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Osalesid (registreerimisleht lisatud): Eda Koskor, Daina Pärt, Jaanika Alliksoo, 
Inge Mihkelsaar, Kaarel Aluoja, Taimi Punapart, Ester Koplimets, Jaanus Roosileht ,Ain 

Laane, Raivo Tamm, Reet Mändla, Kersti Laastau, Anne Viljat, Margit Silluta, Andy Tilk, 

Eiki Hansar, Maris Rattas 

Koosoleku juhataja: Piret Eensoo  

Protokollija: Leho Lahtvee 

Päevakord: Tutvumine TTÜ Särghaua õppekeskusega, keskuse ning Keskkonnaameti 

pakutavate võimaluste tutvustamine Järvamaa koolijuhtidele, tagasivaade ümarlaua 

senisele tegevusele ning edasise tegevuse kavandamine. 

- Koosoleku käik: Tutvumist TTÜ Särghaua õppekeskusega juhtis Maris Rattas. 

Tutvuti keskuse hoonete ja nende kasutusvõimalustega, puursüdamike näidistega, 

prooviti elemente õppeprogrammidest (kivide töötlemine, mikroskoopide ja 

nutitahvlite kasutamine). Leho Lahtvee ja Piret Eensoo andsid ülevaate 

Keskkonnaameti pakutavatest võimalustest Järvamaal ja kaugemal. Piret Eensoo tegi 

lühiülevaate Järvamaa keskkonnahariduse ümarlaudade kokkusaamistest Järvamaal 

2010-2015. Arutati, kuidas edasi minna ning millele suuremat rõhku panna. Oldi 

üksmeelel, et Järvamaa vajab endiselt oma loodusmaja. Omavalitsused on vaja 

huvituma saada. Vaja on lisada looduskeskuse loomise mõte maakondlikesse 

arengukavadesse. Hoone taha ei tohiks asi jääda – sobilikke kandidaate on 

mitmeid. Mõte vaadata sügavamalt teiste hiljuti loodud loodusmajade 

loomeprotsessile, et õppust võtta (nt Tartu, Pärnu, Iisaku). Enamikel neist 

ajaloolised juured, rahvarohkemad ja/või rikkamad omavalitsused. Maja peaks olema 

hästi ligipääsetav ka ühistranspordiga ning looduslikult võimalikult mitmekesises 

ümbruses. Õpetajatele sobib hästi ka variant, kui õppetegevusi viiakse läbi kooli 

või lasteaia juures, jääb ära ajamahukas ja kulukas transport. Samas annaks 

loodusmaja võimaluse ka ringitegevuseks. Piret Eensoo tutvustas maakondliku 

ühisprojekti olukorda, lubadused Kesk-Eesti õppe- ja kompetentsuskeskuse poolt 

pole hetkel tulemuseni viinud. KÕK ümarlauda kuuluval liikmel polnud kahjuks 

võimalik kohale tulla ja tehtut tutvustada, kuid on kirjalik lubadus, et 

kindlasti esitatakse projekt järgmisse vooru. Lepiti kokku, et ümarlaua 

kooskäimine peaks jätkuma 1-2 korda aastas. 

 



 

Otsustati:  

- Järvamaa vajab endiselt oma loodusmaja. Omavalitsused on vaja huvituma saada. 

Vaja on lisada looduskeskuse mõte maakondlikesse arengukavadesse. 

- Maakondliku ühisprojektiga jäädakse esialgu veel äraootavale positsioonile, kas 

sihtasutus Kesk-Eesti õppe- ja kompetentsuskeskus asja lubaduste kohaselt vedama 

hakkab.  

- Jätkata ümarlaua kokkukutsumist 1-2 korda aastas. 


