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1. Digikoristusnädal 

 

ARUTATI: 

L.Nesterova:  

Eesti Rohelise kooli võrgustik kutsub õppeasutusi osa võtma suurest digitaalsest 

koristusnädalast 24.-30.01.2022! Digikoristades oma nutiseadmeid teeme head loodusele – 

nimelt jätab iga digitaalselt tehtud tegevus keskkonnale pisikese jälje, täpselt nagu muu 

tarbimise puhul. Ülesandeid edukalt täitnud osalejate vahel lähevad jagamisele auhinnad, 

mille on välja pannud Telia Eesti ja TalTech. 

Digikoristusnädal kulmineerub suure üle-eestilise Telia Digitaalse koristuspäevaga 

28.jaanuaril, kuhu ootavad meid ka ennast registreerima.  

OTSUS: 

1.1 Tallinna Päevalille Lasteaed võtab aktiivselt osa Digikoristusnädalas, väljakutseks 

puhastada min 10GB, registreerime ennast ka Telia Digitaalse koristuspäevale, anda 

tagasisidevormis tagasisidet – vastutajad Ljudmilla Nesterova, Marina Groznova 

1.2 Lastevanematele õpetajad saadavad link toimuvatest Digikoristusest ning kutsuvad 

osaleda.- vastutajad rühma õpetajad. 

1.3 Järgime igal hommikul ülesannet, mis  Facebooki üritusse, kodulehele või Instagrami ilmub, 

teeme kaasa! 

https://fb.me/e/2dEAZ2U6p
https://www.tartuloodusmaja.ee/digikoristusnadal2022/
https://www.instagram.com/tartuloodusmaja
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1.4 Märgime nädala jooksul üles mitu mega- või gigabaiti ebavajalikke faile kustutasid ning 

saada direktorile ELIIS keskkonnas 1.märtsiks.  

 

 

 

2. Keskkonnamärgise „Roheline lipp“ taotluste tähtaeg, hindamissüsteem ja kriteeriumid 

2022 

ARUTATI: 

Tutvusime koos rohelise lipu kriteeriumidega ning hindamissüsteemiga ning arutasime seda 

teemat. 

OTSUS: 

2.1 Uurida ja küsida nõu nii lasteaedades kes on lipu saanud kui ka võimalusel tellida 

nõustamise antud küsimusel otse Rohelise kooli programmi Eesti koordinaatori käest 

E.Vaadi-Kirsipuu. 

2.2 Alustada juba veebruaris taotluse jaoks  tegevuste kirjeldada,  vastutaja Lada 

Stepanenko, Ljudmilla Nesterova. 

 

3. Ressursikuludede analüüs 

ARUTATI: 

Tutvusime tehtud  ressursikulu analüüsiga oma maja energia- ja veekuludega  aastate 2019, 

2020, 2021. Energis kulude langus on seotud õueala uue valgustuse süsteeme 

paigaldamisega, õuesõppe suurendamisega, lampide vahetamisega. Remonditud kõik 

veekraanid. 

 

OTSUS: 

3.1 Ressurside analüüs on vormistatud  diagrammina, lisatud kommentaar ning blogisse 

üleslaetud. 

3.2 Veekulu vähenemiseks paigaldada veel lisaks vihmavee kogumise nõud ning jälgime 

hoolikalt et kätte pesemiseks vesi ei jookseks asjatu. 

 

 

4. Kommunaal- ja keskkonnaameti õppeaia proekt 

ARUTATI: 

Tallinna õppeasutustel on jälle  võimalik taotleda toetust õppeaedade jaoks. Saame edasi 

arendada oma õppeaeda. Saame taotleda nii materjalide (muld, seemed… ), tööriistad 

(labidad, kärud..) kui ka inventari (kasvuhoone, kompostikast, veekogumiskast..), proekti 

esitatise tähtaeg on 15.veebruaril. 
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OTSUS: 

Taotleme korraliku kasvuhoone, mida saab kasutada kogu õppeaasta jooksul. Otsime 

kasvuhoone, kaasame lastevanemaid 

Vastutaja – Marina Ležepjokova ja Marina Jevina 

Esitame projekt – vastutaja L.Nesterova. 

 

 

 

 

 
 
  


