
KESKKONNAHARIDUSE ÜMARLAUD
18.04.2013, kell 14.30-17.00, Villa Theresa, Tammiku 9, Rakvere

Osalejad: Ene Nool (RLA), Marge Lepik (L-Viru Maavalitsus), Katrin Välba (RG), Kersti Aasmets 
(Vaeküla K), Vilja Padonik (RP), Anne Roos (TapaG), Maris Urve (TapaG), Ella Vikk (Porkuni 
Paemuuseum), Monika Gustavson (Sõmerlu lasteaed Pääsusilm), Kauri Kivipõld (MTÜ Lahemaa 
Ökoturism), Rutt Nurk (RG), Viive Kiis (Haljala G), Tiina Sirelpuu (RRG), Siret Pung (Kadrina KK), 
Illa Õun (Tapa lasteaed Pisipõnn), Ivi Vainjärv (Väike-Maarja G), Revo Koha (OÜ TT Lontova), Tiit 
Leemets (Porkuni Kool), Merje Vaide (Lääne-Viru rakenduskõrgkool), Krista Keedus (RMK Sagadi 
looduskool), Joel Randveer (KIK).  
Keskkonnaamet: Krista Kingumets, Liina Niinemägi,  Heldi Aia, Anne-Ly Feršel 

Protokollis: Krista Kingumets 

Ettekanded “Keskkonnaameti keskkonnahariduslikud tegevused 2013” ja “Toetuste taotleimine 
keskkonnadeadlikkuse programmist 2013” on leitavad Keskkonnaameti kodulehel, 
www.keskkonnaamet.ee → Keskkonnaamet → Keskkonnaharidus → Keskkonnahariduse ümarlauad 
→ Maakondlikud ümarlaud 2013

1. “Keskkonnaameti keskkonnahariduslikud tegevused 2013” – Liina Niinemägi, 
Keskkonnaamet

Toimus ajurünnak, kus moodustati kohalviibijatest 4 gruppi, kes arutlesid järgmiste teemade üle:
* Kas ja miks on kööstöö vajalik?
* Kuidas koostööd edendada?
* Kuidas koostööks püstitatud eesmärke ellu viia? 

TULEMUSED:
* vajalik on info vahetamine erinevate osapoolte vahel ja koostöövõimaluste teada andmine
* vajalik ideede ja kontaktide vahetamine omavahel
* tuleb ennast ise rohkem esile tõsta ja panustada aktiivsemalt koostööle
* tuleb olla ise aktiivne info otsija
* tuleb kirjutada ise aktiivselt projekte ja otsida koostööpartnereid
* projektid võiksid olla näiteks ühe kooliastme või klassi õpilastele üle maakonna koolide, kuhu 
kaasata erinevad KH pakkujad
* õpetajate ja kohalike omavalistuste vahel tuleks parandada koostööd – projektikirjutamine on 
aeganõudev ja mahukas töö, mida võiks KOV omaltpoolt tunnustada/toetada
* projektikirjutajatele peaks olema suurem info kättesaadavus KIKi poolt – teabepäevad 
* pakkuda rohkem programme/tegevusi noortekeskustele 
* HJR regioonis ringi sõitev keskkonnabuss võiks käia ka teistes maakondades ennast tutvustamas
* koostada rohkem LK rändnäituse ja turbakohvri sarnaseid õppevahendeid, mida saavad koolid 
laenutada
* koostada rohkem programme, mida võimalus läbi viia koolides ja nende lähiümbruses, kuna 
väljasõidud on kallid
* rohkem KH pakkujate poolt võiks olla programme, kus erinevad õppeained omavahel lõimitud
* kaasata koostöösse VIROL

http://www.keskkonnaamet.ee/


2. “Keskkonnahariduse roll arengukavades 2013” - Marge Lepik, Lääne-Viru Maavalitsus 

Lääne-Virumaa arengukavades (Lääne-Virumaa arengustrateegia, Noorsoo arengukava, Hariduse 
arengukava ja Spordi arengukava) ei ole juttu keskkonnaharidusest.
Kuna arengukavade kehtivus hakkab lõppema ja on vaja koostada uued arengukavad, saab ümarlaud 
anda keskkonnahariduse sisendi arengukavadesse.
Aktuaalne on hetkel võrgustiku arendamine ja valdkondade ülesus. 

Maakonnas ei ole mõtet hakata tegema eraldi keskkonnahariduse arengukava vaid pigem anda sisend 
olemasolevatele arengukavadele!

3. “Ümarlaua plussid ja miinused” - Heldi Aia, Keskkonnaamet 

Tutvustati  Ida-Virumaa ümarlaua kooskäimise alguslugu ja ümarlaua kordineerimist.
Ümarlauda kuulub Keskkonnaamet, RMK, KOV, huvilised, haridusasutused, muuseumid, 
turismiettevõtjad, KIK jt. 
Koos käiakse, et jagada kogemusi, oskusi ja informatsiooni ning sellega seoses tõuseb ettevõtmiste 
kvaliteet, suureneb kvantiteet ja hoitakse kokku ressurssi (aega, raha,...).  Tehakse ühisprojekte – nt 
õppe- ja matkaradade korrastamine, täiendamine, parandamine ja seeneperepäev.  On oldud abiks 
külastuskorralduskavade ja kontseptsioonide väljatöötamisel. 

Ümarlauas on moodustatud töörühmad: koostööliikmete motiveerimisrühm, 
keskkonnahariduskeskused, õppeprogrammid ja- materjalid, õppe- ja matkarajad, koolitused ja laagrid, 
näitused, retkejuhid ja loodusgiidid, vene kogukonna kaasaja. 

4. “Toetuste taotlemine keskkonnateadlikkuse programmist” - Joel Randveer, KIK

Maakondlikke voore enam ei ole ja kõik projektid lähevad hindamisele Keskkonnaministeeriumisse.
Ministeerium eeldatavalt ei eelista suuri katusprojekte, kus suuremad rahalised taotlused ja rohkem 
koostööpartnereid, väiksematele projektidele. Projekti tegevused peavad olema keskkonnateadlikkuse 
programmile sobivad!
Lääne-Virumaa on projektide kirjutamise osas küll üsna aktiivne, aga võiks olla rohkem projektitaotlusi 
uutelt koolidelt, asutustelt jne. Lisaks ka rahvusvahelisi projekte. Hetkel veab igal aastal rahvusvahelist 
projekti Lääne- Virumaal vaid Keskkonnaamet ja selleks on Junior Ranger laager.

EDASISED     TEGEVUSED:     

1. Juuni kuu I pooles toimub koostöös Lääne-Viru Maavalitsuse sotsiaal- ja haridusosakonnaga 
arengukavadesse sisendi andmise koosolek, kuhu on oodatud õpetajad, keskkonnahariduse edendajad, 
kohalikud omavalitsused, VIROL, külaseltsid jt.

2. Sügisel toimub ümarlaua kokkusaamine ühe Lääne-Virumaa keskkonnahariduse pakkuja juures, kus 
tutvume sealsete võimalustega ning kaardistame edasised ümralaua tegevuse suunad. 


