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Kinnitatud Räpina Aianduskool direktori 22.08.2014 käskkirjaga nr 1-6/50 

 

KESKKONNAKAITSE ÕPPEKAVA MOODULITE RAKENDUSKAVAD  

PÕHIÕPINGUTE MOODULID 90 EKAP-it 

Sihtrühm EKR 4. tase kutseharidus 

Õppevorm Statsionaarne 

Mooduli nr Mooduli nimetus  Mooduli maht  (EKAP) Õpetajad 

1 TÖÖKESKKONNAOHUTUS JA 

TÖÖSEADUSANDLUS 

1,5 EKAP Uno Minka 

Nõuded mooduli alustamiseks Puuduvad 

Mooduli 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 Hindamiskriteeriumid 

Õpilane: 

 1) mõistab oma õigusi ja kohustusi 
ning töötervishoiu ja tööohutuse 
peamisi suundumusi töökeskkonnas 
toimimisel  
2) kirjeldab töökeskkonna ohutegureid 
 

 

 

Õpilane: 

 loetleb ja selgitab iseseisvalt tööandja ja töötajate peamisi õigusi ning kohustusi ohutu töökeskkonna tagamisel  

 tunneb ära ja kirjeldab meeskonnatööna töökeskkonna üldisi füüsikalisi, keemilisi, bioloogilisi, 
psühhosotsiaalseid ja füsioloogilisi ohutegureid ja meetmeid nende vähendamiseks 

 tunneb ära tööõnnetuse ja loetleb meeskonnatööna lähtuvalt seadustes sätestatust töötaja õigusi ja kohustusi 
seoses tööõnnetusega 

 kirjeldab meeskonnatööna tulekahju ennetamise võimalusi ja enda tegevust tulekahju puhkemisel 
töökeskkonnas 

 leiab juhtumi näitel iseseisvalt töötervishoiu ja tööohutusealast informatsiooni erinevatest allikatest sh 
elektrooniliselt 

 leiab iseseisvalt töölepinguseadusest informatsiooni töölepingu, tööajakorralduse ja puhkuse kohta ning 
nimetab töölepingu, töövõtulepingu ja käsunduslepingu peamisi erinevusi ja kirjeldab töölepinguseadusest 
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tulenevaid töötaja õigusi, kohustusi ja vastutust 

Teemad, alateemad 
 
TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUS 
ESMAABI  
TÖÖSEADUSANDLUSE ALUSED 
 
 

TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUS. ESMAABI      

TÖÖSEADUSANDLUSE ALUSED      

TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUS. ESMAABI  

Töökeskkond: üldnõuded, töökoht, töövahend. Tööolme. Tööohutuse ja töötervishoiu tagamise meetmed 

Töökeskkonna ohutegurid ja ohutusjuhendid. Tervisekontroll. Tööandja ja töötaja kohustused ja õigused. Turvalisus. 

Õnnetusoht ja käitumine ohuolukorras. Tööõnnetus ja kutsehaigus. 

ESMAABI: Tegutsemine õnnetuspaigal. Põhilised esmaabivõtted. Esmaabi lämbumise korral. Uppumine. Haavad ja 

vereringehäired. Äkkhaigestumised, teadvusekaotus. Kukkumine. Luumurrud. Lihaste ja liigeste venitused. 

Põletushaavad. Külmumine. Kuumakahjustused. Mürgitused. Võõrkehad. Valud, palavik. Psüühiline kriisiseisund. 

Liiklusõnnetused. Sidumis- ja toestamisvahendid. Kannatanu tõstmine, kandmine, transportimine. Esmaabi vahendid 

töökohal. Koduapteek. 

TÖÖSEADUSANDLUSE ALUSED 

Lepingulised suhted. Füüsilised ja juriidilised isikud. Tehingu mõiste ja vorm. Lepingu mõiste. Lepingute liigid, sisu ja 

sõlmimise kord. Volitus ja volikiri. Tähtaeg ja tähtpäev. Ametijuhend. Töölepingu pooled, nende õigused ja kohustused 

Töölepingu kohustuslikud tingimused. Määratud ja määramata ajaks töölepingu sõlmimine. Katseaeg. Töölepingu 

peatumine ja muutmine. Üleviimine teisele tööle. Töölepingu lõpetamine. Töölepingu tühistamine ja kehtetuks 

tunnistamine. 

Kollektiivleping. Kollektiivlepingu pooled ja selle sõlmimise kord. Töövaidluste lahendamine. Töötajate usaldusisik. 

Töötüli liigid. Streik ja töösulg. Seaduslikust streigist osavõtjate tööalased õigused. Töö-ja puhkeaeg. Töönorm, tööpäev, 

töönädal, töövahetus. Ületunnitöö. Töötamine puhkepäevadel, rahvus- ja riigipühadel. 

Puhkuse liigid: põhi- ja lisapuhkus, palgata- ja osaliselt tasustatav puhkus, vanemapuhkused, õppepuhkus ja nende 

andmise kord. Puhkuse tasustamine. Puhkuse kasutamist takistavad asjaolud ja puhkuse katkestamine. 

Töö tasustamise alused. Palk, põhi- ja keskmine palk, lisatasu ja juurdemaksed. Palgatingimuste kehtestamine ja palga 

maksmise kord. Töö tasustamine eritingimustes. Tagatised ja hüvitused. Kinnipidamised palgast. Sotsiaalsed tagatised: 
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toetused, pensionisüsteem. Materiaalne vastutus tööõigussuhetes. 

sh iseseisev töö iseseisev töö – juhtumi analüüs. Hindamine -mitteeristav 
iseseisev töö – kirjalik kokkuvõte töölepinguseaduse põhjal. Hindamine -mitteeristav 

sh praktika Puudub 

Õppemeetodid Loeng, arutelu, praktiline töö, meeskonnatöö, juhtumianalüüs, rollimäng, tagasiside 

Hindamine sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt. 
Mooduli hinne kujuneb töötervishoiu, tööohutuse ja esmaabi ning tööseadusandluse aluste kokkuvõtvate hinnete alusel 

ja õpiväljundite omandamisel sooritatud iseseisvatest töödest. 

sh hindamismeetodid Kirjalikud tööd 

Õppematerjalid Õpetaja poolt koostatud loengumaterjalid (konspekt, esitlus, töölehed) 

Töötervishoiu ja tööohutuse käsiraamat (DVD) 

Ohutusjuhendid 

Tööinspektsiooni koduleht  www.ti.ee, TI infokiri 

EL  poolt kehtestatud normatiivid, soovitused, infokirjad 

Töölepinguseadus. Töölepinguseaduse käsiraamat. Individuaalse Töövaidluse lahendamise seadus 
Täiskasvanute Koolituse Seadus 
Töötajate Usaldusisiku Seadus 
Tsiviilseadustiku Üldosa Seadus 

 

Mooduli nr Mooduli nimetus 
Mooduli maht 
(EKAP) 

Õpetajad 

2 MAJANDUS JA ETTEVÕTLUS 4,5 EKAP Tiiu Ruuspõld 

Nõuded mooduli alustamiseks puuduvad 

http://www.ti.ee/
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Mooduli eesmärk 
Õpetusega taotletakse, et õpilane tuleb toime oma ettevõttes tegevuse planeerimise, majandamise, arvestuse ja 
turustamisega ning omandab hoiakud keskkonda säästvaks majandustegevuseks. 

Õpilane: 
1.mõistab majanduse olemust ja 

majanduskeskkonna toimimist  
 

Õpilane: 
 

 selgitab nõudluse ja pakkumise ning turutasakaalu kaudu turumajanduse olemust 

 koostab juhendi alusel elektrooniliselt oma leibkonna ühe kuu eelarve 

 loetleb Eestis kehtivaid otseseid ja kaudseid makse  

 leiab iseseisvalt informatsiooni  peamiste pangateenuste ja nendega kaasnevate võimaluste ning kohustuste 
kohta 

 kasutab majanduskeskkonnas orienteerumiseks juhendi alusel riiklikku infosüsteemi „e-riik“...... 

 2 . mõtestab oma rolli 

ettevõtluskeskkonnas 

 

 kirjeldab meeskonnatööna ettevõtluskeskkonda Eestis oma õpitavas valdkonnas 

 võrdleb iseseisvalt oma võimalusi tööturule sisenemisel palgatöötajana ja ettevõtjana , lähtudes 
ettevõtluskeskkonnast  

 kirjeldab meeskonnatööna vastutustundliku ettevõtluse põhimõtteid 

 kirjeldab meeskonnatööna kultuuridevaheliste erinevuste mõju ettevõtte majandustegevusele 

 kirjeldab ja analüüsib ettevõtte äriideed õpitava valdkonna näitel ja koostab  juhendi alusel meeskonnatööna 
elektrooniliselt lihtsustatud äriplaani 

3. kirjeldab turunduse rolli majanduse 

toimimises ning turustamise võimalusi 

ning toote või teenuse klientideni 

viimisel 

 kirjeldab turunduse mõisteid, vajadust, rolli, turunduslikku mõtteviisi ja turunduse arengut 

 kirjeldab turunduse juhtimise, turundusuuringute läbiviimise ja sihtturu hindamise, positsioneerimise ja 
turundusmeetmestiku rakendamise võimalusi 

 kirjeldab meeskonnatööna toodet, toote arendamist, jaotuskanaleid ja turukommunikatsiooni vahendeid 
turundusplaani koostamisel 

4. kirjeldab raamatupidamise erinevaid 

võimalusi 
 kirjeldab tekke ja kassapõhise raamatupidamise põhimõtteid 

 koostab raamatupidamise alg-ja koonddokumente, arvestusregistreid ning raamatupidamisaruandeid 

 kirjeldab rahanduse ja panganduse olemust ning arvutab intresse 

Teemad, alateemad  

Majanduse ja ettevõtluse alused 

MAJANDUSE ALUSED. Majandusteooria olemus, majanduse põhiküsimused, mõisteid. Vajadused ja ressursid. Nõudluse 

ja pakkumise mehhanismid.  Valitsuse roll ja funktsioonid: eelarve, maksud ja nende olemus. Finantsasutused ja nende 

teenused ( hoiused, laenud, intress, viivised, kurss, rahavahetused) 

ETTEVÕTLUSE ALUSED 
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Ettevõtluse olemus. Ettevõtluskeskkond. Ettevõtete liigitus. Ettevõtte asutamine. Ettevõtte tulud ja kulud. Erinevad 

ettevõttevormid ja nende erinevused.Ettevõtlust toetavad tugisüsteemid. Äriidee olemus ja püstitamine.  Äriplaani 

koostamise põhimõtted. Äriplaani koostamine  

TÖÖ TASUSTAMINE   
Töö tasustamise alused: aja- ja tükipalk, põhi- ja keskmine palk, lisatasu ja juurdemaksed; puhkuse tasustamine. 
Kinnipidamised palgast.   

Turunduse alused 

TURUNDUSE ALUSED 

 Turunduse olemus, areng, turunduskeskkond. Tarbija tunnused, ostuotsustusprotsess, tarbijakäitumise mõjurid. Turu 

segmentimine ja toote positsioneerimise mõiste.  Toote, kaubamärgi ja brändi mõiste ning liigitus, toote elutsükkel. 

 Müük, strateegiad, taktikad, reklaam, müügitoetus. Turunduskanali valik. Müügikampaaniad.  Hinna tähendus, 

hinnakujundust mõjutavad tegurid, hinnakujundusmeetodid. 

Raamatupidamise ja rahanduse alused 

RAAMATUPIDAMISE OLEMUS JA PÕHIMÕISTED 

Majandusarvestuse süsteem, arvestuse korraldamine ettevõttes. Majandustehingute dokumenteerimine ja 

dokumendikaustad, päevaraamat, kulude ja tulude arvestus, FIE maksuarvestused ja vastavad deklaratsioonid. 

 Ettevõtte varad ja varade moodustamise allikad, bilansi mõiste ja struktuur, bilansimuutused, kontode olemus ja 

ülesehitus, kontoplaan, kahekordne kirjendamine, majandustehingute dokumenteerimine ja registreerimine 

arvestusregistrites, finantsaruanded, majandusaasta aruanne.  Pank ja pangateenused. Rahaühiku väärtus, kurss, 

noteerimine. Rahaturu teenused (hoius, laen, intress, viivis, arveldused, rahavahetus.  

sh iseseisev töö 

1. Enda leibkonna ühe kuu eelarve koostamine ja kavandatu jälgimine 
2. Äriplaani vormistamine  
3. Valmistab ette toote reklaami 
4. Kirjeldab majandustehinguid arvestusregistrites ning koostab selle põhjal bilansi ja kasumiaruande 

sh praktika puudub 

Õppemeetodid 
Loeng, arutelu, praktiline töö, tööleht, küsimustik, meeskonnatöö, arvutipõhine töö, iseseisev töö, demonstratsioon, 

tagasiside, iseseisev töö infoallikatega 

Hindamine Kujundav hindamine toimub kogu õppeprotsessi jooksul 
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1. Õpimapi koostamine ja esitlemine 
 

Õpimapi koostamine vastavalt etteantud juhendile ja esitlemine. Hindamine- mitteeristav A /MA 

Kokkuvõtva hinde kujunemine 

 
Õpilane on omandanud kõik mooduli õpiväljundid lävendi tasemel "A" (arvestatud) ja sooritanud etteantud ülesanded 
sh. iseseisva töö nõuetekohaselt ja õigeaegselt. 

Õppematerjalid  

Majanduse ABC A. Arrak jt 

Ettevõtlikkusest ettevõtluseni R.Eamets jt.SA Teadlik Valik 2012 

Ettevõtlusõpik-käsiraamat  Suppi, K. Atlex 2013 

Põllumajandusturundus T.Ohvril Tallinn 2010 

Turunduse alused A.Vihalem Külim 2008 

Ideest eduka ettevõtteni, R.Sirkel jt. SA Innove 2008, 

Sissejuhatus raamatupidamisse J.Kütt OÜ Külim 2009,  

Moodle e-kursus Majandusõpetuse alused, T.Ruuspõld 

Moodle e-kursus Ettevõtluse alused, T.Ruuspõld 

www.emta.ee 

www.eas.ee 

www.rik.ee 

www.eesti.ee 

www.minuraha.ee 

www.tootukassa.ee 

www.tooelu.ee 

http://www.eas.ee/
http://www.eas.ee/
http://www.rik.ee/
http://www.eesti.ee/
http://www.tootukassa.ee/
http://www.tooelu.ee/
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www.rsturundus.ee 

www.raamatupidaja.ee 

www.rmp.ee 

www.fi.ee 

 

Mooduli nr.  Mooduli nimetus  Mooduli maht  (EKAP) Õpetajad 

3 Arvutiõpetus ja asjaajamine    4,5 EKAP Valdur Truija 
Katrin Kivistik 

Nõuded mooduli alustamiseks Puuduvad 

Mooduli eesmärk Õpetusega taotletakse, et õpilane rakendab oma arvutiõpetuse asjaajamise alaseid teadmisi geoinfosüsteemi 

programmide kasutamisel. 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid 

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 
organisatsiooni infotöös 

Õpilane: 

 kasutab iseseisvalt GPS seadmeid objektide leidmisel  välikeskkonnas 

 sisestab ja salvestab andmeid juhendamisel MapInfo programmi 

 iseloomustab iseseisvalt  üldist asjaajamist ja dokumendihaldust organisatsioonis; 

 mõistab dokumendihalduse õiguslikku korraldust; 

 koostab ja vormistab juhendi alusel iseseisvalt IT- vahendite abil, standardi nõuetele ja kirjakeele normidele vastavalt  
algatus- ja vastuskirja ning e-kirja, sh allkirjastab digitaalselt; 

 koostab juhendi alusel elektroonilisi kandideerimisdokumente (CV, kaasskiri motivatsioonikiri), lähtudes 
dokumentide vormistamise heast tavast;  

 kirjeldab iseseisvalt dokumentide säilitamise vajadust organisatsioonis ja seostab seda isiklike dokumentide 
säilitamisega; 

 järgib ametialase kirjaliku suhtluse põhimõtteid ja internetisuhtluse head tava. 

Teemad, alateemad ARVUTIÕPETUS. 

http://www.rsturundus.ee/
http://www.raamatupidaja.ee/
http://www.raamatupidaja.ee/
http://www.fi.ee/


 8 

ARVUTIÕPETUS 

ASJAAJAMISEALUSED 
GEOINFOSÜSTEEMID 
PRAKTILISED TÖÖD 

Põhimõisted. Failihaldus. Veebi kasutamine. 

Tekstitöötlus. Tekstide kujundamine. Objektide (pildid, diagrammid, tabelid) lisamine ja muutmine.  

Tabeltöötlus. Andmete lisamine ja kujundamine. Arvutamine valemite ja funktsioonidega. Diagrammide loomine. 

Filtreerimine. Liigendtabeli koostamine 

Esitlused ja nende loomine.  

Pilditöötlus.  

1.DOKUMENDIHALDUSE KORRALDAMINE  

1.1. Põhimõisted. 

1.2. Asjaajamise korraldamise eesmärk ja üldpõhimõtted organisatsioonis. 

1.3. Asjaajamise korraldamist reguleerivad õigusaktid ja nende kehtivusala. 

1.4. Asjaajamise alusdokumendid. 

1.5. Dokumentide süstematiseerimine ja säilitamine 

1.6. Kaasaegne dokumendihaldussüsteem. 

2. DOKUMENTIDE LOOMINE 

2.1. Dokumendiplank (üldplank, kirjaplank), väljad, üldnõuded dokumentidele. 

2.2. Ametikirja vormingu elemendid (vastavalt kirja standardile), nende paiknemine kirjaplangil, vormistamise reeglid. 

2.3. Elektrooniline dokument, dokumendi mall. 

2.4. Ametikirjade liigid (funktsioonist lähtuvalt - algatuskiri, vastuskiri, kaaskiri; sisust lähtuvalt - järelepärimine, tellimus, 

võlanõue, pretensioon, avaldus, jt). 

2.5. Ametikirja eriliigid (volikiri, garantiikiri, tõend, teatis) 

2.6. Allkiri, digiallkiri. 

2.6. Korrektne keelekasutus ametikirjades jt dokumentides (sagedasemad vead, lühendid, telefoninumbrid, koodid, 
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kuupäevad, perekonnanimede käänamine) 

2.7. Ametlik e-kiri (meilietikett, e-kirja vorming, e-kirjale vastamine). 

3. PERSONALIDOKUMENDID 

3.1. CV vormistamine. 

3.2. Kaaskirja, motivatsioonikirja vormistamine. 

GEOINFOSÜSTEEMID. Geoinfosüsteemide vahendid: operatsioonisüsteem, tarkvara, server, andmebaas. Geograafiline 

andmestik. Kaardiandmete ja andmebaasi sidumine. GIS-irakendused. GIS-i loomine. Käsiseadmed. MapInfo tarkvara. 

PRAKTILISED TÖÖD. Teksti ja tabelarvutustööde vormindamine. Andmeanalüüs. Esitluse koostamine. Pildi töötlemine. CV 

koostamine ja vormistamine. Avalduse koostamine ja vormistamine. Iseloomustuse koostamine ja vormistamine. 

Ametikirjade koostamine ja vormistamine. Töö kaartidega internetis ja GIS-programmides. GPS seadme kasutamine. 

MapInfo praktiline kasutamine. 

sh. iseseisev töö Koostab iseseisvalt elektroonilise õpimapi, milles peavad kajastuma algatuskiri, vastuskiri, ametlik e-kiri, CV, kaaskiri, 
motivatsioonikiri ja soovitatavalt teised tundides tehtavad tööd (3 tundi) 

sh. praktika Puudub 

Õppemeetodid Loeng, esitlus, praktilised tööd, kirjalikud tööd (ka arvutipõhised), analüüs, iseseisev töö, tagasiside 

Hindamine Kujundav hindamine toimub kogu õppeprotsessi jooksul 

 sh. hindekriteeriumid Mitteeristav hindamine A/MA 

 sh. kokkuvõtva hinde kujunemine Õpilane on sooritanud kõik kirjalikud ja praktilised ülesanded, sh iseseisva töö lävendi tasemel ( „A“ arvestatud) 

  sh. hindamismeetodid Õpimapp, kirjalik töö, analüüs 

Õppematerjalid Õpetaja konspekt, jaotusmaterjalid (k.a e-jaotusmaterjalid), dokumentide näidised. 

Kõrven T.-R. Dokumendihaldus. Tallinn: Külim,2006 

Raadik, M. Kuidas vormistada ametikirja? Tartu, 2008 

Raadik, M. Väikesed tarbetekstid. Käsiraamat. Tallinn, 2011 
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EVS 882-1:2013. Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumendielemendid ja vorminõuded. Osa 1: Kiri 

Abiks kandideerijale. http://www.tootukassa.ee/content/otsin-tood/abiks-kandideerijale 

Karjäärikeskus. http://www.cvkeskus.ee/career.php 

Europassikeskus. http://www.europassikeskus.ee/europassi-cv 

 

Mooduli nr.  Mooduli nimetus  Mooduli maht  (EKAP) Õpetajad 

4 SUHTLEMINE JA KLIENDITEENINDUS  1,5 EKAP Anu  Seim 

Nõuded mooduli alustamiseks Puuduvad 

Mooduli eesmärk Õpetusega taotletakse, et õpilane teenindab kliente lähtuvalt teeninduse heast tavast ning tuleb loovalt toime erineva 
kultuuritaustaga klientidega erinevates keelekasutus -ja töösituatsioonides. 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid 

Õpilane:   

1) käitub vastastikust suhtlemist 
toetaval viisil 
2) selgitab kliendi vajadused ja soovid, 
nõustab klienti professionaalselt 
3) lahendab kliendi probleeme ja 
kaebusi, analüüsib tagasisidet 

Õpilane: 

 kasutab suhtlussituatsioonile sobivat verbaalset ja mitteverbaalset suhtlemist 

 kasutab erinevaid suhtlemisvahendeid, sh järgib telefoni- ja internetisuhtluse head tava 

 järgib üldtunnustatud käitumistavasid 

 kasutab tulemusliku meeskonnatöö põhimõtteid 

 kirjeldab juhendi alusel meeskonnatööna kultuurilisi erinevusi suhtlemise 

 selgitab kliendi vajadused, esitades suunavaid küsimusi, sealjuures lähtub kliendi võimalustest ja soovidest ning 
kultuuriruumist ja traditsioonidest 

 suhtleb kliendiga eesti ja/või vähemalt ühes võõrkeeles, vajadusel kasutab infotehnoloogilisi vahendeid ja 
sotsiaalmeediat 

 kasutab nõustamisel valdkonnaspetsiifilisi teadmisi ja terminoloogiat, selgitades neid kliendile arusaadavalt 

 lahendab kliendi probleeme ja kaebusi oma pädevuse piires, pakub alternatiivseid lahendusi lähtuvalt teeninduse 
heast tavast 

Teemad, alateemad 
 

 

http://www.tootukassa.ee/content/otsin-tood/abiks-kandideerijale
http://www.cvkeskus.ee/career.php
http://www.europassikeskus.ee/europassi-cv
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SUHTLEMISE ALUSED 

KLIENDITEENINDUSE ALUSED 

 

SUHTLEMISE ALUSED. Suhtlemise mõiste. Suhtlemise sisemised tagamaad (põhimõtted, väärtused, identiteet, eesmärk). 

Suhtlemisvahendid. Suhtlemisakti etapid. Suhtlemistõkked. Suhtlemistasandid. Suhtlemise baaskompetentsid 

(kontaktioskused, kuulamisoskused, selge eneseväljendamise oskused). Käitumisstrateegiad (enesekehtestamine, alistuv 

ja agressiivne käitumine). Võidan-võidad mõtteviis suhtlemises. 

Konstruktiivne tagasiside. Konfliktid ja nende lahendamise strateegiad. Konflikti vahendamine. Grupp. Gruppidevaheline 

suhtlemine. Motiveerimine. Avalik esinemine. 

Läbirääkimised. Koosolekud. 

KLIENDITEENINDUSE ALUSED. Kliendikeskne, teenindajakeskne ja asutusekeskne teenindusfilosoofia. Klientide ootuste, 

vajaduste ja soovide väljaselgitamine; võimalik eetikakonflikt ja vastutus. Spetsiifiliste ja erivajadustega kliendid, nende 

teenindamine. 

Kaebused ja probleemid ning nende käsitlemine. Kiitused ja komplimendid. Klientide turvalisus. Klienditeenindaja 

enesejuhtimine keerulistes olukordades. Stress; toimetulek stressiga. Klienditeenindaja eneseanalüüs: oma tugevate ja 

nõrkade külgede hindamine, 

 

sh. iseseisev töö  

1. Siseteeninduse analüüs oma töö/praktikakohas. 

2. Juhtumiuuringu läbiviimine teenindajatüüpide väljaselgitamiseks. 

3. Teeninduspädevuste SWOT. 

4. Referaadi “Keskkond ja kultuur” koostamine vastavalt kooli „Kirjalike tööde koostamise juhendile“. 

sh praktika Puudub 

Õppemeetodid Loeng, arutelu, praktiline töö, meeskonnatöö, juhtumianalüüs, tagasiside 

Hindamine Kujundav hindamine toimub kogu õppeprotsessi jooksul 
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sh hindekriteeriumid Mitteeristav (A/MA) ja eristav hindamine  („3“, „4“, „5“ ) 

sh kokkuvõtva hinde kujunemine Kokkuvõttev hinne on mitteeristav A/MA. Õpilane on sooritanud kõik kirjalikud ja praktilised ülesanded, sh iseseisva töö 

õpimapi vähemalt lävendi tasemel „A“arvestatud ning eristavalt hinnatava probleemülesande lävendi  tasemel hinne 

„3“ (rahuldav) . 

 

sh hindamismeetodid 
Probleemülesanne 
1. Kliendi teenindamine  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hinne 3   Hinne 4  Hinne 5 

nõustab klienti ning soovitab ja 
tutvustab toodet, pakkudes erinevaid 
valikuvõimalusi valdkonnaspetsiifilisi 
teadmisi ja kliendile arusaadavalt 
terminoloogiat kasutades, 

nõustab klienti ning soovitab ja tutvustab toodet, pakkudes erinevaid 
valikuvõimalusi valdkonnaspetsiifilisi teadmisi ja kliendile arusaadavalt 
terminoloogiat kasutades, järgib üldtunnustatud käitumistavasid 

suhtleb kliendiga eesti ja/või vähemalt 
ühes võõrkeeles, vajadusel kasutab 
infotehnoloogilisi vahendeid ja 
sotsiaalmeediat 

suhtleb kliendiga korrektses eesti 
ja/või vähemalt ühes võõrkeeles , 
vajadusel kasutab oskuslikult 
infotehnoloogilisi vahendeid ja 
sotsiaalmeediat 

suhtleb kliendiga korrektses eesti 
ja/või vähemalt ühes võõrkeeles 
ladusalt, vajadusel kasutab oskuslikult 
infotehnoloogilisi vahendeid ja 
sotsiaalmeedia sh järgib telefoni- ja 
internetisuhtluse head tava 

kasutab nõustamisel 
valdkonnaspetsiifilisi teadmisi ja 
terminoloogiat, selgitades neid 
kliendile arusaadavalt 

kasutab nõustamisel 
valdkonnaspetsiifilisi teadmisi ja 
terminoloogiat, selgitades neid 
kliendile arusaadavalt korrektses eesti 
ja /või ühes võõrkeeles 

kasutab nõustamisel 
valdkonnaspetsiifilisi teadmisi ja 
terminoloogiat, selgitades neid 
kliendile arusaadavalt eesti ja /või 
ühes võõrkeeles, kasutab 
suhtlussituatsioonile sobivat 
verbaalset ja mitteverbaalset 
suhtlemist 

lahendab kliendi probleem//kaebuse oma pädevuse piires, vajadusel suunab probleemi lahendamise asjatundlikumale 
kolleegile 

 

Õppematerjalid Loeng, jaotusmaterjalid, erialakirjandus, internetiallikad, videod.  
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“Enesekehtestamine - ei või jah? “Niiberg, T, Urva, T. 

“Etikett - äriedu võti : käsiraamat “ Post, P, Post, P 

“Inimeselt inimesele“ H. Tooman,  A. Mae 1999,  

“Intelligentsuse psühholoogia” Mõttus, R. 

“Konfliktidest ja suhtlemisoskustest...”Krips H. 

„Kuidas suurendada müüki?“ R.Martin,  

“Kultuuridevahelised erinevused : kuidas edukalt ületada kultuuribarjääre” Lewis, Richard D 

„Küsi, kuula peegelda” Äripäev 2011,  

“Ole oma elu peremees : kuidas kasutada enda sisemist psühhoenergiat” Sinelnikov, V. 

“Suhtlemise kuldreeglid : tunnusta, naerata ja kehtesta” Niiberg, T. 

“Suhtlemine probleemsete..”.Krips,H.,   Siivelt,P.,  Rajasalu, A. 

“Sõbraks olemise kunst” Niiberg, T. 

“Teenindusühiskond…” H. Tooman 2003,  

www.e-ope.ee/repositoorium, www.myygiproff.ee,  www.teeninduskvaliteet.ee  

 

Mooduli nr.  Mooduli nimetus  Mooduli maht  (EKAP) Õpetajad 

5 KUTSEALANE VÕÕRKEEL 3 EKAP Irma Samoldina 

Nõuded mooduli alustamiseks Omandatud keskkooli keeletase.  

Mooduli eesmärk Õpetusega taotletakse, et õpilane tunneb kutsealaga seonduvat sõnavara, suhtleb õpitavas võõrkeeles argisuhtluses nii 

kõnes kui kirjas iseseisva keelekasutajana. 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid 

http://www.e-ope.ee/repositoorium
http://www.myygiproff.ee/
http://www.myygiproff.ee/
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Õpilane: 
1) kasutab 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 

Õpilane: 

 kasutab võõrkeelset põhisõnavara ja tuttavas olukorras grammatiliselt õiget keelt 

 loeb erialast teksti ning mõistab teksti sisu 

 esitab ja põhjendab lühidalt oma seisukohti erinevates mõttevahetustes 

 kirjeldab võõrkeeles oma tööpraktikat ja analüüsib oma osalemist selles 

 koostab õpitavas võõrkeeles ametikirju ja teeb etteantud ametikirja põhjal kokkuvõtte 

 tutvustab õpitavas võõrkeeles oma eriala ja tõlgib erialast teksti 

 koostab õpitavas võõrkeeles töökohale/praktikakohale kandideerimise avalduse, CV/Europasse 

Teemad, alateemad 
 
 
 

AMETIKIRJAD. Ärikirja koostamine: pöördumine, üldkasutatavad väljendid ja lühendid. Tellimuse koostamine, muutmine, 

tühistamine. Avalduse, CV, seletuskirja ja kinnituskirja koostamine vastavalt vormistusnõuetele. 

KUTSEALANE SÕNAVARA. Keskkonnakaitsega seotud sõnavara: looduskaitsealad, taimed, loomad, linnud. Globaalsed 

keskkonnaprobleemid. Keskkonnaprobleemid Eestis. Turism ja keskkond. Loodusvarad ja nende kasutamine.  

SUHTLEMINE JA KLIENDITEENINDUS.   

Suhete loomine. Enda ja oma töökohustuste kirjeldamine; kogemusi, teadmisi, oskusi ja iseloomu kirjeldav sõnavara. 

Eriala ja kooli tutvustus. Tööintervjuu sõnavara. Telefonivestlus: kasutatavad tüüpväljendid, teadete jätmine, nimede ja 

numbrite edastamine. Viisakusväljendid. 

Iseseisev töö (12 tundi) Rühmatöö: infoplakati koostamine ühe kaitseala kohta. Rühmatöö: loodusmarsruudi koostamine ja esitlus. Referaat 

looma, puu või kala kohta. Õpimapp, mis sisaldab CV-d, avaldust, motivatsioonikirja ja ärikirja. 

Praktika Praktika puudub 

Õppemeetodid Tekstide lugemine ja tõlkimine; kirjalike tekstide (sh kirjade ja avalduste) koostamine; võõrkeelse info otsimine; 
praktiline keelendite harjutamine (dialoog, intervjuu). 

Hindamine Eristav 

Hindekriteeriumid Rahuldav (3): kasutab võõrkeelset põhisõnavara ja peamisi erialaseid termineid; loeb erialast teksti ja mõistab 
sõnaraamatu abiga üldiselt teksti sisu; suulises kõnes esitab lühidalt oma seisukohti ja oskab vastata küsimustele; 
koostab näidise abil ametikirju ja saab üldiselt aru talle saadetud ametikirja sisust; oskab koostada lihtsat võõrkeelset CV-
d ja kandideerimisavaldust; tutvustab lühidalt oma eriala ja kooli. 
Hea (4): Kasutab grammatiliselt õigesti võõrkeelset sõnavara ja tunneb erialast terminoloogiat; loeb ja tõlgib erialast 
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teksti, suulises kõnes esitab arusaadavalt oma seisukohti ja on võimeline osalema mõttevahetuses; koostab iseseisvalt 
ametikirju ja teostab kirjavahetust võõrkeeles; koostab võõrkeelse CV, kandideerimisavalduse ja motivatsioonikirja; 
tutvustab oma eriala, kooli ja kooliümbrust. 
Väga hea (5): kasutab iseseisvalt ja aktiivselt võõrkeelset põhisõnavara ja erialast terminoloogiat; suhtleb vabalt 
võõrkeeles; koostab iseseisvalt ja veavabalt ametikirju ja teostab võõrkeelset kirjavahetust; koostab põhjaliku vigadeta 
CV, kandideerimisavalduse ja motivatsioonikirja; tutvustab põhjalikult oma eriala ja sellega seonduvat, kooli ja kooli 
ümbrust. 

sh kokkuvõtva hinde kujunemine Kokkuvõttev hinne kujuneb protsessihinnete koondhindest ja õpiväljundite omandamisel sooritatud iseseisvatest 
töödest. 

sh hindamismeetodid Kirjalikud tööd (test, kiri, CV, avaldus, tõlge, loovtekst). Hinnatakse vastavust kirjalike tööde juhendile ja keelelist 
korrektsust. 
Praktiline kõnekeele demonstratsioon (dialoog, intervjuu, diskussioon, ettekanne). Hinnatakse keelelist korrektsust ja 
esinemisoskust, diskussiooni puhul ka väidete asjakohasust. 

Õppematerjalid Ava Deutsch Drutman, Susan Klam Zuckerman. Protecting our Planet.  
Nora Toots, Dia Virkus. Let's Start Business. Tln, 2000. 
Õpetaja koostatud materjalid. 

 

Mooduli nr.  Mooduli nimetus  Mooduli maht  (EKAP) Õpetajad 

6 EESTI LOODUS 15 EKAP Svetlana Tund 
Arvi Lepisk 
Tarmo Evestus 
Heli Sinipalu 
Sirje Tooding 
Peedu Kaare 

Nõuded mooduli alustamiseks Puuduvad 

Mooduli eesmärk Õpetusega taotletakse, et õpilane rakendab oma teadmisi enamlevinud koosluste, taime-, looma-, seene- ja 

samblikuliikide määramisel, oskab kasutada mullakaarti ning määrata Eesti mullatüüpe. 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid 
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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 

Õpilane: 

 tunneb erinevaid Eesti loodusmaastiku pinnavorme, nende kujunemise ja muutumise põhjusi 

 toob esile Põhja- ja Lõuna-Eesti loodusmaastike erisused 

 hindab tehismaastike mõju looduskeskkonnale 

 kirjeldab metsa- ja niidukooslusi tunnusliikide järgi kasutades määrajaid 

 leiab võimalikke kooslustes esinevaid tunnusliike 

 määrab Eesti taime- ja loomaliike kasutades abivahendeid 

 kogub,  süstematiseerib ja koostab herbaariumi juhendamisel 

 teab etteantud nimekirja alusel liigi teaduslikku nime 

 selgitab mullatekke protsesse ja tunneb kivimeid 

 võrdleb mullatüüpe ja kirjeldab nende omadusi   

 oskab võtta mullaproovi  ja analüüsib seda lähtuvalt ülesandest 

 loeb juhendamisel mullakaarti ja leiab  mullaerimeid 

 määrab juhendi abil vesikondi 

 valdab  hüdroloogia alaseid põhimõisteid 

 analüüsib maaparanduse mõju veeringele 

 teeb kokkuvõtte märgalade hüdroloogia kohta 

Teemad, alateemad 
 

 

 

ELUSLOODUSE JAOTUSED. Bioloogiline nomenklatuur. 

BOTAANIKA. Taimeriigi jaotamine (samblad, sõnajalgtaimed, paljasseemnetaimed, katteseemnetaimed, nende ehitus, 

olulisemad rühmad ja enamlevinud liigid). Taimede määramine. Kaitsealused liigid. Mürgised taimed. Söödavad ja 

ravimtaimed. Olulisemad kodumaised ja võõrpuuliigid. Seened (seente üldiseloomustus, enamlevinud söödavad ja 



 1

7 

 

 

 

 

 

ELUSLOODUSE JAOTUSED 

BOTAANIKA  

EESTI TAIMESTIK JA TAIMKATE 

ZOOLOOGIA 

ÖKOLOOGIA 

GEOLOOGIA 

MULLASTIK 

KLIIMA 

HÜDROLOOGIA 

 

 

mürgised seened, kaitsealused liigid). Samblikud (üldiseloomustus, enamlevinud liigid, kaitsealused liigid, 

lihhenoindikatsioon). Vetikad (üldiseloomustus, vetikate olulisemad rühmad ja tavalisemad liigid). 

EESTI TAIMESTIK JA TAIMKATE. Eesti taimekooslused ja neile iseloomulikud liigid. Metsataimkond. Arumetsad: nõmme-, 

palu-, laane-, loo-, salumetsad (sh sürja- ja pangametsad). Lammimetsad. Soostunud ja rabastunud metsad. Soometsad: 

madalsoo- (sh lodumetsad) , siirdesoo- ja rabametsad. Kõdusoometsad. Sootaimkond: madalsood (sh õõtsik-ja 

allikasood), siirdesood, rabad. Niidutaimkond: aruniidud (loo-, nõmme-, palu- ja pärisaruniidud), lamminiidud, 

rannikuniidud (sh roostikud), soostunud niidud, pool- looduslikud kooslused. Luitetaimkond. Kaljutaimkond. 

Veetaimkond (Eesti järvetüübid, olulisemad mage- ja riimvee taimekooslused). Kultuurtaimkond (enamlevinud kõrrelised 

ja liblikõielised taimed). Ruderaaltaimkond. Invasiivsed võõrliigid. Koosluste loodusväärtuste hindamine.  

ZOOLOOGIA. Loomariigi peamised hõimkonnad (kehaehitus, areng, eluviis, esindajad Eestis, kaitsealused liigid), Eesti 

fauna. Käsnad, ainuõõssed, lameussid, ümarussid, rõngussid. Limused. Lülijalgsed (putukad). Kalad (Eesti kalastik, 

olulisemad töönduskalad, kalavarud). Kahepaiksed. Roomajad. Linnud (lindude ränded ja nende uurimine, Eesti 

linnustik). Imetajad. 

ÖKOLOOGIA. Ökoloogia mõiste. Keskkonnategurid. Eluslooduse organiseerituse tasemed (isend, populatsioon, kooslus, 

ökosüsteem, biosfäär). Populatsiooni dünaamika. Organismide kooselu (sümbioos, kommensalism, parasitism, 

konkurents). Kohastumine. Ökoloogiline nišš. Suhted ökosüsteemis (toiduahelad, toiduvõrgustik, ökoloogiline püramiid). 

Suktsessioon (pioneerliigid- ja kooslused, primaarne ja sekundaarne suktsessioon, kliimakskooslused). Bioloogiline 

mitmekesisus. Ökosüsteemi stabiilsus ja taastuvus. Maismaa-, magevee- ja rannikumere ökosüsteemid.  

GEOLOOGIA. Kivimid, nende teke ja omadused. Eesti aluspõhi ja pinnakate. Pinnavormide teke ja kujunemine. 

Pinnamood. Maavarad.  

MULLASTIK. Aluspõhi, pinnakate ja mulla lähtekivim. Mullatekketegurid ja protsessid. Mulla mineraal- ja orgaaniline 

aine. Mulla koostis ja omadused. Mulla geneetilised horisondid, nende tähistamine. Mulla profiil. Eesti mullatüübid. Eesti 

mullastiku valdkonnad. 

KLIIMA. Kliimavööndid. Eesti kliima iseärasused. Sademed, aurumine. Vegetatsiooniperiood. 

HÜDROLOOGIA. Põhjavesi. Pinnavesi. Veeringe looduses. Veebilanss. Vesikonnad. Jõgede, järvede, soode ja märgalade 

hüdroloogia. Maaparanduse mõju veeringele. Hüdroloogilised arvutused.      

PRAKTILISED TÖÖD. Taime-, looma-, samblikuliikide määramine. Taimekoosluste määramine.  Mullastiku kaardi  
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koostamine mulla profiilidega ja mulla tüüpidega. 

 

sh. iseseisev töö 1. Juhendi järgi herbaariumi koostamine ja vormistamine (25 taime). Hindamine- mitteeristav A/MA 

2. Ökoloogia juhendi järgi toiduahela ja toiduvõrgustiku koostamine. Hindamine- mitteeristav A/MA 

3. Juhendi järgi ühe Eesti imetaja  liigi kohta referaadi koostamine ja esitlemine. Hindamine- mitteeristav A/MA 

4. Linnurände vaatlus ja analüüs. Hindamine- mitteeristav A/MA 
5. Juhendi järgi putukate kogumine ja määramine. Hindamine- mitteeristav A/MA 

6. Testide lahendamine e-kursusel „Geoloogia alused“   ja „Mullaõpetus“. Hindamine- mitteeristav A/MA 
7. Kodukoha veekogu hüdroloogiline kirjeldus.  Hindamine- mitteeristav A/MA 

sh praktika puudub 

Õppemeetodid Loeng, arutelu, praktiline töö, meeskonnatöö, iseseisev töö 

Hindamine Kujundav hindamine toimub kogu õppeprotsessi jooksul 

sh. hindekriteeriumid Eristav 

sh. kokkuvõtva hinde kujunemine Mooduli kokkuvõttev hinne kujuneb kui õpilane on sooritanud   eristavalt hinnatava struktureeritud kirjaliku töö lävendi   
tasemel hinne „3“ (rahuldav). Mooduli hinde saamiseks tuleb kõikides õpiväljundites saada positiivne hinne.  

sh.hindamismeetodid 
Struktureeritud kirjalik töö 

Hinne „3“ Hinne „4“ Hinne „5“ 

testis vastab õigesti ja lahendab ära 

5/10 etteantud ülesannetest 

testis vastab õigesti ja lahendab ära 

7/10  etteantud ülesannetest 

testis vastab õigesti ja lahendab ära 

9/10 etteantud ülesannetest 

 

Õppematerjalid 1. Õppekirjandus 

Geoloogia: 

Arold, I. Eesti maastikud. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2005 

Arold, I., Raukas, A., Viiding, H. Geoloogia alused. Tallinn, Valgus, 1987 

Kalm, V., Kirs, J., Kirsimäe, K., Kurvits, T. Mineraalid ja kivimid. Tartu Ülikooli Kirjastus, 1999 
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Nestor, H., Raukas, A., Veskimäe, R. Maa universumis Möödanik, tänapäev, tulevik. Tallinn, OÜ Reves Grupp, 2004 

Pirrus, E. Eluta loodusmälestiste uurimine ja kaitse. Teaduste Akadeemia Kirjastus, 2003 

Raukas, A., Eesti loodus. Tallinn, Valgus, 1995 

Raukas, A., Geoloogia ja geofüüsika alused. Tallinn, Eesti Mereakadeemia, 2003 

Suuroja, K., Kiviaabits Eesti kivimid. OÜ Geo Trail KS, 2004 

Suuroja, K., Kiviaabits Eesti mineraalid. OÜ Geo Trail KS, 2007 

Suuroja, K., Suuroja, M.Eesti 100 rändrahnu. OÜ Geo Trail KS, 2006 

Mullaõpetus: 

Kask, R. Eesti mullad. Tallinn, 1996 

Kask, R., Tõnisson, H. Mullateadus. Tallinn, 1987 

Kõlli, R. Eesti muldade määraja. Tallinn 2002 

2. Räpina Aianduskooli e-kursused: 

„Mullaõpetus“ (parool: moreen219) 

„Geoloogia alused“ (parool: kivi219) 

3. Õppematerjalid: 

 vahendid mullaproovi võtmiseks ja mulla happesuse ning N P K sisalduse analüüsimiseks 

 juhendid mullakaardi lugemiseks 

 mineraalide ja kivimite kollektsioon 

 testid geoloogia ja mullaõpetuse põhimõistete kohta. 

4. Praktiliste tundide läbiviimise kohaks on:  kooli õppeklass, õppemajand ja park. Elektroonilised tekstid, piltmaterjalid, 

taimekahjustajate näidismaterjalid karpides ja anumates, õppefilmid (soovi korral on võimalik taotleda tekstipõhiseid 

materjale ka paberkandjal) 
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Teabeallikad:  

Pallum, V., 2006. Suur taimekaitseraamat. 

Merivee, E., Remm, H., 1973. Mardikate määraja 

Viidalepp, J., Remm, H., 1996. Eesti liblikate määraja 

Chinery, M., 2005. Euroopa putukad (Eesti Entsüklopeediakirjastuse AS) 

McGavin, G., 2005. Putukad ja ämblikud (kirjastus Varrak) 

Sterry, P, Mackay, A., 2005. Liblikad (kirjastus Varrak) 

http://ak.rapina.ee/tairi/.  

E-kursus „Lülijalgsed“ (https://moodle.e-ope.ee ) 

 

Mooduli nr.  Mooduli nimetus  Mooduli maht  (EKAP) Õpetajad 

7  LOODUSKAITSE  4,5 EKAP   Arvi Lepisk 

Nõuded mooduli alustamiseks Puuduvad 

Mooduli eesmärk Õpetusega taotletakse, et õpilane rakendab oma teadmisi kehtivast looduskaitsesüsteemist ja looduskaitseseadusest 
keskkonna jätkusuutlikuks kestmiseks. 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid 

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 

 Õpilane: 

 võrdleb Eesti looduskaitseasutuste struktuuri ja toimimispõhimõtteid 

 analüüsib Eesti looduskaitseseadust ja määrusi 

 nimetab rahvusvahelisi looduskaitsealaseid lepinguid ja teeb sisukokkuvõtte 

 rühmitab seadusest lähtuvalt looduskaitseobjektid 

 võrdleb kaitsealade kaitserežiime 

 määrab kaitsealuseid liike ja võõrliike määraja abil ning teab kaitsealuste liikide kaitsekategooriaid 

 koostab liigi kaitse alla võtmise, kaitseala moodustamise ettepaneku 

 analüüsib erinevate kaitsealade kaitse-eeskirju  

http://ak.rapina.ee/tairi/
https://moodle.e-ope.ee/
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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. 

 võrdleb Natura (hoiualade ) toetuse määrasid 

 kasutab kaitsekorralduskava 
 
 

Teemad, alateemad  

EESTI LOODUSKAITSESÜSTEEM 

KAITSTAVAD LOODUSOBJEKTID 
KAITSEALUSED LIIGID 
KIVISTISED, MINERAALID JA LOODUSE 
ÜKSIKOBJEKTID 
KAITSE ALLA VÕTMINE  
HOIUALADE (NATURA-alade) 
VÕRGUSTIK 

EESTI LOODUSKAITSESÜSTEEM. Eesti looduskaitse asutus(t)e struktuur ja toimimispõhimõtted. Looduskaitse 

vajadus ja jätkusuutliku ressursikasutuse põhimõtted. Ajalooline ülevaade Eesti looduskaitse seadusandlikust arengust ja 

kehtivast looduskaitseseadusest. 

KAITSTAVAD LOODUSOBJEKTID. Kaitstavate loodusobjektide liigitus. Kaitsealad (rahvuspargid, looduskaitsealad, 

maastikukaitsealad ja kaitsealade eritüübid), hoiualad, kaitstava looduse üksikobjektid (elus ja eluta objektid), 

kaitsealuse liigi ja püsielupaiga mõiste ning kaitstavad loodusobjektid kohaliku omavalitsuse tasandil. Loodusreservaat, 

sihtkaitse- ja piiranguvöönd. Erinevateks vöönditeks tsoneerimise põhimõtted.  

KAITSEALUSED LIIGID. Liikide kaitsekategooriad ja neisse arvamise põhimõtted, punane raamat, liikide soodne seisund ja 

selle tagamine, võõrliigid, liikide kaitse korraldamise ja ohjamise tegevuskava. Püsielupaiga mõiste ja püsielupaikade 

kaitse. Olulisemad kaitsealused liigid, nende kaitsmise võimalused.  

KIVISTISED, MINERAALID JA LOODUSE ÜKSIKOBJEKTID. Kivistise, mineraali ja looduse üksikobjekti mõiste, kaitse alla 

võtmise põhimõtted.  

KAITSE ALLA VÕTMINE. Loodusobjekti kaitse alla võtmise eeldused, kaitse alla võtmise menetlus. Kaitse-eeskiri ja selle 

koostamine, avalikustamine ja kinnitamine.Kaitsekorralduskava vajadus ja koostamise põhimõtted, avalikustamine ja 

kinnitamine. Kaitse tulemuslikkuse hindamine.  

HOIUALADE (NATURA-alade) VÕRGUSTIK. Euroopa Liidu Natura võrgustiku moodustamise eesmärgid. Linnu- ja 

loodusalad. Natura alade valik, inventuurid. Natura alade toetused. 

sh. iseseisev töö Tähtsamate kaitsealuste liikide tundmaõppimine. Hindamine- mitteeristav 
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sh. praktika Puudub 

Õppemeetodid Loeng, videofilmid, iseseisev töö, kirjalik töö, rühmatöö, praktiline töö 

Hindamine Mitteeristav (A/MA) 

 Sh hindamismeetodid 
1. Tutvumine konkreetse kaitseala 
kaitse-eeskirja ja kaitsekorralduskavaga 
(praktiline ülesanne) 
 
 
 
 
 
2. Kaitsealuste taime- ja loomaliikide 
tundmine (praktiline ülesanne) 

1. Praktiline ülesanne- ttutvumine konkreetse kaitseala kaitse-eeskirja ja kaitsekorralduskavaga. 
Hinne „3” Loeb kaitse-eeskirjast välja vööndid, lubatud ja keelatud tegevused ning tegevused, mis on lubatud ainult 
kaitseala valitseja loal. 
Hinne „4” Loeb kaitse-eeskirjast välja vööndid, lubatud ja keelatud tegevused ning tegevused, mis on lubatud ainult 
kaitseala valitseja loal ning toob välja erinevad piirangud vööndite kaupa. 
Hinne „5” Loeb kaitse-eeskirjast välja vööndid, lubatud ja keelatud tegevused ning tegevused, mis on lubatud ainult 
kaitseala valitseja loal ning toob   välja erinevad piirangud vööndite kaupa. Selgitab  kaitse-eeskirja piiranguid  ja toob 
välja kaitsekorralduskavast vajalikud tegevused. 
 
2. Praktiline ülesanne- kaitsealuste taime- ja loomaliikide tundmine. 
Hinne „3” Tunneb ära viisteist eesti kaitsealust taime- ja loomaliiki. 
Hinne „4” Tunneb ära viisteist eesti kaitsealust taime- ja loomaliiki ning oskab nimetada nende kaitsekategooriad. 
Hinne “5” Tunneb ära viisteist eesti kaitsealust taime- ja loomaliiki, nimetab nende kaitsekategooriad ja teadusliku 
(ladinakeelse) nime. 

 sh. kokkuvõtva hinde kujunemine Eristav hindamine. 
Mooduli hinne kujuneb teoreetiliste teadmiste, praktiliste tööde ning iseseisva töö koondhinnete tulemusena. 

Õppematerjalid Õpetaja konspekt, pildimaterjal, praktiliste tööde juhendid, erialakirjandus, videomaterjal.  
A. Primack, R. Kuresoo, M. Sammul Sissejuhatus looduskaitsebioloogiasse, 2008 

Loodushoiu sajand, 2014 
Invasiivsed võõrliigid Eestis, 2007 
www.eelis.ee 
www.riigiteataja.ee (looduskaitseseadus) 
 

 

Mooduli nr.  Mooduli nimetus  Mooduli maht  (EKAP) Õpetajad 

8 KESKKONNAKAITSE 7,5 EKAP  

http://www.eelis.ee/
http://www.riigiteataja.ee/
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Ain Ruthe 
Mait Kriipsalu 
Õnne Rämmann 
Alar Maran 

Nõuded mooduli alustamiseks Läbitud osaliselt moodul Eesti loodus 

Mooduli eesmärk Õpetusega taotletakse, et õpilane teab ja tunneb keskkonnakaitse üldprobleeme, säästva ja jätkusuutliku arengu 

põhimõtteid, jäätmekäitlust ning kasutab keskkonnaalaseid seadusandlikke akte 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid 

Õpilane: 

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 

Õpilane: 

 eristab suuremaid keskkonnaprobleeme maailmas 

 toob välja Eesti peamised keskkonnaprobleemid 

 leiab võimalikke lahendusi keskkonnaprobleemide leevendamiseks 

 teab Euroopa Liidu keskkonnanõudeid 

 saab aru rahvusvahelistest keskkonnalepetest 

 oskab kasutada keskkonnaalaseid seadusi erinevates situatsioonides 

 analüüsib säästvat looduskasutust Eestis 

 eristab keskkonnaalaseid määrusi keskkonnaseadustest 

 eristab erinevaid atmosfääri  saastajaid  ja peamisi saasteaineid  

 analüüsib saasteainete teket ja  vähendamise võimalusi 

 liigitab jäätmeid ja tunneb jäätmete käitlemise viise ja taaskasutamise võimalusi 

 toob välja reovee liigid ja ohtlikud ained veekeskkonnas, võrdleb erinevaid reovee puhastamisviise 

Teemad, alateemad 

 

 

KESKKONNAKAITSE ÜLDISED ALUSED 
JA PROBLEEMID  
KESKKONNAALANE SEADUSANDLUS 
JÄÄTMEKÄITLUS 

 

KESKKONNAKAITSE ÜLDISED ALUSED JA PROBLEEMID. Keskkonnakaitse mõiste. Rahvastiku kasv. Keskkonnaprobleemid 

Eestis ja maailmas. Õlireostus. Toorainekriis. Happevihmad. Osooniaugud. Magevee nappus. Kliima soojenemine. 

Looduslike ressursside tarbimine. Energeetikaprobleemid. Euroopa Liidu keskkonnanõuded. Keskkonnaalased 

kokkulepped. Eesti keskkonnastrateegia. Keskkonnakaitse korraldus Eestis. Säästev areng ja looduskasutus. 

KESKKONNAALANE SEADUSANDLUS. Seaduse olemus ja väljaandja. Eesti Vabariigi õigussüsteem ja Eesti Vabariigi 

põhiseadus. Väärteomenetluse- ja karistusseadustik. Asjaõigusseadus. Looduskaitseseadus. Taimestiku ja loomastikuga 
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ATMOSFÄÄRI KAITSE 
VEEKAITSE 
 

seotud seadused ja määrused. Atmosfääri, jäätmetega, veega ja maapõuega seotud seadused ja määrused. 

Keskkonnaseire, keskkonnalubade ja säästva arenguga seotud seadused. 

JÄÄTMEKÄITLUS (sh ohtlike jäätmete käitlus). Jäätmekäitluse põhimõtted. Jäätmete liigitus. Jäätmete hulk ja omadused. 

Jäätmete taaskasutus. Jäätmete kogumine ja vedu. Jäätmejaam. Jäätmete sorteerimine, käitlemine ja ladestamine. 

Kompostimine. Loomsete jäätmete käitlemine. Ohtlike kemikaalide käitlemine ja märgistamine. Prügila rajamise 

üldpõhimõtted. Konstruktsioon ja ladestamistehnoloogiad. Prügila nõrgvesi ja –gaas. Eriprügilad. Sulgemis- ja 

hooldustööd prügilas. 

ATMOSFÄÄRI KAITSE. Atmosfääri üldehitus. Atmosfääri kihid. Atmosfääri saastatus, peamised saasteallikad ja 

saasteained. Saaste mõõtmine. Kõrvalnähud ja mõjud inimese tervisele. Õhusaaste vähendamise võimalused. Õhusaaste 

kontroll ja saasteluba. Müra. Kiirgus. 

VEEKAITSE. Vee keemilised omadused. Hapniku sisaldus vees ja selle määramine. Orgaaniline aine vees. Joogivee 

kvaliteedinõuded ja vee puhastamine. Ohtlikud ained veekeskkonnas. Veereostuse allikad. Veekogu isepuhastusvõime. 

Reovee liigid, hulk ja koostis. Reovee puhastamise meetodid. Looduslähedased reoveepuhastid. 

sh. iseseisev töö 1. Keskkonnakaitse alused. Referaat koos esitlusega (keskkonnaprobleemid Eestis ja maailmas). Hindamine- mitteeristav 

2. Keskkonnaalane seadusandlus. Etteantud ülesande lahendamine õigusaktide abil. Töö õigusaktidega.  Hindamine- 

mitteeristav  

 Õigusaktide võrdlemine. Õigusaktide erinevate redaktsioonide võrdlemine, muudatuste leidmine, analüüs. Hindamine- mitteeristav 
Kirjalik kokkuvõte. Avalikkuse kaasamine keskkonnaõiguse olulise alusena. Õppija leiab õigusaktidest sätted avalikkuse 
kaasamise võimaluste/kohustuste kohta. Õppija tutvub avalikkuse kaasamise protsessiga (kodulehed, 
ajakirjandusväljaanded, koosolek).Hindamine- mitteeristav 
3. Jäätmekäitlus. Kirjalik kokkuvõte õppekäigust. Hindamine- mitteeristav 

4. Atmosfäärikaitse. Kirjalik kokkuvõte (atmosfääri saasteained). Hindamine- mitteeristav 

5. Veekaitse ja puhastusseadmed. Referaat (kodukoha reovee puhatusprotsess). Hindamine- mitteeristav 

sh. praktika puudub 

Õppemeetodid Loeng, arutelu, videofilmid, meeskonnatöö, iseseisev töö, kirjalik töö, arvutipõhine töö, praktiline töö, õppekäik 
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Hindamine Mitteeristav A/ MA 
Kujundav hindamine toimub kogu õppeprotsessi jooksul. 

Hindamismeetodid Hindekriteeriumid 

1. Õigusaktide kasutamine  
(praktiline töö) 
2. Kaitsealuste liikide määramine 
(praktiline töö) 
3. Menetlus (praktiline töö) 
4. Kontrolltöö  
5. Struktueeritud kirjalik töö 
 
 
 

1. Praktiline töö nr 1 - õigusaktide kasutamine 

 leiab etteantud probleemülesandele vastavad õigusaktid 

 leiab seadusest ja määrusest vajaliku informatsiooni 

   vormistab selle kirjalikult vastuskirja vormis kodanikule (eri seadused ja määrused) 
2. Praktiline töö nr  2 - kaitsealuste liikide määramine 

 määrab, nimetab ja  rühmitab kaitsealuseid liike kaitsekategooriast lähtudes 
3. Praktiline töö nr 3 - menetlus 

 viib läbi näidismenetluse 

 fikseerib olukorra 

 analüüsib  ja võrdleb tegevuse/tegevusetuse  õigusaktides sätestatuga 

 täidab menetlusdokumente  
4. Kontrolltöö  

 Reovee  ja reostuskoormuse mõiste. BHT 7 ja KHT  

 Bioloogiline reoveepuhastus, pinnaspuhastus 

 Lämmastiku ja fosfori eraldamine veest 

 Reovee desinfitseerimine ja reoveesette käitlemin 
5. Struktueeritud kirjalik töö 

 nimetab atmosfääri kihid ja  kirjeldab atmosfääri koostist 

 nimetab  saasteallikad ja saasteained 

 selgitab atmosfääri saastest tulenevad keskkonnaprobleeme 

 sh. kokkuvõtva hinde kujunemine Mooduli kokkuvõttev hindamine toimub mitteeristavalt. Kokkuvõttev hinne kujuneb kui õpilane on sooritanud kõik 

esitatud ülesanded vähemalt lävendi tasemel, nõuetekohaselt ja õigeaegselt. 

Õppematerjalid Tunnis koostatud loengukonspekt, tunnis jagatud töölehed,  

L. Nei, A. Koorits „Sissejuhatus keskkonnakeemiasse“ Tartu 2005, 

H. Karik „Metallid ja mittemetallid meis ja meie ümber“ Koolibri 2004 

H. Karik, K.K Kuiv „Keskkond ja keemia. Ohud ja hüved“  Koolibri 2007 
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Haldusmenetluse käsiraamat, Aedmaa, A., Lopman, E., Parrest, N., Pilving, I., Vene, E. 2004, Tartu 

Keskkonnaõigus, Veinla, H. 2005, Tallinn 

Õigusõpetus. Kiris, A., Nuuma, P., Kukrus, A., Oidermaa, E. 2009, Tallinn 

Keskkonnaministeeriumi koduleht 

J.Paal Jääksoode korrastamise käsiraamat, 2007 

 

Mooduli nr.  Mooduli nimetus  Mooduli maht  (EKAP) Õpetajad 

9 KESKKONNAKORRALDUS 
ORGANISATSIOONIS 

13,5 EKAP Tarmo Evestus 
Uno Minka 

Nõuded mooduli alustamiseks Läbitud moodul keskkonnakaitse 

Mooduli eesmärk Õpilane teab ja oskab analüüsida ettevõtlusest tulenevaid olulisemaid keskkonnaprobleeme ja -mõjusid ning tunneb 

kaasaegseid vahendeid nende mõjude vähendamiseks-keskkonnajuhtimissüsteemi põhimõtteid. 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid 

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 kirjeldab keskkonnajuhtimist  
5) tunneb ära keskkonnalubade tüüpe, 
oskab vormistada keskkonnalube ja 
arvutab ressursi ja saastetasu 
6) arvutab keskkonnatasusid ja 
analüüsib  keskkonnaaruandeid 

Õpilane:  

 nimetab ja kirjeldab ettevõtlusest tulenevaid keskkonnaprobleeme ning mõistab keskkonnajuhtimissüsteemi 
põhimõtteid 

 selgitab keskkonnajuhtimissüsteemi olemust 

 selgitab  KMH/ SMH vajadust, protsessi ja  keskkonnaseire liike 

 hindab ettevõtte seiret  

 teeb kokkuvõtte ettevõtte igapäevase tegevusega seotud keskkonnategevustest  

 kirjeldab rohelise kontori põhimõtteid meeskonnatööna 

 nimetab keskkonnalubade tüübid 

 vormistab keskkonnalube kasutades IKT vahendeid 

 arvutab ressursi ja saastetasu kasutades abivahendeid 

 analüüsib ISO 14031 standardit  ja indikaatoreid  

 nimetab  keskkonnaauhindasid ja keskkonnamärgiseid 
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Teemad, alateemad 
 
 

 

 

ETTEVÕTLUSEST TULENEVAD 
KESKKONNAPROBLEEMID 
SISSEJUHATUS 
KESKKONNAJUHTIMISSÜSTEEMIDESSE 
(KKJS) 
KESKKONNATEHNOLOOGIAD 
KESKKONNALOAD JA –ARUANDED 
KESKKONNAMÕJU HINDAMINE JA 
KESKKONNASEIRE 
IGAPÄEVANE KESKKONNATEGEVUS 
ORGANISATSIOONIS 
KESKKONNATEGEVUSE 
TULEMUSLIKKUSE HINDAMINE 
UUED SUUNDUMUSED 
ORGANISATSIOONI 
KESKKONNAJUHTIMISES 
PRAKTILISED TÖÖD 
 
 

 
ETTEVÕTLUSEST TULENEVAD KESKKONNAPROBLEEMID. Tootmisprotsessidest tulenevad keskkonnaprobleemid. 
Suurima keskkonnakoormusega ettevõtlussektorid ja tootmisprotsessid. Ressursikasutus ja saaste/jäätmeteke. 
Teenindusettevõtete keskkonnamõju. Toodete keskkonnamõju. Haja- ja punktreostus. Otsene ja kaudne 
keskkonnamõju. Ettevõtlusele kohalduvad keskkonnaõigusaktid. 
 SISSEJUHATUS KESKKONNAJUHTIMISSÜSTEEMIDESSE (KKJS). KKJS vajadus. KKJS areng ja ajalugu. ISO 14000  seeria 
standardid. Euroopa Liidu keskkonnajuhtimise ja -auditeerimise süsteem (EMAS). KKJS rakendamise korraldus 
ettevõttes. Deming’i ring (juhtimissüsteemi rakendamise mudel). KKJS põhielemendid. Ettevõtte keskkonnapoliitika. 
Esmase keskkonnaülevaatuse tegemine. Kavandamise etapp: keskkonnaaspektid ja nende määratlemine, õiguslikud ja 
muud nõuded, keskkonnaeesmärgid, -ülesanded ja -tegevuskava. 
Elluviimise etapp: struktuur ja kohustused, koolitus ja teadlikkus, suhtlus, dokumenteerimine ja dokumendiohje, 
valmisolek hädaolukordadeks. Protseduuride ja juhendite koostamine. 
Kontrolli ja korrigeerimise etapp: seire ja mõõtmised, mittevastavused ja korrigeerivad tegevused, KKJS siseaudit. 
Nõuded siseaudiitoritele. Täiustamise etapp: juhtkonnapoolne ülevaatus. KKJS väline audit ja sertifitseerimine. KKJS 
pidev täiustamine. KKJS tootmis- ja teenindusettevõttes.  
KESKKONNATEHNOLOOGIAD. 
Toruotsa-tehnoloogiad versus saastust ennetavad tehnoloogiad. Vee- ja reoveepuhastustehnoloogiad. 
Märgalapuhastid. 
Jäätmekäitlustehnoloogiad. Õhupuhastustehnoloogiad. Pinnasepuhastustehnoloogiad. 
Energia- ja veesäästlikud tehnoloogiad ja seadmed. Säästlik valgustus. Alternatiivenergia tootmise tehnoloogiad. 
Taasringlus-tehnoloogiad. Keskkonnasõbralikumad materjalid ja toore. Parim Võimalik Tehnika (PVT). Innovaatilised 
lahendused. 
KESKKONNALOAD JA –ARUANDED. Keskkonnalubade tüübid. Õigusaktid. Vee erikasutusluba. Välisõhu saasteluba. 
Jäätmeluba. Maavara kaevandamise luba. Kiirgustegevuse luba. Keskkonnakompleksluba. Lubade koostamine ja 
aruandlus. Keskkonnalubade Infosüsteem. Ressursi- ja saastetasud. Keskkonnatrahvid. Suhtlus keskkonnalubade 
väljastajatega. Vabatahtlikud keskkonnaaruanded: aruande sihtrühmad, ülesehitus ja koostamine. 
KESKKONNAMÕJU HINDAMINE JA KESKKONNASEIRE. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemide 
seadus. Keskkonnamõju hindamine (KMH). Keskkonnamõju strateegiline hindamine (SMH). KMH ja SMH algatamine. 
KMH ja SMH läbiviimise protsess ja protseduurid. KMH osapooled. Natura-alade ja piirülene KMH. KMH litsents. 
Keskkonnaseire seadus. Keskkonnamõõtmised. Keskkonnaseire meetodid. Ettevõtte omaseire. Keskkonnainspektsioon. 
IGAPÄEVANE KESKKONNATEGEVUS ORGANISATSIOONIS. Kemikaalikäitlus. Kemikaalide kasutamine. Kemikaalide 
märgistamine ja ladustamine. Kemikaalide ohutuskaardid. Avariiolukorrad. Veekasutus. Sade- ja reoveekogumine. 
Veelekete tuvastamine ja kõrvaldamine. Veeproovide võtmine ja analüüsimine. Energiakasutus ja -sääst. Seadmete 
kasutus ja puhkeseisundid. Ettevõtte keskkonnajuhtimissüsteemi praktiline rakendamine ja järgmine. Teadlikkus töötaja 
tegevusest tulenevast keskkonnamõjust.  Rohelise kontori põhimõtted. 
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KESKKONNATEGEVUSE TULEMUSLIKKUSE HINDAMINE. Keskkonnategevuse tulemuslikkuse hindamise põhimõtted ja 
meetodid ning nende kasutusvõimalused. ISO 14031 standard. Tulemuslikkuse mõõtmine ja andmete kogumine. 
Tulemuslikkuse indikaatorid: suhtelised ja absoluutsed. Tegevuse tulemuslikkuse indikaatorid. Juhtimise tulemuslikkuse 
indikaatorid. Keskkonnaseisundi indikaatorid. Sisend-väljund analüüs. Keskkonnakulude arvestus ettevõttes. 
Keskkonnakaitselised kulud. Keskkonnasaastekulud. Nähtavad ja “peidetud” kulud. Ökoefektiivsus.. 
Keskkonnaraamatupidamine. Võrdlusanalüüs. 
Ökoloogilise jalajälje meetod. Keskkonnaauhinnad: Eesti Keskkonnategija, Euroopa Ettevõtluse Keskkonnaauhind. 
UUED SUUNDUMUSED ORGANISATSIOONI KESKKONNAJUHTIMISES. 
Toodetest tulenev keskkonnamõju. Olelusring. Olelusringi hindamine. Keskkonnahoidlik tootearendus, selle strateegiad 
ja rakendamine. Tarneahela juhtimine. Keskkonnamärgised: kohustuslikud ja vabatahtlikud. ISO keskkonnamärgiste 
standardid. Ökomärgised. Isedeklareeritavad keskkonnaväited. Keskkonnateatised. Ökomärgise taotlemisprotsess. 
Vastutustundlik ettevõtlus. Ettevõtte ühiskondlik vastutus. Jätkusuutlikkuse printsiibid ettevõttes. Sotsiaalsete ja 
eetiliste aspektide arvestamine ettevõtte juhtimises. Ettevõtte jätkusuutlikkuse hindamine. Töötajate kaasamine 
keskkonnategevusse.  

sh. iseseisev töö Iseseisev töö- ettevõtlusest tulenevate keskkonnaprobleemide kirjeldus. Hindamine- mitteeristav. 
Iseseisev töö- kirjalik kokkuvõte ökomärgise taotlusprotsessist. Hindamine- mitteeristav. 

sh. praktika  Puudub 

Õppemeetodid Loeng, arutelu, praktiline töö, meeskonnatöö, tagasiside, õppekäik 

1. Õpimapp (rühmatöö), mis sisaldab 
keskkonnaaruannet, planeeritavaid 
vajalikke seireid ja vajalikke 
keskkonnalubasid 
 
 
 
 
 
2. Saastetasude arvutamine- praktiline 
tegevus 

1. Õpimapi koostamine. Hindamine- mitteeristav 

 koostab õpimapi vastavalt nõutud sisule 

 viib läbi ökokaardistamise 

 arvutab olulisemate keskkonnaobjektide (prügi, vesi, elekter, soojus, transport) jalajälje suuruse 

 töötab välja keskkonna eesmärgid ja meetmed nende eesmärkide saavutamiseks 

 meetmete puhul töötab välja keskkonnaseire indikaatorid ja keskkonnamõjud 

 esitab õpimapi kokkuvõtte  
2. Praktiline ülesanne- saastetasude arvutamine. Hindamine - eristav. 
Hinne „3“ -õpilane arvutab saastetasud veatult, koostab vajalikud keskkonnaload juhendamisel 
Hinne „4“ - õpilane arvutab saastetasud veatult, koostab vajalikud keskkonnaload 
Hinne „5“ -õpilane arvutab saastetasud veatult, analüüsib tulemust, koostab vajalikud keskkonnaload 

Sh kokkuvõtva hinde kujunemine Mooduli kokkuvõttev hinne-eristav. 

Õpilane on sooritanud kõik kirjalikud ja praktilised ülesanded, sh. iseseisvad tööd, õpimapi vähemalt lävendi tasemel 
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„A“   arvestatud  ning eristavalt hinnatava saastetasude arvutamise  lävendi  tasemel hinne „3“ (rahuldav). 

Õppematerjalid Rohelise kontori käsiraamat, Säästva Eesti Instituut, 2013.a.    

Keskkonnajuhtimissüsteemi käsiraamat 

Ökokaardistamise käsiraamat 

Keskkonnategevuse tulemuslikkuse hindamise käsiraamat 

http://www.envir.ee/et/keskkonnajuhtimissusteemide-juhendmaterjalid 

n 

Mooduli nr.  Mooduli nimetus  Mooduli maht  (EKAP) Õpetajad 

10      EESTI METSAD JA METSAKASUTUS  4,5 EKAP Arvi Lepisk 

Mooduli eesmärk Õpetusega taotletakse, et õpilane omab metsamajanduslikku maailmapilti, väärtustab ja järgib metsanduse jätkusuutliku 

arengu põhimõtteid. 

Nõuded mooduli alustamiseks Puuduvad 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid 

Õpilane: 
1) kirjeldab metsamajanduse aluseid, 

põhimõisteid, õigusakte 

2)  korraldab metsauuendust, 
metsakasutust ja määrab puuliike ning 
metsatüüpe 
3) selgitab metsanduses kasutatavat 

tehnikat, mõõteriistu ja 

metsatakseerimise põhimõtteid 

Õpilane: 

 orienteerub metsanduse põhimõistetes 

 võrdleb metsa omandivorme ja arengukavasid 

 kasutab metsaregistrit ja vormistab dokumentatsiooni kooskõlas seadusega 

 võrdleb metsauuendusviise 

 teab metsahoolduse viise ja raieliike 

 tunneb ära metsa puuliike, metsatüüpe ja metsa kasvukohatüüpe 

 selgitab säästva metsakasutuse põhimõtteid 

 nimetab ja võrdleb metsanduses kasutatavat tehnikat 

 kasutab metsamõõteriistu praktilises tegevuses 

 takseerib juhendi abil erinevaid puistuid 

Teemad, alateemad  
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METSANDUSE TÄHTSUS 
RIIGI- JA ERAMETSANDUS. RMK  
METSABIOLOOGIA JA 
METSATÜPOLOOGIA 
METSAKASVATUS, METSAKASUTUS JA 
METSAKAITSE 
METSAMAJANDUSES KASUTATAV 
TEHNIKA JA TEHNOLOOGIAD 
METSATAKSEERIMINE, 
METSAMAJANDUSKAVA JA 
METSAREGISTER 
PRAKTILISED TÖÖD  
 

METSANDUSE TÄHTSUS. Ülevaade Eesti metsanduse ajaloost ja metsamajanduse rollist ühiskonnas, metsanduse 
arengukava põhiaspektid. Säästva ja jätkusuutliku metsamajanduse põhimõtted, ülevaade kehtivast metsaseadusest. 
RIIGI- JA ERAMETSANDUS. RMK olemus ja struktuur, organisatsiooni toimimispõhimõtted. Riigimetsa tähtsus stabiilse 
metsamajanduse kui majandusharu kujundajana ja elukeskkonna hoidjana. SA Erametsakeskus ja Erametsaliit ning 
nende funktsioonid erametsaomanike ühendaja ja nõustajana. Erametsaomanikele mõeldud metsandustoetused ja 
nende taotlemise põhimõtted.  
METSABIOLOOGIA JA METSATÜPOLOOGIA. Metsanduslikud põhimõisted. Mets ja vesi, mets ja valgus, mets ja soojus, 
mets ja tuul, mets ja muld, mets ja loomastik ning taimestik. Metsatüpoloogia ajalugu ja tüübirühmadesse jaotamise 
põhimõtted. Eesti metsakasvukohtade süsteem ja ordinatsiooniskeem. Tähtsamad metsatüübirühmad.  
METSAKASVATUS, METSAKASUTUS JA METSAKAITSE. Metsakasvatuse põhimõisted ja metsakasvatuse olemus. Metsade 
hooldamise tähtsus ja võimalused selleks erinevatel metsa arenguetappidel. Metsade puiduline ja mittepuiduline 
(kõrval) kasutus. Raiete klassifikatsioon ja erinevate raieliikide olemus. Raietel kehtivad piirangud ja kitsendused 
metsamajanduses. Metsakaitse vajadus ja tähtsus elujõulise metsapõlvkonna kasvatamisel. Abiootilised ja biootilised 
mõjurid metsakaitses. Biotõrje ja selle võimalused tänapäeva metsamajanduses.  
METSAMAJANDUSES KASUTATAV TEHNIKA JA TEHNOLOOGIAD. Harvendusraietel kasutatav tehnika ja teostatavate 
tööde tehnoloogilised skeemid. Uuendusraietel kasutatav tehnika ja tehnoloogilised skeemid. Säästva metsamajanduse 
võimalused erinevate tehnoloogiate kasutamisel.  
METSATAKSEERIMINE, METSAMAJANDUSKAVA JA METSAREGISTER. 
Metsatakseerimise põhimõisted. Takseerandmete kogumine. Takseerimisel kasutatavate mõõteriistade ja vahendite 
tutvustamine. Metsamajanduskava koostamine ja selle põhimõtted. Metsamajandamiskava vajalikkus 
erametsaomanikele. Metsaregister, selle vajadus ja kasutamise põhimõtted.  
PRAKTILISED TÖÖD. Metsatüüpide tundmaõppimine looduses. Metsatakseerimisel kasutatavate mõõteriistade 
käsitsemine ja praktilised oskused mõõteriistu kasutada, metsaregistri kasutamise oskused 

sh. iseseisev töö Juhendi alusel koostatud õpimapp. Hindamine -mitteeristav. 

sh. praktika Puudub 

Õppemeetodid Loeng, praktiline töö, arutelu, analüüs, probleemülesanne, meeskonnatöö, demonstratsioon, õppekäik 

Hindamine Mitteeristav A/MA ja eristav hinne „3“, „4“, „5“  

 sh. Hindamismeetodid 
 
1. Kasvukohatüüpide tundmine ja 
puistu hindamine (praktiline ülesanne) 
2. Metsaregistri kasutamine (praktiline 

1. Praktiline töö- Kasvukohatüüpide tundmine ja puistu hindamine  
Hinne „3” -tunneb ära metsa kasvukohatüübi, määrab puistu vanuse, kõrguse ja täiuse. 
Hinne „4” - tunneb ära metsa kasvukohatüübi, määrab puistu vanuse, kõrguse, täiuse, boniteedi ja tagavara. 
Hinne „5” -tunneb ära metsa kasvukohatüübi, määrab puistu vanuse, kõrguse, täiuse, boniteedi ja tagavara ning 
majandamise meetmed. 
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ülesanne) 2. Praktiline töö-metsaregistri kasutamine 
Arvestatud - leiab metsaregistrist vajaliku kinnistu, avab eraldised ja loeb eraldistelt puistu takseerandmeid 

 sh. kokkuvõtva hinde kujunemine Mooduli hindamine on eristav.  
Mooduli hinde saamise eelduseks on iseseisva ülesande- õpimapi koostamine ja esitlemine ning nõutud tööde 
sooritamine vähemalt lävendi tasemel. 

Õppematerjalid Õpetaja konspekt, pildimaterjal, originaalmaterjal, praktiliste tööde juhendid, erialakirjandus, videomaterjal. 
E.Laas, V.Uri, M. Valgepea Metsamajanduse alused, 2011 
www.metsaregister.ee 
www.riigiteataja.ee (metsaseadus) 

 

Mooduli nr.  Mooduli nimetus  Mooduli maht  (EKAP) Õpetajad 

11  PRAKTIKA          30 EKAP   Kadi Koosapoeg 
Õnne Rämmann 

Nõuded mooduli alustamiseks Läbitud on põhiõpingute moodulid või osa nendest. 

Mooduli eesmärk 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 Hindamiskriteeriumid 

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 

Õpilane: 

 kogub infot keskkonnaalase praktika läbimise võimaluste kohta ning pakub välja võimalikke praktikakohti 

 seab praktika eesmärgi ja praktika ülesanded koostöös praktika ettevõttepoolse juhendajaga ning sõnastab need 
korrektselt praktikandi praktikakavas 

 seab sisse praktikapäeviku ja fikseerib praktika käigus tehtavad tööalased ülesanded 

 läbib töökohal tööohutusalase juhendamise ning kinnitab seda vastavalt ettevõttes kehtivale korrale 

 vastutab meeskonnaliikmena tööde kvaliteedi ja tulemuslikkuse eest, järgib oma tegevuses kutseeetika nõudeid 

 sõnastab igal praktikapäeval päevikusse konkreetse ülesande täitmisel saadud õpikogemuse 

 suhtleb kaastöötajatega vastastikust lugupidamist üles näitaval viisil 

 koostab juhendi põhjal kirjaliku praktikaaruande, annab hinnangu enda tööle ja täidab eneseanalüüsi sisaldava 
kokkuvõtte 

 esitleb praktikaaruannet, kirjeldades praktikal saadud kogemusi ja praktikaks eesmärkide saavutamist 

http://www.metsaregister.ee/
http://www.riigiteataja.ee/


 3

2 

praktikaaruande ja esitleb seda 

Teemad, alateemad Mooduli õppemaht 30 EKAP 

EESTI LOODUSE TUNDMINE 

LOODUSKAITSE 

KESKKONNAKAITSE 

KESKKONNAKORRALDUS ETTEVÕTTES 

EESTI METSAD JA METSAKASUTUS 

VALIKMOODULITEGA SEOTUD 

PRAKTIKA 

 

sh. iseseisev töö Eeltöö praktikakoha leidmiseks. 
Praktikapäeviku täitmine ja vormistamine. 
Praktikaaruande esitluse ettevalmistus. 

sh. praktika  

Õppemeetodid Praktiline töö ettevõttes, iseseisev töö 

Hindamine Mitteeristav A/MA 

 sh. hindekriteeriumid Õpilane on sooritanud kõik esitatud ülesanded lävendi tasemel „A“ arvestatud 

 sh. kokkuvõtva hinde kujunemine Õpilane on sooritanud kõik esitatud ülesanded vähemalt lävendi tasemel, nõuetekohaselt ja õigeaegselt: 

1. Esitatud praktikapäevik koos individuaalse praktikakavaga 

2. Esitatud praktika aruanne, sh eneseanalüüsi sisaldav kokkuvõte 

3. Praktikaaruande suuline esitlus 

Õppematerjalid Praktika juhendmaterjalid kooli kodulehel: http://www.aianduskool.ee/praktika-2/ 
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Valikõpingute moodulid (kooli poolt valitud) 22,5 EKAP 

 

Mooduli nr.  Mooduli nimetus  Mooduli maht  (EKAP) Õpetajad 

12 ULUKIBIOLOOGIA JA JAHINDUS  3 EKAP Arvi Lepisk 

Mooduli eesmärk Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmisi ulukite bioloogiast, jahiulukite arvukuse reguleerimise vajadusest, 

ulukikahjustuste leevendamisest, ulukihooldest, jahipidamise viisidest, jahisaaduste vääristamisest ja ulukite 

loendusviisidest 

Nõuded mooduli alustamiseks Puuduvad 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid 

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) selgitab jahieetikat ja  
ohutusnõudeid 
 

Õpilane: 

 eristab suur- ja väikeulukeid  

 määrab väikeulukeid välimuse järgi kasutades IKT vahendeid 

 võrdleb ulukiloenduse võrdlusmeetodeid 

 eristab ulukeid nende jalajälgede järgi 

 määrab sõraliste vanust hammaste kulumise järgi kasutades abivahendeid 

 võrdleb ulukite tegevusjälgi 

 eristab erinevaid jahipidamise viise 

 analüüsib jahipidamise vahendeid 

 oskab hinnata jahitrofee väärtust 

 võrdleb erinevate maade jahitraditsioone 

 teab ohutusnõudeid jahil 

 saab aru jahieetika põhimõtetest 

Teemad, alateemad  

ULUKIBIOLOOGIA 

JAHIPIDAMINE. JAHIPIDAMISE 

ULUKIBIOLOOGIA. Liikide tutvustus. Sõralised, kiskjalised, närilised, jäneselised. Jahilinnud (hanelised, kurvitsalised, 
kanalised, vareslased, tuvilised). Liikide määramine tiibade, jala- ja tegevusjälgede abil. Enamesinevad haigused. 
JAHIPIDAMINE. JAHIPIDAMISE VAHENDID JA –VIISID. Jahipidamise ajalugu. Seadusandlik alus. Jahirelvad, püünised, 
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VAHENDID JA –VIISID 

JAHISAADUSTE KASUTAMINE 

ULUKIHOOLE  

PRAKTILISED TÖÖD 

peibutusvahendid, jahikoerad. Erinevad jahipidamise viisid. Valikküttimine. Ohutustehnika. Jahieetika. 
JAHISAADUSTE KASUTAMINE. Tabatud jahiulukite esmane töötlemine. Karusnahkade esmane töötlemine. Jahitrofeede 
vääristamine. 
ULUKIHOOLE. Ulukikahjustused ja nende leevendamine. Söödapõldude ja –kohtade rajamine. Lisasööda varumine. 
Jahirajatised. Ulukiloendusmeetodid. 
PRAKTILISED TÖÖD. Jahitrofeede hindamine. Praktiline jahiulukite loendamine. Lehisvihtade valmistamine. Sõraliste 
vanuse määramine hammaste järgi. 

sh. iseseisev töö  

sh. praktika Puudub 

Õppemeetodid Loeng, praktiline töö, arutelu, analüüs, probleemülesanne, meeskonnatöö,  demonstratsioon 

Hindamine Eristav/ mitteeristav 

 sh. Hindamismeetodid 

1. Sõraliste vanuse määramine 

hammaste kulumise järgi ja küttimise 

struktuuri ja –mahu arvutamine 

(praktiline töö) 

2. Ulukihoolde tööde kava ja 

seiremeetodid (praktiline töö) 

1. Praktiline töö nr 1. Hindamine- eristav 
Hinne „3”-õpilane arvutab küttimismahu ja määrab uluki vanuse vea piires kuni kolm aastat.  
Hinne „4”- õpilane arvutab küttimismahu ja –struktuuri ning määrab uluki vanuse vea piires kuni kaks aastat.  
Hinne „5”- õpilane arvutab küttimismahu ja –struktuuri ning määrab kahe uluki vanuse vea piires kuni üks aasta.  
2. Praktiline töö nr 2. Hindamine- mitteeristav 
Arvestatud- õpilane esitab kirjaliku kava ühe ulukiliigi hooldetöödest ja sobivad seiremeetodid. 

 sh. kokkuvõtva hinde kujunemine Mooduli kokkuvõttev hinne-eristav. 

Õpilane on sooritanud kõik kirjalikud ja praktilised ülesanded, sh. iseseisva töö, vähemalt lävendi tasemel „A“  arvestatud  

ning eristavalt hinnatava praktilise töö  lävendi tasemel hinne „3“ (rahuldav). 

Õppematerjalid Õpetaja konspekt, pildimaterjal, originaalmaterjal, praktiliste tööde juhendid, erialakirjandus, videomaterjal. 
T.Randveer Jahiraamat, 2003 
J.Schulte Jahimehe käsiraamat, 2014 
www.riigiteataja (jahiseadus) 

 

http://www.riigiteataja/
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Mooduli nr.  Mooduli nimetus  Mooduli maht  (EKAP) Õpetajad 

13 KESKKONNAKAITSELISED PROJEKTID 4,5 EKAP Tarmo Evestus 

Nõuded  mooduli alustamiseks Läbitud moodulid: Suhtlemine ja klienditeenindus, tööseadusandlus, Eesti loodus, looduskaitse, keskkonnakaitse. 

Mooduli eesmärk Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab oluliste keskkonnaprobleemide analüüsi võime ja oskuse koostada 

keskkonnaalaseid projekte järgides projektide koostamise põhimõtteid.  

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid 

Õpilane: 
 1) kirjeldab projektitöö 

üldpõhimõtteid, struktuuri  
lähtudes keskkonnakaitse 
valdkonnast 

2) leiab fonde ja rahastamisallikaid 
3) koostab ja vormistab projekti 

etteantud tingimustel     

Õpilane: 

 teab  projekti koostisosi, kasutab  IKT vahendeid projekti koostamisel 

 koostab meeskonnatööna keskkonnaalase projekti  ja taotluse sobivale finantseerimisallikale  

 tutvustab projekti  arusaadavalt kaasõpilastele 
 
 

Teemad, alateemad  

ÜLDPÕHIMÕTTED 

KESKKONNAINVESTEERINGUTE KESKUS 

(KIK) 

EUROOPA LIIDU (EL) LIIKMESRIIKIDE 
(LR) KESKKONNAPROJEKTIDE 
KAASRAHASTAMISE PROGRAMM (LIFE) 
ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE 
SIHTASUTUS (EAS)PROJEKTI TAOTLUSE 
KOOSTAMINE 
PROJEKTI RAKENDAMINE 
PROJEKTI LÕPETAMINE 
KESKKONNAALANE SUHTLUS JA 
TEABEVAHETUS 

ÜLDPÕHIMÕTTED. Põhimõisted. Keskkonnaalaste probleemide analüüs, keskkonnaprojektide tunnused. Projekti idee. 

Taotlemise üldpõhimõtted. Taotlusvõimalused.Erinevad fondid: KIK, EAS, LIFE. Taotlevad organisatsioonid. Riskianalüüs.  

KESKKONNAINVESTEERINGUTE KESKUS (KIK). 

Valdkonnad. Taotluste esitamine. Taotlusvormid. Projekti eelarve koostamine. Lisadokumendid. Aruandlus.  

EUROOPA LIIDU (EL) LIIKMESRIIKIDE (LR) KESKKONNAPROJEKTIDE KAASRAHASTAMISE PROGRAMM (LIFE). Eesmärk. 

Valdkonnad. Toetuste liigid. Taotlemine.  Õigus ja haldusnormid.. Finantssätted. 

ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE SIHTASUTUS (EAS). Valdkonnad. Toetuse eesmärk ja taotlemine, nõuded taotlejale ja 

taotlusele.Toetuse väljamaksete tegemise tingimused ja kord. Toetuse saaja õigused ja kohustused. 

PROJEKTI TAOTLUSE KOOSTAMINE.  Taust, keskkonnajuhtimine ja keskkonnaülevaade. Keskkonnamõjude ja -aspektide 

analüüs. Projektide etapid. Eesmärk. Sihtgrupp. Tegevused. Eelarve. Projekti lisad. 
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PROJEKTI RAKENDAMINE. Projekti läbiviimine. Tegevused projekti käigus. Projekti dokumentatsioon.  Vahearuanded. 

Projektijuhi kohustused, vastutus. Meeskonnatöö. 

PROJEKTI LÕPETAMINE. Lõpptulemus. Lõpparuanne. Keskkonnaaruanne. 

KESKKONNAALANE SUHTLUS JA TEABEVAHETUS.  Projekti eesmärkide ja lõpptulemuse kajastamine. Suhtlus 

huvigruppidega, keskkonnainfo edastamine. 

PRAKTILISED TEGEVUSED. Objekti analüüsi ja visiooni koostamine. Taotluse koostamine ja vormistamine. Keskkonnaalase 

projekti koostamine, läbiviimise põhimõtted ja analüüs. 

sh. iseseisev töö 1.  Koostab referaadi valitud teemal vastavalt juhendile. Hindamine- mitteeristav 

sh. praktika puudub 

Õppemeetodid Loeng, iseseisev töö, kirjalik töö, rühmatöö 

Hindamine Mitteeristav A/MA 

Sh hindamismeetodid 
1. Praktiline töö 

 
1. Keskkonnaalase projekti koostamine ja esitlemine 

sh kokkuvõtva hinde kujunemine Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt. 
Mooduli kokkuvõtva hinde saamiseks tuleb sooritada järgmised õppeülesanded: 
1. Iseseisev töö; 
2. Keskkonnaalase projekti koostamine ja esitlemine rühmatööna 

Õppematerjalid Õpetaja konspekt 

 

Mooduli nr.  Mooduli nimetus  Mooduli maht  (EKAP) Õpetajad 

14 BIOLOOGILISED LAGUNDAJAD 3 EKAP Õnne Rämmann 

Nõuded  mooduli alustamiseks puuduvad 
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Mooduli eesmärk Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab ülevaate mikroorganismide morfoloogiast, füsioloogiast ja süstemaatikast. 

Käsitletakse keskkonnatingimuste toimet mikroorganismidele ning mikroorganismide rolli aineringetes. 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid 

 Õpilane: 
1) selgitab eluslooduse mitmekesisust 
ja  bioloogiliste lagundajate tähtsust     
 
 

 Õpilane: 

 rühmitab  ja kirjeldab bioloogilisi lagundajaid eluslooduse süsteemis 

 tunneb bioloogiliste lagundajate rolli looduses ja kirjeldab looduses esinevaid aineringeid 

 nimetab mulla mikrofloorasse kuuluvaid mikroorganisme, kirjeldab kompostimist 

 nimetab olulisemad ohtlikud mikroorganismid ning iseloomustab nende ohtlikkust 

2) teab bakterite ja seente ehitust ja 

elutegevust 

 kirjeldab bakterite ja seente ehitust, paljunemist ning ainevahetust 

 nimetab ja süstematiseerib  vee- ja mullamikrofloorasse kuuluvaid mikroorganismide rühmi 

 leiab erialast infot, vormistab kirjalikud tööd vastavalt juhendile 

3) iseloomustab  keskkonnategurite 

mõju bioloogilistele lagundajatele 

 nimetab  ja rühmitab keskkonnategureid ning  analüüsib  nende mõju bioloogilistele lagundajatele 

4) valmistadab mikrobioloogilist 

preparaati 

 teostab laboritööd tööjuhendi järgi ohutusnõudeid järgides  

Teemad, alateemad 

BIOLOOGILISTE LAGUNDAJATE 

SÜSTEMAATIKA 

MIKROORGANISMIDE EHITUS 

KESKKONNATINGIMUSTE TOIME 

BAKTERITE AINEVAHETUS JA 

TOITUMINE 

BAKTERID JA AINERINGE 

 

BIOLOOGILISTE LAGUNDAJATE SÜSTEMAATIKA. Bakterid. Seened. Aktinomütseedid. Viirused. Algloomad. Hallitusseened. 

Pärmseened. 

MIKROORGANISMIDE EHITUS. Bakterite suurus ja kujurühmad. Bakteriraku ehitus. Viburid. Endospoorid. Bakterite kasv 

ja paljunemine. Kasvukõverad. Seened. Seente ehitus. Seente toitumine ja paljunemine. 

KESKKONNATINGIMUSTE TOIME. Temperatuur, niiskus, keskkonna reaktsioon, hapnik, osmootne rõhk. Keemiliste ainete 

toime. Antibiootikumid. Bioloogilised tegurid.  

BAKTERITE AINEVAHETUS JA TOITUMINE. Mikroorganismide toitumine ja toitumistüübid. Fotosünteesijad bakterid. 

Kemosünteesijad bakterid. Väävlibakterid. Rauabakterid. Rohebakterid. Halobakterid. Vingugaasibakterid. Kääritajad 
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VEE- JA MULLAMIKROBIOLOOGIA bakterid. 

 BAKTERID JA AINERINGE. Orgaanilise aine biosüntees ja lagundamine. Bakterid süsiniku- ja lämmastikuringes. 

Mügarbakterid. 

VEE- JA MULLAMIKROBIOLOOGIA 

sh. iseseisev töö Iseseisev   töö – referaat ja selle esitlemine (puitu lagundavad seened). Hindamine -mitteeristav 

sh. praktika puudub 

Õppemeetodid Loeng, slaidiettekanded, praktiline töö, meeskonnatöö, arutelu, õppefilmid, töölehtede täitmine 

Hindamine Kujundav hindamine toimub kogu õppeprotsessi jooksul. 

1. Kirjalik töö Kirjalik töö. Hindamine- eristav. 
Hinne "3"- nimetab  keskkonnategureid ning  analüüsib  nende mõju bioloogilistele lagundajatele 
Hinne "4"- nimetab ja rühmitab keskkonnategureid ning analüüsib nende mõju bioloogilistele lagundajatele 
Hinne"5"- nimetab ja rühmitab keskkonnategureid ning analüüsib nende mõju bioloogilistele lagundajatele. Toob 
näiteid. 

2. Esitlus puitu lagundavatest seentest 

 

Esitlus puitu lagundavatest seentest. Hindamine- mitteeristav 

  kirjeldab valge- ja pruunmädaniku tekitajaid 

 illustreerib esitlust pildimaterjaliga 

 esitlusel on avaleht, sissejuhatus, kokkuvõte, kasutatud kirjandus 

3. Preparaadi valmistamine- praktiline 

töö 

Mikrobioloogilise preparaadi valmistamine. Hindamine- mitteeristav. 

Valmistab tööjuhendi järgi ohutusnõudeid järgides mikrobioloogilise preparaadi ja vaatleb mikroskoobi abil. Koostab ja 

vormistab protokolli 

 kokkuvõtva hinde kujunemine Mooduli kokkuvõttev hinne on eristav. 
Õpilane on omandanud kõik mooduli õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel. 

Õppematerjalid Tunnis koostatud loengukonspekt ja õpetaja poolt tunnis jagatud töölehed 

Alamäe,T jt 2000. BIOLOOGIA GÜMNAASIUMILE II osa. Eesti Loodusfoto Tartu.  
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Konsa, K.,2006. KONSERVEERIMISBIOLOOGIA  

 

Mooduli nr.  Mooduli nimetus  Mooduli maht  (EKAP) Õpetajad 

15 SISSEJUHATUS 

KESKKONNAKEEMIASSE 

3 EKAP Õnne Rämmann 

Nõuded mooduli alustamiseks Puuduvad 

Mooduli eesmärk Õpetusega taotletakse, et õpilane mõistab keskkonnaprotsesse keemia seisukohalt. Omandaks teadmisi lahustest ja 

pihussüsteemidest, tähtsamatest keskkonnaohtlikest ainetest ja nendega seotud globaalprobleemidest. 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid 

Õpilane:   

 1) selgitab  üldise ja anorgaanilise 

keemia põhialuseid 

2) kirjeldab lahuste üldiseid omadusi ja 

pihussüsteeme  

3) iseloomustab olulisemaid keskkonna  

saasteaineid, selgitab nende teket 

ja mõju keskkonnale  

4) omandab laboritöö alaseid teadmisi 

ja oskusi 

Õpilane: 

 eristab ja klassifitseerib keemilisi aineid 

 iseloomustab ainete lahustumist ja seletab lahustega seotud mõisteid  

 lahendab lahuste kontsentratsiooni ülesandeid ja valmistab lahuseid 

 nimetab mürkaineid, kirjeldab nende toimet ja keskkonnaohlikkust 

 iseloomustab atmosfääri ja hüdrosfääri saasteaineid ning  nende mõju  ja leiab lahendusi saasteainete 

vähendamiseks, vältimiseks 

 kirjeldab meeskonnatööna keskkonnasaastusest tekkivaid globaalnähtuseid 

 hindab vee kvaliteeti juhendi järgi 

 rakendab põhilisi laboratoorse töö põhivõtteid ja järgib ohutusnõudeid keemialaboris töötamisel 

Teemad, alateemad 
 
ÜLDISE JA ANORGAANILISE KEEMIA 
PÕHIALUSED 
LAHUSED 
PIHUSSÜSTEEMID 
ATMOSFÄÄR  

 

 
ÜLDISE JA ANORGAANILISE KEEMIA PÕHIALUSED. Tähtsamate ühendite klassid. Keemia põhimõisted. Keemiliste 
protsesside üldised seaduspärasused. Keemiline reaktsioon. Reaktsiooni kiirus. Reaktsiooni kiirust mõjutavad tegurid. 
Katalüsaator. 
LAHUSED. Lahuste iseloomustus, lahustumise protsess. Lahustuvus kõverad. Vedeliku lahustumine vedelikes, gaaside 
lahustumine vedelikes. Küllastumata ja küllastunud lahused. Üleküllastunud lahused. Kristallhüdraadid. Lahuste 
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HÜDROSFÄÄR 
KVANTITATIIVNE ANALÜÜS 
MÜRKAINED 

valmistamine. Lahuste kontsentratsioon. Molaarne ja normaalne kontsentratsioon. Massiprotsendi leidmine. 
PIHUSSÜSTEEMID. Pihusfaas ja –keskkond. Emulsioon. Suspensioon. Aerosool. Vaht. Kolloidlahused. Tarded. 
Pihussüsteemide võrdlus. Tõelised lahused. 
ATMOSFÄÄR. Atmosfääri ehitus, koostis. Atmosfääri saastumine. Saasteained atmosfääris. Süsinikuühendid, 
väävliühendid, lämmastikuühendid. Happevihmad, teke ja toime keskkonnas. Osoon, osoonikihi hävimine. 
Kasvuhooneefekt. 
 HÜDROSFÄÄR. Veekogude saasteallikad. Saasteainete iseloomustus. Heitvee puhastamisest. Heitvee füsiko-keemiline 
puhastamine. Heitvee keemiline puhastamine. Heitvee bioloogiline puhastamine. 
KVANTITATIIVNE ANALÜÜS. Mahtanalüüs. Tiitrimine. Vee kareduse määramine. 
MÜRKAINED. Mürkmetallid. Keemiliste elementide biofunktsioonid. Kloororgaanilised ühendid. Dioksiinid. Pestitsiidid. 
Nitritid, nitraadid. Glükosiidid, alkaloidid. E-ained 

sh. iseseisev töö Iseseisev töö- koostada referaat koos esitlusega (ohtlikud ja E-seeria lisaained toiduainetes). Hindamine- mitteeristav 

sh. praktika puudub 

Õppemeetodid Loeng, arutelu, praktiline töö, meeskonnatöö, juhtumianalüüs,  

 Hindamine Mitteeristav A/ MA ja eristav hinne „3“, „4“, „5“ 

sh Hindamismeetodid 
1. Praktiline töö- vee analüüsimine 
 
 
 
 
2. Probleemilahendus 

1. Praktiline töö- vee analüüsimine. Hindamine- mitteeristav A/MA. 

 analüüsib vee organoleptilisi ja keemilisi  näitajaid vastavalt juhendile 

 järgib ohutusnõudeid keemialaboris töötamisel 

 teeb kokkuvõtte ja vormistab protokolli 
 
2. Praktiline töö- probleemilahendus. Hindamine mitteeristav A/MA. 

 leiab lahenduse etteantud keskkonnasaastusega seotud probleemile 

 kirjeldab keskkonnasaastusest tulenevaid tagajärgi 

 kasutab õigusakte 

 nimetab lahendusi probleemi vältimiseks 

Sh kokkuvõtva hinde kujunemine Mooduli hindamine on eristav. Positiivse hinde saamiseks tuleb sooritada kõik kontrolltööd, praktilised tööd, iseseisvad 
tööd. 
Mooduli kokkuvõttev hinne kujuneb kontrolltööde, praktiliste tööde ja iseseisvate tööde hinnete alusel. 

Õppematerjalid Tunnis koostatud loengukonspekt, tunnis jagatud töölehed,  
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L. Nei, A. Koorits „Sissejuhatus keskkonnakeemiasse“ Tartu 2005, 

H. Karik „Metallid ja mittemetallid meis ja meie ümber“ Koolibri 2004 

H. Karik, K.K Kuiv „Keskkond ja keemia. Ohud ja hüved“  Koolibri 2007 

 

Mooduli nr.  Mooduli nimetus  Mooduli maht  (EKAP) Õpetajad 

16 KESKKONNAFÜÜSIKA  1,5 EKAP               Valdur Truija 

Nõuded  mooduli alustamiseks puuduvad 

Mooduli eesmärk Õpetusega   taotletakse, et õpilane mõistab looduses esinevaid nähtusi ja protsesse ning oskab neid füüsikaliselt 

kirjeldada. 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid 

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 

Õpilane: 

 kirjeldab Maa erinevaid sfääre 

 kirjeldab looduses esinevaid nähtuseid ja protsesse ning teab  tekkepõhjuseid 

 hindab tuule kiirust ja suunda meteokaartide põhjal 

 mõõdab juhendamisel erinevaid meteoelemente (niiskus, tuule kiirus, rõhk) ja analüüsib andmeid 

 lahendab erinevaid arvutusülesandeid: 

 geostroofilise tuule kiirus 

 niiskuse karakteristikud 

 õhurõhk erinevatel kõrgustel maapinnast 

 õhutemperatuur erinevatel kõrgustel 
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 rõhk veekogudes erinevatel sügavustel 

 aurumise kiirus veekogudelt 

Teemad, alateemad  

KESKKONNAFÜÜSIKA MÕISTE Loodus kui keskkond. 

Keskkonnafüüsika erinevad distsipliinid 

ATMOSFÄÄR Atmosfääri ehitus ja koostis 

Atmosfääri tähtsus 

Osoon ja UV-kiirgus 

Hüdrostaatika valem 

Õhurõhk 

KUIV JA NIISKE ÕHK Ideaalse gaasi olekuvõrrand 

Kuiva ja niiske õhu võrrand 

Niiskuse karakteristikud 

ATMOSFÄÄRI STAATIKA Atmosfääristaatika põhivõrrand 

Õhurõhu muutuskõrgusega 

Baromeetriline aste 

Temperatuuri vertikaalne gradient ja atmosfääri tasakaaluolekud. 

LIIKUMISED ATMOSFÄÄRIS Baariline väli ja selle elemendid 

Liikumise skaalad 
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Õhu liikumist tekitavad ja mõjutavad jõud atmosfääris 

Geostroofiline tuul ja gradienttuul. 

Hõõrdejõu mõju õhu liikumisele 

KIIRGUSLIKUD PROTSESSID Põhimõisted ja kiirgusseadused. Musta keha kiirgusspekter.  

Päike kui kiirguse allikas. Solaarkonstant 

Kiirguse neeldumine, hajumine ja peegeldumine atmosfääris. Albeedo. 

Kasvuhooneefekt. 

OPTILISED NÄHTUSED ATMOSFÄÄRIS Nähtused ja nende tekkepõhjused. 

Nähtuste kirjeldused: Miraaz, vikerkaar, halo, tara, pühapaiste jne. 

VESI LOODUSES Veeringe maakeral. 

Aurumine ja kondensatsioon. 

Kondensatsiooninähtused. 

Udu ja muud sumestused, nende teke ja liigid. 

Pilvede ehitus, teke ja liigid. 

Sademete teke ja liigid. 

sh. iseseisev töö 1. Teha juhendi alusel ilmavaatlus ja analüüsida andmeid (5 tundi).  Hindamine- mitteeristav 

sh. praktika puudub 

Õppemeetodid Loeng, praktiline töö, arutelu, analüüs, probleemülesanne, meeskonnatöö,  demonstratsioon 

Hindamine Eristav 
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 sh. Hindamismeetodid 

1. Valikvastustega test arvutis 

2. Kirjalik töö 

3. Arvutusülesannete lahendamine 

Hinne „3“- Õpilane on sooritanud kõik testid väga hästi (>90%) 

Hinne „4“- Õpilane on sooritanud kõik testid väga hästi ning kirjeldab looduses esinevaid nähtuseid ja protsesse ning 

nende tekkepõhjuseid 

Hinne „5“- Õpilane on sooritanud kõik testid väga hästi, kirjeldab looduses esinevaid nähtuseid ja protsesse ning nende 

tekkepõhjuseid. Lahendab iseseisvalt teemadega seotud arvutusülesandeid ja analüüsib katsetulemusi 

 sh. kokkuvõtva hinde kujunemine Õpiväljundite saavutamist hinnatakse eristavalt. 

Kokkuvõttev hinne kujuneb kui õpilane on sooritanud kõik kirjalikud ja praktilised ülesanded sh iseseisva töö vähemalt 

lävendi tasemel (hinne“3“   (rahuldav) ja „A“ arvestatud). 

Õppematerjalid Õpetaja konspekt 

 

Mooduli nr.  Mooduli nimetus  Mooduli maht  (EKAP) Õpetajad 

17 MAASTIKUHOOLDUS JA 
PARGIMAJANDUS 

 3 EKAP                   Tarmo Evestus 

Nõuded mooduli alustamiseks puuduvad 

Mooduli 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 Hindamiskriteeriumid 

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 

Õpilane: 

 teeb kokkuvõtte Eesti maastiku tekke- ja arenguloost kasutades erialaseid põhimõisteid 

 inventeerib juhendi järgi etteantud väärtuslikku maastiku või parki  ja koostab hoolduskava 

 inventeerib juhendi järgi etteantud pool-looduslikku kooslust ja koostab hoolduskava 

 kasutab ohutuid  töövõtteid ja tehnilisi vahendeid  maastikuelementide hooldamisel 
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Teemad, alateemad  

MAASTIK JA MAAKASUTUS 
MAASTIKU KAITSE JA HOOLDUS 
PARKIDE HOOLDUS 
PUHKEALADE KUJUNDUS JA HOOLDUS 
 

MAASTIK JA MAAKASUTUS.  Maastiku mõiste, elemendid ja faktorid. Maastike tüübid. Eesti maastiku tekke- ja 
arengulugu. Maastikuplaneerimise alused ja ülesanne. Maastikuplaneerimise printsiibid. Funktsionaalsus. Ökonoomsus. 
Esteetilisus. Maastike funktsioonid. Sanitaar-hügieeniline. Mikrokliima loomine. Müra summutamine. Puhkefunktsioon. 
Maastikukaitseline ülesanne.  Erinevad maastikud.  Metsamaastik. Linnamaastik. Tööstusmaastik ja tehispaigased. 
Puhkemaastik. Kaitsepuistud.  
MAASTIKU KAITSE JA HOOLDUS. Maastikulised väärtused. Maastikuhoolduskavad. Looniitude väärtus ja nende 
hooldamine. Puisniitude väärtus ja nende hooldamine. Puiskarjamaade väärtus ja nende hooldamine. Rannaniitude 
väärtus ja nende hooldamine. 
Luhaniitude väärtus ja nende hooldamine. Roostike väärtus ja nende hooldamine. Niitude kulustumise ohjeldamine. 
Kuidas võidelda metsistunud võõrliikidega. Võsa, selle väärtus ja muutmine väärtuslikuks maastikuks.  
Põllupeenrad, põllusaared ja kivikangrutel põllumaistus, nende hooldamine. Väärtuslike puude säilimine põllumaistus. 
Muinasmälestiste ja kiviaedade hooldamine. Hekid põllumaistus ja teemaastikel ning nende hooldamine 
PARKIDE HOOLDUS. Pargid ja nende hooldus. Parkide paiknemine Eestis. Pargi arhitektuuriline kompositsioon. 
Metsapargid tänapäeval. Linnapargid. Parkide inventeerimine. Vanade parkide kaitse. Parkide hooldus.  
PUHKEALADE KUJUNDUS JA HOOLDUS. Ehitamine loodusesse. 

sh. iseseisev töö Iseseisev töö - kirjalik kokkuvõte ühe väärtusliku maastikutüübi hooldamisest. Hindamine- mitteeristav 

sh. praktika puudub 

Õppemeetodid Loeng, videofilmid, iseseisev töö, kirjalik töö, rühmatöö, praktiline töö objektil, analüüs 

Hindamine Mitteeristav  
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sh hindamismeetodid 
1. Pool-looduslike koosluste 
hoolduskava koostamine rühmatööna 
(praktiline töö) 
2.  Looduslike ja poollooduslike 
koosluste hooldamine (praktiline töö) 

Praktiline töö nr 1. Hindamine –mitteeristav A/MA 

 valib pool-loodusliku koosluse 

 kirjeldab valitud koosluse väärtuslikud liigid ja  maastikuelemendid 

 toob välja valitud koosluse võimalikud seaduslikud piirangud 

 koostab valitud ala hooldamiseks tegevusplaani 

 koostab eelarve lähtudes tegevusplaanist 

Praktiline töö nr 2. Hindamine- mitteeristav 

Teostab juhendamisel looduslike ja poollooduslike koosluste hooldust. Töötab kasutades õigeid töövõtteid ning järgides 

tööohutusnõudeid, töötab keskkonda säästes. Analüüsib oma tööd. 

 sh. kokkuvõtva hinde kujunemine Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt. 
Õpilane on omandanud kõik mooduli õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel  

Õppematerjalid Õpetaja konspekt, pool-looduslike koosluste hooldamise juhendid (Keskkonnaameti kodulehel), maastikuhoolduskavad 
ja maastikuhooldus, pargi hoolduskava koostamise juhend, Poollooduslikud kooslused. Kaitse ja hooldus 

 

Mooduli nr.  Mooduli nimetus  Mooduli maht  (EKAP) Õpetajad 

18 REGIONAALPLANEERIMINE 1,5 EKAP                  Tarmo Evestus 

Nõuded  mooduli alustamiseks  puuduvad 

Mooduli eesmärk õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmisi regionaalplaneeringu vajalikkusest,  Eesti planeerimissüsteemist ja 

planeeringute koostamise protsessidest 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid 

Õpilane: 
1) selgitab planeeringute eesmärke ja 

vajadust 
2) eristab planeeringute liike 

Õpilane: 

 kirjeldab planeeringuprotsessi  vajadust ja erinevaid osi lähtudes seadusandlusest 

 eristab üleriigilist, maakonna, üld- ja detailplaneeringut ning seostab neid arengukavadega  

 osaleb üld- või detailplaneeringu protsessis 
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3) kasutab planeerimisseadust      kasutab teabe leidmiseks ja tööde vormistamiseks erinevaid ITK vahendeid 

Teemad, alateemad  

PLANEERIMISE EESMÄRGID JA 
VAJALIKKUS 
PLANERINGUTE SÜSTEEM 
PLANEERINGUTE KOOSTAMINE 
PLANEERINGUTE SISU 
REGIONAALPLANEERIMINE JA 
INFORMATSIOON. 

PLANEERIMISE EESMÄRGID JA VAJALIKKUS. Mõiste, vajalikkus, objekt, eesmärgid, koht ühiskonnas. 
PLANERINGUTE SÜSTEEM. Üleriigiline, maakonna, üld- ja detailplaneering. Arengukavade koostamine ja seos 
territoriaalplaneeringuga. 
PLANEERINGUTE KOOSTAMINE. Seadusandlusest tulenevad nõuded. Avalikkuse kaasamine. 
PLANEERINGUTE SISU. Üleriigilise, maakonnaplaneeringu, üldplaneeringu ja detailplaneeringu ülesanded. 
 REGIONAALPLANEERIMINE JA INFORMATSIOON. Erinevate osapoolte koostöö planeerimisel. Lähteandmete olulisus ja 
kasutatavus. Geoinfosüsteemide osa planeerimisel 

sh. iseseisev töö 1. Kirjalik kokkuvõte planeeringuprotsessist. Hindamine- mitteeristav 

sh. praktika puudub 

Õppemeetodid Loeng, iseseisev töö, kirjalik töö, rühmatöö, analüüs 

Hindamine Mitteeristav  

 sh. Hindamismeetodid 
1. Praktiline töö- arengukava ja 
üldplaneeringu võrdlemine 

Praktiline töö. Hindamine –mitteeristav 
Arengukava ja üldplaneeringu võrdlemine 
Töö eesmärgiks on mõista planeerimist kohalikul tasandil. Tööülesandeks on võrrelda kohaliku omavalituse (Räpina vald) 
arengukava ja üldplaneeringut. Tegemist on rühmaülesandega. 

 sh. kokkuvõtva hinde kujunemine Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt. 
Mooduli kokkuvõttev hinne kujuneb iseseisvate tööde, praktilise töö ja kirjalike testide   hinnetest. 

Õppematerjalid Õpetaja konspekt 

 

Mooduli nr.  Mooduli nimetus  Mooduli maht  (EKAP) Õpetajad 

19 DENDROLOOGIA 2 EKAP Andres Vaasa 

Nõuded  mooduli alustamiseks Läbitud osaliselt moodul Eesti loodus. 
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Mooduli 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 Hindamiskriteeriumid 

1) tunneb ära Eestis kasvavaid 
puittaimi,  
2) kirjeldab puittaimede  
kasvunõudeid, hooldust ja 
paljundamist 

 rühmitab ja määrab puu- ja põõsaliike erinevate tunnuste järgi 

 kirjeldab erinevate puittaimede kasvunõudeid 

 analüüsib puittaime kasvukoha tingimusi ning põhjendab selle mõju puittaime elueale 

 paljundab ja hooldab  puittaimi  

Teemad, alateemad 

PUU- JA PÕÕSALIIKIDE RÜHMITAMINE 

LIIKIDE TUNDMAÕPPIMINE 

PUITTAIMEDE PALJUNDAMINE 

PUU- JA PÕÕSALIIKIDE RÜHMITAMINE. Puu- ja põõsaliikide rühmitamine kõrguse, eluea ja külmakindluse järgi. 

LIIKIDE TUNDMAÕPPIMINE. Okaspuuliikide eristamine ja tundmaõppimine võrse järgi. Lehtpuude eristamine võrsete ja 

lehtede järgi. Põõsaliikide eristamine võrsete ja lehtede järgi. Liikide iseloomustus, dekoratiivsed omadused ja 

kasutamine haljastuses. 

PUITTAIMEDE PALJUNDAMINE. Puude ja põõsaste paljundamine külvide ja pistikutega 

sh. iseseisev töö Iseseisev töö - referaat   ühest puu- või põõsaliigist. Hindamine- mitteeristav A/MA 

sh. praktika puudub 

Õppemeetodid Loeng, videofilmid, iseseisev töö, kirjalik töö, rühmatöö, praktiline töö  

Hindamine Eristav "3", "4", "5" ja mitteeristav A/MA 

Hindamismeetodid Hindekriteeriumid 

1. Puu- ja põõsaliikide määramine 

võrsete ja lehtede järgi (praktiline töö) 

Praktiline töö nr1 - Puu- ja põõsaliikide määramine võrsete ja lehtede järgi. 

Hinne "3"- õpilane tunneb ära 50% määramiseks antud puu- ja põõsaliikidest. 
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2. Puittaimede paljundamine 

(praktiline töö) 

Hinne "4"- õpilane tunneb ära 70-90 % määramiseks antud puu- ja põõsaliikidest. 

Hinne "5"- õpilane tunneb ära 90- 100 % määramiseks antud puu- ja põõsaliikidest. 

 

Praktiline töö nr 2 - Puittaimede paljundamine. 

Hinne "3"- pistikud on lõigatud õige vanusega oksa osast, lõiked on õiged. 

Hinne "4"- pistikud on lõigatud õige vanusega oksa osast, lõiked on õiged, mõistab erineva pungade seisuga pistokste 

lõikamise iseärasusi.    

Hinne"5"- pistikud on lõigatud õige vanusega oksa osast, lõiked on õiged, mõistab erineva pungade seisuga pistokste 

lõikamise iseärasusi. Loendab liike, keda on võimalik antud paljundusmeetodiga paljundada.                                                                                                         

 sh. kokkuvõtva hinde kujunemine Mooduli kokkuvõttev hindamine toimub eristavalt. 

Mooduli hinne kujuneb teoreetiliste teadmiste, praktiliste tööde ning iseseisva töö (referaat) koondhinnete tulemusena. 

Õppematerjalid Õpetaja konspekt 

Loengu materjalid 

Pargi taimekooslus 

Farjon, A. 2010. Handbook of World Conifers (2 vol.) 1150 p 

Fiala, L. 2008. Lilacs a Gardener Encyclopedia. 416 p 

Fryer, J., Hylmö, B., 2009. Cotoneasters. 344 p 

Hillier, J., Coombes, A., 2002. The Hillier Manual of Trees & Shrubs. 511 p 

Kalva, V., 1988. Sirelid. 177 lk 

Kondratovičs, R., 2005. Rododendri un to selekcija Latvija.102 lpp 

Laas, E., 1987 Dendroloogia. 822 lk 
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Laas, E., 2004. Okaspuud. 359 lk 

Laas, E., 1998. Viirpuud Eestis nende kasvatamine ja kasutamine. 132 lk  

Paves, H. 2004. Lehis metsa ja pargipuu.160 lk 

Sarapuu, H., 1969 Puude ja põõsaste paljundamine. 285 lk 

Warda, H.-D. 2002 Das Grosse Buch der Garten- und Landschaftsgehõlze. 925 s 

 

Mooduli nr.  Mooduli nimetus  Mooduli maht  (EKAP) Õpetajad 

20 KARJÄÄRIÕPETUS 1 EKAP 

 

Ülle Viksi 

Nõuded  mooduli alustamiseks puuduvad 

Mooduli 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 Hindamiskriteeriumid 

 Õpilane: 

1) mõistab oma vastutust 

teadlike otsuste langetamisel 

elukestvas 

karjääriplaneerimise 

protsessis 

 Õpilane: 

 analüüsib juhendamisel enda isiksust ja kirjeldab enda tugevaid ja nõrku külgi  

 seostab kutse, eriala ja ametialase ettevalmistuse nõudeid tööturul rakendamise võimalustega 

 leiab iseseisvalt informatsiooni tööturu, erialade ja õppimisvõimaluste, praktika-ja töökohtade kohta  

 valmistab ette ja osaleb näidistööintervjuul 
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Teemad, alateemad 

KARJÄÄRIÕPETUS 

KARJÄÄRIÕPETUS 

Enesetundmine ja selle tähtsus karjääri planeerimisel. 

Isiksuseomadused: närvisüsteemi tüüp, temperament, iseloom; väärtused, vajadused, motivatsioon, hoiak, 

emotsioonid, positiivne mõtlemine; võimed, intelligentsus, huvid, oskused; minapilt ja enesehinnang, 

reflektsioon, sotsiaalne küpsus. Tööturu tundmine ning selle tähtsus karjääriplaneerimisel Muutuv tööturg: 

hetkeolukord, trendid, arengud, prognoosid. Hariduse ja tööturu vahelised seosed, kutsesüsteem, elukestev õpe. 

Planeerimine, otsustamine, karjääriplaan. Otsustamine ja seda mõjutavad tegurid –alternatiivid valikutes, 

omavastutus, aja planeerimine. Karjääriplaneerimine kui elukestev protsess: karjäär, karjääriplaneerimine, 

karjääriinfo allikad, infootsimine, karjäärinõustamine, muutustega toimetulek, elurollid, elulaad. Tööotsimine: 

kandideerimisdokumendid, tööintervjuu, tööotsimis allikad. Lühi-ja pikaajaline karjääriplaan lähtuvalt erialast. 

sh. iseseisev töö Koostab lühi-ja pikaajalise karjääriplaani. 

sh. praktika puudub 

Õppemeetodid Loeng, arutelu, praktiline töö, tööleht, küsimustik, meeskonnatöö, arvutipõhine töö, iseseisev töö, tagasiside 

Hindamine Kujundav hindamine toimub kogu õppeprotsessi jooksul (A/MA) 

Hindamismeetodid Lühi- ja pikaajalise karjääriplaani koostamine ja esitamine. 

 sh. kokkuvõtva hinde kujunemine Mooduli kokkuvõttev hindamine toimub mitteeristavalt. Kokkuvõttev hinne kujuneb protsessihinnete koondhindest ja õpiväljundite 

omandamisel sooritatud iseseisvast tööst. 

Õppematerjalid Abiks kandideerijale. http://www.tootukassa.ee/content/otsin-tood/abiks-kandideerijale 

Karjäärikeskus.  http://www.cvkeskus.ee/career.php 

Europassikeskus . http://www.europassikeskus.ee/europassi-cv 

Rajaleidja.  www.rajaleidja.ee 

 

Valikõpingute moodulid (õpilase poolt valitud) 7,5 EKAP 

http://www.tootukassa.ee/content/otsin-tood/abiks-kandideerijale
http://www.cvkeskus.ee/career.php
http://www.europassikeskus.ee/europassi-cv
http://www.rajaleidja.ee/
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Mooduli nr.  Mooduli nimetus  Mooduli maht  (EKAP) Õpetajad 

21  LOODUSFOTOGRAAFIA  1,5 EKAP                 Toomas Mastik 

Nõuded  mooduli alustamiseks puuduvad 

Mooduli eesmärk Õpetusega   taotletakse, et õpilane omandab teadmisi fotoaparaadi tööpõhimõttest, käsitsemisest, fotokaamera 
valikust, lisatarvikutest, loodusobjektide pildistamise eripärast ja pilditöötlusest. 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid 

Õpilane: 
1)  kirjeldab  fotoaparaadi 
tööpõhimõtet, käsitleb fotokaamerat ja 
lisaseadmeid 
2) pildistab looduses objekte ja töötleb 
pilte 

Õpilane: 

 kirjeldab fotoaparaadi tööpõhimõtet 

 pildistab iseseisvalt objekte lähtuvalt ülesandest 

 sisestab ja salvestab pildid arvutisse 

 töötleb vajadusel fotosid pilditöötlusprogrammidega 

 esitleb kaasõpilastele fotosid 

Teemad, alateemad  

FOTOAPARAADI TÖÖPÕHIMÕTE JA 
VALIKOBJEKTIDE PILDISTAMINE 
LOODUSES 
PILDITÖÖTLUS 
 
 

FOTOAPARAADI TÖÖPÕHIMÕTE JA VALIK. Fotograafia ajalugu. Kaasaja fotokaamera tööpõhimõte ja 
käsitsemine. Fotokaamera ja lisaseadmete valik. 
OBJEKTIDE PILDISTAMINE LOODUSES. Objekti valik. Millal ja kuidas pildistada. 
Maastiku pildistamine. Taimede ja üksikobjektide pildistamine. Loomade, lindude ja putukate pildistamine. 
PILDITÖÖTLUS. Pilditöötlusprogrammid. Piltide sisestamine arvutisse. Fotode põhikorrektsioonid fototöötlusprogrammis. 
Piltide salvestus ja esitlus. 

sh. iseseisev töö 1. Koostada juhendi alusel esitlus. Hindamine- mitteeristav A/MA 

sh. praktika puudub 

Õppemeetodid Loeng, iseseisev töö, praktiline töö  

Hindamine Mitteeristav  A/MA 

 sh. Hindamismeetodid 
1. Õpimapp, mis sisaldab pilte 

Õpilane 

 koostab õpimapi vastavalt nõutud sisule 
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erinevatest objektidest  esitleb pilte kaasõpilastele 

 sh. kokkuvõtva hinde kujunemine Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt. 
Mooduli hinde saamise eelduseks on iseseisva ülesande ja õpimapi esitlemine. 

Õppematerjalid Õpetaja konspekt 

 

Mooduli nr.  Mooduli nimetus  Mooduli maht  (EKAP) Õpetajad 

22 JÄLJED JA HELID LOODUSES 1,5 EKAP                  Arvi Lepisk 

Nõuded  mooduli alustamiseks  Puuduvad 

Mooduli eesmärk Õpetusega   taotletakse, et õpilane omandab teadmisi looduses nähtavatest loomade-lindude jala- ja tegevusjälgedest 
ning loomade poolt tekitatud helidest-häälitsustest. 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid 

Õpilane: 
1)  määrab looma- ja linnuliikide jala- 
ning tegevusjälgi looduses; 
2) tunneb ära ja võrdleb erinevate 
looma- ja linnuliikide häälitsusi.  

Õpilane: 

 eristab looma- ja linnuliikide jalajälgi 

 võrdleb loomade tegutsemisjälgi looduses 

  eristab erinevate loomaliikide häälitsusi 

 võrdleb linnuliikide häälitsuste eripära 

Teemad, alateemad  

JÄLJED LOODUSES 

HELID LOODUSES 

JALAJÄLGEDE KOLLEKTSIONEERIMINE 

JÄLJED LOODUSES. Loomade, lindude, putukate jalajäljed. Jäljed erinevatel pinnastel. Jälgede asetus ja kuju vastavalt 

looma käitumisele. Loomade, lindude tegevusjäljed. 

HELID LOODUSES. Erinevate loomaliikide häälitsused. Häälitsuste tüübid ja tähendused. Häälte levi. Puude-põõsaste 

tekitatud helid. Üksikute helide eristamine. 

JALAJÄLGEDE KOLLEKTSIONEERIMINE. Jalajälgede sobivus kollektsioneerimiseks. Koopiate tegemine jälgedest. 

Eksponeerimine. 
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sh. iseseisev töö 1. Õppija koostab elektroonilise õpimapi, mis koosneb viieteistkümnest enda pildistatud fotost loomade jala- ja 
tegutsemisjälgedest.  (5 tundi). Hindamine- mitteeristav 

sh. praktika Puudub 

Õppemeetodid Loeng, videofilmid, iseseisev töö, kirjalik töö, rühmatöö 

Hindamine Mitteeristav A/MA 

 sh. hindamismeetodid 
 

Õpilane 

 tunneb ära viis loomajälge ja kolm looma tegutsemisjälge 

 vastab õigesti looduses kuuldud viis linnuhäälitsust 

 sh. kokkuvõtva hinde kujunemine Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt. 

Õppematerjalid Õpetaja konspekt, audiovahendid, vaatlus- ja kuulamistehnika 
www.loodusheli.ee 
L.Olsen, loomade ja lindude märgid, jäljed, 2012 

 

Mooduli nr.  Mooduli nimetus  Mooduli maht  (EKAP) Õpetajad 

23  MAAPARANDUS MAAMÕÕDU 
ALUSTEGA 

 1,5 EKAP    Peedu Kaare 

Nõuded  mooduli alustamiseks läbitud moodul Eesti loodus 

Mooduli eesmärk Õpetusega   taotletakse, et õpilane omandab teadmised maaparanduslikest abinõudest, kuivendusplaani koostamise 
põhimõttest ning maamõõtmise viisidest ja instrumentidest. 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid 

Õpilane: 
1) kirjeldab maaparanduslikke 

abinõusid 
2) koostab kuivendusplaani järgides   

koostamise põhimõtteid 
3) kirjeldab mõõdistamise viise ning 

mõõdistab vastavat tehnikat 

Õpilane: 

 nimetab liigniiskuse põhjuseid, kavandab kuivenduslikke abinõusid ja koostab kuivendusvõrgu plaani 

 nimetab ja analüüsib niisutuse viise ning määrab kastmisnormi 

 selgitab ja võrdleb erinevaid maamõõtmise viise ja kasutab mõõdistamisel maamõõtmise instrumente 

 arvutab pindalaid geodeesia valemitega 

http://www.loodusheli.ee/
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kasutades     

Teemad, alateemad  

MAAPARANDUSLIKUD ABINÕUD 

KUIVENDUS. NIISUTUS 

GEODEESIA PÕHIMÕISTED 

 MÕÕDISTAMISE VIISID JA VAHENDID 

 

MAAPARANDUSLIKUD ABINÕUD. Maaparanduse mõiste ja ajalugu. Melioratsiooni liikide lühiülevaade. 

KUIVENDUS. Liigniiskuse pahed ja põhjused. Liigniisked mullad. Drenaaži konstruktsioon ja armatuur. Kuivendajate 

plaaniline paigutus ja vahekaugus. Polderkuivendus. 

NIISUTUS. Niisutusnorm ja kastmisnorm. Niisutuse viisid. 

GEODEESIA PÕHIMÕISTED. Horisontaal- ja vertikaalmõõdistamine. Mõõtkavad. Joone orienteerimine. Plaan, profiil, 

kaart, L-EST kaardiprojektsioon. Geodeetiline otse- ja vastulause. 

MÕÕDISTAMISE VIISID JA VAHENDID. Mõõdistamine lindiga ja kaugusmõõtjatega. Mõõdistamine lindi ja ekriga. 

Tahhümeetriline mõõdistus. GNSS mõõdistus. Nivelleerimine. 

sh. iseseisev töö 1. Essee maaparanduslikest seadustest ja sätetest. Hindamine- mitteeristav 
2. Kirjalik kokkuvõte GNSS süsteemist. Hindamine- mitteeristav 

sh. praktika puudub 

Õppemeetodid Loeng, videofilmid, iseseisev töö, kirjalik töö, rühmatöö, praktiline töö objektil 

Hindamine Mitteeristav A/MA 

 sh. Hindamismeetodid 
1. Praktiline töö- nivelleerimine ja 
tahhümeetriline mõõdistamine. 
2. Struktueeritud kirjalik töö. 

1. Praktiline töö- nivelleerimine ja tahhümeetriline mõõdistamine. 

 nivelleerimise käigus lähtub reeperist ja kannab juhendamisel kõrgused üle objektidele 

 määrab juhendamisel tahhümeetriga punktide plaanilise asendi ja kõrguse 

 vormistab protokolli 
2. Struktueeritud kirjalik töö. 

 nimetab liigniiskuse põhjuseid, kavandab kuivenduslikke abinõusid ja kavandab kuivendusvõrgu plaani 

 nimetab ja analüüsib niisutuse viise ning määrab kastmisnormi 

 arvutab polügooni nurkade koordinaadid ja pindala 

 sh. kokkuvõtva hinde kujunemine Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt. 
Mooduli kokkuvõttev hinne kujuneb iseseisvate tööde, praktilise töö ja kirjalike testide   hinnetest. 
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Õppematerjalid Õpetaja konspekt,  
Jüri Kuum „Maaparandus“ Tln, Valgus 1982 
Jüri Randjärv „Geodeesia“ I (1,2), II, III, IV 

 

Mooduli nr.  Mooduli nimetus  Mooduli maht  (EKAP) Õpetajad 

24 LOODUSVARADE KASUTAMINE JA 
KAITSE 

1,5 EKAP    Toomas Mastik 

Nõuded  mooduli alustamiseks  puuduvad 

Mooduli eesmärk  Õpetusega   taotletakse, et õpilane saab ülevaate kõikidest peamistest Eestimaa loodusressurssidest ja nende 

kasutamisest ning kaitsest. 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid 

Õpilane: 
1)  nimetab Eestimaa peamisi 

loodusressursse 

2) kirjeldab peamiste  loodusressursside  

kasutamist ja kaitset 

Õpilane: 

 nimetab kaevandatavaid maavarasid ja kirjeldab nende kasutamise võimalusi ning kaitset 

 kirjeldab turba tootmist ja kasutamise võimalusi 

 iseloomustab ja võrdleb erinevate sootüüpide elustikku 

 kirjeldab Eesti metsade kasutamist ja kaitset 

 kirjeldab põhjavee kasutamist ja kaitset 

 kirjeldab siseveekogude kaitset 

 teab mullakaitse aluseid ning analüüsib mullaproovi ja määrab mullatüüpi 

 kirjeldab loodusvarade tähtsust rekreatsioonil 

Teemad, alateemad  

MULD 
SOOD 
METS 
PÕHJAVESI JA VEEKOGUD 
MAAVARAD 
LOOMASTIK 
LOODUSVARADE TÄHTSUS 
REKREATSIOONIL 

MULD. Liigitus, kasutamine ja kaitse võimalused. Viljaka mullakihi vähenemine põhjused. 
SOOD. Arenguastmed ja kaitse võimalused. Eesti suurimad turbatootjad ja turba kasutusvõimalused. Turbasoode 

jätkusuutlik areng. Turba kasutusalad, töötlemine, eksport, aasta toodang. Soomarjade kasutus ja varumine. Maardla 

rekultiveerimine. 

METS. Eesti metsade kasutamine ja kaitse. Eesti metsasuse protsent. Puidu bioloogiline lagunemine. Puidu kvaliteet ja 

mahud ja eksport. Raiemahud (RMK, eramets), sortimendid. Puidu kasutusalad Eestis, eksport. Ökosüsteemi 

kahjustatuse aste. Metsa kõrvalkasutus. 
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 PÕHJAVESI JA VEEKOGUD. Põhjaveekihid, mida kasutatakse joogiveena ja nende kvaliteedi nõuded. Põhjaveekihtide 

paiknemine Eestis. Põhjavee kaitse võimalused. Eesti järvetüüpide eristamise põhimõtted (vee värvus, karedus, 

mineraalsete- ja orgaaniliste ainete sisaldus). Eesti sisevete elustik. Sisevete kaitse võimalused. 

MAAVARAD. Maavarade kaevandamine ja kasutus. Maavarade kaevandatavad mahud. Kaevandamisload. Maavarade 

kaitse ja säästliku kasutamise võimalused. Põlevkivi kasutusmahud elektrijaamades, õlitootmises. Jääkained, aheraine. 

Mineraalvee ja ravimuda kasutus, muda ladestus. 

LOOMASTIK. Loomaliikide küttimismahud, kasutus. Kalade püügimahud, kasutusalad. Kitsendused kalapüügil, 

jahipidamisel. 

LOODUSVARADE TÄHTSUS REKREATSIOONIL. Vaated. Fotografeerimine. Loodushäälte kuulamine, loomade vaatlemine. 

Puhas tervislik õhk. 

sh. iseseisev töö 1. Koostada juhendi alusel esitlus ühest maavarast. Hindamine- mitteeristav 

sh. praktika puudub 

Õppemeetodid Loeng, praktiline töö, arutelu, analüüs, probleemülesanne, meeskonnatöö, demonstratsioon 

Hindamine Mitteeristav  

 sh. Hindamismeetodid 
1. Õpimapp, mis koosneb kogutud 
materjalidest ühe loodusvara kohta, 
kaitse kirjeldusest, illustreerivatest 
materjalidest 

Õpilane 

 koostab õpimapi vastavalt nõutud sisule 

 esitleb õpimapi kokkuvõtte  kaasõpilastele 

 sh. kokkuvõtva hinde kujunemine Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt. 
Mooduli hinde saamise eelduseks on iseseisva ülesande ja õpimapi koostamine ja esitlemine. 

Õppematerjalid Õpetaja konspekt 

 

Mooduli nr.  Mooduli nimetus  Mooduli maht  (EKAP) Õpetajad 

25 METSAMARJA- JA SEENEKASVATUS 1,5 EKAP  Sirje Tooding 
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Irma Zettur 

Nõuded  mooduli alustamiseks läbitud moodul Eesti loodus 

Mooduli eesmärk õpetusega   taotletakse, et õpilane omandab teadmised metsamarjadest ja -seentest, nende kasvatamisest ja 

töötlemisest ning kvaliteedinõuetest nende turustamisel. 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid 

Õpilane: 
1) annab ülevaate seente ja marjade 

bioloogiast, toiteväärtusest ja 

raviomadustest 

2) kirjeldab metsamarjade ja -seente 

kasvatamist ning  nõudeid 

hoiustamisele, töötlemisele ja 

kaubastamisele  

Õpilane: 

 selgitab metsamarjade ja -seente bioloogiat, toiteväärtust ja raviomadusi 

 nimetab enamlevinud kultiveeritavaid seeni ja  -metsamarju 

 kirjeldab metsamarjade ja seenekasvatuse ning kasvusubstraatide valmistamise tehnoloogiaid 

 kirjeldab metsamarjade ja seente kvaliteedi ning hoiustamise, töötlemise, kaubastamise nõudeid 

 koostab erinevate kultuuride tehnoloogilist kaarti 

 tunneb ära metsamarjade ja seente haigusi ja kahjureid ning teostab tõrjet 

Teemad, alateemad  

 

 

METSAMARJADE JA SEENTE TOITEVÄÄRTUS JA RAVIOMADUSED. 

VILJELDAVAD LIIGID. Šampinjoni, austerserviku, shiitake jt kasvatamine. Mustikakasvatus. Jõhvikakasvatus. 

Pohlakasvatus. Mesimurakakasvatus. 

ERINEVAD TEHNOLOOGIAD. Ekstensiivne ja intensiivne tehnoloogia. Erinevad kasvusubstraadid ja nende valmistamine 

METSAMARJADE JA SEENTE HAIGUSED JA KAHJURID NING NENDE TÕRJE. 

SEENE KASVATUSHOONED JA NENDE SISSESEADE. 

METSAMARJADE JA SEENTE HOIUSTAMINE, TÖÖTLEMINE JA KAUBASTAMINE. 

KVALITEEDINÕUDED METSAMARJADELE JA SEENTELE. 
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sh. iseseisev töö 1. Kirjalik kokkuvõte ühest viljeldava seene- või marjaliigi toiteväärtusest, raviomadustest. Kasvatamist  ja töötlemist. 
Hindamine- mitteeristav 

sh. praktika puudub 

Õppemeetodid Loeng, videofilmid, iseseisev töö, kirjalik töö, rühmatöö, praktiline töö objektil, õppekäik 

Hindamine Mitteeristav A/MA 

 sh. Hindamismeetodid 
1. Tehnoloogilise kaardi koostamine 
(praktiline tegevus) 

1. Praktiline töö- tehnoloogilise kaardi koostamine vastavalt juhendile. 

 sh. kokkuvõtva hinde kujunemine Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt A/MA. 
Mooduli kokkuvõttev hinne kujuneb iseseisvate tööde, praktilise töö ja kirjalike tööde sooritamisest. 

Õppematerjalid Õpetaja konspekt,  
Kivistik, J., Taim ja aednik „Ilo“ 2004 2.trükk 2007 
Kivistik, J., Puuviljad ja marjad Eestis. Pomoloogia „Tea“ 2010 

Õppematerjalid: http://ak.rapina.ee/jaan/puuv/index.htm#opper  

 

Mooduli nr.  Mooduli nimetus  Mooduli maht  (EKAP) Õpetajad 

26  LOODUSTURISM 1,5 EKAP    Katrin Kivistik 

Nõuded  mooduli alustamiseks  läbitud moodul Looduskaitse 

Mooduli eesmärk Õpetusega   taotletakse, et õpilane on omandanud põhiteadmised loodusturismi olemusest ja selle korraldusest. 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid 

Õpilane: 
1) Hindab loodusturismi potentsiaali 

Eestis ja väärtustab kohalikke 
loodus-ja kultuuriväärtusi. 

2) Rakendab oma teadmisi 
loodusmatka korraldamisel.  

Õpilane: 

 kirjeldab loodusturismi olemust ja selle toimimis-, tegutsemis- põhimõtteid; 

 nimetab ja kirjeldab looduslikke vaatamisväärsusi; 

 analüüsib iseseisvalt loodusturismiga tegelevate ettevõtete tegevust; 

 loetleb Eesti loodusturismiettevõtete poolt pakutavaid teenuseid; 

http://ak.rapina.ee/jaan/puuv/index.htm
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 kirjeldab ja analüüsib meeskonnatööna potentsiaalseid loodusturismi sihtrühmi Eestis; 

 nimetab turismi arendamise positiivseid ja negatiivseid mõjusid (keskkonnamõjud, majanduslikud, sotsiaalsed) 

eeskätt kaitsealadel; 

 nimetab aktiivse puhkuse tegevusi; 

 osaleb loodusmatka planeerimise meeskonnas ja võtab õpperetkest osa;  

 järgib igaüheõiguse põhimõtteid. 

Teemad, alateemad  

1. Loodusturismi olemus 

 

 

 

 

 

2. Turismi reguleerivad seadused ja 

nõuded 

 

 

3. Turism kaitsealadel 

 

 

4. Loodusturismi korraldamine 

1.1. Loodusturismi olemus ja alused; 

1.2. Trendid turismis (loodusturismis); 

1.3. Loodusressursid. 

1.4. Kaasaegne loodusturist, erinevad sihtrühmad; 

1.5. Loodusturismi ettevõtlus; 

1.6. Turismi mõjud. 

2.1. Eesti Vabariigi ja EL-i õigusaktidest tulenevad nõuded. 

2.2. Igaüheõigus. 

3.1. Kaitsealad puhkealadena; 

3.2. Õppe- matkarajad kaitsealal; 

3.3. Turistide negatiivse mõju vähendamise võimalused. 

4.1. Loodusturismi pakett; 

4.2. Loodusturismi teenused; 

4.3. Massiturism looduses; 

4.4. Loodusretke planeerimine, organiseerimine. 
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sh. iseseisev töö Õppija koostab referaadi valitud teemal vastavalt   etteantud juhendile.  

sh. praktika puudub 

Õppemeetodid Loeng, videofilm, analüüs, praktiline töö, õppekäik, referaat, kirjalik töö, iseseisev töö, tagasiside 

Hindamine Kujundav hindamine toimub kogu õppeprotsessi jooksul. Hindamine on mitteeristav. 

 sh. Hindamismeetodid Referaat, analüüs, esitlus, aruanne 

 sh. kokkuvõtva hinde kujunemine Mooduli kokkuvõtva hinde saamiseks tuleb sooritada järgmised õppeülesanded:  
1. Iseseisev töö; 
2. X kaitseala ülevaade loodushuvilisele turistile ja selle analüüs; 
3. Õppematka planeerimine, organiseerimine ja sellel osalemine. 

Õppematerjalid Õpetaja konspekt, jaotusmaterjalid, turismiportaalid, ettevõtete koduleheküljed 

 

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad 

27 MAHEPÕLLUMAJANDUS 1,5 EKAP Tairi Albert 

Nõuded mooduli alustamiseks Puuduvad 

Mooduli eesmärk 
Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmisi ja oskusi aiasaaduste kasvatamisest jälgides maheviljeluslikke 

meetodeid. 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid 

1) Rakendab aiasaaduste tootmises 

mahepõllumajanduslikke nõudeid 

(sh vajalik dokumentatsioon) 

 Täidab nõuetele vastavalt mahepõllumajanduslikus ettevõttes vajalikke dokumente (avaldused, külvikorraplaanid, 

põllumassiivide kaart, põlluraamat) ning järgib oma tegevustes mahepõllumajanduslikke reegleid. 

2) Kasutab mahetootmises 

kasutatavaid aiatarvikuid või /ja 

mullaharimisagregaate 

 Rakendab töös maheviljeluses lubatavaid aiatarvikuid või/ja maaharimisagregaate  
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3) Ennetab või tõrjub maheviljeluse 

norme järgides enamlevinud 

aiakultuuride kahjustajaid ning 

teostab maheviljeluse reegleid 

järgides taimede väetamist.  

 Rajab, väetab ja hooldab maheviljeluslikke reegleid järgides aiasaaduste tootmisala  

Teemad, alateemad  

SISSEJUHATUS 

MAHEVILJELUSSE 
Maheviljeluse ajalugu, seadusest tulenevad nõuded, ökoviljeluse käesolev hetkeseis ja uued arengusuunad. 

MAHEVILJELUSES 

VAJALIKUD DOKUMENDID 

Põllumajandusametile (PMA) ja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (PRIA) vajalike dokumentide 

üksikasjalik täitmine. 

MAHEVILJELUSE 

TEHNOLOOGIAD 

Maheviljeluses kasutatavad aiatarvikud, maaharimisagregaadid, enimesinevad taimehaigused ja taimekahjurid ning nende 

tõrje ja tõrjemeetodid (bioloogilised, mehhaanilised, agrotehnilised tõrjemeetodid) ning maheviljeluses kasutatavad 

väetised. Mahetootmises teostatavad kevadised, suvised ja sügisesed tööd.  

sh. iseseisev töö 1 kultuuri kohta 1 aasta raames maheviljeluslikke reegleid järgides põlluraamatu täitmine 

sh. praktika Rajamis – ja hooldustööd katmikalal ning avamaal 

Õppemeetodid 
Praktiline töö, demonstratsioon, loeng, info otsimine, info edastamine veebipõhiselt, analüüs, kirjalik ülesanne, ettekanne, 
rühmatöö, vaatlus 

Hindamine Mitteeristav A/MA 

 

 

 

 

 

1. Maheviljeluses nõutavate dokumentide täitmine:  maheviljeluse vajalikud dokumendid on nõuete kohaselt täidetud 

2. Aiakultuuride taimekahjustajate ning kahjustajate mahetõrjemeetodite vastamine: taimekahjustaja nimetatakse eesti 

keeles õigesti ning kirjeldatakse tema maheviljeluslikke tõrjemeetodeid 

3. Maheviljeluses kasutatavad aiatarvikute ja/või maaharimisagregaatide kasutus: maheviljeluses kasutada lubatud 

aiatarvikute ja/või maaharimisagregaatide rakendamine töös järgides õigeid töövõtteid, vajalikke ohutusnõudeid ning 

ergonoomika põhimõtteid 

4. Aiakultuuride kasvuala ettevalmistus katmikalal ja avamaal: aiakultuuride kasvuala on kultuuri vajadusi arvestavalt, 
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maheviljeluslikke nõudeid järgides ette valmistatud ning rakendatud on õigeid töövõtteid, vajalikke ohutusnõudeid  ja 

ergonoomika põhimõtteid 

5. Aiakultuuride külv ja/või istutus avamaal ja katmikalal: aiakultuurid on külvatud või istutatud kultuuri vajadusi 

arvestavalt, maheviljeluslikke nõudeid järgides ning rakendatud on õigeid töövõtteid, vajalikke ohutusnõudeid   ja 

ergonoomika põhimõtteid. 

6. Aiakultuuride kasvuaegsed hooldustööd avamaal ja katmikalal: aiakultuure on kasvuaegselt hooldatud (väetatud, 

kõblatud, kobestatud, toestatud, kastetud, teostatud taimekaitsetöid) kultuuri vajadusi arvestavalt, maheviljeluslikke 

nõudeid järgides ning rakendatud on õigeid töövõtteid, vajalikke ohutusnõudeid   ja ergonoomika põhimõtteid. 

Kokkuvõtva hinde kujunemine 

 

Õpilane on omandanud kõik mooduli õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud kõik etteantud ülesanded 

nõuetekohaselt ja õigeaegselt 

Õppematerjalid  
Moodle keskkonnas E-kursus „Maheviljelus“, Põllumajandusameti Mahepõllumajanduse valdkonna kodulehekülg, 
Põllumajanduse Registrite Informatsiooni Ameti kodulehekülg  

 


