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Koolituse »Haldusmenetlus keskkonda mõjutavate otsuste puhul« õppekava
Koolituse nimetus
Õppekavarühm
Õppe eesmärk

Sihtgrupp

Õpiväljundid

Õppe sisu

Õppemeetodid
Õppe kogumaht

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh

Haldusmenetlus keskkonda mõjutavate
otsuste puhul
380 Õigus
Anda koolitusel osalejatele põhiteadmised
haldusmenetlusest ja selle olulisematest
erisuste kohta keskkonda mõjutavate
otsuste puhul.
Haldusorganite töötajad, kes vastutatavad
haldusmenetluse läbiviimise eest
keskkonda mõjutavate otsuste puhul
Koolituse läbinu:
- teab haldusmenetluse läbiviimise kõige
olulisemaid nõudeid;
- tunneb haldusmenetluse peamisi erisusi
keskkonda mõjutavate otsuste osas (nii
norme kui kohtupraktikat) ning oskab neid
rakendada
Koolitusel käsitletakse järgmiseid teemasid:
- Haldusmenetluse põhimõtted
- Menetlusosalised, nende õigused ja
kohustused
- Kaalutlusõigus ja kaalutlusnõuded
- Kaasamine ja selle tähtsus
keskkonnaasjades
- Asjaolude väljaselgitamine
keskkonnaasjades
- Kaalutlusotsuste motiveerimine
keskkonnaasjades
Loeng, grupitöö
Koolituse maht on kokku 6 akadeemilist
tundi
Õpingute lõpetamise tingimuseks on
1

hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid

loengus ja rühmatöös osalemine.
Hindamismeetod
Loengus
osalemine
Rühmatöös
osalemine

Koolituse läbimisel väljastatav dokument

Õppematerjalide loetelu

Õppekeskkonna kirjeldus

Hindamiskriteeriumid
- koolitatav osaleb
täies mahus loengus
- koolitatav osaleb
aktiivselt rühmatöös
(sh selle esitamisel)
vastavalt koolitusel
saadud juhistele
Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus.
Juhul, kui õppija ei ole rühmatöös
osalenud, kuid on osalenud auditoorses
õppetöös, siis väljastatakse tõend osaletud
kontaktõppetundide ja neis läbitud
teemade kohta.
- Slaidid
- Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
- Haldusmenetluse seadus
- Aedmaa jt Haldusmenetluse käsiraamat
(2004)
- Sihtrühma põhised kaasused
- Haldus- ja kohtupraktika näited
- Juhend “Kaalutlusotsuste tegemine
keskkonnaasjades”
Koolitusruum koos õppetööks ette nähtud
vajalike vahenditega (tahvel, markerid,
laptop, dataprojektor jm).

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuste kirjeldus
Siim Vahtrus on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna, omandades magistrikraadi
(cum laude). Oma põhitöö kõrvalt SA Keskkonnaõiguse Keskuses annab ta Tartu Ülikooli
loodus- ja täppisteaduse valdkonna üliõpilastele loengukursust „Sissejuhatus
haldusõigusesse“.
Siim on viimase viie aasta jooksul koolitanud õiguslikel teemadel sadu ametnikke,
eelkõige kohalikest omavalitsustest, maavalitsustest ning Keskkonnaametist. Olulisemaks
võib pidada järgmisi koolitusi:
-

Keskkonnamõju hindamine (Järva Maavalitsuse tellimusel 29.11.16 Paides);
Koolitus "Kaasamine planeerimis- ja ehitusvaldkonnas" (2.03.16 Tallinnas, 7.04.16
Tartus);
Koolitus "Kaalutlusotsused - teooriast praktikasse (Avalik koolitus Tallinnas 8.10.15 ja
2.12.15);
Koolitus planeerimisseaduse teemal (16.04.15 Saue vallas);

2

-

-

Koolitus "Uus planeerimisseadus ja planeeringute keskkonnamõju hindamise kord –
mis muutub kohalike omavalitsuste jaoks?" (Avalikud koolitused Tartus 31.03.15,
Tallinnas 1.04.15, Jõhvis 8.04.15);
Koolitus kaalutlusotsuste tegemise teemal Kagu-Eesti omavalitsuse ametnikele
(30.03.15, 05.05.15 Põlva MV tellimusel);
Koolituspäevad
Keskkonnaameti
ametnikele
kaalutlusotsuse
tegemise
ja
argumenteerimise teemal (Keskkonnaameti tellimusel, koostöös Väitluskoolitusega
3.04.14 Raplas, 8.04.14 Räpinas, 10.04.14 Tartus, 15.04.14 Kuressaares, 22.04.14 Jõhvis,
24.04.14 Pärnus).

Lisaks koolitamisele on Siim konkreetsetel üksikjuhtumitel nõustanud omavalitsusi,
kohalikke elanikke ja kogukondi ning ettevõtjaid erinevatel keskkonnaõigusega seotud
teemadel.
Siim on üks 2013. a koostatud juhendi „Kaalutlusotsuste tegemine keskkonnaasjades“ ning
2014. a avalikustatud Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse kommentaaride kaasautoreid.
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