
 

Interreg Eesti-Läti Piiriülene Koostööprogramm  

2014-2020 

Pandipakendi alase teadlikkuse tõstmine ja strateegilise 

lähenemise loomine Eesti-Läti pandipakendi süsteemide 

ühtlustamisele 

 

Ringmajanduse ja sellega seotud teemade käsitlemine alus- ja 

põhihariduses 

10. veebruar 2023 a., Riia 

Eesti Keskkonnaministeerium ning Läti Keskkonnakaitse- ja Regionaalse arengu ministeeriumi 

ühisprojekti "Pandipakendi alase teadlikkuse tõstmine ja strateegilise lähenemise loomine Eesti-Läti 

pandipakendi süsteemide ühtlustamisele" raames korraldatakse õpetajatele lõpuseminar, mille 

fookuses on, kuidas eelkooliealiste laste ja põhikooli õpilastele ringmajanduse sh pakendite teemat on 

võimalik käsitleda.  

Ringmajanduse teema on üks keskkonnahariduse olulisi komponente. Pandipakendite tagatisraha 

süsteem, mis toimib Eestis juba 2005. aastast ja Lätis alates 1. veebruarist 2022, on hea näide 

ringmajandusest. 10. veebruaril 2023 toimub Riias Läti ja Eesti koolieelsete lasteasutuste ja koolide 

pedagoogidele koolituspäev, et teavitada projektis väljatöötatud õppematerjalidest. Õppepäeval 

antakse ülevaade projekti raames koostatud õppematerjalidest, mis on viiel teemal: plastpakendid, 

pandipakendid, tekstiilijäätmed, ühekordsed plastid ja ringmajandus. Seminari lõpus toimuvad 

loomingulised ja praktilised töötoad, mille käigus saab rakendada eelnevalt kuuldud teooriat. 

Projekt on rahastatud Eesti-Läti piiriülesest koostööprogrammist: Interreg Eesti-Läti programm 2014-

2020. 

Seminaril osalevad õpetajad nii Eestist kui Lätist. Ettekanded ja töötoad on tõlgi abiga nii eesti kui läti 

keeles. 

Seminar toimub kohapeal ja veebiülekandena. 

Päevakava: 

11.30-12.00 Saabumine, kohvipaus 



12.00-12.15 Avakõned: Andris Ķēniņš / Keskkonnakaitse- ja Regionaalse arengu ministeerium, Läti / 

ja Mairi Enok /Keskkonnaministeerium, Eesti/ 

12.15-12.45 Ülevaade projektist ja eelnevatest seminaridest ning kogemustest. Laurina Šinkejeva 

/Keskkonnaministeerium, Eesti/ 

12.45-13.30 Lõuna 

13.30-14.45 Haridusmaterjalide esitlemine. Sirje Aher ja Martin Aher /“MTÜ HARED”, Eesti/ 

14.45-15.00 Kohvipaus 

15.00-15.30 Läti õpetajate kogemuslood: Dace Brūna /Mālpils Keskkool/ and Diāna Eglīte /Bauska 

Keskkool/ 

15.30-16.15 Vahariide töötuba: “Green Belt”/Läti/ 

16.15-17.00 Hariduslike mängude ja tegevuste töötuba: Sirje Aher ja Martin Aher/“MTÜ HARED”, 

Eesti/ 

Kohapeal osalemiseks saab registreeruda kuni 7. veebruarini 2023. Kohapeal osalemise osalejate arv 

on piiratud ja esimesed 40 osalejat saavad osalemise kinnituse e-posti teel.  

Tartust sõidab organiseeritud buss Riiga ja õhtul tagasi Tartusse. 

Ülejäänud osalejad saavad lingi, kus on võimalik jälgida ülekannet. 

Seminaripäeval osalemine on tasuta. Õppepäeva toimumist rahastatakse Eesti-Läti piiriülesest 

koostööprogrammist: Interreg Eesti-Läti programm 2014-2020. 

Registreerimisvorm: https://docs.google.com/forms  

  Osalejatele väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise tõend. 

Küsimuste korral palun kirjutage Laurina.Sinkejeva@envir.ee 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2et9rsVeJaM2y5ePT7qAdImHSm9zIBwNqLFLoVmsKi6k5mw/viewform

