
   

   

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

Ülevaade projektist ajavahemikul juuni-detsember 2014 a. 

 

Projekt on edenenud plaanipäraselt. Projekti eesmärkides ega lõpptähtaegades 

muudatusi ei ole tehtud.  

Projekti iga-aastane ülevaatus Euroopa Komisjoni esindaja poolt toimus 23. oktoobril 

2014. a. (foto 1). Kontrolli tulemused on kokku võetud Komisjoni 24.11.2014. a. 

kirjas (lisatud). Hinnang on positiivne, mõne märkusega kodulehe üksikute 

sektsioonide esituse osas. 

 

Tegevused 

1. A-tegevused. Ettevalmistavad tegevused 

Ettevalmistavad tegevused on läbi viidud. Vajalikud liikumis-, eripüügi- ja vee-

erikasutusload on olemas. Kaevetööde teostamiseks vajalikud kooskõlastused on 

olemas.  

Planeeritud uuringute esimene etapp on teostatud. Läbi on viidud selgrootute ja 

kalastiku uuringud. Vee füüsikalis-keemiliste ja hüdroloogiliste andmete kogumine 

jätkub. Paigaldatud on loger veerežiimi ja temperatuuri mõõtmiseks ja salvestamiseks. 

Uuringud on läbi viidud tippspetsialistide poolt Tartu Ülikoolist ja Eesti 

Maaülikoolist. 

 

 

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 kooskõlastatud. 

Ehitushange viiakse läbi 2015. a. alguses, ehitus on planeeritud aastatel 2015-2016 

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 2015. aasta II 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. 

Tegevus toimub plaanipäraselt. On loodud projektiala olukorda kirjeldav andmebaas. 

Uuringute käigus kogutud andmed on aluseks projekti tegevuste hilisemal 

hindamisele. Andmete kogumine ja analüüs jätkub.  

 

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

Projekti koduleht on loodud ja seda uuendatakse pidevalt. Käreverre Ihamaakingule 

paigaldati projekti, Alam-Pedja looduskaitseala  ja Natura loodusväärtusi tutvustav 

infostend (foto 2).  

M. Tambets andis ülevaate projekti tegevustest KIK töötajatele Emajõel 5. juunil toimunud 

seminaril (foto 3). 

10. oktoobril 2014  tähistati Alam-Pedja looduskaitseala loomise 20. aastapäeva 

Palupõhjas piduliku koosviibimisega. M. Tambets  tegi üritusel ettekande jõgede kaitseks 

ning taastamiseks tehtud ja tehtavatest töödest.   

Televisioonis on projekti kajastatud kolmel korral: ETV Osoon 19.05.2014 

(http://etv.err.ee/v/dabea684-db42-4ae4-827f-08fccd310b2f) ja 20.10.2014 

(http://etv.err.ee/v/ea5a4762-32a1-4a0f-a482-a46f458d45e9) ning Kanal 2 saates Kalailm 

21.11.2014 (http://kanal2.ee/pluss/video/?id=23418). 

Alam-Pedja looduskaitseala ja projekti on tutvustatud ka rahvusvaheliselt.  

29. aprillil külastasime projekti ala LIFE WETMAN projekti esindajatega Sloveeniast. 

10.-12. septembril korraldas Euroopa Komisjon jõeliste elupaikade ja liikide kaitse ja 

taastamise alase LIFE programmi teemaseminari Tartus. Kohale oli tulnud ligi 40 inimest 

erinevatest looduskaitse ja jõgede ning vee-elustiku kaitse- ja taastamisega tegelevatest 

organisatsioonidest kogu Euroopast. Korraldasime väljasõidu Alam-Pedjale, arutasime 

Emajõe vanajõgede ja Laeva jõe taastamisega seotud küsimusi. Mitmed kontaktid võivad 

areneda ka tihedamaks koostööks. 

Lähiajal ilmub LIFE teemabrošüüris „LIFE ja mageveekalad“ projekti tutvustav kirjutis. 

2014. aasta augustis korraldati esimene kolmepäevane õppelaager lastele ja noortele (foto 

4). 

           

 

 

http://etv.err.ee/v/ea5a4762-32a1-4a0f-a482-a46f458d45e9


   

   

 

5. F-tegevused. Projekti üldine juhtimine. 

Projekti igapäevase tegevuse elluviimiseks on meeskond moodustatud. Hetkel on 

alalised töölepingud sõlmitud kolme töötajaga. Lühiajaliste lepingutega on olnud 

hõivatud viis eksperti. Üldises tööplaanis muudatusi teha vaja ei ole. 

Rahaliste vahendite kasutamine vastab projekti tööplaanile ja toimub projekti taotluse 

ja eelarve kohaselt. Leping projekti kaasfinantseerijaga KIK on sõlmitud, esimene 

ettemaks sooritatud. Tööks hetkel vajalikud vahendid on soetatud.  

 

 

Projekti eelarve täitmine seisuga 30. november 2014 

Budget breakdown categories Total cost in 

€ 

Costs incurred 

from the start 

date to 

30.11.2014 in € 

% of total costs 

1. Personnel 354 780 77 438 21,8 

2. Travel and subsistence 62 810 10 875 17,3 

3. External assistance 322 200 5806 1,8 

4. Durable goods: Equipment  50 950 41 890 82,2 

6. Consumables 30 957 4223 13,6 

7. Other Costs 30 200 5775 19,1 

8. Overheads  59 632 15 000 25,2 

TOTAL 911 529 161 008 17,7 



   

   

LIFE Happyriver tööplaani täitmine seisuga detsember 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                                      

 
 

 

 

  

 



   

   

 

 

Foto 1. Karisto oja, 23.10.2014 a. toimunud ülevaatus 

 

 

Foto 2. Projekti infotahvel Ihamaakingul 

 



   

   

 

    

Foto 3. KIK seminar, 5.06.2014 



   

   

 

 

Foto 4. Laste õppelaager Palupõhjas, august 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

Lisa. Euroopa Komisjoni kiri 24.11.2014 

 



   

   

 

 

 

 


