
PROTOKOLL
Ida-Virumaa keskkonnahariduse koostöökoja ümarlaud

    16.detsember .2011 
Kersti Võlu koolituskeskuses

     14. 00 – 18 00

Koosolekut juhatas: Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist Heldi Aia
Protokollis: Keskkonnaameti spetsialist Raili Lille
Koosolekul osales: Heinar Juuse, Bruno Uustal, Argo Bachfeldt, Ott Penek, Anneli 
Bobrov, Katrin Leon, Peeter Maala, Aime Luuk, Margus Pensa, Indar Zeinet, Laila 
Meister, Gerli Romanovits, Enn Käiss, Külli Reinberk, Maret Vihman, Aili Reiman, Mall 
Schmidt, Tiina Gaškov, Ingrid Kuligina, Monica Merents, Külli Guljavin, Anne-Ly Feršel, 
Raili Lille, Heldi Aia, Kristjan Sahtel. 

Päevakava: 
14.00 – 14.45 Lühiülevaade 2011. aasta tegemistest. Iga organisatsioon tutvustab lühidalt 

(a´ 2-3 min) 2011 aasta tegevusi ja 2012 aasta plaane.
14.45 – 15.00 2010 a. Koostöökoja ümarlaual selgunud vajalike tegevuste ja ideede

võrdlus teostumisega.
15.00 – 16.00 Avatud ruumi arutelu järgmistel teemadel:

• Ootused Keskkonnaametile ja RMK-le keskkonnahariduse valdkonnas;
• Ümarlaua ühisosa keskkonnahariduse edendamisel maakonnas;
• Keskkonnahariduse konverents. Miks ja kuidas?
• Ida-Viru maakonna keskkonnahariduse efektiivseks edendamiseks

vajalikud tegevused ja ideed.
16.00 – 16.20 Tänamine ja tunnustamine.

• Ida-Virumaa aktiivsete keskkonnahariduse edendajate tänamine;
• Linnuõppe koolituse tunnistuste kätte andmine;
• Looduskool juhendajatele – pankranniku ja looduskasutuse koolituste 
tunnistuste kätte andmine.

16.20 – 16.30 nn. avatud mikrofon
16.30 – 17.30 kokkuvõte ja pidulik lõpetamine

Ümarlaud:
Ümarlaud toimus kolme asutuse koostöös – Keskkonnaamet, MTÜ Alutaguse Matkaklubi, 
MTÜ Ida-Viru Linnuklubi.
Keskkonnaamet KKH spetsialist Heldi Aia – tervitussõnad ja lühike päevakava tutvustus. 
Protokollija ülesande delegeerimine Raili Lillele.  

1. Lühiülevaade 2011. aasta tegemistest ja 2012. aasta plaanid.
 Keskkonnaamet KKH spetsialist Anne-Ly Feršel: 
2011. Keskkonnahariduse konverents Haridusfestivali raames, looduskaitsekuu ja 
metsanädala üritused, infopäevad (koolidele, turismiettevõtjatele koostöös AMK-ga), 
koostöö ja nõustamine erinevate partnerite ja organisatsioonidega. Infomaterjali ja 



trükiste jagamine haridusasutustele ja raamatukogudele, Iisaku looduskeskuse sisustus 
ja ekspositsioon kavad, õppeprogrammid, üle eestilised pojektid-programmid
2012. Kaks programmidega seotud projekti: Elupaigatüübid Eestis ja 
Keskkonnahariduslike keelekümblusprogrammide koostamise koolitus. Lisaks 
kolimine, uue keskuse ehitus, trükised: Ida-Virumaa kaitsealad, Kurtna MKA, 2013 a. 
trükiste projekti ettevalmistamine.

 Keskkonnaamet keskkonnahariduse osakond, ESF projekti programmijuht Kristjan 
Sahtel: 

Keskkonnahariduslikud projektid – uuringud (koostöövõrgustik, looduskeskuste 
töötajatele - tööks vajalikud materjalid, koolitused, õpetajatele-materjalid, koolitused) 
keskkonnaharidus.ee kodulehe uuendamine. Lisainfo: 
http://www.keskkonnaamet.ee/teenused/keskkonnaharidus-2/esf-programm-
keskkonnahariduse-arendamine/

 MTÜ Alutaguse Matkaklubi (AMK) Ingrid Kuligina:
2011.  ELKS Jõhviga koostöös õuesõppe matkapäevad gümnaasiumile – osales 500 
õpilast, looduskool I ja II etapp (pankrannik, looduskasutust), KPM-le 7 programmi 
põlevkivist ja energeetikast Aidu karjääris, loodusreisid elanikele, Struuga õppepäevad 
Kiviõli kooli õpilastele (9 kl.), laste looduslaager Kohtla-Järve Loomemaja lastele, 
Mäetaguse vallalale 6 keskkonnaharidusliku programmi.
2012. Koostöös Toila Gümnaasiumiga 10 pankranniku programmi, loodusretked 
noortele, kaitsealade koolitus retkejuhtidele, looduskool III metsatüübid, seenekoolitus 
( koostöös RMK, KA, Illuka vallavalitsus), loodusreisid Ida-Virumaa elanikele, 
Struuga õppepäevad Kiviõli kooli õpilastele ja I-V õpetajatele, laste looduslaagrid 
Kohtla-Nõmmel, Mäetaguse valda 4 keskkonnahariduslikku programmi, AMK 
kodulehekülje uuendamine, Illuka- ja Mäetaguse valdade loodus- ning 
kultuuriobjektide kaardistamine ja kirjeldamine (500 tk.)

 TÜ Narva kolledž Maret Vihman: 
Ülevaade TÜ Narva kolledźi tegevustest keskkonnahariduse vallas on kättesaadaval ka 
NK koduleheküljel Eesti Kodu all: http://www.narva.ut.ee/et/720504 .
2011. Abi Narva Keskonnateadmiku trükise koostamisel. Erinevate teemapäevade 
läbiviimine: emakeele päev, kodanikupäev jne. Raamatulaadad, Archimedese projekti 
raames raamatute tutvustamine ”Pokuraamat”, ”Mõmmi aabits”. Filmiõhtud Narva 
kolledžis, Narva giidide koolitus, Eesti-teemalised loengud Kolmandate riikide 
kodanikele ja uusimmigrantidele. RMK näitus ”Jälg metsas”. Foto ja joonistuse 
võistlus Ida-Virumaa koolide õpilastele, teemal ”Paekivi – eesti rahvuskivi 20.a.”
Orienteerumis ja maastikumängud, vaatlused Joaorus ja mujal Narva linnas – 
sügisvaheajal, orienteerumine kestab 2-3 tundi, osalevad Narva koolide 7.-
9.kl.õpilased, 2011.a. osales 72 õpilast 7-st  Narva koolist.
Lõppes KIKi projekt  ”Mitmekesine Ida-Virumaa- minu kodupaik, õpi seda tundma ja 
väärtustama”. Selle raames toimus 2 seminari ja 12 õppesõitu 6 erineval teemal 
marsruudil: I- V. sood, jõed ja kalad, energeetika ja jäätmed, jäljed metsas ja kuidas 
ellu jääda talvises metsas, I-V. metsad (Poruni ja Kurtna MKA näitel), pankrannik ja 
joad. Projektis osales 70 Narva koolide õpilast (7.-12.kl.) ja 20 NK üliõpilast.

http://www.keskkonnaamet.ee/teenused/keskkonnaharidus-2/esf-programm-keskkonnahariduse-arendamine/
http://www.keskkonnaamet.ee/teenused/keskkonnaharidus-2/esf-programm-keskkonnahariduse-arendamine/
http://www.narva.ut.ee/et/720504


Käimas jätkuprojekt ”Mitmekesine Virumaa”, mille raames toimub 12 õppesõitu 6 
erinaval teemal: Peipsi, Mere tähtsus virumaalaste elus, Loomariik talvel ja kuidas ellu 
jääda talvises metsas, I-V maavarad ja kaevandused, Kivimid ja rändrahnud, Paekivi ja 
Pandivere kõrgustik. Kahel esimesel teemal on õppesõidud toimunud. Osalevad Narva 
koolide 7.-12.kl. õpilased ja NK üliõpilased.Täiendav info, materjalid, töölehed ja 
sõitude kokkuvõtted on olemas Narva kolledži kodulehel: 
http://www.narva.ut.ee/et/1065723 
Käimas on KIK projekt ”Linn kui elukeskkond – Narva linna näitel”, mille raames 
valmivad töölehed, ülesanded ja materjalid 20 erineval teemal, täpsem info NK 
koduleheküljel Eest Kodu all: http://www.narva.ut.ee/1065730 
Rahastuse sai ka uus KIKi projekt Looduskaitsekuu tähistamiseks, selle raames toimub 
aprillis- mais 2012 looduskaitsekuu teemal näitus ja viktoriin narva kolledźis, 
Pähklimäe terviseraja ja parkmetsa korrastamine ja puude istutamine.

 MTÜ Purtse Jõe Arenduskeskus Laila Meister: 
2011.  PurFesti raames toimus keskkonnaseminar ”Purtse jõe jääkreostusest”
2012.  Plaanid hetkel puuduvad.

 Iisaku Gümnaasium Aili Reiman: 
2011. Projekt „ Loodus loovuse arendajana“ - toimus 3 laagrit eesti ja vene lastele 
koostöös KIK-i, Keskkonnaameti, RMK, AMK ja Ida-Viru Linnuklubiga. Laagrid 
toimusid Iisakus, Haapsalu lähistel Silma looduskeskuses ja Kohtla-Nõmmel. Toimus 
linnuteemalise lauamängu konkurss, osaleti RMK ja KA programmidel. Puhta vee 
ABC programmi käigus külastati veepuhastus jaama ja Uikala prügilat.
2012. Projekt „Loodus loovuse arendajana“ käsitöö ja loodusainete õpetajate koostööna 
valmivad 20 programmi. Linnuteemaliste lauamängude projekti vormistamine/ 
koostamine ja kolme lauamängu valmimine.

 Ida-Viru Linnuklubi Margus Pensa:
2011.  Koostöös teiste partneritega toimus nn. linnukooli läbi viimine ja 2 korda aastas 
avalikkusele suunatud linnuvaatluspäev.
2012.  Linnukool huvilistele jätkub, linnuvaatlused ja klubi kodulehekülje tegemine.

 Tolia Gümnasium Külli Guljavin:
2011. Osalemine KA, RMK ja kolmanda sektori poolt pakutavatel ettevõtmistel,
2012.  Pankranniku projekt, ronimissein koostöös AMK- ga.

 Kohtla-Järve loomemaja: Katrin Leon: 
2011. Reis hiiumaale, koostöös AMK-ga looduslaager Kohtla Kaevanduspark-
muuseumis linnade koolide õpilastele ja Kohtla-Järve lastekodulastele.

 Lasteaed Kirju-Mirju Külli Reinberk: 
2011. Osalemine pakutavates loodus- ja keskkonnaharidusprogrammides, koolitustel jt 
ettevõtmistes. Pankranniku koolitusel valminud putukate kogu ja kivistisi saab 
kasutada koos lastega.

http://www.narva.ut.ee/1065730
http://www.narva.ut.ee/et/1065723


 Loodushuviline Aime Luuk:
2011. osalemine erinevatel üritustel, eriti meeldisid linnukool ja loodusreisid.

 Kõrtsialuse külastuskeskus Anneli Bobrov: 
2011. Savi programm, loodus- ja koduloolised matkad Aseri kandis. Savikoja avamine 
ja käelised tegevused savikojas. Osalejaid programmides 170, savikojas üle 200.  
2012. Matkad Kalvist-Aserini, kuhu on oodatud pered, koolid, jne. Koostöö jätkamine 
teiste organisatsioonide ja isikutega.

 MTÜ Just Mind koolituskeskus Argo Bachfeldt:
2011. ”Otsi Otti” lastele  käitumine looduses eksimise korral, kuidas lastele seda edasi 
anda. Täiskasvanule seadusandlus ja turvalisus looduses grupiga liikumisel. 
2012. Esmaabi koolitus suunatud lastele ja lastega tegelevatele inimestele.

 Järve Gümnaasium Mall Schmidt:
2011. Osales ise ja koos lastega erinevatel programmidel, koolitustel ja üritustel. 

 ELKS Jõhvi osakond Enn Käiss:
2011 -  Looduse omnibuss: Ida-Virumaa joad, Ilumetsas ja Piusas, Lahemaa, Narva 
tuulikud. Koostöös AMK-ga mitmed projektid (eelpool toodud)
2012. Koostöö looduse omnibussiga, Naissaare retk

 SA KIK Bruno Uustal: 
2011. Positiivne - on tulnud uued taotlejad, Narva kolledž, Kohtla-Järve koolid, Purtse, 
jne. Välja on antud häid KKH trükised, omavalitsuse liidu käitumise... ?
Puudused – ei ole ühtegi linnuvaatlustorni, seisab  loodushariduskeskuste välja-
arendamine, haridusfoorum
2012. KIK- is on tagasi III vooru, millest esimene on 15.02.2012. Vajaks süsteemsemat 
lähenemist ja käsitlemist.

 RMK Heinar Juuse:
2011.  Rahvusvaheline metsa aasta üritused sh Kohtla-Nõmme perepäev, 38 
õppeprogrammi Kauksis kuuendatele klassidele, 2500 külastajat Kauksis, pesapäev ja 
jõulupäev.
2012. IVOLga koostöös rannaalad, tallamisõrnad alad. Talve, kevade, sügise 
kampaaniad. Näitus samblad, samblikud, puuseened, seemnest puiduni, koostöös 
partneritega seenekoolitus ja näitus. Suusaretk – Kotkale, mis on pühendatud Vabariigi 
aastapäevale. Metsaistutuspäev 17 ja 18 mai. Teha Selisoo ja Kotka matkarada korda. 
Koostöös Avinurme Elulaadikeskusega ja KOV arendada õpperada Avinurme kanti.

 Jõhvi Gümnaasium Tiina Gaškov:
2011. Aktiivne osaleja, ökoloogia ringi lastega käidi Taanis rahvusvahelises laagris, 
Arcimeedese projekti raames: ”huvitav materjali maailm”



2. 2010 a. Koostöökoja  ümarlaual selgunud vajalike tegevuste ja ideede võrdlus 
teostumisega.

Ülevaade on tehtud vastavalt möödunud aasta protokollile ja saadetakse laiali listi kaudu 
jaanuaris 2012. 

3. Avatud ruumi arutelu. 
 Ingrid Kuligina teeb sissejuhatuse ja tutvustab teemasid:

• Ootused Keskkonnaametile ja RMK-le keskkonnahariduse valdkonnas - 
eestvedaja Heldi Aia

• Ümarlaua ühisosa keskkonnahariduse edendamisel maakonnas  - eestvedaja 
Kristjan Sahtel

• Keskkonnahariduse konverents. Miks ja kuidas?  - eestvedaja Anne-Ly Feršel
• Ida-Viru maakonna keskkonnahariduse efektiivseks edendamiseks vajalikud 

tegevused ja ideed - eestvedaja Margus Pensa

4. Tänamine ja tunnustamine:
• Ida-Virumaa aktiivsete keskkonnahariduse edendajate tänamine koostöökoja poolt;
• Linnuõppe koolituse tunnistuste kätte andmine;
• Looduskool juhendajatele – pankranniku ja looduskasutuse koolituste tunnistuste 

kätte andmine.

Koosolek lõppes  pidulikus õhkkonnas.

Protokollis:  Raili Lille

Juhatas: Heldi Aia

Keskkonnaamet: Anne-Ly Feršel

Alutaguse Matkaklubi: Ingrid Kuligina

Ida-Viru Linnuklubi: Indar Zeinet



Lisa 1. Avatud ruumi arutelu kokkuvõtted.

Ootused  Keskkonnaametile  ja RMK-le – 56 punkti
1. Looduse tundmaõppimise laagrid lastele (12p)
2. Loodusharidus/ külastuskeskus Toilas, Oru park (10p)
3. Põhjarannikul ja Põhja-Eestis on vähe pikniku ja lõkkekohti, taastada olemasolevad 

matka- ja õpperajad (9p)
4. Olümpiaadivõitjatele preemia/õppereisid koos juhendajaga (5p)
5. Loodusvaatamisväärsused DVD-l ehk  infotrükisest edasi digitaalseks (4p)
6. Teavitus ja julgustustöö neile, kes on  ,,loodusest kaugel’’ ehk  laagrid 

täiskasvanutele, kes juhendaksid laste gruppe lastelaagrites (4p) 
7. Koolitused tasuta, haridusasutustele ja vabaühendustele (3p)
8. Aidu karjääri arendamine, tervisespordi ja keskkonnateadlikkuse polügoon (3p)
9. Jätkata perepäevi RMK-s  (1p)
10. Akvaariumid. Kas on võimalik tekitada selliseid keskuseid?  (1p)
11. Vee teemalised õppeprogrammid/tegevused + vee puhastamise ettevõtte külastus 

(1p)
12. Ürituste info ühest kohast, internetist (2p)
13. Ekspositsioonide  kaasajastamine (1p)

Keskkonnahariduse  konverents -  Mis ja kuidas. (Kas Haridusfestivali raames koos 
ettevõtlikkuse õppega või eraldi?); – 22 punkti

1. Teha 2 päeva (10p)
2. Ootame ka noori osalema ja korraldama (7p)
3. Keskkonnaharidus eraldi päevana, tuleb paremini esile, koos tehes keskkonna 

probleemid hajuvad ära (3p)
4. Tuua enam välja KKH ja ettevõtliku kooli ühisosa, aga teha ikka koos. (2p)
5. Tihendada koostööd kooliga andes sisulist infot toimuvast, et oleks väljund 

noortega /õpetajatega välja tulla. Kontaktisik, kes omab enam infot, kui 
kutsel/kavalehel on kirjas (2p)

6. Kontserdimaja suures saalis messi puhul tekitada vaheseintega ,,eraldi’’ ruumi ja 
kasutada ka koridori (1p)

7. Registreerimislaud peaks paremini toimima  (1p)
8. 1 päev kahest teha nädalavahetusel. 
9. Osalejatel aja vähesus, teha koos, aga kindlasti 2 päeva. 
10. Korraldada üritust eri koolides. 
11. Töölaudade sõbralikkus, aja piir ning tegevuste ja võimaluste selgus.
12. Keskkonnaharidus ja ettevõtlik kool kattuvad väga paljus.

Ümarlaua ühisosa KKH arendamisel. Milline võiks olla koostöökoja töövorm?- 37 
punkti

1. Üksteise ühiskülastused teiste liikmete juurde (10p)
2. 1 üritus vabas õhus/vormis (7p)
3. Digitaalne ümarlaud - foorum internetis (7p)
4. Kes on liikmed koostöökojas? Kuidas liituda? Asi lihtsaks ja toimivaks teha. 

Organisatsiooni formeerimine (4p)



5. Partnerite leidmine oma ideede teostamiseks (2p)
6. Võiks tihedamini kokku saada (2p)
7. Inimeste omavahelise suhtluse tihendamine (2p)
8. Ühisosa on väga hea ja paikaloksunud (1p)
9. Info vahetuse tõhustamine (1p)
10. Mitte niivõrd tehtud asjade tutvustamine, vaid pigem ideede genereerimine -> idee 

pank (1p)
11. Teha ka piirkondlikke töötubasid/ümarlaudu.

                                                                                                                                       
Ida-Viru maakonna keskkonnahariduse efektiivseks edendamiseks vajalikud 
tegevused ja ideed – 32 punkti

1. Luua Jõhvi või Toila või Kaevanduspark Muuseum – põhjaregiooni looduskeskus, 
midagi Kauksi või Iisaku laadset (parkide arenguprojektid)   (9p) 

2. Tugiisikute olemasolu, kes toetavad õues käimist ( 5p)
3. Ida-Virusse keskkonnahariduse õppekeskus, mis koondab kompetentsi: (7p)

• Õppeklassid (et kool saaks tulla)
• MTÜ-l tasuta ruumi võimalus (kuid hoiavad teemat ülal). 

4. Ühine koht (nt KKA koduleht), kus saab üritusi reklaamida  (5p)
5. Kasutada erinevaid avaliku meedia kanaleid oma tegevustest teavitamiseks, näiteks 

kutsuda kohale kohaliku ajalehe, raadio, televisiooni esindajaid jms. (2)
6. Ei tohi unustada lasteaiaõpetajate koolitamist. Tasuta lasteaeda kohale minna. (2p)
7. Sagedamini ümarlaud eri kohtades (lõuna <-> põhja regioonis).   (1p)
8. Laiendada Narva kooli õuesõppe ja maastikumängu koolitusi kogu Ida-Virule. (1p)
9. Õpetajatele koolitus-> julgus ja ideed loodusesse minna.



Lisa 2. 2010 a. Koostöökoja  ümarlaual selgunud vajalike tegevuste ja ideede võrdlus 
teostumisega.

Idee/tegevus Teostaja Selgitus/teostumine
Keskkonnaalaste teadmiste andmine 
turismiettevõtetele ja läbi nende 
täiskasvanutele (keskkonnaharidus)

1. kompetentsed juhendajad
2. kompetentsed programmid
3. erinevates kohtades 
4. välja valitud ettevõtted

Keskkonnaam
et, partnerid

Koostöös AMK-ga toimus 
esimene koolitus 
turismiettevõtjatele.
Tulevastel aastatel on KA 
ESF projekti tegevuste seas 
on olulisim 
täienduskoolituste 
korraldamine nii formaal-
haridussüsteemi õpetajatele 
ja õppejõududele kui 
kooliväliselt 
keskkonnaharidust 
pakkuvatele spetsialistidele.

Tasuta koolitused: Lastevanematele 
(teadlikkus) ja lasteaedade/koolide 
õpetajatele kohtadel (praktika)
Keskkonnaharidusalased koolitused 
õpetajatele + lastevanematele 

Ida-Virumaa kaitsealade koolitus 
retkejuhtidele/giididele ja tunnustusmeetodi 
väljatöötamine 

Alutaguse 
Matkaklubi

KIKist projekt - 1 etapp ja 
sisaldab 5 kaitseala: Puhatu 
Muraka, Paadenurme Sirtsi 
Agusalu (sood ja rabad)

Keskkonnahariduslike 
keelekümblusprogrammide koostamine 
vene- ja keelekümblus koolidele. 

Keskkonna- 
amet 

KIKi projekt sai rahastuse 
2011 1. voorus. Koolitus 
toimub 2012 ja programmid 
valmivad 2013 aastal.

Loodusõhtud Ida-Virumaal Keskkonna- 
amet 

KIKi projekt sai rahastuse. 
Toimuvad 2012 

Johhannes Kangro 90 sünnipäeva näitus, 
kalender

Iisaku 
Muuseum

Raamat sai valmis ja näitus 
toimus sügisel 2011

Digitaalne õppeprogramm „Elupaikade 
mitmekesisus Ida-Virumaal“

Keskkonna-
amet

KIKi projekti rahastus-otsus 
2011 1. voorus. Projekt läks 
üle-Eestiliseks, kus tuuakse 
välja põhilisemad 
elupaigatüübid. 
Valmib mai 2013

Kaitsealade: Kurtna, Puhatu, Agusalu, 
Struuga ja Smolnitsa ühendamisel 
rahvuspargi loomine

Ei

Eurost saab sent ja sinust miljonär. 
Programmi sisuks oleks:
koolitused, kuidas säästa energiat (näit. 

Ei



mõõtevahenditega sooja ja elektrikulu 
mõõtmine jne.), 
kuidas hoida raha kokku (näit. säästupirnid, 
taaskasutus, rahvameditsiin-loodusravi, 
ökoehitus jne.), 
kuidas soodustada omaalgatust 
heategevuses (näit. vanapaberi kogumine ja 
selle raha eest mõnele suurperele 
säästupirnide ostmine jne.), 
lisaks uurimustööd, teavitustöö, 
näitmaterjalid – filmidena, trükistena, 
fotonäitustena jne. Algselt maakondlikud 
programmid ja võib-olla edasi riiklikud 
ning rahvusvahelised. Kaasatud oleksid nii 
lapsed, kui ka lapsevanemad. 
Looduslaager lastele/noortele meeskonna 
loomine

Ei

Koostada marsruudid ja õppevahendid 
piirkonna tutvustamiseks/ õpetamiseks 
(teooria+praktika) – programmid eelkõige 
õpilastele kodukoha paremaks 
tundmaõppimiseks 

KOV Ei

Purtses lubjateema käsitlemine – 
lubjapõletusahju ehitamine, lubjakrohv jne  

Ei

Ida-Virumaa identiteedi (elukeskkonna) 
määratlemine, hoidmine, tutvustamine 

Esimene samm - Oma 
meene konkurss

Seikluskasvatus koolitused õpetajatele, 
loodusgiididele jne....

Ei

Turismiettevõtjad: Koostöö kinobussiga 
kohalike turismiettevõtjate ja keskkonna 
teemaliste filmide loomine. (kasu kohalikel 
turismiettevõtjatel ja keskkonna temaatika 
arendamisel)

Ei

Sihtrühmapõhine ümarlauandus Ei
Peipsi Põhjaranniku Luitestiku  ja 
rannamännikute kaitse (laudteed ja rajad)

RMK Ei

Koondada info keskkonnahariduses 
toimuvast (üritused programmid) 
maakonnas. Kas hetkel on ühtne infot 
koondav koht? 

KOV Ei


