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MEMO 

Lahemaa RP koostöökogu juhtgrupi koosolek 

Palmses, 19. detsembril 2011 

Algus kell 13.00, lõpp kell 15.00 

Koosoleku juhatas Jaak Jürgenson, memo koostas Maret Vildak 

Osalejad: Jaak Jürgenson, Maret Vildak, Riina Kotter, Imbi Mets, Katrin Jürgens, Ave Paulus, 

Andres Järve, Krista Kingumets KA, Jaak Neljandik, Kristjan Tõnisson RMK, Ly Renter 

Muinsuskaitseamet, Rein Kiis Kuusalu vallavalitsus, Raivo Uukkivi Vihula vallavalitsus, Piret 

Reinsalu, Marit Seene Keskkonnainspektsioon 

Päevakord:  

1. Lahemaa RP 2011 a tööde kokkuvõte; 

2. Lahemaa RP 2012 planeeritud tööd ja rahastatud projektide tegevuste tutvustus; 

3. Lahemaa RP koostöökogu 2012 tegevused; 

4. Lahemaa RP koduleht. 

1. Lahemaa RP 2011. aasta tööde tutvustus (ettekanne Maret Vildak). 

Rahvuspargis aasta jooksul erinevate osapoolte poolt tehtud kaitsekorralduslikud tööd ja 

tegemised koondatakse aruandeks, mille struktuur saadetakse koostöökogu juhtgrupile 

ettepanekute esitamiseks, ettepanekud kuni 15. jaanuar 2012 e-mailile: 

maret.vildak@keskkonnaamet.ee 

Aruanne valmib 2012 jaanuari lõpuks ja pannakse üles ka rahvuspargi kodulehele. 

2. Lahemaa RP 2012 planeeritud tööde tutvustus (ettekanne Riina Kotter). KIK rahastuse 

saanud projektide tutvustus (Ave Paulus, „Kultuuripärandi koolitused rahvusparkides“, 

„Lahemaa rahvuspargi arhitektuuri ideekonkurss, näitus ja trükis“, Krista Kingumets „Lahemaa 

ja Vilsandi noore looduskaitsja kursus Junior Ranger“). 

ELF ootab ettepanekuid talgute korraldamiseks, ettepanekud saab esitada e-mailiga Riina 

Kotterile riina.kotter@keskkonnaamet.ee  

RMK teeb samuti koostööd ELF-ga talgute korraldamises, RMK ja ELFi talgukoostöö saab 

toimuma KA ja RMK vahel kokkulepitud looduskaitsetööde nimekirja raames, st ei võeta 

talgutega teha uusi töid, vaid valitakse looduskaitsetööde nimistust need tööd, mis on 

talgukorras tegemiseks sobivad. Seega võib RMK-le teha ettepanekuid talgute korras tehtavate 

tööde osas teha lähtuvalt 2012 looduskaitsetööde nimekirjast. Riigimaadel olevate talgukohtade 

ettepanekud saadame Kristjan Tõnissonile. 

http://keskkonnaamet.ee/editor/index.php?id=161746


 

3. Lahemaa RP koostöökogu 2012 planeeritud tööd. 

Juhtgrupi koosolekuid korraldatakse vähemalt neli, neist kaks esimesel poolaastal, kaks teisel 

poolaastal. Sektsioonide (kultuuripärandi kaitse, looduskaitse ning külastuskorralduse ja 

keskkonnaharidus sektsioonid) töö korraldamine lähtuvalt Lahemaa RP kaitsekorralduskavas 

planeeritud tegevustest, kaitsekorralduskava alusinventuuride integreerimine 

kaitsekorraldusse. Sektsioonide tööd koordineerivad KA spetsialistid, võimalik juhtimises 

rotatsioon. Korraldatakse seminarid ja infopäevad. 

Ettepanekuid koostöökogus käsitletavate teemade osas on oodatud e-mailile 

maret.vildak@keskkonnaamet.ee 

Koostöökogu kultuuripärandi sektsiooni esimene koosolek toimub 12. jaanuar 2012, info RP 

kodulehel http://www.keskkonnaamet.ee/lahe/loodus/kutsume-lahemaa-koostookogu-

kultuuriparandi-koosolekule-1201-palmsesse/ 

Juhtgrupi koosolek on plaanis kokku kutsuda jaanuari lõpus, põhiteemaks Viinistu, Vergi, 

Käsmu ja Võsu arhitektuuri inventuur ja selle integreerimine kaitsekorraldusse, lektor Leele 

Välja, täpsem aeg sõltub inventuuri koostaja ajagraafikust. Info toimumise kohta edastatakse e-

mailiga. 

4. Lahemaa RP koduleht.  

Koduleht on Keskkonnaameti serveris aadressil http://www.keskkonnaamet.ee/lahe 

Ettepanekud kodulehe täiendamise osas on oodatud kuni 15. jaanuar 2012 e-mailile 

maret.vildak@keskkonnaamet.ee 

 


