
 SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 
 PROJEKTI FINANTSEERIMISE TAOTLUS 

 Taotlus peab vastama keskkonnatasude seadusele, keskkonnaministri 17. veebruari 2006. a määrusele nr 13 ja KIKi Nõukogus kinnitatud KIKi
finantseerimise korrale. Käesolev või hiljem täiendatud taotlus koos võimalike lisadega on esmane projekti hindamise, rakendamise, seire,
järelevalve ja finantskontrolli alusdokument. 

 1. PROJEKTI NIMETUS Keskkonna objektide ja protsesside vaatlemine loodusliku mitmekesisuse märkamisel-tunnustamisel.Narva Soldino
Gümnaasiumi põhikooli õpilased.

 2. TEGEVUSVALDKOND Keskkonnateadlikkus

 3. PROJEKTI STAADIUM  Alustav  4. PROJEKTI TÜÜP  Mitte-ehituslik 

 5. TAOTLEJA 

 Organisatsiooni nimi Narva Soldino Gümnaasium

Asutuse tüüp Linna ametiasutuse hallatav asutus

 Kontaktisik Jelena Vassilejeva

 Registrinumber 75026690

 Käibemaksu registrinumber

 Aadress Eesti Vabariik, Ida-Viru maakond, Narva linn, Tallinna mnt 40

 Telefon 356 3080

 E-post sekretar@soldino.edu.ee

 Taotleja pangakonto nr 221013843017

 Pank SwedBank

 6. PROJEKTI
RAKENDUSPIIRKOND

 6.1 Maakond Ida-Viru maakond  6.2 Investeeringut saav
omavalitsusüksus

Narva linn

 6.3 Seotud maakonnad 

 7. HINNANGULINE AJAKAVA 

 Projekti kestus 25.08.2014 - 8.12.2014

 8. PROJEKTI EELARVE (eurodes) 

 KOKKU 

 Omafinantseering 315.00

 KIKist taotletav toetus 5 200.46

 Projekti maksumus kokku 5 515.46

 Rahastamine  Põhirahastus X  Kaasrahastus 

 9. PROJEKTI EESMÄRK 

Antud projekti raames on püstitatud järgmised eesmärgid: - kujundada noorel põlvkonnal aktiivset kodanikutunnet - õpilaste ökokultuuri ja -
teadlikkuse kasvatamine - aidata kaasa õpilaste moraalsele, esteetilisele  ja töökasvatusele - tõhustada ökohariduse piirkondlikku suunitlust -
täiustada õpilastel loodusteaduslikke pädevusi riikliku õppekava omandamisel - kaasata lapsi kohaliku ühiskonna aktuaalsete probleemide
lahendamismehhanismide otsimisse sotsiaalset tähtsust omavate projektide väljatöötamise ja realiseerimise kaudu - kujundada
omavastutustunnet keskkonna seisundi eest - arendada õpilaste algatus- ja loomevõimet sotsiaalset tähtsust omava tegevuse kaudu  puhketsooni
loomine koolis - korraldada info-valgustuslikku tööd eesmärgiga propageerida ökokultuuri õpilaste seas -noore põlvkonna kaasamine
looduskaitsetegevusse

 10. PROJEKTI PARTNERID 

 Organisatsioonid, kes osalevad lisaks taotlejale projekti ettevalmistamisel ja rakendamisel. 

 11. PROJEKTI KIRJELDUS 
 Osades 11.1 kuni 11.4 on projekti detailne kirjeldus 
 11.1 Tegevus- ja ajaplaan 

 Tegevuse lühikirjeldus  Tegevus detailsem kirjeldus  Väljund / Tulemus  Hinnanguline kestvus kuni 

Ettevalmistav eteapp 1.Koordineeriv töö partneritega
2.Koordineeriv töö firmade
esindajatega  3.Koordineeriv töö
laste- ja nende
vanematega,juhenduse läbiviimine

1.On teostatud korraldamistöö
partneritega, sõlmitud lepingud
2.On teostatud korraldamistöö
firmadega, sõlmitud lepingud  3.On
teostatud ettevalmistustöö
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