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Luua Metsanduskool (edaspidi ka kool) on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigi- 
kutseõppeasutus, kus koolitatakse alates 1948. aastast metsandusspetsialiste. Kooli iseloo-
mustab tugev orienteeritus Eesti metsandussektori vajadustele, sest see on Eestis ainuke 
valdkonna erialadele spetsialiseerunud kutseõppeasutus.

Tõsiasi, et Eesti pindalast on ligikaudu pool kaetud metsaga, annab Luua Metsanduskooli 
tegevusele olulise suuna: Eesti looduses tegutsevad spetsialistid peavad olema kõrgel tase-
mel kutseoskustega ja majandama loodusressursse vastutustundlikult. 

Aja jooksul on kooli õppevaldkondi laiendatud. Praegu saab siin õppida arboristi, aianduse, 
maastikuehituse ja loodusturismi õppesuunal, mis kõik tagavad loodusega seotud laiematele 
tegevusvaldkondadele koolitatud tööjõu. Õpet pakume õppijate kogu elukaare vanuses, 
võimaldades nii esimest erialavalikut kui ka avardades soovijate võimalusi karjääripööreteks. 
Meie üldine eesmärk on tagada Luua Metsanduskooli lõpetajale pädevused, mis aitavad tal 
tulla toime nii tööturul kui ka igapäevaelus. 

1. LUUA METSANDUSKOOLI ERIPÄRA

Tähtsal kohal on koostöö tööandjatega, milles toetume partnerlusele ja arvestame mõlema 
poole arenguvajadusi. Ettevõtted aitavad õppijate arengule kaasa parimate õppe- ja praktika- 
tingimuste loomisega ning Luua Metsanduskool pakub ettevõtetele paindlikke täiendus- ja 
ümberõppevõimalusi. 

Lisaks pakume õpiüritusi ja -tegevusi üldharidus- ja kõrgkoolidele.

Luua Metsanduskool kuulub üle-euroopalisse maamajandus- ja metsanduskoolide võrgustikku 
EUROPEA International ning teeb pikaajalist koostööd Baltimaade teiste metsanduskoolidega.

MEIE LÕPETAJA:
  majandab metsi jätkusuutlikult,
  kujundab ja rajab esteetilist ja funktsionaalset elukeskkonda,
  on keskkonnateadlik ja väärtustab loodust puhkekeskkonnana,
  aitab kaasa kohaliku puitmaterjali väärindamisele.
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Kutseharidus on Luua Metsanduskoolis võimalik omandada nii statsionaarses (kooli- ja 
töökohapõhises) kui ka mittestatsionaarses õppevormis. 

Seisuga 31.10.2021 oli koolil 587 õpilast, sealhulgas metsanduse valdkonnas 400 õpilast 
(68%), aianduse valdkonnas 136 õpilast (23%) ning reisimise, turismi ja vaba aja veetmise vald- 
konnas 51 õpilast (9%). Statsionaarses koolipõhises õppevormis õpib 23%, mittestatsio- 
naarses õppevormis 76% ja töökohapõhises õppevormis 1% õppijatest. Kooli tullakse õppima 
Eesti kõikidest maakondadest. 

Lisaks tasemeõppele korraldab Luua Metsanduskool kõigis neljas õppekavarühmas ja 
võtmepädevuste alal ka täiskasvanute täiendus- ja ümberõpet. Keskmiselt õpib nendel  
täiendusõppekursustel aastas 700–800 inimest. 
Luua Metsanduskool on Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu (aastast 2013) ning Eesti  
Arboristide Ühingu (aastast 2018) ametlik koostööpartner ning kutseeksamikeskus. 

Kooli taristu koosneb õppe- ja praktikahoonest, kolmest õpilaskodust, võimlast, klubi- 
hoonest koos sööklaga, Luua mõisahoonest (mille teisel korrusel on üks õpilaskodudest, 
valminud 2021) ning katlamajast. Sellele lisandub tänapäevane metsamasinate õppekeskus 
(valminud 2021), kus on 11 õppemasinat (kuus harvesterit ja viis forvarderit), tipptehnoloogiline 
metsamasinasimulaatorite õppeklass ning masinate ja väiksemate seadmete tehnilise  
hoolduse ja remondikeskkonnad.

Kooli õppe- ja praktikabaasina on kasutusel Luua õppemetskond ja Tihemetsa õppemetskond 
kokku 9000 hektari suurusel maa-alal.

Luua puukool-arboreetum, kus kasvab ligikaudu 600 taksonit puittaimi, tagab aiandus- 
erialade õpivõimalused. Kooli ülesanne on korraldada õppemetskonnas metsamajandus-
likku tegevust. Praktilise õppetöö käigus tehakse metsauuenduse, -kasvatamise, -kasutamise,  
parandamise ja -kaitsega seotud töid ning hooldatakse loodusobjekte. Kool haldab jahi- 
piirkonda ning tegeleb jahimajandusega ja õppeotstarbel ka jahitegevusega.

Luua Metsanduskoolil on seisuga 31.10.2021 87 töötajat, sealhulgas 35 õpetajat. 

LUUA METSANDUSKOOLIS SAAB ÕPPIDA NELJAS ÕPPEKAVARÜHMAS: 
 metsandus (2. - 5. tasemel, k.a kutsekeskharidusõpe), kokku 11 õppekava alusel;
 aiandus (3. - 4. tasemel), kokku kolme õppekava alusel;
 reisimine, turism ja vaba aja veetmine (4. tasemel), ühe õppekava alusel;
 isikuareng (2. tasemel), ühe õppekava alusel.

2. LUUA METSANDUSKOOLI
ÜLDANDMED
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LUUA METSANDUSKOOLI MISSIOON, 
VISIOON JA PÕHIVÄÄRTUSED

MISSIOON

Õppijakeskse lähenemise ja loodust  
väärtustava suhtumisega tagame Eestile 

parimate oskuste ja teadmistega  
särasilmsed tulevikutegijad.

MEIE PÕHIVÄÄRTUSED ON USALDUS, VASTUTUS JA EMPAATIA

VISIOON

Oleme loodust väärtustavate õppijate  
esimene valik ja metsanduse  

kutsevaldkonna tippkeskusena  
pühendunud uuenduste eestvedamisele.

Usaldus on veendumus, 
et saan toetuda teistele ja 

toetada ise teisi.

Vastutus on võime otsus-
tada ning elada oma 
otsuste tulemuste ja 

tagajärgedega.

Empaatia on võime 
mõista ja hoolida.

Meie väärtusi kandvad koolipere liikmed 
  on uuendusmeelsed ja kohanevad muutustega,
  julgevad tegutseda loovalt,
  väärtustavad loodust,
  panustavad kooli ja enese arengusse,
  on algatajad ja julgevad otsustada,
  mõistavad oma rolli ja järgivad kokkuleppeid.
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LUUA METSANDUSKOOLI ARENGU- 
KAVA PERIOODI 2022–2025  
PEAMISED TEGEVUSSUUNAD, 
EESMÄRGID JA TEGEVUSED 
Peamised tegevussuunad arengukava perioodil 2022–2025 

  Õppija arengu toetamine, et pakkuda individuaalseid lahendusi õppimiseks ja õppe 
korraldamiseks.

  Õppesisu arendamine, et see oleks kooskõlas töömaailma ootuste ja muutustega, sh 
rohe- ja digioskuste õpetamisega.

  Õpetajate professionaalse arengu toetamine, et tagada kvaliteetne õpe.
  Õpetajate järelkasvu arendamine, et paindlikke lahendusi pakkudes valmistuda põlv- 

konnavahetuseks eeloleval kümnendil.
  Kooli turundamine, et jõuda selle sihtrühmadeni ning aidata laiemas plaanis kaasa 

ühiskonna loodus- ja haridusteemalisele teavitamisele.

Arengukava perioodil 2022–2025 on Luua Metsanduskooli peaeesmärk kohandada  
õppimine ja õpetamine vastavaks õppijate muutunud vajadustele ja huvidele  ning  
pakkuda neile selles individuaalset tuge.

Peaeesmärgi saavutamist hinnatakse üleriigiliste kutsehariduse tulemusnäitajate alusel  
(Haridussilm.ee).

Peaeesmärgi saavutamist toetavad alaeesmärgid ja tegevused, mis on jagatud kuude valdkonda:

Alaeesmärkide saavutamist hinnatakse Haridus- ja Noorteameti (Harno) tehtavate õpilaste 
ja õpetajate riiklike rahuloluküsitluste tulemuste ning koolisiseste uuringute ja tegevuste 
tulemuste alusel.

ÕPPEPROTSESS 
JA ÕPPESISU

ÕPETAJATE TÖÖ

ÕPPEKORRALDUS

KOOSTÖÖ

JUHTIMINE JA
EESTVEDAMINE

JÄTKUSUUTLIK JA ÕPPIMIST
TOETAV KOOLI KESKKOND



4.1.1. Õpetajate koostöös loodud ja rakendatud õpistrateegiad parandavad õppijate enesejuhtimisoskusi.

Mõõdik

1. Kutsekeskhariduses on esimesel aastal
õppetöö katkestajate osakaal vähenenud
(Haridussilm).
 

2. Kutsehariduses on õppetöö katkestajate
osakaal vähenenud  (Haridussilm).

3. Õppijate rahulolu enesejuhtimisega on
suurenenud (Harno).

4. Õppijate rahulolu arengut toetava
tagasiside saamisega on suurenenud
(Harno).

5. VÕTA-t kasutanud õppijate osakaal on
suurenenud (kooli andmestik).

1. Korraldada võtmepädevuste teemal fookuskuid statsionaarse õppe
osana kõikidel kursustel ja kõikide õppekavade alusel, et toetada
õppijate enesejuhtimisoskuste arendamist.

2. Arendada välja õpikoja-mentorsüsteem ning rakendada seda stat-
sionaarse õppe osana kõikidel kursustel ja kõikide õppekavade alusel,
et toetada õppijate enesejuhtimisoskuste arendamist.

3. Töötada välja õpioskuste test ja rakendada seda.

4. Arvestada õppijate varasemat õpi- ja töökogemust (VÕTA) mit-
testatsionaarses ja töökohapõhises õppes õpingute läbimisel, et
soodustada tõhusat ajakasutust.

5. Selgitada välja täiskasvanud õppija õpivajadused ja -oskused ning
töötada välja sobivad õpistrateegiad ning rakendada neid mittestat-
sionaarses ja töökohapõhises õppes.

Õpetajad

Õpetajad

Õppekorralduse juht

Õppekorralduse juht, 
õppekavahoidjad

Õppekorralduse juht, 
õpetajad

Tegevus Vastutaja

4.1. EESMÄRGID JA TEGEVUSED  
ÕPPEPROTSESSI JA -SISU VALDKONNAS

4.1.2. Õppe sisu vastab tööturu ja ühiskonna muutuvatele vajadustele.

Mõõdik Tegevus Vastutaja

1. Kutseeksami edukalt sooritanute
osakaal lõpetanutest on suurenenud
(Haridussilm).
 

2. Loodud on vähemalt kaks uut
tasemeõppekava.

3. Uuendatud on vähemalt kolm
tasemeõppekava.

4. Loodud on vähemalt kolm mikro- 
kvalifikatsiooni õppekava.

5. Täiendusõppijate rahulolu on püsiv
(täiendkoolituste infosüsteem Juhan).

1. Täiendada õppekavu digimajanduse, ettevõtluse
ja rohemajanduse teemadega.

2. Töötada välja valikainete süsteem ja rakendada seda.

3. Selgitada välja õppijate uued sihtrühmad ja
pakkuda neile õpet.

4. Töötada välja uued õppekavad järgmistes valdkondades:
» praaker/logistik,
» metsamasinajuhtimise ühisõpe (forvarderiope- 

raatori baasil),
» metsamasinate mehhaanik/hooldustehnik,
» jahindusspetsialist.

5. Täiendada järgmisi õppekavu:
» puukooliaedniku õppekavale lisada metsataimekasvatuse

spetsialiseerumine,
» arboristi õppekavad ühildada Euroopa arboristi kutse- 

tasemetega (ingl.k tree worker ja tree technician),
» maastikuehituse õppekavu täiendada puit- 

materjalide kasutuse teemadega jt.

6. Töötada uue täienduskoolitusvormina välja mikrokraadiõppe,
mis annab õppijatele võimaluse omandada lisaeriala või erialased
pädevused kitsamas valdkonnas.

Õppekavahoidjad

Õppekavahoidjad

Koolijuht, 
õppekavahoidjad

Õppekavahoidjad

Õppekavahoidjad

Koolitus- 
keskuse juht, 
õppekavahoidjad
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ALGTASE 16 %

ALGTASE 23 %

ALGTASE 3,9 %

ALGTASE 4,0 %

ALGTASE 86 %

ALGTASE 5,5 %

SIHTTASE 12 %

SIHTTASE 18 %

SIHTTASE 4,2 %

SIHTTASE 4,3 %

SIHTTASE 90 %

SIHTTASE 5,5 %



4.2.1. Õpetajad rakendavad uuenduslikke ja koostöiseid õpetamis- ja õppimismeetodeid, mis toetavad õppijate  
individuaalseid arenguvajadusi.

Mõõdik

1. E-õppe toega kaetud õppe maht on
suurenenud (kooli andmestik).
 

2. Õpetajate rahulolu õppijate nende
individuaalse tunnustamise ja autonoo-
mia toetamisega on püsiv  (Harno).

3. Õpetajate rahulolu koostöise õpeta-
misega on suurenenud (Harno).

4. Iga õpetaja osaleb vähemalt ühes
õpikogukonnas (kooli andmestik).

1. Arendada õpetajate digipädevusi õpivara väljatöötamiseks
ja kasutamiseks.

2. Arendada õpetajate pädevusi õppijate individuaalseks
toetamiseks.

3. Luua õpetajatele mitmekülgsed võimalused professionaal-
setes õpikogukondades koosõppimiseks.

Haridus-tehnoloog, 
õpetajad

Õpetajad

Koolijuht, õpetajad

Tegevus Vastutaja

4.2. EESMÄRGID JA TEGEVUSED 
ÕPETAJATE TÖÖ VALDKONNAS

4.2.2. Õpetajad on motiveeritud, arendavad end järjepidevalt ning on kursis erialaste praktikate ja tulevikusuundadega.

Mõõdik

Õpetajate rahulolu tööga on 
suurenenud (Harno). 

2. Vähemalt 16-tunnistel koolitus-
tel osaleb igal aastal 70% õpetajatest
(kooli andmestik).

3. Igal aastal stažeerib vähemalt 20%
õpetajatest (kooli andmestik).

1. Võimaldada õpetajatele personaalsest arenguvajadusest
lähtuvaid erialaseid täienduskoolitusi ja ettevõtetes stažee- 
rimise võimalusi.

2. Laiendada õpetajate parimate praktikate
jagamise võimalusi koolis tunnivaatluste korraldamise
ja tagasisidestamisega.

Õppeüksuste juhid, 
õpetajad

Õppeüksuste juhid, 
õpetajad

Tegevus Vastutaja

4.2.3. Õpetajate järelkasv on tagatud, õpetajaametisse astujale on loodud paindlikud võimalused ja tugi.

Mõõdik

1. Õpetajate järelkasvu arengu- 
programm on loodud ja selle on lõpe- 
tanud vähemalt viis uut õpetajat.

2. Asendusõpetajate programm on
loodud ja selle on lõpetanud vähemalt
viis uut õpetajat.

1. Luua õpetajate järelkasvu arenguprogramm, et leida
võimalikke uusi õpetajaid ja koolitajaid.

2. Luua praktikutele asendusõpetajate programm, et kaasata
töömaailma pädevus õpet mitmekesistama ja võimaldada
õpetajatele sel viisil paindlikku ajakasutust
enesetäienduseks.

Koolijuht

Koolijuht

Tegevus Vastutaja
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ALGTASE 10 %

ALGTASE 5,4 %

ALGTASE 3,7 %

ALGTASE 30 %

ALGTASE 4,2 %

SIHTTASE 65 %

SIHTTASE VÄHEMALT 5,4 %

SIHTTASE 4,2 %

SIHTTASE 100 %

SIHTTASE 4,5 %



4.3.1. Õppekorraldus on ajakohastatud, sellega toetatakse õppijate muutunud õpivajadusi ning õppevormide ja 
-viiside kombineerimise abil antakse õppijatele suurem otsustusvabadus ja paindliku ajakasutuse võimalus.

Mõõdik

1. Õppekorraldusega rahulolevate õppijate
osakaal on suurenenud (Harno).
 

2. Õppijate rahulolu autonoomiaga on suu-
renenud (Harno).

3. Lisatoevõimalustega rahulolevate õppijate
osakaal on suurenenud (Harno).

Uuendada õppetöö korraldamise põhimõtteid kõikides 
õppevormides, sealhulgas kombineerida erinevaid 
sihtrühmi arvestavaid õppeviise (kontakt-, kaug-, e-õpe jms). 

Õppekorralduse 
juht

Tegevus Vastutaja

4.3. EESMÄRGID JA TEGEVUSED  
ÕPPEKORRALDUSE VALDKONNAS

4.3.2. Õppenõustamisel lähtutakse õppija individuaalsusest, leides talle sobivaima õpitee ja tagades talle kooli 
lõpetamiseks vajaliku toetuse.

Mõõdik

1. Õppenõustamisega rahulolevate õppijate
osakaal on suurenenud (Harno).

2. Kõik õppekavad on visualiseeritud.

3. Õppekorralduse eeskiri on uuendatud.

1. Töötada nii päeva- kui ka sessiooniõppele välja uus
õppenõustamise süsteem (nn Luua Exit) ja rakendada seda.

2. Luua kõikidele õppekavadele õppe läbimise visuaalne
teekond.

3. Ajakohastada õppekorralduse eeskiri, sealhulgas viia see
vastavusse õppeprotsesside muutunud vajadustega.

Õppekorraduse juht, 
tugispetsialistid, 
kursusejuhendajad

Õppekavahoidjad

Õppekorralduse 
juht

Tegevus Vastutaja
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ALGTASE 84 %

ALGTASE 80 %

ALGTASE 3,8 %

ALGTASE 78 %

SIHTTASE 90 %

SIHTTASE 85 %

SIHTTASE 4,2 %

SIHTTASE 85 %



4.4.1. Õppe- ja praktikabaaside arendamisel lähtutakse jätkusuutliku metsamajanduse põhimõtetest ning tagatakse 
õppijale erialaste oskuste omandamisel paindlikkus.

Mõõdik

1. Praktikabaaside ühtne praktika- 
mudel on rakendatud.

2. Õppemetskondade metsad on
majandatud vastutustundlikult (saadud
PEFC metsamajandamise sertifikaat).

1. Arendada edasi ühendatud praktikabaasidega
toimemudelit (puukool-arboreetumis, õppemetskondades Luual
ja Tihemetsas), et väärtustada metsamajandamise pikaajalist
kogemust õppeprotsessi osana. Suurendada metsandusõppe
kättesaadavust Lääne-Eesti piirkonnas.

2. Tagada õppemetskondade majandamise protsesside vasta-
vus jätkusuutliku metsamajandamise põhimõtetele ja osaleda
igal aastal PEFC auditeerimisprotsessis.

Kooli juhtkond

Metsaülemad

Tegevus Vastutaja

4.4. EESMÄRGID JA TEGEVUSED KOOLI  
KESKKONNA ARENDAMISE VALDKONNAS

4.4.2. Kooli ressursi- ja keskkonnasäästlikud taristud toetavad õppeprotsesse.

Mõõdik

Kooli juhtkond

Kooli juhtkond

Juhtkond

Tegevus Vastutaja

1. Luual asuva õppekompleksi õpi- 
keskkond on nüüdisajastatud.

2. Kooli tegevus Luua küla
soojatootjana on koostöös Jõgeva
Vallavalitsusega lõpetatud.

3. Kooli toimimise mudelis arvesta-
takse kokkulepitud rohelisi tavasid..

1. Arendada Luua õppekompleksist nüüdisaegne õpi- ja töökesk-
kond, kus pakutakse õppimist toetavaid uudseid lahendusi ning
kuhu on koondatud õppija jaoks vajalikud teenused.

2. Anda kooli põhitegevusega mitteseotud taristud ja funktsioonid,
sealhulgas soojatootmine Luua külas üle Jõgeva vallale või uuele
teenusepakkujale.

3. Töötada välja rohelised tegutsemistavad, et suurendada
koolipere keskkonnateadlikkust ja säästlikumat käitumist (energia- 
sääst, prügi sortimine, taaskasutus jms).
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4.5.1. Metsandusteadmuse jagamisel luuakse tõhusa koostöö toel partneritele ja ühiskonnale lisaväärtust.

Mõõdik

1. Õppemetskonnas praktikatel
osalenud õppijate arv on suurenev
(kooli andmestik).

2. Valikkursuste ja õpiürituste arv on
suurenenud (kooli andmestik).

3. Õppijate võistkond on Euroopa
kutsevõistlustel vähemalt kuue parima
riigi seas.

4. Vilistlaskogu on loodud.

1. Pakkuda kooli õppemetskondades individuaalse praktika
võimalusi nii oma õppijatele, ettevõtete töötajatele kui ka rahvus-
vahelistele partneritele.

2. Osaleda kutseandjate arendustegevustes, et tagada õpetata-
vates valdkondades kutseeksamite kvaliteetne korraldus.

3. Arendada Eesti Maaülikooliga koostööd õppekavaarenduse
alal, et soodustada lõpetajate edasiõppimist ja lühendada õppe-
aega, mis on vajalik õppija tööturule jõudmiseks.

4. Pakkuda kõrg- ja kutsekoolidele praktilist metsandusõpet.

5. Pakkuda üldhariduskoolidele valikaineid ja õpiüritusi.

6. Arendada maakondlike ettevõtlus- ja arenduskeskustega
võrgustikukoostööd, et toetada õppijate ettevõtlusvõimekust
(koolitused, inkubatsioon jt võimalused).

7. Korraldada kooli, Eesti ja rahvusvahelisel tasandil kutse- 
võistlusi, millega väärtustatakse kutsemeisterlikkust ning
pakutakse osalejatele kogemuste vahetuse võimalusi.

8. Kasvatada vilistlaste kaasamiseks õppe- ja arendustegevusse,
kogukonnatunde suurendamiseks ning järjepidevuse
hoidmiseks aktiivset vilistlasvõrgustikku.

9. Esindada kooli huve arengukoostöös kohalike omavalitsustega
(Jõgeva, Tartu, Mustvee ja Saarde vald).

Metsaülemad, prak-
tika-koordinaatorid

Kutseeksamite 
koordinaatorid

Koolijuht, 
õppekava-hoidjad

Koolituskeskuse juht

Koolituskeskuse juht

Koolijuht, koolitusk-
eskuse juht

Õpetajad

Turundusjuht

Juhtkond

Tegevus Vastutaja

4.5. EESMÄRGID JA TEGEVUSED 
KOOSTÖÖ VALDKONNAS 

4.5.2. Rahvusvahelise koostöö kaudu jõuab kooli uus teadmus, koolis jagatakse parimaid praktikaid ja kasvab 
õppijate konkurentsivõime.

Mõõdik

1. Õpirändes osalevate õppijate
osakaal on suurenenud (Haridussilm).

2. Õpirändes osalevate õpetajate osa-
kaal (Haridussilm).

3. Kool osaleb igal aastal vähemalt
ühes rahvusvahelises koostööprojektis.

1. Pidevalt uuendada rahvusvahelist koostöövõrgustikku ning
pakkuda õppijatele ja õpetajatele õpirändevõimalusi, et täiendada
nende kutseteadmisi ja -oskusi ning avardada silmaringi.

2. Osaleda rahvusvahelistes koostööprojektides, et pakkuda
haridusuuenduste kaudu kvaliteetset haridust ja suurendada
kooli tuntust.

3. Taotleda Erasmuse rahvusvahelise koostöö
akrediteeringut, et viia ellu kvaliteetseid õpirändetegevusi.

Koolituskeskuse 
spetsialist, õpetajad

Koolituskeskuse 
spetsialist, õpetajad

Koolituskeskuse 
spetsialist, õpetajad

Tegevus Vastutaja
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ALGTASE 1 %

ALGTASE 3 %

SIHTTASE VÄHEMALT 5 %

SIHTTASE VÄHEMALT 15 %



4.6.1. Koolikultuur on koostöine ja toetub nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtetele.

Mõõdik

1. Töötajate rahulolu koostöö edendamisega
on püsiv.

2. Töökorralduse reeglid on uuendatud.

3. Teabehalduse kord on ajakohastatud ja
loodud on teabehalduri ametikoht.

4. Metsahalduse infosüsteem on kasutusele
võetud.

5. Õpilasesindus on teinud vähemalt ühe
parendusettepaneku ja see on ellu viidud.

6. Haridusteenuste põhimõtted on välja töötatud.

1. Uuendada kooli töökorraldust, et luua töötajatele
senisest enam ühistöövõimalusi (töö kavandamisel, ellu-
viimisel, tagasisidestamisel, enesetäiendamisel jm).

2. Nüüdisajastada kooli teabehalduse valdkonda.

3. Sidustada metsamajandamine ja praktiline õppete-
gevus. Viia õppemetskondade tegevus üle ühtsesse
metsahalduse infosüsteemi.

4. Võimestada õpilasesindust, andes talle kooli juh-
timises osalemiseks aktiivsemaid võimalusi.

5. Töötada nii Eesti-siseselt kui ka rahvusvaheli-
sel tasandil välja kooli haridusteenused, et kanda
arendustegevustes loodud kompetents üle teistele
organisatsioonidele.

Kooli juhtkond

Koolijuht

Praktikaosakonna 
juht, metsaülem, 
metsnikud

Õpilasesindus/ 
huvijuht

Koolijuht, koolitusk-
eskuse juht

Tegevus Vastutaja

4.6. EESMÄRGID JA TEGEVUSED  
JUHTIMISE NING EESTVEDAMISE VALDKONNAS

4.6.2. Kooli juhtimisel lähtutakse tõenduspõhisusest ja kvaliteedi edendamise põhimõtetest.

4.6.3. Personali motiveerimisel lähtutakse töötajate panusest ja toetatakse nii professionaalset kui ka isikuarengut.

Mõõdik

Mõõdik

1. Sisehindamissüsteem on uuendatud.

1. Töötajate rahulolu oma tööga on suu-
renenud (Harno ja kooli rahulolu-uuring).

2. Töötajate rahulolu tagasiside saamisega on
püsiv (Harno ja kooli rahulolu uuring).

3. Lepingujärgse töökoormusega rahulole-
vate töötajate osakaal on püsiv (Harno ja kooli
rahulolu-uuring).

4. Töötasuga rahulolevate töötajate osakaal on
suurenenud (Harno ja kooli rahulolu-uuring).

5. Õpetajad vastavad kvalifikatsiooninõuetele
(Haridussilm). Algtase 95 %/sihttase 100 %.

6. Palgajuhend on uuendatud.

Uuendada kooli sisehindamissüsteemi ja 
tagada kõikidele töötajatele tõenduspõhise 
info kättesaadavus, et suurendada kaasatust.

1. Töötada välja kooli talendijuhtimise põhimõtted ja sell-
ekohane väärtus-pakkumine, et hoida koolipere liikmete
motivatsiooni ning värvata uusi töötajaid.

2. Ajakohastada palgasüsteemi, et viia õpeta-
jate töötasustamine vastavusse õpetajate riiklike
kvalifikatsiooninõuetega.

3. Luua õpetajate professionaalse arengu ja heaolu taga-
mise tugisüsteem (haridustehnoloogiline ja metoodiline, sh
hariduslike erivajadustega õppija tugi, mentori tugi, tervise- 
edendus), et toetada õpetajate toimetulekut muutustega.

Koolijuht, õppe- 
korralduse juht

Koolijuht, 
finantsjuht

Koolijuht, 
finantsjuht

Koolijuht

Tegevus

Tegevus

Vastutaja

Vastutaja
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ALGTASE 4,2 %

ALGTASE 4,2 %

ALGTASE 4,2 %

ALGTASE 90 %

ALGTASE 53 %

ALGTASE 95 %

SIHTTASE VÄHEMALT 4,2 %

SIHTTASE 4,5 %

SIHTTASE VÄHEMALT 4,2 %

SIHTTASE VÄHEMALT 90%

SIHTTASE 70%

SIHTTASE 100%



5. LUUA METSANDUSKOOLI
ARENGUKAVA ELLUVIIMINE

   Luua Metsanduskooli arengukava viiakse ellu iga-aastase tööplaani ja eelarve 
alusel. 

   Eesmärkide täitmisest tehakse kord aastas kokkuvõte arengukava täitmise  
aruandes, milles tuginetakse indikaatorandmetele. Tulemustest teavitatakse nii  
kooliperet, kooli nõukogu kui ka nõunike kogu. 

   Vajaduse korral viiakse arengukavasse jooksvalt sisse täiendused. 

   Arengukava uuendatakse 2025. aastal.

   Järgmine planeerimisperiood algab aastaga 2026.
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MISSIOON Õppijakeskse lähenemise ja loodust väärtustava suhtumisega tagame Eestile parimate oskuste ja teadmistega  
särasilmsed tulevikutegijad.
VISIOON Oleme loodust väärtustavate õppijate esimene valik ja metsanduse kutsevaldkonna tippkeskusena pühendunud  
uuenduste eestvedamisele.
PEAEESMÄRK Kohandada (uuendada, ajakohastada)  õppimine ja õpetamine õppija  vajadustele ja huvidele vastavaks  ning pakkuda 
õppijale selleks  individuaalset tuge. 

1. Eesmärgid õppeprotsessi ja õppe sisu alal
1.1. Õpetajate koostöös loodud ja rakendatud õpistrateegiad paran-
davad õppijate enese-juhtimisoskusi.
1.2. Õppe sisu vastab tööturu ja ühiskonna muutuvatele vajadustele.

3. Eesmärgid õppekorralduse alal
3.1. Õppekorraldus on ajakohastatud, sellega toetatakse õppijate
muutunud õpivajadusi ning õppevormide ja -viiside kombineerim-
ise abil antakse õppijatele suurem otsustusvabadus ja paindliku
ajakasutuse võimalus.
3.2. Õppenõustamisel lähtutakse õppija indivi-duaalsusest, leides
talle sobivaima õpitee ja tagades talle kooli lõpetamiseks vajaliku
toetuse.

6. Eesmärgid juhtimise ja eestvedamise alal
6.1. Koolikultuur on koostöine ja toetub nüüdisaegse õpikäsituse
põhimõtetele.
6.2. Kooli juhtimisel lähtutakse tõenduspõhisusest ja kvaliteedi eden-
damise põhimõtetest
6.3. Personali motiveerimisel lähtutakse töötajate panusest ja toet-
atakse nii professionaalset kui ka isikuarengut.

2. Eesmärgid õpetajate töö alal
2.1. Õpetajad rakendavad uuenduslikke ja koostöiseid
õpetamis- ja õppimismeetodeid, mis toetavad õppijate
individuaalseid arenguvajadusi.
2.2. Õpetajad on motiveeritud, arendavad end järjepidevalt
ning on kursis erialaste praktikate ja tulevikusuundadega.
2.3. Õpetajate järelkasv on tagatud, õpetajaametisse astu-
jale on loodud paindlikud võimalused ja tugi.

4. Eesmärgid kooli keskkonna arendamise alal
4.1. Õppe- ja praktikabaaside arendamisel lähtutakse jät-
kusuutliku metsamajanduse põhimõtetest ning tagatakse
õppijale erialaste oskuste omandamisel paindlikkus.
4.2. Kooli ressursi- ja keskkonnasäästlikud taristud toeta-
vad õppeprotsesse.

5. Eesmärgid koostöö alal
5.1. Metsandusteadmuse jagamisel luuakse tõhusa koostöö
toel partneritele ja ühiskonnale lisaväärtust.
5.2. Rahvusvahelise koostöö kaudu jõuab kooli uus tead-
mus, koolis jagatakse parimaid praktikaid ja kasvab õppijate
konkurentsivõime.

LISA 1. LUUA METSANDUSKOOLI 
EESMÄRGIKAART 2022–2025



LISA 2. LUUA METSANDUSKOOLI 
ARENGUKAVA KOOSTAMISE  
PROTSESS JA ALUSDOKUMENDID
Arengukavaga määratakse kindlaks Luua Metsanduskooli arendamise põhilised suunad ja 
valdkonnad aastateks 2022 - 2025.

Arengukava töörühma kuulusid juhtkonna liikmed ja vastutusvaldkondade töötajad.  
Arengukava koosloomesse oli kaasatud kogu koolipere, nõukogu, nõunike kogu, õpilas- 
esindus ja praktikavõrgustiku ettevõtted. 

Eesmärgiseades on lähtutud kooli 2016. - 2021. aasta sisehindamise (LINK) tulemustest ning 
arvestatud järgmistes strateegilistes alusdokumentides toodud pidepunkte.

  Haridusvaldkonna arengukava 2021–2035
  Euroopa Nõukogu soovitus jätkusuutlikku konkurentsivõimet, sotsiaalset õiglust ja  

toimetulekut toetava kutsehariduse kohta
  OSKA ülevaade digi- ja rohepöördeks vajalikest oskustest
  Uuring „Eesti tööturg täna ja homme 2019–2027“
  OSKA valdkondlikud uuringuaruanded tööjõu ja oskuste prognoosimiseks
  Eesti metsanduse arengukava 2020 - 2030 tööversioonid
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LISA 3. ARENGUKAVAPERIOODI 
2022-2025 EESMÄRGID

PEAEESMÄRK
Kohandada õppimine ja õpetamine 

vastavaks õppijate muutunud 
vajadustele ja huvidele ning pakkuda 

neile selles individuaalset tuge.

VÄÄRTUSED

NÜÜDISAEGNE ÕPE JA
ENNASTJUHTIV ÕPPIJA  

KOOSTÖISELT
UUENDUSMEELSED 

TÄNASED JA
HOMSED  ÕPETAJAD

PAINDLIK JA TOETAV
ÕPPEKORRALDUS 

JÄTKUSUUTLIK JA ÕPPIMIST
 TOETAV KOOLI KESKKOND

PARTNERITELE
 LISAVÄÄRTUST LOOV 

KOOSTÖÖ

KOOSTÖINE JA IGAÜHE 
PANUST ARVESTAV 

JUHTIMINE

MISSIOON
Õppijakeskse lähenemise ja loodust väärtustava 

suhtumisega kindlustame Eestile parimate oskuste 
ja teadmistega särasilmsed tulevikutegijad. 

VISIOON
Oleme loodust väärtustavate õppijate esimene valik

ning metsanduse kutsevaldkonna tippkeskusena 
pühendunud uuenduste eestvedamisele.  

VASTUTUS 
on võime 
otsustada 

ning elada oma 
tulemuste ja 

tagajärgedega. 

USALDUS
on veendumus, 
et saan toetuda 

teistele ja toetada 
ise teisi. 

EMPAATIA 
on võime 
mõista ja 
hoolida. 


