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Eesti ANK üldkogu 2016 nr 3 
10.11.2016 
Paide Avatud Noortekeskus 
 
Algus: 10:30 
Lõpp: 15:30 

PROTOKOLL 

Juhataja: Kerli Kõiv 

Protokollija: Stiina Kütt 

Päevakord: 
 
1. Interaktiivne orienteerumismäng läbi The Logbook süsteemi 
2.  Eesti ANK sünnipäevalipu tunnustused 
3.  Eesti ANK liikmete tunnustamine 
4.  Uute liikmete vastuvõtmine 
5.  Haldusreform ja noorsootöö 
6.  Lõuna 
7.  Noorsootöö arengud aastal 2017 sh Eesti ANK 2017 eesmärgid ja tegevuskava 
8.  Noorteaasta 2017 eestvedajate tutvustus plaanitavatest tegevustest ning suurprojektist 
Laste Vabariik  
9. EV 100 "Kas hundil on pojad või kutsikad?" tutvustus 
10. Muud küsimused  
 

1. Päevakorra kinnitamine 

Päevakord kinnitatud enamushääletuse alusel.  

2. Interaktiivne orienteerumismäng läbi The Logbook süsteemi 

Üldkogu osalejad said järgi proovida The Logbook (http://thelogbook.eu/) noorsootöö 
dokumenteerimissüsteemi võimalused. Kuni 2016. aasta lõpuni on võimalik The Logbook’i 
tasuta proovida ning teha ettepanekuid süsteemi arendamiseks. The Logbook teemadel annab 
rohkem infot ja registreerib uusi kasutajaid Ivika Uslov. 

3. Eesti ANK sünnipäevalipu tunnustused 

Ülevaade Eesti ANK sünnipäevalipu liikumisest aasta jooksul. Auhinnad 14 noortekeskusele 
ainulaadeste sõiduvahendite kasutamise eest.  

Limusiin – Türi noortekeskus 
Treiler – Siimusti noortekeskus 
Jõuluvana kott - Lille Maja noortekeskus 
Lumetõuks – Rannu noortekeskus 
Koolibuss – Luunja noortekeskus 
Ralliauto – Melliste noortekeskus 
Tantsides – Kanepi noortekeskus 
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Päästeameti auto – Vastseliina noortekeskus 
Vene suusakoondise buss - Suure-Jaani noortekeskus 
Parv – Paikuse noortekeskus 
Rula – Kärdla noortekeskus 
Tramm – Kristiine noortekeskus 
Tuubiga mööda köit – Uhtna noortekeskus 
Kummipaat – Ubja noortekeskus 
 
Kõige pikem vahemaa lipu liigutamisel:  224km - Vaeküla Noortekeskus 

Suurima hulga osalejaid kaasasid järgmised noortekeskused: 
49 inimest - Klooga Kultuuri- ja Noortekeskus; 
42 inimest - Keila Noortekeskus; 
38 inimest - Viimsi Noortekeskus 

4.  Eesti ANK liikmete tunnustamine 

Eesti ANK tunnustusstatuudi alusel tunnustame Eesti ANK liiget, kes on olnud aasta jooksul 
aktiivne osaleja Eesti ANK poolt elluviidavates algatustes ja projektides ja/või silma paistnud 
omaalgatuslike tegevustega Eesti ANK heaks. Laekunud tunnustusettepanekud vaatas üle Eesti 
ANK juhatus. 

Määrati ja anti üle tunnustus Merle Salusoole panuse eest Eesti ANK töösse. 

Eesti ANK pikaajalistele liikmetele anti üle kuld-, hõbe- ja pronksliikme tunnustustahvlid. Vt. 
Lisa 1. 

5.  Uute liikmete vastuvõtmine 

8.11.2016 juhatuse koosoleku otsusega võeti Eesti ANK liikmeks vastu: 
 
1) Halinga vallavalitsus/ Pärnu-Jaagupi rahvamaja: Pärnu-Jaagupi Avatud noortekeskus  
2) Lohusuu vallavalitsus/ Lohusuu Vaba Aja Keskus 
3) Lasva vallavalitsus/ Lasva valla noortekeskus 
4) Võhma linnavalitsus/ Võhma Vaba Aja Keskus 
5) MTÜ Noorteklubi Urvaste valla NOORED 

Üldkogul kohapeal viibis Võhma Vaba Aja Keskuse esindaja Tiina Tart, kes tutvustas keskuse 
tegevust. Lasva valla noortekeskuse tutvustuse tegi Kerli Kõiv.  

SA Veriora noortekeskus esitab liitumisdokumendid novembri lõpus, ent viibis üldkogul 
kohapeal ja tutvustas keskuse tegevust.  

6.  Haldusreform ja noorsootöö 

Esitluse slaidid on lisatud protokolli lisadesse (Lisa 2). 

7.  Noorsootöö arengud aastal 2017 sh Eesti ANK 2017 eesmärgid ja tegevuskava 

Esitluse slaidid on lisatud protokolli lisadesse (Lisa 3). 
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8.  Noorteaasta 2017 eestvedajate tutvustus plaanitavatest tegevustest ning suurprojektist 
Laste Vabariik  

Marju Kask andis ülevaate laste- ja noortekultuuri teema-aastast. Teema-aasta kuraator on 
Lastekirjanduse Keskus, kes veab Laste Vabariik projekti. Teema-aasta tunnuslause on ”Mina 
ka.” Arendamisel on www.minaka.ee veebileht. Laste- ja noortekultuuri aasta eesmärk on 
mõtestada last ja noort kultuuris, võimaldada lapsel ja noorel kultuurist osa saada ning 
väärtustada ja innustada last ja noort kui kultuuri loojat.  
29.12 toimub Lennusadamas teemaaasta avamine. Laste- ja noortekultuuri teema-aasta lõppeb 
lastelaulude konkursiga, oluline osa ka noorte tansu- ja laulupeol, plaanis oma ala 
Arvamusfestivalil, rahvusvaheline noorte kunstibiennaal, jpm. Teemaaasta kalender läheb üles 
kodulehele, kus ka partnerid saavad enda planeeritud sündmusi lisada. Avaneb HTM 
huvihariduse lisarahastusmeede, kus taotlejateks võivad olla ka noortekeskused.  

Triin Soone Eesti Lastekirjanduse Keskuse direktor tutvustas projekti Laste Vabariik, mis on 
Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud 1-12- aastastele lastele ja peredele suunatud 
ettevõtmiste sari, mille eesmärgiks on omakultuuri tutvustamine ja edendamine atraktiivses 
vormis. 

Tuur käib ringi mööda Eesti erinevaid paiku ja külastab kogukondi. Korraldajad soovivad, et 
Laste Vabariik jõuaks Eesti igasse maakonda. Tuuri raames on kavandatud mobiilne ruum 
(haagisauto), õue tegevused, kohalik ruum. Tuuri sisu on valdkondadeülene, haarates 
kirjanduse, keele, kultuuriloo, teaduse, keskkonna, kunstid.  

Eesti ANK roll selles projektis on aidata kaasa asukohtade leidmisele, kus need suurepärased 
suursündmused aset leiavad. 

 

Soovime hiljemalt 24.11.2016 teada noortekeskuste valmisolekut kas olema suursündmuse 
võõrustaja või tegema koostööd lähima projekti tegevuse läbiviijaga. Pakkumise tegemine ei 
eelda automaatselt lõplikus tegevuses osalemist. Peale küsitlemist võtame juba uuesti 
ühendust, et alustada konkreetsemaid läbirääkimisi (kas võõrustamise või teise piirkonnaga 
liitumise osas). 

Soovi kinnitamiseks kasuta linki: https://goo.gl/forms/nL0AgxqOuGznB5xp2 

9.  EV 100 "Kas hundil on pojad või kutsikad?" tutvustus 

Esitluse slaidid on lisatud protokolli lisadesse (Lisa 4). 

10. Muud küsimused  

Eesti ANK ränd-fotonäitus „Noorsootöö, mis see veel on?“ mis sai kokku pandud 2014. aasta 
noorsootöö nädala järel, on Eestile kaks ringi peale teinud ning fotod antakse nüüd tagasi 
päritolu-keskustele. Üldkogul kohal viibijad said enda keskuste fotod kaasa viia, ülejäänud 
fotod jäid näitusele Paide Avatud Noortekeskusesse, kust soovijad need kätte saavad.  
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Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus MTÜ 
KULDLIIGE 
NÜ Juventus/ Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskus 
MTÜ Öökull: Annelinna Laste ja Noortekeskus/Kambja noortekeskus 
MTÜ Tähe Noorteklubi 
 
Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus MTÜ 
HÕBELIIGE 
Viimsi Noortekeskus 
Kuressaare Avatud Noortekeskus 
Tallinna Linnavalitsus/ TSNA 
Keila Noortekeskus 
Saue Noortekeskus 
Narva Noortekeskus 
Jõgeva valla Avatud Noortekeskuste Ühendus 
MTÜ Roela Noortemaja 
Räpina Avatud Noortekeskus 
MTÜ Võru Noortekeskus 
Sindi Avatud Noortekeskus 
MTÜ Noored Toredate Mõtetega 
 
Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus MTÜ 
PRONKSLIIGE 
Kose Noortekeskus 
Emmaste Vaba Aja Keskus 
Muhu Noortekas 
Koeru Noortemaja 
Türi Noortekeskus 
MTÜ Haljala Noortekeskus 
Sauga Avatud Noortekeskus 
Tahkuranna valla Avatud Noortekeskus 
Kanepi valla Avatud Noortekeskus 
Märjamaa valla noortekeskus 
Raikküla valla Avatud Noortekeskus 
Karksi-Nuia Noortekeskus 
Hiiumaa Noorsootöö Keskus 
Järva-Jaani Avatud Noortekeskus 
Kunda Linna Klubi/Kunda Noortemaja 
Valgjärve valla Avatud Noortekeskus 
Elva Sinilind Noortekeskus 
MTÜ Lagedi-Jüri Noorteühing/Jüri Noorteühing 
MTÜ Õnnemaa/Ülenurme Pere-ja Noortekeskus 
Saku valla Noortekeskus/Kiisa 
Sillamäe Avatud Noortekeskus 
Maidla Noortekeskus 
Kohtla-Nõmme Noortekeskus 
Paikuse Avatud Noortekeskus Panoke 
Suure-Jaani Noortekeskus 
Meremä valla Avatud Noortekeskus 
MTÜ Misso Avatud Noorteklubi 
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Haldusreform ja 
noorsootöö

2016

Mõtted
- Ühinemisleping. Jälgi kuivõrd on seal noorsootöö sees ja teie 

piirkonna ootustele vastav. 

- Tutvu, kuidas on huvitegevus ühinemislepingus esile toodud. 
Oluline, et olemasolev sõnastus ja mõte ei välistaks huvitegevust 
ka noortekeskuses.

- Investeeringute kava - kas noortekeskus vajab investeeringut ja 
kas see on seal sees.

- Ühinemislepingute avalikustamised - osale või kui on lõppenud, siis 
leia sinu mõtet toetav volikogu liige.

Mõtted (2)
- Noortekeskuse positsioon ja struktuur - kaardista oma uue 

piirkonna noortekeskused ja asuge mõtlema, kas ja kuidas luua 
ühine struktuur.

- Noorsootöötajate palkade ühtlustamine, tööülesannete 
ülevaatamine, töökohtade säilimine - ole tähelepanelik ja kaasatud. 
Võimalusel ja vajadusel seiske selle eest, et piirkonda võetaks tööle 
noorsootöö spetsialist, kelle ülesanne on üldise noorsootöö 
korraldus.

- Noortevolikogu - ühinemislepingusse sisse või siis uue valla/linna 
põhimäärusesse sisse. 

- Saabuvat aastat saate kasutada juba ühise noortevolikogu tekke 

Mõtted (3)
- Eesti ANK liikmelisus- vaadake üle oma piirkonna noortekeskuste

liikmelisus. Andke Eesti ANKile võimalikult varakult teada
muutustest. Dokumentatsioon saatke peale uue valla/linna loomist
ning vastavasisulise otsuse tegemist.

- Otsuste tegemine kohalikus omavalitsuses sõltub ka teie
aktiivsusest.

- Maakondlikud komisjonid ja nõukogud. Vaadake üle enda osalusele
neis ja pöörake tähelepanu nende töörühmade töö
alustele/põhikirjadele/korrale ja viige sisse vajalikud muudatused
veel enne oktoober 2017. Maakondlik noortekogu?

- RÄÄGI KA NOORTEGA HALDUSREFORMIST.

Küsimusi?
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Eesti ANK plaanid
Heidi Paabort

LIIKMESKOND

• 91 LIIGET

• 150 NOORTEKESKUST

MEESKOND
• Heidi Paabort, tegev- ja tugimeetme Noorte Tugila juht;

• Kerli Kõiv, Noorte Tugila noorsootöö spetsialist;

• Ivika Uslov, Noorte Tugila tehniline assistent ja “Coachi mind” 
projektijuht;

• Anne Õuemaa, “Coachi mind” coach;

• Stiina Kütt, büroo- ja rahvusvaheliste suhete juht;

• Riin Luks, “Nopi Üles” projektijuht;

• Margit Udam, “Nopi Üles” noorsootöö spetsialist;

• Andres Kalle, logiraamatu tehniline spetsialist;

• Aita Lulla, raamatupidaja.

2016
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2017 EESTIS

• Euroopa Liidu Nõukogu Eesti eesistumine (II 
pool)- digitaalne noorsootöö, logiraamat

• Laste- ja noortekultuuriaasta

• Nutikas noorsootöö (põhimõte)

• Noorteinfo

• Oskuste aasta

MÄRKSÕNAD 2017
• 1) Noorte Tugila rakendamine üle Eesti;

• 2) jõulisem valdkonna teavitustöö otsustajate seas;

• 3) noorsootöötajate tugi- ja nõustamissüsteemi rakendamine üle Eesti;

• 4) valdkonnale lisaväärtuste loomine ehk lisatoetusvõimaluste leidmine 
kohalikule tasandile;

• 5) tõendus- ja tõestuspõhisem eestkoste ehk noortekeskuste logiraamatu
arendamine, andmete töötlemine ja tõestuspõhiste otsuste tegemine;

• 6) rahvusvahelise noorsootöö arendamine noortekeskustes;

• 7) Eesti noortekeskuste pidevas infoväljas hoidmine, kaasamine ja 
ühismõjudega tegevuste rakendamine;

• 8) nutikate lahenduste arendamine noortekeskuste kvaliteedi tõstmiseks. 

VÕRGUSTIK

EANKEANK

KuM/ ELKKuM/ ELK

HTMHTM

SoMSoM

MVMV

KOVKOV

ÜlikoolidÜlikoolid

Töötukassa/RajaleidjaTöötukassa/Rajaleidja

Rahv partneridRahv partnerid

KOMISJONID
• European Platform of Youth Centres/ Euroopa Nõukogu Noortekeskuste Kvaliteedimärgi Platvorm/ 

POYWE (Euroopa tasandi avatud noorsootöö esindusühing);

• Noortegarantii (SoM);

• „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ võrgustik;

• Avatud noortekeskuste projektikonkurss (ENTK);

• Erasmus+ juhtgrupp (HTM);

• Eesti EL nõukogu eesistumise noortevaldkonna võrgustik (HTM); 

• Nutika noorsootöö kontseptsiooni võrgustik (HTM);

• Laste- ja noorte kultuuriaasta 2017 (ELK);

• Temaatilised komisjonid- noortepäev, noorsootöö nädal, noorsootöötajate tunnustamine, 
kutsekvalifikatsioon jms.

JÄTKUVAD PROJEKTID

NOORTE 
TUGILA

NOORTE 
TUGILA KUNI 2018

NOPI 
ÜLES?
NOPI 
ÜLES?KUNI 2018

EVTEVT

BOOSTBOOST

RISERISE
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UUED PROJEKTID

COACHCOACH gruppidele

EV100EV100Kas hundil on 
kutsikad või pojad?

Noorteinf
o

Noorteinf
o

100 in x 4 päeva, 10 in 
x 2 päeva

KOMMUNIKATSIOON

• Liikmete list

• FB grupp

• Eesti ANK FB leht

• Nädalainfo- noortekeskuste tutvustus

KOOSTÖÖ 2016-2017

• NOORTELT NOORTELE OMAALGATUSED/ Briti
Nõukogu

• LASTE VABARIIK/ Kultuuriministeerium/ Eesti 
Lastekirjanduse Keskus

• SELTSIS SEGASEM EHK SELTSIDE LOOD LÄBI 
NOORTE SILMADE/ Eesti Kultuuriseltside Ühendus

• WORK2SCHOOL/ EU Strategy for the Baltic Sea 
Region (EUSBSR)/ Norden Association

TEISED MÄRKSÕNAD

• ANK HEA TAVA

• NOORTEKESKUSTE ENESEHINDAMISMUDEL

• ANK-ide ARENGUKAVAD

• ANK KONKURSS, KAARDISTAMINE, LIIKMELISUS

• LOGIRAAMATU ARENGUD

• ANK-ide EESTKOSTE
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KAS HUNDIL ON POJAD VÕI 
KUTSIKAD?

Projekti eesmärk:

 1. Tutvustada noortele looduses liikumise võimalusi ja julgustada
neid rohkem vaba aega looduses veetma

 2. Noorte sotsiaalsete oskuste arendamine

 3. Noorsootöötajate praktiline koolitamine lihtsamate matkade
läbiviimiseks

 4. Noortekeskuste kaasamine kõikidest Eesti maakondadest

 5. Vastutustundliku matkaja kasvatamine

 6. Ühismälu kujundamine – ka väga pika aja pärast saavad 
matkajad öelda, et ”Ma osalesin EV100 sünnipäeva-aasta 
tegevustes, ma andsin oma panuse.”

KAS HUNDIL ON POJAD VÕI 
KUTSIKAD?

Oodatud tulemus

 Projektis osalemine muudab ettekujutuse
„ebamugavast“ matkamisest huvitavaks
tegevuseks. 

 Matkamine kui seikluskasvatuse meetod muutub
noortekeskuses ja kogukonnas igapäevaselt rohkem
kasutatavaks. 

 Noorsootöötajad julgevad, oskavad ja tahavad
lastega rohkem looduses liikuda.

KAS HUNDIL ON POJAD VÕI 
KUTSIKAD?

Muutus

 Matkamine on muutunud huvitavaks ja
loominguliseks tegevuseks. 

 Igas maakonnas on noorsootöötajad, kes on valmis
võtma vastutuse uute matkade korraldamiseks
noortele. 

 Igas maakonnas on suurenenud noorte hulk, kes
oskavad loodust kahjustamata matkata, ei karda
matkamise raskust ja ebamugavust. 

KONKREETSELT…

 Märts-aprill 2017: koolitused noorsootöötajatele
(esmaabi, matka planeerimine/varustuse
kasutamine, matkamise seadusandlus, 
seikluskasvatus).

 6. mai 2017: “kontrollmatk” kodukohas

 Alates 7. maist 2017: läheb lahti!
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PLANEERITUD ON…

 30 gruppi teevad ühepäevase matka (kokku 30 
matkapäeva)

 20 gruppi teevad kahepäevase matka (kokku 40 
matkapäeva)

 10 gruppi teevad kolmepäevase matka (kokku 30 
matkapäeva)

 Vähemalt üks grupp teeb I raskuskategooria matka 
– 4 päeva, jalgsi 70 km või jalgrattaga 200 km.

VAHEKOKKUVÕTE

 Kui pool matkarajast on ühiste jõududega läbitud
on aeg tehtut analüüsida. Toimub neli suuremat
piirkondlikku gruppide kohtumist. Siin toimub
kogemuste ja info vahetamine, plaanide
täpsustamine, kohtumine naabritega. Nendele
kohtumistele tullakse matkates. Mõnele grupile on 
see projekti viimane matk, teised alles alustavad, 
mõned otsustavad teha lisamatka. 
Kohtumispaikades kasutame RMK loodusmajade
majutusteenust ja toitlustamist (Simisalu, Mäe, 
Karula, Mändjala)

VAHEKOKKUVÕTE

 SIMISALU (Aegviidu lähedal) – 40 
osalejat

 MÄE (Värska lähedal) – 20 osalejat

 KARULA (Antsla lähedal) – 30 osalejat

 MÄNDJALA (Kuressaare lähedal) – 20 
osalejat

EELARVE

KULU OMA/KAAS KÜSK KOKKU

Projektijuht 1505,25 1505,25

Noorsootöötaja
töötasu

6188 6188

Transport 680 1000 1680

Toitlustus 3180 1000 4280

Majutus 1645 1645

Varustuse rent 1729 1729

Varustuse ost 301 301

RMK programmid 490 490

Koolitused 400 400

Üldkulud 300 300

KOKKU 12968 5550,25 18518,25

EELARVE SELGITUS

 Noorsootöötajate/matkajuhtide töötasu

 Noorsootöötajate töötasu arvestamisel lähtutakse miinimumpalgast, sest töötasud on üle-
eestiliselt väga erinevad, samuti erinevad matkade kestused. Miinimumpalga 2,54 eurot puhul 
on kogukulu tööandjale 3,40. Kontrollmatkal kodu ümbruses on arvestatud keskmiselt 3-tunnise 
matkaga, mida juhendavad 100 noorsootöötajat. Lisaks matkale toimuvad eel- ja järeltegevused, 
millele kulub arvestuslikult 2 tundi. 

 3,40 eurot  x 5 tundi x 100 = 1700 eurot

 Matka põhietappide puhul on arvestatud keskmiselt 8-tunnise matkapäevaga, millele lisandub 
ühe 8-tunnise tööpäeva jagu eel- ja järeltegevuste aega.

 Ühepäevased matkad: 3,40 eurot  x 16 tundi x 30 inimest = 1632 eurot

 Kahepäevased matkad: 3,40 eurot  x 24 tundi x 20 inimest = 1632 eurot

 Kolmepäevased matkad: 3,40 eurot x 32 tundi x 10 inimest = 1088 eurot

 Neljapäevased matkad: 3,40 eurot x 40 tundi x 1 inimene = 136 eurot

EELARVE SELGITUS

Transport

 Igas matkagrupis osaleb keskmiselt 6 inimest. Iga grupiliikme 
kohta on arvestatud 4-5 eurot ühistranspordi piletiraha. 

 1-päevased matkad: 30 gruppi x 6 inimest x 4 eurot = 720 eurot

 2-päevased matkad: 20 gruppi x 6 inimest x 5 eurot = 600 eurot

 3-päevased matkad: 10 gruppi x 6 inimest x 5 eurot = 300 eurot

 4-päevased matkad:   1 grupp x 6 inimest x 5 eurot = 60 eurot
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EELARVE SELGITUS

Toitlustus
Toitlustuse planeerimisel on arvestatud, et ühe matkapäeva toidumaksumus 

osaleja kohta on 7 eurot. Ühepäevaste matkade toitlustamine toimub 
omafinantseeringuna ning see ei kajastu projekti eelarves. Toitlustuse 
maksumus vahekohtumistel ja 4-päevasel matkal on 10 eurot/inimene. 

 Vahekohtumine RMK Simisalu Loodusmajas: 10 eurot x 40 osalejat = 400 
eurot 

 Vahekohtumine RMK Mäe Loodusmajas: 10 eurot x 20 osalejat = 200 
eurot

 Vahekohtumine Karula rahvuspargi RMK Ähijärve majutushoones: 10 
eurot x 30 osalejat = 300 eurot

 Vahekohtumine Mändjala loodusmajas Saaremaal: 10 eurot x 20 osalejat = 
200 eurot

EELARVE SELGITUS

Majutus

 Vahekohtumine RMK Simisalu Loodusmajas: 560 
eurot

 Vahekohtumine RMK Mäe Loodusmajas: 410 eurot

 Vahekohtumine Karula rahvuspargi RMK 
majutushoones Ähijärve juures: 310 eurot

 Vahekohtumine Mändjala loodusmajas Saaremaal: 
365 eurot

EELARVE SELGITUS

 RMK loodusprogrammid: 7 programmi x 70 eurot = 490 eurot

Koolitused noorsootöötajate matkaalase kompetentsuse 
tõstmiseks

 Esmaabi 

 Matkamise seadusandlus – Eesti Matkaliit

 Seikluskasvatuse metoodika rakendamine – Piret Eit, TÜ 
Viljandi Kultuuriakadeemia lektor

 Matkade planeerimine ja varustuse kasutamine - matkatreener 
Üllar Põld 

 4 koolitust x 100 eurot = 400 eurot

MATKATEED ja
LÕKKEKOHAD

 Peraküla-Aegviidu-Ähijärve: 

http://loodusegakoos.ee/kuhuminna/matkatee/pera
kula-aegviidu-ahijarve-matkatee

 Oandu-Aegviidu-Ikla:

http://loodusegakoos.ee/kuhuminna/matkatee/oan
du-ikla-matkatee

KAASALÖÖJAD ja
KOOSTÖÖPARTNERID

Projektis kaasalöömiseks mine lehele

https://ev100.ee/et/kas-hundil-pojad-voi-kutsikad

Ja vajuta nuppu LÖÖ KAASA!

 Sulle avaneb seejärel kaks võimalust - logida sisse e-
mailiaadressiga (siis oled kaasalööja) või ID-
kaardiga (siis oled koostööpartner).

 Noortekeskused võiksid olla kaasalööjad ja kõik, 
kes projekti kuidagi rahaliselt või muul moel
toetavad, võiksid olla koostööpartnerid.
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OMA RAJA LEIDMINE… EGA SIIS MUUD, KUI…

RAJALE!
Igasugune info ja abi ja tugi:

Üllar: 51939322, ullar.pold@gmail.com

Kristi: 53911611, paaskristi@gmail.com


