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Läänemaa keskkonnahariduse ümarlaud 
 
Toimumise koht ja aeg: Pivarootsi õppe- ja puhkekeskus, 10.06.2015 
 
OSALEJAD: Kersti Järve (RMK Nõva  looduskeskus), Liis Talivee (Silma Õpikoda ja HKHK), 
Ingrit Kera (HKHK), Katrin Kadakas (Pivarootsi õppe- ja puhkekeskus), Kaie Linroos (AS 
Hoolekandeteenused), Marko Valker (Silma Õpikoda), Arno Peksar (Hanila vald) 

1. Katrin Kadakas tutvustas Pivarootsi õppe- ja puhkekeskust. 
Tegu keskusega, mis korraldab laagreid. Majutus kuni 72 inimesele. Kevadest sügiseni avatud. 
KIK ja Lastekaitse Liit toel on paigaldatud territooriumile 17 infotahvlit, aastal 2013 rajasime 
vaatetorni ja loodusinfokeskuse, koostatud õppekogusid, soetatud on erinevaid määrajaid ja 
uusi õppevahendeid. Lisaks on rajatud ka käsitöö koda, kus saab: 
– kududa kangas- ja lauatelgedel sisustustekstiile; 
– valmistada kõrgkuumusahjus pudeliklaasist esemeid; 
– õmmelda puuliistul Lõuna-Läänemaa pätte. 
– vöökudumise ja paelte punumise õpitoas saab kududa kõlade, tihvade ja vöötelgede abil 
rahvuslikke vöösid. 
 
Katrin Kadakas: KIK sellisel kujul laagreid enam ei toeta nagu vanasti. Tuleb otsida teisi 
võimalusi.  
 

2. Transpordi projekti edukus ning kas taas kirjutada taoline projekt 
Liis Talivee: koolid ootavad väga, et projekt jätkuks. Teeb nende töö lihtsamaks. Õpetajad 
soovivad aga maakonnast välja minna. Tihti jaksavad koolid ise käia maakondlikes kohalikes 
keskkonnaharidust pakkuvas asutustes. Just nendes, mis asuvad koolile lähedal. 
Ave Huugen: Rääkisin Udo Maistega. 2015 aasta II vooru transpordi projekti edastada ei saa. 
Peame ootama 2016 aasta I vooru. See tähendab, et meie ei saa 2015/2016 õppeaastal koole 
antud projektiga aidata. 
Marko Valker ja Ingrit Kera: Nii Silma Õpikoda kui ka Haapsalu Kutsehariduskeskus (HKHK) 
on nõus projektidega jätkama. Liis Talivee saab jätkata projektijuhina. 
Marko Valker, Ave Huugen: Vaja võtta koolidelt digitaalselt allkirjastatud nõusolekukirjad, et 
nad on nõus, et Silma Õpikoda ja HKHK nende eest projekti kirjutab. 
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Liis Talivee: Eelmise projektiga oli nii, et kes ees, see mees. Tuleb vaadata kuidas seekord. 
Probleeme valmistas ka see, et koolide kontaktisikud olid tihti need, kes ise õppeprogrammile 
ei tulnud. Kohati esines infosulgusid. Kaasatulevad õpetajad ei teadnud mõnikord, kuhu 
minema peab. Saatsin info alati bussifirmale. Paar korda esines siiski seda, et info ei jõudnud 
bussijuhini.  
Arno Peksar: Suhelda Anneli Vaarpuuga. Tema teab, millal koolijuhid koos käivad. 
Ave Huugen: Tõesti vaja koolijuhte teavitada. Koolijuhid teavad, millise õpetaja kontaktid 
anda. 
Liis Talivee: Eelmise projekti puhul sai sama tehtud.  
Kaie Linroos: Hooldekandeteenuste erivajadustega kliendid soovivad ka väljas käia. Näiteks 
käis 15 klienti Keskkonnaameti poolt korraldatud matkapäeval. See andis neile jutu teemat 
kaheks nädalaks. Nad on väga tänulikud teenuse tarbijad. Tegu täiskasvanutega.  
Ave Huugen ja Liis Talivee: Antud projekti alla see ei sobi, aga tasub edasi mõelda, mida neile 
pakkuda. 
Ave Huugen: Räägin Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna nõupidamisel asjast. 
 

3. Kuidas edasi koostöökojaga? 
Ave Huugen: See on viimane koostöökoja kokkusaamine, mida rahastatakse antud ESF 
projekti raames. Edasi peame otsima teisi võimalusi. Arutame seda Keskkonnaameti 
keskkonnahariduse osakonna nõupidamisel. Kas kokkusaamised on vajalikud? 
Marko Valker, Kersti Järve, Katrin Kadakas: Kindlasti on. 
Ave Huugen: Ettepanek saada ka edaspidi 2 korda aastas kokku. Minu ülesanne on kaasata 
ümaralauda koolide kui ka lasteaedade õpetajaid, kes meile sisendit annavad. Kokku võiks 
saada juuni ja novembri alguses. Jätkata võiks kokkusaamistel koolitamistega. Näiteks kuidas 
erivajadustega inimesed õppeprogrammidesse paremini kaasata. 
Marko Valker, Kersti Järve, Katrin Kadakas, Kaie Linroos: Nõus. 
 

4. Arno Peksar tutvustas Läänemaa, eriti Hanila valla käpalisi 


