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Osalejad:  (15  inimest):  Ingrid  Kuligina  (Keskkonnaamet),  Heldi  Aia 
(Keskkonnaamet),  Leila  Lehtla  (  RMK Kauksi looduskeskus);  Anneli  Oone (Iisaku 
vald, TTÜ Virumaa Kolledž); Kaarin Kask (Iisaku lasteaed); Kerda Spitz (TÜ Narva 
Kolledz);  Anne  Nurgamaa  (Iisaku  muuseum);  Aili  Reiman  (loodusainete  õpetaja); 
Bruno Uustal (KIK); Enn Käiss (ELKS Jõhvi); Vallo Reimaa (Iisaku muuseum); Laila 
Meister  (Purtse  Jõe  Arenduskeskus);  Siim  Kuresoo  (Eestimaa  Looduse  Fond);  Ott 
Penek (Kõrtsialuse Küla Selts), Anneli Bobrov (Kõrtsialuse Küla Selts).
Protokollis: Kerda Spitz
Juhatas: Ingrid Kuligina

Päevakava:
• 2011 aasta keskkonna alased tegevused ja projektid Ida-Virumaal
• Keskkonnahariduse alaste tegevuste ja projektide vajadused ja ideed Ida-

Virumaal – ajurünnak. Ootused RMK-le ja Keskkonnaametile
• Kokkuvõte

1. Keskkonnaameti ja koostööpartnerite 2011 aasta tegevused ja projektid
Heldi Aia (Keskkonnaamet):
      -    Keskkonnaameti Iisaku looduskeskuse laiendamine (I korrus). Planeeritud 
            püsiekspositsioon Ida-Virumaa maastikud, seminariruum, kontori ruumid.

- Keskkonnabuss (idee Saksamaalt). Bussiga koolidesse keskkonna teemade 
tutvustused. 

- Looduskaitse 100 rändnäituse „Hoia mida armastad“ ringlemine Eesti koolides. 
Keskkonnaameti kodulehel info üleval alates 15. detsembrist, kuidas näitust 
endale kooli kutsuda. Koolile on näituse tellimine tasuta. Ida-Virumaale tuleb 
näitus detsembris 2011. Lisainfo: www.keskkonnaamet.ee 

- Keskkonnaameti ümarlauad üle Eesti. Ida-Virumaal keskkonnahariduse 
koostöökoda.

- Keskkonnahariduse konverentsid: üle Eesti 6 konverentsi. 2011 aastal on 
planeeritud Virumaa konverents. (Lääne-Viru ja Ida-Viru haridusasutused jt)

- 2011 looduskaitse kuu üritused
- Tasuta transpordi projekt koolidele, kus on võimalus haridusasutustel osaleda 

Keskkonnaameti õppeprogrammides
- Keskkonnateemaliste infopäevade korraldamine erinevatele sihtrühmadele
- Trükised (Ida-Virumaa looduskaitsealad, Kurtna õppe- ja matkaraja voldik)

Leila Lehtla (RMK Kauksi looduskeskus):
- 2011 aastal rohkem tähelepanu  kaitsealadele (teha endale paremini selgeks ja 

uued infotahvlid matkaradadele)
- Toila Oru park sai rahastust 5.milj. selle eest rajatakse uued valgustatud trepid, 

karu väravate juurde uus parkla. Talvel hoida Toila pargis võimalikult palju 
teid avatuna.

- Kauksis õuesõppe ala ja ekspositsiooni ala laiendamine (2012 valmis)
- Tasuta üldharidusprogrammid ( uus teema: jäätmed, sügisest lisanduv teema: 

seene temaatika). Sügisest 2010 avatud näitus: samblikud ja puu seened

Anneli Oone (Virumaa Kolledž)
- Põlevkivi kompententsikeskuse loomine Virumaa KolledZi juurde

http://www.keskkonnaamet.ee/


Kerda Spitz (TÜ Narva Kolledž)
- jätkub projekt „mitmekesine Ida-Virumaa”, erinevad keskkonnateemalised 

üritused õpilastele ja õpetajatele

Anne Nurgamaa (Iisaku muuseum)
- Näitus „Jänese jälgedes”, kaasneb pedagoogiline programm. Programmi saab 

tellida koolidesse. 
- Erinevad tähtpäevade programmid, mida saab tellida ka koolile
- plaanis koostada loodusetoa töövihik
- Näitused (Iisaku kunstide kooli kevadnäitus ja suvepraktika tööde näitus, 

Pangamuuseumi näitus „Eesti kroonist margani”, näitus “Meeste aksessuaarid”, 
1940ndatele aastatele pühendatud näitus)

- Trükised (Johannes Kangro trükis; “Iisaku lood”(Represseeritule eri).
- 2012 teha Johannes Kangro kalender (Keskkonnaamet lubas toetada)

Aili Reiman (loodusaineteõpetaja)
- Esitatud projekt Laste looduslaager Loodus loovuse arendajana ja õuesõppe 

korraldamine. Sellega seoses korraldatakse konkurss loodusega seotud 
lauamängude ideekavanditele – parimad esitanutest saavad looduslaagrisse, mis 
toimub kahel korral kahe päevasena ja lisaks üks õppereis Lääne Eestisse. Kui 
on mõni väga hea loodusmäng, siis plaanis kirjutada uus projekt lauamängu 
väljaandmiseks.

Laila Meister (Purtse arenduskeskus MTÜ)
- 2011 jätkub Purfest
- Koostöös keskkonnaametiga teha infopäevi

Ott Penek (Kõrtsialuse külastuskeskus)
- ehitavad külalistemaja. Eesmärk arendada välja korralik keskkonnahariduse 

keskus. Said raha töötubade sisustamiseks.

Anneli Bobrov(Kõrtsialuse külastuskeskus)
- saviprogramm (kõige laiahaardelisem programm)
- 3 ajaloo, koduloo ja loodusprogrammi
- Panna käima veel matkaradu (muinaskülade osas)
- Tegelevad eelkõige turismi arendamisega ja selle läbi keskkonnahariduse 

andmisega 

Enn Käiss (Kohtla-Nõmme Kaevanduspark)
- korraldada matkapäev
- Teha ära lubatud Aidu matkaraja trükis ja stendid
- Programm koolidele: maavarad ja nende kaevandamine.
- Võimalusi on väga palju, kuid vaja tegijaid.
- 12.-13. veebruaril toimub iglude ehitamise õppepäev Kohtla-Nõmmel.
- Raha olukord keeruline kaevandusel (Vallo Reimaa: olukorda parandab ainult 

suhtlus avalikkusega ja teavitustöö. Avalikustamine on antud märksõna siin).

Vallo Reimaa (Iisaku muuseum)
- Ida-Virumaa mälustrateegia (muuseum on instrument selle saavutamiseks)



- Kohalik identiteedi küsimus – kes me oleme ja kuidas me tahame, et teised 
meid näeksid.

Siim Kuresoo (Eestimaa Loodusfond)
- Rohkem kaasata talgutegevustesse vene keelseid inimesi
- Vene keelne juhendamine 
- KIK taotlus – talgud Ida-Virumaal 2011 suvel
- Trükis (eesti ja vene keeles) talgute tutvustusest
- Infokiri (värbavad uus liikmeid)
- Eestimaa Loodusfond on valmis tegema koostööd ja kajastama teiste 

organisatsioonide keskkonna uudiseid.

Ingrid Kuligina – Ülevaade nende tegemistest, kes ei saanud tulla. 
- Välja on tulemas raamat „Eesti maavarade kasutamine”
- Koolitused loodusainete õpetajatele (ka. keemia ja füüsika õpetajad). Kokku 10 

– 15 programmi.
- Adrenaator Grupp korraldab 2011 – rattaretked Ida-Virumaal (1 toimunud ja 

teised 4 toimuvad järgmisel aastal)
- Ida – Virumaa õpetajatele linnuõppe koolituskursused
- Koostöös AMK ja ELKS Jõhvi osakond käivitatakse looduskool (esimeseks 

tegevuseks on pankranniku tundmaõppimine)
- Sooviks teha: Ida-Virumaa loodusreisid (sarnaselt omnibuss vms.)
- Järgmine ümarlaud teemal „Mis on meie identiteet”

Bruno Uustal (KIK)
- MTÜ-st taotlevad raha väga vähesed
- Projektides on tegevusteks planeeritud palju sõitmist, kuid ise tegemist vähe. 

Soovitus - Suurem rõhk ise tegemisele.
- Õpetajate koolitus (KA) – hea valik
- 15. veebruar järgmine voor, nüüd toimub elektrooniline taotlemine
- 14. – 15. dets. Toimub jõhvi kontserdimaja koolitus kuidas elektrooniliselt 

projekti taotleda. Igast organisatsioonist 1 inimene
- Oru park varsti muinsuskaitse alla.
- Ootavad taotlema!

2. Keskkonnahariduse alaste tegevuste ja projektide vajadused ja ideed Ida-
Virumaal – ajurünnak.

Kõik osalejad pakkusid välja kuni 5 projektiideed, mida maakonda on hädasti vaja. 
Seejärel hinnati neid ja anti vastavalt punkte. Enim punkte saanud ideed on 
vastavalt ka suurema prioriteetsusega
Ajurünnaku tulemused vaata lisa 1: Vajalike projektide ja tegevuste ideede 
hindamistulemused.
Projektiideede prioriteetsue järjestamine annab hea ülevaate suurimatest 
vajadustest ja piirkonna eelistustest ning samuti hea aluse nii Keskkonnaameti, 
RMK, MTÜ-de jt osalejate tegevuskavade ja projekti planeerimisele. 
Samuti saab antud projektide esitamisel viidata kui eeltööle – vajaduse 
väljaselgitamine.



Lisa 1.

Keskkonnaameti ümarlaud 30.11.2010
Vajalike projektide ja tegevuste ideede hindamistulemused

1. Keskkonnaalaste teadmiste andmine turismiettevõtetele ja läbi nende 
täiskasvanutele

• kompetentsed juhendajad
• kompetentsed programmid
• erinevates kohtades 
• välja valitud ettevõtted

Teostajad: KA+RMK+AMK+.... 9 häält

2. Kaitsealade: Kurtna, Puhatu, Agusalu, Struuga ja Smolnitsa ühendamisel 
rahvuspargi loomine
Teostajad: KA+.... 8 häält

3. Ida-Virumaa kaitsealade koolitus retkejuhtidele/giididele ja tunnustusmeetodi 
väljatöötamine 
Teostajad: ........... 8 häält

4. Tasuta koolitused: Lastevanematele (teadlikkus) ja lasteaedade/koolide 
õpetajatele kohtadel (praktika)
Teostajad: KA+RMK 7 häält (ei pea olema projekt)

5. Looduslaager lastele/noortele meeskonna loomine-
Teostajad: ... 7 häält

6. Keskkonnahariduslike keelekümblusprogrammide koostamine vene- ja 
keelekümblus koolidele. 
Teostajad: Keskkonnaamet, Narva Kolledž, RÖK, AMK 6 häält

7. Ida-Virumaa identiteedi (elukeskkonna) määratlemine, hoidmine, tutvustamine 
– Teostajad: ...... 6 häält

8. Loodusõhtud Ida-Virumaal – 
Teostajad: Keskkonnaamet 6 häält

9. Eurost saab sent ja sinust miljonär. Eurost saab sent ja sinust miljonär. 
Programmi sisuks oleks 
• koolitused, kuidas säästa energiat (näit. mõõtevahenditega sooja ja 

elektrikulu mõõtmine jne.), 
• kuidas hoida raha kokku (näit. säästupirnid, taaskasutus, rahvameditsiin-

loodusravi, ökoehitus jne.), 
• kuidas soodustada omaalgatust heategevuses (näit. vanapaberi kogumine ja 

selle raha eest mõnele suurperele säästupirnide ostmine jne.), 
• lisaks uurimustööd, teavitustöö, näitmaterjalid – filmidena, trükistena, 

fotonäitustena jne. 



• Algselt maakondlikud programmid ja võib-olla edasi riiklikud ning 
rahvusvahelised. Kaasatud oleksid nii lapsed, kui ka lapsevanemad. 

Teostajad: ..... 6 häält

10. KOV: Koostada marsruudid ja õppevahendid piirkonna tutvustamiseks/ 
õpetamiseks (teooria+praktika) – programmid eelkõige õpilastele kodukoha 
paremaks tundmaõppimiseks – 
Teostajad: 6 häält

11. Purtses lubjateema käsitlemine – lubjapõletusahju ehitamine, lubjakrohv jne  
Teostajad: Purtse külaselts 6 häält

12. Keskkonnaharidusalased koolitused õpetajatele + lastevanematele 
Teostajad: Keskkonnaamet ja RMK 5 häält (ei pea olema projekt)

13. Johhannes Kangro 90 sünnipäeva näitus, kalender
Teostajad: Iisaku Muuseum + KA +  ... 5 häält

14. Digitaalne õppeprogramm „Elupaikade mitmekesisus Ida-Virumaal“
Teostajad: Keskkonnaamet ja Kivirullija 4 häält

15. Sekluskasvatus koolitused õpetajatele, loodusgiididele jne....
Teostajad: ......... 4 häält

16. Turismiettevõtjad: Koostöö kinobussiga kohalike turismiettevõtjate ja 
keskkonna teemaliste filmide loomine. (kasu kohalikel turismiettevõtjatel ja 
keskkonna temaatika arendamisel)
Teostajad: ......... 3 häält

17. Sihtrühmapõhine ümarlauandus-
Teostajad: Keskkonnaamet 1 hääl

18. Peipsi Põhjaranniku Luitestiku  ja rannamännikute kaitse (laudteed ja rajad)
Teostajad: RMK 1 hääl

19. Kov: Koondada info keskkonnahariduses toimuvast (üritused programmid) 
maakonnas. Kas hetkel on ühtne infot koondav koht? 

20. Infovahetus vene keelse KKH pakkujate vahel


