
Keskkonnaharidus 
Lääne-Virumaal ja 

Lahemaa rahvuspargis 



Keskkonnahariduse pakkujad Lääne-Virumaal 
ja Lahemaa rahvuspargis 

o Keskkonnaamet – Lahemaa rahvuspargi looduskeskus, Palmse
o RMK Sagadi looduskool 
o RMK Oandu looduskeskus
o Eru lahe Rannarahva Selts – Pärispea ps
o Lahemaa Looduskool – Lahemaa läänepoolne e Harjumaa piirkond
o MTÜ Lahemaa Ökoturism – Juminda, Käsmu ja Vergi ps
o Lahemaa Retked OÜ – Juminda ja Pärispea ps
o Puhta Vee Teemapark & MTÜ Ökokratt – Metsamõisa, Järsi küla, Tamsalu 

vald 
oLahemaa Keskkonnahariduse Selts – Lahemaa läänepoolne piirkond

* Käsmu Meremuuseum, Porkuni Paemuuseum 





Tegutseme järgmistel põhimõtetel

o Elamuslikke ja kogemuslikke õppeprogramme viime läbi loodus- ja 

õpperadadel

o Erinevatele sihtrühmadele suunatud programmid toetavad riiklikku 

õppekava

o Programmides on olulisel kohal säästva arengu põhimõtete 

tutvustamine 

o Rakendame erinevaid aktiivõppemeetodeid sh keskkonnamänge 



Keskkonnaamet –
Lahemaa rahvuspargi 
looduskeskus

 Asub Palmses, Lahemaa rahvuspargi 
looduskeskuses

 Viib läbi õppeprogramme keskuses, 
loodus- ja õpperadadel ning koolides

 Rõhk muuhulgas keskkonnakasutuse 
teemalistel programmidel

 Õppeprogrammide läbiviimine TASUTA!

 Lahemaa rahvuspargi keskuses 
rahvusparki tutvustav püsiekspositsioon 
(valmis 2014 kevadel), 70 kohaline 
auditoorium ja 25 kohaline õppeklass

 Õppeprogrammides kasutusel erinevad 
õppekogud – jahindus, kivimid, linnud, 
putukad jne ning erinevad 
õppevahendid – binokulaarid, 
termomeetrid, binoklid, kompassid jne

Lahemaa ekspositsioon

Palmse õppeklass

http://www.keskkonnaamet.ee/lahe/kultuuriparand/12790/


Õppeprogrammid

Õppeprogrammide juhendajad:
Krista Kingumets ja Liina Niinemägi 

Kontakt: 
krista.kingumets@keskkonnaamet.ee, tel: 5562 4391  

liina.niinemagi@keskkonnaamet.ee, tel: 5304 7344

 Kokku ~ 20 erinevat 
õppeprogrammi, milles 
rakendatakse aktiivõppetegevusi 
ning keskendutakse inimese ja 
keskkonna seisundi vahelistele 
seostele

 Lahemaal toimuvad 
väliõppeprogrammid Viru rabas, 
Majakivi-Pikanõmme õpperajal, 
Palmse mõisa parkmetsas, Viitnal, 
Tudusoos, Neerutis ja Rakvere 
tammikus 

 Sise- ja väliprogrammide 
teemaatikaks on sookooslused, 
looduskaitse põhimõtted, liikide 
tundmaõppimine (imetajad talviste 
tegutsemisjälgede järgi, samblikud, 
taimeliigid), maavarade kasutamine 
ja kaitse, mullastik, jäätmed ja 
ökoloogiline jalajälg, Soome lahe 
seisund ja liigid, Lahemaa loodus- ja 
kultuuripärand

mailto:krista.Kingumets@keskkonnaamet.ee
mailto:liina.niinemagi@keskkonnaamet.ee
http://www.keskkonnaharidus.ee/centre/lahemaa-looduskeskus-keskkonnaamet/


Muud tegevused

 Lahemaa rahvuspargi Junior Ranger
kursus
Ootame osalema 13-17 a. noori! 
Aasta jooksul toimub kevadel ja 
sügisel 2- päevane väliseminar ning 
suvel 3 – päevane laager. 

 Õppevahendite laenutamine
2015. a kevadel valmis ESF 
programmi toel 8 uut õppevahendit: 
Lotte loodusmäng, Kus on elu 
säästlikum ja mõistlikum, Õiglane 
kaubandus, Rannaniidukohver, 
Savimaja ja veebikeskkonnas 
Avastusrada, eLoodus, 
Keskkonnakompass
* Laenutamine koolidele TASUTA!

 Looduskaitse kuu matkapäevad, 
sügisene õpilasviktoriin, 
keskkonnakasutuse teemalised 
infopäevad jne 

Kanuumatk 
Junior Ranger
laagris

Lotte Loodusmäng

http://keskkonnaamet.ee/teenused/keskkonnaharidus-2/junior-ranger/
http://www.keskkonnaharidus.ee/oppematerjalid/oppevahendid/


RMK Sagadi looduskool

 Asub Sagadi mõisas, RMK Sagadi 
metsakeskus, looduskool 
http://sagadi.ee/looduskool

 Viib läbi õppeprogramme looduskoolis, 
metsamuuseumis, Sagadi mõisas, 
loodus- ja õpperadadel ning koolides ja 
lasteaedades

 Rõhk inimese ja looduse seoseid 
mõtestavatel programmidel

 Programmid on seotud erinevate 
õppeainete ja läbivate teemadega ning 
toetavad õppekava alusväärtuste ja 
pädevuste saavutamist

 Õppeprogrammides kasutatakse 
looduskooli juhendajate poolt koostatud 
õppematerjale ning mitmekesiseid 
õppevahendeid: luubid, binokulaarid, 
binoklid, andmekogujad ja sensorid.

http://sagadi.ee/looduskool


Õppeprogrammid

Õppeprogrammide juhendajad:
Tiina Jamsja, Tiina Reintal, Viive Kiis, Riina Laanetu, Liisa Puusepp, Krista Tomson, 
Merilin Värkraud, Karl Märdla, Tiiu Tagamets, Helen Tuusti, Asta Tuusti

Kontakt: 
looduskool@rmk.ee

 Üle 50 erinevatele sihtrühmadele 
suunatud õppeprogrammi, mida 
iseloomustab avastuslikkus, 
uurimuslikkus, aktiivõpe, kõigi 
meelte kasutamine

• Programmid tutvustavad Eestimaa 
looduse mitmekesisust Lahemaa 
koosluste, maastike ja pärandkultuuri 
näitel; õpime tundma liike, nende 
elukeskkondi ja seoseid eluta ja 
eluslooduse ning inimtegevusega.

• Programmide käigus arendatakse 
praktilist looduse tundmist, vaatlus-
ja märkamisoskust, oskust uurida ja 
analüüsida oma elukeskkonda ning 
hoolivust ümbritseva suhtes.

mailto:looduskool@rmk.ee
http://sagadi.ee/looduskool/opilasprogrammid


Muud tegevused

 Pakume metsamuuseumi külastavatele klassidele 
näitustega tutvumiseks töölehti. 

 Sagadi looduskool korraldab erinevaid avalikkusele 
suunatud üritusi, neist on traditsioonilised :

1. Looduskooli perepäevad juulis 

Sellel aastal on teemadeks meri,   putukad, linnud, 
korilus

2. Puupäevad 6.-7. augustil 

Puupäevad on RMK Sagadi metsakeskuse aasta kõige 
suurem hariduslik üritus.  Metsa mitmekülgseid 
väärtusi tutvustavad tegevused ja töötoad toimuvad 
kogu mõisas.

3. Seenenäitus 10.-11. septembril 

Ka kõige kesisemal seeneaastal oleme välja pannud 
üle 100 seeneliigi. Näitust tutvustavad kogemustega 
juhendajad.

Üritustel osalemine ja töölehed on TASUTA!

http://www.sagadi.ee/meist/sundmused-2016


RMK 
Oandu looduskeskus

• RMK Oandu looduskeskus  asub Oandul, 3 km 
Sagadi mõisast Altja poole.

• Viib läbi programme ja üritusi Lahemaa 
õpperadadel, looduskeskuses, Ojaäärse 
loodusmajas, Roela käbikuivati-muuseumis, 
Neerutis, Tsitres ja Muuksis.

• Püsiekspositsioon metsast ja metsatöödest 
peahoones ja küünis, Mets – apteek ja toidusahver 
Jääkeldris,  Kopraraja aastaring Käbitares, Altja
mereranna õpituba.

• Looduskeskuses 20 - kohaline õppeklass, 40-
kohaline saal filmide vaatamiseks, 40-kohaline 
väliõppeklass, lõkkeplats, 20-kohaline lõkkeonn.

• Kollektsioonid ja õppevahendid tasuta  
kasutamiseks.

• 5 märgistatud loodusrada algavad  otse 
looduskeskuse õuelt, kaardid ja info looduskeskuse 
teabepunktis.



Õppeprogrammid

• Kokku  15 erinevat loodusõppeprogrammi

• Programmidest variandid erinevatele 
vanuserühmadele eelkoolist  gümnaasiumini

• Programmid toetavad riiklikku õppekava

• Rõhk Lahemaa looduse ja kultuuripärandi, 
metsade majandamise ja  loodushoiu teemalistel 
programmidel.

• Programmide osaks on metsaretked, 
rollimängud, filmilõikude vaatamine, praktiliste 
ülesannete lahendamine, määrajate ja kaartide 
kasutamine. 

• Soodusprogrammid 1€ õpilane, 
seljakotiprogrammid  ja  ekspositsioonide 
külastamine-juhendamine tasuta.

Programmide juhendajad Tiina Neljandik,  Ivika Levo, 
Valdek Kilk, Riina Laanetu, Ene Riiberg jt 

Info: www.loodusegakoos.ee

Kontakt: Oandu.looduskeskus@rmk.ee,  6767010 

Tiina.Neljandik@rmk.ee , 5099397

http://www.loodusegakoos.ee/
mailto:Oandu.looduskeskus@rmk.ee
mailto:Tiina.Neljandik@rmk.ee


Muud tegevused

• Teabepunkt on avatud 15.05 – 15.09 iga 
päev, muul ajal tööpäeviti. Sel ajal avatud ka 
näitused, saab vaadata filme ja Lahemaa 
slaidiprogrammi.

• Teabepunktist saab kaarte ja juhatust 
looduses liikumiseks. Õpilasgruppidele 
anname lisaks kasutada töölehti ja 
vahendeid iseseisvateks õpperetkedeks, 
juhendame kohapeal.

• Sündmuste kalender –
www.loodusegakoos.ee matkad, 
kultuuripärandi retked küladesse, 
õppepäevad, kohtumised loodusetundjatega. 
Rakverest toob kohale tasuta Metsabuss.

• Metsaviktoriin - Loodusteadmisi edendav 
internetipõhine viktoriin Eestimaa koolidele. 
Küsimused 2 raskusastmes, eesti ja vene 
keeles.

Teabepunkt: oandu.looduskeskus@rmk.ee, 

tel.: 6767 010

http://www.loodusegakoos.ee/
mailto:oandu.looduskeskus@rmk.ee


Keskuse asukoht: Viinistu Merekeskus

Õppeklass: Mohni saal 40 kohta

Muuseumid: Kunstimuuseum ja 
Koduloomuuseum

Materjalid infopunktis:Pärispea poolsaare 
rannalooduse õpperadade juht. 
Raamatud Lahemaa rannakülade 
lugusid nr.1 ja nr.2 ning Eru lahe 
rannakülad

Õppeprogrammid: 

• rannaloodus 

• merelinnud

• pärandkeskkond rannakülades 

• Mohni saare elukooslused (paadiretked 
saarele)

• Läänemere projekti (BSP-Baltic Sea 
Project) programmide ülesanded

Eru lahe Rannarahva Selts

Kontakt: Linda Metsaorg
Linda.Metsaorg@mail.ee
Mob: 56917494
www.rannarahvas.ee

mailto:Linda.Metsaorg@mail.ee


Õppeprogrammid

 Õppeprogrammide täitmine 
toimub matkal Pärispea 
poolsaare rannalooduse 
õpperadadel Hara lahe ääres, 
Pähkneemel  ja Mähu otsa-
Purekkari rajal

 Õppematka temaatika aluseks 
on põhikooli riiklikul õppekaval 
tuginevad mereteemalised 
praktilised tööd loodusainete 
valdkondades, nagu  
loodusõpetus, bioloogia, 
geograafia, füüsika, keemia jt., 
ning neid läbiv teema „Keskkond 
ja jätkusuutlik areng.“ 

Kontakt: Linda Metsaorg
Linda.Metsaorg@mail.ee
Mob: 56917494
www.rannarahvas.ee

Läänemere projektis osalevate koolide õpilased 
teevad  matkal vaatlusi BSP programmide alusel 
(vee kvaliteet meres ja jões elustiku põhjal, 
rannikuvaatlused ja lindude ökoloogia)

mailto:Linda.Metsaorg@mail.ee


Muud tegevused

Rahvusvahelised linnuvaatluspäevad 

 Kesktalvine veelindude loendus Eru 
ja Hara lahe rannikul Pärispea 
poolsaarel -16.-17.01.2016

 Lihavõtte linnuvaatluspäevad 26.-
27.03.2016

 Sügisesed linnuvaatluspäevad 

1.-2.10.2016

Lahemaa rahvuspargi loodus- ja 
pärandkultuuri väärtused

* Õppereisid Lahemaal – kooliõpilaste 
klassiekskursioonid rannalooduses

Kontakt: Linda Metsaorg
Linda.Metsaorg@mail.ee
Mob: 56917494
www.rannarahvas.ee

mailto:Linda.Metsaorg@mail.ee


• Loodud 2015. aastal

• Tegevuspiirkonnaks üldjuhul Ida-
Harjumaa. Üheks eesmärgiks on 
tutvustada Lahemaa rahvuspargi 
läänepoolseid piirkondi.

• Lahemaa Looduskool on avalikes 
huvides tegutsev MTÜ, mille 
põhitegevus on suunatud keskkonna 
tundmaõppimisele ja teadmiste-
oskuste vahendamisele.

• Retkejuhtideks on kogemustega ja 
erialase ettevalmistusega piirkonna 
looduse ja elukeskkonna omapära 
ning õpperadasid tundvad inimesed.

• Koostööpartneriteks on Lahemaal 
keskkonnaharidust pakkuvad 
vabaühendused (seltsid, FIE-d jt.).



Õppeprogrammid 
• Koostame õuesõppe päeva (tundide) 

sisu lähtudes huvigrupist, lõimime 
programmi ühte teemasse tegevused, 
mis seovad erinevaid õppeaineid.

• Pakutav tegevus (õpe, perepäev, matk, 
ekskursioon v.m) peab olema lõiming
piirkonna ajaloost, kultuurist, loodusest 
ja keskkonnakaitsest.

• Õuesõppe programmi kestvus üldjuhul 
180 minutit (sisaldab pikniku pausi). 
Võimalus tellida loodusesse ka soe toit 
(supp + tee/morss).

• Tegevused toimuvad õues, seega 
osalejatel on vajalik ilmastikule vastav 
riietus ja jalats.

• Soovitame igal õpilasel kaasa võtta 
kõvade kaantega märkmik (õueõppe 
päevik – analoog lugemispäevikuga), 
ilmastikukindel kirjutusvahend, 
värvipliiatsid, pildistamise aparaat. 

lahemaalooduskool@gmail.com

http://www.lahemaalooduskool.eu

https://www.facebook.com/ Lahemaa Looduskool

Lahemaa Looduskooli juhataja: 
Maie Itse  

tel. 5148614



Meie plussid 

• Me oleme liikumises ja tegutseme 
õues.

• Meie tegevuspiirkond võimaldab 
käsitleda koolide õppekava erinevaid 
teemasid (rannajoon, saared, 
veestik, karst, ürgorud, taimestik, 
metsakooslused jne)

• Märksõna on LÕIMING – loodus, 
pärandkultuur, elukeskkond, 
õppekava, õppeained

• Me ei investeeri ühe keskusehoone 
ülalpidamisse, vajadusel rendime 
olemasolevaid ruume (rahvamajad, 
puhkemajad).



MTÜ Lahemaa 
Ökoturism

• Lahemaa Ökoturism asutati 
2006. aastal kahe Lahemaa giidi 
poolt, et tutvustada Lahemaad 
kui kohta, mis ühendab mere ja 
maa, inimkultuuri ning looduse 
ühte terviksüsteemi. 

• Meie põhimõteteks on pakkuda 
vastutustundlikku reisimist, mis 
toetab looduse ja kultuuripärandi 
säilimist, kohalike elanike heaolu, 
suurendab külastajate 
keskkonnateadlikkust.



Õppeprogrammid 

• Õppeprogrammid lõimivad endas 
inimmõju, Lahemaa kooslused ja 
pärandkultuuri.  

• Pakume järgmisi õppeprogramme:

*Inimmõju rannikukooslusele ja 
mereelustikule (Käsmu)

*Avastame veejõudu (Lahemaa joad)

*Lähme omadega rappa (Viru ja Aabla
raba)

*Tuulepealne maa (Pedasaare neem)

*Rannakülad (Käsmu ja Altja)

*Aardejaht Käsmus 

*Looduse jututuba – loengud ja 
pildiprogrammid koos jutuga 



• Põhilised tegutsemispiirkonnad on 
Käsmu poolsaar, Purekkari neem 
ning Viru raba

• Pakume huvilistele: 
loodusretki;
keskkonnahariduslikke 
programme; 
looduse jututuba; 
seiklusmängu aardejaht.

NB! Soovi korral küsi personaalset 
pakkumist!

KONTAKT

Kauri Kivipõld

55563088

lahemaaokoturism@gmail.com

www.okoturism.com

mailto:lahemaaokoturism@gmail.com
http://www.okoturism.com/


Lahemaa Retked OÜ

• Eesmärk tutvustada Lahemaal 
Juminda ja Pärispea poolsaarel 
kõneldava kirderanniku murde 
murrakut

• Rannakeel ehk pohiranna – on osa 
Kirde rannikumurdest, levinud 
Juminda ja Pärispea poolsaarel, see 
on Eesti põhjapoolseim osa – sealt ka 
POHIRANNA.

• Rannakülades räägiti seda veel 
kuumekümnendate-
seitsmekümnendate  (1960 – 70) 
aastateni. Põlvkondade 
vahetumisega on keel kadumas ja 
seetõttu püüame seda elus hoida ja 
tutvustada. 



Õppeprogrammid 
• Rannakeele programmis kirderanniku 

murde murraku õppimisel uurime 
murdesõnu, laulame rannakeelseid 
laule ja mängime mänge.
Lõiming eesti keele, ajaloo ja 
kodulooga

• Vastavalt vanuseastmele on 
programm erinev: koolieelikutele ja 
algklassiealistele mängulisem, 
keskmisele koolieale ülesanded, 
vanemale koolieale ja täiskasvanuile 
võrdlemist soome ja isuri keelega. 

• Toimumiskohad Leesi rahvamajas 
retkega Leesi külas ja kalmistul või 
loodusretk Majakivi juurde; Pärispea 
seltsimajas loodusretkega Purekari 
otsale

• Võimalus tulla ka tellija juurde, 
väljasõiduprogrammile 

HIND KOKKULEPPEL! 

Juhendajad: 
rannakeel – Riina Laanetu v Ene Velström

Muusikaline osa – Heli Kendra v Triin Jõeleht

Retke juhendab Riina Laanetu
Kontakt: R.Laanetu, riinalaanetu@gmail.com ja tel: 5145830

www.lahemaaretked.ee

mailto:riinalaanetu@gmail.com
http://www.lahemaaretked.ee/


Lahemaa 
Keskkonnahariduse 
Selts

 Lahemaa Keskkonnahariduse Selts ühendab
Lahemaal elavaid ja tegutsevad loodusinimesi
ja retkejuhte.

 Viime läbi õppeprogramme Lahemaa 
looduses ning koolides kohapeal

 Kõik programmid on tihedalt seotud kooli
ainekavadega ning kooskõlastatakse alati
lastegrupi õpetajaga, et rõhuasetus vastaks
hetkel koolis käsitletavale. Lisaks pakume ka
võimalust koostada programm ja marsruut
vastavalt soovidele, vajadustele ja 
konkreetsele ajale - iga retk on individuaalne
ja kordumatu. Oluliseks tegevussuunaks on 
praktilise looduskogemuse viimine õpilasteni
läbi õuesõppe ja vahetu kogemuse.

 Alla 20 lapselise grupiga on kaasas 1 
retkejuht, üle 20 lapse 2 retkejuhti. Ühe 
retkejuhi hind on 100€. Programm kestab 3-4 
tundi.



Õppeprogrammid

Õppeprogrammide juhendajad:
Karoliina Juurik ja Rauno Masing

Kontakt: 
karoliina.juurik@gmail.com, tel: 5340 1033  

rauno.masing@gmail.com, tel: 5667 7018

 8 erinevat programmi, vt 
http://lahemaaselts.ee

 Väliõppeprogrammid toimuvad Viru 
rabas, Pärlijõe ääres ja mujal

 Programmide teemaatikaks on 
Lahemaa maastik, pärandkultuur ja 
ajalugu, soo- ja metsakooslused, 
liikide tundmaõppimine, looduse ja 
inimese koostoimimine, erinevad 
veeökosüsteemid (meri, jõgi, tiik), 
pankrannik ja Maa areng, toidu (-
taimede, -loomade) pärinemine, 
tootmine ja eetika

http://lahemaaselts.ee/


Puhta Vee Teemapark 
&
MTÜ Ökokratt

• Puhta vee temaatikale keskenduv 
teaduspark, kust saab vastuse 
küsimustele: kuidas tekib puhas 
põhjavesi ja kuidas sõltub elu 
puhtast veest ning millest muutub 
vee kvaliteet. 

• Teemapark paikneb Pandidvere
kõrgustikul, Pandidvere ja Adavere 
Põltsamaa nitraaditundlikul alal, 
asukohaga Metsamõisa talus, Järsi
külas Tamsalu vallas jäädes kahte 
maakonda: Järva ning Lääne-Viru 
maakonda. 

• Teemapark kannab edasi psühholoog 
Tõnu Otsa mõtet: „Looja peitis kogu 
maailma tarkused loodusesse – meie 
arukus on need üles leida.“ 



Õppeprogrammid 
Kontaktid:

Priit Adler, priit@okokratt.ee, 

tel: 5132 149

Viive Abel, viive@okokratt.ee

Veebilehed:

www.okokratt.ee

www.metsamoisa.ee

www.keskkonnatelk.ee

Puhta vee teemapargi külastus 
Metsamõisa talu, Järsi küla, Lääne-
Virumaa. 

mailto:priit@okokratt.ee
mailto:viive@okokratt.ee
http://www.okokratt.ee/
http://www.metsamoisa.ee/
http://www.keskkonnatelk.ee/


Tamsalu raudteejaamas ootab 
27 jalgratast koos 
turvavarustusega ning on 
võimalik läbida rännak 17 km 
Metsamõisa. 



Muud tegevused

• Puhta Vee Teemapargi 
territooriumil 6 metsaonni ja 
keskusehoone kahe õppeklassiga 
(I korruse möbleeritud õppeklass 
ja II korruse õppeklass patjadel)

• Meelteaed, mille keskmeks on 
võetud inimese 5 meelt: 
nägemine, kuulmine, maitsmine, 
kompimine ja haistmine. 
Kasutatakse aiandusteraapia 
võtteid.
Kasutusel ratastoolirada. 

• Metsamõisas on lokaalne 
elektritootmine 
päikesepaneelide ja 
tuulegeneraatori abil. 


