
KINNITATUD

Ruhnu Vallavalitsuse määrusega nr 1 

24.01.2020 lisa 1

Ruhnu valla HH ja HT tegevuskava 01.01.2020-31.12.2020 a.

Jrk.nr. Kitsaskoha kirjeldus Tegevus kitsaskoha lahendamiseks Tegevuse sisu ja eesmärk Sihtgrupp Kaasatud partnerid Tegevuse algus Tegevuse lõpp Eelarve Eelarve sisu 2019 Rahastusallikas

Kitsaskoha kirjeldus, mis võimaldab kava 

lugejal mõista kitsaskoha sisu ning 

võimalikku konteksti. 

Tegevuse  nimetus peab väljendama 

tegevuse sisu. 

Kirjeldage tegevuse sisu (kes ja 

kuidas teeb, milliseid vahendeid 

soetatakse, kuidas noored jõuavad 

tegevustesse)  ja eesmärki .

Tuua välja KOV välised partnerid, 

kes on tegevusega seotud 

(toetavad tegevust, aitavad 

korraldada , koostöö 

vms).Soovituslik

Millal algavad 

tegevused/ 

rahastamin.

Millal 

tegevused/rahast

us lõppeb.

Kogu 

tegevuse 

eelarve. 

Soovitame eelarve sisu juures lahti kirjutada 

vähemalt: transport, personalikulu, 

vahendid. 

Sh 2019. 

eelarve jääk-76 

€ . Eelarve 

2020. aastal- 

936 € 

Milliste vahendite toel planeeritakse 

tegevust ellu viia. Nimeta. Nt KOV 

eelarve, HH/HT täiendav toetus, 

ESF KOV, Varaait, ANK-ide 

projektikonkurss, muu 

projektikonkurss vms. Mitmest 

allikast rahastamise puhul soovitame 

täpsustada kulude lõikes 

rahastusallikad.

1

Loodud on võimalused mõtestatud 

füüsiliseks tegevuseks

Laste  võõrutamine ekraanides ja 

arvutimängudest läbi 

loodusmatkade ning looduse 

tundmise.

Kehalise kasvatuse ja 

bioloogiaõpetaja korraldavad 

koostööna loodusmatkasid ja 

orienteerumisüritusi Ruhnu 

saarel. Samuti erinevate 

loodusmuuseumite külastusi. 9.-26.a.

Ruhnu põhikool, kohalikud 

elanikud

aastaringne 

2020 31.12.,2020 412 € Personalikulu 412 € 412 € HH/HT täiendav toetus

2

Loodud on võimalused noorte 

omavaheliseks suhtlemiseks Lauamängude  mängimise ring.  

Matemaatikaõpetaja 

motiveerib ja organiseerib 

lastele lauamängu ringe. 9.-26.a. Ruhnu põhikool

aastaringne 

2020 31.12.,2020 200 € Personalikulu 200 € 200 € HH/HT täiendav toetus

3

Loodud on võimalused kaasaegsete 

tehniliste võtete kasutamiseks 

huvitegevuseks Puldiga juhitavate mudelautode ring.

Matemaatikaõpetaja 

juhendab välitingimustes 

puldiga juhitavate 

mudelautode raja ehitamist ja 

ringi. 9.-26.a. Ruhnu põhikool

mai, juuni, 

sept, okt 2020 31.12.,2020 100 € Personalikulu 100 € 100 € HH/HT täiendav toetus

4

Loodud on võimalused kulinaarseks  

eneseväljendamiseks Kokandustund. 

Ruhnu saare kohvikupidaja viib 

läbi söögitegemise tunni. 9.-26.a. Ruhnu rahvamaja mai 2020 31.12.,2020 100 € Personalikulu 100 € 100 € HH/HT täiendav toetus

5

Ruhnu lastel puudub muusikakoolis 

käimise võimalus logistiliste 

probleemide tõttu. Alternatiiviks on 

muusikaõpetaja juhendamise 

tasustamine ja pillide soetamine.

Muusikaring. Õpitakse erinevaid 

instrumente ja harjutatakse 

koosmängu.

 Muusikaõpetaja viib läbi 

pillimängu õpitubasid, 

koosmängimisi. 9.-26.a. Ruhnu põhikool

aastaringne 

2020 31.12.,2020 200 € Personalikulu 200 € 200 € HH/HT täiendav toetus

6

1 012 €


