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1. Praktika eesmärk 
Praktikaga taotletakse, et õpilane rakendab oma teadmisi ja oskusi töökeskkonnas keskkonnakaitse 

kõigis töölõikudes; tutvub praktikakoha kui organisatsiooniga; omandab uusi kogemusi ja 

motivatsiooni tööks valitud erialal; arendab vajalikke isikuomadusi ja hoiakuid ning oskuse töötada 

meeskonnas. 

 

Õpiväljundid: 

Õpilane 

1) osaleb aktiivselt praktikakoha leidmisel, planeerib praktikajuhendist tulenevalt oma praktika 

eesmärgid ja tööülesanded; 

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

3) omandab praktilisi töökogemusi ühes või mitmes ettevõttes; 

4) täidab praktikaaruande IKT vahendeid kasutades,  analüüsib praktika eesmärkide täitumist,  

Statsionaarne õpe koostab esitluse kaitsmiseks. 

 

 

KESKKONNAAMET („roheline“) 
Praktikakava 

 Saada ülevaade praktikakohast-  struktuurist, tegevusest  jne 

 Tutvuda praktikakoha töötajatega ja nende tööülesannetega 

 Koos vastava spetsialistiga külastada kaitsealasid ja tutvuda seal käimasolevate tegevustega 

(uuringud, liigikaitselised tegevused, loodusharidus jne.) 

 Osaleda keskkonnahariduslikus tegevuses 

 

 

KESKKONNAAMET („pruun“) 

Praktikakava 

 Saada ülevaade praktikakohast-  struktuurist, tegevusest, normdokumentidest jne. 

 Praktikakoha  ülesanded 

 Saada ülevaade kaitstavatest loodusobjektidest 

 Koostöös  erinevate spetsialistidega saada ülevaade erinevatest töövaldkondadest ja 

keskkonnalubadest 

 Tutvumine keskkonnalubade infosüsteemiga 

 Tutvumine planeeringutega 

 Tutvumine keskkonnakorralduse valdkonnaga 

 Ülevaate saamine keskkonnaameti valdkondlikust tegevusest (jäätmeload, aruandlus, 



saastetasu, jäätmekavad, saasteload, aruandlus, keskkonnatasude seadus) 

 

KESKKONNAINSPEKTSIOON 
Praktikakava 

 Saada ülevaade praktikakohast, KKI struktuurist, tegevusest, normdokumentidest jne. 

 Saada ülevaade keskkonnainspektori õigustest ja kohustustest 

 Saada ülevaade menetlustoimingutest ja osaleda vaatlejana menetlustoimingus 

 Tutvuda üldjoontes kõigi suuremate valdkondadega, millega KKI igapäevaselt kokku 

puutub 

  Osaleda koos inspektoritega nende väljasõitudel 

 Peale objektil käimist tutvuda just selle probleemi seadusandliku küljega lähemalt 

 Saada ülevaade ametkondadevahelisest koostööst  

 

RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS 
Praktikakava 

 Saada ülevaade praktikakohast, struktuurist, tegevusest  jne 

 Tutvuda praktikakohas töötajatega, nende õiguste ja kohustustega ning 

teenistusülesannetega 

 Koos vastava spetsialistiga külastada valdkonda kuuluvaid objekte, tutvuda ja osaleda  

praktilises tegevuses 

 

 

KOHALIK OMAVALITSUS 
Praktikakava 

 Saada ülevaade praktikakohast, struktuurist, tegevusest  jne 

 Tutvuda keskkonnaspetsialisti (-nõuniku) õiguste ja kohustustega ning teenistusülesannetega 

 Koos vastava spetsialistiga külastada valdkonda kuuluvaid objekte, tutvuda ja osaleda  

käimasolevates tegevustes 
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