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Päevakava: Lahemaa RP kaitsekorralduskava koostamise ajakava ja protsess, töögruppide 

moodustamine 

Imbi Mets: tutvustab päevakorda, ettekanne kaitsekorralduskava eesmärkidest, koostamise 

ajakavast ja protsessist. Järgnes arutelu töögruppide osas. 

Marti Hääl: kas traditsiooniline rannakalandus läheb elulaadi alla? 

Ave Paulus, Imbi Mets: jah. 

Jaan Velström: 1-3 töögrupid võiks ühendada, kui tahta osaleda igas töögrupis, muutub 

graafik tihedaks. 

Maret Vildak: eraldi töögrupid on olulised, kuna saab teemat süvitsi arutada, hiljem saab need 

kokku tõsta. Grupi suurus ette määratud ei ole, kõik soovijad võivad osaleda töögruppide 

töös. Nagu koostöökogu algselt loodi avatud grupina, võib igal ajal liituda. 

Marti Hääl: mõistlik mingil ajal kokku võtta, kui on jõutud mingile tasemele. 

Linda Metsaorg: igaüks võiks valida töögrupi, milles ta oskab kaasa rääkida, ei pea kõiki 

valima. 

Imbi Mets: tutvustab ajakava. 

Maret Vildak: arhitektuurinõukogu moodustamise ettepanekust, missugused oleksid 

tööülesanded ja kes võiksid kuuluda nõukogusse. Keskkonnaamet arutab teemat 

rahvusparkide töögrupis, ootame ettepanekuid kohalikelt. Seejärel juulis või augustis arutame 

nõukogu moodustamist koostöökogu juhtgrupis. 

Aive Mõttus: kuidas arhitektuurinõukogu ühendub kaitsekorralduskava koostamisega? 

Maret Vildak: me oleme näinud, et üks ülesanne võiks olla kaitsekorralduskava vastava 

peatüki koostamises osalemine. 

Jaan Velström: küla on tervik, seetõttu oleks hea tervikuna käsitleda kõiki teemasid. 



Maret Vildak: kohalikud saavad võtta kõik teemad kokku, seega kava tervikuna oma 

piirkonnast lähtuvalt. 

Marti Hääl: kas on mõeldav teha iga valdkonna kohta piisavas üldistustasemes nimekiri, mis 

oleks see info või sisend, mis aitaks töögruppi edasi.  

Maret Vildak: meil on 2010.a kaitsekorralduskava tööversioon ümber tõstetud kujul, saame 

selle anda. 

Marti Hääl: enne koosolekut võiks selle lõigu saata, mida arutame. 

Maret Vildak: saame võimalusel ka üles panna praeguse versiooni. 

Arno Pärna: juhendist ei näinud kohaliku kogukonna punkti kaitsekorralduskavas. Tegevuste 

plaan võiks kohaliku kogukonna mõõtme siia tuua. Olulised: niitude taastamine ja hooldus 

ning ehitustegevuse võimaldamine kohalikele. 

Maret Vildak: need on sees. Ehituse osas oleme muutnud kaitse-eeskirja eelnõu kohast 

kaitsekorda kuues kõrgema väärtusega piiranguvööndis selliselt, et kaitseala valitsejal jääb 

kaalumisruum, kui ehitamine on kooskõlas traditsioonilise struktuuriga (väljapoole 

olemasolevaid õuesid ja algseid taluõuekohti on võimalik ehitada, kui see on kooskõlas 

traditsioonilise asustusstruktuuriga). Need külad on hästi säilinud ja hilisem ehitustegevus on 

kooskõlas vanade struktuuridega, samu põhimõtteid tuleb jätkuvalt järgida. Teavituskirjad 

saadetakse kõigile kuue vööndi maaomanikele lähinädalatel. 

Eda Saaberg: Maalehes oli, et Tiiu Lepnurm esindab nelja küla, külavanemad on pahased, 

talle ei ole volitusi antud. Nii võidakse küla seljataga otsustada olulisi asju. 

Imbi Mets: suhtleb Tiiu Lepnurmega sel teemal. 

Maret Vildak: Tsitre küla osas on tal igal juhul õigus esindamiseks. Koostöökogus me volitusi 

ei küsi. Kui on kartus, et olulisi asju otsustatakse selja taga, on võimalik Muuksi külal endal 

esindaja saata koostöökogu juhtgruppi. 

Arno Pärna: probleem on ka maaomandis, plk toetus on 5-aastane, jro antakse kasutada 2-

aastaks. Pole kindlust jro osas.  

 

LEPITI KOKKU: 

1) Töörühmad ja koosolekud: 

Pärandkooslused  (Kristiina Jürisoo) - 9. juunil algusega kell 9 Palmses 

Kultuuripärand – 28. juunil, koht täpsustatakse:  kas  Leesi, Pärispea, Palmse või Kolgaküla 

I blokk algusega kell 10: üldtutvustus, vaimne ja materiaalne pärand 

II blokk  algusega kell 14: asustusstruktuur ja arhitektuur 



 

2) Kutsed pannakse kodulehtedele (vallad, rahvuspark), külastendidele. 

3) Materjalid:   

Külastus, pärandkooslused, arhitektuuri lisa – saadetakse laiali uue nädala algul. 

16. juunil saadetakse kultuuripärandi materjalid. 

Kodulehele pannakse täisversioon osade kaupa uuel nädalal. 

4) 16. juuniks esitatakse arhitektuurinõukogu osas ettepanekud Maret Vildaku meilile: 

maret.vildak@keskkonnaamet.ee  


