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kodulehekülg:
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II. PROJEKTI ANDMED
Nimi:
“Avalikkuse ja MTÜde keskkonnateadlikkuse suurendamine ning osaluse tugevdamine
Kõrgõzstani ja Kasahstani piirijõgede haldamises”
“Increase of public awareness and involvement in management of Kyrgyzstan and
Kasahstan transboundary rivers”
Sihtriik: Kõrgõzstani ja Kasahstani piiriala
Sisu kokkuvõte:
Projekti üldiseks eemärgiks on suurendada Kõrgõzstani ja Kasahstani MTÜde ja laiema
avalikkuse teadlikkust Tšu ja Talassi piirkonna jõgede keskkonnaseisundist ning
tugevdada erinevate sihtgrupppide kaasatust veemajandusküsimuste lahendamisse.
Projekt aitab kaasa piiriülesele koostööle regioonis, samuti toetab koostöösuhteid Tšu ja
Talassi jõgede piirkonna peamiste sihtgruppide ning Kõrgõzstani- Kasahstani piirijõgede
veeinfrastruktuuri ühist kasutamist reguleeriva valitsustevahelise komisjoniga.
Projekti pikaajalisem mõju seisneb kontaktide tihenemises Kesk-Aasia ning Eesti
veespetsialistide ja keskkonnakaitsega tegelevate MTÜde vahel ning uute jätkuprojektide
väljatöötamine; samuti aitab projekt üldisemalt kaasa demokraatia arengule regioonis.

Projekti raames toimub koolitus Kõrgõzstanis, kus tutvustatakse avalikkuse kaasamise
meetodeid – vabatahtlikku looduvaatlust, kodanikepaneeli – sealsetele
keskkonnateemadega tegelevatele MTÜdele ja veespetsialistidele; samuti proovitakse
kohalike spetsialistide abiga kodanikepaneeli meetodi praktilist rakendamist piirkonnas.
Arendatakse ka edasi veeblilehekülge: www.talaschu.org, mis annab infot Kõrgõzstani ja
Kasahstani piirijõgede haldamisest ning avalikkuse kaasamisest sellesse protsessi. Samuti
toimub ka Kõrgõzstani ja Kasahstani MTÜ esindajate ja keskkonnaspetsialistide
õppereis Eestisse ning kohtumine Eesti-Vene piiriveekogude ühiskomisjoni ja MTÜ
esindajatega, organisatsioonidega, kes telgelevead Peipsi keskkonnaküsimustega,
haldamisega, piirkonna sotsiaal-majandusliku arenguga.
Partnerid:
1. MTÜ Counterpart-Sheriktesh; Kõrgõzstan – Aitab organiseerida kohalikke üritusi
Kõrgõzstanis (seminar), ning sealsete spetsialistide õppereisi Eestisse;
2. NGO Zhalgas-Counterpart, Kasahstan - Aitab organiseerida kohalikke üritusi
Kasahstanis (seminar), ning sealsete spetsialistide õppereisi Eestisse

Projekti kestus: Juuli 2005 – September 2006
Taotletav riiklik finantseerimine: 299 600 EEK
Omafinantseering: 34400 EEK
Muu finantseering: 70700 EEEK
Projekti lisad:
Lisa 1 Eelarve 9 lehel 1 eks
Lisa 2 Regiooni kaart
Projekti täideviimise eest vastutav isik: nimi, amet, telefon, e –post
Margit Säre
Projektijuht
Tel 7 302302
baord@ctc.ee

Allkiri

Kuupäev: 16. mai 2005

