
   

LIFE HAPPYRIVER, Laeva jõe alamjooksu taastamine (LIFE12 NAT/EE/000871) 

Ülevaade projektist ajavahemikul 01.07.2013-31.05.2014 

 

Projekt on alanud plaanipäraselt. Projekti eesmärgid ei ole muutunud, projekti teostamist, sisu 

või tähtaegu mõjutada võivaid probleeme ilmnenud ei ole. Projekti elluviijate ja 

kaasfinantseerijate osas muudatusi ei ole, leping kaasfinantseerijaga (KIK) on sõlmitud. 

Käesolevas staadiumis vajaliku personaliga on lepingud sõlmitud. Tööks vajalike vahendite 

soetamine käib plaanipäraselt. Välitööd ja konkreetsed looduskaitselised tegevused projekti alal 

on alanud. Projekti koduleht on loodud. Projekti on laialdaselt tutvustatud meedias ning 

mitmetel avalikkusele ja spetsialistidele suunatud üritustel.  

Euroopa Komisjonile on esitatud esimene aruanne projekti arengutest ajavahemikul 01. juuli 

2013-31.03.2014. Aruanne ja projekti algetapi tegevused kiideti heaks. Järgmine aruanne 

esitatakse 2015. aasta septembris.  

 

Käimasolevad tegevused 

1. A-tegevused. Ettevalmistavad tegevused. 

Keskkonnameti poolt on väljastatud liikumisload, vee-erikasutusluba jõe sängi taastamiseks 

ja kooskõlastus eramaaomanikule luha hooldustööde teostamiseks. 

Metsateatis luha taastamiseks ja hooldamiseks riigi maadel on RMK poolt väljastatud. 

Projekt Laeva jõe sängi taastamiseks on Põllumajandusametis kooskõlastamisel. 

Kalastiku seire läbiviimiseks on Keskkonnaministeeriumi poolt väljastatud eripüügiload. 

 

2. C-tegevused. Konkreetsed tegevused 

C1- Laeva jõe loodusliku sängi taastamine. Keskkonnamõju hindamine on läbi viidud. 

Projekt tööde teostamiseks valmis vastava eelprojekti käigus ja on kooskõlastamisel 

ehitusloa saamiseks Põllumajandusametis. Ehitushange viiakse läbi 2014. a., ehitus on 

planeeritud aastatel 2014-2016 vastavalt looduslikele oludele ja kaitse-eeskirja 

tingimustele. 

C2- koelmute taastamine. Tegevused toimuvad plaanipäraselt- soetatud on tööde 

teostamiseks vajalik varustus (võsalõikaja), vormistatud on vajalikud load ja metsateatis, 

läbi on viidud hange alltöövõtja leidmiseks ja alltöövõtja on alustanud töödega. Vastavalt 

kaitse-eeskirjale saab töid teostada I, III (alates septembrist) ja IV kvartalis. Käesolevaks 

ajaks on töid teostatud ligikaudu 4 hektaril. Eesmärk on tööd lõpetada hiljemalt 2016. aasta 

IV kvartaliks. Koelmute loomine tõugjale toimub jõesängi taastamise tööde (C1) käigus. 



   

C3- tõugja taasasustamine. Jätkub andmete kogumine tõugjate elupaikade ja 

käitumisharjumuste kohta projekti Happyfish käigus märgistatud tõugjate telemeetrilise 

seire abil. Ihtüoloogilised uuringud Laeva jõe ja Emajõe süsteemis käivad. 

3. D-tegevused. Projekti tulemuste seire 

Projekti eesmärgid ja nende mõõdikud on kirjeldatud projekti taotluses ja algetapi aruande 

lisas „Project output indicators“.  

Seire eesmärgiks on koguda andmeid ökosüsteemi taastamise tööde eelsel ja järgsel 

perioodil ning neid võrrelda. Alustatud on vee hüdrokeemilise kvaliteedi ja elustiku 

seirega. Seiret viivad läbi projekti meeskonna eksperdid, osalise koormusega ekspertidega 

sõlmitakse töölepingud lähtuvalt vajadusest. Seire läbiviimiseks vajalike seadmete 

soetamine käib.  

4. E-tegevused. Avalikkuse teavitamine ja projekti tutvustamine. 

Projekti koduleht on loodud ja seda uuendatakse pidevalt. Käreverre Ihamakingule 

paigaldati projekti, Alam-Pedja looduskaitseala  ja Natura loodusväärtusi tutvustav 

infostend. Toimunud on üks projekti tutvustav seminar kohalikele elanikele ja Laeva valla 

esindajatele.  

Projekti tutvustati Keskkonnaameti poolt korraldatud 2013. aasta Keskkonnahariduse 

puhta vee teemalistel konverentsidel. Kokku toimus 6 konverentsi erinevates Eesti 

linnades.  

Projekti on tutvustatud ajakirjanduses. Ajalehes Postimees ilmus 10.12.2013. a. artikkel 

Emajõe LIFE projektidest. 2014. aastal tähistatakse Alam-Pedja looduskaitseala loomise 

20. aastapäeva. Ühingu esindajad on osalenud selle tähtsa sündmuse ettevalmistamises ja 

kindlasti leiab projekt kajastamist vastavate ürituste raames.  ETV saade Osoon valmistas 

Alam-Pedja looduskaitsealast, Emajõe vanajõgedest ja LIFE projektidest saatelõigu, mis 

oli eetris 18.05.2014. 

2014. aasta septembris korraldatakse Eestis jõgede taastamise ja jõeliste elupaikadega 

seotud liikide kaitse ja asustamise teemaline rahvusvaheline konverents. Konverentsi 

korraldab ASTRALE GEIE-ELLE ja Eesti Loodushoiu Keskus osaleb ürituse läbiviimisel. 

2014. aasta septembris on plaanis külastada Vindel River LIFE projekti konverentsi 

„Reviving Waters: a conference on stream restoration“ Rootsis.  

2014. aasta augustis korraldatakse esimene kolmepäevane õppelaager lastele ja noortele. 

 

5. F-tegevused. Projekti üldine juhtimine. 

Projekti igapäevase tegevuse elluviimiseks on meeskond moodustatud. Hetkel on alalised 

töölepingud sõlmitud kolme töötajaga. Lühiajalised lepingud on sõlmitud veel kahe 

eksperdiga.  

Eelarve täitmine vastab projekti taotlusele, koostöölepingule ja tööplaanile.  



   

Projekti eelarve täitmine seisuga 31. märts 2014 

Budget breakdown categories Total cost in € Costs incurred from 

the start date to 

31.03.2014 in € 

% of total costs 

1. Personnel 354 780 45 298 12,7 

2. Travel and subsistence 62 810 4 955 7,9 

3. External assistance 322 200 1 846 0,6 

4. Durable goods: Equipment  50 950 37 607 73,8 

6. Consumables 30 957 1 785 5,8 

7. Other Costs 30 200 1 540 5,1 

8. Overheads  59 632 10 000 16,8 

TOTAL 911 529 103 031 11,3 



   

LIFE Happyriver tööplaani täitmine mai, 2014. a. 

ACTION PLAN, name of action   2013 2014 2015 2016 2017 

Progress reports 
Proposed      31.03            30.09          31.12        31.12 

Actual                                     

A1 Elaboration of detailed Project action plan and 

timetable 

Proposed                                     

Actual                                     

A2 Formation of project steering committee Proposed                                     

Actual                                     

A3 Issuing obligatory permits, licenses Proposed                                     

Actual                                     

C1 Restoration of the River Laeva lower course Proposed                                     

Actual                                     

C2 Restoration of spawning grounds Proposed                                     

Actual                                     

C3 Reintroduction of Aspius aspius Proposed                                     

Actual                                     

D1 Monitoring of the project results Proposed                                     

Actual                                     

D2 Assessment of the socio-economic impact Proposed                                     

Actual                                     

E1 Project website Proposed                                     

Actual                                     

E2 Issuing of leaflets related to the targeted riverine 

Natura 2000 habitats and fish species 

Proposed                                     

Actual                                     

E3 Study camps focusing on Natura 2000 values of 

Estonian rivers 

Proposed                                     

Actual                                     

E4 Public site visits at the Laeva River Proposed                                     



   

Actual                                     

E5 Introduction of Habitats Directive Annex II fish 

species and valuable habitats in media (radio, TV, 

papers), seminars and International conferences 

Proposed                                     

Actual             

                        

E6 Composing a layman´s report Proposed                                     

Actual                                     

E7 Notice board Proposed                                     

Actual                                     

F1 Project management Proposed                                     

Actual                                     

F2 Project steering committee Proposed                                     

Actual                                     

F3 Project audit Proposed                                     

Actual                                     

F4 Production of After-LIFE Conservation Plan Proposed                                     

Actual                                     

F5 Networking with other LIFE and 

non-LIFE projects 

Proposed                                     

Actual                                     

 


