
Kuluobjekt Kitsaskoha kirjeldus Kitsaskoha lahendus Sihtgrupp Teenusepakkujad Võimaluste arv

Soovitame 

raamatupidamises luua 

iga kitsaskoha 

lahendamiseks 

unikaalne kuluobjekt, et 

oleks lihtne kulusid 

seirata.  

Kitsaskoha kirjeldus, 

mis võimaldab kava 

lugejal mõista 

kitsaskoha sisu ning 

võimalikku konteksti. 

Kirjeldage sisu (kes ja kuidas teeb, milliseid 

vahendeid soetatakse jms) ning milline on oodatav 

muutus  kitsaskoha lahendamisel.

Tuua välja 

millisele 

vanusegrupile on 

tegevused 

suunatud.

Tuua välja nii KOV kui ka KOV 

välised partnerid, kes on 

tegevusega seotud (toetavad 

tegevust, aitavad korraldada, 

koostöö vms).

Võimalus on kindla 

spetsiifika, sihtgrupi ja 

regulaarsusega 

juhendatud tegevus 

huvihariduses ja 

huvitegevuses. Tuua 

välja nii jätkuvad kui ka 

uued võimalused.

09510

Koolivälisel ajal ei toimu 

sporditegevust

Kehalise kasvatuse õpetaja viib läbi spordiringe, 

meeskonnamänge kogukonna spordiväljakul.

7-19 a Ruhnu Põhikool

1

Huvihariduse ja huvitegevuse kava 01.01.2023-31.12.2023

Omavalitsus: Ruhnu vald

Piirkonna visioon: Noortel on igakülgsed võimalused enese arendamiseks kodu lähedal.

7.-19- aastaste noorte arv: 10

Osalejate arv: 10

Toetus: 1243 €

Jääk: 0 €

Unikaalsete noorte arv 1. oktoobri seisuga: 10



09510

Õpilased ei tea piisavalt 

tervislikust toitumisest ja 

võimalustest, mis on 

mandril elades 

kättesaadavad.

Kooli kokk korraldab koolivälisel ajal kokandusringi ühel 

korral nädalas, kus tutvustab tervisliku toitumise 

põhimõtteid ja õpetab tervisliku toidu valmistamist.

7-19 a Ruhnu Põhikool
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09510

Koolivälisel ajal 

puuduvad võimalused 

käeliste oskuste 

arendamiseks.

Juhendaja viib läbi keraamika ringe ja õpetab lastele 

erinevaid töövõtteid. Kasutatakse erinevaid 

savipõletustehnikaid, kasutatakse Ruhnu vallale 

kuuluvaid käsitöötoa ruume.

7-19 a Ruhnu Põhikool
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Prognoositav 

osalejate arv

Prognoositav 

osalejate arv 

võimaldab kulusid 

paremini planeerida 

ning saada ülevaade 

noorte võimalikust 

osalusest.

Tööjõukulud 

(ringijuhtide, 

juhendajate, 

treenerite 

töötasud).

Transpordikulud 

(huviringi 

korraldamisega 

seotud transpordi 

kulud).

Vahendite kulud 

(huviringi 

korraldamiseks 

vajalikud 

vahendid).

Muud kulud 

(kõik sellised kulud, 

mis ei ole 

eelnimetatud  

tööjõu, transpordi, 

vahendite kulud. 

Muud kulud on ka 

näiteks 

koolituskulud). 

KOKKU

KOV

(kui suur osa 

eelarvest on KOV-i 

oma raha)

HH ja HT

(kui suur osa 

eelarvest on 

lisatoetus)

8 -  €                       0,00 € 300 € 0 € 300,00 € 0,00 € 0,00 €

EELARVE

MIS ON VÕIMALUS? 

* huvihariduses on üks õppekava üks võimalus.

* huvitegevuses on üks võimalus kindla spetsiifika, sihtgrupi ja 

regulaarsusega juhendatud tegevus. 

* toetusfond või bussitransport huviringidesse on valdkondade 

ülene tegevus ning seda võimalusena ei loeta.



8 0,00 € 0,00 € 300 € 0 € 300,00 € 0,00 € 0,00 €

8 543,00 € 0,00 € 100,00 € 0,00 € 643,00 € 0,00 € 0,00 €

0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

24 543,00 €              0,00 € 700 € 0 € 1 243,00 € 0,00 € 0,00 €


