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Sissejuhatus 
 

Arengukava koostamise eesmärk on analüüsida Ida-Virumaa keskkonnahariduse lähtekohti, 

selgitada välja arenguprioriteedid järgnevaks arenguperioodiks ja tagada maakonna 

keskkonnahariduse efektiivne areng. 

Käesolev arengukava käsitleb perioodi 2015-2020 ja lähtub varasematest kokkulepetest.  

Arengukavas järgitakse varasemates valdkonda puudutavates arengukavades ja strateegiates 

seatud prioriteete ja eesmärke, neid edasi arendades, täpsustades ja täiendades. 

Ida-Virumaa keskkonnahariduse arengukava 2015-2020 väljatöötamiseks moodustati 

töörühm, kuhu kuulusid Keskkonnaameti, RMK, kolmanda sektori ja haridusasutuste 

esindajad. Arengukava peamisteks töövormideks olid dokumentide analüüs, hetkeolukorra 

kaardistamine ja analüüs ning seminarid töögrupiga. Töörühma nimekiri on toodud lisas 1. 

Arengukava väljatöötamine kestis aprill-november 2014. 

Ida-Virumaa keskkonnahariduse arengukava 2015-2020 koosneb sisukorrast, arengukava 

elluviimise seirest, hetkeolukorra analüüsist, arengueesmärkidest, tegevuskavast, kasutatud 

materjali loetelust ja lisadest. 

Arengukava on kontsentreeritud, mis tähendab seda, et kõik head mõtted ja ideed, mis kava 

koostamise käigus osapoolte poolt välja pakuti, ei leia selles paraku kajastamist. 

Peatähelepanu on koondatud nendele teguritele, mis arengukava koostajate arvates 

väljendavad keskkonnahariduse loomulikku arengut kiirendavaid ja võimendavaid ning 

positiivses suunas edendavaid ettevõtmisi. 

Arengukava koostajad tänavad kõiki arengukava koostamise protsessis osalenuid. 
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Mõisted ja lühendid 
 

Keskkonnaharidus – ühiskonnas käibivate looduskasutusse, üldökoloogiasse ja keskkonnaga 

seotud humanitaarharidusse puutuvate teadmiste, oskuste ja hoiakute ning väärtuste 

süsteemne edastamine. Varem domineerinud loodusteaduslike ainete kõrval on pearõhk 

kandunud keskkonnaga seotud ühiskonnateadustele. 

 

Säästva arengu haridus on teadmiste, oskuste, hoiakute ja väärtushinnangute süsteem, mis 

võimaldab teadvustada looduse, majandus- ja sotsiaal-kultuurilise keskkonna seoseid ja 

järgida säästva arengu põhimõtteid. 

 

Loodusharidus - teadmiste, oskuste, hoiakute ja väärtushinnangute süsteem, mis keskendub 

loodusnähtuste ja looduslike protsesside vaheliste seoste avamisele erineval tasemel ning on 

nii keskkonnahariduse kui ka säästvat arengut toetava hariduse tuumaks.  

 

Keskkonnahariduskeskus – keskus, mis korraldab mitmekesist keskkonnahariduslikku 

tegevust erinevatele sihtrühmadele: keskkonnahariduskeskuses viiakse läbi õppeprogramme 

õpilastele ning koolitusi ja teavitusüritusi huvirühmadele ja laiale avalikkusele; keskusel on 

püsiekspositsioon ja/või temaatilised näitused, õppematerjalid ja -vahendid ning kaasaegne  

varustus loodusõppe korraldamiseks. Keskkonnahariduskeskus võib toimida piirkonna 

loodust tutvustava infopunktina. 

 

Keskkonnahariduse tugipunkt – muuseum, seltsimaja või muu külastuskeskus, kus oma 

põhitegevuse kõrval pakutakse keskkonnahariduslikke õppeprogramme, koolitusi ja 

teavitusüritusi. Reeglina on neil ka oma teemapõhine ekspositsioon.  

 

Keskkonnahariduse tugiorganisatsioon – organisatsioon, kes ei oma keskust 

(ekspositsiooni, õppeklasse jne) kuid pakub keskkonnahariduslikke tegevusi teistes keskustes, 

koolides või vahetus keskkonnas. 

 

Looduskool – keskus, mille tegevus keskendub eelkõige loodushariduslike programmide, 

kursuste ja ürituste läbiviimisele. 

 

Keskkonnaharidusprogramm – üldhariduse riiklike õppekavadega lõimitud eesmärgikindel, 

kavakohane, kindlale sihtrühmale suunatud keskkonnaõpe, mille vältimatuks osaks on 

aktiivõpe vahetus keskkonnas (nt. looduses). 

 

Õpperada – temaatiline matkarada, mis on rajatud hariduslikel eesmärkidel, looduses 

tähistatud ja  infotahvlitega varustatud.  

 

Õuesõppe ala - paikkonna  loodus- või pärandkultuuri objekte tutvustava infoga varustatud, 

kindlalt piiritletav ja kaardistatud ala, kus õuesõpet läbi viia.  

 

KKH – keskkonnaharidus 

SAH – säästva arengu haridus 

KIK – Keskkonnainvesteeringute Keskus 

KeM – Keskkonnaministeerium  

KeA – Keskkonnaamet  

RMK – Riigimetsa Majandamise Keskus 

KOV – omavalitsus 
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I. Ida-Virumaa arengut mõjutavad üldised suundumused. 

Keskkonnaharidust ja säästvat arengut käsitlevad strateegiad. 
 

1.1.  Ida-Virumaa arengut mõjutavad üldised suundumused 

 

Eesti, sealhulgas Ida-Virumaa arengut puudutavad ülemaailmsed arengusuundumuste trendid 

on väga hästi välja toodud „Säästev Eesti 21“ strateegias:  

 Globaliseerumisprotsesside jätkumine ja süvenemine. Inglise keelse globaalse 

majandus-, teadus-, kultuurieliidi järjest tugevam domineerimine. 

 Lokaalse identiteedi väärtustumine. Piirkonnad ja riigid, kellel oma eripära 

kultiveerimine paremini õnnestub, saavad sellest olulise konkurentsieelise. 

 Rahvastikupildi diferentseerumine, individualiseerumise süvenemine. Perioodiline 

ümberõpe ja 2-3 karjääri elu jooksul on tavaline elumudel. 

 Tarbimisühiskonna jätkumine, heaoluühiskonna mudeli leviala laienemine. Kuna 

arenguressurssi (energeetilised loodusvarad, tarbimisnõudlus) lähitulevikus jätkub 

ning avatud majandusruum suureneb, kiireneb ka tootmise-tarbimise ringkäik. 

Tarbimisvajaduste tootmine muutub järjest agressiivsemaks.  

 Erinevuste suurenemine, süvenev polariseerumine. Jätkuv regionaliseerumine – 

piirkondlike erinevuste (sissetulekutes, elulaadis, hoiakutes) suurenemine nii 

globaalselt kui ka riigisiseselt, arengutsentrite ja perifeeriate eristumine nii 

majanduslikus kui kultuurilises mõttes. 

 Kiirenev tehnologiseerumine. Võtmevaldkondadeks ja arengumootoriteks on 

jätkuvalt uued tehnoloogiad – IT arendused, biotehnoloogia, sotsiaalsed tehnoloogiad. 

Internet saab totaalseks suhtluskanaliks. 

 Tugevnev surve tasakaalustada tarbimisühiskonna varjukülgi. Laienevad 

aktsioonid ökoloogilise tasakaalu kindlustamiseks  ja arenguerinevuste 

pehmendamiseks, tugevneb rahvusvaheline globaliseerumisvastane liikumine. 

Positiivse programmina - ökoloogilisi tehnoloogiaid soosivate majandusmehhanismide 

pakkumine ja juurutamine. 

 Valupunktide ideoloogia. Arenguprobleemide poliitiline käsitlemine pole jätkuvalt 

süsteemne ja ettevaatav. Üksikutesse valupunktidesse nagu AIDS ja immigrandid, 

terrorism, kliimamuutused, veepuudus ja haridusuuendused – suunatakse ressurss ja 

aktiivsus, muu jääb tahaplaanile.  

 Strateegiliste kavandajate eelised. Olulise arengueelise saavad jätkuvalt riigid ja 

ühiskonnad, kes suudavad reageerivalt ehk valupunktide skeemilt liikuda strateegilise 

kavandamise mudeli suunas; kes pelgalt ei vasta jooksvatele muredele, vaid on 

suutelised püstitama ühiseid ja pikemaajalisi eesmärke ning mobiliseerima ressursse 

nende eesmärkide saavutamiseks. 

 

Oma strateegiaid ja arendustegevusi planeerides tuleb nende arengusuundumuste trendidega  

arvestada tänapäeval ka meil siin Ida-Virumaal. 

  

 

1.2.  Keskkonnaharidust puudutavad riiklikud strateegiad 

 

Eestis on 4 peamist KKHga seotud riiklikku strateegiat: 

 Eesti säästva arengu riiklik strateegia SE21 
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 Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030  

 Elukestva õppe strateegia 2014-2020 

 Looduskaitse arengukava aastani 2020 

 

Vt. riiklike strateegiate keskkonnaharidust puudutavad väljavõtted lisas 2. 

 

Kõikides dokumentides on rõhutatud ökoloogilise tasakaalu, inimeste heaolu, säästva 

majandamise jne olulisust. Selle saavutamise üheks peamiseks mehhanismiks on 

haridustegevus – nii formaalharidus kui ka mitteformaalharidus. Looduskaitse arengukava 

aastani 2020 sätestab, et looduse hoidmiseks tuleb teadvustada ja mõista seal toimivaid 

seoseid. Tulemuslikult on võimalik kaitsta ja hoida vaid seda, mida tunneme, teame ja 

väärtustame. Säästev Eesti 21 strateegias tuuakse välja ökoloogilise tasakaalu saavutamise 

üheks põhimehhanismiks loodusteadliku mõtteviisi süvendamise kõikidele elanikele, eriti 

aga üldpoliitiliste otsuste tegijatele ja ametnikele. 

 

Sama põhimõte kehtib ka maakondlikul tasandil. Kui suudetakse muuta maavalitsusjuhtide, 

omavalitsusjuhtide, koolide juhtkondade jne. mõtteviisi, siis nemad aitavad 

keskkonnahariduse pakkujatel jõudsamalt ja mõjusamalt jõuda maakonna elanikkonnani 

laiemalt. 

 

Looduskaitse arengukava aastani 2020 toob veel välja teabe jõudmise olulisuse väga 

erinevate sihtrühmadeni, neile arusaadavas kontekstis. 
 

 

II. LKK Ida-Viru regiooni loodushariduse ja loodusteadlikkuse 

edendamise kava 2007-2011 täitmine  
 

Edendamise kavas oli kokku 5 põhieesmärki ja 84 alaeesmärki, millest täideti 24  täielikult ja 

2 osaliselt. See teeb arengukavas püstitatud eesmärkide täitmiseks vaid ca 30%. Vt lisas 3 

esitatud tabel. 

100% täideti ainult 1 eesmärk – Koostöökoja tööle rakendamine. Paraku pole 

koostöövõrgustik nii ulatuslik, kui algselt loodeti kuid võrgustiku koordineerimiseks on 

moodustatud teotahteline töörühm. 

Seatud eesmärkidest on hästi 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, omavalitsusjuhtidele ning meediale suunatud tööga.  

 

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

peamist põhjust:  

1. Liiga palju eesmärke.  

2. Peale KeM haldusala struktuurseid muudatusi, muutusid ka töötajate tööülesanded ja 

seoses sellega vähenesid Ida-Viru maakonnas oluliselt KKH koostöövõrgustiku 

tegevused, eelkõige KKH Koostöökoja koordineerivad tegevused. 

3. Omavalitsusjuhtide madal teadlikkus ja huvi keskkonnahariduse valdkonna vastu. 

4. Osapooltele ei ole selgitatud arengukava vajalikkust, eesmärkide täitmise olulisust ja 

nende rolli selles. 
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III. Ida-Virumaa Keskkonnahariduse visioon 2020 ja strateegilised 

eesmärgid 
 

Visioon 

Maakonna elanike keskkonnateadlikus on tõusnud: väärtustatakse mitmekesist keskkonda ja 

elurikkust, mõistetakse säästva arengu põhimõtteid ning tehakse jätkusuutlikku arengut 

võimaldavaid otsuseid ja valikuid. 

See tagatakse kogu maakonda hõlmava ja hästi toimiva KKH koostöövõrgustiku abil. 

 

Strateegilised eesmärgid 

Strateegilised eesmärgid on seatud, et kaasa aidata riiklike dokumentide - Säästev Eesti 21, 

Keskkonnastrateegia, Looduskaitse arengukava ja Elukestva õppe strateegia – järgmisele ja 

eesmärkide täitmisele Ida-Viru maakonnas: 

 Loodusvarade kasutamine viisil ja mahus, mis kindlustab ökoloogilise tasakaalu; 

 Loodusliku mitmekesisuse ja looduslike alade säilimine; 

 Inimestele hea keskkonna, tervise ja elukvaliteedi tagamine; 

 Eesti kultuuriruumi elujõulisuse tagamine (traditsiooniline suhe loodusesse). 

 

Tuginedes eelpool toodud raamdokumentide põhimehhanismidele, on Ida-Viru KKH/SAH 

valdkonna arendajate peamised väljakutsed: 

 maakonna elanike keskkonnaalaste teadmiste ning loodus-, majandus- ja 

sotsiaalkultuuriliste seoste loomise oskuse arendamine; 

 elanikkonna, eriti aga üldpoliitiliste otsuste tegijate ja ametnike loodusteadliku 

mõtteviisi süvendamine ja väärtushoiakute kujundamine; 

 heaolu mõiste arendamine ja nn mittemateriaalsele (sh kultuurilisele) tarbimisele, 

ökoloogilistele elulaadimuutustele kaasa aitamine;  

 rahvusliku päritoluga eetiliste väärtuste, traditsiooniliste loodussuhete, loomuliku 

elustiili väärtustamine moodsa elulaadi ja sotsialiseerimisprotsessi osana. 

 

 

 

IV. Arengueesmärgid, sihtrühmad ja tegevuskava 2015-2020 

4.1.  Ida-Virumaa keskkonnahariduse arengueesmärgid 

 

Tulenevalt strateegiliste eesmärkide täitmise põhimehhanismidest on olulisem arengueesmärk 

Ida-Virumaa elanikkonna keskkonnateadlikkuse tõstmine, säästva arengu  väärtushinnangute 

mõistmise ja kodanikutunnetuse parandamine. 

Selleks, et antud eesmärki hästi ja tulemuslikult täita, on arvestades Ida-Virumaa 

hetkeolukorra kirjeldust (vt. lisa 4) ja SWOT analüüsi (vt. lisa 5) vaja eelnevalt parandada 

KKH/SAH kättesaadavust ja õppeprogrammide efektiivsust, eelkõige venekeelsele 

õpilaskonnale arusaadavas kontekstid sh. keelekümbluse meetodil. Samas etapis on oluline 

osa ka KKH/SAH pakkujate  mitmekesisuse ja kompetentsi arendamisel ning taseme 

ühtlustamisel.  

KKH/SAH kättesaadavuse ning pakkujate mitmekesisuse ja ühtlaselt heal tasemel 

kompetentsi tagamisel on juhtiv osa maakonda hõlmaval ning erinevaid sihtrühmi kaasaval 

koostöövõrgustikul. Mida rohkem on koostöövõrgustikus erinevaid osapooli ja mida 

ulatuslikum on koostöövõrgustik ise, seda paremini suudetakse hoida tasakaalus 

nõudluse/vajaduse ja pakkumise vahekorda.  
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Edukalt toimiva koostöövõrgustiku eelduseks on läbimõeldud ja hästi korraldatud 

koordineerimine ehk motiveeritud, teovõimeline ja kõrgete väärtushinnangutega töörühm.   

Sisuliselt võib väita, et arengukava elluviimise edukus sõltub suures osas töörühma 

töövõimekusest, aktiivsusest ning algatamis- ja kaasamisvõimest. 

Täpsema ülevaate saamiseks arengueesmärkideni jõudmisest vaata lisa 4. Ida-Virumaa 

hetkeolukorra analüüs.  

  

Lähtuvalt eelnevast kirjeldusest ja hetkeolukorra analüüsist on aastateks 2015 – 2020 Ida-

Virumaa KKH ja SAH valdkonnas 5 arengueesmärki: 

 Maakonna koostöövõrgustikku koordineerib toimiv Ida-Virumaa KKH Koostöökoda, 

mille liikmed on motiveeritud ja mida juhib teotahteline töörühm.  

 Ida-Virumaal on kogu maakonda hõlmav ning erinevaid sihtrühmi kaasav 

koostöövõrgustik. Alaeesmärk: Omavalitsuste ja koolide juhid tunnevad huvi KKH/SAH 

tegevuse vastu. 

 Õppeprogrammide efektiivsus on paranenud, eelkõige venekeelsele õpilaskonnale 

keelekümbluse meetodil. 

 Paranenud on KKH kättesaadavus, sh on kasutatud mitmekülgset tööstus- ja 

looduskeskkonda kui olemasolevat õpivahendit. 

 Tõusnud on Ida-Virumaa elanikkonna keskkonnateadlikkus, omaks on võetud säästva 

arengu  väärtushinnangud ja paranenud on kodanikutunnetus. 

 

Ida-Virumaa keskkonnahariduse tegevuskava võib lähtuvalt strateegilistest eesmärkidest 

jagada kolme olulisemasse etappi: 

 2015-2017  Ida-Virumaa KKH Koostöökoja ja koostöövõrgustiku laiendamine ja selle 

võimekuse tõstmine.  

Lähtutud on põhimõttest, et mida tugevam, laiahaardelisem ja teovõimelisem on võrgustik 

ja seda koordineeriv koostöökogu, seda  mõjusam ja efektiivsem on töö suuremate 

sihtgruppidega (linnade elanikud, õpilased, muukeelne elanikkond jne).  

 2017-2019 KKH/SAH õppe (programmide) efektiivsuse tõstmine ja kättesaadavuse  

parandamine, eelkõige venekeelsele õpilaskonnale keelekümbluse meetodil.  

Lähtutud on järgnevast põhimõttest, et pole võimalik teha ulatuslikku ning efektiivset 

KKH/SAH teavitus- ja õppetööd, kui KKH/SAH õpe (programmid) pole kergelt 

kättesaadavad ja on suurele osale elanikkonnast/õpilaskonnast väheefektiivsed. Antud 

etapi eeltöö algab osaliselt juba 2015. aastal. 

 2020 Ida-Virumaa elanikkonna keskkonnateadlikkuse tõstmine, säästva arengu 

väärtushinnangute mõistmise ja kodanikutunnetuse parandamine läbi erinevate 

kampaaniate käivitamise. Selleks etapiks on maakonnas tugev ja teovõimeline KKH 

võrgustik, KKH/SAH õpe on hästi kättesaadav ja efektiivne. See annab hea lähtekoha 

ulatuslike KKH/SAH kampaaniate läbiviimiseks. Suurtes kogukondades leiavad 

ulatuslikud kampaaniad parema kõlapinna ja vastuvõtu.  

NB! Tuleb silmas pidada, et väiksemamahulisem KKH/SAH teavitus- ja õppetegevus käib 

läbivalt kõikides arenguetappides.  

 

 

4.2.  Ida-Virumaa keskkonnahariduse sihtrühmad   

 

Lähtuvalt Ida-Virumaa KKH visioonist on põhimõtteliselt KKH sihtrühmaks kogu maakonna 

elanikkond. 

Samas tulenevalt arengustrateegiatest on erinevates arendustegevuse etappides peamised 

sihtrühmad veidi erinevad. 
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Esimeses etapis on põhirõhk tööl koostöökoja liikmete, koolide juhtkondade ja 

omavalitsusjuhtidega. Eesmärk on tõsta kohalikul tasandil otsustajate keskkonnateadlikkust, 

nende huvi KKH ja SAH valdkonna arendamise vastu oma vallas/linnas ja õppeasutuses ning 

kaasata neid KKH koostöövõrgustikku. Teises etapis pööratakse juba koos KOV ja koolide 

juhtidega suuremat tähelepanu õpetajate, noorsookeskuste ja –ühenduste juhtide ning valdade 

allasutuste töötajate keskkonnateadlikkuse tõstmisele ja koostöövõrgustiku kaasamisele. 

Samas etapis on oluline koht ka tööl KKH/SAH teenusepakkujatega, eesmärgiga tõsta nende 

võimekust ja teenuste kvaliteeti. Kolmandas etapis – kui saavutatud on KOV ja õppeasutuste 

juhtkondade, õpetajate, noorsookeskuste, noorsooühenduste jt poolehoid ja huvi valdkonna 

vastu ning KKH/SAH teenusepakkujate kompetents – moodustatakse läbi koostöö nn 

ühisrinne elanikkonna, sh eraldi sihtrühmana õpilaskonna, keskkonnateadlikkuse tõstmiseks. 

Koostöös kõigi eelnevalt loetletud osapooltega on jõudmine lõppsihtrühmadeni nagu 

elanikkond ja  õpilaskond, tunduvalt mõjusam ja efektiivsem.  

Järgneva skeemiga on lihtsustatult välja toodud peamised sihtrühmad, vastavalt 

arenduseesmärkide täitmise etappidele. 

 

 

 
 

 

 

 
 

Seejuures tuleb silmas pidada, et kogu elanikkond ja eelkõige õpilased on KKH/SAH 

tegevuse üha kasvava osatähtsusega sihtrühmad kõikides etappides. 
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4.3.  Ida-Virumaa keskkonnahariduse tegevuskava 2015-2020 

 

Prioriteet Eesmärk / Tegevused Vastutav/ korraldaja Rahastamisallikas Aeg Indikaatorid 

Eesmärk 1 4.4. Maakonna koostöövõrgustikku koordineerib toimiv Ida-Virumaa KKH Koostöökoda, mille liikmed on 

motiveeritud ja mida juhib  tegus  töörühm. 

1.1. Koostöökoja töörühma rollide 

ümbervaatamine ja 

kohustuste/vastutusalade kokku leppimine. 

KKH koostöökoja 

töörühma liikmed 

- 2015 Kohustuse määr 

1.2. Koostöökogu tööks täiendavate ressursside 

kaasamine (1 täiskoht või 2 poole tööajaga 

kohta).  

KKH koostöökoja  

töörühm 

Struktuurifondid, 

KOV 

2015-2016 Töökohtade maht 

1.3. Koostööprojektide käivitamine: koolitused 

või õppesõidud vähemalt 1 kord aastas (sh. 

riikidesse, kus on pikaajaliste 

traditsioonidega hästi toimivad 

võrgustikud ja keskused), ühishanked 

vahendite soetamiseks jne.  

KKH koostöökoja 

töörühm 

Struktuurifondid 2015-2020 Toimunud 

koolitused/õppesõidud 

Eesmärk 2 Ida-Virumaal on kogu maakonda hõlmav ning erinevaid sihtrühmasid kaasav koostöövõrgustik.  

Alleesmärk: Omavalitsuste ja koolide juhtidel on tekkinud huvi KKH/SAH tegevuse vastu. 

2.1. Olemasoleva infrastruktuuri ja vahendite 

ühine  efektiivsem rakendamine (eelkõige 

KKH keskused ja -tugipunktid).  

Partnerlustingimuste väljatöötamine 

erinevates KKH keskustes 

õppeprogrammide läbiviimiseks ning 

läbiviimiseks vajaliku väljaõppe/koolituse 

korraldamine. 

KKH koostöökoja  

töörühm  

 

- 

2015-2016 Teostatud koolitused,  

programmid (nimekirjad) 

2.2. Infomaterjali väljatöötamine 

potentsiaalsetele koostööpartneritele, sh  

omavalitsusjuhtidele, koolide juhtidele – 

miks on vajalik ja kasulik tegeleda 

KKH koostöökoja 

töörühm 

Struktuurifondid (sh. 

KIK) 

2015 Koostatud materjal 
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KKH/SAH valdkonnaga ning liituda Ida-

Virumaa KKH koostöökojaga. 

2.3. Suunatud selgitus- ja kaasamistöö 

tegemine omavalitsusjuhtidele ning 

haridusasutuste juhtkondadele. 

KKH koostöökoja 

töörühm 

- 2016-2017 KKH võrgustikuga liitunud 

esindajad 

2.4. KKH tegevusse noortekeskuste, 

noorteühenduste ja huvikoolide juhtide 

kaasamine. 

KKH koostöökoja 

töörühm 

- 2016-2017 KKH võrgustikuga liitunud 

esindajad 

2.5. KKH/SAH spetsialistidele, programmide 

ja õuesõppe läbiviijatele  suunatud 

õppesõitude ja koolituste korraldamine 

vähemalt 1 kord aastas. (Eesti parimate  

lektoritega, mitte odavaima pakkumise 

teinutega) 

ELKS, AMK, Just 

Mind Koolituskeskus 

Struktuurifondid 2016-2020 Toimunud õppesõidud, 

koolitused 

Eesmärk 3 Õppeprogrammide efektiivsus, eelkõige venekeelsele õpilaskonnale keelekümbluse meetodil on paranenud 

3.1. Pilootprojekti käivitamine, mille raames 

toimuvad õpetajatele ja KKH/SAH 

programmide läbiviijatele ühisseminarid ja 

rühmatööd  eesmärgiga viia KKH/SAH 

keskustes olemasolevad õppeprogrammid  

paremini vastavusse koolis õpitavaga. 

KKH koostöökoja 

töörühm 

Struktuurifondid 2015-2016 Ühisseminarid, kohandatud 

programmid 

3.2. Olemasolevate KKH/SAH õppe-

programmide kohandamine keelekümbluse 

nõuetele ning vene õppekeelega ja 

keelekümblusklassides õppivatele lastele 

arusaadavamaks muutmine. 

Programmide 

haldajad 

Haldajad 

Struktuurifondid 

2017-2018 KKH 

keelekümblusprogrammid 

3.3. Selgitustöö õpetajatele: kuidas planeerida 

ja ette valmistada KKH/SAH õppesõit (sh 

erinevatesse keskustesse) ning kuidas ja 

milleks ette valmistada õpilasi. 

KKH koostöökoja 

töörühm 

- 2017-2018 Teostatud infotunnid 
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3.4. Kohapõhiste ja temaatiliste koolituste 

korraldamine KKH/SAH programmide 

läbiviijatele ning õpetajatele. 

Keskkonnaamet, 

MTÜ Alutaguse 

Matkaklubi, Sillamäe 

Rakendusökoloogia 

Keskus, Eesti 

Looduskaitse Selts, 

MTÜ Just Mind 

Koolituskeskus 

Struktuurifondid 2015-2020 Toimunud koolitused 

Eesmärk 4 Paranenud on KKH kättesaadavus, sh on kasutatud mitmekülgset tööstus- ja looduskeskkonda kui olemasolevat õpivahendit 

4.1. KKH/SAH keskuse rajamine/laiendamine. 

Kompetentsikeskuses leiavad koha erineva 

valdkonna spetsialistid/kolmas sektor, seal 

on erinevad laborid, õpitoad,  kus Ida-

Virumaa koolid saavad läbi viia erinevaid 

tunde, vaatlusi, katseid jne. Pole mõistlik 

spetsiifilisi vahendeid soetada kõikidesse 

maakonna koolidesse. 

TTÜ Virumaa 

Kolledž 

 

SA Kohtla 

Kaevanduspark-

muuseum 

Struktuurifondid 2017-2019 Rajatud või temaatiliselt 

laiendatud 

kompetentsikeskus 

4.2. KKH/SAH keskuse või tugipunktide 

rajamine või väljaehitamine suurematesse 

linnadesse või nende lähiümbrusesse - 

vähemalt 1 Narva, Sillamäe piirkonda ja 1 

KIKO ehk MTÜ Kirderanniku 

Koostöökogu piirkonda (Toila, Jõhvi, 

Kohtla-Järve, Kohtla-Nõmme). 

KOV Struktuurifondid 2017-2019 Rajatud ja/või rakendatud 

keskus või tugipunkt 

4.3. Olemasolevate KKH/SAH keskuste ja 

tugipunktide arendamine ja võimekuse 

tõstmine läbi täiendavate investeeringute 

ja/või muude KKH/SAH suunitlusega 

arendustegevuste. 

Objektide haldajad Struktuurifondid 2016-2019 KKH/SAH  tugipunktid 

4.4. KKH keskuste ja koolide koostöös 

KKH/SAH teemalise koolist kooli liikuva 

keskkonnanädala käivitamine. Selle 

KKH koostöökoja 

töörühm 

Struktuurifondid 2017-2018 Kaasatud koolid ja toimunud 

keskkonnanädalad 
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raames külastavad maakonna õpilased 

maakonna KKH keskuseid  ja KKH/SAH 

spetsialistid külastavad koole 

programmidele eel- ja järeltöö 

läbiviimiseks (annavad tunde, viivad läbi 

kursuseid, loenguid, infotunde jne). 

4.5. Olemasolevate matkaradade korrastamine, 

Ontika-Valaste õpperaja välja ehitamine. 

RMK RMK 2015-2020 Korrastatud rajad 

4.6. Mitmekülgse loodus- ja tööstuskeskkonna 

kui olemasoleva õpivahendi rakendamine, 

vajadusel kohapõhiste õpitegevuste/ -

programmide väljatöötamine ja vahendite 

hankimine; 

KKH/SAH programmide juhendajate ja 

õpetajate koolitamine: kuidas läbi viia 

KKH/SAH õppetegevust erinevates 

keskkondades, ilma spetsiaalse KKH 

programmita. 

KKH koostöökoja 

töörühm 

Struktuurifondid 2017-2018 Õuesõppeks rakendatud alad, 

toimunud õppepäevad 

Eesmärk 5 Tõusnud on Ida-Virumaa elanikkonna keskkonnateadlikkus, omaks on võetud säästva arengu  väärtushinnangud ja 

paranenud on kodanikutunnetus 

5.1. Suunatud KKH teavitus- ja 

õppekampaaniate läbiviimine: messid, 

seminarid, koolitused, infopäevad, 

väljasõidud, perepäevad jmt erinevatele 

sihtrühmadele. 

KKH koostöökoja 

liikmed 

Struktuurifondid 

KOV, RMK 

2020 Toimunud üritused ja 

osalejate arv 

5.2. KKH/SAH programmide, õppesõitude,  

õpitubade ja õppelaagrite läbiviimine 

haridusasutuste lastele 

KKH keskused ja -

tugipunktid 

KIK, KeA, RMK 2015-2020 Läbi viidud programmid, 

õpitoad, õppesõidud, 

temaatilised üritused 
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V. Arengukava täitmise hindamine ja ajakohastamine 
 

Arengukava täitmise tulemuslikkust hinnatakse tegevustulemuste iga-aastase seirega, mille 

põhjal antakse KKH Koostöökogu poolt arengukava täitmise hinnang. Arengukava täitmise 

hinnangu andmisel määratletakse arengukava muutmise vajadus. Arengukava muutmiseks 

loetakse visiooni, tegevuskava eesmärkide ja tegevuste muutmist või uute lisamist.  

Arengukava ajakohastamise käigus vaadatakse üle päevakohased olukorda iseloomustavad 

faktandmed ning olukorrast tulenevad probleemipüstitused, hinnatakse arengukava 

elluviimise edukust, vajadusel täpsustades arengu eesmärke ja ülesandeid. Seejärel seatakse 

järgmise aasta tegevusprioriteedid ning viiakse sisse muudatused tegevuskavas. 

 

 

 

VI. Arengukava elluviimisega seotud riskid 
 

Riskid võivad olla nii väliskeskkonnas, KKH valdkonnavälisest kui ka valdkonnasisesest 

tulenevad arengud, mis võivad oluliselt mõjutada Ida-Virumaa KKH Koostöökoja ning seotud 

institutsioonide edukust eesmärkide saavutamisel ja tegevuste läbiviimisel. Maandatud riskid 

aitavad kaasa arengukava edukale elluviimisele. 

 

Võimalikud riskid Lahendused riskide maandamiseks 

Riigi majanduspoliitikast tulenev oht. 

Tööstuse surve keskkonnale suureneb – 

tööstusega seotud inimesed ei väärtusta 

KKH-d (kõik on niigi rikutud). 

Ida-Virumaa tööhõive määr langeb – 

suuremale hulgale elanikkonnast muutub 

ellujäämine peamiseks ja keskkond ei 

oma enam tähtsust. 

Täiendavate rahastusallikate leidmine, 

omavalitsuste ja koolide juhtkondade kaasamine, 

et võimaldada vähemalt haridusasutuste 

õpilastele tasuta keskkonnahariduse teenuste 

pakkumine. 

Linnadesse vähemalt KKH tugipunktide välja 

arendamine potentsiaalsete keskuste/muuseumite 

baasil. 

Riigi eelarvepoliitikast tulenev oht. 

Riik (KeM) lõpetab KKH rahastamise 

(läbi KeA ja RMK). Struktuurifondide 

(nt. KIK) toetuste vähenemine 

valdkonnale. Projektipõhisel 

finantseerimisel on vahel bürokraatlikud 

nõudmised, otsuste venimine,  

finantseerimise laekumine oodatust 

hiljem. Sellega seoses ei täideta kavas 

ettenähtud eesmärke. 

Riigi ja kohalike ühenduste vahelise dialoogi 

suurendamine, tulemustele orienteeritud 

käitumine. 

Rahaliste võimaluste suurendamine läbi 

rahastamisallikate laiendamise. 

 

KKH/SAH teenuste mahajäämuse oht. 

Uute õppekavade ja koolidele KIKi  

lihtsustatud menetluste positiivsel 

rakendumisel ei suudeta rahuldada 

kasvavat nõudmist. Tekib rahulolematus.  

 

KKH/SAH teenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse 

tõstmine läbi koostöövõrgustiku laiendamise ning 

KKH tugipunktide innustamise.   

Struktuurifondidesse projektide esitamine. 

Informatsiooni kättesaadavus, rühmade 

suunamine vähem koormatud keskustesse. 

KKH Koostöökoja maine languse oht. 

Koostöökoja töörühma motivatsioon 

kaob, nad  loobuvad KKH arendus-

tegevusse panustamisest.  

Lubatut ei suudeta ellu viia. 

KKH Koostöökoja jätkusuutlikust tagav 

arendustegevus.  

Koostöövõrgustiku laiendamine. 

Avameelne suhtlus huvigruppidega. 
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