
PROTOKOLL
Ida-Virumaa keskkonnahariduse koostöökoja ümarlaud

10.detsember.2012
Saadjärve, Jääaja Keskus

kell 10.00 – 13.15

Juhatas: Heldi Aia, Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist 
Protokollis: Anne-ly Feršel, Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist 

Koosolekul osalesid: 
Ingrid Kuligina, Anne-Ly Feršel, Heldi Aia, Aili Reiman, Kaarin Kask, Ene Roosimägi, Aune 
Feršel, Heinar Juuse, Indar Zeinet, Raili Lille, Enn Käiss, Mall Shmith, Gradislava Jušmanova, 
Galina Pustoshnaja.

Päevakava: 
1. KKH koostöökoja liikmed – nimekirja ülevaatamine
2. Liikmelisuse statuut – fikseerimine – Liikmed ja infolist 
3. Dokumentatsiooni ülevaatamine ja kinnitamine
4. Töörühmade moodustamine
5. Arutelu ühisprojektide esitamiseks KIK 2013 a I vooru.

1. KKH koostöökoja liikmed – nimekirja ülevaatamine. 
Hetkel ei ole liikmelisus fikseeritud. On tekkinud pikk nimekiri, milles on mitmed isikud, 
kes ei ole juba ammu aktiivsed. Hetkenimekiri on pigem infolisti nimekiri. Märkida ära, 
kellelt üle küsida liikmeks olemine. Nimekirja lisati Narva Linnavalitsus. Märgiti ära kellelt 
KA esindaja küsib üle, kas ta soovib osaleda ümarlaua töös.  

2. Ida-Virumaa keskkonnahariduse koostöökojaga liitumise ankeedi ülevaatamine ja 
täiendamine. 
Vt lisa 1. Ida-Virumaa keskkonnahariduse koostöökojaga liitumise ankeet ja võimalus otse 
liituda internetis: http://goo.gl/1Nv1l Kõik liikmed on võrdsed.
Korrastati ja kinnitati ankeet Lisaks leiti, et on vaja kkh ümarlaua statuut. Arutluse tulemusel 
otsustati statuut välja töötada koos KKH arengukavaga.

3. Vaadatakse üle eelmise ümarlaua protokoll. Tekkis küsimus, kas KKH ümarlaud peaks 
olema juriidiline isik. Toimus arutelu ja otsustati, et nii kaua kui Keskkonnaamet on 
ümarlaua eestvedaja, ei vormistata juriidiliseks isikuks. Koostöökoja töövormiks on 
ümarlauad edasi. Kuidas on võimalik, et meid (ümarlauda) aktsepteeritakse? Üks 
võimalustest on koostada maakonna keskkonnahariduse arengukava. Kust saab raha ja kes 
seda teeks?
Raha pole, koduleht on (www.keskkonnaharidus.ee), tahtmine on, eestvedaja on. 
Otsustati, et tegutseme esialgu samadel põhimõtetel edasi Keskkonnaamet uurib arengukava 
finantseerimise võimalusi. 

4.  Moodustati töörühmad ja valiti eestvedajad.

1. Koostöökoja liikmete motiveerimisrühm – Anne-Ly Feršel
2. Keskkonnahariduskeskused – Aune Ferschel
3. Õppeprogrammid, õppematerjalid – Aili Reiman
4. Õppe- ja matkarajad – Heinar Juuse

http://goo.gl/1Nv1l


5. Koolitused, laagrid, näitused jms – Enn Käiss
6. Retkejuhid, loodusgiidid – Ingrid Kuligina
Rühma juht koordineerib, teeb ettepanekuid, on maakonna valdkondliku infoga kursis, 
teavitab teisi olukorrast ja kutsub vajadusel kokku. 

5. Toimus arutelu, milliseid ühisprojekte esitada KIK 2013 a I vooru.
Ettepanekud ja vajadused: 

1. Ida-Virumaa keskkonnahariduse edendamise kava uuendamine 2012 – 2017. 
Kes teeb?

2. Keskkonnanädal koolidele maakonnas. Külastatakse nädala jooksul Ida-
Virumaa loodus- ja keskkonnahariduskeskuseid. 

Otsustati, et mõlemad projektid on olulised. Keskkonnaamet uurib võimalusi. 

Juhatas: Heldi Aia

Protokollis: Anne-Ly Feršel



Lisa 1. Ida-Virumaa keskkonnahariduse koostöökojaga liitumise ankeet

Koostöökoja liikmeteks võivad olla füüsilised ja juriidilised isikud, kes on huvitatud 
keskkonnahariduse edendamisest Ida-Virumaal.
Koostöökoja liikmeks astumiseks tuleb täita registreerimise ankeet.
Antud ankeedil on võimalus registreerida Ida-Virumaa keskkonnahariduse koostöökoja liikmeks 
ja/või liituda infolistiga. 
Täiendav info heldi.aia@keskkonnaamet.ee 

Nimi *(Eesnimi ja perekonnanimi)     

Asutus, organisatsioon *(MTÜ, SA, omavalitsus, muuseum, OÜ, AS, riigiasutus vms) 

Kontaktid *e-post      

Kontaktid *Telefon      

Tegutsemise piirkond

Aadress (küla, asula, vald, linn, maakond)   

Tee oma valik *
•  soovin liituda keskkonnahariduse koostöökojaga
•  soovin liituda ainult keskkonnahariduse koostöökoja infolistiga.
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