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1 5.06.2017 MTÜ Valaste 

Noorteküla /MTÜ 

Spordiklubi Kuldkaru/ 

Valaste Grupp OÜ 

ÜP  SPORDI NOORTELAAGRI ASUTAMINE Projekti peamine eesmäärk on asutada esimese spordi noortelaagri 

Kohtla vallas, et  aktiviseerida ja laiendada kohalikkude noorukite ja laste silmaringi spordi valdkonnas. 

Selleks et, ühendada võimalikult palju inimesi sihi saavutamiseks peale taotleja ühisprojektiga on seotud 

Kuldakuru Spordiklubi ja Kuldkaru mõis (Valaste Grupp OÜ).

Kuldakaru mõisa territoorium, mis  asub Soome lahe põhja rannikul, 9 km lähimast linnast, kus on mere värske 

õhk, täis taimetega park, ning hubane mõis, on on unikaalne variant laagri asutamiseks Kohtla vallas.

Tänu Spordiklubi Kuldkaru omava tunnustusele, projekt saab kaasata palju noorukeid, kes on huvitatud 

sportliku eluviisil ja aktiivsel puhkusel, kuid ei oma võimalust, et tegutseda spordiga koolivaheajal. Lisaks, SK 

Kuldkaru-l on oma spordi treenerid ning teise spordivaldkonna treenerid ja aktivistid, kes on huvitatud 

kohaliku noorukite arendamises ilma kasumi saamist oma tegevuste eest.

Ühisprojekti abil on võimalik kaasata ühiskonda kohaliku probleemisse, et viimasel ajal, lastel ja noorukitel ei 

ole võimalust veeta vabaaja koolivaheajal Kohtla valla piires eriti kui vabaaja veetmine on seotud spordiga ja 

aktiivse puhkusega.

Projekti abil saab arendada aktiivse eluviisi kohalikke elanike seas, alustades lastest ja noorukitest ja lõpetades 

nende vanematega ja kohalike organisatsioonidega, korraldades laagri raames perepäevi, rahvapühi jms peo, 

mis soodustab rahva ühendust
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2 5.06.2017 Kohtla Vald/SA 

Kukruse Polaarmõis

ÜP Virumaa Koostöökogu piirkonna noorte ettevõtlikkuse arendamine. Ühisprojekti põhieesmärk on 

arendada Virumaa Koostöökogu piirkonnas (Kohtla, Lüganuse, Sonda, Aseri, Rägavere vallas) elavate 7-26 

aastaste noorte ettevõtlikust luues uusi tegevusvõimalusi ja -suundi, mille abil saavad noored ennast 

täiendada. Tutvustada noortele piirkonna ajalugu, tänapäeva turismi- ja tootmisettevõtteid ning uusi 

väljakutseid nendes ettevõtetes.

Projekti laiem eesmärk on suurendada noorte sotsialiseerumist ja kuuluvustunnet neile sobival kodu- ja 

koolivälisel ajal, seades esikohale noorte omaalgatuse arendamise.

Noorte kaasamise suurendamine ja tööhõivevõimaluste parandamine. Tulenevalt projekti sisust suureneb 

noorte omaalgatus ning võimalus viia ellu jätkuprojekte. Noored on ettevõtlikumad ning annavad oma panuse 

piirkonna arengusse. 
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3 1.06.2017 MTÜ Askele 

Loovuskeskus/ MTÜ 

Maidla Noored

ÜP Päikesepaneelide tegemise koolitus. Keskkonnateadlik käitumine ja taastuvenergia lahenduste 

kasutamine on iga aastaga aina enam aktuaalne, kuid reaalsed teadmised ja rahalised võimalused selle 

kasutamiseks on napid. Nende tegevuste vajadust on raske edastada, eriti noortele, kes ei ole tavalise 

meediakäitumisega ning kelleni jõudmiseks on vaja leida teistsugune tee. Samuti on probleemiks noorte 

kaasamine oluliste probleemide lahendamisele ja nende vähene ettevõtlikus ühiskondlike probleemide 

lahendamisel. Projekti tulemusena õpetatakse noortele kasulik oskus taastuvenergia kasutamiseks, mis ühelt 

poolt õpetab, kuidas säästvaid lahendusi kasutada, teisalt kasvatab läbi selle nende tarbimishajumusi ja 

käitumist, õpetades neid keskkonda säästlikult suhtuma. 

Koos sellega kaasatakse piirkonna noored ettevõtmisesse, millega panustatakse kogukonna elukeskkonna 

parandamisesse, mis omakorda mõjub aktiivselt nende ettevõtlikkusele. Virumaa Koostöökogu piirkonna 

noored on keskkonnateadlikud, aktiivsed ja ettevõtlikud, mis annab omakorda panuse kogu piirkonna 

elukeskkonna paranemisesse
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4 1.06.2017 Aseri Valla 

Huvitegevuse Selts 

/Eesti Looduskaitse 

Seltsi Sonda osakond

ÜP. Matkapäevade läbiviimine VIKO piirkonna noortele. Ca 20 VIKO piirkonna last saavad kahe aasta jooksul 

seitsme matka raames esmase õpetuse ja kogemuse jalgsi-, mägi-, ratta-, talve-, vee-, räätsa- ja 

öömatkamises. See aitab kaasa teadliku matkahuvilise kujunemiseks. Tavaliselt on nii, et kui on olemas 

huviliste rühm, küll siis leiab ka  inimesi või organisatsioone, kes leiavad neile rakendust. Ca 20 VIKO piirkonna 

noort õpivad kahe aasta jooksul seitsme matka raames paremini tundma oma kodukanti, mis oluliselt 

laiendab nende silmaringi ja tõstab positiivset suhtumist. See aitab siduda neid tihedamalt oma kodukohaga
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5 25.04.2017 MTÜ Virumaa 

Koostöökogu/ 

SEPRA/VRKY/ESKO

KP. Nuoret Seprat - Noored Sõbrad  Projekti juured ulatuvad Leader kogukonnaturismi projekti COMCOT 

raames sõlmitud piiriüleste koostöösidemeteni, millest sai alguse kokkupuude käesoleva projekti piirkondade 

piiriüleste omavalitsustega. Käesolev projekt on võimalus koostöö jätkamiseks ja uute kokkupuutepunktide 

leidmiseks. Projekti eesmärk on värskendada ja arendada modernses võtmes koostööd Soome ja Eesti 

projektipartnerite vahel nii noorte kui ettevõtjate puhul pidades silmas ajaloolist Sõbralaada ja 

sõbrakaubanduse ideed, mis on sajanditepikkune keskajast pärinev soomlaste ja eestlaste kaubavahetust 

toetav traditsioon. Traditsioonilise materiaalse kauba asemel vahetame ja jagame üksteisega aga sel korral 

ideid ja teadmisi. Need uued teadmised rakendatakse hiljem noorte ja ettevõtjate igapäevategevustesse, mis 

on seotud erinevate veetegevustega (merepääste, mereohustus, kalastus) ja keskkonnateadmistega 

(ellujäämisoskused looduses, keskkonnaohutus ja ohutus looduses) ning kohalike traditsioonide ja eripäradega 

moel, mis toetab ettevõtluse arengut ja ettevõtliku mõttelaadi ja hoiaku kujundamist noorte hulgas. Projekti 

tegevustena on plaanis ettevõtlusele ja ettevõtjatele suunatud teemanädalavahetused Soomes ja Eestis 

(teemadel "Kultuur", "Kala", "Kalandus ja turism", "Sõbrakaubandus"), mille käigus tutvutakse 

koostööpartnerite piirkondade varasemate LEADER-projektidega, vahetatakse teadmisi ja kogemusi kalanduse 

ja merendusse puutuva ettevõtluse alal, viiakse läbi temaatilisi töötube ja osaletakse nendes (ürituste 

planeerimine, ettevalmistus; kalatoitude valmistamine; ettevõtluse sidumine kalastuse ja veeturismi 

tegevustega), tugevdatakse koostöösidemeid ja soodustakse pikemaajalist koostööd ja võrgustiku teket nii 

piiriüleste projektipartnerite kui ka kohalike projektipartnerite vahel. Teine peamine projekti väljund on 

noortelaagrid, kus noored omandavad läbi aktiivse õuesõppe meetodite noortelaagrites looduses 

kalastusvõtteid, teadmisi keskkonna ja looduse kohta, oma kodukandi kohta, arendavad endas ettevõtlikku 

mõtlemist ja hoiakut ellu, osalevad laagritegevuste ja projekti raames läbiviidatavate vaba aja tegevuste (nt 

geopeitus) planeerimises. Projekt lõppeb seminariga, mis võtab kokku projekti tegevused ning mille raames 

tähistatakse projekti raamesse langeva Eesti ja Soome 100. sünnipäeva sümboolse 100 paberpurjeka 

veeskamisega.
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6 1.06.2017 MTÜ Askele 

Loovuskeskus/ MTÜ 

Purtse Jõe 

Arenduskeskus

ÜP Keskkonnateemalise festivali PurFest korraldamine Keskkonnafestival PurFest on kodanikualgatusest 

sündinud festival, mille eesmärgiks on tõsta inimeste keskkonnateadlikust, aidata kaasa keskkonnasõbralike 

käitumisharjumuste juurutamisele, rääkida piirkonna keskkonnaküsimuste kitsaskohtadest, tehes seda läbi 

mitmekülgse programmi, mis tagab suurema hulga inimeste kaasatuse ning oluliste küsimuste kajastamise üle 

Eesti. Festivali näol on tegemist kogu piirkonda hõlmava, aga samas üleriigiliselt tuntud üritusega, mis annab 

võimaluse kohalikele ettevõtetele enda tegevuse tutvustamiseks. Kuna selliseid organisatsioone, kellele 

lähevad korda piirkonnaga seotud keskkonnaküsimused, aga ka elukeskkonna parandamine, on palju, loob see 

võimaluse laialdaseks koostööks üle terve tegevusgrupi.  
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7 1.06.2017 MTÜ Aseri Valla 

Huvitegevuse selts/ 

SA Aidu 

Veespordikeskus

ÜP Aktiivtegevuse instruktorite/matkajuhtide koolitus ja atesteerimine . Ühisprojekti tulemusel:

• ca 15 VIKO piirkonna täisealist noort on saanud aktiivtegevuse instruktorile ehk matkajuhile vajalikud 

esmased teadmised ja oskused, mis annavad õiguse taotleda omale valitud matkaliigis kutsetunnistust.

• Ca 10-12 VIKO piirkonna täiskasvanud noort on läbinud kutseeksami ja saanud kutsetunnistuse, mis annab 

neile õiguse ametlikult osutada valitud matkaliigis aktiivpuhkuse ja/või seiklusturismi teenust.

• Ca 5-6 VIKO piirkonna täiskasvanud noort leiab rakendust turismiettevõtetes või kolmandas sektoris või 

luues oma väikeettevõtte (vähemalt osalise tööajaga). Toimub matkaspordi sulandamine turismivaldkonda. 

Aktiivtegevuse instruktori (matkajuhi) kutsetunnistusega täiskasvanud noortel on suuremad eelised leida 

endale tööhõivet oma kodukandis. Aktiivtegevuste instruktori oskusteabega noorte jäämine või siia elama 

asumine  aitab kaasa piirkonna võimekuse kasvamisele turistide teenindamisel seiklusturismis. See omakorda 

loob positiivse kuvandi, mis mõjub juba ise reklaamina. See omakorda tagab piirkonna turistide arvu kasvu ja 

tõstab turistide/puhkajate  kohapeal viibimise aega. Siit tulenevalt paraneb turismiettevõtjate majanduslik 

olukord ja piirkonna elatustase.
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