
Koostöökogu koosoleku protokoll 

 

24.01.2013 

algus kell 11.15 

lõpp kell 16.15 

 

Osalejad: Henno Peegel, Pille Saarnits, Tiia Trolla, Aimar Pärnalaas, Kalev Joab, Rain Ruusa, Irje 

Karjus, Ants Kuks, Rainer Kuuba, Pille Tomson, Kaupo Kohv, Silver Visnapuu, Kaidi Jõesalu. 

 

Päevakava 

1. Koostöökogu töökorraldus, rahvakoosoleku korraldamine 

 

Pille tutvustas koostöökogu mõtet. 

Rahvakooselekutelt välja tulnud küsimused. 

Rahvakoosolek kokku lepitud 21. märts kell 16.00. 

Keda kutsuda koosolekul rääkima? 

Päevakorrakava: 

1. Karula kaitsekorralduskava vahehindamine 

2. Taluhäärberitest: Heiki Pärdi 

Marju Kõivupuu, Indrek Hargla - pärandisaadikud 

Pärimusaasta, suitsusaunast. 

Ants: Võiks uuemat juttu ka selle taluhäärberi jutu juurde. 

Kaupo: kes sinna rääkima tulevad? Keskkonnaamet, RMK, KHÜ. 

Mis on kohalik turismiolukord. Irje: hetkel pole midagi kevadel midagi ikka tuleb. Võiks igaühel 

midagi öelda lasta, et mida keegi teeb ja mis töös. Khü, Metsamoor, Haabsaare naised, mtü 

kaikamehed. 

Avatud mikrofon. 

Võtta kontakti mtüdega. 

• Vallad võiksid teedest rääkida, erateed, vallateed. (Karula vallavanem.) Teederegister. 

Ühistransport. 

Bussid ei ole nõus liiklemiseks Kolski teedel.  Teederegistri korraldamine pargi ulatuses. 

Lektor võib olla ka lõpus. 

Ants: Mille jaoks rahvuspark on, pärandikaitsest, looduskaitsest, - vahehindamise juurde rääkida 

karula rahvuspargi väärtustest. 

 

2. Rahvuspargi juubeliürituse korraldamine 2013 

 

Eesmärgiks rahvuspargi väärtuste tõstmine. sept. Kutsuda ka teistest rp esindajaid. Päeval asjalik 

osa ja õhtul tort. 

Simman 

Konverents - sünnipäev pigem okt-nov. Kohalikele ikkagi sobib aug. Lõpp. 

Käsitööpäeval teha ettekanded 2-3. Tulemused 20 aasta. Kõigile huvilistele. 

Kunagi sügisel koostöökogude seminar. Kuhu jõuda järgmise 20 aastaga. Kuhu vudid Karula. 

8 dets ametlik vastuvõtt 

 

3. Ülevaade kaitsekorralduskava vahehindamise tulemustest 

4. eri ametkondade eelmise aasta kokkuvõtted ja järgmise aasta plaanid Karula RP suunal. 

Kaupo Kohv: RMK poolt kokkuvõte Tarupettäisse. JRO maad lähevad rmk kätte. 300 ha 

rendilepingud. Piirid on segased ja korrastatakse aluskihte, mis lähevad rendile. Korraloomine. 

Maastiku ja rendilepingud ei lähe kokku. Piirid on vaja reaalseks saada. Taastamistööd Mundi 

lähedal. Lajassaare ümbruses taastamisraied. Sora popsimaja pole mõtet taastada. Pole mõtet nii 

suuri rahasid sinna matta. 



Pille: Mille alusel võetakse kkk olevaid olulisi hooneid maha? 

Henno: Kohal käisid rohkem kui ainult rmk. 

KK: antud memo edasi Keskkonnaametile 

Kuuba: pretsedent, hoone on hävinenud, on olnud suure väärtusega ja sel on lastud ära laguneda. 

 

HP: mille alusel võetakse mingid asjad töösse 

KK: oli kaasatud erinevad osapooled ja koos nähti, et seda pole mõtet taastada. 

Tööd tahetigi teha, 

PT: kuidas on kord, et mingeid KKK nähtud tööd maha võetakse. 

PS: asjad arutatakse läbi ja otsustatakse kaitseala valitsejaga kooskõlas. 

KK: koostöökogu ongi selline koht kus need teemad läbi arutada 

PT: viin sõnumi edasi khü liikmeteni. 

KK: pole plaanis suuremaid töid 

AK: oli jutt, et kolmepoolselt otsustatakse, KA, RMK, rentnik. Nüüd jutt kahepoolselt. Miks on 

kadunud keskkonnaametipoolne osapool, kes teab täpsemalt kaitseväärtusi. 

HP: rentnik võtaks ise ühendust et kontrollida maade piiride andmete õigsust ja paikapidavust. 

AK: mille alusel rmk kontrollib piire? 

KK: Nt kaks karjamaad, mille vahel on halllepiku laik 0,2 ha ja see on olnud ajalooliselt üks põld. 

Ja tahetaksegi, et olekski üks tükk. 

HP: ka esitab rmk tööde nimekirja, et mille alusel jäetakse osad tööd välja. 

KK: võib tekkida selline olukord piiranguvööndis, jäetakse kasvama mets sinna kus oli ennem põld. 

2013 aasta eesmärk lepingud, maade piirid korda saada. 

 

Irje: Kevadel toimetame edasi Mati, Aino, Ene, Koidu. 

Rohkem loodusravi ja täiskasvanutele suunatud. Loodustooted. Üle eestiline 20 liikmeid, looduslike 

preparaatide katsetamine iseenda peal. Tervisekodu.ee Loomad söövad taimed ennem ära kui 

korjama jõuab. Koostöö loomakasvatajatega . Kalmused on tiikide äärest kadunud. 

Uss om tuugalt ravimtaimi täis. Rainer :) 

Erinevad laagrid, grupid. Lasteaedadele programmi pakkuda. Meelelahutuslik. 

 

Kaidi: Muutused on tulemas suur lõuna-eesti piirkond 1 aprillist. Alles on eelarve kinnitamine, 

hooldamist hakkavad läbi viima loodusvahid. 

Majutushoone kohta ei tea täpselt millises summas on rahad olemas. Tuleb jaanipäevaks pika 

matkatee haru lõpppunkt Karula rp. Kas seda rahvakoosolekul tutvustatakse? Kindlasti teha. 

 

Rainer: Võrukeele õppus Lüllemäe koolis võiks jätkuda, käige saunas ja kõnelge latsiga võro 

keelen. Võimalik on korraldada võru keele õppus soovijatele, hind sümboolne, grupp kokku ja 

kokkuleppimise vaev. 

 

Rain: Teeregister, võrdlused, millised jäävad erateedeks jne. Ka JRO teed saaksid omaniku. 

Bussipeatuste nimed määrab vald, saab teha ettepanekuid valda. Või Liia Rätsep maakonnas. Kui 

tulpa tahta, siis vallast küsida. Koobassaarest – Kolski – Rebasemõisa.   

Aadressid korrastatakse. 

 

Pille Saarnits: kkk vahehindamine 

 

Silver: heinamaade purustamist tuleks ja saaks piirata. Eu tähtis, et maa oleks hooldatud, sellega 

metsastatakse vaikselt põllumaade äärealad. Ja metsasaared põldude keskel kasvavad aastatega 

suuremaks. Kuidas kohustada maaomaniku, et hiljem ei peaks hakkama jälle vaateid lahti lõikama. 

 

Teede lahtilõikamine, põhikaardil olev tee on tee, kui ei ole siis ei ole tee. Kokkuleppe teema, 

Hobumatka rajad kaardistatud. 



 

Pille T: Meie Karula projekt, kordaläinud ja suhtlus on paranenud.  Tarupettäi väljaandmine koos 

keskkonnaametiga. Rebasemõisa projekt ei saanud rahastust. 

Peaks saatma pargi ulatuses kirja majaomanikele kelle maja on kehvas seisus, et ta selle korda 

teeks, kuna see on ohtlik. Võru keele laagri teeb Hargla. 

 

Protokolli ülespanemise teade khü listi. 

 

Tuleb kindlasti valida koosoleku juhataja. Kokku leppida, kes mida ette kannab. Rääkida 

konsenteeritult. 

Rahvakoosolekut läbi viima kutsuda Epp Margna. 

 

Protokollis: Tiia Trolla 


