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Kuupäev: 23.09.2010 

Koht: Keskkonnaameti Palmse kontor 

Osavõtjad: – juhtgrupi liikmed Rein Kiis, Marit Seene, Piret Reinsalu, Ingrid Nurmsalu, Andres 

Järve, Jaak Neljandik, Maret Vildak, Anne Kaldam ja Keskkonnaameti spetsialistid Timo Kark, 

Ave Paulus, Asko Lust, Katrin Jürgens, Pille Hallika 

Koosoleku juhataja: Maret Vildak 

Protokollija: Pille Hallika 

Päevakord: 

1) koostöökogu (edaspidi KTK) eesmärgi ja struktuuri tutvustamine, 

2) osapoolte ootused koostöökogule, 

3) piirkondlike sektsioonide määratlemine, 

4) KTK juhtgrupi koosseisu määratlemine, 

5) Kaitsekorralduskava (edaspidi KKK) tutvustamine, protseduurid, info liikumine, 

6) Muud küsimused. 

Osalejate tutvustusring. 

1) Maret Vildak – KTK eesmärke ja struktuuri tutvustav ettekanne: erinevate asutuste 

(Riigimetsa Majandamise Keskus (edaspidi RMK), Keskkonnainspektsioon (edaspidi KKI), 

Muinsuskaitseamet, Kuusalu Vallavalitsus, Vihula Vallavalitsus, Kadrina Vallavalitsus, 

Keskkonnaamet) roll Lahemaa rahvuspargiga seotud ülesannete osas, kohaliku kogukonna roll 

rahvuspargi kaitse korraldamisel. 

KKK – milleks see on vajalik, koostamise protseduurid. Esimene KKK koostatakse 2011-2013, 

milles määratakse ära inventuuride ja uuringute vajadus, kaitsekorralduslike tööde teostamine, 

tegevuskava, rahastusallikad. Koostöökogu struktuuri tutvustamine – vabatahtlik osalus, 

moodustatakse piirkondlikud ja valdkondlikud sektsioonid, sektsioonide tööd koordineerib 

juhtgrupp. 

Valdkondlikud sektsioonid: a) loodusväärtuste kaitse – administreerib Katrin Jürgens, 

kultuuripärandi kaitse – Ave Paulus, jahindus – Asko Lust, kalandus – Margus Ljubimov, 

külastuskorraldus sh turism – Maret Vildak, keskkonnaharidus – Kaia Kauts. Piirkondlikud 

sektsioonid – kohalikud elanikud saaksid esitada oma piirkonnast lähtuvaid küsimusi, teemad 

võivad ka kattuda valdkondlike sektsioonide teemadega.  

Juhtgrupi liikmed praeguse seisuga: Kuusalu VV – Rein Kiis, Kadrina VV – Lea Uueni, Vihula 

VV – Ingrid Nurmsalu, RMK loodushoiu osakonna Põhja-Eesti piirkond – Jaak Neljandik, 

RMK Looduskaitsetalitus – , KKI Ida regioon – Marit Seene, KKI Põhja regioon – Piret 

Reinsalu, Muinsuskaitseameti Põhja Eesti Järelevalveosakond - , Muinsuskaitseameti Lõuna 

Eesti Järelevalveosakond - Anne Kaldam, Keskkonnaameti Viru regioon – Maret Vildak, 

Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon Andres Järve. 

http://keskkonnaamet.ee/editor/index.php?id=135593


 

2) Teiste osapoolte ootused koostöökogule 

Rein Kiis – Asi üles ehitatud vabatahtlikkuse alusel, vabatahtlikel ei saa olla pädevust 

normdokumendi väljatöötamisel. Ettepanek – mitte rääkida vabatahtlikkuse alusel 

koostöökogust, vaid moodustada see suunatult, rääkida uuesti läbi sektsioonide moodustamine. 

Ettepanek sektsioonidesse kutsuda juhtgrupi poolt konkreetsed esindajad, mitte lubada 

vabatahtlikke. 

Jaak Neljandik – RMK teeb kavasid ühtsetel alustel üle Eesti ja kohalik üksus ei saa muuta oma 

ametkonna kõrgema taseme dokumente. 

Ave Paulus – vabatahtlikud teevad ettepanekuid, juhtgrupi liikmed saavad oma kavasid 

ühildada koostöökogu juhtgrupi raames. Asutustevahelise koostöö võib reglementeerida, aga 

valdkondlikke töögruppe ei saa välistamise eesmärgil piirata.  

Rein Kiis – me ülesanne ei ole KKK koostamine, KTK on selleks, et anda oma ettepanekud 

KKK-sse ja siis ei ole ka meil vastutust selle KKK eest.  

Maret Vildak – RMK osas on asi teisiti – RMK saab KKK-st lähteülesande ja sellega kaasneb 

ka vastutus. Märkus: vastavalt KKM haldusalas olevale tööjaotusele esitatakse tegevuste eest 

vastutajad (KA, RMK, KKI), kava esitatakse enne kinnitamist RMK juhtkonnale ettepanekute 

ja arvamuse esitamiseks, tegevused arutatakse läbi kava koostamisel.  

Rein Kiis – Koostöökogu ja juhtgrupp esitavad KKK-sse oma ettepanekuid ja on sidemeheks 

oma institutsiooni ja rahvuspargi vahel. 

Otsustati: Koostöökogu ülesanne on vahendada ettepanekud kaitsekorralduskava koostamiseks. 

Maret Vildak – Lisaks RMK-le on tuleneb kavast vastutust ka KKI-le, ka Muinsuskaitseametile 

nt koostööleppe raames. Koostöökogu mõte on ka sidepidamine kohaliku kogukonnaga. 

Rein Kiis – Ettepanek: KKK-s selgitada kõigi erinevate ametkondade vastutusvaldkonnad. 

Meie ülesanne ei ole planeerida ühistegevusi, kuid saame teha ettepanekuid ühistegevusteks nö 

kavandada ühistegevusi. 

Piret Reinsalu – KKI jaoks on koostöökogu vajalik info saamiseks siit, et planeerida 

ressursimahtu, koostada tööplaani töötajatele.  

Katrin Jürgens - Kas ootate meilt infot selle kohta, kus millised on valupunktid? 

Piret Reinsalu – Jah, see on üks valdkond.  

Rein Kiis – Ettepanek: koostada koostöökogu põhimäärus ja sinna sisse kirjutada, mis on selle 

grupi õigus. Võiks olla selline statuut. 

Maret Vildak - Arutlusteema.  

Rein Kiis - Nt Kultuuriministeeriumi juurde moodustati regionaalne nõukogu altpoolt tulnud 

initsiatiivil ja kinnitati ministri määrusega. 

Ave Paulus – Kas võib olla tegemist koostöökoguga, mille juhtgrupi koosseis võib olla 

kinnitatud KA peadirektori käskkirjaga?  

Rein Kiis - Koostöökogu struktuur ja põhimäärus võiks olla kuskil tasandil kinnitatud. Kõige 

tähtsam eesmärk on tihendada koostööd eri osapoolte vahel, teine ülesanne teha ettepanekuid 

KKK koostamiseks. 

Otsustati: Maret Vildak koostab statuudi põhja, mida arutatakse järgmisel juhtgrupi koosolekul. 

 

3) Piirkondlike sektsioonide määratlemine  

Ingrid Nurmsalu - Vihula vallas arutati, kuidas piirkondi moodustada, aga oleks vaja teada huvi. 

Piirkondade määratlemine võiks olla KOV esindajate ülesanne. 



Otsustati: a) Maret Vildak saadab pärast 28. septembrit KOV-dele koostöökogu töös osalemise 

huvi üles näidanud inimeste nimekirjad, KOV-d teevad oma haldusalas ettepaneku piirkondade 

moodustamiseks. 

b) Valdkondlike sektsioonide vastutajad saadavad oma valdkonnas sektsiooni töös osalejatele 

ise laiali info koosoleku aja ja päevakorra kohta. 

Rein Kiis - Kas valdkonnad on lõplikult määratletud? Ootaks piirkondlikest ettepanekuid.  

Maret Vildak - Kui tuleb ettepanekuid, siis võib kaaluda mõne valdkondliku sektsiooni lisamist. 

4) KTK juhtgrupi liikmete määratlemine 

Maret Vildak – Oli ettepanek kaasata juhtgruppi kohaliku kogukonna esindajaid – kuidas valida 

esindajad? Ettepanekuid ei ole, mille alusel seda teha. 

Otsustati: Kohalikud omavalitsused mõtlevad, kuidas kohaliku kogukonna esindajaid valida 

juhtgruppi. 

5) Timo Kark - KKK ja eesseisvaid menetlusprotseduure tutvustav ettekanne: Koosolekul 

osalejatele jagatakse laiali KKK kinnitatud juhend, kus on esitatud KKK struktuur. 

Timo Kark - KKK koostamisel võetakse aluseks kehtiv kaitse-eeskiri. KKK ei sea täiendavaid 

piiranguid, kuid täpsustab neid. KKK koostamiseks on juhend. KKK koostamise eesmärgid – 

vajalik kaardistada väärtused, nende ohutegurid, vajalikud tegevused ja planeerida rahastus. 

Tegevuste tabel – kolmes prioriteedis, prioriteetide määratlemine vastavalt juhendile. Peale 

kava koostamist – KKK vaatab läbi KKK-de komisjon. Huvigruppide tutvustus. 

Rein Kiis - Kas saaks KKK tutvustavat slaidiprogrammi ja juhendit saata juhtgrupi liikmetele 

mõtlemiseks?  

Maret Vildak - Jah, saab saadetud. 

Otsustati: Keskkonnaamet (Timo Kark) saadab juhendi ja KKK tutvustava esitluse juhtgrupi 

liikmetele. 

Maret Vildak - Sektsioonide koosolekute ajagraafik oleks vaja paika panna, kas sobib, kui okt 

alguses toimuks esimesed sektsioonide koosolekud?  

Vastuväiteid ei ole. 

Otsustati: Sektsioonide esimesed koosolekud toimuvad oktoobri alguses. 

Rein Kiis - Kas valdkondade osas on juba KKK koostamist alustatud, on olemas mingi 

kondikava? 

Maret Vildak - Jah. 25. ja 28. septembri avalikkuse kaasamise koosolekutel tutvustatakse. 

Rein Kiis - Ettepanek saata KKK olemasolev versioon juhtgrupile 25. ja 28. septembri 

koosoleku ajaks. 

Maret Vildak, Ave Paulus – see ei ole igas valdkonnas veel olemas, lünklik. Esimene koosolek 

on tutvustav. Võib saata esialgu sisukorra. 

Otsustati: Saata KKK esialgne sisukord juhtgrupile enne 25. ja 28. septembri koosolekuid. 

Ingrid Nurmsalu - Inimestes tekitavad segadusi mõisted.  

Maret Vildak - KKK-s tulebki mõisted lahti defineerida. 

Anne Kaldam – Koostöökogu statuudis peaks olema määratletud, et juhtgrupi otsus on kellelegi 



nt juhindumiseks, mitte kohustuslik.  

Maret Vildak - Jah, õiguspädevuse piirid ja tulemuse kasutamine võiks statuudis olla 

määratletud. 

Otsustati: Järgmine juhtgrupi koosoleku aeg - kohe peale valdkondlike koosolekute toimumist, 

kui on laekunud ettepanekud, ehk siis nov algus. Järgmise koosoleku teemad – ettepanekute 

ülevaatamine, statuudi arutamine. 

Timo Kark - Laupäeval 25. septembril kell 12.00 toimub KKK tutvustav avalikkuse kaasamise 

koosolek Palmses ja 28. septembril kell 17.30 Kolgaküla rahvamajas. 

 

Koosoleku juhataja: 

Protokollija: 

 


