
   

   

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

Ülevaade projektist ajavahemikul detsember 2014 – juuni 2015 

 

Projekt on edenenud plaanipäraselt. Projekti eesmärkides ega lõpptähtaegades 

muudatusi ette näha ei ole. 

 

Tegevused 

1. A-tegevused. Ettevalmistavad tegevused 

Ettevalmistavad tegevused on läbi viidud.  

 

2. C-tegevused. Konkreetsed tegevused 

C1- Laeva jõe loodusliku sängi taastamine.  

Ehitushange on läbi viidud. Hankele laekus 6 pakkumust, millest kvalifitseerus 4. 

Parimaks osutus OÜ Melior-M pakkumus summas 66 286.-. Leping on sõlmitud, objekt 

üle vaadatud, esimene töökoosolek peetud. Tööde ettevalmistuse käivad, töö algab 

juulis. 

C2- koelmute taastamine. Tegevused toimuvad plaanipäraselt - käesolevaks ajaks on 

töid teostatud ligikaudu 10 hektaril. Sooja talve tõttu ei olnud võimalik tüügaste 

freesimistöid teostada talvel. Tööd lõpetatakse teisel poolaastal. Koelmute rajamine 

jõesängi toimub kaevamistööde käigus. 

 

3. D-tegevused. Projekti tulemuste seire. 

Tegevus toimub plaanipäraselt. 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.  

Projekt on leidnud kajastamist rahvusvaheliselt. Ülevaade möödunud aastal Tartus 

toimunud rahvusvahelisest jõgede ja mageveeliikide teemaseminarist oli LIFE 

uudislugudest kõige loetum. LIFE brošüüris „LIFE ja mageveekalad“ avaldati ka 

projekti tutvustav kirjutis. 

21. mail  tähistatakse üle-euroopalist Natura 2000 päeva. Sellel päeval toimub koostöös 

üliõpilaste looduskitse seltsiga väljasõit Emajõe äärde Käreverre. Kohale on oodata ka 

Lodjakoja poolt korraldatava lodjasõiduga saabuvaid loodussõpru.  



   

   

ETV Osooni toimetusega on plaanis teha saatelõik Laeva jõe alamjooksu 

taastamistöödest. 

2015. aasta juulis korraldatakse teine 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. Üldises tööplaanis muudatusi teha vaja 

ei ole.  

Rahaliste vahendite kasutamine vastab projekti tööplaanile ja toimub projekti taotluse 

ja eelarve kohaselt. Kui kaevamistööde (C1) tegelik täitmine   on väiksem kui 

planeeritud, taotletakse luba teostada projekti alal täiendavalt  Laeva jõe loodusliku 

sängi taasavamise töid (ala 2  joonisel). 

 



   

   

LIFE Happyriver tööplaani täitmine seisuga mai 2015 

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                                      

 


