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Vilsandi rahvuspargi koostöökogu statuut
1.
Vilsandi rahvuspargi koostöökogu
1.1. Vilsandi rahvuspargi koostöökogu (edaspidi koostöökogu) on nõuandev kogu
rahvuspargi valitsejale rahvuspargi kaitse-eesmärkide täitmisel;
1.2. koostöökogu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest ning on loodud ja
tegutseb avalikes huvides;
1.3. koostöökogu statuudi kinnitab Keskkonnaameti peadirektor.
2.
Koostöökogu eesmärgid
2.1. Vilsandi rahvuspargi looduse, maastike, kultuuripärandi ning tasakaalustatud
keskkonnakasutuse säilitamisele, kaitsmisele, taastamisele, uurimisele ja tutvustamisele
kaasa aitamine;
2.2. kaitsekorralduslike küsimuste lahendamiseks ettepanekute tegemine;
2.3. piirkonnaga seotud planeeringute, arengukavade ja strateegiate ühildamisele kaasa
aitamine;
2.4. infovõrgustiku loomine, avalikkuse teavitamine ja kaasamine.
3.
Koostöökogu struktuur ja koosseis
3.1. Koostöökogu on vabatahtlik ühendus, mille liikmeks võivad olla kõik Vilsandi
rahvuspargiga seotud isikud;
3.2. koostöökogu on avatud uutele liikmetele ning liikmete nimekiri avalikustatakse
Vilsandi rahvuspargi kodulehel;
3.3. koostöökogu tegevust korraldab Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni poolt
määratud esindaja. Koostöökogu tööd juhatab ja koostöökogu esindab Keskkonnaameti
Hiiu-Lääne-Saare regiooni juhataja.
4.
Koostöökogu ülesanded
4.1. Koostöökogu töö korraldamine;
4.2. Vilsandi rahvuspargi kaitse-eesmärkide täitmise jälgimine, kaitse-eeskirja ja
kaitsekorralduskava toimimise seire ning analüüs, töö tulemuste analüüs ja hinnangu

andmine. Ettepanekute tegemine kaitse-eeskirja ja kaitsekorralduskava täiendamiseks
ning muutmiseks ja jooksvate kaitsekorralduslike küsimuste lahendamiseks;
4.3. kaasa aitamine Vilsandi rahvuspargi kaitsekorralduslike eesmärkide ühildamisele
piirkonnaga seotud arengukavade, planeeringute, strateegiate jm arengudokumentidega;
4.4. rahvuspargi identiteedi ja mainega seotud küsimuste arutamine ja soovituste andmine
nende sihipäraseks kujundamiseks;
4.5. huvigruppide probleemide ja ettepanekute koondamine ja vajadusel probleemide
lahendamine või lahendamiseks ettepanekute tegemine;
4.6. infovahetuse tagamine ametkondade, kogukonna ja huvigruppide vahel. Iga
koostöökogu liige vastutab info edastamise eest oma organisatsioonis või huvigrupis;
4.7. infovõrgustiku loomine ja töös hoidmine Keskkonnaameti poolt hallatava Vilsandi
rahvuspargi kodulehe baasil;
4.8. avalikkuse teavitamine ja kaasamine;
4.9. kogemuste vahetamine teiste kaitsealade koostöökogude ja huvigruppide esindajatega.
4.10. vähemalt kaks korda aastas avalikkusele suunatud teabekoosoleku kokkukutsumine.
5.
Koostöökogul on õigus
5.1. Teha rahvuspargi valitsejale ettepanekuid seadusandlikeks muudatusteks;
5.2. moodustada ettepanekute ja otsuseprojektide väljatöötamiseks ajutisi või alalisi
ekspertgruppe ja töörühmi;
5.3. kaasata koostöökogu töösse konsultante ja eksperte;
5.4. koostöökogul on rahvuspargiga seonduvates küsimustes ametkondadele nõuandev roll.
6.
Koostöökogu töökorraldus
6.1. Koostöökogu töövormiks on koosolek. Koosoleku kutsub kokku koostöökogu esimees
vähemalt kaks korda aastas;
6.2. koostöökogu koosolekust teavitatakse e-posti teel, avalikkust Keskkonnaameti Vilsandi
rahvuspargi kodulehe ning asjakohaste postiloendite kaudu;
6.3. koostöökogu koosolekud on avalikud ja avatud kõigile huvilistele;
6.4. koostöökogu otsused võetakse vastu konsensuslikult;
6.5. koostöökogu koosolekud
Keskkonnaameti
Vilsandi
Keskkonnaametis 10 aastat;

protokollitakse ning protokollid avalikustatakse
rahvuspargi
kodulehel.
Protokolle
säilitatakse
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6.6. peamine infovahetus Koostöökogu liikmete vahel toimub e-posti teel/ koostöökogu
postiloendi kaudu.
6.7. koostöökogu töös osalemine toimub ühiskondlikel alustel.

/Allkirjastatud digitaalselt/
Andres Onemar
Peadirektor
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