ECONAT projekt

Projekti eesmärgid:

ECONAT projekti rahvusvaheline partnerite grupp on

1. Euroopa looduslike alade ja Natura 2000 võrgustiku

seadnud sihiks vastastikuse koostöö abil edasi anda ja

majandamise alase teabe edasi andmine, tuginedes

levitada “NATURA-NET” projekti tulemusi, et need oleksid

Lenardo da Vinci programmi projekti “Natura-Net”.

mootoriks maaelu arendamiseks ja kujutaksid endast

2. Kohandada

projekti

tulemuste

sisu

projekti

sihtrühmade vajadustele ja nõuetele

parima praktika näiteid, mida levitada.

3. Edendada õppimise ja töötamise integreerimist.
Projekti valdkondadeks on Natura 2000 võrgustik ja kaitse
-ning

hoiualade

arendamise

alased

maapiirkondade
erialase

majandamine,
parima

maapiirkondade
praktika

vähemkindlustatud

koolituse

võimaldamine,

näited,

4. Teostada uuendussiire uude sotsiaal-kultuurilisse ja
keelelistesse konteksti.
5. Toetada erinevate asjahuviliste projekti kaasamist –

sintrühmadele

keskkonnaorganisatsioonid,

suurendamaks

kohalikud tegevusgrupid, ettevõtted jne.

kvalifikatsiooni, professionaalsust ning tööle saamise
võimalusi. Projekti abil antakse panus sektori arengusse

koolituskeskused,

6. Toetada võrdsete võimaluste rakendamist projekti
valdkondades.

ning professionaalsuse kasvu, luuakse paremaid eeldusi
tööhõiveks.
Projekti kohta lisainfo saamiseks külastage kodulehte:
www.econat.info
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Projekti tegevused

Rahvusvaheline partnerlus
Alates projekti algusest on projektipartnerid läbi viinud
erinevaid tegevusi nii partnerriikides iseseisvalt kui ühiselt.

Partnerluse külastus:

Gullfoss and Geysir
Peale 1. koosolekupäeva lõppu külastasid partnerluse
liikmed

ümbruskonnas

asuvaid

peamisi

looduslikke

vaatamisväärsusi, milleks olid Gullfoss ja Geysir.
Partnerite tööd juhib projekti promootor, Espazo Ensina
SL. Partnerite koostöös on ette valmistatud ja koostatud

Teisel

koosolekupäeval

nauditi

üheskoos

Þingvellir

erinevad projektiga seotud tulemused ja materjalid.

rahvuspargi külastamist. Kuldne Ring on Islandi lõunaosas
asuv populaarne turismimarsruut, mis katab ca 300 km
pikkuse tee Reykjavíkist Islandi keskossa ja tagasi.
3 peamist peatuskohta marsruudil on Þingvellir rahvuspark,
Gullfossi juga (tähendus "kuldne kosk"), ja geotermiliselt
aktiivne Haukadaluri org, kus asuvad geisrid Geysir ja
Strokkur.

II rahvusvaheline koosolek:

Laugarás-Reykjavik 2012
2. rahvusvaheline partnerite koosolek toimus Islandi edelaosas. 5.-6. juunil täideti mitmed projektile seatud eesmärgid,
nagu võib näha koosoleku päevakorrapunktidest:.


I uudiskirja sisu ja kujunduse tutvustamine ja heakskiit kasutada sama disaini ka järgmistes uudiskirjades



Projekti kodulehe www.econat.info tutvustamine ning kokkulepped sisu väljatöötamise osas



Projekti tutvustus ADAM andmebaasis



Arengud koostöökokkuleppete allkirjastamisel, avalikustamis- ja levitustegevuste läbiviimisel



Eelarvemuudatuste vajalikkuse arutelu, pilootimise arutelu



Ajakava ja tähtaegade meeldetuletused.



Lepiti kokku tegevuskava: vastutused ja rollid, ettevalmistatavad tegevused ja saavutamist vajavad eesmärgid.
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Levitustegevused:
ECONAT

projekti

tutvustus

ECONAT projektimessil Hispaanias:

Reykholti

Üle-euroopaline levitustegevus

linnanõukogule
6. juunil toimus projekti tutvustamine kohalikul tasandil.

22. märtsil 2012 tutvustati ECONAT projekti EL projektide

Kohtumisele

levitamise konverentsil ja projektimessil Bilbaos, Hispaanias.

olid

kutsutud

avalikkuse

esindajad

ning

peamiste sihtrühmade esindajad kohalikust omavalitsusest.
Kõik

konverentsil

osalejad

said

lühiülevaate

Fondo

Islandi partner jagas kohalikule omavalitsusele selgitusi

Formacion Euskadi korraldatud projektimessil välja pandud

projekti kohta. Koosolekule tulnud kohalikud tundsid projekti

projektidest.

vastu

selle

Eesti projektipartner MTÜ Siksali Arendusselts, jagades

lõpptulemusi. Islanid partner jätkab koostööd kohaliku

projekti voldikut ning andes huvitatutele projekti kohta

omavalitsusega ka tulevikus ning hoiab neid projekti

lisainformatsiooni.

suurt

huvi

ning

ootavad

põnevusega

ECONAT partnerlust esindajs projektimessil

arengutega pidevalt kursis.

Projekti brošüür
Osalejate vahel toimus huvitav arutelu turismi võimalustest
looduspiirkondades
vajalikkusest.

ning

loodusväärtuste

säilitamise

Projekti brošüür on nüüd valminud ning tegemist on vajaliku
materjaliga projekti levitamiseks partnerriikides. Brošüür on
kakskeelne

–

inglise

keeles

ning

vastavalt

iga

projektipartneri emakeeles: hispaania, bulgaaria, rumeenia,
eesti, islandi.

Projekti kodulehekülg www.econat.info
Projekti koduleht www.econat.info on avatud ning annab
informatsiooni projekti, partnerluse ja tegevuste kohta.
Projekti tulemuste valmides lisatakse ka need kodulehele.
Koduleht on inglise ning ka projekti partnerriikide keeltes.

ADAM andmebaas www.adam-europe.eu
ECONAT projekti kohta leiab infot ka ADAM andmebaasist
–

Leonardo

da

Vinci

projektide

ja

projektitulemuste

portaalist.
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Huvitavaid uudiseid sektorist

NEWS
Keskkonnaminister esindab Eestit Maailma Looduskaitse Kongressil
Keskkonnaminister
esindab

Eestit

Keit

Pentus-Rosimannus

Lõuna-Koreas

toimuval

V

Maailma Looduskaitseliidu Kongressil. Tegu on
maailma suurima keskkonna- ja looduskaitse
organisatsiooni kongressiga, mis toimub iga
nelja aasta tagant. Kongressi peateemaks on
looduse seosed inimeste elukeskkonna ja
igapäevase tegevusega.
Keskkonnaminister Pentus-Rosimannus peab ürituse raames kahel päeval diskussioonipaneelide
avaettekanded. 9. septembril teeb Eesti keskkonnaminister avaettekande paneelis, kus käsitletakse
majanduskasvu ja loodust säästva arengu ühildamise teemat. Teisipäeval, 11. septembril esineb
keskkonnaminister

avaettekandega

piiriülest

looduskaitsekoostööd

käsitlevas

paneelis.

Kongressi olulisteks teemadeks on veel ka elupaikade säilitamine ja taastamine, ökosüsteemi
teenused

ja

hüved

ning

mere

kaitse

küsimused.

Maailma Looduskaitseliit on suurim loodus- ja keskkonnakaitseorganisatsioon maailmas, mis kujundab
maailma looduskaitse näo ja määratleb tähtsamad probleemid. Teadlaste ja praktikute koostöös töötab
liit välja ka abinõud nende lahendamiseks. Liitu kuulub üle tuhande liikme. Eesti riik on Maailma
Looduskaitseliidu liige alates aastast 2007. Lisaks kuulub liitu ka Eestimaa Looduse Fond.

Maailma Looduskaitseliidust on välja kasvanud kõik maailma looduskaitselepped, nagu bioloogilise
mitmekesisuse, ohustatud liikidega kauplemise ja märgalade konventsioonid. Üheks liidu tuntumaks
tegevuseks on kindlasti maailma looduskaitseliidu punased raamatud, mida igal aastal uuendatakse.

Eesti delegatsiooni kuuluvad veel keskkonnaministeeriumi looduskaitse nõunik Hanno Zingel,
looduskaitse osakonna juhataja Taimo Aasma ja ministri nõunik Annikky Lamp
08.09.2012
http://www.envir.ee/1189371
Allikas: Keskkonnaministeeriumi kodulehekülg
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Elanikud hindavad Eesti keskkonnaseisundit heaks
Keskkonnaministeerium esitles täna Eesti elanike keskkonnateadlikkuse uuringut. Selgus, et 85 protsenti
elanikest annab Eesti keskkonnaseisundile hea või väga hea hinnangu.
Äsja valminud uuring näitas kuidas hindavad elanikud Eesti keskkonda, milliseid probleeme nad näevad
ning reastas elanike prioriteete ka energeetika valdkonnas.
Kõige parem hinnang anti loodusradadel ja iseseisvalt loodusega tutvumise võimalustele. Ka puhta
joogivee kättesaadavust, jäätmekorraldust ja loodusväärtuste hoidmist hinnati pigem heaks.
Keskkonnaminister Keit Pentuse sõnul on looduskaitse
sageli vastakaid arvamusi põhjustav, seetõttu küsiti
uuringus osalejatelt tagasisidet, mida Eesti inimesed
loodushoiu puhul oluliseks peavad. 98% vastajatest
leiab, et looduse hoidmine toob kasu ning 77% on kas
täiesti või pigem nõus, et kui valida tuleb kahe võimaluse
vahel - looduskeskkonna säilitamine või majanduslikult
kasumliku

tegevuse

arendamine

-

siis

ei

tohiks

looduskeskkonda ohverdada. "Viimane kinnitab, et ehkki
eestimaalasi

on

peetud

üdini

pragmaatiliseks

seltskonnaks, on teatud väärtused ja nende hoidmine
meile veel tähtsamad.
Ka on märkimist väärt see, et enamuse jaoks ei ole loodushoid midagi väljastpoolt peale surutavat. 81%
nõustub, et keskkonna olukord on otseselt seotud inimeste elukvaliteediga, " rääkis keskkonnaminister Keit
Pentus.
Kõige kriitilisemad on Eesti elanikud suurtööstuse poolse saastamise, mere puhtuse ja uute kaevanduste
kavandamise osas. Selles küsimuses joonistub selgelt välja erinevus Eesti piirkondade vahel. Tallinna
elanikud on kõige kriitilisemad õhu puhtuse ja mere olukorra osas. Ida-Virumaa inimesed murtsevad puhta
joogivee ja õhukvaliteedi pärast.
Uuringust selgus, et Eesti inimene peab end üldiselt keskkonnateadlikuks. Võrreldes 2010. aasta
uuringuga on tõusnud hinnang ühiskonna keskkonnateadlikkuse suhtes. Jätkuvalt on populaarsed puhkeja sportimisvõimalused looduses matka- ja õpperadade näol. Üle poole vastajaskonnast (61%) on viimase
12 kuu jooksul käinud erinevatel loodusradadel.
Keskkonnaalane info Eesti kohta on muutunud aina kättesaadavamaks – 64 % elanikest leidis, et see on
täiesti või pigem kättesaadav. Vaid 3 % elanikest ütles vastupidist.
Uuring viidi läbi 15-74-aastaste elanike seas. Küsimustele vastas 1005 inimest ning uuringutulemused on
laiendatavad Eesti vastavaealisele elanikkonnale. Uuringu tellis Keskkonnaministeerium ning selle viis läbi
Turu-uuringute AS.
Vaata uuringu tulemuste lühikokkuvõtet :

http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=1187008/Kokkuvote-uuring.pdf
Lisainfo:
Pille Rõivas

Keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna nõunik
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Tel: 626 2811, mob 50 646 08

pille.roivas@envir.ee

http://www.envir.ee/1188164

02.08.2012

Allikas: Keskkonnaministeeriumi kodulehekülg
http://www.envir.ee/1188164

02.08.2012

Sursa: pagina de internet: Ministerul Mediului

Looduskaitse arengukava sai pärast pikka ettevalmistust heakskiidu
Valitsus kiitis täna heaks keskkonnaminister Keit Pentuse esitatud looduskaitse arengukava aastani 2020,
mis paneb paika loodushoiuga seotud valdkondade olulisemad arengusuunad. Järgmistel aastatel peab
riik keskkonna valdkonnas kõige olulisemaks loodusharidust, looduse mitmekesisuse hoidmist ja
loodusvarade kokkuhoidlikumat kulutamist.
„Eesti looduskaitses on seljataha jäämas see etapp, kui looduse hoidmise ja kaitsmise jaoks oli ainsaks
võimaluseks riigi käskude, keeldude ja rangete kaitsealade loomisega seda valdkonda korraldada.
Praeguseks on ligi viiendik Eesti territooriumist erinevate kaitseladega kaetud ja nende juurde loomise
asemel keskendume sellele, et kaitsealad oleksid tõesti heas korras. Loomulikuks hoiakuks peab saama
see, et loodust tuleb hoida mitte ainult kaitsealadel, vaid ka väljaspool kaitseala piire," selgitas
keskkonnaminister Keit Pentus. „Meie loodus on väga rikas, mujal väga haruldaseks jäänud rabad,
põlismetsad, ranna- ja puisniidud ja seal elavad liigid on meil hästi säilinud," lisas ta.

Keskkonnaministri sõnul keskendub tänapäevane looduskaitse lisaks traditsioonilisele loodushoiule ka
inimeste loodusteadlikkuse edendamisele ja loodusvarade säästlikule kasutamisele. „Siin on just
loodusharidusel oluline roll, sest loodust hoida ja kaitsta saame kõige paremini siis, kui me seda tunneme,"
märkis Pentus.

Valminud looduskaitse arengukava on strateegiline dokument, mille eesmärk on tagada riikliku
looduskaitsetegevuse süstemaatiline planeerimine ja loodusvarade tasakaalustatud kasutamine ning
liikide ja elupaikade säilimine. Looduskaitse arengukava hõlmab nii klassikalist looduskaitset kui ka
looduse kaitsega seonduvaid valdkondi. Arengukava annab sisendi rahaliste vahendite planeerimiseks ja
on aluseks Eesti keskkonnategevuskava aastateks 2007-2013 täiendamiseks.

Arengukava tegevusteks on näiteks inimeste loodusteadlikkuse suurendamine läbi loodushariduse kõigil
hariduse tasemetel, looduskaitseteaduse arendamine, loodussäästliku loodusturismi korraldamine, liikidele
ja elupaikadedele soodsa seisundi ja loodusmaastikele mitmekesisuse tagamine, loodusobjektide kaitse
korraldamine, looduskaitsepiirangute kompenseerimine ja looduskaitsetööde toetamine. Loodusvarade
kasutuse valdkonnas on olulisteks tegevusteks näiteks ökosüsteemi teenuste väärtuse arvestamine
keskkonnakasutuses, maavarade kaevandamise ja taastuvate loodusvarade majandamisega kaasnevate
elurikkust

vähendava

mõjude

leevendamine,

bioloogilise

ohutuse

tagamine

ning

negatiivsete

transpordimõjude leevendamine.
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Näiteks on aastaks 2020 kavas laiendada hooldatavate pärandmaastike nagu näiteks loopealsete,
rannaniitude ja puisniitude pindala ligi kaks korda. Just inimeste kaastegevustel tekkinud pärandkooslustel
on erakordne väärtus liigirikkuse ja maastikulise mitmekesisuse säilitamisel. Samuti on plaanis taastada
soid ja rabasid senisest enam, seda kuni 10 000 hektarini. Loodushariduse ja -teadlikkuse edendamiseks
soodustatakse nii laiemat IT lahenduste kasutamist (näiteks praktilised i-rakendused nutitelefonidele) aga
ka õuesõppe võimaluste suurendamist.
Looduskaitse arengukavaga saab tutvuda siin: http://www.envir.ee/1186862
Lisainfo: Brita Merisalu
Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja
626 2908, 527 6851
brita.merisalu@envir.ee
26.07.2012
http://www.envir.ee/1188164
Allikas: Keskkonnaministeeriumi kodulehekülg

“Kutsekoolitus, kvalifikatsioon ja töökohtade loomine seoses Natura
2000 võrgustiku jätkusuutliku majandamisega”
LOODUSGIIDI KOOLITUS
2012. a. kevadel toimus Euroopa Liidu Sotsiaalfondi rahastamisel esimene MTÜ Lahemaa Ökoturism ja
Tartu Ülikooli koostöös korraldatud loodusgiidi koolitus. Koolituse lõpetas 13 inimest ja neist 10 said
kohaliku giidi atestatsiooni, mis võimaldab aasta möödumisel taotleda riiklikku giidikutset. Nüüd on
algamas uus koolitus, kuhu on oodatud vanemaealised (50 – 74-aastased) ja töötud noored (16-24aastased). Koolitus toimub täiendus- ja ümberõppe kursusena, kogumahuga 14 koolituspäeva, millele
lisanduvad eksamid (160 tundi). Koolitusel õpetatakse:
•

Looduse vahendamist

•

Turistiteenindamine (turisti – keskkonna kommunikatsiooni)

•

Säästlikku looduses liikumist

•

Linnuturismi ja loodusgiidi eetikat

•

Maastikumälu lugemist

•

Inimese ja looduse omavahelisi suhteid

•

Rännakuohutust (esmaabi andmine)

•

Kaitsekorralduse süsteemi

•

Rännaku läbiviimist

Otsest looduseõpet koolituse raames ei toimu. Keskendutakse looduse ja pärandkultuurmaastike
vahendamise erinevatele meetoditele ning keskkonnahoidliku eluvaate kujundamisele.
Lisainfot saab e-posti aadressil: kristina.gudinas@ut.ee
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Hindamine ja mõju

ECONAT projekt
Partnerite poolt seni läbi viidud tegevused on olnud:
1. Partnerluskirjade allakirjutamine avalike asutuste poolt.
2. Esitlused koolides, assotsiatsioonides, kohalikes linnavalitsustes ning teiste asjaliste juures.
3. Projekti kodulehe loomine ja selle levitamine.
4. Projekti brošüüri trükkimine.
5. Projekti kodulehe lingid partnerite kodulehtedel ning vastupidi
6. Informatsiooni ülespanek projekti kohta Elukestva Õppe Programmi Adam andmebaasis.
7. Uudislehe saatmine projekti asjaosalistele, sh online arutelugruppidele.
8. Levitustegevused riiklikel ja rahvusvahelistel konverentsidel ja sündmustel
9. Informatsioon ECONAT projekti kohta projekti voldikus, mida on levitated erinevatel riiklikel ja
rahvusvahelistel sündmustel.
10. Levitusmaterjalide väljatöötamine ja levitustegevused.
11. Uue õppekava ja tööga seotud praktilise juhendmaterjali ning Natura 2000 võrgustiku üldise hea
tava juhendmaterjali kohandamine.
Sisehindamist aluseks võttes väidavad partnered, et tegu on eduka ja kõigi jaoks vajaliku projektiga.
Partnerid on ühel meelel, et kokkulepitud tegevused ja eesmärgid on võimalik õigeaegselt saavutada.

8

