
 

Lääne-Virumaa ja Lahemaa rahvuspargi keskkonnahariduse ümarlaua 

protokoll 

Koht: Lahemaa rahvuspargi looduskeskus, Palmse küla, Vihula vald  

Kuupäev: 10.12.2015 

Algus kell 13.00  lõpp kell 15.30 

 

Osalesid: Linda Metsaorg (Eru lahe Rannarahva Selts), Ella Vikk (Porkuni Paemuuseum), Kauri 

Kivipõld (Lahemaa Ökoturism), Karoliina Juurik (Lahemaa Keskkonnahariduse Selts),  Rauno 

Masing (Lahemaa Keskkonnahariduse Selts), Kaisa Linno (Kolgaküla selts), Viive Kiis (RMK 

Sagadi looduskool), Vilja Padonik (Rakvere Põhikool), Krista Keedus (SA Roheline Maakond), 

Marge Lepik (Viru Instituut), Maaja Valter (L-V Maavalitsus), Priit Adler (MTÜ Ökokratt), Riina 

Laanetu (Lahemaa Retked OÜ), Maire Vendt (RMK), Krista Kingumets (KeA), Liina Niinemägi 

(KeA), Maret Vildak (KeA) 

Koosoleku juhataja: Krista Kingumets 

Protokollija: Krista Kingumets 

Päevakord:  
1. KIK projektide rahastamise määruse muutumine ja võimalikud koostööprojektid 

2. Keskkonnahariduse võimaluste teadvustamine Lahemaa piirkonna koolidele 

3. Lahemaa 45 sünnipäeva tähistamine - ajurünnak 

Koosoleku käik:  
1. Järgmine KIK taotlusvoor on veebruar 2016 keskpaik. Enne seda on oodata projektide rahastamise 

määruse muutumist. 

* Tõenäolised muutused on järgmised: 1) Kaotatakse ära kkh pakkujate ühisprojektide rahastamine, 

sealhulgas ei ole lubatud esitada projekti ka omavalitsuste liidu alt 2) Edendatakse koolidele 

projektide lihtsustatud taotlemist – see teeb projektid odavamaks ja raha jätkub rohkematele, 3) 

Lihtsustub taotlusvorm.  

Suund sellel, et koolid ise rohkem projekte kirjutaksid ja raha taotleksid!  

* Keskkonnaministeeriumi keskkonnateadlikkuse büroo juhatajale Marit Suurväljale esitati ettepanek 

keskkonnaministri määruse muutmiseks. Ettepanek on lisada määrusesse keskuste jt 

programmiläbiviimise paikade juurde lisada ka kaitsealad.  

* Hetkel käimasoleva keskkonnahariduse ühisprojekti sarnast projekti keskkonnaministri määruse 

võimaliku soosingu puhul enam SA Roheline Maakond eest vedama ei hakka (SA on 

käibemaksukohuslane ja see raskendab sarnaste projektide eestvedamist). Seega tuleb leida teine 

projekti esitaja ettevõtte näol või pöörduda KOV või omavalistuste liidu poole.  

 

2. Vajalik Lääne-Virumaa ja Lahemaa keskkonnahariduse pakkujate olemasolu teadvustamine 

haridusasutustele. Varasematel kohtumistel arutelus olnud Lahemaa piirkonna koolidega suhtlemine 

on prioriteet. Jaanuari kuus vajalik teavitustegevuse läbiviimine Kuusalu valla, Vihula valla, Haljala 

valla  ja Loksa linna koolides.  

Iga KKH pakkuja informeerib enda programmidest haridusasutusi ise. Levitada ka Lahemaa 

keskkonnahariduse pakkujate infovoldikut (manuses). Võimalikud variandid: otse kiri 



haridusasutusele ja aineõpetajatele, läbi maavalitsuse haridus-ja sotsiaalosakonna koolide listi ja läbi 

ainesektsioonide (L-Virumaal tegutsevad aktiivselt nt geograafia- ja ajalooainesektsioon).  Ühine 

teavitustegevus koolides külastuse näol organiseerida ühiselt.   

 

3. Lahemaa rp sünnipäev, 45 ettepanekud: 

L.Metsaorg - Läbi viia õpilastele ja täiskasvanutele suunatud võistlus, kus pannakse proovile 

teadmised Lahemaa rahvuspargi tundmises.  

K.Kivipõld – fotokonkurss, mis kestaks läbi aasta. Vaja luua fotode üleslaadimise keskkond – Krista 

tegeleb.  

R. Masing – külakohvikute päevad  

M. Vendt – konkurss/võistlus aastaajad Lahemaal. Meelitada siseturiste Lahemaale ka hooajavälisel 

ajal 

P. Adler – kohtumised looduses oma ala asjatundjatega.  

 

Konkursside, võistluste jms auhinnatoetus võiks tulla sponsoritelt 

 

Rahvuspargi sünnipäev võiks olla aastaringselt erinevate tegevuste juures ära mainitud. Ei pea 

tähistama konkreetsete üritustega – teadvustada seda nii õppeprogrammide läbiviimisel, ürituste 

korraldamisel jne.  

 

* Sünnipäeva tähistab ka Viru rada õpperada, mis praeguse marsruudi sai 1.sept 1986. a. RMK 

plaanib Viru rabasse selle puhul sügismatka.  

 

Otsustati:  

* 2016 jaanuaris toimub Lahemaa piirkonna koolides Lääne-Virumaa ja Lahemaa kkh pakkujate 

tutvustus. Tutvustuse viivad koolis läbi 1-2 inimest.  Eesmärk on koolidele teadvustada, millised 

asutused tegutsevad, mis on nende üldised suunad. Ühtlasi ärgitakase  kirjutama haridusasutustel ise 

projekte.  

Jõulueelsel nädalal ja jaanuari alguses vajalik kokku leppida koolides kohtumiste ajad.  

 

* Lahemaa rp 45 sünnipäeva tähistamise arutelu koosolek toimub 7. jaanuaril 2016, kell 14.00 

Palmses, õppeklassis. Koosolekul pannakse paika konkreetsem tegevusplaan ning edaspidi toimub 

töö sekstioonides ja koostöös erinevate osapooltega.  

 

 


