
LÄÄNEMAA VI KESKKONNAHARIDUSE KOOSTÖÖKODA
Koht: Nõva RMK looduskeskus, Peraküla
Aeg: 6. juuni 2013, kell 13.30-17.00

Päevakava:
1. Tervituskohv
2. RMK Nõva looduskeskusega tutvumine, Kersti Järve 
3. Vestlusring (Võimalus rääkida oma tegemistest: mis tehtud, mis tulemas).
4. MTÜ Lilli Looduskeskuse projekt „Keskkonnahariduslikud programmid Viljandimaa 
lasteaialastele ja 1.-9.klasside õpilastele“, Liina Laanemets.
5. Arutelu, kas Läänemaal oleks selline projekt mõeldav.
6. Külastame ühte Nõva puhkekohta. Seal jätkub arutelu, kuidas minna edasi.

Osalejad:
1. Marju Pajumets, RMK Matsalu looduskeskus;
2. Tiiu Annuk, RMK Matsalu looduskeskus;
3. Hille Viigipuu, RMK Matsalu looduskeskus;
4. Virge Berggrünfeldt, RMK Matsalu looduskeskus;
5. Piia Saak, MTÜ Lihula Meistriaed;
6. Marko Valker, Silma Õpikoda;
7. Kersti Järve, RMK Nõva looduskeskus;
8. Udo Maiste, SA KIK;
9. Tiit Koel, Läänemaa Omavalitsuste Liit (LOVL);
10. Liina Laanemets, MTÜ Lilli Looduskeskusese;
11. Silja Silver, RMK Nõva looduskeskus (liitus hiljem)
12. Ave Huugen, Läänemaa Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist

1. Tutvumine RMK Nõva looduskeskuse uue poolega.
RMK Nõva looduskeskuse vana osa valmis 10 aastat tagasi. Juurdeehitis valmis 2013 kevadel. Uus 
osa on peegelpildina vanast osast, aga pisut kõrgem. Kahe korrusega, millest alumine korrus on 
õppeklassiks ja ülemine näituse ruumina kasutatav. Õppeklassi paigutatakse ekraan, projektor, 
kõlarid, arvuti. Samuti tuleb püsiekspositsioon Eesti metsades kasvavatest puudest. Tehniline 
lahendus saabub augustis. Mööbel ja näitus uueks kevadeks kindlasti. Nüüd on majas 3 wc-d, 
millest üks on invavõimalusega. Ratastooliga pääseb majja, kuid teisele korrusele mitte. 
Looduskeskus tegutseb kevadel, sügisel ja talvel lasteaedade ja üldhariduskoolide õpilastele 
loodusõppe andmisega. Suvel on rohkem teabepunkt, kuid paljud pered saavad oma 
loodusteadlikkust arendada ka suvel. Eelmisel aastal külastas teabepunkti 2400 inimest. Lisaks 
programmidel oli 3500 osalejat ja sündmustel 140 osalejat. Programmide kogus on ette antud, kuid 
Nõva looduskeskusel õnnestub see enamasti ületada. Looduskeskuses on pidevalt tööl RMK Lääne-
Eesti piirkonna juht ja looduskeskuse juht. Ka loodusvahi tööruum on siin majas ja maja 
hooldustöötaja liigub pidevalt kohapeal. Suveks on lisaks tööle võetud teabetöötaja, kuna maja on 
suurem ja külastajaid rohkem. Enamasti on teabetöötaja ülesandeks nädalavahetusel teavitustöö. 
Käesoleva aasta numbrid on kokku löömata, kuid tundub, et külastajate arv tuleb suurem. 

2. Liina Laanemets: MTÜ Lilli Looduskeskuse projekt „Keskkonnahariduslikud programmid
Viljandimaa lasteaialastele ja 1.-9.klasside õpilastele“. NB! Vaata memo juures olevat esitlust.



3. Arutelu
Tiit Koel: LOVL ei ole raha, et palgata projektijuht
Udo   Maiste  : Uurida, kas Läänemaa Arenduskeskusel on võimalused olemas.
Tiit   Koel  : projektijuht võiks tulla mõne MTÜ alt. Koolid annavad mingi osa omafinatseeringu 
jaoks. Siis on suurem huvi projektist osa võtta. Projekti idee müüa maha koolijuhtidele.
Marko Valker: Silma Õpikojal ei ole jaksu sellist projekti juhtida.
Marju   Pajumets  :   minna koolijuhtide ette kellegiga, kes on juba nõus projekti juhtima. Raha 
suunamist ei tohi olla. Selline asutus peab olema, kellele ei teki raha suunamise kahtlust. Projekti 
pikkus võiks olla 3-5 aastat. Pikem aeg kui üks aasta. 2015. uus eelarve periood. Ehk püüda sinna 
esitada. Eelnevalt KIK-ile kaasfinantseerimine maha müüa.
Piia   Saak  :   kas koolid on üldse huvitatud projektijuhi ülelapidamisest?
Udo   Maitse   ja Marju   Pajumets  : koolidel on vaja ka maakonnast välja saada.
Tiit Kole: Anneli Vaarpuuga tuleb suhelda. Läänemaa Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakond on 
tegelikkuses töösse uppumas.
Marju Pajumets: kahju, et ükski kool meie kokkusaamisele ei jõudnud. Oleks vaja ka nende poolt 
sisendit.

Otsus: Ave Huugen suhtleb maavalitsusega, kuidas saada koolijuhid kaasatud projekti.
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