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Antud väljaanne valmis Eesti-Vene 
piiriülese koostöö programmi 2014-
2020 rahalise abiga.  Väljaande sisu 
eest vastutab ainuisikuliselt Peipsi 
Koostöö Keskus ning selles kajastatu 
ei peegelda mingil juhul programmis 
osalevate riikide ega Euroopa Liidu 
seisukohti. 

 

Augustis 2019 alanud projekt GreenMind tegeleb keskkonna-
kaitse ja -säästva arengu teemadega Peipsi järve piirkonnas. 
Keskendume eutrofeerumise, jäätmekäitlusele ja 
energiatõhususe teemadele.  
 
Projekti on jõudnud poole peale. Valminud on uusi õppematerjale 
ja ellu viidud mitmeid tegevusi nii veebikeskkonnas, aga ka 
päriselus. Siiski oleme koroonapiirangute tõttu pidanud mitmeid 
kohtumisi, üritusi edasi lükkama. Mida tehtud ja mis tegemisel 
2020a teisel poolel, saab lugeda sellest numbrist. Koos uue 
aasta algusega on mitmetes haridusasutustes ka Green Mind 
projekti kalender. 
 
Projekti kaasrahastavad  
Eesti-Vene piiriülese koostöö  
programm 2014-2020 ja  
Keskkonnainvesteeringute Keskus.  
 
Rohkem infot:  
www.ctc.ee/projektid/kaimasolevad-  
 projektid/greenmind 
 

 
 
 
 
 

Head lugemist!  

 

 

 

 

 

http://www.ctc.ee/projektid/kaimasolevad-%20%0b%20projektid/greenmind
http://www.ctc.ee/projektid/kaimasolevad-%20%0b%20projektid/greenmind
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kuidas võiks ökosüsteemi mõjutada ning 
kuidas seda vältida, et võitjana finišeerida. 

Mängu jaotatakse Peipsi äärsetele 
lasteaedadele ning valitud lasteaedadega 
võetakse ühendust. Mängu on võimalik 
saada ka väljaspool jaotuskava, võttes 
ühendust Tartu loodusmaja  GreenMind 
koordinaatori Eelika Laane-Hannusega (saates 
e-kirja eelikalaane@gmail.com), kuniks mänge 
jätkub ning soovija tõendab eesmärgipärast 
kasutuselevõttu. 

 

 

 

2020. aasta sügisel valmis Tartu loodusmaja 
algatusel hariduslik lauamäng „Peipsi järve 
mäng“. Lauamängu tutvustavat videot näeb 
siit: https://www.youtube.com/watch?v=4olIbn9_27o 

Peipsi teemaline hariduslik lauamäng on 
mõeldud eelkõige eelkooliealiste laste 
keskkonnateadlikkust arendava õppe-
vahendina. Lauamängu võib ja saab 
kasutada ka kooliealiste lastega järve, vee-
elustiku, keskkonnaprobleemide, 
eutrofeerumise ja energia teemade 
käsitlemiseks. 

Mäng aitab tutvuda Peipsimaa taimede, 
loomade, lindude ja kaladega. Lapsed 
saavad teavet erinevatest ohtudest ja 
reostusallikatest, mis Peipsi järve mõjutavad.  

Ajal, mil maailm lämbub liigtarbimise ja prügi 
ülekülluse kätte, on tähtis, et juba maast-
madalast mõistetaks, kuidas inimtegevus 
mõjutab keskkonda ja mida saaksime ise 
looduse heaks teha. 

Suurepärase pildimaterjaliga lauamäng 
annab uusi teadmisi ja avardab laste 
silmaringi. Mängu komplekti kuulub väike 
raamat, mille abil õpetajad saavad 
tutvustada järve- ja keskkonnahoiu teemasid. 
Lisaks kuulub komplekti juhendiga 
mängukarp, mängu alus, puidust täring, 
mängukaardid (5 teemat x 12 pildikaarti). 

Lauamäng on saanud väga head tagasisidet. 
Lasteaia õpetajad on öelnud, et mängu 
komplekti kuuluv raamat ja pildimaterjal on 
neile olnud suureks abiks loodusest ja 
keskkonnasäästlikkusest rääkimisel. 
Vastavalt vanusele, saab mängu raskusastet 
muuta ning liikide arvu varieerida. Näiteks 
saavad kõige pisemad lihtsalt täringut 
veeretada ja vastavaid kaarte mängulaualt 
otsida, suuremad saavad juba süsteemselt 
läbi mõelda, missugune keskkonnareostus ja 

 

Uus lauamäng tutvustab Peipsi järve elustikku 

Eelika Laane-Hannus ja Katrin Juhanson, Tartu loodusmaja 

 
 
 
 
Ma 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4olIbn9_27o
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Pihkva Andekate Laste ja 
Noorte Arengukeskus koos-
töös MTÜga „Peipsi järve 
projekt“ (Pihkvast) töötas välja 
56-leheküljelise infovoldiku 
“Roheline kool / Roheline lipp 
rahvusvaheline programm: 
näpunäited, soovitused ja 
programmi rakendamine 
Venemaal”. Väljaanne on 
saadaval vene keeles. 
https://eco.peipsi.org/wp-
content/uploads/2021/01/bros
hyura-ekoshkoly-zelenyj-
flag.pdf  

Infovoldik on praktiline juhend, 
mis annab ülevaate Rohelise 
kooli programmi parimatest 
rahvusvahelistest suundu-
mustest. Väljaanne sisaldab 
kasulikku teavet, praktilisi 
näpunäiteid ja soovitusi, 
kuidas muuta kool keskkonna-
sõbralikuks ja luua selleks 
toetav sotsiaalne õhkkond 
töökollektiivis.  
 
Infovoldikust saavad õpetajad 
teada, kuidas tagada energia-
tõhusus ja vähendada vee-
tarbimist, arendada kooli 
territooriumil ökorada ning 
kuidas aidata inimestel oma 
harjumusi muuta keskkonna-
sõbralikemaks.  
 
Infovoldik oli mõeldud pea-
miselt Pihkva oblasti haridus-
asutustele programmis 
„Roheline kool“ osalemise 
võimalustest teavitamiseks, et 

Mis on programm 

„Roheline kool“? 

Programm “Roheline kool” toob 
keskkonnasäästlikku mõtteviisi kooli 
igapäevastesse tegevustesse ning 
aitab seda süsteemselt ja terviklikult 
rakendada. See aitab kaasa 
vastutustundlike, keskkonda hoidvate 
ja väärtustavate inimeste kujunemi-
sele. Kaasatud on kõik – lasteaia-
lapsed, õpilased, õpetajad, kooli 
personal kuni lapsevanemateni välja. 

Rohelise kooli programmi näol on 
tegemist tuntuima ülemaailmse kesk-
konnaharidusprogrammiga õppeasu-
tustele, mille ingliskeelseks nimeks 
on Eco-schools Global.  Ülemaailm-
selt juhib programmi Foundation for 
Environmental Education (FEE), mille 
eesmärgiks on keskkonnahariduse 
abil edendada kestlikku arengut. FEE 
erinevate pro-grammidega, sh 
Sinilipp ja Roheline võti, töötab 
organisatsioone rohkem kui 80 maalt. 
UNESCO tunnustab FEEd kui 
maailmas juhtivat organisatsiooni 
keskkonnahariduses ja jätkusuutlikku 
arengut toetava hariduse 
propageerijana. Nii Eesti kui teiste 
riikide kogemustest Rohelise kooli 
programmis saab täpsemalt lugeda 
programmi 25 aastapäevaks välja 
antud kogumikust Changing 
Together. Eco-Schools 1994-2019.  
Eesti kogemusest saab lugeda 
peatükist Eco-Schools Central and 
North Europe. 

Rohkem infot: 
www.tartuloodusmaja.ee/roheline-
kool/ 

suurendada eelkooliealiste, 
kooliõpilaste ja nende pere-
kondade osalust keskkonna-
sõbraliku käitumise kujunda-
mises ning edendamaks 
vastutustundliku energiakasu-
tuse ideid ja ressursside 
säästmist ühiskonnas. 
Infovoldikut saab kasutada ka 
lasteaialaste, kooliõpilaste ja 
täiend-haridusasutuste 
õpilaste keskkonnateemaliste 
õppetundide arendamiseks.  
 
Pihkva oblastis alustas pro-
gramm “Roheline 
kool/Roheline lipp“ oma 
tegevust 2010. aastal. 
Tegemist on kombineeritud 
keskkonnaharidusliku lähe-
nemisviisiga, läbi mille raken-
datakse süsteemselt kesk-
konnahariduslikku mõtteviisi 
ja teadlikkust. Olulisel kohal 
on programmi praktiline külg 
läbi mitmesuguste kesk-
konnasõbralike projektide ja 
tegevuste elluviimise, mis 
teevad programmi kättesaa-
davaks ja huvitavaks nii 
lastele kui ka täiskasvanutele. 
Infovoldik sisaldab praktilisi 
samme ja juhiseid programm-
miga edukaks alustamiseks.  
 
Infovoldikut levitatakse 
Pihkva Andekate Laste ja 
Noorte Arengukeskuse poolt 
Pihkva koolidele ja 
lasteaedadele. 
 

 

 

 

 

Rohelise kooli infovoldik vene keeles 

Olga Madison, programmi “Roheline kool“ Vene koordinaator  

Yury Gulin, Pihkva Andekate Laste ja Noorte Arengukeskuse 
direktor  

 
 
 
 
Ma 

 

 

https://eco.peipsi.org/wp-content/uploads/2021/01/broshyura-ekoshkoly-zelenyj-flag.pdf
https://eco.peipsi.org/wp-content/uploads/2021/01/broshyura-ekoshkoly-zelenyj-flag.pdf
https://eco.peipsi.org/wp-content/uploads/2021/01/broshyura-ekoshkoly-zelenyj-flag.pdf
https://eco.peipsi.org/wp-content/uploads/2021/01/broshyura-ekoshkoly-zelenyj-flag.pdf
https://www.ecoschools.global/
https://www.fee.global/
https://www.fee.global/
https://www.ecoschools.global/changingtogether-download?fbclid=IwAR0THERnCqBRmfTiw4TTVT8A7LgEutn4ucecNzXg3jj40L6tT2DNVqjeIzc
https://www.ecoschools.global/changingtogether-download?fbclid=IwAR0THERnCqBRmfTiw4TTVT8A7LgEutn4ucecNzXg3jj40L6tT2DNVqjeIzc
https://www.tartuloodusmaja.ee/wp-content/uploads/2020/01/Eco-Schools_1994-2019_CentralNorthEurope.pdf
https://www.tartuloodusmaja.ee/wp-content/uploads/2020/01/Eco-Schools_1994-2019_CentralNorthEurope.pdf
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Konkursi info ja plakatid 

Konkursi korraldaja Venemaal MTÜ 

Peipsi Järve Projekt  

 

//peipsi.org/greenmind/2020-12-16-2/ 

 

Konkursi korraldaja Eestis MTÜ  

Peipsi Koostöö Keskus 

//ctc.ee/projektid/kaimasolevad-

projektid/greenmind/greenmindart 

 

Keskkonnareklaamide konkurss 
 
Sergey Timofeev, MTÜ Peipsi Järve Projekt 

Margit Säre, MTÜ Peipsi Koostöö Keskus 
 
2020. aasta sügisel tegelesid 
juhtpartner MTÜ Peipsi Järve 
Projekt (Pihkva) ja Peipsi 
Koostöö Keskus (Eesti) 
aktiivselt Peipsi järvega 
seotud sotsiaalmajanduslike 
keskkonnareklaamide 
konkursi kontseptsiooni ja 
reeglite väljatöötamisega. 
Konkurss toimus nii Pihkva 
regioonis Venemaal kui ka 
Eestis. 

Konkursi eesmärgiks on 
loovtööde kaudu ajendada 
inimesi keskkonnasõbraliku-
male käitumisele. Konkursile 
oodatakse visuaalseid töid, 
mida saab esitleda sotsiaal-
reklaamina avalikes ruumi-
des ja Internetis. 

Tegemist on rahvusvahelise 
konkursi esimese osaga, mis 
toimub kahes etapis. Esime-
ne etapp toimub samal ajal 
nii Eestis kui ka Venemaal. 

Teine etapp on rahvusvahe-
line, mille osaks on parimate 
tööde loojate ühisseminar 
Pihkva oblastis, mis kavan-
datakse suvel 2021. Kon-
kursi parimad tööd trükitakse 
ja paigaldatakse Pihkva 
oblastis ja Eestis piirkonna 
suurematesse asulatesse 
infotahvlitele ja veebikesk-
konda. 

Venemaal toetab konkurssi  
Avalike projektide ja 
noortealgatuste osakond kui 

ka Pihkva oblasti avalik 
koda.  

Projekti partnerite poolt 
määrati neli ühist konkursi 
teemat: Peipsi järv ja 
teised piirkonna veekogud; 
energiatarbimine ja 
säästmine, taastuvenergia; 
tahkete jäätmete käitlemine 
ja prügi sorteerimine ja 
vaba teema, mis kajastab 
autorite endi mõtteid 
piirkondlikest 
keskkonnaprobleemidest. 

Peipsi Koostöö Keskuse 
eestvedamisel valmis 
konkursi elluviimise 
raames lühike videoklipp, 
mis tutvustab, mis on 
sotsiaalreklaam. 
Videoklippi näeb siit: 
https://youtu.be/_jCDqYhA
mv8  

 
 
 

 

https://youtu.be/_jCDqYhAmv8
https://youtu.be/_jCDqYhAmv8
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Valdkonnad, millele ühe 

keskkonnasõbraliku 

sündmuse korraldamisel 

tähelepanu pöörata: 

 

Allikas: Keskkonnasõbralike 

ürituste juhendmaterjal 

 Korraldustoimkonna enda 
keskkonnavalikud ja eeskuju 

 Toimumispaiga ja majutuskoha 
valik 

 Toitlustus 

 Esinejate, külaliste ja 
teenusepakkujate transport ja 
logistika 

 Jäätmete sortimine 

 Puhta joogivee võtmise 
võimalused 

 Ressursid: energia, vesi, 
maapind 

 Muud teenused ja ostud- 
trükkimine 

 Sündmuse kommunikatsioon. 

 Sotsiaalne kestlikkus: 
arvestamine noorte, vanade, 
erivajadustega inimeste, 
väikelaste emade ja väiksema 
sissetulekuga inimestega 

 Majanduslik kestlikkus: Kohalike 
ettevõtete kaasamine 

 Kultuuriline kestlikkus: 
Kultuuriprogrammi valik, mis 
toetab konkreetse piirkonna 
kultuurilise mitmekesisuse 
säilimist 

Olenemata sündmuse 
suurusest ja olemusest pea-
ksid organiseerijad mõtle-
ma, kuidas korraldada üritus 
keskkonnasõbralikumalt 
ning tekitada vähem jäät-
meid. Projekti Green Mind 
raames uuendati Tartu 
loodusmaja poolt 
keskkonnasõbralike ürituste 
korraldamise juhendmater-
jali. Link: 
https://www.tartuloodusmaja.ee/wp-
content/uploads/2020/11/green_guidlin
es_uuendatud_28_10_20.pdf 

Eestis on juba mitmeid 
festivale, kus keskkonna-
mõjude vähendamisele on 
mitu aastat palju tähelepanu 
pööratud. Järgides keskkon-
nasõbralike ürituste korral-
damise põhimõtteid toimu-
vad näiteks Eestis muusi-
kute ja muusikasõprade 
piknik Pillipiknik Põlvamaal, 
Seiklushundi jooksuvõistlu-
sed erinevates kohtades, 
Tallinna tänavatoidufestival 
ja palju teisigi üritusi. Julge-
takse mõelda teistmoodi 
ning katsetada uusi tooteid 
ja teenuseid. Et ka teised 
ürituste korraldajad nendest 
headest näidetest inspirat-
siooni saaks, siis leiab häid 
nõuandeid oma ettevõtmiste 
keskkonnasõbralikumaks 
muutmiseks värskest 
juhendist, mille saab Tartu 
loodusmaja kodulehelt. 

Veebist kõigile huvilistele 
kättesaadav, alla laaditav 

ning prinditav “Praktiline 
juhend keskkonnasõbralike 
ürituste korraldamiseks” 
aitab kaardistada võimalusi 
oma sündmuse keskkonna-
mõju vähendamiseks ning 
pakub häid näiteid, kuidas 
see erinevatel festivalidel 
juba õnnestunud on. Korral-
dajate töö lihtsustamiseks 
on kokku kogutud ka kesk-
konnahoidlike teenuste ja 
toodete näited koos pak-
kujate kontaktidega. 

Juhendit täiendatakse pide-
valt, koostöös erinevate 
huvigruppidega! Hetkel 
teeb Tartu loodusmaja 
koostööd Nõuderingi 
projektiga, et pakkuda 
festivalidele ja sündmuste 
korraldajatele nõude 
rentimise- ja nõudepesu 
teenust. Lisaks jagatakse 
oma kogemusi, abistatakse 
ettevõtteid, sündmuste 
korraldajaid ka oma 
ettevõtmiste keskkonna-
säästlikumaks muutmise 
plaanides ning tegevustes. 

 
 

 

Keskkonnasõbralike ürituste juhendmaterjal 
 
Eelika Laane-Hannus, Tartu loodusmaja 

 

 
 
 
 
Ma 

  

https://www.tartuloodusmaja.ee/wp-content/uploads/2020/11/green_guidlines_uuendatud_28_10_20.pdf
https://www.tartuloodusmaja.ee/wp-content/uploads/2020/11/green_guidlines_uuendatud_28_10_20.pdf
https://www.tartuloodusmaja.ee/wp-content/uploads/2020/11/green_guidlines_uuendatud_28_10_20.pdf
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2020. aasta septembris 
toimus Green Mind projekti 
keskkonnasõbralike ürituste 
korraldamise koolitus. 
Koolituse korraldajaks oli MTÜ 
Peipsi järve projekt (Pihkva) 
koostöös Eesti ja Venemaa 
ekspertidega. Seoses avalike 
ürituste korraldamise piiran-
guga toimus koolitus zoomi 
keskkonnas. Koolitusel osales 
ligi 30 ürituste korraldajat 
Pihkva oblastist, Peterburist ja 
Eestist. Toimus ühine õppimi-
ne ja teadmiste vahetamine 
erinevatest juhtumitest, vaate-
nurkadest ja praktilistest 
näpunäidetest. 

Koolitus suurendas osalejate 
teadmisi erinevatest ürituste 
ökoloogilise jalajälje vähenda-
mise võimalustest. Õpiti tund-
ma erinevate ürituste korralda-
misega seotud tegurite nagu 

 
Peipsi kampaania Eestis 
 
Margit Säre, MTÜ Peipsi Koostöö 
Keskus 

 

2020 aasta suvel jätkus Peipsi 
keskkonnateadlikkuse kampaania,  
mille eesmärk on juhtida eelkõige 
Peipsimaal elavate ja puhkavate 
inimeste tähelepanu Peipsi järve 
keskkonnaseisundile ja meie 
võimalustele seda parandada. 

Juulikuus osales Peipsi Koostöö 
Keskus GreenMind infolaua ja -
telgiga Peipsi järve festivalil ning 
augustis Tartu linnalooduse festivalil, 
kus tutvustasime Peipsimaa 
keskkonnatemaatikat ja elurikkust 
veebiviktoriini (www.ctc.ee/viktoriinid) 
ning mitmete  infomaterjalide kaudu. 
Lapsed said maalida kivikestele 
kalasid ja joonistada värvilehtedele. 

Sügisperioodil, kui koroonapiirangud 
ja külm ilm peale tulid, kolis teavitus-
kampaania Internetti. Augustist kuni 
detsembrini teavitasime Facebookis 
lehekülgedel 
www.facebook.com/Peipsi ja 
https://www.facebook.com/peipsicent
er üle 20 postituse kaudu inimesi 
näiteks rahvusvahelisest põlisloo-
duse nädalast, Peipsi kalastikust, 
aasta linnust - tuttpütist. Samuti 
tutvustasime Greenmind seina-
kalendri keskkonnateadlikkuse 
sõnumeid. Kutsusime näiteks ka 
Facebookis inimesi üles postitama 
fotosid ise meisterdatud ja ka 
taaskasutatud materjalidest tehtud 
jõulukinkidest või -kaunistustest. 

 

 

 

 

koha valik, osalejate majutus-
võimalused, transpordilogis-
tika, toitlustamine, jäätmekäit-
lus, jne keskkonnamõju.  
 
Osaliselt toimus koolitus 
kohapeal. Koolituse 
ettevalmistamisel võeti 
arvesse korraldatava ürituse 
keskkonnamõju. Näiteks oli 
toimumiskoht Pihkva 
kesklinnas, bussipeatuse ja 
hotelli lähedal, nii et osalejatel 
oli sinna mugav jalgsi või 
bussiga kohale saada. 
Samuti korraldati osalejate 
toitlustus vahetus läheduses, 
mistõttu polnud vaja tellida 
lisatransporti, mille tagajärjel 
oleks atmosfääri sattunud 
süsinikdioksiidi heitmeid. 
 

 

 

 

 

Keskkonnasõbralike ürituste korraldamise 
koolitus Venemaal 
Olga Vasilenko, MTÜ Peipsi Järve Projekt 

 

 
 
 
 
Ma 

 

 

 

http://www.ctc.ee/viktoriinid
http://www.facebook.com/Peipsi
https://www.facebook.com/peipsicenter
https://www.facebook.com/peipsicenter
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Kohvikumäng 

Katrin Juhanson, Tartu 

loodusmaja 

Peipsi järve lähedal, Alatskivil asub  
Kivi kõrts, mille külastajad said 
septembri kuus osa võtta Tartu 
loodusmaja ja MTÜ Peipsimaa 
Turism ühisest #puhaspeipsimaa 
suvekampaania “Kohvikumängust”. 

Tartu loodusmaja on välja töötatud  
kohviku-viktoriin on osa Peipsi järve 
kampaaniast. 2020. aastal sai mängu 
mängida Alatskivi kõrtsis. Tartu 
loodusmaja koostas infolehed, mis 
asetsevad kõrtsi laudadel ja 
sisaldavad teavet sellest, kuidas 
inimesed saavad kaasa aidata puhta 
ja liigirikka Peipsi püsimisele. Läbi 
mängu saab teada, miks on oluline 
vältida ühekordselt kasutatavaid 
plastnõusid, mis on eutrofeerumine ja 
kui palju prügi jõuab järve. Kohviku 
külastajad said vastata kolmele 
küsimusele ja see andis võimaluse 
osaleda auhinnaloosis. Auhinnaks oli 
Peipsi piirkonna põllumeeste ja 
ettevõtete poolt kohaliku toiduga 
täidetud korv, mis tuli kingitusena 
ettevõttele Peipsi Maitseelamus. 

Videoklipid suvekampaaniast:  
● August: Naudi kohalikku toitu - 

videoklipp: 

https://www.youtube.com/watch

?v=GxxYtNE_-Qg 

● Juuli: Naudi kultuuri 

keskkonnasõbralikult - 

videoklipp: 

https://www.youtube.com/watch

?v=QKZvxNvLPNo&t=7s 

● Juuni: Naudi puhast loodust - 

videoclip: 

https://www.youtube.com/watch

?v=uxO8y-mM_yo 

 
Tartu loodusmajal on plaan 
väljatöötatud materjale taaskasutada 
ka 2021.  
 

 

 

Pihkva regiooni keskkonnapäevad 
 
Olga Vasilenko, MTÜ Peipsi Järve Projekt 

Augustist kui oktoobrini 
toimusid Pihkva regioonis 
GreenMindi projekti kampaa-
nia raames keskkonnapäe-
vad. Tegemist oli 2020. aas-
ta ühe suurima keskkonna-
algatusega piirkonnas.  

Algatuse eesmärk oli popu-
lariseerida Pihkva oblasti ja 
Peipsi järve, looduskaitseala-
de loodusväärtusi ning aren-
dada keskkonnaalast tead-
likkust. Keskkonnapäevad 
sisaldasid mitmesuguseid 
õppevorme: temaatilised 
tunnid, näitused, keskkonna-
teemalised rollimängud, 
keskkonnaviktoriinid, 
ülesanded, laua- ja põranda-
mängud, kooliterritooriumide 
koristamine, puude istuta-
mine jne. Samuti katsetati 
virtuaalseid õppevahendeid 
nagu Peipsi veebiviktoriini 
(https://quiz.peipsi.org) ja 
Peipsi elurikkuse viktoriini 
(http://www.ctc.ee/viktoriny/ 
viktorina). 

Tänu Pihkva oblasti 
Haridus- ning Ökoloogia- ja 
Keskkonnakaitsekomisjoni
de toetu-sele, piirkondliku 
Avaliku Kojale ning  Pihkva 
Andekate Laste ja Noorte 
Arengukeskusele õnnestus  
MTÜ-l “Peipsi järve projekt” 
teavitada kõiki piirkonna 
üle 250 keskkooli algatuse 
osalemise võimalusest. 
Selle tulemusena 
korraldasid üle 50 kooli ja 
suvelaagri keskkonnapäe-
vade raames üritusi, milles 
osales kokku umbes 5000 
kooliõpilast. Kõik osalenud 
koolid tegid keskkonna-
päevade raames pilte ja 
koostasid sisuaruande.   

Rohkem infot: 
https://peipsi.org/greenmin
d/ecology_days/  
https://peipsi.org/greenmin
d/peipsi_days/ 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GxxYtNE_-Qg
https://www.youtube.com/watch?v=GxxYtNE_-Qg
https://www.youtube.com/watch?v=QKZvxNvLPNo&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=QKZvxNvLPNo&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=uxO8y-mM_yo
https://www.youtube.com/watch?v=uxO8y-mM_yo
https://peipsi.org/greenmind/ecology_days/
https://peipsi.org/greenmind/ecology_days/
https://peipsi.org/greenmind/peipsi_days/
https://peipsi.org/greenmind/peipsi_days/
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Projekti kaasrahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020 

 

 

 
Programmi koduleht www.estoniarussia.eu 

 
Eestipoolset kaasfinantseeringut toetab 

Keskkonnainvesteeringute Keskus  
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
MTÜ Peipsi Koostöö Keskus 
 
Margit Säre 
E-post: margitsare@gmail.com  
Tel: +372 5088409 
www.ctc.ee 
Puiestee 71 a, 51009 Tartu 
EESTI 
 
www.ctc.ee  
www.facebook.com/peipsicenter  
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Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti 
Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool 

ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu. 

 
 

 

 
 

 
 

Projekti partnerid:  

 
MTÜ Peipsi Järve Projekt (Псковская областная общественная 

организация «Чудской проект») juhtpartner (RUS) 

Pihkva andekate laste ja noorte arengukeskus (Псковский 
областной Центр развития одаренных детей и юношества) 
(RUS) 
Peipsi Koostöö Keskus (EST) 
Tartu loodusmaja (SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus) (EST) 

http://www.estoniarussia.eu/
mailto:margitsare@gmail.com
http://www.ctc.ee/
http://www.facebook.com/peipsicenter
http://www.estoniarussia.eu/
http://cbc-center.org/
http://genius.pskovedu.ru/
http://www.ctc.ee/
https://www.tartuloodusmaja.ee/en/

