
 
 

Virumaa Koostöökogu piirkonna (Aseri, Kohtla, Sonda, Lüganuse, 

Rägavere vallad) matkajuhtide (aktiivtegevuste instruktorite) 

koolitus ja kutseeksam 
 

Ühisprojekti korraldaja: Aseri Valla Huvitegevuse Selts MTÜ 

Ühisprojekti partner: SA Aidu Veespordikeskus 

Koolituste läbiviijad: Alutaguse Matkaklubi, ELKS Alutaguse osakond, Alentaken MTÜ, 

Seiklusring OÜ, Aidu Veespordikeskus, Seakayaking Estonia OÜ, Eesti Matkaliit 

 

Koolitused ja kutseeksam viiakse ellu MTÜ Virumaa Koostöökogu Leader meetme 

toetusel. Grupi suurus 10 inimest. 

 

Kava 

 

I. Moodul 

Matkajuhi töö üldosa (aktiivtegevuse instruktori), 3 päeva  (19.-21.jaanuar 2018) 

(loeng ca 60%, aktiivõpe ca 40%) 

 Kutsestandard 

 Matkajuhi (aktiivtegevuse instruktori) töö olemus 

 Seadusandlus 

 Riskikäsitlus 

 Toote väljatöötamine (sh teenuse disain, hinna kujundus) 

 Toote arendus (sh pakettimine) 

 Toote turundus ja müük (sh kliendibaas, hinnapakkumised jne) 

 Klienditeenindus 

 Videotreening 

 

II. Moodul 

Piirkonna loodus-, kultuuri- ja ajaloopärand, 3 päeva  (23.-25.märts 2018) 

(loeng ca 50%, aktiivõpe ca 50%) 

 Piirkonna looduspärand 

 Piirkonna kultuuripärand 

 Piirkonna ajaloopärand 

 Pärimuslugude kasutamine matkajuhi töös 

 



III. Moodul 

Jalgsimatkade eriala koolitus,  1 päev (12.mai  2018) 

(loeng ca 30%, aktiivõpe ca 70%) 

 Raskusastmed, jalgsimatka alaliigid 

 Riietus, varustus 

 Matka planeerimine erinevatel maastikel 

 Liikumine erinevatel maastikel ja erinevate abivahenditega 

 Orienteerumine 

 Ohud, riskid, riskide maandamine 

 Kliendi teenindamine jalgsimatkal (sh. grupi juhendamine, suunamine, loodus- ja 

kultuuripärandi vahendamine) 

 

IV. Moodul 

Seiklusmatka erialane koolitus,  3 päeva (24.-26.august 2018) 

(loeng ca 20%, aktiivõpe ca 80%) 

 Raskusastmed 

 Riietus, varustus 

 Matka planeerimine keerulistel maastikel 

 Liikumine keerulistel maastikel, seikluselemendid, abivahendite kasutamine 

 Köietöö 

 Ohud, riskid, riskide maandamine 

 Kliendi teenindamine seiklusmatkal (sh. grupi juhendamine, suunamine, 

instrueerimine, ohutuse tagamine) 

 

V. Talvematkajuhi erialane koolitus,  3 päeva (jaanuar-veebruar 2019) 

(loeng ca 20%, aktiivõpe ca 80%) 

 Raskusastmed 

 Talvematkade alaliigid ja erinevad võimalused 

 Riietus, varustus vastavalt liikumisviisile 

 Matka planeerimine talvistel maastikel (sh jääl) 

 Liikumisstrateegiad 

 Ohud, riskid, riskide maandamine 

 Kliendi teenindamine talvel (sh. grupi juhendamine, suunamine, info jagamine) 

 

VI. Siseveekogude matkajuhi erialane koolitus,  3 päeva (aprill-mai 2019) 

(loeng ca 20%, aktiivõpe ca 80%) 

 Raskusastmed 

 Siseveekogude matkade alaliigid 

 Riietus, varustus vastavalt matka alaliigile 

 Matka planeerimine erinevatel veekogudel 

 Aerutamistehnikad erinevatel veekogudel ja erinevatel alustel 

 Orienteerumine jõgedel 



 Ohud, riskid, riskide maandamine 

 Kliendi teenindamine siseveekogudel (sh. vooluveel) 

 

VII.  Merekajaki matkajuhi erialane koolitus, 3 päeva (juuni-juuli 2019) 

(loeng ca 20%, aktiivõpe ca 80%) 

 Raskusastmed 

 Riietus, varustus 

 Matka planeerimine erinevatel veekogudel 

 Aerutamistehnikad erinevatel veekogudel 

 Liikumisstrateegiad erinevatel veekogudel 

 Navigeerimine 

 Ohud, riskid, riskide maandamine 

 Kliendi teenindamine avamerel  

 

VIII. Matkajuhtide (aktiivtegevuste instruktorite EKR 4) kutseeksam  (sept.-okt. 

2019) 

 

IX. Lõpuseminar, tunnistuste kätte andmine, (november-detsember 2019) 

 

 

Osalemise tingimused: 

 Osalustasud  

o Kõik moodulid kokku 162.- eurot/ 1 inimene 

o Valikuliselt:  

 I, II, III, IV ja V moodulid kokku 100.- eurot/ 1 inimene 

 I, II, VI ja VII moodulid kokku  92.- eurot/ 1 inimene 

 Koolitusel osaleja peab elama Virumaa Koostöökogu piirkonnas, so endistes Aseri, 

Lüganuse, Kohtla, Rägavere ja Sonda valdades. 

 

Täpsem info ja registreerimine:  

Ingrid Kuligina  tel 5141692, e-post: ingrid@matkaklubi.ee, 

 

  

 


