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Päevakorras:
1. Soomaa rahvuspargi kaitsekorralduskava – Meelis Suurkask, Keskkonnaamet
2. RMK Soomaa rahvuspargi külastuskorralduskava - Rait Parts, RMK
3. Soomaa rahvuspargi teemaplaneering – Tiia Kallas, Viljandi maavalitsus
4. Soomaa raamatu koostamine – Liisi Seil
1. Meelis Suurkask tutvustab Soomaa rahvuspargi kaitsekorralduskava, tuues välja
peamised punktid, mida kaitsekorralduskava käsitleb:, võõrliigid, üksikobjektide
hooldamine, maastike hooldamine, seired, külastuskorraldus, loodusharidus, elupaikade
taastamine ja hooldus ning kultuuriloolised objektid.
Meelis Suurkask tegi ettepaneku, et saadab koostöökogule kaitsekorralduskava ja ootab
ettepanekuid, parandusi, täiendusi 23. märtsiks.
Küsimus: Kas kava viiakse ellu täies mahus?
Murel Merivee – kavasse planeeritaks 1. prioriteedi ja 2. prioriteedi tegevused. 1
prioriteedi tegevused viiakse kindlasti ellu, 2. prioriteedi omad sõltuvad eraldatavast rahast.
Meelis Suurkask – eelmine kava täideti 67% ulatuses.
Küsimus: Kas Kikepera rabasse on plaanis rajada laudteid vms. rajatisi?
Rait Parts – kahe viimase aasta jooksul on likvideeritud lagunenud rajatisi ja lähema viie
aasta jooksul ei ole plaanis uusi rajatisi rajada vaid hoida korras olemasolevaid. Esmatähtis on
inimeste ohutus.
2. Rait Parts tutvustab RMK 2010. aastal tehtud külastajauuringut. Küsitlusele vastas 231
inimest.
Kaks peamist probleemi, mis inimesed välja tõid on teede halb olukord ja majandustegevuses
looduses. 54% inimesest otsib Soomaa infot lehtedelt soomaa.ee ja soomaa.com.
3. Tiia Kallas tutvustab Soomaa piirkonna teemaplaneeringu ideed. Üks kokkusaamine
osapoolte vahel on toimunud ja lepiti kokku, et Viljandi maavalitsus paneb kokku

esialgse lähteülesande arutades selle läbi Pärnu maavalitsuse ja teiste partneritega.
Koostöökogu koosolekule järgneb kohe teemaplaneeringu arutelu, kus Tiia Kallas
tutvustab seni tehtut.
4. Liisi Seil tutvustab Soomaa raamatut, mis tema ja Elmo Riigi koostöös on valmimas.
Materjal on kokku kogutud ja kirja pandud, käib juba ülevaatus Soomaa inimeste poolt,
et faktid kõik õiged oleksid. Esialgne kujundus on ka tehtud. Otsitakse raha trükkimiseks.
Mõte on olnud, et kogutakse kokku esialgsed tellimused ja siis trükitakse.
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