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Lahemaa rahvuspargi koostöökogu
statuut

1.
1.1.

Lahemaa rahvuspargi koostöökogu
Lahemaa rahvuspargi koostöökogu (edaspidi koostöökogu) on nõuandev kogu
rahvuspargi valitsejale rahvuspargi kaitse-eesmärkide täitmisel.

1.2.

Koostöökogu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest ning on loodud ja
tegutseb avalikes huvides.

1.3.

Koostöökogu statuudi kinnitab Keskkonnaameti peadirektor.

2.
2.1.

Koostöökogu eesmärgid
Lahemaa rahvuspargi looduse, maastike, kultuuripärandi ning tasakaalustatud
keskkonnakasutuse säilitamisele, kaitsmisele, taastamisele, uurimisele ja
tutvustamisele kaasa aitamine.

2.2.

Kaitsekorralduslike küsimuste lahendamiseks ettepanekute tegemine.

2.3.

Piirkonnaga seotud planeeringute, arengukavade ja strateegiate ühildamisele kaasa
aitamine.

2.4.

Infovõrgustiku loomine, avalikkuse teavitamine ja kaasamine.

3.
3.1.

Koostöökogu struktuur ja koosseis
Koostöökogu on vabatahtlik ühendus, mille liikmeks võivad olla kõik Lahemaa
rahvuspargiga seotud isikud.

3.2.

Koostöökogu on avatud uutele liikmetele ning liikmete nimekiri avalikustatakse
Lahemaa rahvuspargi kodulehel.

3.3.

Koostöökogu töö on organiseeritud piirkondlike ja valdkondlike sektsioonidena, mille
tööd korraldab ja omavahelist koostööd koordineerib juhtgrupp.

4.
Juhtgrupi koosseis ja ülesanded
4.1. Koostöökogu juhtgruppi kuuluvad:
4.1.1. volitatud esindajad Keskkonnaameti looduskaitse osakonnast, Harju-Järva-Rapla ja
Viru regioonist, Kuusalu ja Vihula Vallavalitsustest, Riigimetsa Majandamise Keskuse

loodushoiu osakonnast, looduskaitse osakonnast ja looduskaitsetalitusest,
Keskkonnainspektsiooni Põhja ja Ida regioonist ning Muinsuskaitseameti Põhja-Eesti
ja Lõuna-Eesti järelevalveosakonnast;
4.1.2. piirkondlike ja valdkondlike sektsioonide juhid.
4.2.

Juhtgrupi tööd juhib Keskkonnaameti Viru regiooni juhataja, tema äraolekul
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni juhataja.

Juhtgrupi ülesanded on:
Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskirja ja kaitsekorralduskavasse ettepanekute tegemine;
kaitsekorralduslike küsimuste lahendamiseks ettepanekute tegemine;
kaitsekorralduse rakendamine oma vastutusvaldkonnas;
kaasa aitamine Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduslike eesmärkide ühildamisele
piirkonnaga
seotud
arengukavade,
planeeringute,
strateegiate
jm
arengudokumentidega;
4.3.5. koostöö koordineerimine ja arendamine punktis 4.1.1 loetletud asutuste ja kohaliku
kogukonnaga;
4.3.6. infovõrgustiku loomine ja töös hoidmine Keskkonnaameti poolt hallatava Lahemaa
rahvuspargi kodulehe baasil;
4.3.7. avalikkuse teavitamine ja kaasamine;
4.3.8. koostöökogu töö korraldamine;
4.3.9. sektsioonide moodustamine ja kinnitamine;
4.3.10. sektsioonide töö käivitamine, koordineerimine ja töötulemustele hinnangu andmine;
4.3.11. juhtgrupi ja sektsioonide töötulemuste tutvustamine koostöökogu liikmetele.
4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.

4.4. Juhtgrupil on õigus:
4.4.1. teha rahvuspargi valitsejale ettepanekuid seadusandlikeks muudatusteks;
4.4.2. moodustada ettepanekute ja otsuseprojektide väljatöötamiseks ajutisi või alalisi
ekspertgruppe ja töörühmi;
4.4.3. kaasata juhtgrupi töösse konsultante;
4.4.4. teha ettepanekuid koostöökogu töö paremaks korraldamiseks.

5.
5.1.

Sektsioonide koosseis ja ülesanded
Koostöökogu sektsioonidesse kuuluvad vabatahtlikkuse alusel kõik seotud ja
koostööst huvitatud isikud.

5.2. Sektsioonide moodustamise põhimõtted:
5.2.1. sektsiooni moodustab koostöökogu juhtgrupp juhtgrupi või kohaliku kogukonna
liikme ettepanekul;
5.2.2. valdkondliku sektsiooni tööd juhib Keskkonnaameti vastava valdkonna spetsialist;
5.2.3. piirkondliku sektsiooni tööd juhib piirkondliku sektsiooni poolt valitud esindaja.
5.3. Sektsioonide ülesanded:
5.3.1. ettepanekute tegemine rahvuspargi valitsejale Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskirja ja
kaitsekorralduskava koostamisel ja muutmisel;
5.3.2. ettepanekute tegemine rahvuspargi valitsejale kaitsekorralduslike küsimuste
lahendamiseks;
5.3.3. kaitsekorralduslike tegevuste läbiviimine partneritena;
5.3.4. koostöö koordineerimine ja arendamine kohaliku kogukonnaga;
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5.3.5. Keskkonnaameti poolt hallatava Lahemaa rahvuspargi kodulehe baasil loodud
infovõrgustiku töös osalemine.

6.
6.1.

Koostöökogu töökorraldus
Koostöökogu töövormiks on koosolek. Juhtgrupi koosoleku kutsub kokku
Keskkonnaameti Viru regiooni esindaja vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui
kord kvartalis.

6.2.

Juhtgrupi otsused võetakse vastu konsensuslikult.

6.3.

Juhtgrupi ja sektsioonide koosolekud protokollitakse ning protokollid avalikustatakse
Lahemaa rahvuspargi kodulehel. Protokolle säilitatakse Keskkonnaametis 10 aastat.

6.4.

Peamine infovahetus toimub e-posti teel.

6.5.

Koostöökogu töös osalemine toimub ühiskondlikel alustel.

/Allkirjastatud digitaalselt/
Andres Onemar
Peadirektor
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