
          

Rahvusvahelise koostööprojekti „WOLF“ koostööseminar Hispaanias 

07.-11.10.2013 

KOKKUVÕTE 

Rahvusvahelise koostööprojekti „WOLF“ ning MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu 

rahvusvahelise koostööprojekti „Loodusturismi arendamise rahvusvaheline 

koostööprojekt“ raames osales MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu projektimeeskond 

koostööseminaril Hispaanias. Koostööseminaril osalemise eesmärk oli võtta osa 

rahvusvahelise koostööprojekti „WOLF“ Hispaania projekti lõpuseminarist „WILD 10“ 

konverentsi raames, tutvuda projekti raames tekkinud loodusturismiobjektidega, kohtuda 

Portugali koostööpartneriga ja tutvuda nende rahvusvahelise koostööprojekti raames läbi 

viidud tegevustega ning viia läbi töökoosolekud. Info: http://www.en.wolf-project.com 

Esmaspäev, 07.10.2013 

Saabumine Madriidi ja kohtumine Eugenio Garcia-Lopez`ga, ADRI Valladolid Norte 

tegevusgrupi tegevjuht, kes saatis delegatsiooni kõikidel päevadel koos tõlgiga. 

 

Tutvumine Leader turismiprojektiga (muuseum-kindlus) Avilas. Leader ja teiste EL 

toetustega oli taastatud vana ajalooline kindlus, mis on nüüd väikelinna turismimagnetiks. 

 
 

 



Teisipäev, 08.10.2013 

Osalemine rahvusvahelisel konverentsil „WILD 10“. Rahvusvaheline loodusturismi 

konverents, mille raames toimus ka rahvusvahelise koostööprojekti „WOLF“ esitlemine, 

rahvusvaheliste teeside allkirjastamine ning Hispaania projekti pidulik lõpetamine. Täpsem 

info konverentsist: http://www.wild10.org/ 

 

 
 

 
 

 

http://www.wild10.org/


WILD 10 konverentsi raames ning WOLF projekti tulemusena lepiti ühiselt kokku 

põhimõtetes, mille tulemusena koostati alljärgnev koostööpakt: 

 

EUROOPA MAAPIIRKONDADE KOOSTÖÖPAKT LOOMAKASVATUSE JA 

METSIKU LOODUSE KOOSTOIMIMISE TOETUSEKS 
 

 

Allakirjutanud on nende tegevusgruppide esindajad, kes on perioodil 2007-2013 osalenud 

LEADERi rahvusvahelises koostööprojektis WOLF: WildLife & Farmers.  

Nad pööravad tähelepanu järgnevale: 

 

 Osalevad piirkonnad tegelevad olulise põllumajandus- ja loomakasvatusega, mida 

iseloomustab ekstensiivse loomakasvatus sektori suur osakaal. 

 Suur osa nendest piirkondadest on liidetud Natura 2000 võrgustikku, kuna nendes 

asuvad linnukaitsealad ja ühenduse tähtsusega alad.  

 Projektis Wolf: wildlife and farmers osalenud tegevusgrupid on panustanud metsiku 

looduse ja loomakasvatuse lahtimõtestamisse ning huvigruppide vahelisse suurema 

konsensuse saavutamisse. 

 Kõigis osalevates piirkondades leidub hundiasukondi, mis näitlikustab kuivõrd hästi 

on seal säilinud metsik loodus ning toimiv põllumajandustegevuse ja metsikute 

kiskjaliikide kooseksisteerimine.  

 

 Loomakasvatus ning eriti just ekstensiivne loomakasvatus on maapiirkondade 

majandusliku jätkusuutlikkuse säilitamiseks vajalik tegevus, kuna sellega panustatakse 

bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku säilitamisse ning samuti aidatakse elanikkonda 

maapiirkondades hoida. 

 Hästi läbimõeldud jahimajandus võimaldab säilitada tasakaalu kiskjate ning majandus- 

ja sotsiaaltegevuste vahel. 

 Kohalikud ettevõtted toodavad majanduslikku jõukust ning loovad võimalusi ka 

maaelu arendamiseks, kus on vajalik hoida võimalikult mitmekesiseid ettevõtteid, et 

pidurdada elanike äravoolu. 

 Looduskaitsjad seisavad metsikute liikide heaolu ning nende inimtegevustega 

kokkusobimise eest nendel aladel. 

 Omavalitsused ning eriti just maaomavalitsused toetavad oma keskkonna 

jätkusuutlikkust ning dialoogi ettevõtluse ja keskkonna vahel. 

 Tegevusgrupid koondavad piirkonna avalikku sektorit, erasektorit  ja vabakonda, kes 

esindavad nii piirkonna majandust kui kogukonda ning teevad koostööd piirkonna 

mitmekesiseks arendamiseks. 

 

Seda arvesse võttes teevad kõikide tegevusgruppide esindajad teatavaks, et 

 

… käesoleva dokumendiga lepitakse kokku ühise eesmärgi nimel töötamises, milleks on 

loomakasvatuse ja metsloomade koostoimimise edendamine; 

… selle nimel tehakse kaasavat koostööd, kasutades selleks Leaderi metoodikat, millega 

jätkatakse algseid tegevusi projekti WOLF: WildLife & Farmers raames; 

… allakirjutanud lubavad perioodil 2014-2020 projektis WOLF: WildLife & Farmers 

äramärgitud eesmärke kaasata ka oma piirkondlikesse arengukavadesse; 

…tegevusgrupid lubavad perioodil 2014-2020 teha koostööd nende eesmärkide 

saavutamiseks ja tutvustamiseks mitte üksi oma piirkondades, vaid ka teistes maapiirkondades 

ja EL-i riikides, luues selleks rahvusvahelise koostööprojekti. 



 Salamanca, 8 de octubre de 2013. 
 

 
 

 

 

Kolmapäev, 09.10.2013 

Kohtumine Portugalis kohaliku tegevusgrupiga CORANE (www.corane.pt), kes on 

koostööpartner rahvusvahelises koostööprojektis WOLF.  

Miranda Do Douro, Camara omavalitsus, Portugal. Kohtumine linnapeaga ning tegevusgrupi 

juhatuse esimehega Artur Nunes`ega ja tegevusgrupi tegevjuhiga (fotol keskel ja paremal).  

 

 

http://www.corane.pt/


Delegatsioonide ühispilt Camara linnavalitsuses. 

 
 

 

Leader projektiga renoveeritud ja sisustatud kohalike käsitöötoodete pood. Poes müüakse 

kohalikke tooteid ning on võimalus tooteid degusteerida ja tootetutvustusi teha (veinid, 

küpsetised, juustud, mesi). Toetuse saaja oli ettevõtja. Toetus kogu projekti maksumusest 

50%. Ettevõtjad teevad omavahel koostööd toodete müümisel. 

 

 
 

 



Loodusturismiprojektide tutvustamine Portugali tegevusgrupi poolt. Koostöös on valminud 

keskus, mis pakub erinevaid loodusturismitooteid (matkad giididega, matkarajad, laevasõit, 

loomade ja lindude vaatlus). Foto tehtud keskuse väravas. 

 

 
 

Õhtupoole toimus tutvumine Leader loodusturismi projektidega ADRI Valladolid Norte 

tegevusgrupi piirkonnas Hispaanias. 

Linnuvaatluskeskused on tüüpilised Leader loodusturismiprojektid, mis on Hispaanias väga 

populaarsed. Selliseid keskuseid on seal palju. Keskused on keelatud jahipidamiseks. 

Enamasti on ehitatud veekogu, kuhu linnud saavad rände ajal koguneda, ning veekogu 

lähedusse vallid, mille tagant on võimalik teostada loodusvaatlusi. Alad on piiritletud 

aedadega, et ala kaitsta. Keskusi külastavad koolid, lasteaiad ja loodushuvilised turistid. 

 

 



Maaturismiettevõte, mis pakub majutusteenust, seminariteenust ja toitlustamisteenust. Lisaks 

on väikeses piirkonnas väikeseks turismiinfopunktiks, kuhu on kogutud turismiinfo 

materjalid. Fotodel on näha toad, mis on sisustatud erinevates stiilides peredele nt. Ameerika 

stiilis, idamaade stiilis jne. 

 

 

 

 

 



Neljapäev, 10.10.2013 

09.00-13.00 WOLF projekti koosolek: 

   1. Rahvusvahelise veebilehe WOLF tehnilised ja sisulised lahendused 

  2. Kokkuvõte osalemisest Rutlandi loodusturismi messil 

  3. Ühise turismiinfo väljaandmine 

  4. Loodusturismi filmide produtseerimine 

  5. Projekti edaspidised tegevused 

6. Jooksvad küsimused 

 

Tüüpilise maaturismi ettevõtte külastamine, mis tegeleb põllukultuuride kasvatamisega, 

põllumajandussaaduste töötlemisega ning turismiga pakkudes külalistele võimalust tutvuda 

põllumajandustootmise köögipoolega. 

 

 

 

Loodusturismikeskuse külastamine. Tutvustab laiapõhjaliselt Hispaanias pesitsevaid 

linnuliike. Keskuse ala on väga suur. Pered saavad tulla tervet päeva veetma jalutades 

looduses ja teostades linnuvaatlusi. Seejärel on võimalik minna kohalikku toitlusettevõttesse 

sööma ning soovi korral saada ka majutust. Interaktiivses keskuses on suur 

ekspositsioonihoone, kus on lindude fotod, kirjeldused ning on võimalik katsuda erinevate 

lindude sulestikku jne. Võimalik käia vaatetornis, vaatlusmajades, laenutada binokleid, tellida 

giid. Keskusel on palju külastajaid alates lasteaedadest ja koolidest lõpetades sise- ja 

välisturistidega. 

 

 



Fotod keskusest: 

 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

 

Kohalike toodete turg. Suur keskus, kus on müügiletid kohalike toodete müümiseks, väikesed 

kohvikud ja suhtlemiskeskused. Väga populaarne kohalike elanike hulgas ostude tegemiseks 

ja kokkusaamisteks. 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ülle Leesmaa 

MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu tegevjuht 

www.koostookogu.ee 
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