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ÜHISPROJEKTI TEGEVUSKAVA

1. Taotleja andmed
1.1.
1.2.
1.3.

Ärinimi
Registrikood
Tegevuskava
elluviimise periood
Märgitakse sama ajavahemik,
mis on märgitud
projektitoetuse taotluse
avaldusel (24-48 kuud).

MTÜ Hiiumaa Motoharidus
80413609

juuni 2017 – august 2019

2. Ühisprojekti andmed
2.1.

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

Hiiumaa motohariduse edendamine
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.
Projekti eesmärk on tutvustada Hiiumaa lastele ja noortele mototehnikat, arendada
turvalist sõiduoskust ja liikluskultuuri. Koostöös erinevate partneritega viiakse läbi
treeninguid Hiiumaal ja ka mujal Eestis, perepäevi ja ühissündmusi.
2.3.
Ühisprojekti AJAKAVA ja TEGEVUSED
Vajadusel lisada ridu
Ajakava
Tegevuse kirjeldus
Märgitakse kavandatud Kirjeldatakse detailselt projekti elluviimiseks vajalikke tegevusi,
tegevuskava elluviimise mis on otseselt seotud ühisprojekti eesmärkide saavutamisega.
perioodil kuu või
kvartali täpsusega.
Iganädalased algõppe ja sõidutreeningud Nurste krossirajal,
motokrossi tutvustav perepäev Nurste krossirajal juulis 2017,
osalemine erinevatel Hiiumaa festivalidel ja sündmustel
(Hiiumaa lastefestival 02.06.2017, HiiuMoto 2017 02.07.2017,
Juuni – august 2017
Korvikunnide karikasari Nurste krossirajal 29.07.2017).
Mototreeninglaager Kõpus koos mandri partneri, nimeka
külalise ja sõprusklubidega 31.07.-04.08.2017.
Krossimootorrataste korralised hooldused koos klubi
kasvandikega iga kahe kuu järel partneri töökojas.
september – detsember Iganädalased algõppe ja sõidutreeningud Kärdlas.
2017
Motodistsipliini tutvustavad loengud siseruumides kord kuus
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a`45 min. Krossimootorrataste korralised hooldused koos klubi
kasvandikega iga kahe kuu järel partneri töökojas. Osalemine
Kõpu motopäeval septembris 2017.
Iganädalased algõppe ja sõidutreeningud Kärdlas.
Motodistsipliini tutvustavad loengud siseruumides kord kuus
Jaanuar – märts 2018 a`45 min. Krossimootorrataste korralised hooldused koos klubi
kasvandikega iga kahe kuu järel partneri töökojas. Talvine
treeninglaagri nädal mandril veebruaris 2018.
Iganädalased algõppe ja sõidutreeningud Kärdlas kuni mai
kuuni, alates juuni 2018 toimuvad treeningud Nurste krossirajal.
Motodistsipliini tutvustavad loengud siseruumides kord kuus
Aprill – juuni 2018
a`45 min. Krossimootorrataste korralised hooldused koos klubi
kasvandikega iga kahe kuu järel partneri töökojas. Motohooajaks
ettevalmistumine. Osalemine 2018 suve Hiiumaa
peresündmustel.
Iganädalased algõppe ja sõidutreeningud Nurste krossirajal,
alates septembrist Kärdlas. Motodistsipliini tutvustavad loengud
siseruumides kord kuus a`45 min. Krossimootorrataste
Juuli – september 2018 korralised hooldused koos klubi kasvandikega iga kahe kuu järel
partneri töökojas. Osalemine 2018 suve Hiiumaa
peresündmustel. Mototreeninglaager Kõpus koos mandri
partneri, nimeka külalise ja sõprusklubidega juuli/august 2018.
Iganädalased algõppe ja sõidutreeningud Kärdlas.
Oktoober – detsember Motodistsipliini tutvustavad loengud siseruumides kord kuus
2018
a`45 min. Krossimootorrataste korralised hooldused koos klubi
kasvandikega iga kahe kuu järel partneri töökojas.
Iganädalased algõppe ja sõidutreeningud Kärdlas.
Motodistsipliini tutvustavad loengud siseruumides kord kuus
Jaanuar – märts 2019 a`45 min. Krossimootorrataste korralised hooldused koos klubi
kasvandikega iga kahe kuu järel partneri töökojas. Talvine
treeninglaagri nädal mandril veebruaris 2019.
Iganädalased algõppe ja sõidutreeningud Kärdlas kuni mai
kuuni, alates juuni 2018 toimuvad treeningud Nurste krossirajal.
Motodistsipliini tutvustavad loengud siseruumides kord kuus
a`45 min. Krossimootorrataste korralised hooldused koos klubi
Aprill – august 2019
kasvandikega iga kahe kuu järel partneri töökojas. Motohooajaks
ettevalmistumine. Osalemine 2019 suve Hiiumaa
peresündmustel.Mototreeninglaager Kõpus koos mandri partneri,
nimeka külalise ja sõprusklubidega juuli/august 2019.
2.4. Eeldatavate TULEMUSTE kirjeldus koos selgitustega ühisprojekti laiemast
mõjust tegevuspiirkonnale
2.4.1. Ülevaade olemasolevast olukorrast, kitsaskohast, probleemist
Hetkel on Hiiumaal puudu järjepidevalt tegutsevast ühingust, kes õpetaks ja tutvustaks
lastele ja noortele mototehnikat ja korraldaks mototrenne. Lisaks puudub vajalik
töökorras ja töökindel mototehnika erinava vanusega lastele ja noortele. Olemas on
eestvedaja Hiiumaa Motohariduse MTÜ näol. Samuti on olemas nõudlus. Hulk noori
on valmis motoalaseks huvitegevuseks. Info põhineb kogemustel aastatest 2014 – 2016
2.4.2. Ühisprojekti tulemuste kirjeldus
Hiiumaa noored, kes kuuluvad kriitilisse sihtgruppi saavad väljundi alternatiiviseks
huvitegevuseks. Need noored, kes ei soovi tegeleda klassikalise spordi- või mõne muu

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Meede 19.2
Ühisprojekti tegevuskava

huvitegevusega saavad võimaluse õppida läbi tehnikaspordi kõiki vajalikke arendavaid ja
kasvatuslikke oskusi (tehniline taip, austus mototehnika kui distsipliini ja kultuuri vastu,
kõrge turvalisuse fookus)
2.4.3. Ühisprojekti laiem mõju tegevuspiirkonnale
Hiiumaa lastest kasvavad rohkem liiklusteadlikud noored, kes oskavad liikluses hakkama
saada ja tehnika eest hoolt kanda. Seega muudab see liikluse turvalisemaks ja ehk ka
vähendab liiklusõnnetuste arvu. Noortes kasvab huvi tehnika vastu. Antud distsipliin toetab
inseneri ametiks vajalikke eeldusi ja tehnilist mõtlemist. Lisaks kasvatab huvitegevus
Hiiumaa lastes kodutunnet. Soojad mälestused on määravad inimeste liikumises.
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
Valmistab ette ja viib läbi erinevaid perepäevi
MTÜ Hiiumaa Motoharidus
ja motodistsipliini tutvustavaid sündmusi.
Korraldab ja viib läbi iga-nädalasi
mototrenne. Tegeleb aktiivselt noorte
kaasamisega huviharidusse.
Partner (nimi)
Korraldab koostöös taotlejaga erinevaid
Hiiumoto Motoklubi MTÜ
perepäevi ja motodistsipliini tutvustavaid
sündmusi. Aitab korraldada mototrenne
edasijõudnutele. Toetab mototrennide
läbiviimist Nurste krossirajal.
Partner (nimi)
Korraldab koostöös taotlejaga
MTÜ Motokrossipisik
mototemaatilisi perepäevi ja treeninglaagreid
lastele ja noortele nii Hiiumaal kui mujal
Eestis.
Partner (nimi)
Toetab taotlejat sobiva treeningplatsiga
Hiiu Vallavalitsus
Kärdla linnas või selle lähiümbruses. Toetab
taotleja tegevust noorte huvitegevuse
arendamiseks vajalike meetmetega vastavalt
Hiiu valla arengukava strateegiale. Koostöös
taotlejaga aitab korraldada info- ja
kommunikatsioonikanaleid kasutades klubi
tegevuse kajastamist ja sündmuste
promomist.
Partner (nimi)
Aitab läbiviia mototehnika alaseid
Hiiumaa Mudeliklubi MTÜ
nuputamise ja remonditegevusi. Arendab
koos taotlejaga noorte huvi tehnika vastu.
Partner (nimi)
Koostöös taotlejaga viib läbi iga kahe kuu
MJ Auto Service OÜ
jooksul ühel päeval mototehnika hooldamise
õppepäeva klubi kasvandikele.
3. Ühisprojekti EELARVE

Märgitakse tegevuste eelarve kululiikide kaupa, millele taotletakse toetust
Vajadusel lisada ridu
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Toetatav tegevus
Kirjeldatakse detailselt kululiikide kaupa
Tegevus 1
Suviste Hiiumaa treeninglaagrite treeningute läbiviimine
1500
eurot
koos külalistreeneriga
Treeningute ja perepäevadega seotud rajatasud
900
eurot
Talviste treeninglaagrite läbiviimine Adrenalin Arenoal
400,00
eurot
Mototehnika remondi ja hoolduse õppetundide läbiviimine 650,00
eurot
koostöös partneriga
Mototehnika hooldus ja remont
650,00
eurot
Kokku: 4100
eurot
3.2.
Projektijuhi kulu
Täidetakse juhul, kui taotletakse toetust projektijuhtimisele. Kokku ei tohi
ületada 20% rea 3.1 KOKKU summast. Ühe töötunni brutotöötunni tasu ei tohi
ületada 10 eurot töötunni kohta
Projektijuhi töötasu (otsene personalikulu)
eurot
Arvutamise alused:
Tundide arv
tundi
Brutotöötasu
eurot/1tund
Brutotöötasu kokku
eurot
Tööandja kulu
eurot
3.3. Kaudsed kulud
Arvutatakse kuni 15% projektijuhtimise otsesest personalikulust
3.1.

Kaudsed kulud
3.4.

eurot

Toetatav investeeringuobjekt

Krossimootorrattad ja turvavarustus

5949,02

eurot

Leader sümboolika

25,92

eurot

Kokku: 5974,94
3.5.

eurot

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.
Töö kirjeldus: Projektijuhtimine
820,00
eurot
Arvutamise alused: Mitterahaline omafinantseering võib moodustada kuni 9%
mitterahalise omafinantseeringuga seotud toetatava tegevuse või investeeringu
abikõlblikest kuludest
Tundide arv
205
tundi
Tunnitasu (maksimaalselt 4 eurot/tund)
4,00
eurot
Tundide arv masinat, seadet või mootorsõidukit kasutades 0
tundi
Tunnitasu masinat, seadet või mootorsõidukit kasutades
0,00
eurot
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820,00
KULUD KOKKU 10894,94

4. Ühisprojektis osalevate PARTNERITE andmed
Nimi ja
Esindaja nimi
Kontaktandmed
Allkiri
registrikood
80254476
Marek Toomsoo
Hiiumaa, Kärdla,
Heltermaa mnt 18-8,
92414
80360965
Hannes Prikk
Sepa, Laheva küla,
Ridala vald, Lääne
maakond, 90456
75038612
Reili Rand
Keskväljak 5a,
Kärdla 92413,
Hiiumaa
80276816
Andres Laanejõe
Hiiumaa, Kärdla,
Käina mnt 23, 92414
12738805
Martin Juhe
Posti 19, Kärdla,
92413 Hiiu maakond
Kinnitan, et tegevuskaval esitatud andmed on õiged
Taotleja esindaja nimi
Taotleja esindaja allkiri
Tegevuskava allkirjastamise
kuupäev

Valeri Gramakovski
digiallkiri
28.02.2017

eurot
eurot

