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I. Ida-Virumaa asend, rahvastik, õpilaskond, majandus, keskkond  
 

1.1. Asend, rahvastik 

Ida-Viru maakond asub Kirde-Eestis. Ida-Viru maakond piirneb läänes Lääne-Viru 

maakonnaga, edelas Jõgeva maakonnaga ning idas Vene Föderatsiooni Leningradi oblastiga. 

Maakond piirneb ka Soome lahe ja Peipsi järvega. Ida-Viru on pindalalt (3 364,05 km²) viies, 

kuid rahvaarvu (149 483) poolest kolmas maakond Eestis.  

Eestlased moodustavad maakonna rahvastikust vaid 20%. 

 

 
 

Maakonna administratiivne keskus on Jõhvi linn, mis on ühtlasi ka samanimelise valla 

keskus. Ida-Viru maakonda iseloomustab linnade rohkus: 5 omavalitsuslikku linna, 2 

vallasisest linna. Alevit on 1, alevikke 14 ja külasid 208.  

Kõik 7 linna ja sellest tulenevalt ka suurem osa maakonna elanikest on koondunud 

põhjarannikule. 

 

 
 

 

1.2. Õpilaskond 

Ida-Virumaa päevaõppekoolide paiknevus ja õppekeel 

Ida-Virumaal on kokku 44 kooli (päevakooli), neist 22 põhikooli ja 22 gümnaasiumi. 
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Vastavalt rahvastiku paiknemisele maakonnas ja rahvastiku keelelisele jagunemisele on 

valdav enamik koole maakonna suuremates linnades – Narvas, Kohtla-Järvel ja Sillamäel 

ning seal on need enamasti vene  või vene ja eesti õppekeelega.  

Nii on Narvas 12 üldhariduskooli, neist 2 eesti õppekeelega. Lisaks toimub  kaheksas koolis 

eesti keelekümblus. Kohtla-Järve 10 üldhariduskoolist  on vaid 1 eesti õppekeelega, 8s koolis 

toimub eesti keelekümblus. Sillamäel on 4 kooli, millest 2 on eesti õppekeelega. 

Jõhvi vallas on 1 eesti ja 1 vene õppekeelega päevakool, Lüganuse vallas 2 üldhariduskooli, 

ülejäänud valdades pole üle ühe üldhariduskooli.  Kohtla ning Alajõe vallas koole ei ole. 

 

Lühendid: õk – õppekeel 

Omavalitsused, kus koolid puuduvad, ei ole tabelis kajastatud. 

Allikas: Eesti Hariduse Infosüsteemi andmed seisuga 22. oktoober 2014 

 

Seega Ida-Virumaal on: 

 enim kakskeelseid – eesti ja vene õppekeelega koole – 25, neist 13 gümnaasiumi 

(kõik  põhjapoolses osas) ning 11 põhikooli (10 põhja- ja 1 lõunapoolses osas). 

 ainult eesti õppekeelega koole on 16, neist 9 gümnaasiumi (7 põhja- ja 2 lõunapoolses 

osas) ning 8 põhikooli (3 põhja- ja 5 lõunapoolses osas). 

 kõige vähem on ainult vene õppekeelega koole – 3, kõik on põhikoolid ja asuvad 

maakonna põhjapoolses osas. 

 

Järgnevas tabelis  näeme õppekeele osakaalu muutuseid vastavalt kooliastmele. Algkooli ja 

põhikooli astmetes on eesti keeles õppijate osakaal tugevalt alla poole – 26-34%. 

Gümnaasiumis õpivad pea kõik, sõltumata rahvusest,  keeleseadusest tulenevalt eesti keeles.  

 Põhikool Gümnaasium Päevakoolid kokku 

 Kokku 
Eesti 

õk 
Vene 

õk 

Eesti/ 

vene 

õk Kokku 
Eesti 

õk 
Vene 

õk 

Eesti/ 

vene 

õk Kokku 
Eesti 

õk 
Vene 

õk 

Eesti/ 

vene 

õk 

Kiviõli linn 1   1 1 1   2 1  1 

Kohtla-Järve linn 7  1 6 3 1  2 10 1 1 8 

Narva linn 3 1 2  9 2  7 12 2 2 8 

Narva-Jõesuu l     1   1 1   1 

Sillamäe linn 3 1  2 1 1   4 2  2 

Aseri vald     1   1 1   1 

Avinurme vald     1 1   1 1   

Iisaku vald     1 1   1 1   

Illuka vald 1 1       1 1   

Jõhvi vald     2   2 2   2 

Kohtla-Nõmme v  1 1       1 1   

Lohusuu vald 1   1     1   1 

Lüganuse vald 1 1   1 1   2 2   

Mäetaguse vald 1 1       1 1   

Sonda vald 1 1       1 1   

Toila vald     1 1   1 1   

Tudulinna vald 1 1       1 1   

Vaivara vald 1   1     1   1 
Ida-Viru 

maakond 22 8 3 11 22 9 0 13 44 16 2 24 
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Eesti keeles õppijate osatähtsus 
Klass 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Kokku 
% 34% 33% 29% 28% 26% 34% 31% 33% 31% 100% 97% 97% 40% 
Allikas: Statistikaamet seisuga 01.01.2014 

 

Selline järsk õppekeele osatähtsuse muutus näitab, kui suur roll on maakonna hariduses 

keelekümblusel.  

See eeldab eraldi lähenemist nii formaalhariduse kui ka mitteformaalhariduse pakkumises, 

mille üks olulistest eesmärkidest on kasvatada muukeelses elanikkonnas kõrgete 

väärtushinnangutega Eesti kodanik (sh. looduskeskkonda ja säästvat arengut väärtustav). 

 

Loodus- ja/või keskkonnaõppesuunad ning loodusringid Ida-Virumaa koolides 

Maakonna 44st koolist on looduse/keskkonna/ökoloogia  õppesuund 12nes ja loodusring on 

ametlikel andmetel ainult ühes koolis (Toila Gümnaasium).  

Arengukava koostamise raames viidi läbi lihtne küsitlus KKH tegevuse kohta koolides. 

44st koolist vastas 12 kooli. Vastanud koolide seas on: 

 Loodusring või looduskool – 3s koolis (Toila Gümnaasium, Kohtla-Järve Maleva PK, 

Kohtla-Järve Slaavi PK) 

 Traditsioonilised iga-aastased, kogu kooli või kindlaid lapsi hõlmavaid KKH tegevusi 

viiakse läbi 5s koolis: 

o Maidla kool – taimede õpe ürdiaias (3 a) 

o Kohtla-Järve maleva kool – BSP Läänemere projekti vaatlused (10 a) 

o Narva Vanalinna Riigikool – GLOBE projektis osalemine (1,5 a) 

o Narva Soldino Gümnaasium – Loodusteaduste nädal 

o Narva Keeltelütseum – loodusteaduste nädal ja loodusainete suvelaagrid. 

 Ülejäänud koolides toimuvad KKH tegevused KIK projektide põhiselt vastavalt 

toetustele. Tugevalt eristusid Jõhvi Vene gümnaasium ja Kohtla-Järve Maleva 

põhikool, 2013/2014 õppeaastal läbi viidud KKH projektide ja väljasõitude hulga 

poolest. 

 

Ida-Virumaa Kutsekoolid 

Maakonnas on kokku 4 kutsekooli, neist 2 vene õppekeelega ja 2 kahe õppekeelega (eesti ja 

vene keel). Paraku pole neist üheski loodusteadustega seotud kutseõpet. 

 

Ida-Virumaa lasteaiad ja õppekeel 

Maakonnas on kokku 61 lasteaeda, neist eesti õppekeelega 18, vene õppekeelega 15 ja kahe 

õppekeelega 28.  Keelekümblusrühmad (eesti keel) on 20s lasteaias. Seega on keelekümblus 

oluline juba eelkoolihariduses. 

Nii nagu koolidki paiknevad ka lasteaiad peamiselt maakonna põhjaosa suuremates linnades.  

 

 

1.3. Majandus 

Ida-Virumaa majandusel on Eestis ülioluline koht — siin toodetakse suur osa Eestis 

tarbitavast elektrienergiast. Maakonna majanduses on tähtis koht põlevkivil. Põlevkivi 

kasutatakse küll peamiselt elektrienergia tootmiseks kuid see on ka keemiatööstuse oluliseks 

tooraineks.  

 

Lisaks Eesti põlevkivimaardlale on Ida-Virumaal üleriigilise tähtsusega järgmised maardlad: 

- Aseri fosforiidimaardla (ei kaevandata); 
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- Aseri savimaardla (kaevandatakse); 

- Pannjärve liivamaardla (kaevandatakse); 

- Puhatu turbamaardla (kaevandatakse). 

 

Põlevkivi on Ida-Virumaal tööstuslikult kaevandatud üle 90 aasta. Pea sama pika 

traditsiooniga on maakonnas ka savi kaevandamine. 

 

Tänapäeval kaevandatakse Ida-Virumaal: 

- põlevkivi (3 karjääri ja 2 kaevandust); 

- savi (1 karjäär); 

- turvast (4 tootmisala); 

- liiva (5 karjääri); 

- kruusa (7 karjääri). 

 

Maakonna ettevõtluses annavad tooni suured põlevkivi kaevandamise ja töötlemisega 

tegelevad ettevõtted ning transportettevõtted. Tuntumad firmad on Eesti Energia Narva 

Elektrijaamad AS, Eesti Energia Kaevandused AS, Nitrofert AS, Viru Keemia Grupp AS, 

Silmet AS, Sillamäe Sadam AS, Genovique Specialities AS, Cargotec Estonia AS ja Kiviõli 

Keemiatööstuse OÜ.  

Tähtis koht maakonna majanduses on ka puidu-, ehitusmaterjalide- ja metallitööstusel. 

Viimastel aastakümnetel on Ida-Virumaal taas kiiresti arenemas turismiettevõtlus, eelkõige 

sarnaselt 19 sajandile kuurortturism. Samas on tõusva trendiga aktiiv-, loodus- ja 

kultuuripuhkus. 

Üheks olulisemaks näitajaks turismimajanduse arengus loetakse majutuskohtade kasvu. 

Võrreldes 10 aastaga on Ida-Virumaa majutus- ja voodikohtade arv kasvanud kahekordselt. 

 

Vaatamata Ida-Virumaa suurettevõtete olemasolule või just seetõttu, on maakonnas väga 

väike tööhõive määr e. suur tööpuudus. Jääb ju suurettevõtte sulgemisel (nt. kaevandus) 

korraga töötuks suur hulk inimesi. Nende ümberõpe ja/või rakendumine teistele 

töövaldkondadele võtab aga aega. 

 

 

Tööturg 2009 2010 2011 2012 2013 

15-74-aastased hõiveseisundi järgi           

Tööealised kokku, tuhat 125,7 123,5 120,7 118,1 115,8 

Tööjõus osalemise määr, % 61,7 62,5 64,1 63,2 62,2 

Tööhõive määr, % 50,6 46,4 51,5 52,0 52,8 

Töötuse määr, % 18,0 25,6 19,7 17,7 15,0 

http://www.stat.ee/ppe-45400 

 

Ida-Virumaa elanike madal tööhõive ja elatustaseme määr mõjutab kindlasti maakonna 

elanike võimalust külastada erinevaid külastuskeskuseid: muuseume, looduskeskuseid jne. 

 

See omakorda mõjutab inimeste kultuuri- ja keskkonnateadlikkust ning sellest omakorda 

nende väärtushinnangute kujunemist, mida kinnitab ka järgnevalt toodud uuringu tulemused. 

 

Uuring „Eesti elanike keskkonnateadlikkus 2014“ tulemusel eristub Ida-Viru elanikkond 

ülejäänud Eesti elanikkonnast mitmes punktis.  

Ida-Virumaa elanikud võrreldes muu Eesti elanikkonnaga: 



7 

 

 on madalama keskkonnateadlikkusega; 

 osalevad vähem keskkonnaainelistes tegevustes; 

 informeerituse tase Eesti keskkonnateemadest on suhteliselt madal: 

Ühelt poolt mõjutab seda ilmselt tööstuspiirkonnale iseloomulik probleemistik, teiselt poolt 

puudulik kontakt Eesti meediaruumiga. 

 

Küsimusele, millistele valdkondadele vastajate arvates tuleks keskkonna seisukohalt senisest 

enim tähelepanu pöörata, pakuti ühe asjana – inimeste harimisele keskkonnateemadel.   

 

 

1.4. Keskkond 

Kaevandamine ja suurtootmine on jätnud jälje maakonna maastikule: tehismäestikest on 

kujunenud üks maakonna tunnuseid.  

Minevikus avaldus mahajäetud kaevanduste (rikastusvabrikute) juurde tekkinud puistangute 

keskkonnaoht põlengutes isesüttimise teel. Hiljem, kui rakendati kaitsemeetmeid, pole 

isesüttimisi esinenud. 

Vaatamata kõigile keskkonnakaitselistele meetmetele, jätab suletud kaevandusväli endast 

maha mitmekesiste järelmõjude (keskkonnamõju) pärandi, mis kokkuvõttes väljendub 

alljärgnevas: 

- säiluvad mitmesugused geotehnilised muutused (maapinna deformatsioonid ja 

järelvajumiste oht jne), millega tuleb leppida ja edaspidistes tegevustes arvestada; 

- erineva relaksatsiooni ajaga taastuvad põhjavee tase ja kvaliteet; 

- suletud kaevandusväljadel (sh karjäärid ja settebasseinid) toimuvate 

keskkonnamõjurite muutuste jälgimine annab kogemusi edaspidiseks põlevkivi 

säästvamaks kaevandamiseks ja rajatistele järelkasutuse leidmiseks; 

- toimub uute ökosüsteemide kujunemine kohtades, kus kaevandamise ajal toimusid 

kõige järsemad keskkonnamuutused. 

 

Samas on Ida-Virumaal säilinud ka imeilus loodus, mis rahuldab isegi kõige nõudlikumat 

loodussõpra. 

Ida-Viru maakond paikneb maastikulise liigestuse järgi neljas maastikurajoonis: Soome lahe 

rannikumadalikul, Viru lavamaal, Alutaguse madalikul ja Peipsi rannikumadalikul. 

Maakonna pinnamood on üsna tasane. 

Kolmest küljest ümbritseb Ida-Viru maakonda vesi: põhjast Soome laht, lõunast Peipsi järv ja 

idast Narva jõgi. Sellest lähtuvalt on maakonna põhjaosas umbes 70 km mereranda, lõunaosas 

üle 50 km Peipsi järve randa ning idaosas umbes 48 km Narva jõe kaldajoont. 

Ida-Viru Maakonna territooriumil on palju järvi, neist 70 on suuremad kui üks hektar. 

Maakonnas on Eesti kõige suurem järvestik - Kurtna järvestik. 

Ida-Virumaad veestavad 165 jõge, oja jm veekogu, neist 15 suubuvad Soome lahte, 15 

Peipsisse ja 11 Narva jõkke. Pikimad on Rannapungerja jõgi, Mustjõgi, Avijõgi ja Tagajõgi. 

Soome lahe rannikul seisab kogu Ida-Viru maakonna ulatuses Põhja-Eesti pank. Sakalt Toila 

klindilaheni  kulgeb Balti klindi kõige kõrgem ja pikim katkematu osa. Panga jalamit palistab 

kitsa ribana rannikumadalik, mis laieneb idas Narva jõe alamjooksul 6 kilomeetrini. Valaste 

suurkraavil asub Eesti kõrgeim, 20-25 m kõrgune Valaste juga. 

Maakonda ilmestavad ulatuslikud soostikud, neist 5 looduskaitseala: Puhatu, Agusalu, 

Muraka, Sirtsi ja Paadenurme. Kokku on looduskaitsealuseid territooriume ca 17%. 

Läbi aegade on imetletud Alutaguse metsi. Ka tänasel päeval on Ida-Virumaa metsasus 

58,3%. Valitsevaks puuliigiks on mänd, kask ja kuusk. Maakonnas on erinevaid 

metsakooslusi, sh. põlised lammi-, lodu-, läänetaiga jt metsi. 
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Kokkuvõte 

Ida-Virumaad iseloomustab suur kontrastsus: 

 ulatuslikud tööstusalad ja samas ulatuslikud (loodus)kaitsealad; 

 mitmekülgne tööstus-/ majandustegevus ja samas mitmekülgne loodus;  

 põhjapoolse osa asustustihedus ja lõunapoolse osa asustushõredus; 

 suur venekeelse õpilaskonna osatähtsus maakonna põhjapoolses osas ja samas 

eestikeelne õpilaskond lõunapoolses osas; 

 suured tööstusettevõtted, pikkade traditsioonidega ja arenev ettevõtlus, kasvav 

turismimajandus ja samas suur tööpuudus, ellujäämine (toit, peavari jne) on paljudele 

esmane mure. 

Ida-Virumaale on veel iseloomulik (eristab enamikest maakondadest): 

 7 linna 

 kakskeelsete üldhariduskoolide rohkus (eesti- ja vene õppekeel); 

 keelekümbluse olulisus nii eel-, alus- kui põhihariduses; 

 koolides praktiliselt puuduvad loodusringid/looduskoolid; 

 madalam keskkonnateadlikkus, väiksem osalus keskkonnaainelistes tegevustes ja 

madalam informeerituse tase. 
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II. Keskkonnahariduse kättesaadavus ja efektiivsus Ida-Virumaal 
 

2.1. Keskkonnahariduskeskused ja –tugipunktid, õpialad 

 

2014 aasta seisuga on Ida-Virumaal kokku 15 keskkonnaharidust pakkuvat institutsiooni, sh 2 

KKH looduskeskust, 10 KKH tugipunkti ja 3 KKH tugiorganisatsiooni (vt. tabelid 3, 4 ja 

5). 

 

Keskkonnahariduses süstemaatiliselt tegutsejaid on 3: RMK Kauksi Looduskeskus, KeA 

Iisaku Looduskeskus, Alutaguse Matkaklubi. 

Vastavalt üksikutele projektidele (pisteliselt) pakuvad keskkonnaharidust 12. Neist: 

 tugikeskuste seas 8 

 tugiorganisatsioonide seas 4 

 

Maakonna kõige olulisemad ja süstemaatilisemad keskkonnahariduse pakkujad on riigi 

(KeM) kahe allasutuse looduskeskused  - Keskkonnaameti Iisaku Looduskeskus ja 

RMK Kauksi Looduskeskus. Mõlemas looduskeskuses on ekspositsiooniruumid, 

õppeklassid/ seminariruumid, kohandatud väliõppeala ja suur hulk vajalikke õppevahendeid. 

Suurimaks tugevuseks võib pidada eelarvestatud meeskonda, kelle peamiseks kohustuseks 

ongi KKH/SAH õppeprogrammide väljatöötamine ja läbiviimine haridusasutuste lastele.  

Kuna Keskkonnaamet ja kampaaniate korras ka RMK, viivad läbi KKH/SAH 

õppeprogramme heal tasemel ja tasuta, ületab nõudlus pakkumise võimalused. 

Kindlasti aitab Ida-Virumaal leevendada nõudluse täitmist ühe Keskkonnaameti arengukava 

2014-2017 eelnõus, alamtegevusvaldkonnas – Keskkonnateadlikkuse arendamine – püstitatud  

arengueesmärgi täitmine, milleks on „Aastatel 2012-2013 tehtud keskkonnahariduse 

infrastruktuuri investeeringute efektiivse kasutuselevõtuga. Lähtudes uutest võimalustest, 

rakendatakse uusi õppeprogramme ja kaasatakse nende läbiviimisse strateegilisi partnereid 

(sh tehakse aktiivset koostööd haridusasutustega, et nad saaksid oma õppetegevusi läbi viia 

ameti keskkonnahariduskeskustes).“  See annab võimaluse peale vastavat koolitust 

õpetajatel ja KKH programmide pakkujatel olla abiks Keskkonnaameti keskkonnahariduse 

spetsialistidele. 

 

KKH keskuste ja –tugipunktide paiknevus 

 Maakonna lõunapoolses osas paikneb: 2 KKH (loodus)keskust, 5 KKH tugikeskust. 

Seejuures on just lõunapoolses osas maakonna suurima jõudlusega ja vastava valdkonna 

eelarvestatud töötajatega KKH keskused (RMK ja KeA Looduskeskused) ja ainus 

eelarvestatud töötajaga KKH tugipunkt (Iisaku Muuseum). 

 Maakonna põhjapoolses osas paikneb: 5 KKH tugikeskust ja 3 KKH tugiorganisatsiooni. 

 Ida-Virumaa linnades (7) on 2 tugiorganisatsiooni kuid nad ei oma keskust/õppeklasse ja 

pakuvad teenust vastavalt tellimusele. Paraku ei ole linnades ühtegi KKH keskust ja -

tugipunkti. 

 

Seega on suuremal osal maakonna õpilaskonnast/elanikkonnast KKH keskustesse/ -

tugipunktidesse õppeprogrammidele jõudmiseks vaja transporti. Paraku tulenevalt 

maakonna tööhõive ja elatustaseme määrast on see suurele hulgale elanikkonnast 

problemaatiline.  

 

 



10 

 

KKH keskuste ja –tugipunktide finantseerimine 

Ida-Virumaa KKH keskuste, -tugipunktide ja –tugiorganisatsioonide seas on eelarvestatud 

KKH töötajatega ainult 3 institutsiooni. Ülejäänud kõik 11 tegutsevad projektipõhiselt. Neist 

suudab ennast projektipõhise KKH valdkonna tööga aastaringselt ära majandada ainult 1 

organisatsioon (MTÜ Alutaguse Matkaklubi). Ülejäänutele on KKH projektipõhine 

kõrvaltegevus. Asjaolu teeb keeruliseks ka see, et enamus on oma KKH tegevuse üles 

ehitanud KIK toetustele, kuid KIK rahastus on muutunud järjest väiksemaks ja 

organisatsioonide toimimiseks ei ole see jätkusuutlik. Hetkel ei oska arvata, kuidas olukorda 

mõjutab 2014 aastal sisse viidud KIK määruste muudatused. Mitmed on öelnud, et tahavad 

KKH tegevusest loobuda. 

 

Tekkinud on olukord, kus RMK ja KeA Looduskeskused on üle koormatud, kuna pakuvad 

õppeprogramme tasuta ja teised ei saa piisavat väljundit, kuna peavad õppeprogrammide 

eest võtma tasu. 

 

KKH keskuste ja –tugipunktide külastatavus 

2013 a. osales RMK Kauksi Looduskeskuse ja Keskkonnaameti Iisaku Looduskeskuse 

õppeprogrammides kokku 4662 õpilast ja KKH teemaüritusel 2003 inimest. 2014 a. osales 

nende asutuste õppeprogrammides kokku juba 6580 õpilast ja KKH teemaüritustel kokku 

3140 inimest (vt. tabel 9). 

 

Ülejäänud kaheteistkümnes KKH tugikeskuses ja –organisatsioonis kokku osales 2013 a. 

õppeprogrammides 5021 õpilast ja KKH temaatilistel üritustel 1720 inimest. Lisaks viidi 

KKH tugikeskuste/ -organisatsioonide poolt läbi koolitusi ja täiendõpet 533le õpetajale ning 

KKH spetsialistidele. 

2014 a. annab tugevalt tunda KIK toetuste järsku vähenemist kolmanda sektori projektidele – 

kaheteistkümne institutsiooni õppeprogrammides osales kokku ainult 2202 õpilast, mis on 

võrreldes eelmise aastaga langus üle 50%  ja võrreldes ainult kahe looduskeskusega (RMK 

Kauksi looduskeskus ja KeA Iisaku Looduskeskus) kolm korda vähem. Samuti on langenud 

õpetajatele ja KKH spetsialistidele suunatud koolitustel osalejate arv. Kuigi 2014 a. arvudes ei 

ole detsembrikuu näitajaid, siis tegelikkuses see kuigi oluliselt pilti ei muuda (vt. tabel 10). 

 

Hetkel ei ole teada, kuidas mõjutavad sel aastal (2014) sisse viidud KIK määruse muudatused: 

kas KKH tugikeskustest ja –organisatsioonidelt ei tellita enam pea üldse KKH programme 

ning nad lõpetavad keskkonnaharidusliku tegevuse või vastupidi, programmides osalevate 

õpilaste arv suureneb mitmekordselt ja KKH teenuse pakkujate ring mitmekesistub.    

 

Potentsiaalsed KKH tugipunktid/ -organisatsioonid 

Maakonnas on veel 6 tugeva potentsiaaliga KKH tugipunkti/ -organisatsiooni: 

 TTÜ Virumaa Kolledži Põlevkivi Kompetentsikeskus (PKK), kus on tasemel 

laborid ja spetsialistid. PKK kollektiiv on huvitatud temaatika laiendamisest KKH 

ja SAH valdkonnas.  

 3 muuseumit (Sillamäe muuseum, Kohtla Kaevanduspark, Lohusuu Rannakultuuri 

Seltsi kodulootuba). Pakuvad hetkel ainult muuseumi külastust, kuid omavad väga 

head potentsiaali suunatud keskkonnahariduse pakkumisel. 

 2 organisatsiooni/ettevõtet (OÜ 360kraadi, ELKS osakonnad Ida-Virumaal) 

Täpsem ülevaade on esitatud tabelis 6. 

 

Lisaks on maakonnas välja arendatud ja/või kasutusele võetud 7 õpiala: 

 1 väljaarendatud objekt – Saka Geopark on spetsiaalselt välja ehitatud. Hetkel küll 

puudub seal õppeprogramm ja ka inimene, kes teemat tutvustaks. 
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 5 parki. Neist 3 (Mäetaguse, Pagari, Jõhvi) on leidnud rakendust MTÜde poolt, kes  

pakuvad seal õppeprogramme. Kaks parki on hetkel leidnud rakendust kõrvalolevate 

koolide poolt. Üllatav, et Oru park on leidnud keskkonnahariduses vähe rakendust. 

 1 kaitseala, kus üks MTÜ koos kohalike elanikega korraldab elupaiga õppepäevi.  

 

KKH keskustes ja -tugipunktides tutvustavad ekspositsioonid moodustavad  

valdkondade/teemade poolest huvitava ning mitmekülgse võrgustiku, kus on käsitletud 

tööstust, loodusressursside kasutamist (puit, savi, kivimid, põlevkivi, vesi jne), Eesti 

traditsioone ja olnud/olevat elulaadi,  linna loodust, pinnavorme klindist ooside ja luideteni, 

soid/rabasid,  erinevaid veekogusid, metsakooslusi, dendroloogiat jne. 

 

KKH keskustes ja tugipunktides pakutavad õppeprogrammid. 

Ida-Virumaa KKH keskustes ja – tugipunktides pakutavate õppeprogrammide maht ja valik 

on auväärne (vt. tabelid 3, 4 ja 5). 

Kõige enam pakutavaid KKH programme on KA Iisaku Looduskeskuses (13), RMK Kauksi 

Looduskeskuses (11), MTÜ Alutaguse Matkaklubis (17), MTÜ Sillamäe Rakendusökoloogia 

Keskuses (9), Avinurme Elulaadikeskuses (8), Mäetaguse Jäägrimuuseumis (9) ja Iisaku 

muuseumis (5). 

Temaatiliselt on õppeprogrammidega kaetud kõige enam looduskasutus, jäätmed ja 

säästev areng; samuti loomad ja Eesti traditsioonid/ pärandkultuur. Tõesti, kus siis veel 

rääkida looduskasutusest, kui mitte Ida-Virumaal. Antud valdkonnas ei käsitleta 

kaevandatavatest maavaradest vaid liiva-, turba- ja kruusa ning säästva arengu teemadest 

aktuaalseid teemasid nagu energeetika laiemalt (va põlevkivi), ressursisäästlik maja, 

ökokontor jne. 

Hästi on kaetud õppeprogrammidega ka pinnavormide, soode ja kivimite/kivististe teema.     

Kui arvestada maakonna paiknemist 3 suure veekogu vahel, siis veekogusid käsitlevaid 

õppeprogramme on üllatavalt vähe: mageveed – 3 ja meri – 1. Samuti pani imestama 

metsakoosluste programmide vähesus, samas täiendavad seda puid ja põõsaid käsitlevad 

õppeprogrammid. 

Kõige vähem leiavad maakonna õppeprogrammides käsitlust pinnas/muld, niidukooslused, 

alustaimestiku taimed (tõenäoliselt käsitletakse koosluste juures) ning seened ja samblikud. 

 

Enim on õppeprogramme suunatud II ja III kooliastme õpilastele. See on ka hea, sest 

kõige suurem võõrandumine ja loodusainete vastu huvi kadumine toimub just põhikooli III 

astmes (7.-8. klass). Peamiseks põhjuseks loetakse, et loodusained lähevad lastele liiga  

keeruliseks ja raskeks. Siin on Keskkonnahariduse pakkujatel mõttekoht – kuidas teha koolis 

õpitu vastavas keskkonnas lihtsamalt mõistetavaks! 

Üllatavalt vähe pakutakse õppeprogramme eelkooli lastele, kuid samas pole sellest nii suurt 

probleemi, sest lasteaedades õpitakse loodust tundma veel aktiivselt ja heameelega ka õues. 

 

Õppeprogramme pakutakse: 

 ainult eesti keeles 8 kohas 

 ainult vene keeles 1 kohas 

 eesti- ja vene keeles 6 kohas 

 keelekümbluslikke KKH õppeprogramme ei pakuta. 

 

Arvestades Ida-Virumaa õpilaskonna eripära – on tegelik vajadus kõige suurem 

keelekümbluslike KKH programmide järgi. Keelekümbluse põhimõtteid järgivad 

õppeprogrammid aitavad kindlasti tõsta muukeelsele õpilaskonnale eesti keeles pakutavate 

programmide kvaliteeti. Vene õppekeelega klassid ja keelekümblusklassid tellivad väga 
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palju eestikeelseid KKH programme, kuid tegelikult on need lastele liiga rasked ja see ei 

taga läbiviidava õppe efektiivsust.   

Keskkonnaameti eestvedamisel (idee kasvas välja Koostöökoja ümarlaual) korraldati 

keelekümbluslike KKH programmide koostamise koolitus, kuid see oli suunatud õpetajatele. 

 

 

2.2. Matkarajad 

 

2014 a. seisuga on Ida-Virumaal 18 õppe- ja matkarada (vt. tabel 8). Neist 2 lähevad lähiajal 

likvideerimisele ja neid me enam antud analüüsis ei käsitle.  

Seega saame rääkida 16st õppe- ja matkarajast. 

Enamus radadest on jalgsimatka rajad – kokku 15. Rattamatkaradu on 1 (Agusalu) ja 

suusamatkaradu on samuti 1 (Pähklimäe).  

 

Kui vaadelda ainult õppe/matkaradade paiknemist, on pilt suurepärane. Õppe/matkaradadega 

on kaetud maakonna olulisemad maastikuvormid ja kooslused: 

 Pankrannikut tutvustavad 6 õppe- ja matkarada. Seejuures tutvustakse pankranniku 

erinevaid tahke: klint, klindimets, Soome laht, muinaskultuur, sõjaajalugu jne. 

 Muid pinnavorme (oosid, luited, mõhnad) tutvustavad 5 õppe- ja matkarada  (Kurtna, 

Kotka, Kauksi-Oja, Agusalu, Uljaste) 

 Veekogusid (järved, meri, jõgi) tutvustavad 5 õppe ja matkarada (Kurtna, Ontika, 

Poruni, Uljaste, Purtse) 

 Soid tutvustavad 3 õppe- ja matkarada (Seli, Kotka, Agusalu) 

 Kooslusi (peamiselt erinevaid metsakooslusi) tutvustavad 9 õppe- ja matkarada (Saka, 

Ontika, Kotka, Kauksi, Poruni, Kurtna, Agusalu, Pähklimäe, Sinimäe) 

 

Tööstusmaastikel hetkel matkarajad puuduvad. Alustati küll matkaraja rajamist Aidu karjääri, 

kuid paraku jäi see ettevõtmine pooleli, mis on küll iseenesest hea. Peale Aidu karjääri 

sulgemist on olukord maastikul muutunud ja matkarada tuleks ringi teha. 

Teiste võimalike temaatiliste valdkondade puhul – dendroloogia, niidud jne – matkaradade 

järgi vajadus puudub. Seda katavad pargid ja õpialad. 

 

Suurem mure on olemasolevate matkaradade seisukorraga. Kuueteistkümnest õppe- ja 

matkarajast on heas või rahuldavas korras ainult 12. Halvas või isegi väga halvas seisukorras 

on 4 matkarada. Kahjuks on pankrannikut tutvustavatest radadest heas seisukorras ainult üks 

(Saka Klindimõisa MR), mis on ka kõige lühem lõik pankrannikul. Suurimaks probleemiks on 

radade tähistuse ja läbitavuse korrashoid. Pankranniku puhul ka trepid üles-alla pääsemiseks. 

Paraku seisab mitme trepi korrastamine või uue ehitamine kaitsekorralduskavade taga.   

 

Kõik halvas seisukorras rajad on omavalitsuste või MTÜde hallata ning valmis tehtud 

projektide raames.  RMK hallatavad matkarajad on üldiselt heas korras. 

 

Kohapõhised õppeprogrammid on välja töötatud 7le õppe- ja matkarajale: Kurtna, Kauksi, 

Selisoo, Kotka, Saka, Ontika, Martsa matkarajale. 

Kõige põhjalikumalt on õppeprogrammidega kaetud pankranniku rajad, mis samas on  taristu 

poolest just kõige halvemas korras. Hästi on kaetud programmidega ka sood/rabad. Lisaks on 

ühel rajal järvi (Kurtna) ja ühel rajal kooslusi (Kauksi) käsitlev õppeprogramm. 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et kõige vähem on õppe- ja matkaradadel kohapõhiseid 

õppeprogramme, mis käsitlevad erinevaid kooslusi ja pinnavorme (va klint). 
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Kokkuvõte 
KKH keskuseid, -tugipunkte ja -tugiorganisatsioone on arvuliselt Ida-Virumaal piisavalt ning 

käsitletavate teemade poolest moodustavad huvitava ja mitmekülgse võrgustiku.  

Ida-Virumaal paistavad KKH valdkonnas enim silma RMK Kauksi Looduskeskus, KeA 

Iisaku Looduskeskus ja MTÜ Alutaguse Matkaklubi. Ülejäänud KKH tugikeskuste ja –

organisatsioonide tegevus KKH ja SAH valdkonnas on suhteliselt kaootiline ja 

jätkusuutlikkus on muutunud küsitavaks.  

Ida-Virumaa KKH keskuste ja –tugipunktidega seonduvalt on põhiprobleemid järgnevad: 

 Paljude KKH tugipunktide ja –tugiorganisatsioonide elujõulisus selles valdkonnas 

on küsitav (mitte RMK ja KeA looduskeskuste osas), kuna suur hulk Ida-Virumaa 

elanikkonnast ei ole valmis KKH programmide jmt tegevuste eest maksma.  

 Paljud on enda tegevuse üles ehitanud KIK toetustele, mis on viimasel ajal tugevalt 

vähenenud ja KIK keskkonnateadlikkuse määruse muudatuste mõju ei ole hetkel 

teada. 

 Üheski maakonna linnas, kus on peamine sihtrühm, ei ole KKH keskust ja/või –

tugipunkti (paiknevad peamisest sihtrühmast kaugel). 

 Millegipärast ei pakuta KKH keskuste ja –tugipunktides vastavalt maakonna 

rahvastiku (õpilaskonna) eripärale keelekümblusele kaasa aitavaid 

õppeprogramme. Neid ei pakuta ka KeM haldusala looduskeskustes. Muukeelsel 

elanikkonnal (eelkõige lastel koolides) on oluline omandada ka keskkonnaga seotud 

sõnavara.  

 

Matkaradade ja õpialadega on kaetud maakonna olulisemad maastikuvormid ja kooslused. 

Seega uute matkaradade järgi otsest vajadust ei ole, kuid kindlasti on vaja korda teha 

olemasolevad rajad (hetkel 12st rajast kasutuskõlbmatud 4), eelkõige Ontika MR, mille 

eesmärk on tutvustada ühte Eesti maastiku sümbolit. 
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III. Ida-Virumaa keskkonnahariduse koostöövõrgustik 
 

3.1. Ida-Virumaa Keskkonnahariduse koostöökoda 

Ida-Virumaa KKH Koostöökoda on mitteformaalne ühendus, mille eesmärgiks on tõhustada 

erinevate institutsioonide koostööd ning seeläbi tõsta KKH kvaliteeti ja kvantiteeti.  

Koostöökoda loodi 2008 a. Algusest peale on tema töövormiks ümarlauad, mille raames 

saadakse kokku 2-4 korda aastas.  

Kuni 2012 a. oli ümarlaud pigem infovahetuse ja projektiideede genereerimise koht, mille 

tulemusel on algatatud koostööleppeid ja ellu viidud mitmeid häid ettevõtmisi, projekte: 

 Keskkonnahariduse konverentsid, mis on nüüdseks levinud üle Eesti 

 Õuesõppe programmide koostamise koolitus Ida-Virumaa õpetajatele ja KKH 

programmide juhendajatele 

 Keskkonnahariduslike keelekümblusprogrammide koostamise koolitus venekeelsetele 

ja keelekümbluse koolidele 

 Loodusõhtud Ida-Virumaal 

 Looduskool juhendajatele (5 aastat) 

 Linnukool (5 aastat) 

 Johannes Kangro 90.  

 sünnipäeva näitus, kalender 

 Digitaalne õppeprogramm “Elupaikade mitmekesisus”  

 Ida-Virumaa looduskaitsealade koolitus loodusgiididele ja retkejuhtidele 

 Looduslaagrid lastele 

 Loodusõpperetked noortele 

 Seeneperepäev – seenenäitus, esitlused, retked, õpikojad, mängud (4 aastat)  

 

Aastal 2012 otsustati suunata koostöö infovahetuselt tegudeni ning seetõttu lahutada infolist ja 

Koostöökoja liikmeskond. Nüüd on Ida-Virumaa KKH Koostöökojal välja töötatud 

liikmeskonna statuut ja moodustatud töörühmad. Töörühmade eestvedajatest moodustus 

koostöökogu (tegevuste koordinaatorid). 

  

Käesoleval hetkel on Ida-Virumaa Koostöökojas 24 liiget, neist: 

 11 KKH keskuste- ja tugipunktide esindajat  (2 Keskkonnaameti, 2 RMK, 1 muuseumi 

ja 6 MTÜ/SA esindajat); 

 2 omavalitsuse esindajat; 

 7 üldhariduskooli õpetajat; 

 4 lasteaia õpetajat. 

 

Ida-Virumaa koostöökoja infolistiga on liitunud 76 erineva institutsiooni esindajat. Seega on 

koostöövõrgustik tunduvalt laiem, kui Koostöökoja liikmeskond. Koostöökotta kuuluvad 

aktiivsemad ja innukamad, kes on valmis KKH arengu eesmärgil panustama. 

 

 

3.2. Koostöövõrgustiku riiklikud institutsioonid 

Ida-Virumaa KKH koostöövõrgustiku tegevustes omavad jällegi suurt rolli 2 

Keskkonnaministeeriumi allasutust: Keskkonnaamet ja RMK. 

 

Keskkonnameti eelkäija Riiklik Looduskaitsekeskus oli Ida-Viru regiooni direktor Kaili 

Viilmaa esinduses Ida-Virumaa Keskkonnahariduse Koostöökoja algataja ehk looja ja 

tegevuste koordinaator.  
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Pärast struktuuri muutusi KeM haldusalas on  ümarlaudade ehk Ida-Virumaa KKH 

Koostöökoja eestvedamise kohustus õigusjärgselt  Keskkonnaameti KKH spetsialistil. 

Keskkonnaameti varasemates arengukavades kui ka arengukava 2014-2017 eelnõus on üheks 

arengueesmärkide täitmise  tegevuseks „Keskkonnahariduse võrgustiku arendamine, sh. 

maakondlike ümarlaudade töö koordineerimine.“ 

Sellest lähtuvalt on ka Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialistil Ida-Viru 

Koostöökojas kandev roll: ümarlaudade kokkukutsumine, infopäevade korraldamine 

õppeasutustele, maavalituse esindajatega koostöö edendamine. Tänu aastatepikkusele 

järjepidevale tööle on Ida-Virumaa Koostöökoda kasvanud nii partnerite arvukuse poolest kui 

ka lahendust vajavate probleemide ning teemade käsitlemise poolest. Ühiselt on leitud, et Ida-

Virumaa KKH Koostöökoda peab liikuma edasi – infovahetuselt, ideede genereerimiselt ja 

projektide algatustelt – ühiste, mitmeid institutsioone hõlmavate tegevuste ja projektide 

elluviimisele. 

Paraku on hetkel haridusasutuste nõudlusest tulenevalt Keskkonnaameti Ida-Viru KKH 

spetsialistid üle koormatud KKH/SAH programmide ja temaatiliste ürituste läbiviimisega 

ning sisuliseks Koostöökoja  koordineerimistööks, peale 3-4 ümarlaua korraldamise aastas, 

enam ajalist ressurssi ei jätku. 

 

Ida-Virumaa KKH Koostöökoja võrgustiku koordineerimiseks moodustatud koostöökogus on 

algusest peale olnud 2 RMK esindajat. Alates 2012 a. on mõlemad esindajad 

keskkonnahariduskeskuste ja matka/õpperajade töörühmade  eestvedajad. RMK esindajad on 

ümarlaudadel näidanud üles aktiivsust probleemide kaardistamise/analüüsimise, lahenduste 

leidmise ja koostöö aktiveerimise kaasa aitamisel.   

 

 

3.3. Ida-Virumaa omavalitsused 

Ida-Virumaal on 20 omavalitsust: 5 linnavalitsust ja 15 vallavalitsust, sh. 2 vallasisese linnaga 

vallavalitsust. Parku on maakonna omavalituste huvi keskkonnahariduse vastu väga väike. 

Omavalitsustest on KKH liikmete seas ainult 2 esindajat. 

Huvi puudumist näitab ilmekalt ka keskkonnahariduse kajastamine omavalitsuste 

arengukavades ja sama on hetkel tunda ka suhtlustes. 

 

Maakonna 20 omavalitsuse arengukava seas: 

 Keskkonnateadlikkus ja säästev areng puudub kümnes (10) omavalitsuse 

arengukavas: Alajõe, Avinurme, Kiviõli, Lüganuse, Lohusuu, Narva-Jõesuu, Sonda, 

Toila, Tudulinna, Vaivara arengukavas.  

 Keskkonnateadlikkus ja säästev areng on vähesel määral käsitletud neljas (4) 

omavalitsuse arengukavas: Aseri, Jõhvi, Kohtla, Kohtla-Nõmme arengukavas. 

 Keskkonnaharidust ja säästvat arengut on käsitletud kuues (6) omavalitsuse 

arengukavas:  Iisaku, Illuka, Kohtla-Järve, Sillamäe, Mäetaguse, Narva arengukavas. 

 

Kõige enam kajastub säästva arengu ja keskkonnahariduse teema jäätmetega seotud 

valdkondades. Kõige põhjalikum keskkonnahariduse käsitlus on Sillamäe linna arengukavas. 

 

Kui võrrelda kokkuvõtet keskkonnahariduse külastuskeskuste ja –tugipunktide paiknevusega, 

siis on näha seost. Keskkonnahariduse ja säästva arengu teemat on arengukavades 

käsitletud nendes omavalitsustes, kus paiknevad ka aktiivsemad keskkonnaharidusega 

tegelevad keskused ja organisatsioonid.   
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Paraku on ka Ida-Viru maakonna arengukavas 2014-2020 keskkonnaharidust käsitletud väga 

minimaalselt. 

Punktis 2.1. Loodusressursid ja –keskkond on kirjas üks lause “Keskkonnavaldkonnas on 

oluliseks inimeste keskkonnateadlikkuse kasvatamine nii maa- kui linnapiirkondades”, 

kusjuures keskkonnateadlikkuse kasvu mõõdikuteks on keskkonnaharidusprojektide arv 

KIKis. 

 s 

Eelnevates arengukava peatükkides on mitmes kohas ilmnenud omavalitsuste kaasamise 

olulisus. Seega on KKH Koostöökojal ees suur väljakutse saada omavalitsusjuhte 

ümarlaua taha. 

  

3.4. KKH keskused, -tugipunktid, muuseumid ja muud organisatsioonid. 

Käesoleval hetkel tegutseb KKH valdkonnas 15 keskkonnahariduskeskust ja –tugipunkti, 

sealhulgas looduskeskused, seltsimajad, klubid jmt (vt. tabelid 3, 4 ja 5). Lisaks on vähemalt 6 

potentsiaalset keskust (vt. tabel 6).  Valdkondlikult moodustab see mitmekülgse KKH teenuse 

pakkujate võrgustiku. 

Paraku on enim KKH keskuseid maakonna lõunapoolses osas, kus on rahvastiku osakaal väga 

väike. Jällegi maakonna põhjapoolses osas, kus on suurem enamus Ida-Viru rahvastikust, on 

ainult 4 projektipõhiselt tegutsevat KKH tugipunkti ja 2 potentsiaalset KKH tugipunkti. Ida-

Virumaa linnades KKH keskuseid paraku ei ole, Sillamäe ja Jõhvi linnades on kummaski 

üks KKH teenuseid pakkuv MTÜna tegutsev organisatsioon. 

KKH teenuse pakkujate seast on Ida-Viru KKH Koostöökoja liikmeid 10 inimest. See on 

hetkel üks suurima aktiivsusega huvigrupp. 

 

 

3.5. Haridusasutused, huvikoolid ja –keskused 

Ida-Virumaal on: 

 44 üldhariduskooli, kus töötab kokku 1677 õpetajat 

 4 kutsekooli, kus töötab 182 õpetajat 

 61 lasteaeda, kus töötab 1165 õpetajat 

 

Ida-Viru KKH Koostöökoja liikmete seas on ainult 6 õpetajat. Lisaks on veel kümmekond 

aktiivset õpetajat, kes on liitunud infolistiga ja teevad koostöökojaga head koostööd. Paraku 

on ikka veel suur hulk õpetajad, kes pole ümarlaudadest midagi kuulnud. Suur osa õpetajatest 

ei oska hetkel enda jaoks keskkonnaharidust seostada ega väärtustada ainevaldkonna 

õppetöös, võimalik, et ka mõttemaailmas. 

 

Koostöökoja tegemata tööks võib lugeda, et maakonna kaheteistkümnest loodussuunaga 

koolist on KKH koostöökoja liikmeid ainult kahest koolist.   

Samuti on hämmastav, et ametlikel andmetel on loodusringid ainult maakonna 1 koolis. 

 

Lasteaedadest on koostöökoja liikmete seas 4 esindajat ja infolistiga on liitunud üle 

kümnsekonna õpetaja. Kutsekoolidest pole seni ühtegi õpetajat liitunud ei koostöökojaga 

ega infolistiga. 

 

Ida-Virumaal on registrisse kantud 16 huvikooli ja neist pakutakse keskkonnaharidusealase 

tegevusega seotud tegevusi otseselt ainult ühes ja kaudselt ka ainult 3 huvikoolis/ -keskuses. 

Need on:  

 loodusring Lohusuu Huvikeskuses 

 seiklusring Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskuses 
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 floristika ring Narva Lasteloomingukeskuses 

 

KKH Koostöökoja liikmete seas on töötaja ühest huvikoolist – Kohtla-Järve Koolinoorte 

Loomemajast. 

 

 

3.6. Noorteühendused 

Ida-Virumaal on 5 olulist noorteühendust, kuhu kuulub hulk lapsi ja noori ning kelle tegevus 

on suures osas looduses. 

1. Noored Kotkad Alutaguse malev. Hetkel tegutseb Alutagusel 19 rühma, kokku ca 

222 tegevliiget. See on skautlik noorteühendus, kelle enamus väljaõppest on seotud 

loodusega. Korraldavad palju metsalaagreid ja valmis tegema koostööd. Suhelda tuleb 

eelkõige rühma tasandil. 

2. Alutaguse kodutütarde ringkond. 2013 a. tegutses Alutagusel 12 rühma. Tänase 

seisuga kokku 210 tegevliiget, 12 noortejuhti ja 2 abi. See on samuti skautlik 

noorteühendus, kelle suur hulk tegevusi on seotud loodusega. Korraldavad palju 

metsalaagreid ja on valmis tegema koostööd. Suhelda tuleb otse noorteinstruktoritega. 

3. Skaudiklubi Kajakas. Omab rühma Narvas Noorte Meremeeste Klubi juures ja 1 

rühm nimega UDU asukohaga Orul. Veedavad palju aega looduses. Korraldavad igal 

aastal paadiretkesid ja suurlaagreid kõikjal Eestis. Valmisolek koostööks suur.  

4. Noorteühing Eesti 4H Virumaa piirkond. Virumaa piirkond hõlmab ka Lääne- 

Virumaad. Meie maakonna aktiivsemad rühmad tegutsevad Illuka Noortekeskuses ja 

Sillamäe Noortekeskuses. Ida-Virumaal liikmeid kokku u 60. 

On aktiivsed, korraldavad laagreid looduses ning korraldavad täiendkoolitusi oma 

juhtidele. Noortejuhid on ettevõtlikud ja kirjutavad palju projekte. 

5. Lastekaitse Liit, kellele kuulub Remniku noortelaager, soovib teha tihedat koostööd 

Ida- Virumaa keskkonnahariduse ümarlauaga. Neil on oma koolituskeskus, kus nad 

korraldavad koolitusi neile, kes töötavad laste ja peredega. Meie piirkonnas on tugev 

Lastekaitse Liidu üksus Sillamäel, nad korraldavad suurprojekte ja on üliaktiivsed.  

Kõikidel nendel organisatsioonidel on hetkel kokkupuude keskkonnaharidusega nõrk, aga 

huvi on suur. Seega on nad KKH võrgustiku potentsiaalsed partnerid. 

 

Lisaks on Ida-Virumaal 17 noortekeskust ja –tuba. Pea kõikides on üks palgaline töötaja. 

Nende suureks tugevuseks on taristu olemasolu ja hea projektide kirjutamise oskus. Seni 

KKH võrgustiku töös noortekeskused ei osale, kuid huvi selle vastu on suur. Siinkohal tuleb 

esimene samm oma ettepanekutega teha tõenäoliselt KKH koostöökoja liikmetel. 

 

Kokkuvõte 
Kuigi selle peatüki ülevaatest tulenevalt on KKH koostöövõrgustiku potentsiaal tohutult 

tugev, siis tegelikult on võrgustik nn. kapseldunud nendesse, kes ühinesid koostöökojaga 

algusperioodil. Koostöökoja liikmete seas on 20st omavalitsusest esindajaid ainult 2. Koolide 

1800st ja lasteaedade 1100st õpetajast on liikmeskonnas ainult 10 (infolistiga on liitunud küll 

veel veidi üle 20). Kuigi mitmed noorteühendused on vägagi huvitatud koostööst, pole neid 

seni oma tegevusse kaasatud jne. Ka KKH keskuste – ja tugipunktide esindajate seas on tunda 

üha väiksemat aktiivsust Koostöökoja tegevuste vastu. 

Peamiseks põhjuseks on arvatavasti Koostöökoja töö koordineerimiseks moodustatud 

töörühma (7 in.) jõudlus. Keskkonnaameti KKH spetsialist, kellel ainsana on võrgustiku  

koordineerimine töökohustus, ei jõua sellesse hetkel veel rohkem panustada, tal on väga suur 

õppeprogrammide, temaatiliste ürituste ja teiste KKH tegevuste läbiviimise koormus. 
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Ülejäänud jällegi tegutsevad hea tahte printsiibist, oma vabast ajast, mida teadagi on alati 

vähe.   

See on tekitanud olukorra, kus ei suudeta tegeleda uute liikmete kaasamisega, nii nendega, 

kes on oma huvist teada andnud; kui ka nendega, keda on koostöövõrgustikku läbi selgitus- ja 

lobitöö vaja kaasata. 

Vaatamata sellele on Ida-Virumaa Koostöökoda soodustanud maakonnas erinevate 

institutsioonidevahelist koostööd. Tänu koostööle on huvipooltel järjepidev ülevaade 

maakonnas ja ka Eestis KKH valdkonnas toimuvast, mis annab teatud eelise. Algatatud on 

häid ettevõtmisi, teostatud ühisprojekte jne. 

Arvestades suhteliselt head lähtepositsiooni ja suurt potentsiaali on oluline kõigepealt 

leida võimalus teha tugevamaks ja motiveeritumaks võrgustiku tööd eestvedav 

koostöökogu ja olemasolev liikmeskond. Seejärel suudavad motiveeritud ja innustunud 

eesvedajad oma eeskujuga ja hea teotahtega innustada ka ülejäänud osapooli. 
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IV. Tabelid 

 

Tabel 1. Ida-Virumaa koolid 

 

   
Kooli 

tüüp 
Õppe-keel 

Õpilaste 

arv 
Õpetajate 

arv 
Õppesuund Valikaine Huviring 

Juhendaja 

 
VALLAD + VÄIKELINNAD 

        
  

1 Aseri Kool LA/PK eesti/vene 112 24 
loodus-matemaatika 

suund 
  

  

2 Avinurme Gümnaasium G eesti 180 35 
majandus- ja 

loodussuund 
  

  

3 Iisaku Gümnaasium G eesti 142 29   keskkonnakaitse   

4 Illuka Kool LA/PK eesti 52 19       

5 Jõhvi Gümnaasium G eesti 726 73 
loodus- ja 

keskkonnasuund 

* bioloogia praktikum                  

* keskkonna globaalprobleemid             

* keskkonnakeemia                          

* ökoloogia                                       

* keemia õpikoda   

6 Jõhvi Vene Gümnaasium G vene 696 59       

7 Kiviõli 1.Keskkool G eesti 343 40 
loodus-matemaatika 

suund 
  

  

8 Kiviõli Vene Kool PK vene 281 35       

9 Kohtla-Nõmme Kool LA/PK eesti 83 20       

10 Lohusuu Kool LA/PK eesti/vene 46 13       

11 Lüganuse Keskkool G eesti 115 24 loodussuund     

12 Maidla Kool LA/PK eesti 56 19       

13 Mäetaguse Põhikool PK eesti 128 37       

14 Narva-Jõesuu Keskkool G eesti/vene 135 21       

15 Sinimäe Põhikool PK eesti/vene 53 20       
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16 Sonda Kool LA/PK eesti 23 8       

17 Toila Gümnaasium G eesti 229 28   * bioloogia õpituba 
Loodusring (1-8 kl) 

Anne Aia 

18 Tudulinna Põhikool PK eesti 24 12       

VALLAD + VÄIKELINNAD 3424 516   
 

KOHTLA-JÄRVE LINN           

19 
Kohtla-Järve Ahtme 

Gümnaasium 
G vene 659 72 loodusteaduste suund 

* keskkonnakeemia                    

* loodus- ja keskkonnakaitse                       

* rakendus bioloogia                             

* rakendus keemia                           

* loodusteadused   

20 Erakool Intellekt PK vene 166 15       

21 
Kohtla-Järve Järve Vene 

Gümnaasium 
G vene 199 39 

loodus- ja 

majandussuund 

* rakendusbioloogia                    

* ökoloogia                                 

* keskkonnakaitse                             

* keskkonnakeemia   

22 
Kohtla-Järve Kesklinna 

Põhikool 
PK vene 479 42     

  

23 
Kohtla-Järve Järve 

Gümnaasium 
G eesti 418 52 loodussuund 

* ökoloogia, ökoloogia 

praktikum     

* keskkonnakeemia                    

24 Kohtla-Järve Slaavi Põhikool PK vene 507 54       

25 
Kohtla-Järve Tammiku 

Põhikool 
PK vene 535 56     

  

26 
Kohtla-Järve Maleva 

Põhikool 
PK eesti/vene 520 49   * ökoloogia 

  

27 
Kohtla-Järve Täiskasvanute 

Gümnaasium 
G eesti/vene 96 15   

* globaalse keskkonna 

probleemid   

KOHTLA-JÄRVE LINN 3579 394       

NARVA  LINN           

28 
Narva Õigeusu 

Humanitaarkool 
G vene 97 22     
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29 Narva  6. Kool PK vene 388 45       

30 Narva Eesti Gümnaasium G eesti 205 26       

31 
Narva Keeltelütseum 

(end.Humanitaargümnaasium) 
G vene 976 86 loodusteadussuund 

* valikkursused ( bioloogia, 

füüsika, geograafia, keemia)               

* orgaaniline keemia   

32 
Narva Kesklinna 

Gümnaasium 
G vene 916 67 loodusainete suund 

* biopraktikum                              

* uurimus - elektrilaengu mõju 

bioloogilisele kehale   

33 
Narva Kreenholmi 

Gümnaasium 
G vene 714 50     

  

34 Narva Paju Kool PK vene 185 47   * elu- ja olustikuõpe   

35 Narva Peetri Kool PK vene 173 19       

36 
Narva Pähklimäe 

Gümnaasium 
G vene 969 75 

reaal- ja loodusainete 

suund 

* füüsika õpikoda                          

* orgaaniline keemia                             

* regionaalgeograafia                

* uurimustöö loodussuunas   

37 Narva Soldino Gümnaasium G vene 878 76   * tervislik toitumine ja eluviis   

38 Narva Vanalinna Riigikool G eesti/vene 462 47       

39 Narva Täiskasvanute Kool G vene 137 17       

NARVA  LINN 6100 577       

SILLAMÄE  LINN           

40 Sillamäe Gümnaasium G eesti/vene 142 31 
loodus- ja keskkonna 

suund 

* keemia ja bioloogia süva- ja 

laiendatud õpe                                 

* keskkonnakeemia   

41 Sillamäe Eesti Põhikool PK eesti 93 24       

42 Sillamäe Kannuka Kool PK vene 499 56       

43 Sillamäe Vanalinna Kool PK vene 498 55       

SILLAMÄE  LINN 1232 166       

44 Ahtme Kool (eriv-ga lapsed) PK eesti/vene 82 24       

 IDA-VIRU  MAAKOND   14417 1677       
Allikas: Eesti Hariduse Infosüsteemi andmed seisuga 22. oktoober 2014 
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Tabel 2. Ida-Virumaa lasteaiad 

 

Jrk LASTEASUTUSE   ÕPPE- LASTE ÕPETAJATE   

nr NIMI KEEL ARV ARV  

1 Aseri Kool-lasteaed Eesti 47 6  

2 Avinurme lasteaed Naerulind Eesti 52 8  

3 Iisaku lasteaed Kurekell Eesti 53 10  

4 Illuka Kool-lasteaed Eesti 48 9  

5 Jõhvi Lasteaiad eesti/vene 484 84  

6 Kiviõli lasteaed Kannike eesti/vene 194 31  

7 Kohtla-Nõmme Kool-lasteaed Eesti 39 7  

8 Lohusuu Kool-lasteaed Eesti 16 4  

9 Maidla Kool-lasteaed Eesti 31 6  

10 Mäetaguse lasteaed Tõruke Eesti 72 16  

11 Narva-Jõesuu Lasteaed Karikakar eesti/vene 50 12  

12 Lasteaed Marjake (Püssis) Eesti 51 10  

13 Erra Lasteaed Eesti 17 2  

14 Sonda Kool-lasteaed Eesti 15 3  

15 Voka Lasteaed Naksitrallid Eesti 70 14  

16 Toila Lasteaed Naerumeri Eesti 41 9  

17 Tudulinna Lasteaed Eesti 16 2  

18 Vaivara Lasteaed eesti/vene 42 13  

VALLAD ja VÄIKELINNAD     KOKKU 1338 246  

SILLAMÄE LINN        

1 Lasteaed  Jaaniussike eesti/vene 139 29  * keelekümblusrühmad - eesti 

2 Lasteaed Pääsupesa Eesti 58 11  

3 Lasteaed Päikseke eesti/vene 174 31  * keelekümblusrühmad - eesti 
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4 Lasteaed Rukkilill eesti/vene 157 28  * keelekümblusrühmad - eesti 

5 Lasteaed Helepunased Purjed eesti/vene 50 13  * keelekümblusrühmad - eesti 

SILLAMÄE LINN   KOKKU 578 112  

KOHTLA-JÄRVE LINN        

1 Lasteaed Aljonuška eesti/vene 145 29  * keelekümblusrühmad - eesti 

2 Lasteaed Buratino Eesti 76 11  

3 Lasteaed Kakuke Vene 71 12  

4 Lasteaed Karuke eesti/vene 166 28  * keelekümblusrühmad - eesti 

5 Lasteaed Kirju-Mirju Eesti 158 31  

6 Lasteaed Lepatriinu Eesti 29 6  

7 Lasteaed Muinasjutt eesti/vene 49 9  

8 Lasteaed Punamütsike eesti/vene 183 30  * keelekümblusrühmad - eesti 

9 Lasteaed Pääsuke eesti/vene 74 13  * keelekümblusrühmad - eesti 

10 Lasteaed Rukkilill eesti/vene 202 33  

11 Lasteaed Tareke Vene 200 30  

12 Lasteaed Tuhkatriinu eesti/vene 184 32  * keelekümblusrühmad - eesti 

13 Lasteaed Tuvike eesti/vene 21 7  

14 Lasteaed Väikemees eesti/vene 69 12  * keelekümblusrühmad - eesti 

15 Eralasteaed Mesimumm Vene 84 12  

KOHTLA-JÄRVE LINN        KOKKU 1711 295  

 NARVA LINN        

1 Lasteaed Marjake Vene 53 13  

2 Lasteaed Ojake Vene 68 14  

3 Lasteaed Pääsuke Vene 56 14  

4 Lasteaed Tuluke eesti/vene 164 26  * keelekümblusrühmad - eesti 

5 Lasteaed Karikakar Vene 62 11  

6 Lasteaed Muinasjutt Vene 44 15  

7 Lasteaed Potsataja eesti/vene 172 29  * keelekümblusrühmad - eesti 
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8 Lasteaed Kaseke Vene 104 19  

9 Lasteaed Kuuseke Vene 64 13  

10 Lasteaed Väikevend Vene 61 14  

11 Lasteaed Punamütsike eesti/vene 123 24  

12 Lasteaed Päikene eesti/vene 170 27  * keelekümblusrühmad - eesti 

13 Lasteaed Kakuke eesti/vene 159 25  * keelekümblusrühmad - eesti 

14 Lasteaed Põngerjas Vene 185 27  

15 Lasteaed Kuldkalake eesti/vene 108 21  * keelekümblusrühmad - eesti 

16 Lasteaed Tareke eesti/vene 159 24  * keelekümblusrühmad - eesti 

17 Lasteaed Sipsik Vene 191 27  

18 Lasteaed Sädemeke Vene 188 28  

19 Lasteaed Pingviin Vene 126 42  

20 Lasteaed Kirsike eesti/vene 150 25  * keelekümblusrühmad - eesti 

21 Lasteaed Vikerkaar eesti/vene 109 17  * keelekümblusrühmad - eesti 

22 Lasteaed Cipollino eesti/vene 216 31  * keelekümblusrühmad - eesti 

23 Lasteaed Käoke eesti/vene 158 26  * keelekümblusrühmad - eesti 

NARVA LINN       KOKKU   2890 512  

61 IDA-VIRU MAAKOND   KOKKU   6517 1165  

 

Allikas: Eesti Hariduse Infosüsteemi andmed seisuga 22. oktoober 2014 
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Tabel 3. Ida-Virumaa keskkonnahariduskeskused 

 

NR. 
KKH/  LOODUS-

KESKUSED 

EKSPO  

PEAMINE TEEMA 

KKH 

tegevuse 

finants.-

ne 

KKH 

pr. arv 
KKH programmide 

KKH progr. 

sihtrühmad 

KKH 

põhipalk 

TVL/ 

projekt 
Kontakt 

1. 
KAUKSI 

LOODUSKESKUS 

Taastuvad ja taastumatud 

loodusressursid; Pinnavormid;  

I - V kaitsealad. 

Eelarve 
 

10 

 

Aastaajad läbi aasta 

Looduse talvine elu 

Sügise värvid 

Retk putukametsas 

Seljak. pr. – Tunne metsa 

Mets kui kooslus 

Linnud ja lindudest 

Peipsi järve jälgedes 

Seened ja samblikud 

Loodusapteek on avatud 

Tuli metsas 

 

Eelkool 7 pr. 

I kooliaste 9 pr. 

II kooliaste 9 pr. 

III kooliaste 7 pr 

Gümn. 5 pr. 

Pered 5 pr. 

1 3 

Tel +372 56815722 

kauksi.looduskeskus@r

mk.ee 

2. 
IISAKU 

LOODUSKESKUS 

Pinnareljeefid ja kooslused; 

Keskkonnakasutus, säästev 

areng. 

Eelarve 

Projekt 
10 

 

Saladused vees 

Tiigi eluring 

Saladused mullas 

Vesi ja veekasutus 

Ferda vähendab prügi 

Jäätmetekke ennetamine 

Alutaguse pinnavormid 

Elu soos 

Jäljed lumel 

Hädasolev metsloom? 

Puude elurikkus ja eluring 

Looduskaitse 

Maastikumäng 

 

Eelkool 6 pr. 

 I kooliaste 9 pr. 

II kooliaste 8 pr. 

III kooliaste 6 pr 

Gümn. 4 pr. 

Täiskasv. 4 pr. 

2  

Tel. +372 3350200 

anneli.fersel@keskkonn

aamet.ee 
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Tabel 4. Ida-Virumaa keskkonnahariduse tugikeskused 

 

NR. KKH tugikeskused 
EKSPO  

PEAMINE TEEMA 

KKH 

tegevuse 

finants.-ne 

KKH 

pr. arv 

KKH programmide 

teemad 

KKH progr. 

sihtrühmad 

KKH 

põhipalk 

TVL/ 

projekt 
Kontakt 

1. Alutaguse Matkaklubi 

Ekspositsiooni ei ole 

KKH tegevused: 

KHK õppeprogrammid,  

koolitused KHK programmide 

pakkujatele, loodusgiididele, 

retkejuhtidele.  

Loodusmatkad,  

Rahvamatkad. 

 projekt 17 

Pankrannik 3 

Põlevkivi kaev. ja tootm.  3 

Tehismaastik 2 

Kurtna järved 2 

Sood ja rabad 2 

Loodus teeb leidlikuks 

Jäägri programm 

Struuga elupaik 

Uurimuslik õpe, ökosüst 2 

II kooliaste 8 pr. 

III kooliaste 6 pr 

Gümn. 4 pr. 

Täiskasv. 4 pr. 

-   5 

Ingrid Kuligina  

Tel.+372 5141692, 

ingrid@matkaklubi.ee 

2. 
IISAKU MUUSEUMI 

LOODUSTUBA 

Alutaguse loomad, linnud, 

taimed. 
Projekt 6 

Ei vesi ega tuli ühte hakka 

Hõissa meil on vastlad 

Kevadpühad rahvakalendris 

Vana-vanaemade aegne 

kool 

Rahvariided ja 

rahvamängud  

Kohandatavad 

kõikidele 

vanuseastmetele  

2  

Tel. +372 3393036,   

       +372 53448738 

info@iisakumuuseum.ee 

 

3. 
AVINURME 

ELULAADIKESKUS 

Puutöö kui elulaad;  

Jaht kui elulaad; 

Putukate ja inimeste mõju 

elulaadile. 

Projekt 8 

Laastukorvi punumine 

Laastule maalimine 

Puupärlite maalimine 

Trühvlite valmistamine 

Tekstiilitrükk 

Putukate programmid 3 

Kohandatavad 

kõikidele 

 vanuseastmetele 

 2 
Tel. +372 5521331 

info@elulaadikeskus.ee 

4. 
OONURME 

SELTSIMAJA 

Raba;  

Lendorav; 

Imetajad 

Projekt 3 

Turbapeenar 

Suurimetajad 

Oravad 

 I kooliaste 1 pr. 

II kooliaste 3 pr. 

III kooliaste 3 pr 

 2 
Tel. +372 53475705 

mare.rennel@gmail.com 

5. MAIDLA MÕIS 
Ürdiaed: ürdid, maitse-taimed, 

söödavad taimed  
Projekt - 

-  
 -  1 

Tel. +372 53333006 

mois@maidla.ee 

6. 
MÄETAGUSE 

JÄÄGRIMUUSEUM 
Karu aastaring  Projekt 9 

Ulukid 

Uluki hoole 

Uluki seire   

Uluki jaht 

  

 I kooliaste 3 pr. 

II kooliaste 9 pr. 

III kooliaste 9 pr 

 2 

Tel. +372 331150,  

       +372 53035436 

info@moisahotell.ee 



27 

 

Karu programm 

Mäetaguse mõisapark 

Mäetaguse tammik 

Seli veekogud 

Rabamaastiku vaatlus 

Gümn. 4 pr. 

Pered 6 pr. 

7. 
KÕRTSIALUSE 

SELTSIMAJA 

Savi (üksikud väljapanekud, 

ekspositsioon puudub)  
Projekt 

1 pr. 

6 retke 

Savi meie kätes 

Loodusja kultuuriretked 

piirkonnas   

 Kohandatavad 

kõikidele 

vanuseastmetele 

 2 

Tel. +372 53403296,  

        +372 53425673 

kortsialuse@hot.ee 

8. ELKS Jõhvi kivituba kivimid, kivistised Projekt 2 

Kivibingo 

 Uurime kivistisi 

Kohandatav 

kõikidele 

vanuseastmetele 

 1 
Tel. +372 5076944 

ennkaiss@gmail.com 

9. 
KUKRUSE 

POLAARMÕIS 

Polaarekspeditsioonid 19saj; 

Tollide sugupuu, ürikute kogu; 

Balti aadlikud. 

Eelarve 

Projekt 
4 

Fotojaht (mõisakompleks) 

Polaarekspeditsioonid 

Sugupuu 

Ürikud 

II kooliaste 2 pr. 

III kooliaste 4 pr 

Gümn. 4 pr. 

Täiskasv. 4 pr. 

2  
Tel. +372 53059902 

info@kukrusemois.ee 

10. 
KÕNNU 

DENDROPARK 
Dendropark Projekt 2 

Võõras ja tuttav puu 

Okaspuud  

II kooliaste 2 pr. 

 III kooliaste 2 pr 

Gümn. 2 pr. 

 2 
Tel. +372 5076485 

Asta.Tuusti@rmk.ee 
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Tabel 5. Ida-Virumaa keskkonnahariduse tugiorganisatsioonid 

 

Nr. Organisatsioonid KKH-ga seotud tegevus 

KKH 

progr. 

arv 

KKH programmide teemad 
KKH progr. 

sihtrühmad 

KKH 

tegevus 

KKH teg. 

läbiviijate 

arv 

Kontaktisik 

telefon, meili aadress 

1. 
MTÜ Just Mind 

Koolituskeskus 

Koolitused õpetajatele, 

noorsootöötajatele. 

Ellujäämiskursused õpilastele. 

 3 

Otsi Otti 

Ellujäämise baaskursus 

Kohe metsa 

II kooliaste 3 pr. 

III kooliaste 3 pr 

Gümn. 3 pr. 

Täiskasv. 3 pr. 

projekt 1 

Argo Bachfelt  

Tel. +372 51 972 945 

looduskasvatus@gmail.com 

2. 

MTÜ 

Rakendusökoloogia 

Keskus 

Õuesõppeprogrammid 

Loengud ja töötoad 

Ökoloogiaalaste uurimuste 

teostamine, toodete ja teenuste 

väljatöötamine, mudelprojektide 

juhendamine ja läbiviimine; 

Brošüüride, raamatute, plakatite 

jms. väljaandmine. 

 6 

Rannikuala loomastiku ja 

taimestikuga tutvumine 

Narva jõe suudme ja mereranniku 

ökosüsteemi võrdlus 

Sillamäe ranniku kivid 

Keskkonnasõbralikud 

tööstuskaubad ja –teenused 

Mahepõllumajandus Eestis 

Mis on ökoehitus 

I kooliaste 1 pr. 

II kooliaste 1 pr. 

III kooliaste 2 pr 

Gümn. 3 pr. 

projekt 2 

Marina Janssen  

Tel. +372 55681747 

marina@roek.ee  

3. Ida-Viru Linnuklubi 

Koolitused tellimisel 

Linnuvaatlused tellimisel 

Linnuõpe tellimisel 

 2 
Linnuvaatlus 

Pesakastid 

 Kohandatav 

kõikidele 

vanuseastmetele 

projekt 3 

Indar Zeinet 

Tel. +372 5245428 

indarzeinet@hot.ee 
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Tabel 6. Potentsiaalsed keskkonnahariduse tugikeskused ja –ettevõtted 

 

NR. 
KESKKONNAHARIDUS 

JA LOODUSKESKUSED 

EKSPO  

PEAMINE TEEMA 

KKH 

tegevus 

KKH 

pr. arv 
KKH programmide teemad 

KKH progr. 

sihtrühmad 

KKH 

põhipalk 

TVL/ 

projekt 
Kontakt 

1. Sillamäe muuseum 

Mineraalide ja fossiilide 

ekspositsioon;  

Uraani tootmine  

Eelarve - -  -  3  

Tel. +372 3974200 

info@sillamae-

muuseum.ee 

2. 
Kohtla Kaevanduspark-

muuseum 
Põlevkivi kaevandamine Projekt - -  -   4 

Tel. +372 53269344 

info@kaevanduspark.ee 

3. 
Lohusuu Rannakultuuri 

Seltsi Kodulootuba 

Kalandus 20.saj. 

O.W. Maasing 
Projekt - -   -  1 Tel. +372 56959061 

4. 360 kraadi OÜ 
Näitust ei ole. 

Karuvaatlusretked 
Projekt - - - 2   

Triin Ivandi  

Tel. +372 55558755 

triin@360.ee 

5. 

ELKS Jõhvi, Alutaguse, 

Kohtla-Järve, Narva, Sonda 

ja Sillamäe osakonnad 

Näitust ei ole. 

Loodusretked, talgud, 

üritused 

Projekt - -    

Anne Nurgamaa  

Tel. +372 5664 3602 

annenurgamaa@gmail.com 
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Tabel 7. Ida-Virumaa KKH õpialad 

 

Antud tabelis on välja toodud alad, kuhu on rajatud vastav infrastruktuur ja mida erinevad organisatsioonid kasutavad KKH õppeprogrammide ja –

õppelaagrite läbiviimisel. 

Nr. ÕPIALA KKH PEAMINE TEEMA 

KKH 

programmid KKH programmide läbiviijad Haldaja/hooldaja 

1. Saka Geopark kivimid, klint - - Saka Mõis OÜ 

2. Oru park dendroloogia, kultuur Jah 
Anneli Aia (Toila 

Gümnaasium)  
RMK 

3. Jõhvi park dendroloogia, kultuur Jah MTÜ Ida-Viru Linnuklubi Jõhvi vald 

4. Mäetaguse park 

dendroloogia, kultuur 

(Mäetaguse park – kultuur 

looduses) 

Jah 

MTÜ TriTempora 

MTÜ Avatud ja Hoitud Loodus 

MTÜ Alutaguse Matkaklubi  

Mäetaguse vald 

5. Pagari park 
dendroloogia, kultuur 

(Pagari pargipuud pajatavad) 
Jah 

 MTÜ TriTempora 

MTÜ Avatud ja Hoitud Loodus 

MTÜ Alutaguse Matkaklubi  

Mäetaguse vald 

6. Illuka park dendroloogia, kultuur Jah  Illuka koolide õpetajad  Illuka vald 

7. 
Struuga Maasikukaitseala, 

Jaama küla 

Niidu ja jõe elupaigad, 

külatraditsioonid 
Jah MTÜ Alutaguse Matkaklubi  

Keskkonnaamet 

Jaamaküla Seltsing 
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Tabel 8. Ida-Virumaa matkarajad 

 

Jr 
nr. 

Matkaraja 

nimi  
Raja 

suunit-

lus, 
Liiku-

misviis 

MR 
pikkus 

Kasu-

tus 

aeg 

 

Põhi-

valdkond 
Teemad Koha-

põhised 
Õppe-

prog-

rammid 

Infra 

hetkeolu

kord 

Ises. 

läbi-

tav 

Info 

kätte-

saadavu

s 

Haldaja Märkus 

 
1. 

Purtse MR  

 
 
MR 
Jalgsi 

 
10,5 km 

Kevad 
Suvi 
Sügis 

 
Kultuur 
 

 
Muinasaeg 

 
Ei ole 

 
Väga 

halb 

 
Ei 

 
Ei ole 

 
KOV 

Aastaid 

hooldamata. 
E9 osa 

 
2. 

Saka 
Klindi 
Mõisa 
MR 

 
MR 
Jalgsi 

 
3 km 

Kevad 
Suvi 
Sügis 

 
Loodus 
 

 
Pinnavorm 

 

 
 On 
Pank-

rannikul

e on 

loodud 

10 õppe-

program

-mi 

 
Hea 

 
Jah 

 
www. 

SA 
Saka-Ontika 

pank 

 
E9 osa 

 
3. 

Saka-Ontika 
MR 

 

 
MR 
Jalgsi 

 
6 km 

Kevad 
Suvi 
Sügis  

 
Loodus 

 
Pinnavorm 

 
Väga 

halb 

 
Ei 
 

 
Ei ole 

 
KOV 

Aastaid 

hooldamata. 

Puuduvad 

trepid. 
E9 osa.  

 
4. 

Toila- 

Martsa 

(pikk) 
  MR 

 
MR 
Jalgsi 

 

 
6,5 km 

Kevad 
Suvi 
Sügis 

 
Loodus  

 
Kultuur   

 
Pinnavorm 
Küla 

 

 
Halb 

 

 
Jah 

 

 
Ei ole 
 

 
KOV 

Võimalik läbida 

poole raja kaupa 

3,2 km. 
E9 osa.  

 
5. 

 
Toila 
KR 

Teema-

rada 
Jalgsi 

 
1,5 km 

 
Aasta-

ringi 

 
Kultuur 

 
Küla 

 
Ei ole 

 
Pole 

vajalik 

Kaar-

diga 
Jah 

 
www 

 
KOV 

Keskkonnahari-

dust toetab vähe. 

 
6. 

Vaivara  

Ajaloorada 
 
MR 
Jalgsi 

 
16 km 
 

Kevad 
Suvi 
Sügis 

 
Ajalugu  

 
Sõda 

 
Ei ole 

 
Halb 

 
Jah 

 
Jah 

 
KOV 

 

 
7. 

 
Uljaste 
MR 

 
MR 
Jalgsi 

 
12 km 

Kevad 
Suvi 
Sügis 

 
Kultuur 

 
Küla 

 
Ei ole 

 
Hea 

 
Jah 

 
www 
kaart 

 
RMK 
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8. 

Selisoo 
MR 

 
MR 
Jalgsi 

 
4,5 km 

Kevad 
Suvi 
Sügis 

 
Loodus 

 
Märgala 

 
On 

 
Rahuldav 

 
Jah 

 
www 
kaart 

 
RMK 
 

 

 
9. 

Muraka 

turba MR 
 
Likvideerimisel 

 
10. 

 
Kotka 
MR 

 
MR 
Jalgsi 

8 km 
Läbitav  

3 km ja 

5 km osa 

Aasta-

ringi 
Talvel 

suusk. 

 
Loodus 

 
Pinnavorm 
Märgala 
Mets 

 
On 

 
Hea 

 
Jah 

 
www 
kaart 

 
RMK 

 
2015 aasta 

rekonstrueeri-

takse 

 
11. 

 
Kauksi –Oja 
ÕR 

 
ÕR 
Jalgsi 

 
3,5 km 

 
Aasta-

ringi 

 
Loodus 

 
Kooslused 

(mets) 

 
On 

 
Väga hea 

 
Jah 

www 
kaart 

 
RMK 

Vahetus 

läheduses on 

RMK 

looduskeskus  

 
12. 

Luite rada 
MR 

Likvideerimisel 

13. Poruni 
ÕR 

 
ÕR 
Jalgsi 

 
2 km 
 

Kevad 
Suvi  
Sügis 

Loodus Mets  
On 

 
Hea 

 
Jah 

www 
kaart 

 
RMK 

 

 
14. 

 
Poruni 
MR 

 
MR 
Jalgsi 

 
10 km 

Kevad 
Suvi  
Sügis 

 
Loodus 

 
Mets 
Veekogu 

 
Ei ole 

 
Hea 

 
jah 

www 
kaart 

 
RMK 

 

 
15. 

Kurtna   
9 järve 
11 järve MR 

 
MR 
Jalgsi 

 
6 km  
11 km 

Kevad 
Suvi 
Sügis 

 
Loodus 

Veekogu 
Pinnavorm 
Mets 

 
On 

 
Rahuldav 

 
Jah 

 
www 
kaart 

 
RMK 

 

16. Agusalu 
 

MR 
Jalgsi 
Rattas 

 
38 km 

Aastar

ingselt 
 
Loodus 

Pinnavorm 
Mets 
Märgala 

 
Ei ole 

 
Hea 

 
Jah 

 
Voldik 

 
RMK 

 

 
17. 

Pähklimäe 

matkarada 
MR 
Jalgsi, 

suusa 

3 km Aastar

ingselt 
 
Loodus 

 
Pinnavorm 
Mets 

 
Ei ole 

 
Hea 

 
Jah 

 
www 

Narva LV 
Äkke 

Spordiklubi 

 

 
18. 

 
Sinimäe  
 

 
ÕR 
Jalgsi 

 
1 km 

Kevad 
Suvi 
Sügis 

 
Loodus 

 
Kooslus 

 
On 

 
Rahuldav 

 
jah 

  
Sinimäe PK 
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Tabel 9. Ida-Virumaa looduskeskuste külastatavus 

 

(Tabelis on kajastatud ainult KKH tegevusega soetud külastajate arv. 2014.a. külastatavus on kajastatud 01.detsembri seisuga ) 

KKH keskus/ -tugipunkt /-

organisatsioon 
KKH programmides  
osalenute arv   

Koolitustes ja täiendõppes 

osalenute arv 
Teemaüritustel osalenute arv  Ekspositsiooni külastajate arv 

2013 2014 (31.11.) 2013 2014 2013 2014 2013 2014 
Kauksi Looduskeskus 1885 2780 - - 223 1050 750 1500 
Iisaku Looduskeskus 2777 3800 - - 1780 2090 624 2386 

KOKKU 4662 6580 - - 2003 3140 1374 3886 
 

 

Tabel 10. Ida-Virumaa KKH tugikeskuste ja -organisatsioonide külastatavus  

 

(Tabelis on kajastatud ainult KKH tegevusega soetud külastajate arv. 2014.a. külastatavus on kajastatud 01.detsembri seisuga ) 

KKH keskus/ -tugipunkt /-

organisatsioon 
KKH programmides  
osalenute arv   

Koolitustes ja täiendõppes 

osalenute arv 
Teemaüritustel osalenute arv  Ekspositsiooni külastajate arv 

2013 2014 (31.11.) 2013 2014 2013 2014 2013 2014 
Alutaguse Matkaklubi 1200 153 92 282 717 665 - - 
Iisaku Muuseum 949 599 - - - - 5714 4270 
Avinurme Elulaadikeskus  598 533 - - 567 549 1850 1600 
Oonurme Seltsimaja  60 0 - - - - 30 0 
Mäetaguse Jäägrimuuseum 88 36     158 84 

ELKS Jõhvi Kivituba 646 141 37 29 91  902 360 

Kõrtsialuse Seltsimaja 730 110       
Kukruse Polaarmõis 190 230   260 440 4500 4700 

Kõnnu dendropark 150 60 - - - - - - 
MTÜ Just Mind 

Koolituskeskus 
200 100 350 50 - - - - 

MTÜ Rakendusökoloogia 

Keskus 
40 0 25 0 65 0 - - 

Ida-Viru Linnuklubi 170 240 29 17 20 50 - - 
KOKKU 5021 2202 533 378 1720 1797 9104 11014 
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  Kasutatud materjalid 

 

Statistikaamet 

Eesti Hariduse Infosüsteemi andmed seisuga 22.oktoober 2014 

Eesti elanike keskkonnateadlikkus. Eesti elanikkonna uuring 2014 

Suletud ja suletavate kaevanduste keskkonnamõju. Valdo Liblik, Arvi Toomik, Aavo Rätsep 

http://www.ut.ee/BGGM/maavara/pqlevkivi.html 

http://www.16366.ee/p/M160-RIIK-UHISKOND-HARIDUS-Huvikoolid-huviringid/C-Ida-

Viru-maakonnas 

Ida-Virumaa looduskeskuste, KKH tugikeskuste ja –organisatsioonide küsitlused
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