
 

 

Lahemaa rahvuspargi arhitektuurinõukogu koosseis, ülesanded ja töökorraldus  
 
1. Lahemaa rahvuspargi arhitektuurinõukogu 
1) Lahemaa rahvuspargi arhitektuurinõukogu (edaspidi nimetatud LRP arhitektuurinõukogu) 
on Lahemaa rahvuspargi koostöökogu juures tegutsev nõuandev ekspertgrupp, mille ülesanne 
on nõustada Lahemaa rahvuspargi valitsejat ehituslikes küsimustes (kaitsekorralduskava 
ehitust puudutav peatükk, üldplaneeringud, detailplaneeringud, ehitusprojektid). 
2) LRP arhitektuurinõukogu moodustab Lahemaa rahvuspargi koostöökogu juhtgrupp. 
3) LRP arhitektuurinõukogusse kuuluvad arhitektuurialase kõrghariduse ja töökogemusega 
isikud, kes tunnevad vastavat valdkonda Eestis ja Lahemaa rahvuspargis ning soovitavalt 
omavad arhitektuuriväärtuslike hoonete restaureerimisprojektide koostamise kogemust, 
samuti Keskkonnaameti, Kuusalu vallavalitsuse, Vihula vallavalitsuse ja külade esindajad. 
4) LRP arhitektuurinõukogu juhindub oma tegevuses looduskaitseseadusest ja selle alusel 
kinnitatud Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskirjast, teistest õigusaktidest ning käesolevast 
korrast. 
 
2. LRP arhitektuurinõukogu ülesanded ja pädevus 
1) LRP arhitektuurinõukogu annab arvamusi Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduskava 
eelnõu ehitust puudutava peatüki osas ning Keskkonnaameti kooskõlastust nõudvate 
üldplaneeringute, külamaastikus olulist ruumilist mõju omavate detailplaneeringute ja 
ehitusprojektide (koos nimetatud projektid) osas; 
2) LRP arhitektuurinõukogus tulevad läbivaatamisele Lahemaa RP arhitektuurinõukogu 
koordinaatori ettepanekul: 

a) Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduskava ehitust puudutavad peatükid; 
b) Lahemaa rahvuspargi ala hõlmavad üldplaneeringud; 
c) külamaastikus olulist ruumilist mõju omavad detailplaneeringud ja ehitusprojektid; 
d) ajaloolis-kultuurilise väärtusega ehitise rekonstrueerimise, laiendamise või 

lammutamise projektid.  
3) LRP arhitektuurinõukogu hindab kaitsekorralduskava eelnõus ja üldplaneeringutes 
ehitustingimuste vastavust ning Keskkonnaametile kooskõlastuseks esitatud projektide 
vastavust Lahemaa rahvuspargi kultuuripärandi kaitse-eesmärkidele, sh projektide korral 
hindab projektidega kavandatud uusehitiste sobitumist küla ja kontaktvööndi miljöösse 
hoonete paigutuse, arhitektuursete põhilahenduste, mahtude ja gabariitide, materjalikasutuse 
osas. 
4) LRP arhitektuurinõukogu antud arvamused on soovituslikud Keskkonnaameti otsuste 
koostamisel.  
5) LRP arhitektuurinõukogu liikmed peavad tagama erapooletu hinnangu andmise, st projekti 
hindamises ei saa osaleda isik(ud), kellel on isiklik huvi hinnatava projekti osas. 
 
3. LRP arhitektuurinõukogu koosseis 
LRP arhitektuurinõukogusse kuuluvad: 

a) Keskkonnaameti esindaja (1);  
b) Eesti Arhitektide Liidu esindajad (3); 
c) Kuusalu ja Vihula vallavalitsuse esindaja, kusjuures vallavalitsuse esindaja osaleb 

LRP arhitektuurinõukogu töös oma haldusüksuse piires; 
d) küla esindaja, kusjuures küla esindaja osaleb LRP arhitektuurinõukogu töös 

esindatava(te) haldusüksus(t)e piires. 



 
 
LRP arhitektuurinõukogu töökorraldus 
 
4. LRP arhitektuurinõukogu töö juhtimine 
LRP arhitektuurinõukogu tööd juhib koordinaator, kelleks on Keskkonnaameti Viru regiooni 
looduskaitse juhtivspetsialist.  
 
5. LRP arhitektuurinõukogu koordinaatori tööülesanded 
1) koordineerida LRP arhitektuurinõukogu tööd; 
2) teatada LRP arhitektuurinõukogu liikmetele koosoleku toimumise ajast, päevakorrast ja 
võimalusest tutvuda arutlusele tulevate materjalidega vähemalt seitse päeva enne koosoleku 
toimumist; 
3) koondada vähemalt kolm päev enne koosoleku toimumist LRP arhitektuurinõukogu 
liikmete poolt tehtud ettepanekud arutlusele tulevate projektide kohta; 
4) edastada vähemalt kaks päev enne koosoleku toimumist LRP arhitektuurinõukogu 
liikmetele arutlusele tulevate projektide kohta tehtud ettepanekud ja Keskkonnaameti esialgne 
arvamus tutvumiseks; 
5) juhatada LRP arhitektuurinõukogu koosolekut; 
6) edastada LRP arhitektuurinõukogu liikmetele Keskkonnaameti otsus; 
7) kajastada LRP arhitektuurinõukogu tööd Lahemaa rahvuspargi veebilehel. 
 
6. LRP arhitektuurinõukogu töökord 
1) LRP arhitektuurinõukogu töövormiks on koosolek; koosolekud toimuvad vastavalt 
vajadusele; 
2) koosolekud kutsub kokku koordinaator; 
3) LRP arhitektuurinõukogu liikmeid teavitatakse koosoleku toimumise ajast, kohast, 
päevakorrast ja võimalusest tutvuda arutlusele tulevate materjalidega e-kirjaga vähemalt seitse 
päeva enne koosoleku toimumist; 
4) LRP arhitektuurinõukogu liikmed esitavad koordinaatorile oma ettepanekud arutlusele 
tulevate projektide kohta vähemalt kolm päeva enne koosoleku toimumist; 
5) LRP arhitektuurinõukogu kujundab liikmete poolt tehtud ettepanekutest ühise arvamuse, 
eriarvamuste korral lähtutakse enamuse arvamusest; 
6) LRP arhitektuurinõukogu arvamus vormistatakse protokollina; protokolli laeb LRP 
arhitektuurinõukogu koordinaator Lahemaa rahvuspargi veebilehele hiljemalt kolme tööpäeva 
jooksul arvates koosoleku toimumisest. 
 
7. LRP arhitektuurinõukogu liikmete töö tasustamine 
LRP arhitektuurinõukogu liikmete töö on vabatahtlik ja tasustamata.  
 

 


