Lääne-Virumaa keskkonnahariduse ümarlaua protokoll

Koht: Keskkonnaamet, J.Kunderi 18, Rakvere
Kuupäev: 16.12.2016
Algus kell 13.00 lõpp kell 15.00
Osalesid (registreerimisleht lisatud):
Viive Kiis (RMK Sagadi looduskool), Kauri Kivipõld (Lahemaa Ökoturism), Krista Kingumets
(KeA), Enri Uusna (KeA), Maris Kivistik (KeA), Kerli Kõue (KeA), Tiina Sirelpuu (RRG), Vilja
Padonik (Rakvere PK), Joel Randveer (KIK), Marge Lepik (Viru Instituut), Aili Alatsei (Rakke
Kool), Priit Adler (Puhta Vee Teemapark), Elle Alber (Simuna Kool), Enely Rosenbaum (Rakvere
Täiskasvanute Gümnaasium)
Koosoleku juhataja: Enri Uusna
Protokollija: Kerli Kõue
Päevakord:
•
•
•
•

Kohalikud keskkonnahariduse pakkujad tutvustavad oma 2016 aasta tegemisi.
Kuidas paremini tutvustada keskkonnahariduse võimalusi piirkonna haridusasutustele.
Milline võiks olla Looduse päev 2017 – järjekorras kolmas.
Eesti Vabariik 100, mis üritusi võiks Lääne-Virumaa keskkonnahariduse pakkujad ühiselt
juubeliaastal korraldada

Koosoleku käik:
1. Teenusepakkujad tutvustavad enda 2016.aasta tegevusi.
Viive Kiis, Sagadi Looduskool
2016. aastal külastas Sagadi Looduskooli 10 000 õpilast, mis on poole rohkem varasemast. Mahtu
said suurendada, sest juurde on palgatud spetsialiste. Kokku on Looduskoolis 6-7 juhendajat, lisaks
kaks metoodikut. Looduskooli juhendajaid saab ka koolidesse kutsuda, et teha suuremaid programme
ja õppepäevi. Juunis viidi igal nädalavahetusel läbi traditsioonilised perepäevad ja augustis
puupäevad, mis jätkuvad ka järgmisel aastal. Septembris 2017.a on plaanis seenenäitusele lisaks teha
seenepäev töötubadega.
Kauri Kivipõld, Lahemaa Ökoturism
Lahemaa Ökoturismil täitus käesoleval aastal kümnes tegutsemisaasta. Jätkuvalt pakutakse
turismiprogramme kui ka keskkonnahariduslikke õppeprogramme, mida oli 2016 aastal päris ohtralt.
Priit Adler, Puhta Vee Teemapark
2016. aastal oli 6000 külastajat ning meeskonna moodustab 7 tegijat. 2017. a on plaan veelgi uusi
töötajaid värvata ja viia läbi koolitusi. Hetkel pakuvad jõuluprogrammi.

Krista Kingumets, Keskkonnaamet, Viljandimaa
Keskkonnaameti Lääne-Virumaa ja Lahemaa keskkonnahariduse osas on toimunud kaadrivahetus.
Piirkonna uued spetsialistid on Enri Uusna ja Kerli Kõue. Programme oli 2016.a rohkem, kui
varasemalt. Lisaks Lahemaale, teeme õppeprogramme ka teistel kaitsealadel (Neeruti, Tudu, Äntu,
Porkuni, Viitna). Sügisel toimus sarjast „Looduse päev“ Lahemaa rannalooduse päev Pärispeal,
kümne teenusepakkujaga ja mida külastas ca 200 õpilast. Õpetajate poolt oli tagasiside, et sarnase
päeva võiks teha ka Rakvere linnas.
Enne KIK vooru koostasime maakonna keskkonnahariduse pakkujatega powerpoint esitluse ja
külastasime koole, et taotlemisvõimalusi õpetajatele ja huvijuhtidele koolis kohapeal tutvustada.
Seda traditsiooni võiks jätkata. Uue aasta alguses vajalik kokkupandud materjal kõikidel osapooltel
üle vaadata ja koolidele välja saata.
Hetkel on käimas Lahemaa 45 raames fotokonkurss, tähtajaga 15.jaanuar 2017.
Lähem info: http://www.keskkonnaamet.ee/lahe/loodus/lahemaa-45/fotokonkurss-aastaringlahemaal-loodus-ja-inimene-2/
Joel Randveer, KIK
Keskkonnateadlikkuse taotlusvoor on endiselt tulemas, tingimused on varasemast tõenäoliselt
kehvemad. Ilmselt väheneb transpordi rahastamise osakaal. Vähemalt kuu aega enne annab KIK
vooru tähtajast teada ja võimalusel teevad ka koolituse. Ilmselt võib voor tulla veebruaris - märtsis.
Tuleb ka õpetajatele sellekohane infopäev.
Kui kooli/kov projektis on keskkonnahariduse programmi hind kallim, kui KIK ette näeb, siis ei
tõmmata programmi maha, vaid pigem oodatakse koolilt piirsummast ülemineva summa
omafinantseerimist..
Ministeeriumi suund on see, et taotlustes olevad programmid ja nende info peaks tulema
keskkonnaharidus.ee lehelt. KIK ja taotlemine on muutuste tuules.
2. Keskkonnahariduse tutvustamise võimalused 2017.aastal
Priit Adler - KeA on teinud eelnevatel aastatel üleriigilise keskkonnahariduse konverentsi, midagi
sarnast võiks olla ka maakondades ainult õpetajatele. Keskkonnahariduse pakkujate mess võiks

olla üheks võimaluseks, mille abil paremini sihtgruppideni jõuda.
Maris Kivistik – õpetajatele sooviksime pakkuda infopäevadel metoodilist koolitust, kuidas siduda
koolitööd, väliõppeprogramme ning hiljem saadud teadmised. Kuidas mitteformaalsed programmid
seonduvad riikliku õppekavaga ning kuidas toimub erinevate ainete lõiming.

3. Looduskaitsekuu 2017 – Eestilt Euroopale, Euroopalt Eestile.
Maris Kivistik - KeA teeb traditsioonilist matka mai kuu lõpus. KeM on pakkunud välja, et ka teised
teenusepakkujad teeksid looduskaitsekuu raames ühel nädalavahetusel ürituse, näiteks
loodusvaatlustornis võtab teenusepakkuja huvilisi vastu kindlaks määratud kellaajal.
KeA looduskaitsekuu projektist on ette nähtud ühe teenusepakkuja sidumine ka antud projekti.
KeA ettepanek, et teised teenusepakkujad mõtleks teisteks mai nädalavahetusteks enda poolt
pakutavaid teemakohaseid üritusi, mida KeA tutvustab Facebook’ kampaania lehel, ajalehtedes.
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4. Eesti Vabariik 100.
Maris Kivistik - Soov teha kingitus EV’le loodusürituste, matkade näol. 2017.aastal muutub
kaitsealade koduleht. Kõik praegused keskkonnaamet.ee lehel olevad kaitsealade kodulehed lähevad
üle kaitsealad.ee domeenile. Lisandub ka uusi kaitsealasid. Leht on mõeldud kasutamiseks
riigiametnikust turistini.
5. Jooksvad küsimused - probleemid.
*Enri Uusna – kas keskkonnahariduse ümarlaua formaat on jätkusuutlik ja kui tihti oleks vaja
kohtuda?
Kauri Kivipõld – on oluline kohtuda ja teada, kes on kes ja mida nad teevad.
Krista Kingumets – kasutage teised ka listi, kuhu kirjutada, kui on mure või infot, mida jagada
Joel Randveer – kuni KIK ja keskkonnateadlikkuse programm on, oleks ümarlaua kohtumised ikka
olulised.
*Marge Lepik – Kas on uurimistööde teemasid, mida Viru Instituudi loov- ja uurimistöö õpilaste
konkursil välja pakkuda ja juhendada? Viru Instituudi korraldatud on uurimistööde konkursi tähtaeg
on 31.mai. Teema on vaba.
Krista Kingumets - Keskkonnaametil on teist korda üleskutse piirkonna koolidele koostada loov- ja
uurimistöid Lahemaa teemal. Tiina Neljandik ja Linda Metsaorg on välja pakkunud, et nad on nõus
juhendama
õpilasi
Lahemaa
teemadel.
Esialgne ajakava on selline, et aprill 2017 ootame õpetajatelt infot, õpilastest kes on teinud
Lahemaaga seotult töid. 2017 novembris on planeeritud järjekordne seminar, kus autorid enda töid
tutvustada saavad. Tegemist avaliku üritusega. Lisaks talletatakse tööd Lahemaa arhiivis ning
avaldatakse rahvuspargi kodulehel (autori nõusolekul).
Info ja varasemad tööd: http://www.keskkonnaamet.ee/lahe/uldinfo/l/
Vilja Padonik – ühendada mitme erineva asutuste konkursid ühte, siis ei ole lastel ja õpetajatel nii
palju kohti, kuhu esitada ja mida meeles pidada/jälgida.
Maris Kivistik - Tartu Loodusmaja teeb ka loodusteemaliste uurimistööde konkurssi, kuhu võivad
õpilased üle Eesti kandideerida.
Marge Lepik – lasteaiad soovivad metoodilist abi, kuidas ise lastega lasteaia ümbruses looduse
õppimiseks radu või vaatluspunkte teha.
KeA saab sellega aidata. Pakume lasteaedade õpetajatele koolituspäevi erinevatel teemadel.
Sellekohane kiri on välja läinud ka Lasteaednike Liidule.

Otsustati:
*Sügisel toimuvad infopäevad kindlasti jätkuvad, idee on hea ja vajab mõtlemist. Parim päev
õpetajatele on reede, algusega kl 13-14. Kutsume üles seni toiminud formaati muutma.
*Pakkujad mõtlevad soovi korral erinevaid üritusi looduskaitsekuul läbi viimiseks. KeA mõtleb, keda
kaasata enda projekti partneriks.
*Ümarlaudade kooskäimisi jätkatakse vastavalt vajadusele. Oodatud initsiatiiv kokku saamisteks ja
teemade arutamisteks kõikidelt liikmetelt.

*Keskkonnaamet ja Viru Instituut peavad läbirääkimisi loov-ja uurimistööde korraldamise osas. Ehk
saab konkursi viia nö.ühe mütsi alla. Nii on kõlapind suurem ja haridusasutustel kergem
orienteeruda.

