
Lahemaa rahvuspargi koostöökogu ebapärlikarbi töörühm 
 
1. Lahemaa rahvuspargi koostöökogu ebapärlikarbi töörühm 
1) Lahemaa rahvuspargi koostöökogu ebapärlikarbi töörühm (edaspidi nimetatud LRP 
ebapärlikarbi töörühm) on Lahemaa rahvuspargi koostöökogu juures tegutsev juhtgrupp, 
mille ülesanne on jälgida projekti Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi 2009–2014  
Keskkonnaministeeriumi programmi „Integreeritud sise- ja mereveekogude majandamine” 
raames elluviidava projekti „Ebapärlikarbi elupaikade taastamine” (edaspidi nimetatud 
projekti) rakendamist.  
2) LRP ebapärlikarbi töörühma moodustab Lahemaa rahvuspargi koostöökogu juhtgrupp. 
3) LRP ebapärlikarbi töörühm juhindub oma tegevuses looduskaitseseadusest ja selle alusel 
kinnitatud Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskirjast, teistest õigusaktidest ning käesolevast 
korrast. 
 
2. LRP ebapärlikarbi töörühma ülesanded:  
1) jälgida projekti eesmärkide täitmist; 
2) jälgida projekti tegevuste, eelarve ja ajakava vastavust projektis kavandatule; 
3) jälgida projekti tegevuste elluviimise vastavust looduskaitseseadusele, Lahemaa 
rahvuspargi kaitse-eeskirjale, ebapärlikarbi tegevuskavale; 
4) tutvustada projekti tegevusi ning nende tulemusi avalikkusele ja huvigruppidele; 
5) nõustada projekti tegevuste elluviimisel ja vajadusel seonduvate probleemide lahendamisel. 
 
3. LRP ebapärlikarbi töörühma koosseis 
LRP ebapärlikarbi töörühma kuuluvad Keskkonnaameti Viru regiooni projektijuht ja vee-
elustiku spetsialist (1), Keskkonnaameti Viru regiooni looduskaitse juhtivspetsialist (1), 
projekti vee-elustiku ekspert (1);  Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni vee-elustiku 
spetsialist (1); Riigimetsa Majandamise Keskuse looduskaitseosakonna looduskaitsespetsialist 
(1); Lääne-Lahemaa jahipiirkonna kasutaja esindaja (1); projektiala maaomanike esindajad 
(2); kalapüüdjate esindaja (1). 
 
LRP ebapärlikarbi töörühma töökorraldus 
 
4. LRP ebapärlikarbi töörühma töö juhtimine 
LRP ebapärlikarbi töörühma tööd juhib Keskkonnaameti Viru regiooni projektijuht (edaspidi 
töörühma juht).  
 
5. LRP ebapärlikarbi töörühma juhi tööülesanded 
1) koordineerida LRP ebapärlikarbi töörühma tööd; 
2) teatada LRP ebapärlikarbi töörühma liikmetele koosoleku toimumise ajast, kohast ja 
päevakorrast vähemalt seitse päeva enne koosoleku toimumist; 
3) juhatada LRP ebapärlikarbi töörühma koosolekut; 
4) kajastada LRP ebapärlikarbi töörühma tööd Keskkonnaameti ja Lahemaa rahvuspargi 
veebilehel. 
 
6. LRP ebapärlikarbi töörühma töökord 
1) LRP ebapärlikarbi töörühma töövormiks on koosolek; koosolekud toimuvad vastavalt 
vajadusele; 
2) koosolekud kutsub kokku töörühma juht; 
3) LRP ebapärlikarbi töörühma liikmeid teavitatakse koosolekust ja koosoleku päevakorrast 
e-kirjaga vähemalt seitse päeva enne koosoleku toimumist; 



4) LRP ebapärlikarbi töörühma arvamused vormistatakse protokollina; protokollid laeb LRP 
ebapärlikarbi töörühma juht Lahemaa rahvuspargi veebilehele hiljemalt kolme tööpäeva 
jooksul arvates koosoleku toimumisest. 
 
7. LRP ebapärlikarbi töörühma liikmete töö tasustamine 
LRP ebapärlikarbi töörühma liikmete töö on vabatahtlik ja tasustamata.  
 
 
 
 


