
Südamekuu 2017 üritused Lääne-Virumaal

Kohalik omavalitsus Ürituse nimetus Toimumise koht Kuupäev

Kontaktisiku ees- 

ja perekonnanimi Telefon E-post Koduleht Lühikirjeldus ürituse kohta

Väike-Maarja Georg Lurichi kevadjooks Väike-Maarja spordihoone 17.04.2017 Jane Kool 5184071 spordikeskus@v-maarja.ee http://sport.v-maarja.ee/ Võistkondlik teatejooks, võib ka kõndida.

Väike-Maarja Seriaalivaba õhtu Ebavere spordikeskus 20.04.2017 Jane Kool 5184071 spordikeskus@v-maarja.ee http://sport.v-maarja.ee/

Liikumisüritus Ebavere terviseradadel. „Seriaalivaba

õhtu“ hõlmab erinevaid liikumisdistantse vastavalt

vanuseklassidele.

Sõmeru Seiklusliikumine Sõmeru 01.04-31.05.2017 Piret Laidroo 53 021 521 piret@someru.ee http://someru.kovtp.ee/ 

Võimalus teha südamele head läbi erinevate 

liikumistegevuste- kõnni, orienteeru, sõida rattaga, 

mängi discgolfi.Täida küsimustik ja osale erinevate 

auhindade loosimises. Lisainfo 

seiklusliikumine.weebly.com

Vinni Seiklusliikumine Vinni-Pajusti, Roela 01.04-31.05.2018 Uno Muruvee 5 273 874 uno.muruvee@vinnivald.ee http://www.vinnivald.ee/

Võimalus teha südamele head läbi erinevate 

liikumistegevuste- kõnni, orienteeru, sõida rattaga, 

mängi discgolfi.Täida küsimustik ja osale erinevate 

auhindade loosimises. Lisainfo 

seiklusliikumine.weebly.com

Haljala Seiklusliikumine Haljala 01.04-31.05.2019 Marco Aitman 58182475 marco.aitman@haljala.ee http://haljala.kovtp.ee/ 

Võimalus teha südamele head läbi erinevate 

liikumistegevuste- kõnni, orienteeru, sõida rattaga. 

Täida küsimustik ja osale erinevate auhindade 

loosimises. Lisainfo seiklusliikumine.weebly.com

Rakvere vald Seiklusliikumine Rakvere vald 01.04-31.05.2020 Marge Lepik 3 278 268 marge@rakverevald.ee http://rakverevald.kovtp.ee/ 

Võimalus teha südamele head läbi erinevate 

liikumistegevuste- kõnni, orienteeru, sõida rattaga. 

Täida küsimustik ja osale erinevate auhindade 

loosimises. Lisainfo seiklusliikumine.weebly.com

Kunda linn Jookse Südamest! Kunda linn 20.04.2017 Kent Kerner 53 014 045 opilasesindus@kundakool.eewww.kundakool.ee

“Jookse  Südamest!”  on  Kunda  kooli  õpilasesinduse  

korraldatav  sündmus,  mille 

eesmärgiks on, et inimesed rohkem liiguksid ning 

hooliksid oma tervisest – südamest. 

Nii nagu sündmuse nimigi ütleb jookseme me 

südamest, selle lause igas mõttes. Esiteks 

on rada südamekujuline ning teiseks sündmuse 

eesmärk on südamest joosta, kõndida, 

liikuda.  “Jookse  Südamest!”  ei  ole  võidu  peale, 

meie  jaoks  on  kõik  võitjad.  Liikumine 

toimub mööda Kunda linna tänavaid ning meie rada  on 

südamekujuline 4,2 km pikkune 

ring. “Jookse Südamest!” sündmust korraldame juba 4. 

korda ning osalejate arv pidevalt 

kasvab,  eelmisel  aastal  oli  meid  kokku juba 211.  

Sündmus  on  saanud  maakondlikult 

tunnustatud kui  “Parim spordialgatus  Lääne-Virumaal 

2014”. Püstitame see aasta uue 

osalejate rekordi! Tule ise ja võta sõbrad ning pere ka 

kaasa! 
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