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1. Koostöökogu statuudi muutmine, rahvuspargi uudised (Kaja Lotman, Keskkonnaamet)
Selgitati statuudi olemust ja eesmärki. Tehti ettepanek käia koos kohustulikult 1 kord aastas,
ja korraldada kokkusaamine kevadeti enne hooaega. Ülejäänud kooskäimise korrad oleksid
teemapõhised, ja kui on vajalik, siis erakorralised koosolekud.
Uus kaitsealasid koondav koduleht (www.kaitsealad.ee) sai valmis novembris ja aastaks 2020
on kõik kaitsealad ülesleitavad sellelt lehelt. Lehelt saab teavet kaitsealade tegemistest,
uudistest ja annab ka külastusinfot.

2. Külastuskorraldus (Marju Pajumets, RMK)
RMK ümberkorralduste tõttu on piirkonnad muutunud suuremaks.
Matsalu külastusandmed (andmed seire ja külastusuuringu kaasabil) - külastatavus väiksem,
tänavu ligikaudu 5000 külastajat Populaarseimad objektid: Keemu, vaatetorni
renoveerimisega tõusis ka Penijõe külastatavus, Suitsu. Suitsu torni renoveerimise hange on
jätkuvalt keeruline, ei ole õnnestunud töövõtjat leida. Soovitakse ka Suitsu matkarada veel
edasi arendada. Matsalu objektidele hakkab ring peale saama. Plaanis on veel roostikku rajada
vaatluskoht, aga muid teisi uusi objekte rohkem ei plaanita.
2018. aastal hakkab RMK Matsalu külastuskorralduskava uuendama.
EV100 raames valmib RMK matkateede võrgustik (www.rmk100.ee). Rajad on mõeldud nii
jalgrattale kui jalgsimatkajale, pühendatud matkakohtade tutvustamisele. Lähipiirkonnas
uuendati Tuhu vaatetorn „TREPP“, mis on Kunstiakadeemia tudengite tehtud. RMK on
loonud matkateedel liikujate Facebook-i grupi.

3. MTÜ Terra Maritima tegemised (Nele Sõber)
Enne haldusreformi toimis MTÜ kuue omavalitsuse koostöös, nüüdseks on saanud kuuest
kolm. Räägitakse läbi uute valdadega koostöö jätkamise osas. Liikmelisus on võtmeküsimus,
sest on võetud kohustusi, mida tuleb ellu viia. MTÜ on saanud LEADER toetuse
turundustegevuste elluviimiseks ja käimas on ka veel LEADER tegevusgruppide põhine
säästva turismi projekt, kus on lisaks Matsalu, Soomaa ja Lahemaa rahvusparkide
piirkondadele kaasatud veel kaitsealasid Lätist, Portugalist ja Sloveeniast.
Kuna turundusprojektiga ei ole saanud algust teha, siis algatati koostöös Estonian Nature
Toursiga turundusprojekti eeltegevus – reklaam Birwatch ajakirjas, kuhu kaasatakse piirkonna
ettevõtjad. Reklaam ilmub veebruarikuu numbris.

LEADER turundusprojekt on suunatud Suurbritannia, Saksamaa, Hollandi ja Belgia
turgudele. Tegevused: uus trükis väärtuste põhiselt, Matsalu flaier, kodulehele inglise keele
lisamine ja kodulehe üldine edasiarendamine, mitmed reklaamid välisajakirjadesse, euudiskirjade väljaandmine piirkonna tegemistest, ajakirjanikele tutvumisreiside korraldamine.
Enamjaolt jagatakse piirkonna asjalistele teavet Matsalu Facebook lehe kaudu, mis on väga
mugav ja soodne. Info jagamine ja oma uudiste teavitamine on piirkonna arengu jaoks väga
oluline.
Kavas on veel olemasolevate infotahvlite uuendamine seoses haldusreformiga, sest mitmed
tahvlid on luitunud ja tänaseks ka aegunud.

4. Kultuuripärandi koolitused 2016-2017 (Krista Kallavus, Keskkonnaamet)
Vt ettekannet.
Kui on ettepanekuid, siis anda teada: krista.kallavus@keskkonnaamet.ee.

5. Maahooldusest Matsalu rahvuspargis (Kaie Kattai, Keskkonnaamet)
Vt ettekannet.
Iga aasta tuleb juurde uusi poollooduslikke kooslusi (PLK) hooldusesse. Tähelepanek PLK-de
ja majaõuedega: PLK-d on joonistatud õuealadele, need alad tuleb võtta välja rahvuspargi
piires.
Kuidas on šaakali kompensatsiooniga? Jutuks on olnud. Koostöökogu poolt on ettepanek
kompenseerida šaakali kahjud! Karjavalvekoera murdmisel ei kompenseerita šaakalikahju
koerale, vaid suurkiskjate kahju. Kaja Lotman: šaakali piirkonnad on kõigile teada, kui
tahetakse ennetusmeetmeid, siis tuleb kirjutada, et suurkiskjate vastu. Ametnikke on
teavitatud, et tuleb šaakali kahju ka registreerida. Üleskutse inimestele, et tuleb teada anda
kõikidest šaakali kahjudest. Kuidas on koostöö jahimeestega? Väga hea. Tauksi peal on
hundipesa, mis on jahimeeste kaameratesse jäänud.

6. ELF-i talgutest piirkonnas (Silvia Lotman)
Alates 2001. aastast on ELF korraldanud erinevaid talgusid, kuhu on kokku 10 000 osalejat
tulnud. Aastas toimub umbes 40-60 talgut. Kui on soovi talguid korraldada, siis tuleb teada
anda Keskkonnaametisse või ELFi.
2017. aastal korraldas ELF 44 talguüritust, sellest 4 toimus Matsalus (Kumari 2x, Haeska,
Saastna).
Kodulehel www.talgud.ee saab talgutega liituda. Vt ka uudiskirja „Talguteataja“. E-postil
talgukontor@elfond.ee võib saata oma soove talgutel kaasaaitamiseks.
On 3 tüüpi talguid: KIK poolt rahastatud, KeA või RMK tööde nimekiri ja avalikult
teavitatud.

ELFis alustatakse uut projekti, kus tahetakse aidata kaasa kaitsealale jäävate inimeste ja riigi
omavahelisele koostööle. Tellitud on uuring Tartu Ülikoolilt, Matsalust otsitakse 10
maaomanikku, kes oleksid huvitatud infot andma ja intervjuus osalema.
Ants Ale: Talgute mulje on positiivne, paar korda on olnud kahtlusi inimeste osas, kas tehakse
talguraames tööd ka. Siiani pole olnud kogemust, et töö jääks tegemata.

