
INFOKIRI 
27.-29. augustil 2019 toimub Targalt internetis noortelaager-seminar digimaailma teemadel. 

Siis see laager on Sulle - kui oled huvitatud erinevatel digimaailma puudutavatel teemadel 

kaasa rääkima ja panustama selle maailma turvalisemaks paigaks loomises lastele?  

 

Majutus ja tegevused 

Laager-seminar toimub Nelijärve Puhkekeskuses Pääsu Villas, GOOGLE MAPS 

Majutus on 2-3-toalistes tubades. 

 

Laagri algus ja lõpp Nelijärvel 

27.08 kell 16.00 

29.08 kell 15.00 

 

Korraldajad 

Tegevusi viivad läbi Targalt internetis projektipartnerid: Birgy Lorenz (TalTech), Annika Silde 

ja Malle Hallimäe (MTÜ Lastekaitse Liit) 

 

Kui palju maksab?  

Tegevused laagris, majutus, toitlustus on osalejale tasuta. TRANSPORT ei ole organiseeritud 

ja tuleb endal tasuda. 

 

Põhilised tegevused 

Loome ise õpimänge, et interneti oleks lastele turvalisem paik – kõigi nende tegevuste juures 

on oluline osalejate õpikogemus. On tegevusi toas ja ka õues – kasutades vahvat loodust 

keskkonnana. 

 

Toitlustus:  

Toitlustus on korraldatud Nelijärve Puhkekeskuses, ajakavast saad vaadata toitlustusaegasid. 

Kui on soovi, võib enda jaoks ja sõbraga jagamiseks võtta kaasa endale meelepärast näksi. 

 

  

http://www.nelijarve.ee/
http://www.nelijarve.ee/saalid/paasu-villa-vesiroosi-saal/
https://goo.gl/maps/wzECprPua6RzMEDp8


Transport 

NB! Transport ei ole organiseeritud meie poolt. 

Vajadusel organiseerime kokkusaamise Tallinna Bussijaamas ja Balti jaamas, et koos tulla. 

Nelijärve rongijaam on lähim rongijaam, kust saab jalutades Nelijärve puhkekeskusesse (vt 

kaart)  

 

Rongiaegasid saad vaadata (vali õige kuupäev): https://elron.pilet.ee/et/  

Sihtkoht: Nelijärve, kuhu saab rongiga nii Tallinnast, Tartust kui ka Narvast väljuva rongiga.  

 

KONTAKTISIK laagrit puudtavatel teemadel enne laagrit ja laagris olles: 

Annika Silde, telefon 5171045, annika.silde@lastekaitseliit.ee 

 

  

https://goo.gl/maps/kEh8o1oEmB56cygq5
https://elron.pilet.ee/et/
mailto:annika.silde@lastekaitseliit.ee


PÄEVAKAVAD 

27. august, teisipäev 

Kellaaeg Tegevus 

16:00 Kogunemine Nelijärvel, majutamine 

16.30 Tutvumine, tervitusamps 

17.00 Tegevused - videomäng 

18:30 Õhtusöök – võileibade isetegemisvõistlus 

20:00 Tegevused – aarete jaht digiteemadel + videomängu lõpetamine 

21:30 Filmi- ja mänguõhtu + isetehtud videote vaatamine 

23.00 Öörahu 

 

28. august, neljapäev 

Kellaaeg Tegevus 

08.45 Äratus, hommikuvirgutus 

09.00 Hommikusöök 

10.00 KüberNaasklid ettevalmistus.  Töötuba mitteNaasklitele 

13.00 Lõuna 

14.00 Tegevused jätkuvad Tegevused jätkuvad 

15.30 Paus 

16.00 KüberNaasklite minivõistlus noortele 

18:00 Vaba aeg - paadisõit, ujumine 

19.00 Õhtusöök 

20.00 Ühised koostegemise-ülesanded 

23.00 Öörahu 

 

29. august, reede 

Kellaaeg Tegevus 

08.45 Äratus, hommikuvirgutus 

09.00 Hommikusöök 

09:30 Arutelud  

11:00 Hotellist välja logimine. Vaba aeg - ujumine, paadisõit jne 

13.45 Lõuna 

15.00 Lahkumine Nelijärvelt (rong ) 

 



ABIKS PAKKIMISEL 
NB! täidetud ja allkirjastatud lapsevanema nõusolekuvorm 

 

RIIDED JA JALANÕUD 

• igapäevased riided 

• piisavalt aluspesu ja sokke 

• õueriided ja -jalanõud vastavalt ilmale 

• riided metsas käimiseks 

• ööriided 

• ujumisriided ja plätud 

ISIKLIKUD PESEMISVAHENDID 

• hambahari ja - pasta,  

• šampoon, seep 

• oma rannalina ujumiseks 

MUUD VAHENDID 

• ARVUTI 

• sääsetõrjevahendina roll-on (mitte pihusti) 

• päikesekaitsekreem; 

• täidetav joogipudel 

• taskuraha (nt paadisõiduks) 

NB! Kaasa ei tohi kindlasti võtta alkohoolseid jooke, tubakatooteid ja narkootilisi aineid. 


