
PROTOKOLL
Ida-Virumaa keskkonnahariduse koostöökoja ümarlaud

22 november.2013
Vapramäe looduskeskuses

kell 12 00 – 16 00

Juhatas: Anne-Ly Feršel, Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist
Protokollis: Heldi Aia, Mäetaguse Põhikooli õpetaja

Koosolekul osalejad: Vt nimekiri Lisa 1

Päevakava:
1.Tutvumisring (sh KKH koostöökoja töörühmajuhtide tutvustus uutele tulijatele)
2.VVV looduskeskuse ja programmi tutvustamine – Gea Järvela
3.Ülevaade Ida-Virumaa keskkonnahariduse koostöökoja tegevuse hetkeseisust -  

Anne-Ly Feršel Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist
4.Maakonna arengukava ja keskkonnahariduse arengukava võimaluste tutvustamine-

Anne-Ly Feršel ja Kristjan Sahtel Keskkonnaametist
5.Ida-Viru Maavalitsusele koostöökoja pöördumise koostamine
6.Koostöökoja googelkalendri tegemise arutamine

1.ja 2. Toimus tutvumisring ja tutvumine VVV looduskeskuse ning õppeprogrammiga.

3. Koostöökoja ja  töörühmade tegevuste ning olukorra üle vaatamine vt. lisa 2
Iga valdkonna eest vastutav andis ülevaate, mis on antud valdkonna hetkeolukorra kaardistamisega 
tehtud. Paraku selgus, et aasta oli enamusel väga pingeline ning kogu analüüsi polnud võimalik oma
põhitöö kõrvalt nii kiiresti teostada. Arutati edasisi võimalusi.
Otsus: Kuna ükski töörühm ei ole oma valdkonnas oluliselt edasi liikunud, siis keskendutakse 
arengukavale ja töörühmad jätkavad oma tööd olukorra selgumisel meeskondadena.

4. Maakonna arengukava ja keskkonnahariduse arengukava võimaluste tutvustamine
Ida-Viru maakonna arengukavas on puudu keskkonnaharidus. Maavalitsus on koostööst huvitatud ja
soovib näha arengukavas keskkonnahariduslikku külge. Esmalt soovib maavanem selleks sisendit.

Arutluse käigus tuli välja, et käesoleval hetkel on kaks alternatiivset võimalustust dokumenteerida 
Keskkonnahariduse valdkonna areng maakonnas.
1.Lisada Keskkonnahariduse valdkond Ida-Viru maakonna arengukavasse – üldisemalt 
(kontseptuaalsed pidepunktid). Selleks koostada maavanemale märgukiri.
2.Koostada eraldi keskkonnahariduse arengukava. Keskkonnaameti esindaja Kristjan Sahtel väitis, 
et Keskkonnaametil on selle toetuseks finantse summas kuni 3000.- eurot. Selle kasutamiseks 
koostatakse lähteülesanne ja võetakse 3 tervikpakkumist. Ühe osapoolena pakuti välja Cumulus 
OÜ. Antud summa kasutatakse sel juhul koordinaatori ja dokumendi koostaja/ vormistaja 
palkamiseks.

Otsus: Heldi Aia otsib üles vana lähteülesande mustandi. Kokku tuleb töörühm, kes töötab selle 
läbi ja teeb korrektsiooni. Töö esitada Kristjan Sahtlile üle vaatamiseks. Seejärel võtta pakkumised.

Otsus: Keskkonnahariduse koostöökoda teeb pöördumise maavanema poole. Pöördumine 
koostatakse ühiselt. Pöördumise saadab Anne-ly Feršel koostöökoja nimel maavalitsuse üldmeilile.



5. Pöördumine Ida-Viru Maavalitsuse poole:

Lugupeetud Ida-Virumaa maavanem Andres Noormägi

Pöördumine.

Ida-Viru Keskkonnahariduse Koostöökoja nimel pöördume Teie poole seoses maakonna arengukava
2014 – 2020.täiendamisega. Peame oluliseks, et Ida-Viru maakonna arengukava käsitleks ka 
säästvat arengut ja keskkonnaharidust/teadlikkust. Seoses sellega palume meid kaasata maakonna 
arengukava 2014 – 2020 täiendamise protsessi.
Ida-Viru Keskkonnahariduse Koostöökoda ühendab endas erinevaid institutsioone, kes tegelevad  
keskkonnahariduse ja -teadlikkuse edendamisega tuginedes säästva arengu printsiibile.
Ida-Virumaa Keskkonnahariduse Koostöökoda tegutseb Keskkonnaameti eestvedamisel ja töövorm 
on ümarlaud. Käesoleval hetkel kuulub ümarlauda 32 liiget, nende seas riigiteenistujad, 
omavalitsuste ja 3 sektori esindajad ning pedagoogid.  

Lugupidamisega
Ida-Viru Keskkonnahariduse Koostöökoja nimel

Anne-Ly Feršel
Keskkonnaamet
Keskkonnahariduse spetsialist

6. Koostöökoja liikmete tegevuste kalender

Uuest aastast luua Google doc kalender , kuhu paneme oma info ja kuhu on kõikidel koostöökoja 
liikmetel juurdepääs.

Otsus:
Kokku tuleme 7 jaanuaris kell 14.00 Jäägri muuseumis. Heldi Aia korraldab koha.

22.11.2013

Anne-Ly Feršel  Heldi Aia
Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist        Mäetaguse Põhikooli õpetaja


