
MAK võrgustik
• 15 keskust 

Kus on tööl

• 4 regionaalset 
investorkonsultanti

• 7 kogenud ettevõtja 

• 17 noorte ettevõtlikkuse 

• 17 mittetulundusühenduste

• 36 ettevõtluskonsultanti

Lisaks projektijuhid, 
turismitöötajad, raamatupidajad



Kultuuripärandi aasta

https://www.parandiaasta.ee/kultuuri-parandi-aasta-eestis/


Teeme ära 5.mai 2018

• Kingime Eestile ühiselt 100. aastapäeval oma 
kihelkondade värvid!

http://www.teemeara.ee/


Maailmakoristus 15.09.2018

https://worldcleanupday.org/


Ühisnädal november 2018

http://uhisnadal.ee/


HEAK

https://www.heak.ee/


Võta meiega ühendust ja pea nõu
www.makis.ee

http://www.makis.ee/




EESTI VABARIIK 100 ETTEVALMISTUSED
aprill 2018



16.04

EV100 üle-eestiline
avasündmus. 100 aastat
Eestimaa kubermangu
ühendamisest Liivimaa
põhjaosaga, Eesti riigi kontuuri
teke.

30.06 – 02.07

Noorte laulu- ja tantsupidu.

01.07

Euroopa Liidu eesistumise
algus.

28.11

100 aastat Maanõukogu
kõrgemaks võimuks
kuulutamisest. 

23.02

100 aastat “Manifest kõigile
Eestimaa rahvastele” 
ettelugemisest.

24.02

Eesti Vabariigi 100. sünnipäev. 

20.08

Eesti taasiseseisvumispäev.

25.08 

Muinastulede öö ja Läänemere
äärsete riikide ühine
sünnipäeva tähistamine. 

28.11

100 aastat vabadussõja
algusest.

31.01

100 aastat Paju lahingust

24.04

Riigikogu 100.

23.06

100 aastat Võnnu lahingust. 

05.07 – 07.07

Laulu- ja tantsupidu 150.

200 aastat priiuse 
väljakuulutamisest.

01.12

Emakeelne ülikool 100.

AJARAAM

02.02

100 aastat Tartu rahu
sõlmimisest. 

2017. 2018. 2019. 2020.



• Ühise ettevõtmise EV100 IGAS KÜLAS eesmärgiks on see, et ükski inimene ei 
jää Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamisest ilma. 

• See projekt annab igale külale, linnale ja selle kogukonnale võimaluse valida 
2018. aastast välja üks päev, millal nemad on sünnipäevalapse rollis ja peavad 
Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva.

• Sündmused põhiliselt aastal 2018 ja 2019.

EV100 IGAS KÜLAS



• 2017 - Kodukandi XII Maapäev toimus 04.-06.08 Viljandimaal, Vana-
Võidu külas

• 2019 – Kodukandi XIII Maapäev augustis

• Märgis – kingitus ja sündmus – märgise tellimiseks teada anda 40 
päeva enne sündmuse toimumist

EV100 IGAS KÜLAS



• Kodukandi lehel on EV100 igas külas sünnipäevakaart       
https://kodukant.ee/ev100-igas-kulas/

• https://www.ev100.ee/et/ev100-igas-kylas

• KUS (küla nimi), KINGITUS (see püsiväärtus, mille nad koos loovad), SÜNDMUS 
(EV100 tähistamise ja "kingituse" üle andmise pidu - mis ja millal), KES (kes on 
korraldaja ja kellelt/kust saab lisainfot), FOTO - oma külast vms,  LINK küla 
kodulehele/FB-le (ei ole vaja täpset kuupäeva)

PROGRAMM

https://kodukant.ee/ev100-igas-kulas/
https://www.ev100.ee/et/ev100-igas-kylas


• Programm jääb avatuks juubeliperioodi lõpuni.

• Kõik EV100 programmi kuuluvad sündmused on leitavad 
EV100 kalendrist www.ev100.ee

• Sündmusi on võimalik sisestada kolmes keeles.

PROGRAMM

http://www.ev100.ee/


EV100 UUDISED JA SÜNDMUSED

• Huvilised saavad oma nutiseadmesse laadida 
äpi, mis koondab endas kõik EV100 uudised ja 
sündmused ning võimaldab luua oma EV100 
ürituste kava

• Äpi saab tasuta alla laadida siit: Google 
Play ja iTunes

• Südame nupp veebilehel http://ev100.telia.ee

https://play.google.com/store/apps/details?id=ee.telia.ev100
https://itunes.apple.com/et/app/ev100/id1216692709?ls=1&mt=8
http://ev100.telia.ee/






• 100 maakivi park Kiisal

• Nissi kool 100 ja Nissi paikkonna haridus 330

• Ruts Baumanni mälestuspink Ellamaal

• Kurna küla, ela sa! - lipuväljak

Tehtud kingitused



• Vandjalas tehti külaplats koos katusealusega

• Hara küla kinkis Loksa kirikusse rahvusvärvides seinakaunistuse

• Kolgakülas koguti talude ajalugu, peeti seminari ja paigaldati rahvamajja 
140 aasta vanune kaart

• Suurpeal avati küla tutvustav infotahvel

• Tammistul avati küla tutvustavad matkarajad

Tehtud kingitused



Tänan kuulamast!

Olvia Laur          
olvialaur@hot.ee

Kaisa Linno

kaisa.linno@gmail.com

mailto:olvialaur@hot.ee
mailto:kaisa.linno@gmail.com

