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Kinnitatud Räpina Aianduskooli direktori 22.08.2014 käskkirjaga nr 1-6/50 
Muudetud Räpina Aianduskooli direktori 13.05.2015 käskkirjaga nr 1-6/18 

 

RÄPINA AIANDUSKOOLI ÕPPEKAVA 

Õppekavarühm  Keskkonnakaitse 

Õppekava 
nimetus  

Keskkonnakaitse 

Environmental Protection 

Õppekava kood 
EHISes  

104124 

    ESMAÕPPE ÕPPEKAVA                                   JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA 

EKR 2 EKR 3 
EKR 4 

kutsekeskharidus EKR 4 EKR 5 EKR 4 EKR 5 

    X       

Õppekava maht 
(EKAP):  

 120 

Õppekava 
koostamise alus:  

Haridus- ja teadusministri 03.07.2009.a määrus nr 59 „Keskkonnakaitse 
eriala riiklik õppekava“. Muudetud 25.03.2010 määrusega nr 14. 

Õppekava 
õpiväljundid:  

Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised, oskused ja 
hoiakud, mis on vajalikud tööks keskkonnakaitse valdkonnas ning 
eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks. 

Õppekava läbimisel õpilane 
1) väärtustab oma kutseala  ning arendab oma kutseoskusi; 
2) juhindub oma hoiakutes ja väärtushinnangutes säästva arengu 

põhimõtetest ning omab vajalikke teadmisi ja oskusi osalemiseks 
aktiivselt keskkonnaasjade  otsustamises; 

3) oskab iseseisvalt rakendada oma kutse- ja erialaseid teadmisi ning 
oskusi erinevates töösituatsioonides; 

4) on orienteeritud kvaliteetsete õpi- ja töötulemuste saavutamisele; 
5) töötab oma ja kaastöötajate  tervist ja turvalisust hoides ning tuleb 

toime ohuolukordades; 
6) oskab teha eetilisi, seaduspäraseid ja keskkonnahoidlikke  valikuid 

ning on vastutusvõimeline; 
7) oskab suhelda, analüüsida ja hankida teavet kasutades IKT 

vahendeid. 
Õppekava rakendamine Statsionaarne koolipõhine, mittestatsionaarne  

Nõuded õpingute alustamiseks Omandatud keskharidus  

Nõuded õpingute lõpetamiseks Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud 
õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel 

Õpingute läbimisel omandatav(ad)  

Kvalifikatsioon(id): - 

osakutse(d):  - 

Õppekava struktuur  
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PÕHIÕPINGUTE MOODULID  90 EKAP-it (nimetus, maht ja õpiväljundid): 

 

1. Töökeskkonnaohutus ja tööseadusandlus  1,5 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised ja oskused töötada ennast 
ja keskkonda säästvalt, oskab hinnata töökeskkonna ohutegureid ja käituda ohuolukorras 
ning tunneb tööõigusalaseid seadusi. 

Õpiväljundid: 

Õpilane 

1) mõistab oma õigusi ja kohustusi ning töötervishoiu ja tööohutuse peamisi suundumusi 
töökeskkonnas toimimisel; 

2) kirjeldab töökeskkonna ohutegureid. 

 

2. Majandus ja ettevõtlus 4,5 EKAP 

Eesmärk: õpetamisega taotletakse, et õpilane tuleb toime oma ettevõttes tegevuse 
planeerimise, majandamise, arvestuse ja turustamisega ning omandab hoiakud keskkonda 
säästvaks majandustegevuseks. 

Õpiväljundid: 

Õpilane  

1) mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna toimimist; 

2) mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas; 

3) kirjeldab turu rolli majanduse toimimises ning turustamise võimalusi ning viib toote või 
teenuse klientideni; 

4) kirjeldab raamatupidamise erinevaid võimalusi. 

 

3. Arvutiõpetus ja asjaajamine 4,5 EKAP 

Eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õpilane rakendab oma arvutiõpetuse ja asjaajamise 
alaseid teadmisi geoinfosüsteemi programmide kasutamisel 

Õpiväljundid: 

Õpilane 

1) kasutab GPS seadmeid ning oskab saadud andmeid arvutiprogrammides vaadata ja 
töödelda; 

2) rakendab igapäevase asjaajamise korraldamisega seotud teadmisi ja mõistab oma 
kohustusi ning õigusi organisaisiooni infotöös. 

 

4. Suhtlemine ja klienditeenindus 1,5 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane teenindab kliente lähtuvalt teeninduse heast 
tavast ning tuleb loovalt toime erineva kultuuritaustaga klientidega erinevates keelekasutus 
-ja töösituatsioonides. 

Õpiväljundid: 

Õpilane 

1) käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil; 

2) selgitab kliendi vajadused ja soovid, nõustab klienti professionaalselt; 

3) lahendab kliendi probleeme ja kaebusi, analüüsib tagasisidet. 
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5. Kutsealane võõrkeel 3 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane tunneb kutsealaga seonduvat sõnavara, suhtleb 
õpitavas võõrkeeles argisuhtluses nii kõnes kui kirjas iseseisva keelekasutajana. 

Õpiväljundid: 

Õpilane 

1) teab erialaga seonduvat erialast sõnavara ja mõisteid; 

2) väljendab ennast õpitavas võõrkeeles ja suhtleb  klientidega; 

3) koostab ja vormistab võõrkeeles ametikirju; 

4) kasutab võõrkeelseid sõnaraamatuid ja teabeallikaid. 

 

6. Eesti loodus 15 EKAP 

Eesmärk:  õpetusega taotletakse, et õpilane rakendab oma teadmisi  enamlevinud 
koosluste, taime-, looma-, seene- ja samblikuliikide määramisel, oskab kasutada mullakaarti 
ning määrata Eesti mullatüüpe. 

Õpiväljundid: 

Õpilane 

1) selgitab Eesti loodusmaastiku kujunemist ja muutumist; 

2) tunneb ära Eestis esinevaid tavalisemaid kooslusi ja neile iseloomulikke taime- ja 
loomaliike 

3) määrab taime- ja loomaliike;  

4) tunneb geoloogilisi mullatekke protsesse ja eristab mullatüüpe; 

5) võrdleb  vesikondi ja valdab  hüdroloogia alaseid põhimõisteid; 

 

7. Looduskaitse 4,5 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilanerakendab oma teadmisi kehtivast  
looduskaitsesüsteemist ja looduskaitseseadusest keskkonna jätkusuutlikuks kestmiseks. 

Õpiväljundid: 

Õpilane 

1) teab ja tunneb kehtivat looduskaitsesüsteemi ja looduskaitseseaduse ülesehitust; 

2) liigitab looduskaitseobjektid ja kaitsealad ning erinevate kaitserežiimiga vööndid; 

3) määrab ja rühmitab kaitsekategooriatesse tähtsamaid Eestis esinevaid kaitsealuseid liike; 

4) saab aru kaitse-eeskirjast ja rakendab kaitse-eeskirja kaitsealal tekkinud probleemi 
lahendamiseks; 

5) nimetab Natura võrgustiku direktiive ja hoiualasid ning saab aru toetuste taotlemise 
põhimõtetest. 

 

8. Keskkonnakaitse 7,5 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane teab ja tunneb keskkonnakaitse üldprobleeme, 
säästva ja jätkusuutliku arengu põhimõtteid, jäätmekäitlust ning kasutab keskkonnaalaseid 
seadusandlikke akte.  

Õpiväljundid: 

Õpilane 
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1) kirjeldab suuremaid keskkonnaprobleeme; 

2) selgitab Euroopa Liidu keskkonnanõudeid, rahvusvahelisi kokkuleppeid ja Eesti 
keskkonnakorraldust; 

3)  võrdleb keskkonnaalaseid õigusakte ja säästvat looduskasutust; 

4)  teab peamisi atmosfääri saastajaid, jäätmekäitlust ja reovee puhastusviise. 

 

9. Keskkonnakorraldus organisatsioonis 13,5 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane teab ja tunneb ettevõtlusest tulenevaid 
olulisemaid keskkonnaprobleeme ja -mõjusid ning tunneb kaasaegseid vahendeid nende 
mõjude vähendamiseks- keskkonnajuhtimissüsteemi põhimõtteid. 

Õpiväljundid: 

Õpilane 

1) teab ja tunneb ettevõtlusest tulenevaid olulisemaid keskkonnaprobleeme ja –mõjusid; 

2) mõistab keskkonnajuhtimissüsteemi põhimõtteid, peamisi elemente;  

3) kirjeldab KMH ja SMH hindamise protsessi, protseduure ning  meetodeid; 

4) loetleb ettevõtte igapäevase tegevusega seotud keskkonnategevusi ja 
keskkonnajuhtimise arenguid; 

5) tunneb ära keskkonnalubade tüüpe, oskab vormistada keskkonnalube ja arvutab ressursi 
ja saastetasu; 

6) arvutab keskkonnakulusid ja analüüsib  keskkonnaruandeid. 

 

10. Eesti metsad ja metsakasutus 4,5 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane omab metsamajanduslikku maailmapilti, 
väärtustab ja järgib metsanduse jätkusuutliku arengu põhimõtteid. 

Õpiväljundid: 

Õpilane 

1) mõistab metsamajanduse aluseid, põhimõisteid, õigusakte; 

2) korraldab metsauuendust, metsakasutust ja määrab puuliike ning metsatüüpe; 

3) selgitab metsanduses kasutatavat tehnikat, mõõteriistu ja metsatakseerimise 
põhimõtteid.  

 

11. Praktika 30 EKAP 

Eesmärk: praktikaga taotletakse, et õpilane rakendab oma teadmisi ja oskusi töökeskkonnas 
keskkonnakaitse kõigis töölõikudes; tutvub praktikakoha kui organisatsiooniga; omandab 
uusi kogemusi ja motivatsiooni tööks valitud erialal; arendab vajalikke isikuomadusi ja 
hoiakuid ning oskuse töötada meeskonnas. 

Õpiväljundid: 

Õpilane 

1) osaleb aktiivselt praktikakoha leidmisel, planeerib praktikajuhendist tulenevalt oma 
praktika eesmärgid ja tööülesanded; 

2) töötab töökollektiivi liikmena, täites ettevõtte töökorraldusest tulenevaid nõudeid; 

3) omandab praktilisi töökogemusi ühes või mitmes ettevõttes; 

4) vormistab nõuetekohaselt praktikaaruande ja esitleb seda. 
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Kohustuslikud valikõpingute moodulid 22,5 EKAP (nimetus, maht ja õpiväljundid): 

 

12.  Ulukibioloogia ja jahindus 3 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmisi ulukite bioloogiast, 
jahiulukite arvukuse reguleerimise vajadusest, ulukikahjustuste leevendamisest, 
ulukihooldest, jahipidamise viisidest, jahisaaduste vääristamisest ja ulukite loendusviisidest 

Õpiväljundid 

Õpilane 

1) kirjeldab Eesti jahiulukite bioloogiat ja ulukiloenduse meetodeid; 

2) määrab ulukite jalajälgi ja sõraliste vanust hammaste kulumise järgi; 

3) võrdleb jahipidamiseviise ja –vahendeid ning jahitrofeesid; 

4) mõistab jahieetikat ja  ohutusnõudeid. 

 

13.  Keskkonnakaitselised projektid 4,5 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane omandab oluliste keskkonnaprobleemide 
analüüsi võime ja oskuse koostada keskkonnaalaseid projekte järgides projektide 
koostamise põhimõtteid. 

Õpiväljundid: 

Õpilane 

1) kirjeldab projektitöö üldpõhimõtteid, struktuuri  lähtudes keskkonnakaitse valdkonnast; 

2) leiab fonde ja rahastamisallikaid; 

3) koostab ja vormistab projekti etteantud tingimustel. 

 

14.  Bioloogilised lagundajad 3 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane omandab ülevaate mikroorganismide 
morfoloogiast, füsioloogiast ja süstemaatikast. Käsitletakse keskkonnatingimuste toimet 
mikroorganismidele ning mikroorganismide rolli aineringetes. 

Õpiväljundid: 

Õpilane 

1) selgitab eluslooduse mitmekesisust ja  bioloogiliste lagundajate tähtsust; 

2) teab bakterite ja seente ehitust ja elutegevust; 

3) iseloomustab  keskkonnategurite mõju bioloogilistele lagundajatele; 

4) valmistadab mikrobioloogilist preparaati. 

 

15.  Sissejuhatus keskkonnakeemiasse 3 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane mõistab keskkonnaprotsesse keemia 
seisukohalt. Omandaks teadmisi lahustest ja pihussüsteemidest, tähtsamatest 
keskkonnaohtlikest ainetest ja nendega seotud globaalprobleemidest. 

Õpiväljundid: 

Õpilane 

1) selgitab  üldise ja anorgaanilise keemia põhialuseid; 

2) kirjeldab lahuste üldiseid omadusi ja pihussüsteeme; 
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3) iseloomustab olulisemaid keskkonna  saasteaineid, selgitab nende teket ja mõju 
keskkonnale; 

4) omandab laboritöö alaseid teadmisi ja oskusi. 

 

16.  Keskkonnafüüsika 1,5 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane mõistab looduses esinevaid nähtusi ja protsesse 
ning oskab neid füüsikaliselt kirjeldada. 

Õpiväljundid: 

Õpilane 

1) mõtestab ja kasutab omandatud teadmisi keskkonnas toimuvate nähtuste selgitamisel ja 
väärtustamisel ning igapäevaelu probleemide lahendamisel; 

2) selgitab teaduse ja tehnoloogia saavutuste mõju looduskeskkonnale ja inimesele; 

3) leiab iseseisvalt usaldusväärset loodusteaduslikku informatsiooni ja kasutab seda 
erinevate ülesannete lahendamisel. 

 

17.  Maastikuhooldus ja pargimajandus 3 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane teab pool-looduslike koosluste ja 
kultuurmaastiku kujunemise, kaitse ja hoolduse üldisi põhimõtteid ning tunneb parkide ja 
puhkealade hooldamise põhimõtteid.  

Õpiväljundid: 

Õpilane 

1) selgitab Eesti maastiku tekke- ja arengulugu; 

2) kirjeldab maastikuplaneerimise põhimõtteid ja viib läbi  inventeerimist; 

3) hooldab erinevaid  maastikuelemente  kasutades  õigeid töövõtteid ja  tehnilisi 
vahendeid. 

 

18.  Regionaalplaneerimine 1,5 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmisi regionaalplaneeringu 
vajalikkusest,  Eesti planeerimissüsteemist ja planeeringute koostamise protsessidest. 

Õpiväljundid: 

Õpilane 

1) selgitab planeeringute eesmärke ja vajadust; 

2) eristab planeeringute liike; 

3) kasutab planeerimisseadust. 

 

19.  Dendroloogia 2 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane oskab eristada tunnuste alusel puittaimede liike, 
teab nende dekoratiivseid omadusi ning kasvunõudeid; õppija oskab valida erinevatele 
puittaimedele  kasvunõuetele vastava kasvukoha, oskab hooldada puittaimi. 

Õpiväljundid: 

Õpilane 

1) tunneb ära Eestis kasvavaid puittaimi; 

2) kirjeldab puittaimede  kasvunõudeid, hooldust ja paljundamist. 
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27. Karjääriõpetus 1 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane omandab oskused, teadmised ja pädevused 
enda karjääri planeerimiseks kaasaegses majandus-, ettevõtlus-ja töökeskkonnas, lähtudes 
elukestva õppe põhimõtetest. Õpilane kasutab erinevaid infoallikaid ja arvutirakendusi ning 
internetivõimalusi, oskab vajadusel otsida nõu, tuge ja teavet ning hindab saadud info 
usaldusväärsust. 

Õpiväljundid: 

Õpilane 

1)  mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas karjääriplaneerimise 
protsessis. 

 

Valikõpingute moodulid 7,5 EKAP (nimetus, maht ja õpiväljundid): 

Õpilasel tuleb valida valikõpingute mooduleid mahus 7,5 EKAP 

 

20. Loodusfotograafia 1,5 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmisi fotoaparaadi 
tööpõhimõttest, käsitsemisest, fotokaamera valikust, lisatarvikutest, loodusobjektide 
pildistamise eripärast ja pilditöötlusest. 

Õpiväljundid: 

Õpilane 

1)  kirjeldab fotoaparaadi tööpõhimõtet, käsitleb fotokaamerat ja lisaseadmeid; 

2) pildistab looduses objekte ja töötleb pilte. 

 

21. Jäljed ja helid looduses 1,5 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmisi looduses nähtavatest 
loomade-lindude jala- ja tegevusjälgedest ning loomade poolt tekitatud helidest-
häälitsustest. 

Õpiväljundid: 

Õpilane 

1) määrab looma- ja linnuliikide jala- ning tegevusjälgi looduses; 

2) tunneb ära ja võrdleb erinevate looma- ja linnuliikide häälitsusi. 

 

22. Maaparandus maamõõdu alustega 1,5 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised maaparanduslikest 
abinõudest, kuivendusplaani koostamise põhimõttest ning maamõõtmise viisidest ja 
instrumentidest. 

Õpiväljundid: 

Õpilane 

1) kirjeldab maaparanduslikke abinõusid; 

2) koostab kuivendusplaani järgides koostamise põhimõtteid; 

3) kirjeldab mõõdistamise viise ning mõõdistab vastavat tehnikat kasutades.  

 

23. Loodusvarade kasutamine ja kaitse 1,5 EKAP 
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Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane saab ülevaate kõikidest peamistest Eestimaa 
loodusressurssidest ja nende kasutamisest ning kaitsest. 

Õpiväljundid: 

Õpilane 

1) nimetab Eestimaa peamisi loodusressursse; 

2) kirjeldab peamiste loodusressursside kasutamist ja kaitset. 

 

24. Metsamarja ja -seene kasvatus 1,5 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised metsamarjadest ja -
seentest, nende kasvatamisest ja töötlemisest ning kvaliteedinõuetest nende turustamisel. 

Õpiväljundid: 

Õpilane 

1) annab ülevaate seente ja marjade bioloogiast, toiteväärtusest ja raviomadustest; 

2) kirjeldab metsamarjade ja -seente kasvatamist ning  nõudeid hoiustamisele, töötlemisele 
ja kaubastamisele. 

 

25. Loodusturism 1,5 EKAP 

Eesmärk:  õpetusega taotletakse, et õpilane on omandanud põhiteadmised loodusturismi 
olemusest ja selle korraldusest. 

Õpiväljundid: 

Õpilane 

1) hindab loodusturismi potentsiaali Eestis ja väärtustab kohalikke loodus- ja 
kultuuriväärtusi; 

2) rakendab oma teadmisi loodusmatka korraldamisel. 

 

26. Mahepõllumajandus 1,5 EKAP 

Eesmärk: õpetusega  taotletakse, et õpilane omandab teadmisi ja oskusi aiasaaduste 
kasvatamisest  jälgides maheviljeluslikke meetodeid. 

Õpiväljundid 

Õpilane 

1) rakendab aiasaaduste tootmises mahepõllumajanduslikke nõudeid (sh vajalik 
dokumentatsioon); 

2) kasutab mahetootmises kasutatavaid aiatarvikuid või /ja mullaharimisagregaate; 

3) ennetab või tõrjub maheviljeluse norme järgides enamlevinud aiakultuuride kahjustajaid 
ning teostab maheviljeluse reegleid järgides taimede väetamist.  

Spetsialiseerumised (moodulite nimetus ja maht): puuduvad  

Õppekava kontaktisik  

ees- ja perenimi:  Õnne Rämmann 

ametikoht:  Keskkonnakaitse eriala juhtõpetaja 

telefon:  5342 6539 

e-post:  onne.rammann@aianduskool.ee 

Märkused: Moodulite rakenduskavad asuvad kooli veebilehel www.aianduskool.ee/oppekavad 

http://www.aianduskool.ee/oppekavad


9 

 

 


