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Tiigrihüpe Karula moodi 
Niimoodi  nimetame  lähiajal  lõpusirgele  jõudvat  IT  alast 
pilootprojekti,  mille  katsealaks  on  valitud  Karula 
rahvuspark.  Tegelikult  on  seda  projekti  naljatamisi 
nimetatud koguni tiigri(kolmik)hüppeks, sest see, mis selle 
projekti raames lõpptulemusena valmib, on isegi kogenud 
IT  ala  inimesi  pannud  kõhklevalt  küsima  –  kas  tehnika 
praegune areng võimaldab kõike seda rakendada,  mida 
selle  projektiga  kavatsetakse  ellu  viia  ja  seda  veel  siin 
väikeses  Eestis.  Kõhklesid  ka  projektis  osalevad 
spetsialistid  ja  sellega on ka seletatav asjaolu,  et  kõike 
toimuvat  on  hoitud  saladuses  kuni  esimeste  reaalsete 
tulemusteni. Eks ütle vanasõnagi, et „enne mune ja alles 
siis  kaaguta“.  Aga see kaagutamise  aeg on nüüd kätte 
jõudnud ja mis viga on sellise kuldmuna peale kaagutada.

(artikkel jätkub lk.2)
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(artikli algus esikaanel – Tiigrihüpe Karula moodi)
Aga  mis  ilmaimega  on  siis  valmis  jõutud? 

Valminud on uus Karula koduleht. Paljusid paneb 
kodulehe ilmumise uudis lihtsalt  õlgu kehitama – 
mis  seal  siis  nii  eriskummalist  on  ja  pealegi  oli 
Karula  rahvuspargil  oma  koduleht  ammu  juba 
olemas.  Mis  siis,  et  vananenud  andmetega  ja 
raskesti  leitav,  aga  ta  oli  siiski  olemas. 
Innovaatiliseks  teeb  uue  kodulehe  see,  et  teda 
saab suvalisest  arvutist  vaadata 3D formaadis ja 
seda eriprille või ekraanikatet kasutamata. Asjaga 
on veelgi  kaugemale  mindud,  kui  lihtsalt  mingite 
piltide või videoklippide vaatamine ja loodushäälte 
kuulamine.  Selle  uudse  kodulehe  külastajal 
leiavad lisaks nägemis- ja kuulmismeelele raken-
dust  ka  haistmis-,  maitsmis-  ja  kompimismeel. 
Selleks  on  endale  vaja  muretseda  lõhna-  ja 
maitsegeneraator,  mis  sünkroonselt  ekraanil 
toimuvaga, tekitab vastavat lõhna ninas ja maitset 
suus.  Näiteks  avad  pildi  lõkkekohast  ja  ninna 
tungib  lõkkesuitsu  ja  kõrbenud  vorsti  lõhna  ning 
maitsegeneraator  tekitab  suus  läbi  vastava 
padjakese  grillvorsti  ja  õlle  maitse.  Kallima 
aparaadi muretseja saab koguni puldist õlle marki 
valda.  Kompimismeelega  on  esialgne  valik  siiski 
suht piiratud. Valikus on kõrvetav päike, tuul, vihm 
ja jäide, millega siis, vastavalt ekraanil toimuvale, 

kas ülevalt või otse eest inimest mõjutatakse. 
Paljudel  tekib  küsimus,  et  mis  on  selliste 

tehniliste  vidinate  mõte  ja  miks  nende  peale  on 
vaja niipalju raha kulutada. Vaja on lihtsalt vaadata 
veidi  ajas  ettepoole.  Inimestel  ei  tule  enam 
loodusesse minekuks ennast  kodustki  välja veni-
tada  ja  kui  odavalt  on  tulevikus  võimalik  anda 
lastele  loodusharidust.  Lisaks  jääb  ära 
matkaradade  ja  lõkkekohtade  hooldamine 
looduses.  Kord  ülesdigitaliseeritud  objekt  jääb 
sellisena  kodulehe  külastajatele  kümmneteks 
aastateks nähtavaks. 

Nagu  alguses  sai  mainitud  on  kogu  projekt 
valmimisjärgus.  Paremate  lõpptulemuste  saami-
seks  on  siiski  vaja  saada  kodulehe  külastajate 
tagasisidet.  Kõikidest  seadmetest  on  valminud 
mõned näidiseksemplaarid ja nendega on võimalik 
tulla  tutvuma Karula  rahvusparki  1.  aprillil  kella 
9.00-16.00.  Neil,  kellel  pole  võimalust  1.  aprillil 
Karula  rahvusparki  külastada  võivad  seda  teha 
oma arvuti kaudu.  Nimelt  on sel päeval näha ka 
Karula  kodulehe  3D  versioon.  Need  inimesed 
kellel  on  selle  3D  versiooniga  olnud  võimalus 
tutvuda  on  igatahes  väga  võimsa  elamuse 
saanud.

Kohtumiseni virtuaalses Karulas!

Metsa majandamisest Karula rahvuspargis 
Karula rahvuspargi piiranguvööndis on kaitse-
eeskirjaga  keelatud  nii  lageraie  kui  ka 
turberaie, välja arvatud turberaie hall-lepikutes 
ja  kobraste  üleujutatud  aladel  Rebäsemõisa-
Kolski,  Mähkli,  Kaika  ja  Jõeperä  piirangu-
vööndis.  Kuidas  siis  on  võimalik  piirangu-
vööndi küpseid metsi majandada? 

Küpsetes metsades on võimalik peale harvendus-
raie ja sanitaarraie teha veel valikraiet. Valikraiega 
võib ühel  aastal  välja  raiuda maksimaalselt  10% 
puistu  kasvava  metsa  tagavarast.  Metsa 
majandamise  eeskirjaga  on  määratud  millistes 
kasvukohatüüpides on valikraie lubatud ja kui suur 
peab jääma peale valikraiet  puistu esimese rinde 
rinnaspindala.  Metsaomanikud  saavad  alati  nõu 
küsida  Keskkonnaameti  metsaspetsialistidelt  ja 
Erametsakeskuse konsulentidelt. Keskkonnaameti 
metsaspetsialistid: 
Tiina Jüris (Võrumaa) 5109 316 
Rannus Prii (Valgamaa Karula vald) 5244 396 
Margus Noorkõiv (Valgamaa Taheva vald)  5244 
467 
Erametsakeskuse kontaktid leiab aadressilt
http://www.eramets.ee/aktiivsemad-ja-uued-
metsandusvaldkonnna-konsulendid

Juho Joonas
metsanduse juhtivspetsialist
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Metsanduslikest Euroopa Liidu toetustest
Erametsakeskuse  kaudu  saab  taotleda  nii 

Euroopa Liidu kui siseriiklikke metsanduse toetusi. 
Täpsemat  infot  kõigi  toetuste  kohta  saab küsida 
Valgamaa  ja  Võrumaa  piirkondlikelt  tugiisikutelt: 
Võrumaa tugiisik  Erki  Sok tel:  5229 424,  e-post: 
erki.sok@erametsaliit  ;  
Valgamaa tugiisik  Helju  Leosk  tel:5624 7325,  e-
post: helju.leosk@erametsaliit.ee 

Natura toetus erametsamaale
Natura 2000 alal  asuva erametsamaa kohta 

antava toetuse eesmärk  on kaasa aidata Natura 
2000  võrgustiku  alal  asuva  erametsamaa 
säästvale  kasutusele  kompenseerides  erametsa-
omanikele Natura 2000 metsaalade majandamisel 
saamata  jäänud  tulu.  Toetust  võib  taotleda 
vähemalt 0,3 hektari suuruse metsaala kohta, mis 
asub  Natura  2000  võrgustiku  alal  ja  on  kantud 
keskkonnaregistrisse. 

Taotlus toetuse saamiseks tuleb esitada 2-
21.mai. Maakondades  aitavad  taotlusi  täita 
piirkondlikud  tugiisikud  ja  metsanduse  konsu-
lendid.  NB!  Toetuse  saamiseks  tuleb  esitada 
taotlus igal aastal uuesti!

Metsa  majanduliku  väärtuse  parandamise 
investeeringutoetus (meede 1.5.1)

Metsa majandusliku väärtuse parandamiseks 
on  toetatavad  järgmised  tegevused  (investeerin-
gud):
1) hooldusraie kuni 30-aastases puistus;
2)  kasvavate  puude  laasimine  metsa  tootmis-
potentsiaali tõstmiseks;
3)  metsa  uuendamine  metsa  liigilise  koosseisu 
parandamiseks;
4)  metsatehnika  ja  metsatarvikute  soetamine 
metsa majandusliku väärtuse parandamiseks;
5)  ulukikahjustuste  ning  taimehaiguste  ja 
-kahjustuste ennetamine.

Toetust  antakse kuni  50 % toetava tegevuse või 
investeeringuobjekti  abikõlbliku  kulu  maksu-
musest. 
Kahjustatud  metsa  taastamise  investeeringu-
toetus (meede 1.5.3)
Kahjustatud  metsa  taastamise  tegevuste  puhul 
saab  toetust  taotleda  sellisele  metsamaale,  kus 
tulekahju  või  torm  on  metsa  kahjustanud  mitte 
varem kui 1. jaanuaril 2007. 
Kahjustatud  metsa  tootmispotentsiaali  toetatavad 
uue  metsakultuuri  rajamine  (hõlmab  maapinna 
ettevalmistamist,  metsapuutaimede  soetamist  ja 
istutamist ning vajaduse korral taimekaitsevahendi 
või  metsapuutaimi  kaitsvate  metsatarvikute 
soetamist ja kasutamist), looduslikule uuenemisele 
kaasaaitamiseks maapinna ettevalmistamine ning 
rajatud metsakultuuri hooldamine. 
Loodusõnnetuste  ja  tulekahju  poolt  kahjustatud 
metsa  tootmispotentsiaali  taastamise  raames 
tehtavate  tegevuste  kohta  antakse  toetust  kuni 
90% toetava  tegevuse  abikõlbliku  kulu  maksu-
musest. 

Metsatulekahju  ennetamise  investeeringutoetus 
(meede 1.5.3)

Metsatulekahju  ennetamiseks  on  toetatavad 
järgmised tegevused ja investeeringud:
1)  tuletõrje  veevõtukoha,  veevõtukohale  juurde-
pääsutee ning selle juurde kuuluva sõiduvahendi 
peatuskoha korrashoidmine;
2) tuletõkestusriba või –vööndi rajamine ja korras-
hoidmine;
3)  suitsetamis-  ja  lõkketegemiskoha  rajamine  ja 
tähistamine;
4)  tuleohumärgi  ja  –plakati  soetamine  ja  paigal-
damine  ning  tuletõrje  veevõtukoha  ja  veevõtu-
kohale juurdepääsutee tähistamine. 
Tuletõrje  veevõtukohale  juurdepääsutee  korras-
hoidmiseks  saab  toetust  taotleda  vaid  olemas-
olevale kruusa või siirdekatendiga teele kruusa või 
siirdekatendi  lisamiseks  või  hööveldamiseks. 
Juurdepääsutee  ehitamine  või  rekonstrueerimine 
ei ole abikõlbulik. 
Vastuvõtuaeg  ja  –koht:  PRIA  teatab  taotluse 
esitamise tähtaja ametlikus väljaandes Ametlikud 
Teadaanded  ja  EMK  avalikustab  taotluste 
vastuvõtmise tähtaja erametsanduse portaalis. 

Täpsemat  informatsiooni  toetuse 
taotlemise  kohta  saab  Erametsakeskusest 
Tallinnas, Mustamäe tee 50. Nõu saab küsida ka 
Erametsakeskuse  telefonidelt  683 6059 ning e-
maili aadressilt metsameede@eramets.ee.
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Metsanduslikest siseriiklikest toetustest
Siseriiklikud  metsanduse  toetused on 

riigieelarvest finantseeritavad toetused eramet-
sanduse  edendamiseks.  Toetusi  saavad  nii 
erametsaomanikud kui metsaühistud.

Erametsaomanike nõustamise toetus
Erametsaomanike  nõustamise  toetuse  ees-

märk  on  tagada  parimatel  teadmistel  põhinev 
metsa  majandamine.  Erametsaomanikule  osutab 
individuaalnõuannet atesteeritud konsulent metsa-
majanduse valdkonnas.  Individuaalnõuande määr 
on ühe nõuande saaja kohta kalendriaastas kokku 
15 tundi arvestusega 26 eurot tunni kohta. 

Metsa inventeerimise ja metsa-majandamiskavade 
koostamise toetus
Tähtaeg:  21.  märts,  08.  august,  05.  detsember 
2011.
Metsa  inventeerimise  ja  metsamajandamiskava 
koostamise toetust  saab metsaregistrisse  kantud 
inventeerimisandmete  ja  nende  alusel  koostatud 
metsamajandamiskava  osas.  Metsa  inventeeri-
mise  toetuse  määr  2011.  aastal  on  kuni  100% 
metsa inventeerimise kuludest. 

Metsa uuendamise toetus
Taotluste  esitamise  tähtaeg  on  14.juuni  ja 
19.november 2011.
Metsa  uuendamise  toetuse  eesmärk  on  aidata 
kaasa  Eesti  metsade  keskkonnasõbralikumale  ja 
efektiivsemale  majandamisele  ning  taastootmi-
sele. Metsa uuendamise toetust saab järgmistele 
tegevustele:
•metsakultiveerimismaterjali  soetamine  (v.a. 
metsapuuseemne soetamine);
•maapinna ettevalmistamine;
•metsaistutustööd;
•metsapuutaimede hooldamine.

Metsa  uuendamise  toetust  saab  taotleda 
2011.aastal  tehtud  tööde  kohta  (st  tööd  on 
abikõlblikud,  kui  töid  on  teostatud  alates  1. 
jaanuarist 2011).

Pärandkultuuri säilitamise toetus
Taotluse esitamise tähtaeg on 1.mai 2011.
Pärandkultuuri  säilitamise  toetuse  eesmärk  on 
tagada  pärandkultuuri  säilimine  ja  avalikkusele 
tutvustamine. 

Vääriselupaiga säilitamise toetus 
Lepingut saab sõlmida kogu aasta jooksul

Mis  asi  on  vääriselupaik  ja  kuidas  seda 
kaitsta? Metsaomanik,  kellel  on  kuni  seitsme 
hektari  suuruse  pindalaga  kaitset  vajav  ala  – 
vääriselupaik – tulundusmetsas või kaitsemetsas, 
kus  kitsalt  kohastunud,  ohustatud,  ohualdiste  või 
haruldaste  liikide  esinemise  tõenäosus  on  suur, 
saab sõlmida lepingu SA-ga Erametsakeskus, kes 
hüvitab  metsaomanikule  metsakasutuse  kitsen-
dustega põhjustatud kahjud ja kulud. 

Kuidas  sõlmida  vääriselupaiga  kaitse-
lepingut? Kõigepealt tuleb lepinguhuvilisel metsa-
omanikul pöörduda keskkonnaametisse. Seda on 
võimalik  teha aasta ringi  – mingeid konkreetseid 
kuupäevi-tähtaegasid ei ole. 

Lepinguga  kohustub  kinnisasja  omanik 
vältima  ja  mitte  lubama  vääriselupaiga  alal: 
metsaraiet (va erakorralised raied keskkonnaameti 
nõusolekul),  lamapuidu  eemaldamist,  metsa-
kuivendust,  metsateede  ehitust,  metsa  uuen-
damist, samuti telkimist ja lõkke tegemist. 

Lisainfo  telefonil:  683  6067 ning  e-posti 
aadressil siseriiklik@eramets.ee 

Juho Joonas
metsanduse juhtivspetsialist

Karula rahvuspargi kaitsekorralduskava täitmisest
Karula  rahvuspargi  kaitsekorralduskava  on 
koostatud  aastateks  2008-2018.  Kaitsekorral-
duskava ülesanne on anda ülevaade kaitsealal 
paiknevatest väärtustest,  püstitada eesmärgid 
nende väärtuste  säilimiseks,  määratleda  neid 
väärtusi  mõjutavad  tegurid  ning  planeerida 
tegevused, mis on vajalikud, et need väärtused 
säiliksid. Lisaks  tuleb  leida  kompromissid 
erinevate  väärtuste  kaitsmise  vahel  ning 
määratleda  kriteeriumid,  mille  alusel  on  võimalik 
otsustada väärtuste säilimise üle.

Karula  rahvuspargi  kaitsekorralduskava 

erineb  kõigist  teistest  Põlva-Valga-Võru  regiooni 
kaitsekorralduskavadest  selle  tõttu,  et  siin  on 
lisaks  loodusväärtuste  säilitamisele  suurt  tähele-
panu  pööratud  ka  kultuuripärandi  ja  arhitektuuri 
kaitsele ning säilitamisele. Lisaks väärib mainimist, 
et  Karula rahvuspark on ainus Eesti  rahvuspark, 
millel on olemas kinnitatud kaitsekorralduskava.

Maastikuhooldus
Kaitsekorralduskavas on ette nähtud mitmed 

tegevused  avatud  alade  säilitamiseks  ja 
kasutusest väljas olevate alade uuesti kasutusele 
võtmiseks.  Näiteks  tegevuste  tabelis  kirjas  oleva 
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tegevusega  „Maakasutajate  innustamine  ja 
nõustamine  PRIAlt  toetuste  taotlemisel”  on 
Keskkonnaameti maahoolduse spetsialist pidevalt 
tegelenud,  kuna  igal  aastal  on  täpsustatud  ja 
parandatud  vastavaid  määrusi  ja  eeskirju  ja  igal 
aastal  tuleb  esitada  toetuse  saamiseks  uus 
taotlus.  Vastavasisuline  artikkel  ilmus  Tarupettai 
2009. a kevadnumbris.

Maastike  hooldamiseks  on  vaja  tehnikat  ja 
loomi.  Karula  rahvusparki  on  tasuta  kasutusse 
antud  loomadest  18  lammast,  11  veist  ja  üks 
hobune  ning  tehnikast  3  traktorit,  7  erinevat 
niidukit,  2  kaarutit,  üks  heinapress  ja  frontaal-
laadur.  Tehnika  ja  loomade  kasutusse  andmise 
tingimusteks  on  nendega  teatud  alade  hoolda-
mine.  Alad  on  lepingutes  eraldi  välja  toodud  – 
kokku  hooldatakse  Karula  rahvuspargis  tasuta 
kasutusse antud loomade ja tehnikaga umbes 630 
ha  avamaastikku,  millest  ca  160  ha  on 
inventeeritud  poollooduslikeks  kooslusteks.  Siia 
lisanduvad veel ka  PRIA toetustega hooldatavad 
alad.

Liigikaitse ja liikide seire
Keskkonnaameti  tellitavate  seirete  ja  uurin-

gute  tellimise  ja  läbiviimise  tingimused  ei  ole 
kahjuks  viimastel  aastatel  üldise  rahapuuduse 
olukorras  olnud  kõige  soodsamad.  Siiski  on 
püütud ka keerulisematel aegadel oma jõududega 
üht-teist teha. 2009. a toimus üle-Eestiline metsise 
elupaikade inventuur (välitööd toimusid ka Karula 
rahvuspargis).  Riiklikult  korraldatava  metsise 
mängupaikade inventeerimise programmis on viis 
Karula rahvuspargis või selle lähiümbruses asuvat 
mänguala, mis on iga-aastase jälgimise all. 

Harivesiliku  tegevuskava raames  inventeeriti 
harivesiliku  ja  mudakonna  populatsioone 
Valgamaal. 

Kindlasti  on  tähelepanelikud  kohalikud 
märganud  Karula  rahvuspargis  tegutsemas suuri 
masinaid,  mis  madalamatesse  kohtadesse  tiike 
kaevavad.  Tegemist  on projekti  “Suur-rabakiili  ja 
mudakonna  asurkondade  kaitse  ja  säilitamine 
levila põhjapiiril Eestis ja Taanis” (DRAGONLIFE) 
raames tehtavate töödega. Projekti eesmärgiks on 
kaitsta  ohustatud  suur-rabakiili  ja  mudakonna 
väikeseid ja isoleeritud asurkondi ning säilitada ja 
taastada  nende  eluks  hädavajalikke  väikevee-
kogusid  Eestis  ja  Taanis.  Projekti  kohta  saab 
täpsemat  infot  Keskkonnaameti  kodulehelt  ja 
Keskkonnaameti looduskaitsebioloogilt.

Lisaks  eelmainitutele  toimuvad  riikliku  seire 
raames regulaarselt I ja II kategooria liikide seired. 
2010.  a  oli  Karula  rahvuspargis  edukas  näiteks 
must-toonekurele.  Edukalt  pesitsesid  kaks 

toonekure paari.
Nagu  varemalt  Tarupettäis  kirjutatud,  viidi 

2010. a rahvuspargis läbi ülepinnaline rukkiräägu 
inventuur. Välitöödega kogunes andmeid ka teiste 
EL linnudirektiivi I lisa öölaulikute kohta.

Suurema  puudujäägina  rahvuspargi  kaitse-
korralduskava  antud  valdkonna  täitmisel  tuleb 
pidada kavas esimese prioriteedi tööna nimetatud 
näriliste uuringute viibimist. Selle põhjendamine ja 
rahastuse leidmine on osutunud küllaltki  raskeks 
ülesandeks.

Jahindus 
Jahinduses on kavaga ette  nähtud kobraste 

ja  metssigade  arvukuse  reguleerimine.  Tänasel 
päeval toimuvad need tegevused ulukite arvukuse 
reguleerimise  lepingute  alusel,  mis  sõlmitakse 
külgneva  jahipiirkonna  kasutajaga  või  rahvus-
pargis  elavate jahimeestega kuni  üheks aastaks. 
Samuti on tegevustena välja toodud lisasöötmise 
kontrollimine,  metsnugiste ja  võõrliikide arvukuse 
reguleerimine.  Lisasöötmise  osas  tehakse 
teavitustööd,  kuna  lisasöötmine  on  keelatud 
metsise  püsielupaikades.  Ühe  tegevusena  on 
kirjas  ka  kaitsealaspetsiifilise  jahimaakor-
ralduskava koostamine. See teema ei ole tänasel 
päeval enam aktuaalne ja selliseid hoolduskavasid 
enam  ei  koostata  (täpsemalt  saab  lugeda 
http://www.envir.ee/1092908).

Turism ja kultuuripärand
Külastuskorraldusega tegeleb Karula rahvus-

pargis  RMK,  kes  lisaks  puhkekohtade  ja 
matkaradade  hooldusele  korraldab  koostöös 
Keskkonnaameti  ja  kohalike  inimestega  üritusi, 
mida on kaitsekorralduskavas planeeritud läbi viia.

Maastikuhoolduse  kõrval  on  külastus-
korraldus valdkond, millega igal aastal intensiivselt 
tegeletakse.  Karula  rahvuspargis  on  väga  palju 
erinevaid  puhkeobjekte  (matkarajad,  suusarajad, 
lõkke- ja telkimiskohad, jne). Peamine eesmärk on 
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hoida need külastusperioodil korras mis tähendab, 
et  need  kohad  on  varustatud  vastava  taristuga 
(prügikastid, infotahvlid jne). Samuti on oluline, et 
puhkekohad  oleksid  niidetud.  Kuigi  viimaste 
aastate  majanduslik  olukord  ei  ole  just  kõige 
parem olnud, võib siiski öelda, et puhkekohad on 
igal  aastal  hooldatud  ja  seal  on  olemas  toimiv 
järelvalve. 

Kahjuks  tuleb  tunnistada,  et  kultuuripärandi 
pool  on  jäänud  tahaplaanile.  Eelkõige  just 
seetõttu,  et  Karula  rahvuspargis  ei  ole  eraldi 
kultuuripärandi  spetsialisti.  Karula  rahvuspargi 
kultuuripärandi  temaatikaga  tegelevad  jõudu-
mööda nii Keskkonnaameti kui ka RMK töötajad.

Järjepideva Tarupettai ilmumisega on tagatud 

kohalike  elanike  informeerimine  Karula  rahvus-
pargis toimuvast. Lisaks on koostatud voldikuid ja 
teisi infomaterjale Karula väärtuste, matkaradade, 
ehitiste  jms  kohta.  Looduskaitse  100  raames 
tehtud  klippidest  keskendus  üks  ka  Karula 
rahvuspargile. 

2011.  aastal  on  maastikuhooldustöödest 
Karula  rahvusparki  planeeritud  kaitsealuste 
taimeliikide  kasvukohtade  hooldustöid,  maastiku 
taastamise  ja  hooldustöid  kokku  umbes  15 
hektaril. Need tööd toimuvad põhiliselt riigimaadel.

Reet Reiman
kaitse planeerimise spetsialist

Loodusviktoriin 5-8 klassile juba käib! 
Keskkonnaamet viib läbi loodusviktoriini sarja 
Põlva-,  Valga-  ja  Võrumaa  koolide  5-8 
klassidele.  Viktoriinisari  koosneb  kolmest 
voorust,  iga  voor  kestab  kolm  nädalat. 
Küsimused  on  nähtavad  Keskkonnaameti 
kodulehel  www.keskkonnaamet.ee. Vastamine 
on  individuaalne,  vihjeid  saab  ajakirjadest  Eesti 
Loodus  ja  Loodusesõber  (alates  1995.  aastast) 
ning keskkonnateemalistelt internetilehekülgedelt.

Esimese vooru küsimustele saab vastata kuni 
3. aprillini, teise vooru küsimustele 4.–24. aprill ja 
kolmanda  vooru  küsimustele  25.  aprill–15.  mai. 
Hindamine  toimub  kahes  vanuseastmes:  5.–6. 

klass ja 7.–8. klass. Iga vooru õigete vastuste eest 
saadavad punktid summeeritakse.

Arvesse lähevad vaid need vastused,  milles 
on esitatud  vastaja  ees-  ja  perekonnanimi,  kool, 
klass,  õpetaja  nimi,  elektronposti  aadress  ning 
kontakttelefon. Mõlema vanuseastme 15 parimale 
on  auhinnaks  juunikuus  toimuv  3-päevane 
looduslaager Karula rahvuspargis.

Viktoriinisarja ja looduslaagri läbiviimist toetab 
Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Margit Turb
 keskkonnahariduse spetsialist

margit.turb@keskkonnaamet.ee, tel 766 9293 

Praktikandid Karulas
Koos kevadega tulevad Karulasse esimesed 

praktikandid, neid liigub siin ringi suvel ja viimased 
lahkuvad alles sügisel, kui on aeg taas koolipinki 
nühkima  hakata.  Rahvuspark  on  mitmekülgsete 
võimalustega  koht  praktikantidele  kogemuste 
omandamiseks – saab tutvuda nii pärandkultuuri- 
kui  loodusväärtustega,  aidata  loodushariduslikes 
tegevustes,  lüüa  käsi  külge  matkaradade  ja 
lõkkekohtade hooldamises jpm. 

Hetkel  praktikal  olev  Räpina  Aianduskooli 
keskkonnakaitse esimese kursuse tudeng Kaspar 
Käärmann arvab oma praktikast järgmist.

Selle  koha  valisin  just  selle  pärast,  et  olen 
Võrumaalt pärit ning tahtsin tutvuda selle piirkonna 
puhkevõimalustega looduses. Samuti tahan kaasa 
aidata  nende  korrashoiule  ja  paremale 
toimimisele.

Enne  praktikale  asumist  arvasin,  et  minu 

tegevuseks  hakkab  olema  matkaradade  ja 
puhkeonnide hooldamine. Ega sellega eriti mööda 
ei  pannudki.  Esimese  nädala  jooksul  olen 
tutvunud lähemalt  RMK struktuuriga,  valmistanud 
lõkkekohtade  märgiseid,  osalenud  infolehe  sisu 
arutamisekoosolekul ning Haanja-Karula piirkonna 
kasutuskorralduskava  arutelul,  vedanud  matka-
rajale  suunaviidad  ja  Luhasoo  õpperajale 
lõkkepuid.

Olen siin küll alles nädala käinud, aga juba on 
see mulle üsna meeldiva mulje jätnud. Põhilise aja 
oma  praktikast  olen  ma  Karulas,  kus  minu 
juhendajaks  on  Mati  Urbanik.  Väikesema  osa 
praktikast  veedan  aga  kahes  teises  piirkonnas, 
kus mind juhendavad Agu Muttik ja Kalle Kannel.

Kaspar Käärmann
Räpina Aianduskooli tudeng
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Karula rahvuspargis toimub
14. mai Kevadmatk Karulas. Seekordsel matkapäeval tutvume Rebasemõisas paikneva 7km 
pika Rebäse maastikurajaga. Matka- ja loodusesõbrad saavad kohalike retkejuhtide juhenda-
misel ülevaate Karula rahvuspargist, temale iseloomulikest maastikest ja nende kujunemisest. 
Peale matka ootab kõiki kosutav kehakinnitus. Matkapäev on kõigile tasuta ja vajalik on vaid 
eelnev registreerimine telefonil 5304 3504 või aadressil karula.teabepunkt@rmk.ee. 
Matkapäeva korraldab RMK. 
17.mai Loodushariduspäev Võrumaa koolidele 
Karula rahvuspargis. Karula rahvuspargi keskuses 
Ähijärvel toimub maastikumäng Võrumaa koolide 5-8 
klassidele. Korraldab Keskkonnaamet.
16.juuli Traditsiooniline käsitööpäev. Oma ala 
meistrid tutvustavad erinevaid käsitööoskusi. Samuti 
ootame kõigi kohalike käsitöömeistrite omaloomingut, et 
neid teistelegi näidata ja soovi korral ka müüa. 
Täpsemat infot saab telefonidel 782 8350; 5304 3504 
või aadressil karula.teabepunkt@rmk.ee

Spordiklubi Karula poolt 2011.aastal korraldatavad spordiüritused:
27.05 Rattareede I etapp. Avaetapp Lüllemäe suusamaal
Lastevõistluse korraldaja (vanusega kuni 12 a) Kaidi Mändla. Tel.5345 6006; peakorraldaja 
Margus Muttik tel.529 3137

24. 06 Rattareede II etapp. Õdre ring
Lastevõistluse korraldaja Kaidi Mändla; peakorraldaja Margus Muttik tel.529 3137

10.07 Karula- Kaika triatlon. Start kell 15:15 Õdre järve äärest
Registreerimine kohapeal kell 14.30-15.00. Ujumine (210 m), rattasõit (7,5 km), jooks (2 km) 
MN 14,MN 18, MN 40, MN üle 40. SK Karula poolne korraldaja Henno Peegel tel. 516 1479
MTÜ Kaikamäe

24.07 Lüllemäe Kergejõustikupäev Lüllemäe Põhikooli staadionil, peakorraldaja Toomas Pai

29.07 Rattareede III etapp. Koobassaare ring
Lastevõistluse korraldaja Kaidi Mändla, peakorraldaja- Margus Muttik

26.08 Rattareede IV etapp. Kolga ring
Lastevõistluse korraldaja Kaidi Mändla, peakorraldaja- Margus Muttik 
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RMK Karula teabepunkt 
avatud K–R: 10-16 

Ähijärve kontor avatud
 E-R: 9-16 

Aadress:
Ähijärve küla, Antsla vald, 

66420 Võrumaa.

Telefon: 782 8350 

www.keskkonnaamet.ee

loodusvaht 529 0388
teabespetsialist 

5304 3504
maahoolduse spetsialist 

5340 8012
looduskasutuse spetsialist

516 1479 

Karula pärimust

Muiste  orjuseajal  
elanud  Karula  mõisas 
kubjas,  keda  kutsutud 
„hapulõuaks“,  sest  ta 
alati  rääkinud  üksinda.  
Ta  oli  ka  teomeeste 
piima  joonud,  mis  neil  
püttides  mõisa  kaasa 
oli  võetud.  Kord 
viljaveo  ajal  toonud 
talupojad  hulga  hiire-
poegi  ja  pannud  kõige 
pealmisse pütti.
Kubjas  joonud  ja 
sülitanud.  Vaadanud 
natuke ja öelnud: „Mina 
arvasin,  et  need  on 
hapupiima  tükid,  aga 
need  on  pisikesed 
hiired!“  Sellest  päevast  
peale  pole  ta  enam 
teomeeste  piima 
joonud.

Kati Turm 76 aast./1939

KONKURSS keskkonnahariduse spetsialisti kohale 
Keskkonnaamet  on  Keskkonnaministeeriumi  valitsemisalas  tegutsev 
valitsusasutus,  mille tegevusvaldkond on riigi  keskkonna- ja looduskaitse 
ning  –kasutamise  ja  kiirgusohutuse  poliitika  ja  programmide  ning 
tegevuskavade elluviimine.

Pakutav ametikoht
KESKKONNAHARIDUSE SPETSIALIST PÕLVA-VALGA-VÕRU 

REGIOONIS

Tööülesanded:
• koostab  ja  viib  läbi  riikliku  õppekava  läbivate  teemade  “Mina  ja 

keskkond”  ja  „Keskkond  ja  säästev  areng“  ellurakendamist 
toetavaid õppeprogramme haridusasutustele. 

• korraldab ja viib läbi keskkonnahariduse valdkonda edendavaid ja 
säästva  arengu  põhimõtteid  tutvustavaid  tegevusi  siht-  ja 
huvirühmadele. 

• koostab infotahvlite, trükiste ja ekspositsioonide sisu või korraldab 
eelnimetatud materjalide ettevalmistamist.

• koostab  projektitaotlusi  keskkonnaahariduslike  tegevuste 
algatamiseks

• koostab pressiteateid ja artikleid, uuendab kodulehte

Kandidaadilt eeldame:
• kõrgharidust;
• heal tasemel teadmisi keskkonna ja looduskaitse valdkonnas; 
• pedagoogilist kogemust; 
• head suhtlemisoskust kollektiivis; 
• head pingetaluvust; 
• avaliku esinemise oskust ja kogemust; 
• tööks  vajalike  arvutiprogrammide  kasutamisoskust  (tekstitöötlus, 

tabelarvutus ja esitluste koostamine) 
• autojuhilubade olemasolu ja isikliku auto kasutamise võimalust

Omalt poolt pakume:
• vastutusrikast, loomingulist ja mitmekesist tööd; 
• eneseteostusvõimalust arenevas organisatsioonis; 
• sõbralikku meeskonda.

Asukoht: Töö tegemise koht  on Ähijärvel,  Karula rahvuspargi  keskuses, 
tööpiirkonnaks on Võru ja Valga maakonna territoorium.
Tööaeg: täistööaeg
Tööle asumise aeg: juuni, 2011
Kontaktisik: Maris Kivistik
Aadress: Narva mnt 7a, Tallinn, 15172 Harjumaa
Lisainfo: maris.kivistik@keskkonnaamet.ee, tel. 518 3249
Internetiaadress http://www.keskkonnaamet.ee

Kontaktandmed  CV  ja  motivatsioonikirjaga  palume 
saata  enne  17.04.2011  aadressile 
katlin.allika@keskkonnaamet.ee
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