
Lisa 3. LKK Ida-Viru regiooni loodushariduse ja loodusteadlikkuse edendamise kava 

2007-2011 täitmise analüüs. 

 

Analüüs käsitleb perioodi 2007 – 2014. 

Kavas oli kokku 5 põhieesmärki ja 84 alaeesmärki, millest täideti 25 alaeesmärki täielikult ja 

6 osaliselt. See teeb arengukavas püstitatud eesmärkide täimiseks vaid ca 30%. Vt. allpool 

esitatud tabel. 

100% täideti ainult 2 eesmärki – Koostöökoja tööle rakendamine ja meediakoolitus LKK 

(KeA) töötajatele. Paraku pole koostöövõrgustik nii ulatuslik, kui algselt loodeti, kuid 

võrgustiku koordineerimiseks on moodustatud teotahteline koostöökogu (töörühm). 

Hästi on täidetud ka eesmärgid, mis puudutavad õpetajatele ja KKH spetsialistidele suunatud 

koolitusi ja infopäevi.  

Kõige vähem on täidetud eesmärgid, mis on seotud infrastruktuuri väljaehitamise ja 

arendamisega, samuti omavalitsusjuhtidele ning meediale suunatud tööga.  

 

Nr Eesmärkide valdkonnad Maht Täitmine Märkused 

I. Ida-Virumaal on toimiv loodushariduse koostöövõrgustik, mille tegevust 

koordineerib erinevate osapoolte (LKK, IVOL, haridusasutused, RMK, 

MTÜ-d, SA-d, jt.) esindajatest moodustatud kogu – loodushariduse 

koostöökoda 

1.1

. 

Koostöökoja tööle 

rakendamine 

3 3 Täidetud kõik püstitatud 

eesmärgid. 

II. Ida-Virumaal on 19 loodushariduskeskust, mis pakuvad õppekavadega 

seotud kakskeelseid programme üldhariduskoolide õpilastele ja 

lasteaialastele 

2.1

. 

Looduskeskuste 

materiaalse baasi 

väljaarendamine 

19 4 

2 

osaliselt 

Täidetud 31%.  

See oli aeg, kui 

looduskeskuste rajamine oli 

populaarne. Loodeti saada 

toetust KIK-ist.  

Ida-Virumaal oli LKK poolt  

keskkonnaalaste 

arendustegevuste 

teostamiseks tugev 

meeskond. Sellest lähtuvalt 

püstitati ka suured 

eesmärgid. 

2.2

. 

Looduskeskuste töötajate 

koolitus ja 

programmiarendus 

6 2 Täidetud 33%.  

Siin on võimalik tõlgendada. 

Otseselt looduskeskuste 

töötajatele pole koolitusi 

küll tehtud, kuid on 

toimunud mitmeid 

keskkonnahariduslikke 

koolitusi juhendajatele, nt. 

„Looduskool juhendajatele“, 

„Kaitsealade koolitus“ jne.  

ESF programmi 



„Keskkonnahariduse 

arendamine“ koolitus: 

„Mitteformaalse 

keskkonnahariduse 

spetsialistide 

täienduskoolitus keskkonna 

ja säästva arengu 

õpetamiseks aktiivõppe 

meetoditel” 

III. Ida-Virumaa kõigis suuremates asulates või nende vahetus läheduses on 

välja arendatud loodusõppeks vajalikud objektid koos õppematerjalidega 

ning neid kasutatakse koolide poolt süsteemselt 

3.1

. 

Loodusõppeks sobivate 

objektide prioriteetide 

määramine ja 

arendamine 

35 11 

2 

osaliselt 

Täidetud 31%. 

Sama, mis punktis 2.2. 

3.2

. 

Koolitused omavalitsuse 

töötajatele, LKK 

regioonide 

spetsialistidele, 

loodusainete õpetajatele 

ja loodusgiididele 

6 3 Täidetud 50%.  

Antud alaeesmärkide 

täitmisel on keskendutud 

koolituste korraldamisel 

õpetajatele ja 

loodusgiididele. Täiesti 

tähelepanuta on jäänud 

koolitused omavalitsustele, 

mis kajastub ka 

omavalitsuste 

arengukavades (KKH on 

põgusalt mainitud vaid 

üksikutes valdade  

arengukavades).  

3.3 Loodusõppe võimalusi 

tutvustavad praktilised 

infopäevad 

3 1 

täielikult 

1 

osaliselt 

Täidetud 50% 

Kui eesmärk oli käivitada 

regulaarsed infopäevad nii 

koolidele kui ka  

omavalitsustele ja 

turismiettevõtjatele, siis on 

Keskkonnaameti 

eestvedamisel toimunud 

regulaarsed infopäevad 

koolidele.  

Samas toimuvad erinevatele 

sihtrühmadele temaatilised 

keskkonnaalased 

infopäevad. 

IV. Loodusõppe tase on ühtlustunud ja kvaliteet tõusnud tänu süsteemsetele 

koolitustele 

4.1

. 

Looduskeskuste 

näidisprogrammide 

tutvustamine teiste 

looduskeskuste 

1 0 Täitmata. Näidisprogramme 

on tutvustatud vaid 

õpetajatele. 



töötajatele, 

loodusgiididele  ja 

õpetajatele 

4.2

. 

Looduskeskuste 

programmide ühtse 

tagasiside süsteemi 

korraldamine 

2 0 Täitmata. Tagasiside 

süsteem on loodud RMK-s, 

KeA-s ja üksikutes 

organisatsioonides, kuid 

ühtset süsteemi tõenäoliselt 

ei tulegi. 

V. Laia avalikkuse teavitamiseks on läbi viidud temaatilised kampaaniad 

looduskaitse ja maakonna loodusväärtuste tutvustamiseks 

5.1

. 

Iga-aastaste looduskaitset 

ja loodusväärtusi 

tutvustavate kampaaniate 

läbiviimine 

4 1 

täielikult 

1 

osaliselt 

Täidetud 37,5%. 

Toimuvad erinevad üritused 

looduskaitsekuu raames. 

Pole loodud maakondlikku 

KKH andmebaasi kuid info 

on kajastatud kogu Eestit 

katvas ühises portaalis – 

keskkonnaharidus.ee. 

Tähelepanuta on jäänud 

parimate tunnustamine. 

Keskkonnaameti poolt on 

alustatud ka parimate 

tunnustamisega, kuid Ida-

Virumaa tegijad on jäänud 

seni tähelepanuta.   

5.2

. 

Looduskaitse temaatika 

tutvustamine 

ajakirjanikele 

3 0 Täitmata. Samas toimub 

koostöö üksikute 

ajakirjanikega, kes 

kajastavad loodus- ja 

keskkonnateemalisi 

sündmusi. 

5.3

. 

Meediakoolitus LKK 

regiooni spetsialistidele 

1 1 Täidetud. 

5.4

. 

Keelekoolitusrühmadele 

looduskaitset tutvustava 

õppematerjali 

koostamine vastavalt läbi 

viidud kampaaniatele 

1 0 Täitmata, kuna eesmärgi 

püstitus on ajas muutunud. 

Valmistatud on kakskeelseid 

õppematerjale ja trükiseid. 

 Kokku: 84 24  

 

Tõenäolised põhjused: 

 Arengukava koostamise ajal oli (loodus)keskkonnahariduskeskuste ja -tugiobjektide 

rajamine populaarne. Tehti palju plaane ja koostati projekte. Tõenäoliselt loodeti 

tõusvale majanduskasvule ja struktuurfondidele. Paraku toimusid vahepeal suured 

muutused nii majanduses kui ka keskkonnaga seotud struktuurides, seetõttu jäid paljud 

plaanid teostamata. 

 Mitmete eesmärkide juures tuli välja huvitav asjaolu, et enamus neist on aktuaalsed 

veel siiani. Vastavate tegevuste vajadusest on räägitud nii ümarlaual kui ka 



konverentsidel ja seminaridel. See näitab püstitatud eesmärgiliste tegevuste (KKH 

keskus Narva, Sillamäe ja/või Jõhvi linnas, ühishange vahendite soetamiseks, 

rahvuspargi loomine jne) olulisust, kuid jõudlust jäi väheseks.    

 Arengukava koostamise ajal oli Ida-Virumaal väga tugev keskkonnahariduslikke 

arendustegevusi eestvedav ja koordineeriv meeskond LKK Ida-Viru osakonna 

töötajate näol, kuid pärast KeM haldusala struktuurimuutusi muutusid ka nende 

töökohustused. Kui Ida-Virumaa keskkonnahariduse edendajad oleks saanud jätkata 

sama meeskonnaga, oleks arengukava eesmärkide täitmise protsent olnud  suurem. 

 RMK ja Keskkonnaameti poolt on tunda suuremat keskendumist õpilasrühmadega 

tegelemisele. Vähesel määral on suunatud tegevusi õpetajatele ja peredele. Ülejäänud 

sihtrühmad on jäänud märgatava tähelepanuta (KKH spetsialistid, omavalitsusjuhid 

jne).  

 Enamus KKH valdkonnas tegutsevatest isikutest ei kasuta oma tegevuste 

planeerimisel alusdokumendina loodud arengukava. Õigemini – esimestel aastatel veel 

hoiti pilku peal, kuid mida aeg edasi, seda rohkem kadus arengukava nn „sahtli 

põhja“. Peamisteks põhjendusteks olid: 

o Taotluste koostamisel struktuurifondidesse (eelkõige KIK) ei nõuta 

keskkonnahariduse seotust arengukavadega; 

o Paljud eesmärgid olid suunatud omavalitsustele, kuid paraku on nende 

keskkonnahariduse teadlikkus ja huvi üsna madal. 

o Üleriigilised ametiasutused (KeA ja RMK) peavad silmas rohkem  kõikidele 

maakondadele sobivaid ühtseid ja üldiseid eesmärke ning ei arvesta alati 

maakondlike eesmärkidega.    

o Arengukava ei puuduta mind – olen väike tegija. 

 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et arengukava eesmärkide täitmise väikeses protsendis on neli 

peamist põhjust:  

1. Liiga palju eesmärke.  

2. Olukorda muutsid KeM struktuursed muudatused. 

3. Omavalitsusjuhtide madal teadlikkus ja huvi keskkonnahariduse valdkonna vastu. 

4. Aja jooksul kaotas arengukava oma aktuaalsuse. 

 


