Noorte arv ning võimaluste arv huvihariduses ja huvitegevuses seisuga 01.10.2018
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Muud KOV asutus
Märkida arvuliselt huvitegevusi
pakkuvate KOV asutuste (nt:
kultuurikeskuste, raamatukogude,
muuseumide jt) poolt pakutavad
huvitegevused.
Noorteorganisatsioonid
Märkida arvuliselt huvitegevusi
pakkuvate noorteühingute (nt: 4H, T.O.R.
E, Gaidid, Noorkotkad, Kodutütred jne)
poolt pakutavad huvitegevused.

Muud KOV poolt loodud võimalused HT ja HH tegevustes
osalemiseks (takistuste eemaldamine) [3]

Võimaluste arv

Võimaluste arv [12]

Osalejate arv

Üldkultuur [11]

Muusika [8]

Osalejate arv

Sport [7]

Osalejate arv [6]

Huviharidus [2]

Kasusaajate (osalejate) arv

Huvihariduse ja huvitegevuse pakkujad
1 Noortekeskus
Märkida arvuliselt noortekeskustes KOV
pakutavad huvitegevuse võimalused KOV
KOV
KOV
2 Üldhariduskool
Märkida arvuliselt üldhariduskoolis Vormsi vald
pakutavad huvitegevuse võimalused
KOV
KOV
KOV
3 Huvikool
Märkida arvuliselt huvikoolides
Vormsi vald
pakutavad huvitegevuste ja
Vormsi vald
huvihariduse võimaluste arv (sh
Vormsi vald
tegevused munitsipaal- ja
erahuvikoolides KOV-is kui väljaspool Vormsi vald
KOV-i).
Vormsi vald

Huvitegevus

LTT [5]

Omavalitsu
Juriidiline isik [4]
s

11

Osalemise võimaluste arv:

Tabelisse märgitakse huvihariduse ja
huvitegevuse võimalused ja tegevustes
osalevate noorte arv. Nimetatakse
organisatsioonid või asutused kes
võimalusi pakuvad

24 [1]

Osalejate arv

42

18

Osalejate arv
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Huvihariduses ja huvitegevustes
osalevate 7.-19. aastaste noorte
arv:

7-26aastased
KOKKU

Kunst [10]

13

20-26aastased

Tants [9]

13-19-aastased

Osalejate arv

Vormsi vald

Noorte arv
7-12-aastased

Osalejate arv

Omavalitsus

Kirjelda võimalust
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Vormsi Lasteaed-Põhikool
Vormsi Lasteaed-Põhikool
Vormsi Lasteaed-Põhikool

1
0
0
0
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0
0
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0
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0
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0 Matkaring ja robootika
0 Judo
0 Rahvatants
0

Haapsalu Huvikool
Läänemaa spordiklubi

0
0
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1

1
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0
0
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0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1

1
1

Haapsalu Tenniseklubi

0
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0

0

0
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0
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1

Haapsalu Spordikeskus
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1

1 Vormsi vald kompenseerib osalustasu teistes
2 KOV-des

Saalihoki Liit

0
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1

Vormsi vald

Poksiklubi Hapsal

0
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1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

Vormsi vald
Vormsi vald
Vormsi vald
Vormsi vald

Rahvamaja, vabatahtlik
MTÜ Vormsi Kultuuriühing
MTÜ Vormsi Kultuuriühing
MTÜ Vormsi Kultuuriühing
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0
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10

0

0

0

0 Kultuurilaager

KOV
KOV
KOV
KOV

Muud organisatsioonid
Märkida arvuliselt muude KOV
organisatsioonide (MTÜ, SA, OÜ,
kutsekoolide, rakenduskõrgkoolide jt)
poolt pakutavad huvitegevuse
võimalused.

MTÜ Püha Olavi Gild

Saalihoki ja rahvatants
Hiiu kandle õpe
Hiiu kandle laager
Hiiu kandle meisterdamise laager

6
Märkida arvuliselt muude
organisatsioonide (MTÜ, SA, OÜ, KOV
kutsekoolide, rakenduskõrgkoolide jt) KOV
poolt pakutavad huvitegevuse
võimalused.
KOV

KOKKU

Point/Teater OÜ
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0
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1
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0 Jalgpallilaager
0
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0
2
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0
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0
0
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0

0
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0
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Huvihariduse ja huvitegevuse tegevuste kava 01.09.2017-31.12.2019.
Omavalitsus(ed): Vormsi vald
Piirkonna visioon: noorte huvidest lähtuv mitmekesine ja võimalikult kodulähedane noorsootöö
Jrk.
nr.

Piirkonna eesmärk

Sõnasta piirkonna
eesmärk.

Pakkuda rohkem
võimalusi meeldiva
1
huvitegevusega
tegelemiseks
kohapeal

Kitsaskoha kirjeldus

Pakkuda rohkem
võimalusi meeldiva
huvitegevusega
tegelemiseks
kohapeal
Pakkuda rohkem
võimalusi meeldiva
4 huvitegevusega
tegelemiseks
kohapeal
Pakkuda rohkem
võimalusi meeldiva
5 huvitegevusega
tegelemiseks
kohapeal

Tegevus kitsaskoha
lahendamiseks

Soovituslik veerg
ühiskava
Kitsaskoha kirjeldus, mis võimaldab kava koostamisel.
Tegevuse nimetus peab
lugejal mõista kitsaskoha sisu ning
Nimetage KOV
väljendama tegevuse sisu.
võimalikku konteksti.
(id) kelle
analüüsis
kitsaskoht ilmne.
Puuduvad kunstiga seotud
huvitegevused. 2017.a. suvel tegime
keraamika töötubasid (siis oli
juhendaja enda ahi saarel kaasas) ja
selgus, et noortel oleks teema vastu
huvi üsna suur.
Vormsi vald

Noorsootöö kvaliteediuuringu (2017.
a. kevadel) käigus tehtud küsitlusel
selgus, et noorte arvates võiks olla
rohkem teavitus- ja
nõustamistegevusi, sooviti mängida
piljaridit ja lauatennist, mälumänge,
2
vaadata filme, korraldada üritusi,
matkata. 2018.a aasta arengukava
Pakkuda rohkem
võimalusi meeldiva raames tehtud arutelu käigus selgus
noorte suurem vajadus spordi,
huvitegevusega
käelise tegevuse ja peale kooli aja
tegelemiseks
veetmise järele, mil saaks teha
kohapeal
erinevaid asju koos sõpradega.

3

KOV

Vormsi vald

Noored sooviksid osaleda
sporditegevustes (noorsootöö
kvaliteedi uuringuks tehtud küsitlus).
Aastaringselt oleks kohe võimalus
teha saalihoki trenni.
Vormsi vald
Enne puudus saarel muusikaga
seotud huvitegevuse võimalus.
Alates 2017. aastast oleme käima
saanud hiiu kandle ringi. Soovime
Vormsi vald
seda jätkata.

Juba toimivatel huviringidel on vahendeid
juurde või uuendada vaja. Osad
Vormsi vald
juhendajad töötavad vabatahtlikult.
Puuduvad võimalused kaasaegsete
spordialadega tegelemiseks – rulluisk,
tõukeratas, bmx, rula. Vajadus tuli välja
noorsootöö küsitlust tehes ja seda on
näha ka küla vahel sõitvate noorte pealt,
kes üritavad sõidutee äärtes rulaga sõita.
6
Laiemas plaanis on tegelikult Hullo küla
vahel puudu turvaline tee jalakäiatelegi,
Pakkuda rohkem
mida mööda saaksid lapsed koolis ja
võimalusi meeldiva
lasteaias käia ning õhtuti oleks see
huvitegevusega
valgustatuna hea koht sportijatele.
tegelemiseks
kohapeal
Vormsi vald
Pakkuda rohkem
võimalusi meeldiva Puudub kohapealne jalgpallitrenn. Huvi
7 huvitegevusega
selle vastu tuli välja noorsootöö
tegelemiseks
kvaliteedi uuringuga läbi viidud
Vormsi vald
kohapeal
küsitluses.

Keraamika ringis õpitakse
professionaalse juhendaja käe
all mitmesuguseid erinevaid
viise savist esemete
tegemiseks. 2 x kuus toimub
keraamikaring kahes grupis.

Tegevuse sisu ja eesmärk

Sihtgrupp

Tuua välja KOV
välised partnerid, kes
on tegevusega seotud
(toetavad tegevust,
aitavad korraldada ,
koostöö vms).
Soovituslik

Kirjeldage tegevuse sisu (kes ja kuidas teeb,
milliseid vahendeid soetatakse, kuidas noored
jõuavad tegevustesse) ja eesmärki .

Noortetuba ja noorteüriused
ning - projektid

Ring toimub kohapeal ja pakub heal
tasemel käelist tegevust. Vajalikud
keraamika vahendid ja materjalid. 2018.
aastal sai ostetud valla vahenditega ahi.
Ruum olemas, ehkki vajaks ka täiendavaid
investeeringuid (talvine soojustus).
4-26 a
Konkreetsetel aegadel peale kooli ja
nädalavahetustel avatud noortetuba, kus
on võimalik veeta vaba aega mängides ja
üritusi tehes, käia koos, saada infot ja
esmast nõustamist, õppida kirjutama
projekte. Võimalus noorte soovidega
paindlikumalt tegeleda ja teha projekte
noorte vahetutest soovidest lähtuvalt.
Koostööüritused Haapsalu KOV noortega
ja Tallinna noortekeskustega. Samuti
annab see võimaluse taotleda
lisarahastusi ANK projektidest.
7-26 a

Regulaarne juhendatud
saalihoki trenn ja võistlused

2 tundi nädalas toimub rahvamaja saalis
juhendatud saalihoki trenn. Osaletakse
võistlustel.

Kaks korda kuus käib hiiu kandle tunde
Kohalikul pärimusel põhineva andmas õpetaja. Tugiõpetaja teeb
pilli - hiiu kandle huviring
vahepeal harjutustunde.
Vajaduste konkreetne kaardistus,
tegevuskavade koostamine.
Vahendite muretsemine tegevuste Ringide tegevuse jätkumine, rohkemate
laste kaasamine
mitmekesistamiseks.

Kergliiklustee, väliramp,
jalgrattaplats

Kaasatud partnerid

Eesti Noorsootöö
Keskus, Vormsi
lasteaed-Põhikool,
noortekeskused jms
erinevad
koostööpartnerid

7-26 a

7-26 a

Liisa Koemets
(juhendaja), Vormsi
Lasteaed-Põhikool

7-26 a

Judoklubi ja
erinevad
juhendajad, Vormsi
Lasteaed-Põhikool

Haapsalu KOV,
Pääsküla
noortekeskus,
Vormsi LasteaedPõhikool

Jalgpalliväljaku väljaehitamine, regulaarsete
trennide ja laagrite toimumine

7-26 a

Eelarve sisu

Rahastusallikas

1

Juhendamine, transport,
ettevalmistustööd, põletused,
materjalid koos käibemaksuga
307.20 kuus. Vahendid klassi
1/1/19 31/12/2019 2,728.00 €komplekteerimiseks 336.-

1

1/1/19

Noortetoa sisustamine,
mängud, vahendid, tegevused.
Ürituste kulud ja vajadusel
31/12/19 8,000.00 €noorsootöötaja kulud.

Eesti Noorsootöö Keskus,
8,000.00 € Vormsi vald

1

1/1/19

Vahendid, võistluste kulud,
juhendaja transpordi
31/12/19 500.00 € kompensatsioon.

1

Juhendaja tasu ja transport,
suurema hiiu kandle soetamine,
Eesti Kultuurkapital,
hiiu kandle talvepäevadel
Vormsi vald, HH/HT
1/1/19 31/12/2019 4,870.00 €osalemine
4,870.00 € täiendav toetus

3

Vahendid, üritustel osalemise
1/1/19 31/12/2019 1,400.00 €kulud

2

HH/HT täiendav toetus,
Vormsi vald, Vormsi
500.00 € Lasteaed-Põhikool

Vormsi LasteaedPõhikool, Vormsi vald,
projektifondid, HH/HT
1,400.00 € täiendav toetus

Valgustatud kergliiklustee
väljaehitamine, ramp,
laenutatavad vahendid ja
projektid vahendite kasutama
õppimiseks ning võistlusteks.
Liikluse õppimiseks turvaline tee
ja plats.

Vormsi vald, EAS, ANK
projektid

1/1/19 31/12/19

Spordiklubi

2019

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
HH/HT
täiendav toetus,
rahastusallikad.
Vormsi vald, Vormsi
Lasteaed-Põhikool,
2,728.00 € osalejate omaosalus

7-26 a

Jalgpalliväljaku väljaehitamine,
regulaarsete trennide ja laagrite
toimumine

Eelarve

Soovitame eelarve sisu juures lahti
Millal
kirjutada vähemalt: transport,
Täiendav algavad Millal
Kogu
Eelarve
personalikulu, vahendid.
ate
tegevuse tegevused/ra
tegevuse Soovitame eelarve sisu juures
2019.
võimalust d/
hastus
eelarve. lahti kirjutada vähemalt:
aastal
e arv.
rahastam lõppeb.
transport, personalikulu,
in.
vahendid.

Stuudio "Noor
keraamik", Vormsi
Lasteaed-Põhikool

Saalihoki juhendaja,
Spordiselts Läänela,
Vormsi LasteaedPõhikool

Valgustatud kergliiklustee väljaehitamine,
ramp, laenutatavad vahendid ja projektid
vahendite kasutama õppimiseks ning
võistlusteks. Liikluse õppimiseks turvaline
tee ja plats.

Võimalust Tegevuse
Tegevuse lõpp
e arv
algus

1

1/1/19 31/12/19

Jalgpalliväljaku väljaehitamine,
juhendaja ja ürituste kulud

Vormsi vald, projektifondid

Huvihariduse ja huvitegevuse tegevuste kava 01.09.2017-31.12.2019.
Omavalitsus(ed): Vormsi vald
Piirkonna visioon: noorte huvidest lähtuv mitmekesine ja võimalikult kodulähedane noorsootöö
Jrk.
nr.

Piirkonna eesmärk

Sõnasta piirkonna
eesmärk.

Pakkuda rohkem
võimalusi meeldiva
8 huvitegevusega
tegelemiseks
kohapeal
Pakkuda rohkem
võimalusi meeldiva
huvitegevusega
tegelemiseks
kohapeal
Pakkuda rohkem
võimalusi meeldiva
11 huvitegevusega
tegelemiseks
kohapeal
Pakkuda rohkem
võimalusi meeldiva
12 huvitegevusega
tegelemiseks
kohapeal
Pakkuda rohkem
võimalusi meeldiva
huvitegevusega
tegelemiseks
13 kohapeal

Kitsaskoha kirjeldus

KOV

Tegevus kitsaskoha
lahendamiseks

Tegevuse sisu ja eesmärk

Sihtgrupp

Soovituslik veerg
ühiskava
Kitsaskoha kirjeldus, mis võimaldab kava koostamisel.
Tegevuse nimetus peab
lugejal mõista kitsaskoha sisu ning
Nimetage KOV
väljendama tegevuse sisu.
võimalikku konteksti.
(id) kelle
analüüsis
kitsaskoht ilmne.

Kirjeldage tegevuse sisu (kes ja kuidas teeb,
milliseid vahendeid soetatakse, kuidas noored
jõuavad tegevustesse) ja eesmärki .

Puudub koht, kus saaks tegeleda
erinevate spordialadega ja kus saaks läbi
viia laagrite sporditegevusi, võistlusi ja
Vormsi vald
koolitunde.

Multifunktsionaalne miniarena tüüpi
spordiväljak, kus viiakse läbi trenne, võistlusi,
kehalise kasvatuse tunde ja käiakse niisama
sportimas

7-26 a

Noorsootöö arengukava koostamine koos
noortega. Noorteorganisatsioonide tutvustus.
Võimaluste tutvustus osaleda KOV
protsessides.

Kaasatud partnerid

Tuua välja KOV
välised partnerid, kes
on tegevusega seotud
(toetavad tegevust,
aitavad korraldada ,
koostöö vms).
Soovituslik

Puudub noorsootöö arengukava, noored
ei kuulu ühessegi organisatiooni. Pole
Vormsi vald
noorte volikogu ega aktiivi.

Multifunktsionaalse spordiväljaku
väljaehitus. Pikemas perspektiivis
spordihoone või -hall.
Valla noorsootöö arengukava
koostamine koos noortega.
Noorteorganisatsioonide
tutvustus. Võimaluste tutvustus
osalemiseks KOV protsessides.
KOV poolt suurem tähelepanu
noorte kaasamisse.

2018. aastal tegime esimese
motivatsioonipäeva, nüüd sooviks selle
traditsiooniga jätkata.

Vormsi vald

Ühine koosviibimine, kus saab välja tuua seni
saavutatu ja tunnustada aktiivseid noori ja
Iga-aastane noorte ja
noorsootöötajaid. Arutletakse tehtu üle - mis
noorsootöötajate tunnustusüritus. hästi, mis halvasti.

Noored,
noosoot Vormsi Lasteaedöö
Põhikool, juhendajad,
tegijad aktiivsed noored

Vormsi vald

Välisvabatahtliku kutsumine
koostöös mõne teise vallaga.
Rahvusvaheliste projektide
tutvustus ja koostöös mõne teise
omavalitsusega elluviimine.

7-26 a

Haapsalu
noortekeskus, EVS

noored
ja
lapsed

asutused, kes
tegevusi pakuvad

9

Vähene rahvusvaheline noorsootöö

Täiendavate ürituste saarele toomine
huvihariduse täienduseks

Pakkuda rohkem
võimalusi meeldiva
huvitegevusega
Puuduvad kunsti ja käelise
tegelemiseks
tegevusega seotud huvitegevused ja
kohapeal
Vormsi vald
14
-ringid
Koolivaheaegadel laagrite korraldamine
kaootiline. Hetkel toimuvad
kultuurilaager, Hiiu kandle laager ja
jalgpallilaager eraisikute initsiativil. 2018.
aastal korrastati laagritele antavate
toetuste põhimõtteid - selgem arusaam
nii valla kui korraldajate poolt. Vajadus
Pakkuda rohkem
laagreid edasi toetada ja luua võimalusi
võimalusi meeldiva täiendavateks tegevsuteks
huvitegevusega
koolivaheaegadel. Laagrite info parem
tegelemiseks
liikumine aitab vallal ka paremat
ülevaadet saada seal toimuva kohta.
Vormsi vald
15 kohapeal
Pakkuda rohkem
võimalusi meeldiva
huvitegevusega
tegelemiseks
Sportimisvõimaluste vähesus, kohaliku
merelise piirkonna eripära kasutamine
Vormsi vald
16 kohapeal

Noorte- ja lasteüritused, mis
annaksid uusi teadmisi ja
kogemusi

Koostöö Haapsalu või mõne teise
omavalitsuse noortekeskuse asutusega, koos
EVS vabatahtliku võtmine

Meisterdus- ja kunstiring, üritused

Noorte- ja lasteüritused, mis annaksid uusi
teadmisi ja kogemusi. Ürituste kava sisend
noortelt ja noorsootöötajatelt.
Kord nädalas toimuv meisterdus- ja kunstiring,
kus lapsed saavad erinevate juhendajate käe
all katsetada ja õppida erinevaid tehnikaid
kunstis ja meisterdamises, kunsti- ja
loovusteraapia. Rõhk on loomingulisusel, uute
teadmiste ja oskuste saamisel, mitte
saavutustel.

Laagrite projektifond - vaadatakse
vallavalitsuses üle taotlused, mis
pole valla korraldatud. Laagrid
peavad vastama seadustele.

Laagrite projektifond - vaadatakse
vallavalitsuses üle taotlused, mis tulevad
väljaspoolt. Eesmärgiks motiveerida laagrite
korraldajaid oma tegevust põhjendama, miks
see Vormsile kasulik on ja kuidas plaanivad
kaasata rohkem Vormsi noori.

Purjetamise ring

Pakkuda võimalust sportimiseks, kasutada
Vormsi merelist eripära, propageerida rannaeluviise

KOV, Vormsi
Lasteaed-Põhikool

Võimalust Tegevuse
Tegevuse lõpp
e arv
algus

Eelarve

Eelarve sisu

Miniarena kavandamine ja ehitus 37
37000 000.-

1

1/1/19 31/12/19

noored,
noosoo
töö
KOV,
tegijad, noorteorganisatsioonid
KOV
, saarte noored

1

1/1/19 31/12/19

1,100.00 €

1

1/1/19 31/12/19

Meened, tordilaud, koolitaja või
700.00 € esineja

1

1/1/19 31/12/19

4-26.a.

Juhendajad

noored
ja
lapsed

MTÜ-d ja eraiskud,
kes laagreid
korraldavad

Haapsalu
7-26 purjespordiklubi

2019

Soovitame eelarve sisu juures lahti
Millal
kirjutada vähemalt: transport,
Täiendav algavad Millal
Kogu
Eelarve
personalikulu, vahendid.
ate
tegevuse tegevused/ra
tegevuse Soovitame eelarve sisu juures
2019.
võimalust d/
hastus
eelarve. lahti kirjutada vähemalt:
aastal
e arv.
rahastam lõppeb.
transport, personalikulu,
in.
vahendid.

1/10/17

1

1

500 Vabatahtliku majutus, tegevuskulud

1200 Ürituste kulud

1/1/19

Vahendid, juhendajate tasud ja
transport, 4 x kuus, 1 kord 30.-, 9
31/12/19 1,080.00 €kuud

1/1/19

31/12/19

3/1/19

31/12/19

Rahastusallikas

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.
Vormsi vald, EAS, RIP

Vormsi vald, ENL

700.00 € Vormsi vald.

EVS programm

1200 Vormsi vald

HH/HT täiendav toetus,
1,080.00 € Vormsi vald

4000 Projektifond laagrite toetuseks

4000 Vormsi vald

3000 Eelarve veel uurimisel

Vormsi vald, Läänemaa
Rannakalanduse Selts,
3000 HH/HT täiendav toetus

Huvihariduse ja huvitegevuse tegevuste kava 01.09.2017-31.12.2019.
Omavalitsus(ed): Vormsi vald
Piirkonna visioon: noorte huvidest lähtuv mitmekesine ja võimalikult kodulähedane noorsootöö
Jrk.
nr.

Piirkonna eesmärk

Sõnasta piirkonna
eesmärk.

Kitsaskoha kirjeldus

KOV

Tegevus kitsaskoha
lahendamiseks

Soovituslik veerg
ühiskava
Kitsaskoha kirjeldus, mis võimaldab kava koostamisel.
Tegevuse nimetus peab
lugejal mõista kitsaskoha sisu ning
Nimetage KOV
väljendama tegevuse sisu.
võimalikku konteksti.
(id) kelle
analüüsis
kitsaskoht ilmne.

Pakkuda rohkem
võimalusi meeldiva
huvitegevusega
tegelemiseks
Puudub kaasaegse muusikaga
tegelemise võimalus
17 kohapeal

Vormsi vald

Pakkuda rohkem
võimalusi meeldiva
huvitegevusega
tegelemiseks
Arengukava arutelul noortega tuli välja
noorte vajadus sportimistegevuste järele. Vormsi vald
18 kohapeal

Bändiring

Päästeameti jõusaali
kasutuselevõtt, rahvamajja
sportimisvahendite baas.

Tegevuse sisu ja eesmärk

Kirjeldage tegevuse sisu (kes ja kuidas teeb,
milliseid vahendeid soetatakse, kuidas noored
jõuavad tegevustesse) ja eesmärki .

Trummide ja kitarriõpe kaasaegse muusika
tegemiseks, bändi tegemine
Eesmärgiks treenimisvõimaluste parandamine.
Läbi vaja rääkida Vormsi päästekomandoga ja
kutsuda juhendajaid trenažööride õigeks
kasutamiseks. Rahvamajja soetada
sportimisvahendite baas, mida saab laenutada
(pallid, võimlemismatid, matka-, orienteerumisja seiklustegevuste vahendid, mängude
vahendid). Vastavate ürituste korraldamine.

Sihtgrupp

Kaasatud partnerid

Võimalust Tegevuse
Tegevuse lõpp
e arv
algus

Eelarve

Eelarve sisu

2019

Rahastusallikas

Mikk Puurmann ja
7-26 tema bänd

1

2/1/19

31/12/19

1500 Juhendate tasud, transpordikulud

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
Vormsi
vald, HH/HT
rahastusallikad.
täiendav toetus,
1500 projektifondid

Päästeamet, Vormsi
Päästekomando,
7-26 spordiklubid

2

1/1/19

31/12/19

1000 Vahendid, läbiviijate kulud ja tasud

Vormsi vald, projektifondid,
1000 HH/HT toetusfond

Tuua välja KOV
välised partnerid, kes
on tegevusega seotud
(toetavad tegevust,
aitavad korraldada ,
koostöö vms).
Soovituslik

Soovitame eelarve sisu juures lahti
Millal
kirjutada vähemalt: transport,
Täiendav algavad Millal
Kogu
Eelarve
personalikulu, vahendid.
ate
tegevuse tegevused/ra
tegevuse Soovitame eelarve sisu juures
2019.
võimalust d/
hastus
eelarve. lahti kirjutada vähemalt:
aastal
e arv.
rahastam lõppeb.
transport, personalikulu,
in.
vahendid.

[1] Unikaalne osalus kõigis tegevustes = igat noort loetakse ühe korra.
[2] Õppekava alusel. EHIS-es registreeritud
[3]
HT ja HH osalemiseks KOV poolt loodud võimalused. Nt fond transpordi ja/või osalustasude hüvitamiseks.
[4] Nimetada asutus(ed) ja organisatsioon(id), kes võimalusi pakuvad
[5]
Loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia (LTT) valdkonnas pakutav regulaarne juhendatud tegevus
[6]
Unikaalne osalus ühes tegevuses.
[7]
Regulaarselt toimuvad ja juhendatud spordiringid (treeningud).
[8] Regulaarselt toimuvad ja juhendatud tegevused muusika valdkonnas
[9]
Regulaarselt toimuvad ja juhendatud tegevused tantsu valdkonnas
[10]
Regulaarselt toimuvad ja juhendatud tegevused kunsti valdkonnas
[11] Regulaarne ja juhendatud tegevus järgmistes valdkondades: muusika, kunst, tants, üldkultuur
[12]
Huvikooli 1 õppekava=1 võimalus. 1 Võimalus = KOV poolt toetatud õppekava väljaspool KOV (tasub õppetasu vms)

