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AVALIKE SUI{ETE OSAKONNA POHIMAARUS

1.

Ul,nsArrnu

1.1. Avalike suhete osakond (edaspidi osakond,inglise keeles Departmentof Public
on Keskkonnaministeeriumi(edaspidi ministeerium) stmktuuritiksus,mille
iiioiioitl
meediaga, teavitada avalikkust
odhitilesanne
'-"idri""ri"*i on korraldada ministeeriumi Juhtlemist
keskkonnaalaste
ia valitsemisala asutuste tegevusest,. korraldada,
keskkonnaalaseid
avaldatud
koostamist, analiiiisida massiteabevahendites
teabematerjalide
""iog hallata ministeeriumi veebilehekiiLlge,
korraldada
-"ir.:"f"
.ministeeriumisisest
ja ,rrt trJ11irt,osaiedaministeeriumimainekujundamisel,koordineeridakeskkonnahariduse
teadlikkusealasttegevust.
Vabariigi Valitsuse ning ministeeriumi
1.2.Osakondjuhindub oma tegevusesseadustest,
ja muudest
korrast,kiiesolevastp6himii2irusest
iir"torru""rkirjai, asjaajamise
Oigusaktidest,
Oigusaktidest.
teiste
1.3.Osakonna tegevus toimub kooskolastatult ja koost66s ministeeriumi
stnrktuuriiiksustegivastavaltministeeriumija osakonnat<iiiplaanile'
1.4.Osakondallubvahetulthalduseja 6iguseasekantslerile'
piires.kasutabosakonnajuhataja'
^
1.5.osakonnal on oma kirjaplank, mida oma piidevuse
kasutavad osakonna kirjaplanki koosk6lastatult'
Teised osakonna t""*itii"a
osakonnajuhatajaga.
tiiitmiselesindabosakondministeeriumi'
1.6.OmaiiLlesannete
biiroo ja keskkonnateabekeskus'
1.7.Osakonnastruktuuriiiksusedon keskkonnahariduse

2.

osAKoNNAur-,ns.ANonn

tiiitmiseks:
piiresp6hiiilesande
2.1.Osakondomap?idevuse
ja sisesuheteid ametnikele vajaliku
avalikke
-i"lrt"".i"*i
2.1.1 koordineerib
iildinformatsioonikogumise,levitamiseja siiilitamisekaudu;
viilja ministeeriumi
2.1.2 koostdds ministeeriumi teiste struktuuriiiksustegatdOtab
p6him6tted;
kommunikatsioonialased
poliitiliselt erapooletult ja konektselt
2.1.3 teavitab u*riniuai l" uiuti4*a"tt
pressiteadete'artiklite'
ministeeriumija vajaduse konat tralAusalaasutustetegewsest
briifingutejms kaudu;.
perssikonverentside,
valdkondademeediaplaanidja konaldab
2.1.4 koostab toortoor"i"iie osakondadega
nendeelluviimist;
ministeeriumiavalikuja
2.1.5 koostabkoost66sministeeriumiteiste struktuuriiiksustega
shateegiaja vajadusekonal tiiiendabseda;
sisesuhtekorralduse
"t"'.."fafu ministeeriumi avalikkusegasuhtlemist ja noustab
2.1.6 koordineerib j"
avalikkuseja meediaga;
-ioirt""ti"*i juhtkondaja teenistujaidsuhtlemisel

2.1.7 koostabspetsialistidesuunistekohaseltavalikkuselesuunatudmate4'aleja vajaduse
korral toimetabavalikkuselesuunatudmaterjale enneavalikustamist;
alaseskoost60speaministripressibiiroo,teisteministeeriumide
2.1.8 osalebsuhtekorralduse
avalikesuhetetiksusteja muudesamastestruktuuriiiksustega;
2.1.9 hooldab ja toimetab koostdds ministeeriumi struktuuriiiksustegaministeeriumi
lntemeti veebilehte,toimetab materjaleIntranetisavaldamiseksja koordineeribosakondade
intranetitoimetajatetegevust;
2.1.10 annabvdlja ministeeriumisiselehte;
ndustabkeskkonnateenistusi
veebilehtede
ajakohastamisel;
2.l.ll
ja teavitabavalikkust
kommunikatsiooni
2.1,12 konaldabEuroopaLiidu struktuurifondide
ja
jagamisest;
v6i
viilisvahendite
taotlemisest
EuroopaLiidu fondidesttoetuste muude
ja
2.1.13 tiititab vdlja ja viib ellu meetrneidajakirjanike avalikkusekeskkonnateadlikkuse
tdstmiseks, korraldab koostdds teiste osakondadegaajakirjanikele keskkonnaalaseid
teabepdevi;
alasetegewsekoordineerimises;
2.1.14 osaleblasteja tiiiskasvanute
keskkonnahariduse
2.1.15 konaldabministeeriumikeskkonnateabekeskuse
tddd;
elluviimiseksvajalikku tegevust,analiiiisibselle
2.1.16 koordineeribkeskkonnaprogrammi
tiiitrnist ning vajadusekorral teebmuudatusettepanekuid;
2.1.17 korraldab oma valdkonnas6igusaktideja strateegilistedokumentideeeln6ude
ja nendetiiiendamist,teebettepanekuid
osaleb
ettevalmistamist
digusloomefinantseerimiseks,
teiste valdkondadegaseotud Oigusaktideeeln6ude ning Euroopa Liidu digusaktide
j a muutmises
ettevalmistamises
;
2.1.18 lahendabomavaldkonnastekkinudlahkarvamusi,
kaebusija ettepanekuid;
2.1.19 kogubomavaldkonnateavetja konaldabavalikkuseteavitamist;
2.1.20 teeb koostdddriigiasutusteja kohalike omavalitsusasutustega
ning valitsusviiliste
organisatsioonidega;
2.1.21 valmistab ette lepinguid ja riigihankeid,mis on vajalikud osakonnaiilesannete
t?iitmisel.
2.2 Keskkonnaharidusebiiroo, lSihtudesosakonnap6hifilesannetest:
2.2.1 korraldab keskkonnaharidusekontseptsiooniviiljat06tamist ja uuendatavaOppekava
keskkormateemaliste
moodulite (kesktondja jtitkusuutlikkus) rakendamistkoostdOsHaridusja Teadusministeeriumiga,
kaasatesprotsessika asjaomased
huviriihmad;
2.2.3 osaleb keskkonna-ja loodusharidustedendavatetOOgruppidet60s ning tihildab
keskkonnahariduslikke
shateegilisieesmiirke;
juhib
2.2.4
ministeeriumikoostdrtdiilikoolide, kOrgkoolideja ametikoolideganing hindab
keskkonnaerialade
dppekavasid
;
2.2.5 arendabkoostddd keskkonnahariduse
valdkonnasmitmesugustesihtgruppideganagu
niiiteksdpetajateliidud, noorsootddtajad,lasteaiakasvatajad,
eesmiirgigatdsta avalikkusening
ja siiiistvatarbimisep6him6tetesq
nimetatudsihtgruppideteadlikkustkeskkonnakaitse
2.2.6 korraldabKdrgemaidKeskkonnakursusi,
et teadvustadalooduskaitseja sii?istvaarengu
pdhimdtteidiihiskonnaarvamusliidritelening tagabkursusteettevalmistuse;
2.2.7 osaleb Kutsekoja keskkonnaalastekutsestandarditeviiljatddtamise t66riihmadetci<is
ning KutsendukogutOtis;
2.2.8 osalebUNECE Siiiistvat Arengut ToetavaHariduseJuhtkomiteet00s ning koost0Os
Haridus- ja Teadusministeeriumigaaitab kaasa Euroopa siiAsftat arengut toetava hariduse
strateegiarakendamiseleEestis;
ja 2.2.9 arendabja edendabkoostdddministeeriumiviilispartneritegakeskkonnahariduse
teadlikkusevaldkonnas:
2.2.10 vajaduse korral konaldab keskkonnateadlikkuse programmi prioriteetide
viiljatdiitamistja teebprogrammihindamiskriteeriumiteosasmuudatusettepanekuid;
programmitiiitmist ning vajadusekorral
2.2.11 jalgib ja analiiiisib keskkonnateadlikkuse
juhtkonnale;
esitabasjakohaseidettepanekuid

kuuluvate projektide elluviimist ning lepingute
2.2.12 konaldab oma tegevusvaldkonda
viilj attititamistj a s6lmimist.
liihtudesosakonnapdhiiilesannetest:
2.3.Keskkonnateabekeskus,
uudiskirjanduseja
2.3.1konaldab koostdds juhtkonna ja osakondadegaperioodika,
infov6ljaannetetellimist;
ja korraldab
kogudesse
uudiskirjanduse
ja paigutabsaabunud
Z.:.2 tf*rintseerib, registreerib
infokandjate laenutamist;
saabunud uudiskirjandust ministeeriumi
2.3.3tutvustab keskkonnateabekeskusesse
t66tajatele;
olevaid infokandjaidkoostdijskeskkonnahariduse
2.3.4tutvustabkeskkonnateabekeskuses
6pilastele,
sihtriihrnadelei"ett;kr t"sfckoryaelala iili6pilastele ja ametikoolide
ffi;d;
ning 6pilastele); .
tildhaiduskoolideja huvikoolide6petajatele
teabesaali
2.3.5varustab koosttitis keskkonnaharidusettitoogu keskkonnainfokeskuse
ja
tiiienduskoolitusi;
teabepdevi
irrlorutojAiO"ga, mis toetavadsaaliskonaldatavaid
biirooga- ja . koostdds asjaomaste
keskkonnahariduse
icooskOtastatult
i.:.0
Op9taj3teLiidu j0 pedago-oge
"UiJt"U
-Leht, EestiBioloogia-Geograafia
i"r,*iri"*ja"e;i6p""j","
raamatute, plafatite, CD-de jms) leidmisel tundide
-"|"r:"fia"
tiia.ionf-i'J",
ja Oppevahendite
tegemiseks;
ettevilmistamiseks
e1
2.3.7 suhtleb aktiivsJli iesti teaius-, rahva- ja kooliraamatukogudega, 1asad1
valmistatud
eest
vahendite
Keskus
KeskkonnaministeeriumiJaSA Keskkonnainvesteeringute
ringini;
huviliste
j6udmisesenisestlaiema
infokandjate
ju 54 Keskkonnainvesteeringute
2.3.8koostab koostOOsosakondadegaministeJriumi
ja konaldab teabekandjate
jaotuskavad
ieabekandjate
Keskusevahendite eest ;;istatud
j agamisesihtriihmadele;
materjale'mida
2.3.9 seabsisseja hoiab t6ris kanaleid,mille kaudu tutvustabhuvilistele
jm
foorumitelt; .
seminaridelt
toOtaiadtoovadkaasaerialasteltkonverentsidelt,
,rirli"rtilr-i
ja
korral
vajaduse
fondist
p"rrul niiitusiKeskkonnateabekeskuse
2.3.10 koostabtarrtpaevaae
laenatudraamatutest;
teistestraamatukogudest
ja sdlmimist'
kuuluvatelepinguteviiljat66tamist
i.g.*tualdkonda
2.3.11 korraldabo1nu
3. OSAKONNAJUHTIMINE
ja vabastabametistministerkantsleriettepanekul'
nimetabametisse
3.1.Osakonnajuhataja
ja vabastab
ametist
nimetabametisse
3.2.osakonnakoosseisukuuluvadteisedteenistujad
ministeeriumikantslerosakonnajuhatajaettepanekul'
mille kinnitab
kindlaksametijuhenditega,
miiiiratakse
tilesanded
teenistujate
3.3.Osakonna
juhatajaettepanekul'
kantslerosakonna
3.4. Osakonnastruktuuriv6ivad kuuludan6unikud'
3.5.Biiroojuhatajaallub vahehrltosakonnajuhatajale'
3.6.Osakonnajuhataja:
tiipsej a
diguspZirase,
pandudiilesannete
3.6.1 juhib osakonnat66dj a tagabosakonnale
tiihtaegsetiiitmise;
ja tddtulemustest
aruhalduseja oiguseasekantslerile;
3.6,2 annabosakonnategevusest
juhiseidja korraldusi;
3.6.3 annabosakonnateenistujatele
ja tiioplaanidetiiitmise
tddiilesannete
3.6.4 teostabjiirelevalvettemalealluvateteenistujate
iile;
kooskolas osakonna
3.6.5 allkirjastab v6i viseerib osakonnaskoostatud dokumendid

ja ministeeriumiasjaajamiskonaga;
pdhimEiiirusega
ja
3.6.6 esindabosakondaoma iilesannetetiiitrnisel ning esitab osakonnanimel arvamusi
kooskolastusiministeeriumijuhtkonnaleja teistelestruktuuriiiksustele;
ja otstarbeka
3.6.7 vastutab oma piidevuseja saadudvolituste piires riigieelarve tiipse
tiiitnise eest;
3.6.8 teeb ministeeriumi juhtkonnale ettepanekuid osakonna p6himiiiiruse, struktuuri,
koosseisuja tti6konalduse kohta, teenistujate palkade, toetuste ja distsiplinaarkaristuste
miiiiramisening ergutustekohaldamisekohta;
ja
koostamist
ametijuhendite
teenistujate
ning osakonna
3.6.9 konaldabarenguvestlusi
esitabneedasekantslerikaudukantslerilekinnitamiseks;
3.6.10 taotleb osakonna teenistujateletiiienduskoolistustosakonna iiLlesannete
paremakstiiitmiseks;
3.6.11 kirjutab alla osakonnategewst kiisitlevateleinformatiivsesisugakirjadele,
millegaei vOetaministeeriumilerahalisiegamuid kohustusi,ei anta6igusi egapanda
kohustusiministeeriumiviilisteleisikutele.
3.7.Biiroo juhataja:
Oiguspitrase,
3.7.1 planeerib btiroo tdiid ning vastutab btiroole pandud iiLlesannete
ja tiipse tziitmise eest, ttkidistsipliinist ja sisekorraeeskirjastkinnipidamise
Oigeaegse
eest;
3.7.2 vastutab oma viseeritud dokumentide vdi muude oma ettevalmistatud
6igsuseeest;
materjalide,andmeteja dokumentide
ja s?iilimise
eest;
kasutamise
antudriigivaraotstarbeka
3.7.3 vastutabtemakiisutusse
juhatajale;
tiiitnisel ja annabaruosakonna
3.7.4 esindabbiiroodomatilesannete
3.7.5 koostabbtiroo teenistujateametijuhendidja esitab need osakonnajuhatajale
kooskdlastamiseks;
biiroo teenistujateametissenimetamiseks
3.7.6 teebosakonnajuhatajaleettepanekuid
ja edutamiseks;
3.7.7 teeb osakonnajuhatajaleettepanekuidbtiLrooteenistujatepalkade,toetusteja
miiiiramiseksning ergutustekohaldamiseks;
distsiplinaarkaristuste
suulisikonaldusining pfib neilt aru;
3,7.5 annabbiirooteenistujatele
juhatajaantudiihekordseid
iilesandeid.
3.8.9 tiiidabosakonna
tiiiid juhib juhataja kohuseidtiitev info-peaspetsialist'kes:
3.8.Keskkonnateabekeskuse
ja t2ipse
3.8.1 planeeribraamatukogutiicidning vastutabtalle pandudiilesanneteOigeaegse
tiiitrniseeest;
ettepanekuidraamatukogut00 paremakskorraldamiseks;
3.8.2 teebosakonnajuhatajale
juhatajaantudolesandeid.
3.8.3 tiiidabmuid osakorura

teenistuja, kelle minister nimetab
3.g. osakonnajuhatajat asendab tema iiraolekul
osakonnajuhataja ettePanekul'
teda osakonna juhataja, tema
3.10. Keskkonnaharidusebiiroo juhataja iiraolekul asendab
ettepanekul'
Ziraolekulteenistuja, kelle minister nimetab osakonnajuhataja
tdiivaldkonna iseloomule avalike
3.11. Infopeaspetsialistiziraolekulasendavadteda vastavalt
suheteosakonna sPetsialistid.

