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Info liikumine, 2011

• Hetkel liigub info täiskasvanuteni laste kaudu (laps läheb koju ja 
räägib). Ka vanemad inimesed vajavad ajakohast teavet ja õpet.

• Teabepunktide (keskuste) edasiarendamine – Otepää, Karula, 
Tõrva, Valga – õpe ja info nii väikestele kui suurtele.

• RMK keskusi maakonnas ei ole. 

• Edulood – kajastamine meedias. Kui midagi on hästi õnnestunud, 
tuleks seda maksimaalselt kajastada. Ole aktiivne, aita, tõsta esile.

• Kool-looduse listi tuleks täiustada, et seda kasutataks rohkem. 
Peamine on, et infolist oleks paremini leitav, hetkel ei osata listiga
liituda. 



Projektid, ühistegevus, 2011
• Projektide seotus õppekavadega – uus põhikooli ja gümnaasiumi 

õppekava viib elule lähemale

• Teemapäevad täiskasvanutele või peredele – metsaistutused, 
metsahooldus, veemajandus, teenuspakkujate lühikoolitus, nt 
matka läbiviimine, loodusmaastiku kasutamise võimalused.

• Keelekümblus looduskeskkonnas.

• Keskkonnahariduse piirkondlikud keskused. Samuti oluline väikeste 
tugipunktide parem kasutamine. Nt Nõuni – noored käivad koos, 
agar õpetaja teeb erinevaid tegevusi kohapeal ja kutsub vajadusel 
spetsialiste kohale. 

• Koolidel on vaja investeeringuid – praegu käib projektipõhiselt. 
Vaja riiklikul või maakonna tasemel rahastust.



Projektid - lasteaed, 2011
• Tänapäeva lapsed on loodusest kaugenenud. Samuti ei tunne lapsed 

looduslähedast maaelu. Tahame seda, mida laps saaks reaalselt kasutada. 
Rõhuda looduslähedusele. 

• Väljundiks perepäev – lapsed ja vanemad. Tahe ennast näidata ka oma 
vanematele, ühistegemise rõõm. Pere tuleb välja ühistegevuseks! Et 
saadaks tunne, et koos on looduses tore. Võiks toimuda meie 13 
omavalitsuses. Võiks haakida omavalitsuste päevade juurde. 

• Toimumiseaeg - kui loodus tärkab, kõik on tunduvalt rohkem elus kui 
tavaliselt (aprill – mai) 

• Kaasatud võiksid olla Keskkonnaamet, RMK, MTÜ Omavalitsuste Liidu 
Keskkonnaosakond 

• Ürituste eestvedaja: MTÜ Omavalitsuste Liidu Keskkonnaosakond



Projektid - üldhariduskoolid, 2011
• Meil kolm piirkonda. Aja kokkuhoiu ja üritustele suurema kõlapinna 

leidmiseks otstarbekas teha ühisprojekte. Vaja lahendada, kes oleks 
projektijuht. 

• Looduspäevad – 1 aasta Tõrvas (Tõrva G, Ala PK, Hummuli PK), siis 
Valgas (Valga PK, Valga G, UVG, Lüllemäe PK, Tsirguliina KK, Hargla 
Kool), siis Otepääl (Pühajärve PK, Otepää G, Puka KK, Palupera PK, 
Aakre LA, Keeni PK). 

• Lahendada esialgu pilootprojektina. Eesmärgiks tutvustatakse ikkagi 
eelkõige oma maakonna väärtusi. Igal päeval oma läbiv teema – seened, 
kalad, Tõrva piirkonna loodusväärtused jms. 

• Mõte, et päeval pakutakse midagi peale, jalale, kõhule kui ka kätele. 
Kaasa löövad õpilased, õpilased õpivad tutvustama teistele oma 
kodukanti.



Projektid - täiskasvanud, 2011
• Klassiõpetajad soovivad abi projektide kirjutamisel. Võimalik lahendada 

maakonnasiseselt omafinantseeringuna. Korraldada õppepäev Valgamaa 
klassiõpetajatele. Keskkonnaamet, KIK, ainesektsioon. Millal? Märtsi 
koolivaheaeg. Leida aeg, mis kõigile sobiks. 

• Keskkonnateadlikkus ei ole täiskasvanutele atraktiivne. Tele- ja 
raadiosaated. Sotsiaalmeedia väga oluline. Et sõnul jõuaks kohale, kaasata 
avalikkusele tuntud inimesi. Võimalik lahendada ideekonkursina koolidele 
(nt pealkiri „Kuidas tarbida mõistlikult?“). Koolid, noortekeskused teevad 
ise videoid, panevad nt Youtube’i üles, otsivad tuntud inimese. 

• Perepäevad, messid – keskkonnateema sissetoomine. Kaasata 
õpilasomavalitsusi. Meil on küll loodusõhtud – huvilised inimesed tulevad 
kohale. Kuidas kaasata neid, kellele otseselt huvi ei paku. Messidel jms 
üritustel tuua keskkonnaalane info sisse bokside kaudu.



2012

Valgamaal võiks toimuda keskkonnasäästliku klassi võistlus, 
mille raames aususe põhimõttel käituvad võistlusest osavõtvad 
klassid kuue kuu jooksul keskkonnasäästlikult, pidades kinni 
kokkulepitud reeglitest. Kas sedalaadi võistlust on juba varem 
Eestis või mujal korraldatud ja millised võiksid olla täpsed 
võistlustingimused?



2013.a.



2014 - 2015

• Õppeprogrammide ühisprojekt – Lilli looduskeskus, Otepää 
loodusselts

• Seenepäevad Valgamaal, kalandusalane näitus ja 
programmid – Valga Muuseum

• Keskkonna-aabits – Valgamaa OVL

• Õppereis Ida-Virumaale



Valgamaa arengustrateegia 2020

• Valgamaa visioon 2020: Valgamaa on atraktiivne, kolme 
tugeva tõmbekeskusega maakond – parim paik maailmas. 

• Arenguvõimalused:

• Pöörata piirkonna looduslike eelduste paremaks ärakasutamiseks 
suuremat tähelepanu ökoloogiliste tegevusalade (sh ökoenergeetika, 
öko- ja loodusturism, ökopõllumajandus, köögiviljakasvatus, tervise- ja 
loodustooted) edendamisele.

• Keskenduda paremale sidustamisele ja koostööle Valga-Valka piiriülese
tõmbekeskuse ja logistilise baasi loomisel.



Valgamaa arengustrateegia 2020

Eesmärk 3: Valgamaa haridusvõimalused on kvaliteetsed ja 
mitmekesised. 

Meede 3.2: Hariduskvaliteedi tõstmine

Tegevused: 

Gümnaasiumide eripära väljaselgitamine ja fikseerimine koolivõrgu 
arengukavas. Gümnaasiumide õppekavades on eripära arvestavad
valikained.

Õpikeskkonna kaasajastamine innovaatiliste lahendustega.

Õpetajate oskuste innovaatilisemaks muutmine täiendkoolituste kaudu.



Valgamaa arengustrateegia 2020
• Eesmärk 5: Valgamaal on tegusad kogukonnakeskused ja aktiivne 

noorsootöö, huvitegevus ning spordi- ja kultuurielu.

• Meede 5.4: Noorsootöö osapooled, nii koolisisene kui ka avatud 
noorsootöö, toetavad noortes algatusvõime ja aktiivsuse tõusu.

• Tegevused:
• Suurendatakse võimalusi noorte loovuse arendamiseks, omaalgatuseks ja 

ühistegevusteks (koolid ja ANK-id). (KOV,VOL, Parnterluskogu, MV)

• Kõik huvihariduse ja -tegevuse võimalused on maksimaalselt ära 
kasutatud, mobiilsed huviringid.

• Võrdsete võimaluste, sh soolise võrdõiguslikkuse tagamine huvihariduses. 
Rohkem mehiseid huviringe. 

• Huviringide kättesaadavuse parandamine. 



Valgamaa arengustrateegia  - 2020
• Eesmärk 8: Elanikkonna terviseteadlikkuse ja tervisekäitumise 

arendamiseks on suurendatud paikkonna tervisedendusliku tegevuse 
võimekust

• Meede 8.1: Maakonna elanikele luuakse tervist väärtustav ja edendav
keskkond.

• Tegevused:

• Maakonnas on loodud soodsad võimalused tervislike eluviiside harrastamiseks, 
misläbi suureneb elanike kehaline aktiivsus ja väheneb riskikäitumine.

• Lastevanemate teadmiste, oskuste ja teadlikkuse suurendamine vanemlusest ja 
laste ning noorte tervisekäitumise kujundamisest. 

• Tervislike eluviiside toetamiseks viiakse läbi erinevaid maakondlikke ja riiklikke 
kampaaniaid.



Valgamaa arengustrateegia 2020

Eesmärk 10: Energia- ja loodusressursside säästlikum kasutamine ja 
alternatiivenergia lahenduste juurutamine 

Meede 10.3: Loodusressursside säästlikum kasutamine maakonnas

Tegevused: Keskkonnateadlikkuse tõstmiseks jäätmehooldust 
puudutavate kampaaniate ning teavitustöö läbiviimine nii riigi kui ka 
kohaliku omavalitsuse tasandil.

Keskkonnateadlikkuse tõstmine läbi haridusasutuste.

Saavutamise indikaatorid: 4. Ladestatavate jäätmete hulk ühe 
inimese kohta väheneb. Teadlikkus on tõusnud, jäätmete 
taaskasutamise osakaal suurenenud. 



Kuidas edasi?

http://www.firstchurchchampaign.org/blog/where-am-i-going-and-how-do-i-get-there http://www.stephendekuyper.com/ministry-2/where-am-i-going-now/



Keskkonnateadlikkuse programm
§ 8. Keskkonnateadlikkuse programmi eesmärk on toetada Eesti elanike keskkonnasäästlike 
tarbimisharjumuste kujundamist ning ökoloogilise tasakaalu tundmaõppimist.

organisatsioonis, sealhulgas haridusasutuses, mitteformaalse keskkonnajuhtimissüsteemi (rohelise 
kontori põhimõtete) rakendamine.

teavituskampaania korraldamine keskkonnaprobleemi leevendamiseks käitumis- või tarbimisharjumuste 
muutmise kaudu.

messide, festivalide, loodusõhtute ja muude sarnaste ettevõtmiste, mis on suunatud keskkonnasäästlike 
tarbimisharjumuste kujundamisele või ökoloogilise tasakaalu tundmaõppimisele, korraldamine.

haridusasutuses vähemalt ühe õppeveerandi vältava Keskkonnaministeeriumi veebilehel prioriteetsena nimetatud 
loodus- või keskkonnateemat käsitleva projekti elluviimiseks. Projekti kohustuslikud elemendid on kohalike ja 
globaalsete olude seostamine, projektis osalejate käitumisharjumuste seostamine projekti teemaga, 
keskkonnateema lõimitus eri eluvaldkondadega, uurimuslik töö, koostö

üldharidussüsteemi õpilastele õppeprogrammi elluviimine loodus- või keskkonnahariduskeskuses, keskkonnakaitse 
ja -kasutusega seotud ettevõttes või mittetulundusühingus. Projektis osaleb üks haridusasutus ja taotleja saab 
olla ainult sama asutus või selle 

kuni kolm õppepäeva kestva laagri korraldamiseks gümnaasiumi loodusvaldkonna õppesuuna ning looduse 
valdkonna huvikooli välipraktikumide, mis käsitlevad ökoloogilise tasakaalu tundmaõppimist, elluviimiseks 
180 euro ulatuses osaleva õpilase kohta. Taotlusi hinnatakse lihtsustatud menetluse korras ja taotlusvoor 
kuulutatakse välja üks kord aastas.pidaja.öoskuse arendamine, projekti tulemuste visualiseeritud väljund ja selle 
esitlemine;


