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Tartu Keskkonnahariduse Keskuse arengukava.  
I Tartu Keskkonnahariduse Keskuse arendamise põhimõtted ja lähtealused 
 

1.1.Tartu Keskkonnahariduse Keskuse (edaspidi TKHK ) arengukava lähtub järgmistest 
eesmärkidest: 

1.1.1.  laste ja täiskasvanute teadmiste, huvide ja annete igakülgne arendamine ja suunamine; 
1.1.2.  oma panuse andmine elukeskkonna ja rahvuskultuuri säilitamiseks, tõstes inimeste 

keskkonnaalast teadlikkust. 
1.2. TKHK on aktiivne hoiak ühiskonnas toimuvate protsesside ja arengute suunamisel, 

keskkonnahoidlike väärtushinnangute ja hoiakute kujundamisel.  
1.3.  TKHK toetub oma tegevuses: 

1.3.1. 1997.a. Riigikogu poolt heakskiidetud Eesti keskkonnastrateegiale, kus üheks 
prioriteediks on keskkonnateadlikkuse edendamine; 

1.3.2. riiklikule keskkonnategevuskavale, milles peetakse väga oluliseks olemasolevate 
keskkonnahariduskeskuste tegevuse toetamist, aga ka uute keskuste loomist ja 
keskkonnaalast koolitust.  

1.3.3.  TKHK tegevuse aluseks on sihtasutuste seadus,  SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus 
põhikiri, erakooliseadus, täiskasvanute koolituse seadus, huvikooli seadus. 

1.4. TKHK arengukava on koostatud 3 aastaks: 2004-2006 
 
II Määratlus ja koht ühiskonnas. 

 

2.1. TKHK on sihtasutus, mis on loodud  2002.a. kaheksa asutaja poolt (Tartu linn,  Eesti 
Põllumajandusülikool, SA Eestimaa Looduse Fond, AS Tartu Veevärk, MTÜ Eesti 
Ornitoloogiaühing, MTÜ Eesti Roheline Liikumine, MTÜ Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering  ja  
MTÜ Peipsi Koostöö Keskus). 
2.2. TKHK eesmärgiks on keskkonnateadlikkuse edendamine ja keskkonnasäästlike 
väärtushoiakute kujundamine koolituse,  projektide ja teavitamise kaudu. 
2.3.TKHK pakub keskkonnateadlikkuse edendamisele suunatud koolitusi, üritusi  ja projektipõhist 
tegevust lastele ja täiskasvanutele  
2.4.  TKHK tegevuspiirkonnaks on eelkõige Tartu maakond, kuid ka kogu Kesk- ja Lõuna-Eesti. 
2.5.  TKHK on avatud igatasandiliseks koostööks, mis ei lähe vastuollu tema põhikirjaliste 
eesmärkidega. 
2.6. TKHK reageerib paindlikult ühiskonnas toimuvatele muutustele, olles samas järjekindel oma 
põhimõtete rakendamisel ja eesmärkide elluviimisel.  
 

III Põhieesmärk ja ülesanded. 

 
3.1. TKHK tegevuse põhieesmärgiks on: 

3.1.1. koolitatavatele võimaluste pakkumine täiendava ja süvendatud loodus- ja 
keskkonnaalase hariduse omandamiseks erinevates vormides; 



3.1.2. laste vaba aja sisustamine; 
3.1.3. keskkonnateadlikkuse edendamine ning keskkonnasõbraliku ja –säästliku eluviisi 

kujundamine ühiskonnas; 
3.1.4. keskkonnainfo vahendamine; 
3.1.5. KIK-i maakondliku keskkonnateadlikkuse programmi koordineerimine Tartumaal.  

3.2. Eesmärkide realiseerimiseks seab TKHK oma ülesanneteks: 
3.2.1. luua tingimused kvaliteetse huvi- ja täiendushariduse läbiviimiseks erinevates 

õppevormides integreerides keskkonnatemaatikat  teiste ainevaldkondadega (kunst, turism, 
matkamine, lilleseade, fotograafia, infotehnoloogia, teadus jne.); 

3.2.2. kindlustada järjepidev õppe- ja kasvatustöö, arvestades koolitatavate huve, eeldusi ja 
ettevalmistustaset; 

3.2.3. luua jätkusuutlik mitmekesiste loodus- ja keskkonnaalaste kursuste süsteem, mis 
vastaks tänapäeva ühiskonna vajadustele ja huvidele; 

3.2.4. konsulteerida metoodiliselt loodus- ja keskkonnaharidusalast tegevust;  
3.2.5. viia läbi säästlikku eluviisi propageerivaid, keskkonnateadlikkust tõstvaid ning teisi 

keskkonnaalaseid koolitusi, üritusi ja  projekte täiskasvanutele, lastele, noortele ja peredele; 
3.2.6. koostada ja anda välja loodus- ja keskonnaharidusalaseid õppematerjale, juhendeid ja 

raamatuid; 
3.2.7. teha koostööd Eesti teiste koolituskeskuste, looduskeskuste, loodusmajade ning loodus- 

ja keskkonnahariduse alal tegelevate organisatsioonidega; 
3.2.8. teha koostööd teiste riikide koolituskeskustega ning loodus- ja keskkonnahariduse alal 

tegelevate organisatsioonidega. 
 
IV  Struktuur ja juhtimine. 

  
  

4.1  TKHK teostab oma eesmärke erakoolide (huvialakool Tartu Loodusmaja ja täiskasvanute 
koolituskeskus) tegevuse, keskkonnainfo vahendamise, projektide ning ürituste kaudu. 
4.2. TKHK personali moodustavad sihtasutuse juhataja, erakooli(de) juhataja(d), koordinaatorid, 
projektijuhid (koolitusjuht), õpetajad, halduspersonal. 
4.3. TKHK juhib põhikirjale vastavalt sihtasutuse nõukogu ja juhataja. 
4.4. Koolituskeskuse struktuuri arendatakse pidevalt vastavalt võimalustele. 
4.5. TKHK lektorid ja õpetajad peavad omama vastavat kvalifikatsiooni koolituse läbiviimiseks. 
Oluliseks tuleb pidada pidevat erialast ja pedagoogilist enesetäiendust. Koolitustel kasutatakse 
lektoritena ka sihtasutuse koordinaatoreid ja õpetajaid. 
4.6. Omaette tegutsemisvormiks kujunevad klubid, mis tegutsevad tegevuskavade alusel ning mille 
tegutsemise põhimõteteks on avatus, enesetäiendus, eneseteostus, infovahetus, koostöö ja üldsuse 
kaasamine.  
4.7. Lisaks koolitustegevusele korraldab  TKHK ka laiemale üldsusele suunatud loodus- ja 
keskkonnateemalisi üritusi: näitusi, konkursse, teabepäevi, slaidi-, video- ja CD-programme, 
õppereise, loodusmatku, laagreid jms. 
4.8. Koostöös keskkonna- ja teiste, nii riiklike kui mittetulunduslike organisatsioonidega, asutuste 
ja ettevõtetega  korraldatakse ja osaletakse aktsioonides ja üritustel, mis on suunatud elanike 
keskkonnateadlikkuse edendamisele, keskkonna- ja looduskaitsele, heakorrale jms. 
4.9. TKHK on avatud organisatsioon  kõigile huvilistele. Informatsiooni TKHK tegevussuundade ja 
erakoolide kohta  saab  SA Tartu Keskkonnahariduse Keskuse koduleheküljelt (www.teec.ee), 
ajakirjandusest, raadiost ja TV-st 

 
  

 

 

 



 

V Finantseerimine ja ruumiprogramm. 

 
5.1. TKHK finantseerib oma tegevust Tartu linna toetusest, õppemaksudest, projektidest. 
Koolituste ja ürituste läbiviimiseks taotletakse raha projektidena erinevatest organisatsioonidest, 
omavalitsuselt, riigilt ja välisfondidest.  
5.2. Kaasaegsel tasemel õppetöö läbiviimiseks ja erinevate meetodite efektiivseks rakendamiseks 
on TKHK kasutada tänapäevased õppevahendid.  
 5.3. SA Tartu Keskkonnahariduse Keskuse erakoolid kasutavad sihtasututuse poolt renditavaid 
ruume ja sihtasutuse õppevahendeid. 
 5.4. TKHK otsib aktiivselt lisafinantseerimise võimalusi, esitades projekte ja taotlusi nii kohalikele 
kui rahvusvahelistele fondidele ja teistele finantseerimisega tegelevatele organisatsioonidele.  
TKHK otsib  sponsorabi nii projektidele ja  üritustele kui ka õppevahenditele 
2004.a. esitatakse taotlus koolituskeskuse koolitusjuhi palga saamiseks Eesti Vabaharidusliidule. 
5.5. Järgneva 5.a. eesmärgiks on tegevust arendada  Tartu kesklinnas (Kompanii 10) rendipinnal, 
kus asuvad spetsiaalselt keskonnahariduse keskuse jaoks remonditud ruumid.  Hea asukoht ja 
sobivad ruumid soosivad laste ja täiskasvanute keskkonnahariduse alase tegevuse arendamist, 
näituste ja infopäevade korraldamist ning uudse loodus- ja keskkonnainfo punkti tegevust. 
Kolme Loodusmaja huviringi õpperuumid paiknevad Lille 9-s ja elavnurk/õppeaed Lille 10-s 
5.6. TKHK arendab Lille 10 krundile Tartu  Ökomaja kui Lõuna-Eesti piirkondliku 
keskkonnahariduse keskuse ehitamise ideed, millele on oma toetuse andnud ka Tartu linn. Tartu 
Ökomaja ehituse kaasfinantseerimine on fikseeritud Tartu linna arengukavas 2004-2007 (6,48 milj. 
krooni).  Tartu Ökomaja ehitamiseks ja projekteerimiseks on planeeritud esitada taotlused EL 
struktuurifondidele ja eelstruktuurifondidele, KIK-ile ja teistele võimalikele fondidele. Ökomaja 
asukoht Tartu kesklinnas ning selle läbimõeldud ruumilahendus ning ümbritsev park ja aed 
õpikeskkonnana loovad suurepärase perspektiivi loodus- ja keskkonnaharidusalase tegevuse 
arenguks.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
VI Eelarve prognoos 2004-2006 
 
 2004 Tartu linn /tuh. 

krooni/ 

Omatulu /tuh. 

krooni/ 

muu 

KOKKU  1 953,0 804,7 102,0 
    
SA üldosa 490,0 100,0 102,0 
Projektid  500,0  
Tartu Loodusmaja 913,64(pearaha 1820.- 

alates 2000. aastast) 
204,7 (õpilaste arv 
502) 

 

Majanduskulu 549,36    
    
    
 2005   
KOKKU  2 232,2  110,0 
  832,3  
SA üldosa 579,0 120,0 (koolitus, 

õppepäevad, loengud 
jm.) 

110,0 (Botaanikaaia 
õpetaja) 

Projektid  500,0  
Tartu Loodusmaja 
(pearaha: 
Tööjõukulu,teg.kulu) 

1 054,2 
(pearaha 2100.-) 

212,3 (õpilaste arv 
555) 

 

LM Majanduskulu 
(rent) 

599,0 
 

  

    
    
 2006   
KOKKU  2 561,0 852,3 120,0 
    
SA üldosa 627,0 140,0 120,0 
Projektid  500,0  
Tartu Loodusmaja 
(pearaha) 

1 276,0  
(pearaha 2300.-) 

212,3(õpilasi 555)  

LM Majanduskulu 658,0   
    
    
    
    
 
*600 õpilast huvikooli ringides (450.- aasta õppemaks, 50.- kuus, 15% vabastatud) 
 
Lisad arengukavale: Tegevuskava lisandub igal aastal 


