KAASAVA EELARVE ETTEPANEKU ESITAMISE VORM

1.

Ettepaneku esitaja nimi, isiku- või registrikood, kontakttelefoni või e-posti aadressi
MTÜ Vinni Punn, reg nr 80338977. Tel 5808 1829; e-post: mart@surimuri.ee

2.

Ettepaneku nimetus (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu)
Vinni valla noorte tehnikalaager(id)

3.

Ettepaneku eesmärk ja olulisus (lühike kirjeldus, millisele Vinni valla vajadusele
ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab; mis on
ettepaneku eesmärk; miks on ettepaneku teostamine Vinni valla eelarvest vajalik ja
oluline)
Vinni valla tehnikahuviliste noorte vaba aja sisustamine mõtestatud ja arendava
tegevusega. Noori paeluva huvitegevuse jätkumine suvisel koolivaheajal, kaasates vallas
tõrjutusriskis käitumisega noori. Väljapakutavad mitmekülgsed tegevused võivad köita
seni nn oma ala mitteleidnud noori. Laager pakub ka arendavat sotsiaalset suhtlust,
meeskonnatööd, abivalmidust, riskijulgust, eduelamust. Olemas pädevad juhendajad.
Toitlustus ja majutus on organiseeritud. On olemas vajalik taristu ja mõnede alade
inventar. Tehnikaalane laager on valla eelarvest oma valla noortele pakutav võimalus
vaba aja sisukaks veetmiseks, tutvuda uute huvitegevustega ja teiste noortega.
Omavaheline suhtlus ja koostöö arendab sotsiaalset käitumist. Omandatakse teadmisi ja
oskuseid, mis võib viia huvitava alaga sügavuti tegutsemisele ning kasvada ametiks või
elukutseks. Kõik see näitab valda elujõulisena ja tegevana, kus on huvitatud isikuid, kel
võimalus midagi koos ette võtta.

4.

Idee kirjeldus (lühike kirjeldus, kus ja millal ettepanekus toodud idee ellu viiakse, kas
ettepanek on investeeringu puhul teostatav eelarveaasta jooksul.
Laager on kavandatud kahe 5 päevase, ööbimisega laagritena 2019 a juulis/augustis
Väljapakutavad tegevused: automudelism (on-road ja off-road); droonidega lendamine ja
aerofotografeerimine; rakettide lennutamine, robootika, mootorita ja erinevaid
energiaallikaid kasutavate sõidukite ehitamine, punnvõrride ja jalgrataste ehitamine,
laserlõikus ja graveerimine. Samapalju sportlikke tegevusi tehnikast küllastumise
leevenduseks (jalgpall, kettagolf, petanq, kabe, male, ujumine, jõutõsted jm)

5.

Sihtrühma (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse
avanemisest otsest kasu; nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised
tunnused)
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Vinni valla noored vanuses 10-16 aastat, grupi suurus kuni 20 noort.
6.

Eelarve ehk ettepaneku hinnanguline maksumus, võimalusel koos hinnapakkumis(t)e
või maksumuse kalkulatsiooniga
Inventar ja materjal (mudelauto 10 tk a`360€=3600€), (võrri mootor 5 tk a`170€=850€),
(droonid 10 tk a`80€=800€), (alternatiiv energiaallikaga liikurite ja nn seebikarbi materjal
(sh E-muna 2000€) 4000€), (laserlõikuse materjal 500€), (raketi ehituse materjal a`10€/in
x 20in x 2=400€) =10 150
Juhendamine/kasvatustöö – 4in 5päeva a`100€=2000€ x 2 laagrit, kokku 4000€
Mudelihalli kasutus – 10€/in x 5päeva x 10in=500€ x 2 laagrit, kokku 1000€
Transport – mudelihalli a`115€/sõit x 5päeva=575€ x 2 laagrit, kokku 1150€
Majutus – a`13€/in 1 kord x 4päeva x 20in=1040€ x 2 laagrit, kokku 2080€
Toitlustamine – laagriliste omaosalusena
Eelarve maksumus kahe 5-päevase laagri läbiviimiseks kokku 18 380 eurot

7.

Muu oluline info, ettepanekut iseloomustav materjal (eskiis, joonis, foto, kirjeldus
sellest, mida oleks ettepaneku hindajail lisaks oluline teada)
Juhendajad: Mart Pitsner, Rein Leichter, Madis Pitsner, Mai Pitsner
Kasutatav taristu: VPG tehnoloogiaringi ruumid, VPG mudelismirada, VPG ja staadioni
rekreatsiooniala, Väike-Maarja mudelihall, Vinni Spordikompleks/Mõedaku Puhkebaas
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