
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus  

PROJEKTI FINANTSEERIMISE TAOTLUS 
Taotlus peab vastama keskkonnatasude seadusele, keskkonnaministri 17. veebruari 2006.a määrusele 
nr 13 ja 10.03.2009 kinnitatud KIKi finantseerimise korrale 

Käesolev või hiljem täiendatud taotlus koos võimalike lisadega on esmane projekti hindamise, 
rakendamise, seire, järelevalve ja finantskontrolli alusdokument. Kõik taotluse väljad peavad olema 
korrektselt ja selgelt täidetud ning taotlus peab olema allkirjastatud. Kui välja ei saa täita, siis märkida 
EK (ei kohaldu). Väljade kustutamine on keelatud. 

1.  PROJEKTI NIMETUS Uued õpperajad looduses Narva Soldino Gümnaasiumi õpilaste jaoks 

2.  
TEGEVUSVALDKOND 

keskkonnateadlikkus 

3.  PROJEKTI 
STAADIUM 

x alustatav   

jätkuva 
projekti 
taotlus                          

(täpsustada 
p 14) 

  ehituslik x 
mitte-

ehituslik 
4. PROJEKTI TÜÜP 

  
5. TAOTLEJA 
Organisatsiooni nimi Narva Soldino Gümnaasium 

Tüüp Omavalitsus 
Esindaja Larissa Degel 
Kontaktisik Pavel Kuznetsov 
Registrinumber 75026690      
Käibemaksu 
registrinumber 

ei ole 

Aadress (tänav, maja, 
korter, asula, indeks, 
maakond) 

Tallinna mnt 40 
21006 Narva 

Telefon 3 563 080 
Faks 3 563 080 
E-post pavel.kuznetsov@soldino.edu.ee 

Taotleja pangakonto 
number 

221013843017      

Pank Swedbank 
6. PROJEKTI  
RAKENDUSPIIRKOND 

 6.1  
maakond Ida-Virumaa, Virumaa 

 6.2 
vald/linn Narva 

7. HINNANGULINE AJAKAVA 
Projekti algus 1.03.2010 (kuu, aasta)     

Projekti lõpp 1.11.2010 (kuu, aasta)     

8. PROJEKTI EELARVE (kroonides) (detailne tabel täita p 12, 13) 
    KOKKU     
Omafinantseering  6 960,00     
KIKist taotletav toetus 59 840,00     
Projekti maksumus 
kokku 

66 800,00     

KIK on põhifinantseerija x KIK on kaasfinantseerija     
9. PROJEKTI EESMÄRK 
Kirjeldada, milleks toetust kasutatakse (põhjalik ülevaade projektist esitada taotluse punktis 11). 



1.Üldine eesmärk: 
 Projekti eesmärk on vastavalt Narva Soldino Gümnaasiumi missioonile ja arengukavas esitatud strateegiatele 
keskkonnateadlikkuse kasvatamise osas kasvatada õpilaste keskkonnateadlikkust, laiendada ja süvendada õpilaste 
teadmisi Eestimaa looduse kohta õppesõidu raames looduses toimuvates tundides.  
2.Otsene eesmärk: 
-Hoole- ja armastustunde Eesti looduse vastu kasvatamine õpilastel tavaklassidest ja erivajadustega lastele 
klassidest , kellel on õppeprotsessis raskused. 
-Õppetöö ja välisklassitegevuse kaudu "Keskkonnaõpetuse" raames austamise kasvatamine õpilastel tavaklassidest 
ja erivajadustega lastele klassidest ja  nende ümbritseva keskkonna vastu, mis koosneb loodusest, inimestest ja 
asjadest. 
-Motivatsiooni tõstmine õppeprotsessi ja tundmaõppimiseks erivajadustega õpilastel, kel on raskusi õppeprotsessis, 
õppetöö ja välisklassitegevuse kaudu "Keskkonnaõpetuse" ning "Geograafia" raames. 
-Ürituste korraldamine Põhja- ja Lõuna-Eesti looduse, maastiku ning eripäradega tutvumiseks ja võrreldamiseks.  
Projekti eesmärke realiseeritakse järgmiste ülesannete täitmise kaudu: 
-Narva Soldino Gümnaasiumi tavaklasside ja erivajadustega eriklasside õpilaste Eesti loodusega tutvumine  
õppesõidude raames (Narva, Narva-Jõesuu, Sinimäe, Sillamäe, Toila, Ontika, Kurtna, Kuremäe, Kohtla-Nõmme,  
Selisoo, Iisaku, Kauksi, Taevaskoja, Haanja, Rõuge, Võru, ekskursioonid). 
-Loodusõpetuse ja geograafia ekskursioonide ning õppetundide korraldamine Kauksi looduskeskuses   
(õppetunnid, loodusmäng),  erivajadustega eriklasside ja tavaklasside õpilaste jaoks õppesõidude raames. 

 


