
 

 

 

 

 

 

Valgamaa keskkonnahariduse ümarlaud teemal „Valgamaa keskkonnahariduslike programmide 
ühisprojekt – kuidas edasi?“ 

Protokoll 

 

Koht: Valga Maavalitsuse saal 

Kuupäev: 21.01.2015 kell 14.30-16.30 

Osalesid:  

Terje Puudersell – SA KIK 

Anu Metsar – Eesti Maaülikool 

Tiivi Rüütel – Valga Põhikool 

Sirje Malm – Valga Lasteaed Walko 

Jane Mölder – MTÜ Valgamaa Omavalitsuse Liit 

Ilona Akimova – MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit 

Peeter Kangur – Pühajärve Põhikool 

Mae Juske – MTÜ Hellenurme Veskimuuseum 

Liina Laanemets – MTÜ Lilli Looduskeskus 

Tarmo Evestus – MTÜ Otepää Loodusselts 

Ümarlauda juhatas ja protokollis: Margit Turb – Keskkonnaamet 

 

Päevakord:  

1. Ülevaade käimasolevast maakondlikust keskkonnahariduse ühisprojektist – Liina 
Laanemets, MTÜ Lilli Looduskeskus 

2. Arutelu õppeprogrammide ühisprojekti jätkamise teemal 



Arutelu: 

Margit Turb: Oleme täna kokku tulnud seoses hiljuti selgunud asjaoluga, et õppeprogrammide 
taotlusi saab KIK-le teha ka tavakorras vaid aasta alguses toimuvas voorus. Lilli looduskeskuse 
esindaja tutvustab kõigepealt, kuidas käimasolev projekt toimib, milline on olnud tagasiside. Seejärel 
arutleme 2015/16. õppeaasta ühisprojekti osas, kas teeme, kes hakkab eestvedajaks, millistele 
teemadele ja vanusegruppidele keskendume, milline on taotluse esitamiseks vajalikud tegevused ja 
nende tähtajad projekti asjaosalistele. Projekti senine eestvedaja Lilli looduskeskus on teada andnud, 
et nad järgmisel õppeaastal projekti eestvedamisega ei jätka. Uue taotluse esitamise tähtaeg on 16. 
veebruar 2015. 

Liina Laanemets: Sel õppeaastal läheb Valgamaa ühisprojekt sujuvamalt. Projekti raames pakutakse 
145 programmi, milles osaleb umbes 2610 last/õpilast. Õpetajate tagasiside on olnud positiivne, 
leitakse, et tegu on vajaliku projektiga, samuti aitab korraldamine väljastpoolt kooli õpetajate aega 
kokku hoida. Teemad ja teemade valik on laiem – klassid saavad valida kolme programmi vahel. 
Hetkel käimasoleva projekti raames kuni 2015. aasta kevade lõpuni toimuvad õppeprogrammid: 

5-7 aastased lasteaialapsed, "Saame pokudega sõbraks", Pokumaa SA 

1.-3. klass "Veest leivani" Hellenurme Veskimuuseum 

1.-3. klass "Metskits", Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA 

1.-3. klass "Loodusretk Soontaga metsas", Aare Jaama 

4.-6. klass "Õppekäik Teringi rabas", Lilli Looduskeskus 

4.-6. klass Karula rahvuspargi tutvustus ja vee-elustiku programm, Keskkonnaameti Karula 

rahvuspargi keskus ja MTÜ Maavillane 

4.-6. klass "Otepää kõrgustik ja looduspark", Keskkonnaameti Otepää looduskeskus 

7.-9. klass "Sammalde salamaailm", Keskkonnaameti Otepää looduskeskus 

7.-9. klass "Samblikud kui õhu puhtuse indikaatorid" Keskkonnaameti Otepää looduskeskus 

7.-9. klass "Putukad", Tartu Ülikool Loodusmuuseum 

7.-9. klass "Pinnavormide tekkelugu" MTÜ Maavillane 

Eelregistreerimine oli 2014. aastal, selleks kevadeks on veel üksikud programmid saada.  

Tiia Trolla: uus määratud transpordikulu piirsumma on ebaõiglane. Ka maakonnasiseselt ei tule 
sellega välja, Karula rahvuspark jääb liiga maakonna serva, siia ei tule keegi. 

Anu Metsar: Õpetajatel peab olema võimalus valida, millise teema kohta soovitakse saada 
väljastpoolt tuge õppeprogrammina. 

Tiia Trolla: Enda senise kogemuse kohta võin öelda, et tihti ei planeerita koolide poolt piisavalt aega, 
et jõuaks korralikult programmi läbi viia.  



Terje Puudersell: Olla võiks n.ö internetipõhine tellimissüsteem Valgamaa osas. Info haldamine 
elektroonne. Keegi peab infot koguaeg haldama.  

Tiivi Rüütel: Valga Põhikooli osas oleks meil õpetajatena palju lihtsam, kui ei peaks ise 
projektihaldusega tegelema. Pean kooli juhtkonnaga ka läbi rääkima, kuid üldjoontes tuleks 
arvestada, et Valga Põhikoolis on 50 klassi. See teeb 100 õppeprogrammi. 

Terje Puudersell: Valga Põhikool on nii suur, et te võiksite ise taotluse teha, siis on teil koolisiseselt 
parem õppekäike organiseerida. 

Sirje Malm: Lasteaiana oleme väga huvitatud projektis osalemisest. 

Liina Laanemets: Peeter Kangur on andnud esialgse nõusoleku projekti juhtima hakkama. 

Tiia Trolla: Koolidele ja lasteaedadele tuleks saata kutsed üheaegselt. 

Liina Laanemets: Transpordi osas tuleb arvatavasti teha hange kolmes osas, s.t Tõrva, Otepää ja 
Valga piirkonna kohta. 

 

Otsustati: 

1. Koostada taotlus SA KIK õppeprogrammide läbiviimiseks Valgamaal järgmisel, 2015/16 
õppeaastal. 

2. Projekti eestvedajaks on Peeter Kangur, MTÜ Otepää Loodusselts. 

3. 26.01.2015 Tiivi Rüütel annab edasi Valga Põhikooli vastuse ja esitab vajadused. 

4. Margit Turb Keskkonnaametist aitab projekti käima lükata, kuna taotluse esitamiseni on väga 
vähe aega jäänud. 

5. Margit Turb saadab programmipakkujatele kutse projektis osalemiseks. Vastamise tähtaeg 
30. jaan 2015, programmipakkujad saadavad ühtlasi selleks kuupäevaks pakutavate 
programmide kirjeldused koos maksumustega. 

6. Peeter Kangur suhtleb koolidega. Koolidelt oodatakse registreerimist ja kinnituskirju projektis 
osalemiseks klassirühmade kaupa.  

 

 


