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EEML juhatuse koosolek 

*   Neljapäeval, 20. septembril toimub EEML juhatuse koosolek 

Koosoleku päevakord: 

1. Eelmise juhatuse koosoleku protokollist 

2. Jahinduse läbirääkimised ja aktsioon 

3. Toimunud kohtumised (Maanteeamet, maaparandus, EMK Nõukoda) 

4. KIK-i projekt ja arengustrateegia 

5. IT küsimused - kodulehekülg, serveriruum 

6. Üldkoosoleku kokkukutsumisest 

7. Muud küsimused 

EEML juhatuse koosolekule on oodatud EEML liikmesorganisatsioonide esindajad. Oma 

osalemissoovist palume teada anda 18. septembriks e-posti aadressil: 

kristel.arukask@erametsaliit.ee või telefonil 53 468 109 EEML juhatuse koosolek toimub Tallinnas 

Mustamäe tee 50 II korrusel kell 11.00 

 

Juhatuse tegemised 

*  Reedel, 31. augustil kohtus EEML juhatuse liige Ants Erik Maanteeameti peadirektoriga. 

Kohtumisest võtsid osa ka Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu ning Autoettevõtete Liidu esindajad. 

Kohtumisel arutati Eesti maanteedel veotranspordi efektiivususe tõstmist sealhulgas veokite 

täismassi suurendamist. „Hea on tõdeda, et maanteeamet soovib meiega koostööd teha ning 

probleemile lahenduse leida“ sõnas EEML juhatuse liige Ants Erik. Lisainfo EEML juhatuse liige Ants 

Erik ants@metsatervenduse.ee  

 

* Neljapäeval, 6. septembril kohtusid EEML juhatuse liige Ants Erik, ekspert Anti Rallmann ja Mihkel 

Jürisson  Maaparandajate Seltsiga.  
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Kohumisel arutati kuidas MAK meetme 1.8 jätkumisel 2014+ rahastamisperioodil arvestada enam 

erametsade kuivendusvajadusega ja tähtsustada põllu- ja metsamaade samaaegset kuivendamist. 

Üheks võimaluseks seda soodustada on projektide hindamissüsteemi kaudu. Kohtumisel oli teemaks 

ka eesvoolude rekonstrueerimine erametsade kuivendamisel. MAK meetme 1.8 2014+ 

rahastamisperioodil peaksid tööd eesvooludel ja keskkonnarajatistel olema toetatud vähemalt 90% 

ulatuses.  

Lisainfo: EEML juhatuse liige Ants Erik ants@metsatervenduse.ee  

 

* Neljapäeval, 6. septembril osalesid EEML juhatuse esimees Taavi Ehrpais ning tegevjuhi kt Priit 

Põllumäe EMK nõukoja koosolekul. 

Koosolekul arutati, kuidas peale tugiisikute rahastamise perioodi lõppu ühistuid toetada, et nende 

võimekus ei väheneks. 

Koosolekul tehti kokkuvõtteid eelmise siseriiklike toetuste vooru maaparandusmeetmest. Eelmise 

vooru taotlejate tagasiside põhjal arutati, kuidas muuta meedet taotlejatele lihtsamaks ning 

mugavamaks.  

Arutati ka eelmise MAK perioodi toetusi ning uue eelarveperioodi rahade planeerimist.  Suur 

probleem on hooldusraiete toetustega. Suur hulk hooldusraieid, millele on toetust taotletud 2009. ja 

2010. aastal, on siiani tegemata (st raha on taotletud, kuid väljamaksetaotlust ei ole esitatud). 

Näiteks 2010. aasta taotlustest on ainult 60% teostatud tööde aktiga kaetud. Seetõttu on EEML 

juhatusel väga raske põhjendada uue eelarveperioodi rahastussoove, kui olemasolevaid rahasid ei 

kasutata. EEML juhatusel on ühistutele palve välja selgitada oma ühistu sees, kui paljudel liikmetel on 

töö tegemata ning neid tööde teostamisel abistada. 

Lisainfo: EEML tegevjuhi KT Priit Põllumäe priit.pollumae@erametsaliit.ee  

 

Värsket infot kodulehtedel 

* Kodulehel on kättesaadav EEML juhatuse 16.08.2012 koosoleku protokoll. 

 

Lugupeetud infokirja saajad! Palume saata infokirja ka oma ühistu liikmetele! 

  

Infokirja koostas:  

Regina Hansen 

metsanduse kommunikatsioonijuht 

5275151 

regina.hansen@metsaselts.ee 
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