad rütmipillid ja 

vahendid kunstitegevuse arendamiseks 

Loovring

Loovusringi tegevuse jätkamine, mis 

on jätkusuutlik . Sellele aitaks kaasa 

võimalus tegeleda ka erinevate 

värvmistehnikatega, mida saab 

ühendada muusikaga. Selleks aga 

hetkel puuduvad vahendid, lõuendid, 

paberid, molbertid, värvid, pintslid . 

Selline võimalus toetab noorte 

väljendusoskuse arengut , julgust 

enese väljendamiseks läbi isikliku 

kogemuse ja  oma käega loomise.

7-11 

eluaastat

Koolid, 

kunstide kool

Uut võimalust ei 

tule, 

parendatakse 

olemasolevat

Jan.19 Dec.20 Vahendid: 1500-  erinevad rütmi ja löökpillid 1,500
Vahendid: 1000.-  erinevad 

rütmi ja löökpillid

10.

Halb transpordiühendus erinevatesse 

huviharidust ja -tegevust pakutavasse 

hoonetesse, paikadess ja  asutustesse, 

mis on osutunud takistuseks teenuse 

saamisel.

Transpordi               

võimaldamine           

(jätkutegevus)

Transpordi korraldamine tagab 

turvalise kojujõudmise pärast tunde. 

Tänu  täiendavale 

transpordiühendusele avanevad 

mitmetel noortel  võimalused 

omandada huviharidus või tegeleda 

huvitegevusega.

7- 19 

eluaastat

Uut võimalust ei 

tule, 

parendatakse 

olemasolevat

Jan.19 Dec.20 Personalikulu: 7000.-; Transpordikulu: 10000.- 17,000
Personalikulu: 7000.-; 

Transpordikulu: 10000.-

11.

Nutimaailma kinnijäämine on 

tänapäeva noorte probleemiks. Ometi 

soovivad mitmed lapsed vahelduse 

mõttes ka füüsilist koormust nõudvate 

tegevustega  tegeleda. Kiviõli 

Suusakeskuses on selleks 

suurepärane võimalus -   

mäesuusatamine. Paraku aga ei saa 

paljud noored rahaliste vahendite 

nappuse tõttu mäesuusatamisest osa 

võtta. On ka potentsiaalseid noori, kes 

oleksid soovinud tihedamini ning 

järjepidevalt oma suusatamisoskusi 

täiustada, kuid rahaliste vahendite 

puudumise tõttu jääb paarist korrast 

kuus väheseks. 

Suusatamine               

(jätkutegevus)

 Suusatamise võimaldamine noortele 

Kiviõli Suusakeskuses. 

Mäesuusatamine toimub detsembrist 

kuni märtsini. Kokku arvestatud 1200 

korda ( 1 kord = 3 tundi). 1 kord 

mäesuusatamist sisaldab mäepiletit 

ja suusavarustust. 

Mäesuusatamisega tegelemise  

kättesaadavuse läbi on kohalik noor 

füüsiliselt aktiivne ning kannab endas 

tervislike eluviisidega soetud 

harjumust - füüsilist liigutamist. 

7-26 

aastased 

noored

Uut võimalust ei 

tule, 

parendatakse 

olemasolevat

Jan.19 Dec.20

Mäepilet ja suusavarustus - 1 kord 15 eurot. 

Kokku 1500 korda = 22500 eurot. Varustus 

renditakse. Kogemusele tuginedes ei ole odavam 

neid endale soetada. Sest varustus pidevalt 

uueneb, seda on vaja hooldada ja ta kipub katki 

minema. Odavam on rentida. 

22,500

Mäepilet ja suusavarustus - 

1 kord 15 eurot. Kokku 1500 

korda = 22500 eurot. 

Varustus renditakse. 

Kogemusele tuginedes ei ole 

odavam neid endale soetada. 

Sest varustus pidevalt 

uueneb, seda on vaja 

hooldada ja ta kipub katki 

minema. Odavam on rentida. 
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12.

Lähtudes 2018 aasta laste ja noorte 

küsitluse tulemustest selgus, et ujumise 

valdkond oli üks populaarsemaid 

huvisid.Arvestades Lüganuse valla 

rohkeid veekogusid ning suviti nende 

kasutust on vajalik noorte täiendav 

ujumisoskuste õpetamine, et nad 

oskaksid arvestada oma oskustega ja 

oskaksid end kaitsta 

ujumisega/veekogudega kaasnevate 

ohtude eest. 

Ujumisõpe

Ujumistreeningu süsteemi välja 

töötamine, Kiviõli I Keskkooli ujula 

võimaluste kasutamine ning 

treeningut läbi viimine piirkonna 

standard ujulates. Vajalik treeneri 

leidmine ning lisaks Lüganuse valla 

kõikide teiste sporditreenerite 

koolitamine ja ohutuse teadlikkuse 

kasvatamine.

7-15 

eluaastat 
1 Jan.20 Dec.20

Personalikulu 6300.-  (4 kuud 1575 kõikide 

maksudega) Muu 12000- (Koolitus 2300.-: ujula 

rent, transport)

18,300

Personalikulu 14175.-         

(9 kuud, 1575 kõikide 

maksudega); Muu:15000-  

ujula rent, transport 

13.

Lüganuse valla erivajadustega lastele 

pole suunatud ühtegi spetsiaalset 

huvitegevust ning sportimisvõimalust

Erivajadustega                        

laste jalgpalli                       

treening

Erivajadustega noorte jalgpalli 

treeningu jätkamine Jalgpalliklubi 

Irbise eestvedamisel

1 Jan.19 Dec.20 Personalikulu: 9600.- 9,600 Personalikulu: 9600.-

14.

Püssi Motoklubi tegevus on paari 

aastaga hoogu juurde saanud ning 

seoses sellega on tõusnud vabatahtliku  

juhendaja töökoormus. Töötahte 

säilitamiseks on vajalik juhendaja 

motiveerimine palga näol. Mototehnika 

ülesehituse, hoolduse ja remondi 

õpetamine, sõiduvõtete omandamine ja 

harjutamine ning mototehnika 

hoolduseks ja remondiks on vajalik 

vahendite soetamine (õlid, määrded, 

puhastuvahendid, küünlad, rehvid jne).

Motoklubi  

(jätkutegevus)

Motoklubi tegevuse jätkamine, 

juhendaja tasustamine. 

7-26 

aastased 

noored

Uut võimalust ei 

tule, 

parendatakse 

olemasolevat

Jan.19 Dec.20 Personalikulu 3854.-; Vahendid: 2050.- 5,904 Personalikulu: 3854.-

15.

Tänapäeva ühiskonnas mängivad suurt 

rolli elektroonika ja nutiseadmed. Kiviõli 

noortekeskuses on näha noorte suur 

huvi arvutis mängimise vastu (sh ka tv 

konsoolid, telefonid jne). Me peame 

oskama ja suutma tänapäevases 

rütmis noortele tegevusi pakkuda.

Mängude           

programmeerimine

Ühendada noorte IT ja loominguline 

huvi, arendada IT alaseid teadmisi ja 

oskusi. Huviring toimuks 1-2 korda 

nädalas ja läbiviijaks Ida-Virumaa 

Kolledžist inimene.

7-14 

aastased 

noored

1 Jan.19 Jun.19

Töötasu 2501.- (416.39 € kuus,kõikide 

maksudega; 6 kuud). Vahendid: 2700€ - kui 

soovime luua ideaalse mängude 

programmeerisime ringi, tuleks soetada 

spetisaalsed arvutid (270€ tk, kogus 10). 

5,201

16.

Uudne ja populaarsust koguv 

spordiala, mis  pakub valikuvõimalust 

neile noortele, kes pole siiani oma 

liikumisharrastust leidnud. Vähene 

liikumine on noorte seas tänapäeval 

probleem. Discgolfi saab harrastada nii 

väli- kui ka sisetingimustes. 

Discgolf
Discgolfi tegevuse toetamine Kiviõli I 

Keskkoolis

10-15 

eluaastat

Koostöö 

Kiviõli 

Seikluskesku

s ja 

ALUTAGUS

E EAGLE 

DISC GOLFI 

KLUBI MTÜ

1 Jan.19 Dec.20

Personalikulu: 3000.- (12 kuud; arvestatud 

kõikide maksudega; kuutasu koos maksudega 

250.-).                                                               

Vahendid: 500. - Stardikomplekt (korvid, discid)

3,500

 Personalikulu: 3000.- (12 

kuud; arvestatud kõikide 

maksudega; kuutasu koos 

maksudega 250.-). 

Vahendid: 500. - 

Stardikomplekt (korvid, discid)
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17.

Lüganuse valla koolides ja 

noortekeskustes pole uusi noori, kes 

oskaksid kasutada kaasaegset heli- ja 

valgustehnikat. MTÜ Püssi Avatud 

Noortekeskus DJ-klubi poolt välja 

koolitatud noored diskorid on juba kas 

kooli lõpetanud või õpivad 

gümnassiumi viimases klassis. 

Tekkimas on olukord, kus koolidiskode 

ja muude noorteürituste läbiviimine 

noorte endi poolt on suure küsimärgi all 

ning juba on märgata koolidiskode 

hääbumise märke. Noorte seas levib 

arusaam, et lõbusalt aega veeta saab 

vaid ööklubides, baarides ja festivalidel. 

DJ-klubi 

Noorte koolitamine kaasaegse heli- 

ja valgustehnika vallas , toetada 

Lüganuse valla noorteürituste 

korraldamist noorte kaasamisel. 

Kaasaegse kompaktse dj-tehnika 

soetamine õppe- ja praktilise töö 

eesmärgil.

7-26 

eluaastat
OÜ Saundland

Uut võimalust 

ei tule, 

parendatakse 

olemasolevat

Jan.19 Dec.19

Õppe- ja hooldusvahendid: 3500 eurot 

kontrollerid, kaablid, juhtmed, kiiremasinad, 

tossuvedelik jne.

3,500

18.

Detsembris 2018 kaardistati noorte 

tegelike huve huvitegevus valdkonnas. 

Poulaarsemateks osutusid IV-IX klass 

õpilaste seas sotsiaalmeedia valdkond 

ning extremsport. Samas on need 

valdkonnad, mis on oma ohtudega. 

Sotsiaalmeedia ning internetiavarustes 

olemine teeb noored vaimselt 

haavatavaks ning extremspordi puhul 

tegutsevad noored tihitpeale uljalt 

piiride peal ning uisapäisa.

Turvalisuse ja 

teadlikkuse 

tõstmine 

Korraldada noortele kohtumiste sari 

omaala tegijatega,kes viivad läbi 

noortele  suunatud loenguid-

seminare, workshope jne. kahes nii 

vastandlikus valdkonnas - 

sotsiaalmeedia ja extremesport

12-19 

eluaastat
1 Jan.20 Dec.20

Esinejate tasud, transpordi hüvitamine 8000.- 

Esinejate vastuvõtt 500.-
8,500

19.

2018 aastal oli märgata Lüganuse valla 

noorte tegemisi ja saavutusi igas 

valdkonnas - muusikas, spordis, kunstis 

jne. Noorte osalus nii maakondlikel, 

vabariiklikel kui ka rahvusvahelisel 

areenil on kulukad nii osalustasu kui 

transpordikulude poolelt 

Noorte  toetamine
Noorte osaluse toetamise jätkumine 

igas valdkonnas

7-19 

eluaastat
1 Jan.19 Dec.20 Osalustasu ja transpordikulu: 18 100.- 18,100

Osalustasu ja 

transpordikulu: 18 000.-

20.

Detsembris 2018 kaardistati noorte 

tegelike huve huvitegevus valdkonnas, 

millest selgus, et türukutele/neidudele 

on sportlike ringide loomisel vähem 

mõeldud ning nende osalus 

olemasolevates tegevustes on hulga 

väiksem. 

Sportlike tegevuste 

valiku 

mitmekesistamine

Tüdrukute/neidude sportlike 

tegevuste laiendamine

7-19 

eluaastat
1 Jan.20 Dec.20

Erinevate tegevuste läbiviimiseks personali ja 

vahendite kulu: 8620
8,620

Erinevate tegevuste 

läbiviimiseks personali ja 

vahendite kulu: 4000.-
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21.

Lüganuse vallas tegutseb kuus 

spordiklubi, mille tegevus on suunatud 

lastele ja noortele. Kuigi vald toetab 

nende tegevust iga-aastase 

tegevustoetusega on spordiklubide 

areng lünklik, seoses majanduslike 

kulude tõusuga. Vajalik on jätkusuutliku 

arengu tagamine ja toetamine.

Spordiklubide 

tegevuse 

edendamine

Spordiklubide tegevuse edendamine 

läbi laagrite korralduse ja sportlaste 

osaluse. Juhendajate pideva 

enesetäienduse võimaldamise 

kaudu, et kindlustada noorte 

sportlaste professionaalne 

juhendamine. Amortiseerunud 

spordiinventari välja vahetamine ja 

uute vahendite soetamine. 

Spordiklubide koduturniiride ja 

võistluste korraldamine, et nende 

tegevus oleks vallas nähtav ja tuntav 

ning tekitaks uutes noortes huvi 

tervislike ja sportlike eluviiside vastu. 

7-19 

eluaastat

Uut võimalust 

ei tule, 

parendatakse 

olemasolevat

Jan.20 Dec.20 0

22.

Lüganuse vallas tegutseb kahe 

huvikooli kõrval palju huviringe ja - 

tegevusi valla allasutustes või siis 

spordiklubide ja MTÜ-de näol. 

Omavaheline suhtlus on puudulik ning 

info levik raskendatud. Puudub 

nägemus valla huvihariduse ja - 

tegevuse tuleviku arengust ja 

võimalustest koostööna. 

Lüganuse valla 

huvihariduse ja - 

tegevuse koostöö 

arendamine

Suunata valla huvitegevuse ja 

huvihariduse teenusepakkujaid 

tihedamale koostööle - H.O.P. 

Huviala Otsimise Päeva 

korraldamine, eestvedajate 

töötubade/mõttetalgude korraldamine 

jne. 

7-26 

eluaastat
Uus võimalus Mar.20 Dec.20

2019 KOKKU: 193,603
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2020 

KOKKU 

(kinnitatu

d)

2020 Eelarve
2020 

KOKKU

23320

Personalikulu 20070.-  

Õppevahendid: 6440.-   

(Tahvelarvutid 1000.- (3 

tk); Robotikomplektid 

väikestele 750.- (5 tk); 

robotikomplektid suurtele 

1500.-( 3 tk)

26,510
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11285
Personalikulu 10035.-        

Kitarrid 1250.- (5 tk)
11,285

26270

Personalikulu 20070.- 

(summa arvestatud kõikide 

maksudega)                  

Õppevahendid 6200.-   

3000.-(fotoaparaadid 5 tk), 

1000.- (objektiivid), 1400.- 

(välklambid 3 tk), 800.- 

(fototöötlustarkvara)

26,270

0 0

9240

II etapp Personalikulu:  

6000.- ( 10 kuud ); 

Vahendid: 6240.- (480*13 

komplekti:)

12,240

2600

Personalikulu - 1100 

eurot (9 kuud);                                     

Vahendid: 1000.-  

(toiduained 9 kuud)  

koolitus/loeng - 500.-

2,600

3100

 Personalikulu 1350.-   (9 

kuud);  Vahendid  3265.- 

eurot. ringi tööks (vill, vilt, 

helmed, lõngad, savi, 

väljsõit näitusele 

(sõit+külastuspiletid), 

angoobid, värvid jne)

4,615
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3500

Personalikulu: 3500.- (10 

kuud), Õpetaja töötasu 

koos maksudega 350.- 

eurot kuus

3,500

1000

Vahendid: 1000.-  

erinevad rütmi ja löökpillid: 

kunstivahendid

1,000

17000

Personalikulu: 5500.- 

Transpordikulu: 3000.-           

Muud vahendid: 2500.- 

11,000

22500

Mäepilet ja 

suusavarustus - 1 kord 

17.- eurot. Kokku 1200 

korda = 20400 eurot. 

Varustus renditakse. 

Kogemusele tuginedes ei 

ole odavam neid endale 

soetada. Sest varustus 

pidevalt uueneb, seda on 

vaja hooldada ja ta kipub 

katki minema. Odavam on 

rentida. 

20,400
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29175

Personalikulu 12000.- (9 

kuud, 1333 kõikide 

maksudega); Muu:8000- 

ujula rent, transport 

20,000

9600 Personalikulu: 9600.- 9,600

3854 Personalikulu: 3854.- 3,854

0 0

3500

 Personalikulu: 3000.- 

(12 kuud; arvestatud 

kõikide maksudega; 

kuutasu koos maksudega 

250.-). Vahendid: 1000. - 

Stardikomplekt (korvid, 

discid)

4,000
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0 0

0

Esinejate tasud, 

transpordi hüvitamine 

8000.- Esinejate 

vastuvõtt 500.-

8,500

18000
Osalustasu ja 

transpordikulu: 18375 -
18,675

4000

Erinevate tegevuste 

läbiviimiseks personali 

ja vahendite kulu: 7000

7,000
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0

Spordiklubide vahendite 

jaotus vastavalt 

taotlustele:                                             

Kiviõli Poksiklubi: 2000.-                    

Jalgpalliklubi Irbis: 12 

000.-                         

Kiviõli suusaklubi: 5575,-                           

Maleklubi Lootus: 2700.-                             

Spordiklubi Idablokk: 

7000.-                       

Korvpalliklubi HITO: 

2800      

32,075

0

Erinevate tegevuste 

läbiviimiseks: 2500- 

eurot

2,500

187,944
2020 KOKKU: 225,624

0
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