
LAAGRID

Laagrite korraldamise ajaline vahemik 02.06.2014 – 06.03.2016. Kokku teostatakse antud tegevust 28 
piirkonna poolt. Iga piirkond pakub tegevust kaheksale lapsele. Laagris osalevate gruppide suurused 
sõltuvad liitunud piirkondade arvust. Eelistatult suunatakse laagrisse lapsi ja noori, kes on ka 
varasemalt meie projekti tegevusest osa saanud. Toetuse saanud noortekeskused viivad laagri läbi 
koos teise toetuse saanud noortekeskusega, kes on eelistatult maakonnaülene partner, mitte 
naaberkeskuse grupp. 

Laagri kestus on kuus ööpäeva ning laager peab vastama noorsootööseaduses ja 
rahvaterviseseaduses sätestatud laagri pidamise ja tervisekaitsenõuetele. Laagrikasvatajatel ja –juhil 
peavad olema vastavad kehtivad tunnistused.

Laagri tegevused toetavad eelkõige sotsiaalsete ja kommunikatiivsete oskuste arengut.

Laagri rakendajad on: 

1. Ahja vallavalitsus (Ahja Noortekeskus)

2. Emmaste vallavalitsus (Emmaste Noortekeskus)

3. Haapsalu Noorte Huvikeskus

4. Illuka vallavalitsus (Kurtna noortekeskus)

5. Järvakandi vallavalitsus (Järvakandi noortekeskus)

6. Kehtna valla noortekeskus

7. Keila linnavalitsus (Keila noortekeskus)

8. Kohila vallavalitsus (Hageri noortekeskus)

9. Loksa noortekeskus

10. MTÜ Rõngu noortekeskus

11. MTÜ Vahva Vaeküla

12. MTÜ Jõgeva valla noortekeskuste ühendus

13. MTÜ Võru noortekeskus

14. MTÜ Öökull

15. Märjamaa noortekeskus

16. Narva noortekeskus

17. Paide Avatud Noortekeskus

18. Põlva Avatud Noortekeskus

19. Ridala vallavalitsus

20. Rõuge Avatud Noortekeskus



21. SA Kesk-Eesti Noortekeskus

22. Sakala Keskus

23. Saue Noortekeskus

24. Sauga Avatud Noortekeskus

25. Valgjärve vallavalitsus

26. Vastseliina vallavalitsus

27. Vigala vallavalitsus

28. Väike-Maarja vallavalitsus

2014. aasta suvel toimus „Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste“ projekti 
raames kolm ühislaagrit:

 16. – 12. juunil Kambja Avatud Noortekeskuse ja Jõgeva valla noortekeskuste ühislaager

 17. – 22. juunil Raplamaa noortekeskuste ühislaager

 3. – 8. augustil Põlvamaa noortekeskuste ühislaager

Kokku osales kolmes ühislaagris üheksa piirkonda ning laagrist sai osa võtta kokku 72 last.

Raplamaa noortekeskuste ühislaager planeeris enda laagritegevuse nii, et lapsed saaksid osaleda 
mitmekülgsetes tegevustes, mis arendavad nende meeskonnatöö-oskuseid, nende füüsilist võimekust
ja loomingulisust. Lisaks pakuti teadmisi keskkonnasäästlikkuse kohta läbi taaskasutuse temaatika. 
Laagris toimusid nt. fotojaht, kus lapsed said meeskonnana seigelda Improteater pakkus võimalusi 
avastada endas loominguline külg ja kasvatada eneseteadlikkust ja julgust läbi etüüdide esitamise. 
Sportlikku meelelahutust pakkusid laagri olümpiamängud ning väikese koguse teaduslikkust lisas 
osalemine füüsika töötubades.

Põlvamaa noorte ühislaagris seisti hea selle eest, et areneksid laste enesekohased oskused, 
eneseväljendusoskused, loomingulisus, meeskonnatöö-oskused. Selleks planeeriti laagri tegevustesse
erinevad tutvumis-, meeskonna- ja seltskonnamängud. Tegevused rühmades andsid võimaluse 
avastada endas uusi oskusi – valida sai spordi-, kunsti või isetegevusrühma vahel.

Võistlushimu ja sportlikkust said noored rakendada laagri kümnevõistlusel, kus muuhulgas tuli visata 
lendavat taldrikut, kududa, luua ja esitada luuletust, joosta viimase mehe jooksu, tantsida vabatantsu 
ja panna oma oskusi proovile lilleseades.

Laagri tegevus oli seotud keskkonnateadlikkusega, selle tarvis toimusid noortele matkad 
metsaradadel ning orineteerumismängud ja taimede tundmaõppimine terviseradadel.

Kambja ANK ja Jõgeva valla ANKide ühislaager on enda toimunut näiteks kajastanud järgmiselt:

„Laagri läbivaks teemaks oli ajakirjaniku töö. Iga päeva õhtul kirjutasid noored päeva 
tähtsündmustest artiklid, mis viimasel päeval ka ajalehte jõudsid. Lisaks valmis laagri raames ka 
uudistesaade, milles noored täitsid reporteri ülesandeid. Laagri raames õppisid noored telki 
püstitama ja laagrit üles seadma, ronisid seikluspargis, külastasid AHHAA 4D kino, käisid kalal, 
õppisid lõket tegema, tutvusid tuletõrje ja päästeameti töökorraldusega ning õppisid esmaabi andma,



seiklesid kanuudega. Laagri läbivaks sotsiaalseks teemaks oli kaaslase märkamine, erinevuste 
mõistmine ning nende aktsepteerimine.“

Nimetatud laagris osalenud laste ja noorte kogemust on kajastatud järgmiselt:

„Noored tõid välja, et õppisid laagris kanuutamist, esmaabi andmist, ronimist, grillimist, telgi üles 
panemist, oma hirmudest üle saamist. Lisaks tõid kaks noort välja, et õppisid uusi inimesi tundma. 
Küsimusele mis oleks võinud teisiti olla,  vastasid noored, et vihmasadu. Esimesed 2 päeva olid 
planeeritud matkakoolitusena Pangodi maastikukaitsealal, kuid tugeva vihmasaju tõttu pidime juba 
esimesel õhtul ümber kolima. Meie laagri ajal sadas lausa lund! Tagasisidelehtede puhul valmistasid 
noortele enim raskusi küsimused kaasatuse, turvalisuse ja õhkkonna kohta, kuna nad ei teadnud 
nende sõnade täpset tähendust.“


