
Eelarves on näidatud ära:  

 riistvarale minevad kulud  

 teenustele minevad kulud  

 arendusprojektide kulud  

 tööjõukulud  

 muud kulud  

 eelarve on esitatud korrektses vormis  

 

IT eelarve Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaias 

Töötajaid: 17   Sülearvuteid: 10  Lauaarvuteid: 1  Arvutite kasutusaeg: 1-5a 

 JAAN. VEEB. MÄRTS APRILL MAI JUUNI JUULI AUG. SEPT. OKT. NOV. DETS. KOKKU 

RIISTVARA              

Jooksvad IT-kulud Tasustab Tallinna Haridusamet (riigihankega) - 

Arvutitöökoht (1 tk) Sõltuvalt vajadusest 200  200 

TEENUS              

Internetiühendus Tasustab Tallinna Haridusamet (riigihankega) - 

eFormular      20       20 

Domeen         40    40 



eLasteaed 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72 

ARENDUSPROJEKTID              

Blogid 6 6 6 6 6 6   6 6 6 6 60 

INTERINX Tasustab Tallinna Haridusamet (riigihankega) - 

TÖÖJÕUKULUD              

Koolitused Tasuta HITSA koolituskeskuse poolt - 

KOGUSUMMA 12 12 12 212 12 32 6 6 52 12 12 12 392 

 

Eelarve koostamise keeruliseks pooleks on see, et Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaias ei ole konkreetset IT eelarvet välja töötatud. Enamus kulud 

stabiilsed (regulaarselt samad) ning suuremad kulutused tulevad pigem mingi konkreetse aja tagant (N: uus monitor soetatud Aprillis 2016 vastavalt 

vajadusele). Sõltuvalt sellest, et igal aastal on vajadus millegi suhtes erinev, varieeruvad ka kulutused. Lähtun analüüsis sellest, et majasiseselt 

juhatus on kursis summadega, mis on vajalikud mingite uute toodete ostmiseks, seega ei näe ma siin midagi keerulist selle lasteasutuse kontekstis. 

Isiklikult ei leia, et mingit infot oleksin veel vajanud – usun, et lasteaiaõpetajana oleks minu jaoks oluline, et kõik mu vajadused oleksid kaetud ja 

selles majas see kindlasti ka nii on. Eelarve koostamise suhtes tundsin pigem hirmu, et kas saan ise kõikidest alajaotustest õigesti aru, et lähtuvalt 

sellest õigeid asju küsida. Saatsin eeloleva tabeli algkujul ka juhendajale, et ta saaks sellega tutvuda ning vastavalt sellele anti mulle ka 

informatsiooni ning 2014-2016 IKT arenduse kava Suitsupääsupesa Lasteaias. IT eelarve koostamisel aitas mind lasteaia juhataja. 

Leian, et eelarve koostamine on vajalik selleks, et mingil määral orienteeruda nende summade vahel, mis võivad kuluda mingite toodete või 

teenuste ostuks. Samas sain aru sellest, et kuna ressursse kasutatakse siiski vastavalt vajadusele, siis on täpset summat väga keeruline paika panna. 

Kui aasta alguses võivad kõik arvutid näiteks väga heas korras olla, siis see ei tähenda, et poole aasta pealt tuleb ette situatsioon, kus siiski oleks 

näiteks uut arvutit vaja. Sellest lähtuvalt peaksingi plussiks seda, et on mingi raamistik, mille sees orienteeruda summadega, kuid miinuseks seda, 

et mõned vajadused võivad tekkida nö üleöö ja selleks tuleb valmis olla ka siis, kui mingi summaga eelarve raames pole arvestatud. 


