
 

 

ALAM-PEDJA LOODUSKAITSEALA KOOSTÖÖKOGU ASUTAMISKOOSOLEKU 

PROTOKOLL 

 

 

Palupõhja Looduskool, Palupõhja, Puhja vald, Tartumaa 

          30. novembril 2015  

 

Algus kell 16.00, lõpp kell 18.40  

 

Juhatas ja protokollis: Kaili Viilma  

 

Osalejate nimekiri lisas 3  

 

 

PÄEVAKORD:  
1. Tervitus Keskkonnaametilt – Kaili Viilma  

2. Eesti rahvusparkide koostöökogude töö sisu tutvustus – Jaak Jürgenson, Kaili Viilma  

3. Koostöökogu statuudi läbivaatus ja täienduste tegemine – Katrin Kaldma 

4. Koostöökogu liikmete nimekirja läbivaatus – Katrin Kaldma 

5. Arutelu ettepanekud edasise koostöö osas, probleemide kaardistamine....  

 

KOKKUVÕTE: 

 

1. Eesti erinevate rahvusparkide koostöökogud saavad kokku keskmiselt 2 korda aastas, 

koosolekutel tutvustatakse kaitsealal kavandatud ja läbi viidud tegevusi (projektid, uuringud, 

seired, inventuurid), kaitseala kohta välja antavaid infomaterjale ning arutatakse huvigruppide 

või KeA poolt tõstatatud probleeme. Koostöökogud on olnud kaasatud nii kaitse-eeskirjade 

kui kaitsekorralduskavade koostamise protsessi. Koostöökogu sisulist tööd mõjutab väga 

palju koostöökoguliikmete enda initsiatiiv ja probleemitõstatused. KeAle on koostöökogul 

nõuandev roll, koostöökogu moodustamisega võetakse kohustus info jagamiseks ja laiema 

ringi kaasamiseks otsustus- ja kaitsekorraldusprotsessi.    

 

2. Muudatused ja täiendused Alam-Pedja looduskaitseala koostöökogu statuudi eelnõusse ja 

koostöökogu liikmete nimekirja viidi sisse otse eelnõu digiformaati, protokolli lisad 1 ja 2.  

 

3. Koostöökogu ettepanekud: 

 hoonestatud kinnistute omanikele kaitseala Põltsamaa jõe lõigus anda pikaajalisemad load 

vajaliku võimsusega paatidega liiklemiseks;  

 anda alla 10 hj veemootorsõidukitele automaatselt paadi registreerimise alusel liikumisload 

nii Pede kui Põltsamaa jõel liikumiseks, kuid küsida siiski KIKist raha mootorpaatide mõjude 

uurimiseks ning korraldada tegeliku kasutuskoormuse seire/uuring Pedel ja Põltsamaa jõel;  

 järgnevatel koosolekutel arutada koostöövõimalusi erinevate koostöökogu liikmetega 

(Kaitseliit, kohalikud elanikud paadiseirajatena ja järelevalve tegijatena…); 

 arutada kaitseala pikaajalist arenguvisiooni – turismikorraldus, kaitseala territooriumi kasutus 

jme; 

 arutada liikumislubade teemat – kui palju, kellele, mis tingimustel (vajalik ka kaitse-eeskirja 

muudatuste analüüs selles kontekstis);  

 arutada kaitsealade juurdepääsuteede sildistamise ja tõkestamise teemat (RMK 

liikumiskeelusildid); 

 kutsuda koostöökogusse ka Keskkonnainspektsioon, Põllumajandusamet, Pärandkoosluste 

Kaitse Ühing ja ajakiri „Eesti Loodus“  
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4. Soovitav on korraldada spetsiifilisemaid teemakoosolekuid. Koosoleku teemad peavad alati 

olema 2 nädalat ette teatatud koos koosoleku toimumise aja ja kohaga (alternatiivid 

Palupõhjale veel Kirna, Võrtsjärve keskus, Tartu või ka kohalike juures).  

 

5. Protokoll saadetakse koosolekul osalenutele paari päeva jooksul, antakse nädal tagasiside 

andmiseks, kontrollitakse asutamiskoosolekul mitteosalenute soovi koostöökogu liige olla, 

edastatakse Alam-Pedja kodulehe link vm. veebilahendus, kuhu saab probleeme ja teemasid 

üles panna. Pärast lõpliku protokolli vormistamist pannakse koostöökogu statuut 

Keskkonnaametis kinnitamismenetlusse.  
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Lisa 1 

 

Alam-Pedja looduskaitseala koostöökogu 

statuudi eelnõu 

 

1. Alam-Pedja looduskaitseala koostöökogu 

1.1. Alam-Pedja looduskaitseala koostöökogu (edaspidi koostöökogu) on nõuandev kogu 

kaitseala valitsejale kaitseala kaitse-eesmärkide täitmisel.  

 

1.2. Koostöökogu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja KOV õigusaktidest ning on 

loodud ja tegutseb avalikes huvides. 

 

1.3. Koostöökogu statuudi kinnitab Keskkonnaameti peadirektor. 

 

 

2. Koostöökogu eesmärgid 

2.1. Alam-Pedja looduskaitseala looduse, maastike, kultuuripärandi, traditsioonilise ja 

loodushoidliku elulaadi 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 Alam-Pedja 

looduskaitsealaga seotud isikud ja organisatsioonid.  

 

3.2. Koostöökogu on avatud uutele liikmetele ning liikmete nimekiri avalikustatakse Alam-

Pedja looduskaitseala kodulehel. Koostöö liikmeks saab astuda või koostöökogust 

lahkuda vastava sooviavalduse alusel koostöökogule.  

 

3.3. Koostöökogu tegevust korraldab Keskkonnaameti poolt määratud esindaja. 

Koostöökogu tööd juhatab ja koostöökogu esindab Keskkonnaameti piirkondlik 

looduskaitse juhtivspetsialist.  

 

 

4. Koostöökogu ülesanded 

4.1. Koostöökogu töö korraldamine; 

 

4.2. kaitseala identiteedi ja mainega seotud küsimuste arutamine ja soovituste andmine nende 

sihipäraseks kujundamiseks; 

 

4.3. huvigruppide probleemide ja ettepanekute koondamine ja vajadusel probleemide 

lahendamine või lahendamiseks ettepanekute tegemine; 

4.4. osalemine Alam-Pedja looduskaitseala kaitse-eesmärkide täitmise jälgimises, kaitse-

eeskirja ja kaitsekorralduskava toimimise seires ning analüüsis, töö tulemuste analüüsis 

ja hinnangute andmises. Ettepanekute tegemine kaitse-eeskirja ja kaitsekorralduskava 
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täiendamiseks ning muutmiseks ja jooksvate kaitsekorralduslike küsimuste 

lahendamiseks; 

 

4.5. kaasa aitamine piirkonnaga seotud arengukavade, planeeringute, strateegiate jm 

arengudokumentide ühildamisele Alam-Pedja looduskaitseala kaitsekorralduslike 

eesmärkidega; 

 

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 Alam-Pedja 

looduskaitseala 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 kaitseala 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 kaitsealaga seonduvates küsimustes ametkondadele nõuandev roll. 

 

 

6. Koostöökogu töökorraldus 
6.1. Koostöökogu töövormiks on koosolek. Koosoleku kutsub kokku 2-nädalase 

etteteatamisega koostöökogu esimees vähemalt kaks korda aastas; 

 

6.2. koostöökogu koosolekust teavitatakse ja infot vahetatakse koostöökogu liikmetega e-

posti teel, avalikkust teavitatakse Keskkonnaameti Alam-Pedja looduskaitseala 

kodulehel; 

 

6.3. koostöökogu koosolekud on avalikud ja avatud kõigile huvilistele, kuid otsused tehakse 

koostöökogu liikmete poolt; 

 

6.4. koostöökogu otsused võetakse vastu koosolekul osalevate koostöökogu liikmete 

lihthäälte enamusega, kõik eriarvamused protokollitakse; 

 

6.5. koostöökogu koosolekud protokollitakse ning protokollid avalikustatakse 

Keskkonnaameti Alam-Pedja looduskaitseala kodulehel. Protokolle säilitatakse 

Keskkonnaametis 10 aastat; 

 

6.6. koostöökogu töös osalemine toimub ühiskondlikel alustel. 
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/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Andres Onemar 

peadirektor  
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Lisa 2  

 

Alam-Pedja looduskaitseala koostöökogu koosseis 

 

 

Keskkonnaamet: Kaili Viilma (kaili.viilma@keskkonnaamet.ee), Katrin Kaldma 

(katrin.kaldma@keskkonnaamet.ee), Piret Valge (piret.valge@keskkonnaamet.ee) 

Riigimetsa Majandamise Keskus: Kaupo Kohv (kaupo.kohv@rmk.ee), Leevi Krumm 

(leevi.krumm@rmk.ee), Malle Oras (malle.oras@rmk.ee) 

Kaitseliit: info@kaitseliit.ee; Mati Kuusvere, Meelis Amur; Karine Siil (karine.siil@kaitseliit.ee)  

Puhja vallavalitsus: vald@puhja.ee; Vahur Jaakma (vahur.jaakma@gmail.com) 

Puurmani vallavalitsus: info@puurmani.ee 

Laeva vallavalitsus: laeva@laeva.ee 

Põltsamaa vallavalitsus: info@poltsamaavv.ee 

Kolga-Jaani vallavalitsus: info@kolga-jaani.ee 

Tähtvere vallavalitsus: vald@ilmatsalu.ee;  Rein Kokk (rein.kokk@ilmatsalu.ee); Urmas Tartes 

LKÜ Kotkas  

Eesti Loodushoiu Keskus 

Võrtsjärve Sihtasutus: Eveli Jürgenson (eveli@vortsjarv.ee) 

Eestimaa Looduse Fond: elf@elfond.ee 

Kotkaklubi: klubi@kotkas.ee  

Arne Ader (info@loodusemees.ee) 

Avo Rosenvald  (rosenvald.avo@gmail.com) 

Arvi Põldaas (arvipoldaas@hotmail.com) 

Arvo Pennonen (arvo@puurmani.ee) 

Indrek Kuuben (ikuuben@gmail.com) 

Jaak Volmer (jaak.volmer@ejs.ee) 

Kadi Kukk (laeva@laeva.ee) 

Koit Prants (laeva@laeva.ee) 

Leho Luigujõe (leho.luigujoe@emu.ee) 

Mart Thalfeldt (mart.thalfeldt@loodushoid.ee) 

Meelis Tambets (meelis.tambets@gmail.com)  

Pille Tammur (pilletam@gmail.com)  

Robert Oetjen (robert@kotkas.ee)  

Siim Kuresoo (siim@elfond.ee) 

Tarvet Vaik (tarvet.vaik@gmail.com) 

Tiina Oetjen (tiina.oetjen@gmail.com) 
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Urmas Sellis (urmas@kotkas.ee) 

Viljar Ilves (viljar@eww.ee) 

Ülo Väli (ulo.vali@gmail.com) 
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Lisa 3. Koostöökogu asutamiskoosolekul osalenute nimekiri 

 

 

 


