
                        
Viljandi maakonna keskkonnahariduse 

ümarlaua protokoll nr 12 

 

Koht: Otepää looduskeskus, Hellenurme veskimuuseum   Kuupäev: 15.01.2015 

Algus kell 10.30, lõpp kell 16.00 

Osalesid (registreerimisleht lisatud): Oskar Noorkõiv, Anelle Noorkõiv, Irma Tooming, Anu 
Metsar, Tiiu Rebane, Dagmar Hoder, Triin Saluste, Urve Kolk, Kaia Jõgi, Ülle Terase, Kristjan 
Kalda, Peep Tobreluts, Mae Juske, Piret Anier, Pille Udam, Anne Maala, Tiina Viir, Liina Laanemets, 
Angela Sööt, Piret Eit. 

Koosoleku juhataja: Reet Vaiksalu 

Protokollija: Reet Vaiksalu 

Päevakord:  

1. Tutvumine Otepää looduskeskuse keskkonnahariduslike võimalustega, sh uuenenud 
ekspositsiooniga. 

2. Arutelu projekti „Keskkonnahariduslikud programmid Viljandimaa lasteaialastele ja 1.-12. 
klasside õpilastele“ jätkamise osas. 

3. Viljandi maakonna keskkonnaharidust puudutava ülevaate koostamise hetkeseis. 

4. Õppeprogrammiga „Veest leivani“ tutvumine Hellenurme Veskimuuseumis.  

Koosoleku käik:  

Otepää looduskeskus tegutseb endises Otepää metskonna majas Pühajärve lähistel. 2013. aasta 
septebris valmis keskuses püsinäitus Otepää kõrgustiku maastikest ja looduspargist. Otepää 
looduspargi sümboli - väike-konnakotka - juhatusel saab külastaja aimu Otepää pinnavormidest, 
maastike muutumise ajaloost, kaitseala elustikust, suulisest pärandist ja looduskaitsest. 

Maakonna keskkonnaharidusliku projekti õppeprogrammide tagasisidest tuleb välja, et tegemist on 
väga vajaliku ühisprojektiga, mis muudab õpetajatel õppekäikudel käimise väga lihtsaks ja 
mugavaks. Kuna praegune projektijuht Liina Laanemets on avaldanud soovi projektijuhtimisest 
loobuda, oli koosoleku põhieesmärk projekti jätkumise huvides, leida uus asutus, kes sellega jätkaks. 
Projekti oli nõus 2015. aasta veebruari taotlusvooru esitama MTÜ Tipu Looduskool. Projekti osas 
suuri muudatusi ei planeerita. Kõik senised keskkonnahariduslike õppeprogrammide pakkujad olid 
nõus jätkama. Õppeprogrammide arv ja kirjeldused saata Dagmar Hoder´le esimesel võimalusel.  

Arutelu osas viidati ka sellele, et õppeprogramme lasteaialastele ja algklassidele on vähe. Valga 
maakonna ühisprojektis on algklassidele valikus 2 õppeprogrammi. Ka gümnaasiumiastmele võiks 
kaaluda võimalust pakkuda lisaks õppeprogramme.  

Kristjan Kalda Keskkonnainvesteeringute Keskusest täpsustas, et MTÜle ei kehti omaosaluse 



kohustus. Kuna keskkonnateadlikkuse programmile projektide esitamise kord on muutunud, toimub 
huvigrupile suunatud teabepäev 27. jaanuaril Viljandi Hotell Centrumi konverentsisaalis. Üheks 
oluliseks muudatuseks on ka see, et keskkonnateadlikkuse programmist saab õppeprogrammideks 
toetust taotleda ainult veebruari taotlusvooruga. Augustis ei ole võimalik seda alamprogrammi 
rahastada. 

Liina Laanemets täpsustas, et seni on projekti 200.- euro suuruse summaga toetanud Viljandimaa 
Omavalitsuste Liit. Bussitranspordi osas tuleks korraldada lihthange kolmes osas: Põhja-, Kesk- ja 
Lõuna-Viljandimaa kohta. 

Tiina Viir soovis ühisprojekti juurde arvestada ka õppematerjalide väljaandmise, paljundamise 
rahaline osa sisse. KIKi selgitus sellele oli, et see tuleks arvestada töötasu hulka. 

Viljandi maakonda puudutavad küsitlusankeetide osas ei ole Viljandi Kultuuriakadeemia tudengid 
veel muudatusi sisse viinud. Kontaktasutuseks jääb Keskkonnaamet, kes vajadusel ümarlauale 
täpsustavad küsimused ettepanekute tegemiseks edasi saadab.  

Koostöö osas soovivad Viljandi Kultuuriakadeemia seikluskasvatuse tudengid osaleda ühisprojekti 
õppeprogrammidel, et saada praktilist kogemust. Ümarlaua liikmed olid sellega nõus. 

Otsustati:  

1. Projekti „Keskkonnahariduslikud programmid Viljandimaa lasteaialastele ja 1.-12. 
klasside õpilastele“ esitab KIKi 2015. aasta veebruari taotlusvooru MTÜ Tipu 
Looduskool. Projekti mahtu uute pakkujate osas ei suurendata. Projektiga 
õppeprogramme pakkuvad organisatsioonid, isikud peavad õppeprogrammide arvu ja 
kirjeldused saatma Dagmar Hoder´le esimesel võimalusel. 

2. Programmide läbiviijad edastavad haridusasutustele suunatud küsitlusankeetide jaoks  
õpetajate kontaktisikute e-posti aadressid Keskkonnaametile 
(reet.vaiksalu@keskkonnaamet.ee) 28. jaanuariks 2015.  

3. Järgmine Viljandi maakonna keskkonnahariduse ümarlaua kokkusaamine toimub 14. 
mai 2015.a. Eesmärk on külastada Võrtsjärve järvemuuseumi, Vapramäe-Vellavere- 
Vitipalu Sihtasutust ja Luke mõisa ning tutvuda pakutavate keskkonnahariduslike 
võimalustega. 

 
 
Reet Vaiksalu 
Protokollija ja koosoleku juhataja 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 


