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©2015 FIRST ja LEGO Grupp.  Kõik õigused kaitstud. Ametlikel FIRST® LEGO® League 

meeskondadel ja FLL® partneritel on lubatud teha koopiaid ainult endale kasutamiseks.  

Igasugune selle teemajuhi kasutamine, paljundamine või dubleerimine FLL-i meeskondade või 

partnerite poolt muudel eesmärkidel kui FLL-i programmis osalemiseks selleks spetsiaalselt 

kirjaliku loata FIRST-ilt või LEGO Grupilt on rangelt keelatud.     

FIRST® LEGO® League nimi ja logo on FIRST ja LEGO Grupi kaubamärgid.  

 

  

Juhendajatele: Paljud siinsetest allikatest on mõeldud kasutamiseks täiskasvanutele. 

FIRST® ei kontrolli ega toeta all toodud internetilehekülgede sisu. Nende kasutamine on 

valikuline. Kõiki siintoodud allikaid peaks iga juhendaja esmalt hindama oma meeskonna 

küpsusastmest lähtuvalt.  
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Allikad 

 

Need allikad peaksid aitama teie meeskonnal PRÜGI RÄNNAKU uurimistööga algust teha, kuid ärge 

piirduge ainult allpooltoodud loendiga. Rohkem infot võite leida kohalikust raamatukogust, koolist, 

kohalikust omavalitsusest või jäätmekäitlusjaamast.  

 

Videod 

 

Explore the Cycle  

Animatsioon, mis selgitab jäätmekäitluse põhiprintsiipe, alustades prügi lahkumisega Su majapidamisest 

uue toote valmimiseni.  

https://livegreen.recyclebank.com/the-cycle 

 

Toss It, Baby   

Natuke meelelahutust – ühe firma muusikavideo eelneva sorteerimiseta jäätmekäitlusest. Videos on näha 

jäätmete sorteerimiseks kasutatavaid masinaid.  

https://www.youtube.com/watch?v=exhgrxpeQws 

 

Where Does Our Garbage Go?  

Videos on näha, kuidas mõned Utah kogukonnad Ameerika Ühendriikides kõiksugust sorti prügiga 

tegelevad ja seda käitlevad.  

https://www.youtube.com/watch?v=iPz5bJa9eOI 

 

Internetileheküljed ja artiklid 

 

Food waste 

See raadiosaade annab toidu raiskamise peale mõtlemiseks üpris korralikku „ainest“.  

http://www.marketplace.org/topics/sustainability/food-waste-provides-fertile-ground-tech-innovators 

 

Garbage facts 

Idaho Public Television on koostanud lihtsa faktipõhise internetilehe prügi ja selle käitlemisviiside kohta.   

http://idahoptv.org/sciencetrek/topics/garbage/facts.cfm 

 

Kids Go Green 

Caerphilly maakonna vallavolikogu Walesis, Ühendkuningriikides, tahab suunata kohalikke lapsi 

„roheliselt“ mõtlema ja käituma. Nende leheküljel on väga palju informatsiooni jäätmekäitluse ja prügiga 

seotud võimaluste kohta.  

http://your.caerphilly.gov.uk/kidsgogreen/ 

 

Otsi kohalikku 

https://livegreen.recyclebank.com/the-cycle
https://www.youtube.com/watch?v=exhgrxpeQws
https://www.youtube.com/watch?v=iPz5bJa9eOI
http://www.marketplace.org/topics/sustainability/food-waste-provides-fertile-ground-tech-innovators
http://idahoptv.org/sciencetrek/topics/garbage/facts.cfm
http://your.caerphilly.gov.uk/kidsgogreen/
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Teie enda linnal, külal või maakonnal võib olla oma keskkonnahaldusega seotud lehekülg. Sellistel 

lehekülgedel on enamasti suunised elanikele prügi kogumise ja kohalikult käideldavate esemete kohta. 

Lisaks võib seal olla infot, kuidas vabaneda spetsiaalset tüüpi jäätmetest. Siin on mõned näited Ameerika 

Ühendriikide kohta, aga taolise info leidmiseks kohaliku piirkonna kohta kasutage otsingumootorit.  

 Austin, TX: http://www.austintexas.gov/resident/trash-and-recycling 

 Chicago, IL: http://www.cityofchicago.org/city/en/depts/streets/provdrs/streets_san.html  

 Portland, OR: http://www.portlandoregon.gov/bps/41461  

 Toronto, ON: 

http://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=03ec433112b02410VgnVCM10000

071d60f89RCRD 

Recycle City 

Külastage Recycle City lehekülge ja õppige multikalinna elanikelt uusi prügi vähendamise, taaskasutamise 

ja jäätmekäitluse võimalusi.  

http://www.epa.gov/recyclecity  

 

Trash Anthropologist 

Robin Nagle räägib oma loos „Mida ma avastasin New York’i prügis“ oma huvist prügi ja seda koristavate 

inimeste vastu.  

http://www.ted.com/talks/robin_nagle_what_i_discovered_in_new_york_city_trash.html 

 

365 Days of Trash 

Säästva Dave’i blogi, mis kajastab tema püüdlusi aasta aega üldse mitte prügi toota. Dave pakub suurel 

hulgal soovitusi koduse prügi hulga vähendamiseks.  

http://365daysoftrash.blogspot.com/  

 

Raamatud 

 

Garbology: Our Dirty Love Affair with Trash  

Sisaldab lugusid ameeriklaste prügitootmise kohta ja kirjeldab, kuhu prügi läheb.  

Autor: Edward Humes, Penguin Group (2012) 

 

Introducing Issues with Opposing Viewpoints: Garbage and Recycling  

Valik artikleid jäätmekäitlusmeetodite ja taaskasutuse kohta.   

Toimetaja: Cynthia A. Bily, Greenhaven Press (2013) 

 

Recycling  

Käsitleb taaskasutusega seotud väljakutseid ja selle kasulikke külgi.  

Autor: Eleanor J. Hall, Thomson Gale (2005) 

 

Recycling and Reusing Clothes  

http://www.austintexas.gov/resident/trash-and-recycling
http://www.cityofchicago.org/city/en/depts/streets/provdrs/streets_san.html
http://www.portlandoregon.gov/bps/41461
http://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=03ec433112b02410VgnVCM10000071d60f89RCRD
http://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=03ec433112b02410VgnVCM10000071d60f89RCRD
http://www.epa.gov/recyclecity
http://www.ted.com/talks/robin_nagle_what_i_discovered_in_new_york_city_trash.html
http://365daysoftrash.blogspot.com/
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Selgitab, millest on tehtud riided ja kuidas neist mõistlikult vabaneda.  

Autor: Ruth Thomson, Franklin Watts (2006) 

 

Waste Management  

Käsitleb lõbusas vormis jäätmekäitluse kõiki erinevaid osi.  

Autor: Cheryl Jakab, Marshall Cavendish Benchmark (2011) 
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Sõnavara 

 

Biolagunev 
Bakterid ja teised organismid on võimelised seda lihtsalt ja kiiresti lagundama 
alusaineteks, mis ei kahjusta keskkonda.  

Komposteerimine 
Protsess, mille käigus toidu- ja taimejäätmed (banaanikoor, toiduülejäägid, kuivad 
lehed) lagunevad. Kompostiks tehtud toit saab väetiseks, millega saab aidata taimedel 
kasvada.  

Väetis Toit taimedele, mis aitab neil suuremaks ja tugevamaks kasvada.  

Ohtlikud jäätmed 
Kindlat tüüpi prügi, mis võib kahjustada inimesi või keskkonda, nii et neid ei saa saata 
tavapärasesse prügilasse, nt värvid, puhastuskemikaalid, mõned elektripirnid. Ohtlikud 
jäätmed peab suunama selleks ettenähtud kohta.  

Stiimul, ajend 
Pakkumine või hüvitis, mis motiveerib inimesi teatud viisil käituma. Stiimulid, nagu 
näiteks allahindlused, soodustavad tihti taaskasutust või jäätmete vähendamist.  

Põletusahi 
Masin, mis põletab prügi, mille käigus toodetakse sageli kodude või firmade tarbeks 
elektrit.  

Prügila 
Koht, kus ladustatakse palju prügi. Paljud prügilad saavad alguse august maa sees, mis 
kaetakse kaitsva kattega, seejärel prügi, mulla ja teiste materjalide kihtidega. 

Uhtevesi 
Vedelik, mis liigub prügilast läbi ja sisaldab selle tagajärjel prügilast kaasa tulnud osakesi 
või aineid. Uhteveeks võib saada vihmavesi või prügis sisalduvad vedelikud.   

Sorteerimiskeskus 
Sorteerimiskeskus on asutus, kus kasutuskõlblikke jäätmeid sorteeritakse ja ette 
valmistatakse. Sorteeritud materjalid müüakse enamasti edasi järgmistele firmadele, 
kes neist midagi uut toodavad.  

Tahked 
olmejäätmed 

Tavaline prügi, mida kodudes ja firmades toodetakse.  

Jäätmed 
Toode, mis on tarbija poolt ettenähtud eesmärgil ära kasutatud ja mis kas visatakse ära 
või taaskasutatakse. Erineb tööstusjäätmetest, mis on tootmise, ehitamise või teiste 
taoliste protsesside käigus toodetud prügi.  

Kasutuskõlblikud 
jäätmed 

Materjalid, mida saab osadeks võtta ja millekski uueks muuta, nt pudelid, purgid, paber, 
papp.  

Taaskasutama 
Eset töötlema, nii et seda saab millegi uue loomiseks kasutada. Hõlmab tihti 
puhastamist, tükeldamist või lammutamist ja seejärel sulatamist või purustamist.  

Sanitatsioon 
Prügi ära visates ja kanalisatsiooni inimeste elukohtadest eemal hoides puhaste ja 
tervislike elutingimuste säilitamine.  

Jäätmekäitlus 
eelneva 
sorteerimiseta 

Meetod kasutuskõlblike jäätmete kogumiseks, mille käigus inimene paneb kõik jäätmed 
ühte prügikasti, selle asemel, et materjali järgi sorteerida. Firma, kes neid jäätmeid 
kogub, kasutab nende jäätmete sorteerimiseks masinaid ja inimesi.  

Ümberlaadimisjaam 
Koht (enamasti hoone), kus prügi lühikest aega pärast kodudest ja firmadest kogumist 
hoiustatakse. Enamasti võtab suurem veoauto prügi ümberlaadimisjaamast peale ja 
transpordib selle prügilasse, sorteerimiskeskusesse või mõnda teise paika.   

Prügi Kõik, mis Sa ära viskad, sest oled sellega lõpetanud.  

Tekstiil Kootud kangas, mida kasutatakse riiete tegemiseks. 

Prügi kogus 
Kindlal maa-alal või lähtepunktis toodetud kogu prügi hulk. Näiteks „elamupiirkonna 
prügivoog“ on kogu prügi, mida inimeste kodudes toodetakse.  
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Küsi eksperdilt 

 

Ekspertidega (inimesed, kes töötavad selleaastase Võistluse teema alal) rääkimine on teie meeskonnale 

suurepärane võimalus:   

 Õppida rohkem selle hooaja teema kohta.  

 Saada uusi mõtteid teie PRÜGI RÄNNAKU probleemi jaoks.  

 Avastada allikaid, mis võivad uurimistöös abiks olla.  

 Saada tagasisidet teie uudsele lahendusele.  

Näiteid ekspertidest 

Kaaluge järgnevates ametites töötatavate inimestega ühenduse võtmist. Ehk suudate sellesse loendisse 

veel ameteid lisada. Paljud firmade, omavalitsuste ja ülikoolide kodulehtedel on ekspertide 

kontaktinformatsioon olemas.  

 

Amet Mida nad teevad Kus nad töötavad 

Kliendihaldur 

Jäätmekäitlusfirmas töötab kliendihaldur 
klientidega (tihti on need firmad), et planeerida 
nende jäätmete transport (kuhu viiakse ja kuidas 
viiakse). 

Jäätmekäitlusfirmad 

Linnaplaneerija 
Planeerib terve linna või kogukonna tähtsate 
süsteemide toimimist, nt prügikogumist.  

Riigiasutused, erafirmad  

Keskkonnaalane 
nõustaja  

Kontrollib, et firmad järgivad kõiki 
keskkonnanõudeid ja otsib võimalusi 
keskkonnamõju vähendamiseks.  

Ehitus-, põllumajandus-, 
jäätmekäitlus-, jms 
ettevõtted  

Keskkonnainsener 

Töötab prügiga seotud keskkonnaprobleemide 
lahendamise või ennetamisega. 
Keskkonnainsener võib lahendada ka teisi 
probleeme, mis on seotud kogukonnas õhu, vee 
või maaga. 

Ettevõtted, riigiasutused, 
prügilad, 
arhitektuurifirmad, 
ehitusettevõtjad  

Haldusjuht 

Haldab teatud asutust, nt materjalide 
ümbertöötlusasutust või ümberlaadimisjaama. 
Seab asutusele eesmärgid, on tööde ülevaataja ja 
lahendab probleeme.  

Jäätmekäitlusfirmad, 
riigiasutused  

Sanitaaralal töötaja 
Kogub või sorteerib prügi ja/või kasutuskõlblikke 
jäätmeid. 

Jäätmekäitlusfirmad, 
riigiasutused  

Utiilikaupmees Ostab ja müüb korduvkasutatavaid materjale.  Erafirmad 

Keskkonnaspetsialist 
Planeerib eri tüüpe jäätmetega tegelemist. Otsib 
võimalusi jäätmeid vähendada ja muuta teatud 
asukoht keskkonnasõbralikumaks.   

Riigiasutused, 
ülikoolilinnakud, suured 
firmad 

 

 

Kellelt küsida 

Üks parimaid värbamisvahendeid Projekti jaoks ekspertide leidmiseks on teie enda meeskond. Mõelge 

sellele. Keda te teate? On päris suur võimalus, et tunnete mõnda ühel või teisel viisil jäätmekäitlusega 
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seotud eksperti. Küsige oma perekonnalt, juhendajalt või õpetajatelt, kas nad teavad kedagi, kes töötab 

prügiga seotud probleemidega.  

 

Mõelge inimestele, kes prügi koguvad, sorteerivad ja käitlevad. Mõelge tehnoloogiale, mida inimesed 

kasutavad prügi millekski uueks muutmiseks. Kes sellist tehnoloogiat välja mõtleb ja valmistab? Kasutage 

ideede saamiseks ülaltoodud ekspertide nimekirja. 

 

Koostage nimekiri inimestest, keda tahaksite intervjueerida.  

 

Kuidas küsida?  

Arutage meeskonnana oma ekspertide loendit ja valige üks või rohkem inimest, kes teie arvates võiks 

aidata meeskonnal prügi kohta uut informatsiooni saada. Uurige veidi iga inimese kohta. Tehke endale 

selgeks, kuidas see ekspert käimasoleva hooaja teemaga töötab ja mõelge küsimustele, mida tahaksite 

intervjuu ajal küsida. 

 

Järgmiseks paluge valitud ekspertidega ühenduse võtmiseks abi oma juhendajalt või mentorilt. Tutvustage 

eksperdile veidi FIRST® LEGO® League programmi ning teie uuritavat probleemi sel hooajal. Rääkige ka 

oma eesmärkidest ja küsige, kas võite neid intervjueerida. Kindlasti pakkuge intervjuuks välja selline päev 

ja aeg, mis sobib osalemiseks ka teie juhendajale, mentorile või mõnele teisele täiskasvanule.  

 

Mida küsida?  

Enne intervjuu toimumist valmistage ette nimekiri küsimustest. Kui küsimustele mõtlete:  

 Kasutage eksperdi teemavaldkonna kohta küsimuste koostamisel juba eelnevalt tehtud 

uurimistööd. Proovige koostada küsimused, millele on võimalik vastata.  

 Hoidke oma Projekti eesmärk pidevalt mõttes. Küsige küsimusi, mis aitavad teema kohta rohkem 

teada saada ja uudne lahendus koostada.   

 Koostage lühikesed ja täpsed küsimused.  (Öelge, mida teada tahate nii selgelt kui võimalik.) 

 ÄRGE paluge eksperdil teie jaoks uudne lahendus välja mõelda. Meeskonna lahendus peab olema 

meeskonnaliikmete töö. Kui teil on juba selleks ajaks lahendus olemas, võite paluda eksperdil 

sellele ideele tagasisidet anda.  

Intervjuu lõpus võite eksperdilt küsida, kas teie meeskond tohib temaga vajadusel uuesti ühendust võtta. 

Hiljem võib teil uusi küsimusi tekkida. Ekspert võib olla nõus teie meeskonnaga uuesti kohtuma või teile 

oma töökohas ekskursiooni tegema. Olge julged küsima.  

 

Ning lõpuks – olge intervjuu ajal Sõbralikud Professionaalid ning pidage meeles eksperti tema aja eest 

tänada!  


