
Lahemaa RP koostöökogu juhtgrupi koosolek                   

14.10.2014 Palmses 

Osalejad: eraldi lehel 

Koosoleku algus: 14.00 

Koosoleku lõpp: 15.30 

Päevakava:  

1. Lahemaa RP arhitektuurinõukogu moodustamine  

2. Lahemaa RP ebapärlikarbi töörühma moodustamine  

3. Lahemaa RP kaitse-eeskirja ja kaitsekorralduskava (perioodi 2016-2025) menetluse seis 

4. RELAX projekti idee tutvustus 

 

 

1. Lahemaa RP arhitektuurinõukogu moodustamine 

Maret Vildak: tutvustab arhitektuurinõukogu töökorra eelnõud. 

KeA soovib saada arhitektuurinõukogult juurde pädevust, kohalik kogukond soovib 

ehitustegevuse osas rohkem kaasa rääkida. 

Piret Reinsalu: Kas nimeliselt on arhitektid teada? On olnud probleeme arhitektidega 

Lahemaal. Ettepanek, et EAL poolt nimetatavatel arhitektidel pole rikkumisi ja 

huvisid. 

Ave Paulus: Kaasata tuleb ka Muinsuskaitseamet. 

Jaan Velström: Kui keegi teeb kõrvalt ettepaneku ehitusprojekti arutamiseks 

arhitektuurinõukogus ja tekivad selle vajaduse osas eriarvamused, siis kuidas 

koordinaator käitub? 

Maret Vildak: Koordinaator otsustab sõltuvalt projektist. Kaitsekorralduskavas tuleb 

üldised ehitustingimused paika panna ja kui projekt nt ei vasta neile tingimustele, pole 

see arhitektuurinõukogu teema.  

Jaan Velström: Kuidas arhitektuurinõukogu oma arvamuse kujundab?  

Arutlus: Kas peab olema konsensuslik (praeguses sõnastuses on), ettepanek selles osas 

täpsustada töökorra punkti 6.5. 

Jaan Velström: Muinsuskaitse kaasamisel ei näe mõtet, kuna külad ei ole 

muinsuskaitseobjektid. 

Lepiti kokku: täiendavad ettepanekud arhitektuurinõukogu töökorra osas esitatakse 

hiljemalt 15. novembriks Maret Vildakule (maret.vildak@keskkonnaamet.ee).  

 

2. Ebapärlikarbi töörühma moodustamine 

Maili Lehtpuu: tutvustab ebapärlikarbi projekti ja töörühma töökorra eelnõud. 



Töörühma eesmärgiks on ebapärlikarbi projekti rakendamise, eelarve, ajakava 

jälgimine ja koostöö kohaliku kogukonnaga projekti alal. 

Projekti peamised tegevused:  

- Kopra ohjeldamine jõel 

- Settelõksud suubuvatele kraavidele 

- Voolutakistuste eemaldamine 

- Ebapärlikarbi teavitustöö 

 

Piret Reinsalu: Milliste piirkondade maaomanike esindaja peaks töörühmas osalema? 

Maret Vildak: Täpsustatakse töökorda, mõeldud on projektiala maaomanike 

esindajaid. 

Imbi Mets: Kas töörühm on ajutine, st projekti kestvuse ajaks? 

Maili Lehtpuu: jah, täpsustatakse töökorras. 

Lepiti kokku: töökorra eelnõud ettepanekuteks saata ei ole vaja, täpsustatakse 

töökorda. 

 

3. Lahemaa RP kaitse-eeskirja (KE) ja kaitsekorralduskava (KKK) menetluse seis. 

Maret Vildak: tutvustab KE ja KKK seisu. 

KE olulisemad muudatused: 

1) Naskali ja Kalme piiranguvööndi kaotamine: Kalme piiranguvöönd liideti Lahemaa 

piiranguvööndiga, Naskali piiranguvöönd liideti osaliselt Naskali sihtkaitsevööndiga ja 

osaliselt Lahemaa piiranguvööndiga (lähtuvalt metsaelupaikade esinduslikkusest ja 

paiknemisest). 

2) Elektrijaama kinnistu (Nõmmeveski joa ümbrus) tsoneeriti osaliselt piiranguvööndisse: 

piiranguvööndisse jäävad teed ja rajad, elektrijaama varemed, jõgi; sihtkaitsevööndisse jääb 

pangamets. 

3) Jahinduspunkti muudeti järgmiselt: Kaitsealal on lubatud jahipidamine, välja arvatud 

linnujaht. 

4) Eelnõule lisati rakendussäte, millega võetakse kaitse alt maha kaitsealused pargid. Pargid 

tsoneeritakse pargi piiranguvööndisse. 

5) Kaitse-eesmärgiks seati ka looduse üksikobjektid: seletuskirjas loetletud. 

 

Jaan Velström: Kas linnujahi keeld on kõigile liikidele ja miks? 

Maret Vildak: Selgitused lähtuvalt linnualast, kaitse-eesmärkidest ja nende tagamisest. 

Kas saan aru, et küsimus võib olla nt kormoranis? On võimalik ka muul viisil 

ohjamine kui jaht (munade õlitamine nt). 

 

Linda Metsaorg: Kas seda tuleb nii mõelda, et hakatakse Nõmmeveski HEJ taastama 

ja kuidas skv metsi säilitada? 

Maret Vildak: Kindlasti mitte. Alal kehtivad üldised eesmärgid, sh kaldakaitse, ja 

kaitsekord. Kaitseala valitsejal on kaalutlusõigus selles küsimuses. Ka täna on see ala 



piiranguvööndis ja pole saanud luba paisutamiseks või elektrienergia tootmiseks. 

Piirangud ei lähe leebemaks võrreldes praegusega. 

Maret Vildak: Vihula VV esindaja poolt laekus ka ettepanek rakendussätte osas –  

eskiisprojekti esitamise nõue vanemate DP-de puhul, kuna varasemalt ei ole 

arhitektuurinõudeid väga täpselt kirjeldatud ja vahepeal on uusi analüüse ning 

põhiprojekti staadiumis oleks muudatuste sisseviimine oluliselt kulukam. Tuleb läbi 

arutada ka Kuusalu VV esindajaga ja saata vastavad kirjad. 

KKK osas jätkuvad sektsioonide koosolekud - eeldatavasti valmib KKK järgmise 

aasta kevadel. 

Jaan Velström: Kas KKK ehitussoovitused on järgimiseks iga hinna eest? 

Kultuuripärandi koosolekul võtame teema üles, et saada selgepiiriline lahendus. 

Maret Vildak: KKK antakse soovituslikud ehitusnõuded. Oma olemuselt on KE norme 

loov dokument, mitte KKK, seega KKK saab anda soovituslikke, KeA otsuses olevad 

nõuded on järgimiseks ja KeA lähtub KKK-st, kaalumisruum jääb igal juhul, kuna 

otsuse koostamisel analüüsime konkreetse kinnistu põhiselt ka kontaktvööndit. 

 

4. Projektid 

4a.  Imbi Mets: annab teada, et algavad Palmse mõisa allee rekonstrueerimistööd, mis 

hõlmavad Palmsest Muikeni u 2 km lõiku. Tööde tegijaks on Puuhooldus OÜ. 

4b. Maret Vildak: tutvustab Repovesi RP – Lahemaa RP turismiprojekti RELAX 

Jaak Neljandik: Teatud tegevused peaks RMK asjameestega läbi rääkima, et mitte dubleerida. 

Maret Vildak: Nõus, eesmärgiks ei ole dubleerimine, praegu on projekt partnerite otsingu 

faasis, ka RMK võiks olla seotud teatud osas. 

 

 


