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Üldinfo 
14. – 15. märtsil 2008 toimus Narva Spordikeskuses haridusnäitus Orientiir 2008. Üritus on 

traditsiooniline ning on toimunud 13ndat korda.  See on piirkonna suurim noorteüritus ning 

Kirde-Eesti ainus noorte infomess. Näituse eesmärgiks on tutvustada Ida-Virumaa noortele ja 

elanikkonnale haridus-, töö- ja karjäärivõimalusi nii Eestis kui ka väljaspool selle piire. Sellel 

aastal on lisandunud veel üks valdkond – noorte tervendav ja arendav puhkus.  

Üritusel on suur roll piirkonna noorte karjääri planeerimises ja elukutse valimises, see on osa 

noorte teavitamis- ja nõustamistegevuse piirkondlikust programmist. 

Positiivne areng 
Aastast aastasse kasvab huvi näituse vastu ning see protsess on kahesuunaline ning ilmneb üha 

enam nii külastajate kui ka osalejate poolt. Alates 2006 aastas, mil infomess kolis Spordikeskuse 

avarasse saalil, on täheldada väljapanekuteks kasutatavate pindade pidevat  suurenemist ning 

viimasel kolmel aastal on see suurenemine kahekordistunud (Orientiir 2006 – 210 m2, Orientiir 

2008 – üle 400 m2). 2008. aastal koosnes ekspositsioon  48 väljapanekut üle 50 organisatsiooni 

poolt. Laienenud on ka osalejate geograafia: nüüd ei osale infomessil mitte ainult õppeasutused 

üle kogu Eesti, vaid ka välisriikide organisatsioonid, nt Venemaa, Malta ja Küprose omad, 

samuti välismaa õppeasutuste esindajad Eestis.  

Vaatamata koolide lõpetajate arvu vähenemisele, ei ole külastajate arvu vähenemist täheldada, 

seda võiks seletada kasvanud huviga Orientiiri vastu täiskasvanute (õpetajate ja lapsevanemate) 

ning Ida-Virumaa koolide õpilaste poolt.  

Info- ja reklaamikampaania 
Külastajate kaasamiseks viiakse läbi aktiivset info- ja reklaamikampaaniat. 

Infot on levitatud ajalehtede («Gorod», «Molodjož Estoniji», «Postimees», «Virumaa 

Nädalaleht» jt), televisiooni (STV, 1. Balti kanal), Radio 4 vahendusel. 

Ka Internetis oli info paigaldatud paljudel portaalidel (www.noortek.ee, www.nip.ee, 

www.narva.ee, www.rajaleidja.ee, www.delfi.ee,  www.fill.ee, www.seti.ee, www.firsjob.ee, 

www.koolitused.ee jt), paljud õppeasutused paigaldasid infot oma kodulehtedel, toimus kirjade 

toimetamine erinevatele e-lehtedele. Suur töö toimus koolide tasandil. Ametlikke teadaandeid 

saadeti koolidirektoritele, huvijuhtidele, klassijuhatajatele, samuti koostati ja saadeti spetsiaalne 

kiri lapsevanematele.  

Alates jaanuarist 2008 levitati Ida-Virumaa koolides 11 000 järjehoidjat huvitava kujunduse ja 

infoga kavandatava ürituse kohta, 4 000 järjehoidjat levitati ühiskondlikes kohtades, 

noortekeskuste ja Hansapanga kontorite vahendusel. 
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http://www.noortek.ee/
http://www.nip.ee/
http://www.narva.ee/
http://www.rajaleidja.ee/
http://www.delfi.ee/
http://www.fill.ee/
http://www.seti.ee/
http://www.firsjob.ee/
http://www.koolitused.ee/


Oli korraldatud selliseid reklaamikampaaniaid: kõigile õpetajatele on tasuta pääs näitusele; kui 

noor võtab kaasa oma vanemad, siis ka neile on tasuta pääs infomessile;  pääsme hind oli 15 

krooni ning NPNK kaardiga (Hansapank) - 5 krooni; pääse kehtis näituse kogu toimumise ehk 

kahe päeva jooksul.   

Partnerid 
Näituse korraldajaks oli Narva Noortekeskus kohaliku omavalitsuse organisatsioon. 

Traditsiooniliseks partneriks oli nagu juba pikemat aega Hansapank, kes teostas nii ürituse 

toetust kui ka pääsmesoodustust. Hotell «Inger» tagas osalejate mugavat majutust 30% 

soodustusega. Coca-Cola HBC Eesti kindlustas ürituse osalejate mugavust, jagas tasuta jooke 

väljapanekukohtadesse.  

 

Teatmik CD-Orienteeru 
Ürituse raames valmistasid Noortekeskuse spetsialistid koostöös õppeasutustega ette 

interaktiivse väljaande «Orienteeru». See on CD - plaat, mis sisaldab Eesti õppeasutuste 

andmebaase; mahukas otsingusüsteem võimaldab konkreetse õppeasutuse ülesleidmist eriala, 

tegevusvaldkonna või haridustaseme järgi. Plaat sisaldab elukutsete kirjeldust, erialaeeliste testi, 

õpingute rahastamise võimalusi jpm. Plaat on koostatud kahes – eesti ja vene keeles. Väljaande 

trükiarv on 2000 eksemplari, suurem osa oli väljastatud tasuta üritusel, ülejäänud plaadid 

saadetakse maakonna koolidesse, infokeskustesse üle Eesti, teistele üritustele, nt Teeviit. 

 

 

Külastatavus 
Kokku oli müüdud 1235 piletit, sh: 

hinnaga 15 krooni 494 piletit, 

soodustuhinnaga 5 krooni NPNK kaardi olemasolul 741 piletit. 

Väljastati 293 rinnamärgitasku ürituse osalejatele. 

Levitati ca 150 kutset. 

Õpetajad ja lapsevanemad pääsesid vastavalt kampaaniale tasuta. 

Kokku külastas näitust kahe päevaga ca 1950 inimest. 

 

 4



Tagasiside ürituse osalejatelt 
Meie jaoks on tähti teada näituse osalejate arvamust, sest see aitab korrigeerida meie tööd, 

kõrvaldada olulised puudused, operatiivselt lahendada probleemid, edasi arendada üritust ja tõste 

selle kvaliteeti. Nii on sellel aastal korraldatud tagasiside spetsiaalse ankeedi kaudu ning 

vastused huvitavatele küsimustele saime me enamikult osalejatelt. Tagasiside näitas, et 

väljapanekukohtade paigaldamine rahuldas põhiosa osalejatest, on täheldatud 

väljapanekukohtade loogilist, mugavat ja harmoonilist paigaldamist, mis andis head ülevaadet ja 

võimalust nii liikumisele kui ka tegevusele. Positiivsed vastukajad puudutasid nii sissepääsude 

lähedal kui lava juures asunud väljapanekukohtasid, iga osaleja nägi oma väljapanekukoha 

asumise plusse.  

2007. aastal tekkis akustika tõttu vaidlusküsimusi lava kasutamise suhtes, sellel aastal oli 

„heliprobleem“ lahendatud, oli täheldada, et lava on vajalik ning esinemised olulised, sest teevad 

meeleolu paremaks, laiendavad eksponentide võimalusi eneseväljenduseks ja reklaamiks. 

Osalejate arvates on eelistatavad muusika- ja tantsukollektiivide loovesinemised, näitlikud 

esinemised, vaatepiltlikud esitlused ja šõud. On laekunud ettepanekuid korraldada võistlusi, 

jutustada linnade tavadest, kust olid saabunud osalejad, korraldada messiraadiod. 

Ettepanekute hulgast lisategevuse korraldamise kohta rõhutame järgmised: seminaride, näitlike 

esinemiste, tehnika esitlemise korraldamine.  

Kõrget hinnangut pälvis õhtune kava Narva linnuses ürituse osalejate jaoks, mille eesmärgiks oli 

huvitava ja tunnetusliku puhkuse võimalus pärast pingerikast näituse tööpäeva, mitteformaalne 

suhtlemine kolleegidega, partnerisuhete sõlmimine, tutvumine Narvaga.  

On plussina märgitud ka näituse korraldamise aeg: on hea, et üritust korraldatakse koolivaheaja 

eel, see kestab kaks päeva, luues mugavust nii osalejate kui ka külaliste jaoks. Üldine arvamus 

on, et kahepäevase näituse tulemuslikkus ja tootlikkus on oluliselt suurem. 

Tulevikus püüame suurendada külastatavust laupäeval. Sellel aastal laupäeval, st 15. märtsil 

2008, on infomessi külastanud paljud lapsevanemad ja eakad inimesed, kes otsisid infot nii oma 

lapse võimaliku õppekoha kohta kui ka lisa- või teise hariduse saamise võimaluste kohta. 

Kõik kommentaarid ja soovitused on arutatud ning näituse ettevalmistamise ja läbiviimise kavva 

on täiendused tehtud. 

 

Järgnevalt on esitatud meie näituse osalejate arvamused.  
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Osalejate arvamused 
*** 

Messi korraldus ja ettevalmistus oli suurepärane. Korraldajad väga abivalmis ja sõbralikud. 
Külastajaid oli meeldivalt palju, eriti esimesel päeval. Üks miinus on see, et saal oli palav ja 
umbne. Õhtune üritus kindluses oli ka suurepärane! Väga hästi läbi mõeldud programm ja ka 
väga ilus vastuvõtt. Tahame messil kindlasti osaleda ka edaspidi. Aitäh väga hea töö eest ja edu 
teile kõigis ettevõtmistes! 

Põhja-Ameerika Ülikoolide teabekeskus TTÜ-s  
Eha Teder, juhataja 

 
*** 

Meile meeldis infomessi ORIENTIIR sobiv toimumise aeg. Esiteks see oli sobiv õpilastele ning 
õpetajatele, sest on algamas koolivaheaeg. Messi võiks laiendada veelgi, et näha infomessi 
rohkem organisatsioone. Üldiselt edaspidi võiksid õpetajad oma klassidega ühiskülastusi teha.  
Kui üheks miinuseks peame seda, et esimesel päeval oli liiga palav.  
Me peame Narva messi parimaks messiks aastas.  
Messil toimuvad erinevad konkursid, kõik inimesed on abivalmid ja heatahtlikud.  
Hoidke oma taset!  

Räpina Aianduskooli esindajad  
Õpilased: Anastasia Komajeva  
     Veronika Škuratovitš  

     Anna Tšernova  
Õpetajad: Õnne Rämmann 

     Svetlana Tund  
                                                                             ***                     
Tartu Lennunduskolledž on osalenud noortenäitusel juba üle kümne aasta jooksul. Sellel aastal 
saab meie Lennunduskolledž 15-aastaseks. Seoses sellega oleme seisukohal, et on vaja 
tutvustada Ida-Virumaa noori meie õpivõimalusi ning selliste erialade omandamist nagu 
lennundusdispetšer, lennuki- ja helikopterijuht, lennundusinsener – need on erialad, mida saab 
omandada Eestis üksnes meie Lennunduskolledžis. Kahe Orientiiripäeva jooksul on näitust 
külastanud sajad noored, saades võimalust tutvuda kõigi esindatud asutustega. 
Näituse korraldajad on suutnud koordineerida tööd suurepärasel tasemel. Iga õppeasutus sai 
tutvustada oma haridusvõimalusi. Kahe päevaga muutus näitus suurepäraseks šõuks, kus peale 
muusikaetendusi oli esitletud möödunud sajandite rõivaid. 
Oli vaimustav näha Narva linna koolide õpilaste valmistatud ilu – kostüümide esitlemine 
linnuses. 
Oleme väga tänulikud näituse korraldajatele asjaliku ja samas piduliku õhkkonna loomise eest.  

Tartu Lennunduskolledž 
*** 

Üritus on läbi viidud küllalt kõrgel tasemel. Korraldajad on teinud kõik meisterlikult, korrektselt 
ja kvalifitseeritult. Kõik meie soovid ja palved on arvestatud ja täidetud. Mingeid pretensioone 
ürituse korraldamise suhtes meil ei ole. Suur aitäh. 

Larissa Svintšuk 
Tallinna Kutseõppekeskuse õppejõud. 

*** 
Meeldis infomessi suurepärane korraldus. Aastast aastasse tõuseb ürituse tase. Meie jaoks oli 
töö viljakas, sest suur oli ka huvi meie kõrgkooli vastu. 

Katrin Kruut 
vastuvõtuspetsialist 

TTÜ Viru kolledž 
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*** 
Orientiiri korraldamine oli kõrgel tasemel. Oleme väga rahul. 

Jelena Karetnikova   
õppekonsultant 

AS Erahariduskeskus 
Mainori Kõrgkool 

 
*** 

Täname Narva Noortekeskust iga-aastase Orientiiri korraldamise ja läbiviimise eest. Oleme 
seisukohal, et selline üritus on väga tähtis, sest võimaldab meie noortel ja lapsevanematel teada 
õppevõimalustest kodulinnas, samuti saada teavet kõigis Eesti õppeasutustest. 
 

HANSAPANK, Larissa Makarenko 
Narva Kontorijuhataja 

*** 
Oleme väga rahul selle aasta Orientiiriga. On väga hea, et on olemas võimalus saada otsest 
kontakti Narva ja Kirde-Eesti noortega, olgugi et natuke kahju, et külalisi teistest linnadest ei 
olnud kuigi palju. Loodame, et ka 2009. aasta Orientiir toimub ning soovime Narva 
Noortekeskusele edu. 

Lugupidamisega  
Aleksandr 

MTÜ ESTYES 
*** 

Täname Jevgeni Semtšišinit tema vastutustunde ja infomessi ideaalse korraldamise eest. Ta on 
väga vastutustundlik ja tõsine inimene, meile meeldib teha temaga koostööd – ta oskab 
lahendada kõik tekkivad probleemid. Noortekeskus tunneb muret õpilaste ja täiskasvanute 
tuleviku pärast, pakkudes erineva vanuse inimestele õppevõimalusi. Sellel aastal oli eriti 
suurendatud pakutavate koolide, kutsekoolide ja kõrgkoolide loetelu. 
Meeldis üldkorraldus, kõik oli laitmatu, kõik soovid olid täide viidud. Ainus asjaolu tegi muret – 
miskipärast puudusid Sillamäe, Jõhvi ja Kohtla-Järve koolilõpetajad, sest kõik õppeasutused 
jagasid palju teavet (kasvõi silmaringi laiendamiseks). Soovitused: rohkem reklaami selle 
suurepärase ürituse kohta maakonna linnadesse ja koolidesse. 

 Sillamäe Kutsekool 
*** 

Suur tänu Orientiiri 2008 korraldajatele! See üritus võimaldab kõigil õppeasutustel esitleda 
ennast infomessil ning koolilõpetajail teha õige valik. 
Soovitus tulevikuks: laiendada selliste infomesside ring Ida-Virumaa teistele linnadele või 
juhtida nende koolide tähelepanu. 

Natalja Tropina 
õppeosakonna mänedžer 

ECOMEN 
Majanduse ja juhtimise instituut 

 
*** 

Osalen näitusel teist korda, tuleb märkida olulist progressi korraldamises, kõrgelt hinnata 
töötingimusi jne, jne. Korraldajatele suur aitäh hoolitsemise eest väljapanekukohtades töötajate 
suhtes.  

Natalja Maksimova 
Euroülikooli õppeosakond 
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Infomessi Orientiir 2008 osalejad 
 

Väljapanekukoha 
number Asutus/Organisatsioon

Internet 

NNK    NARVA NOORTEKESKUS  www.noortek.ee  
1 SISEKAITSEAKADEEMIA www.sisekaitse.ee
2 HANSAPANK www.npnk.ee   
3 ECOMEN www.smjinstituut.ee  
4 TALLINNA TERVISHOIU KÕRGKOOL www.ttk.ee
5 TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL, TTÜ VIRUMAA KOLLEDŽ www.ttu.ee
6 PÕHJA-AMEERIKA ÜLIKOOLIDE TEABEKESKUS www.eac.ttu.ee  
7 TARTU LENNUKOLLEDŽ www.tac.ee
8 TÜ NARVA KOLLEDŽ www.narva.ut.ee  
9 TARTU ÜLIKOOL www.ut.ee  
10 TÜ VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA www.kultuur.edu.ee  
11 EESTI-AMEERIKA ÄRIAKADEEMIA www.eaba.ee
12 EUROÜLIKOOL www.eurouniv.ee
13 AKADEEMIA NORD www.nord.ee
14 INTERNATIONAL UNIVERSITY AUDENTES www.audentes.eu
15 RBSM VENE PANSIOONKOOL, MALTA www.rbsm.ru  
16 EESTI MEREAKADEENIA, EMA MEREKOOL www.emara.ee
17 LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL www.lvkkk.ee
18 TARTU TERVISHOIU KÕRGKOOL www.nooruse.ee
19 EUROOPA NOORED  www.noored.ee  
20 EESTI KESKERAKONNA NOORTEKOGU www.kesknoored.ee  
21  AIESEC  www.aiesec.ee  
22 TOKKROOS -HARIDUS VÄLISMAAL www.tokkroos.ee  
23 MAINORI KÕRGKOOL www.mk.ee
24 TALLINNA TEHNIKAKÕRGKOOL www.tktk.ee
25 EESTI MAAÜLIKOOL www.emu.ee
26 TALLINNA ÜLIKOOL www.tlu.ee
27 TALLINNA TÖÖSTUSHARIDUSKESKUS www.tthk.ee  
28 ИГТИ (FILIAAL) ГУАП  
29 NOORTEÜHING EESTI 4H www.eesti4h.ee  
30 TÖÖTURUAMET / EURES www.eures.ee  
31 SEB www.seb.ee  
32 EESTI AMETIÜHINGUTE KESKLIIT  www.eakl.ee  
33 ILEC EVENOR www.evenor.ee  
34 IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS www.ivk.edu.ee
35 ESTYES www.estyes.ee  
36 M.I.MASSAAŽIKOOL www.massaaz.ee
37 RÄPINA AIANDUSKOOL www.ak.rapina.ee
38 RAKVERE AMETIKOOL www.rak-kkk.edu.ee
39 NARVA KUTSEÕPPEKESKUS www.nvtc.ee  
40 SILLAMÄE KUTSEKOOL www.skk.edu.ee
41 LUUA METSANDUSKOOL www.luua.edu.ee  
42 EESTI KAITSEVÄE VÄRBAMISKESKUS www.vk.kra.ee  
43 REFORMINOORED www.reforminoored.ee  
44 COLLEGE OF TOURISM & HOTEL MANAGEMENT www.icthm.edu.au  
45 SOTSIAAL -HUMANITAARINSTITUUT www.shi.ee
39a  NKÕK KOHVIK www.nvtc.ee  
39b NKÕK TÖÖTOAD www.nvtfc.ee  
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Väljapanekukohtade asukohaskeem näitusel 
 



Tagasiside infomessi ORIENTIIR – 2008 külastajatelt  
Ürituse kahe päeva jooksul uuriti ka tagasisidet külastajatelt ning selle eesmärgiks oli hinnangu 

saamine ning kvaliteedi tõstmine tulevikus. Tagasiside täidetud vorm oli ka loteriipilet: 

külastajad osalesid Narva Noortekeskuse kinkide loosimisel (USB-hub ja lauakell Keskuse 

logoga), oli loositud 30 kingikomplekti, Loosimise kolm tulemust oli tühistatud mängureeglite 

rikkumise tõttu (täideti kaks ja enam ankeeti). Kokku oli kogutud üle 250 ankeedi ning pärast 

nende töötlemist ja kaksikankeetide kõrvaldamist osutus mängukõlblikuks 212 ankeeti. 

Vanus 
Anketeeritud isikute keskmine vanus oli 19,5 aastat. 
Diagrammilt 1 saab näha meie külastajate vanuselist jaotumist, Põhirühma kujundasid noored 

vanuses 15 kuni 20 aastat (9. – 12. klassi õpilased). Vanuserühm üle 23 aasta ei olnud suur ning 

sellesse kuulus veidi üle 14%, ent ei olnud meie ürituse jaoks vähem oluline, sest sellesse 

kuulusid lapsevanemad ja õppeasutuste töötajad, kellel on oluline roll noorte eriala- ja 

õppeasutusevalikus. 
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Diagramm 1.  

 

Külastatavus 
61 66

54

14 11
2 2 1

1 2 3 4 5 6 8 9

Näitus on traditsiooniline üritus, mis korraldatakse igal 

aastal. Diagrammilt 2 saab näha, et enamikule külalistele 

on see juba mitmes külastamine: 70% neist on käinud 

näitusel kaks ja enam korda, 30% tulid esimest korda, 

vastajate seas, nagu on näha diagrammilt, on selliseid, kes 

on käinud meie näitusel 6, 8 ja isegi 9 korda. 

Diagramm 2. 



Huvitav oli tulemus vastuse puhul küsimusele kavatsuse kohta külastada näitust järgmisel aastal. 

98% küsitletuist kavatseb käia näitusel ka tulevikus.  

Üksikasjalikum vaade diagrammil 3. 

 

84%

14%
2%

Jah

Käin iga aasta

Ei

Kas Teil on plaanis ka järgmisel aastal 
infomessi külastada?  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagramm 3. 

 

 

Reklaam ja infokampaania  
 
Infokampaania korraldamine on väga tähtis, küsitlus näitab, millised meetodid on kõige 

efektiivsemad. Töö õppeasutustega andis suurima tulemuse – just seda punkti on märkinud 51% 

küsitletuist, teisel kohal on Internet.  
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Diagramm 4.«Kust Te saite teada sellest üritusest?» 
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Külastamise eesmärgid 
Näituse külastamise eesmärk langeb kokku ürituse põhiideega. Enamus märkis, et nende jaoks 

on oluline just teabe saamine õppevõimaluste kohta. Edasi järgnevad tööhõive ning ajaviite ja 

puhkuse korraldamine.  

Oli ka selliseid vastuseid nagu: «Saada õhupall», «Koguda komme, pastapliiatseid», «Vaadata 

tüdrukuid», «Tulla, näha ja võita». 

 
On oluline, et 91% küsitletuist märkisid, et saavutasid oma eesmärgi said teada seda, mida nad 

tahtsid teada saada. 

91%

9%

Jah Ei

Kas Te saavutasite oma eesmärgi?

Diagramm 5.
 

 
Arvamuse väljendamise põhjuseks selle kohta, et eesmärk jäi saavutamata, oli põhiliselt 

järgmine: liiga info suur valik ja maht. 

Aeg, koht ja sisu 
Näituse ajaks oli korraldajate poolt valitud põhjendatult: Opientiir korraldatakse viimasel 

koolivaheajaeelsel õppepäeval. Küsitlus näitas, et vaid ühele ei sobinud see aeg, ülejäänuile oli 

see aeg kõige sobivam. 

Väljapanekukohtade kujundamine 
Küsitluse raames püüdsime teada saada, millise organisatsiooni väljapanekukoht oli kõige 

informatiivsem, paeluvam ja interaktiivsem. Andmete analüüs näitas, et pea kõik 

organisatsioonid olid nimetatud, seega võib öelda, et iga külaline sai endale midagi huvitavat ja 

kasulikku. 

Kolmel järgneval diagrammil on märgitud enim hääli saanud organisatsioonid. Vaieldamatuks 

liidriks kõigis kolmes kategoorias osutus Sisekaitseakadeemia. 
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Tulemused kategoorias «Kõige informatiivsem». 
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36
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NARVA NOORTEKESKUS

EMA MEREKOOL

MAINORI KÕRGKOOL

TÜ VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA

 
Tulemused kategoorias «Kõige paeluvam». 

26

9

7

8

6 TÜ VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA

SILLAMÄE KUTSEKOOL

MARIDEL

NVTC

SISEKAITSEAKADEEMIA

 
    
Tulemused kategoorias «Kõige interaktiivsem». 

11

18

9
ECOMEN

SISEKAITSEAKADEEMIA

NVTC

 
Sooviavalduste analüüs näitas, et külalised tahaksid Orientiiri üritusel näha ka haridust 

väljaspool Eestit haridusvõimalusi pakkuvaid organisatsioone ja õppeasutusi;  neid huvitasid ka 

töö-, puhkuse-, projektides ja vabatahtlike liikumises osalemise võimalused nii Eestis kui ka 

väljaspool seda. Kui rääkida erialadest, mis huvitasid külastajaid ja mille nad oleksid tahtnud 

saada suuremat teavet, siis on märgitud disaini, kunsti, mänedžmenti, sporti, meditsiini ja 

psühholoogiat.   
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Orientiir 2009 
Haridusinfomess Orientiir 2009 toimub 13 - 14 märtsi 2009 ehk reedel ja laupäeval (reede on 

viimane koolivaheajaeelne õppepäev). 

Osalejate registreerimine toimub ajavahemikus detsember 2008  - veebruar 2009. 

Piletite eelmüük algab 2009. aasta jaanuari teisel poolel. 

Haridusinfomessi Orientiir 2009 ettevalmistuse raames on kavas korraldada aktiivset tööd 

piirkonna koolidega, meil on kavas korraldada infotunde, mille eesmärgiks on noorte teadmiste 

laiendamine meie ürituse kohta, rääkida elava suhtlemise tähtsusest näitustel, tähelepanu juhtida 

sellele, kui oluline on küsida ning mitte ainult koguda osalejate pakutavaid väljaandeid ja teisi 

infomaterjale. 

Et Narva koolidega on saavutatud vastastikku mõistmine ning on olemas teatud kokkulepped 

infomessi külastamise osas, siis suuremat tähelepanu pööratakse piirkonna teiste linnade 

koolidele (Sillamäe, Jõhvi, Kohtla-Järve). Otsitakse võimalusi tasuta või soodsa veo 

korraldamiseks ka teiste linnade õpilaste jaoks (ürituse eelarve, partnerite, sponsorabi jms arvel). 

Ettevalmistuse käigus arvestatakse nii külaliste kui ka osalejate soove ja nõuandeid, 

korraldatakse uuringuid ning määratletakse eelmistel üritustel avastatud probleemide 

lahendamise teid. Narva Noortekeskus püüab näituse korraldajana teha üritust maksimaalselt 

huvitavaks, kasulikuks ja paeluvaks külalistele, ning tagada osalejatele maksimaalselt 

tulemusliku ja mugava viibimise Narva linnas.  

 
 
Aitäh kõigile koostöö eest! 
Uute kohtumisteni ORIENTIIRI infomessidel! 
 
 
 
 
 
 
 
Narva Noortekeskus 
Vestervalli 9, 20307 Narva 
Tel. 35 92 581 
Faks. 3591629 
www.noortek.ee
info@noortek.ee
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