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20.09.2012 
Uut Erametsaliidus 
 
Täna sõlmiti tööleping uue tegevjuhi Priit Põllumäega. Leping hakkab kehtima 1. oktoobrist 
2012. Priit Põllumäe on senini Erametsaliidus töötanud projektijuhina ning täitnud 
septembrist tegevdirektori kohuseid. Priit Põllumäega on võimalik kontakti saada aadressil 
priit.pollumae@erametsaliit.ee  
 
Jahindus ja jahikeelu aktsioon 
 
Täna on jahiseaduse eelnõu olukorras, kus see hakkab valitsusse jõudma. „Juhatus on 
seisukohal, et jahikeelu aktsioon on oluline, et käesolevasse eelnõusse saaks maaomanikele 
olulisi punkte lisada,“ sõnas EEML juhatuse esimees Taavi Ehrpais. Endiselt on oodatud 
avaldused jahikeelu aktsiooniga liitujatelt. Alates aktsiooniga liitumisest on paljud 
metsaomanikud saanud kohalikelt jahiseltsidelt kirju palvega esitada neile kas keelamise 
avaldus, märkida selgelt ala piirid vms. Sellistel puhkudel võivad erametsaomanikud, olles 
volitanud aktsioonis osalemisel Erametsaliitu, kasutada võimalust edastada sellised kirjad 
vastamiseks Erametsaliidule. Kirjad võib edastada meili teel (erametsaliit@erametsaliit.ee) 
või saata postiga Eesti Erametsaliidu kontorisse (Mustamäe tee 50 III korrus 10621 Tallinn).  
 
Tehnorajatiste talumine 
 
Juhatus arutas viimasel koosolekul elektriliinide talumise ning nende alade majandamise 
küsimust. Erametsaliit soovib jagada kõigile oma liikmetele häid praktikaid, kuidas saavutada 
lepingute sõlmimisel parimad tingimused. Seetõttu alustatakse soovitusliku info kogumise ja 
levitamisega. Küsimusega seotud probleemid, ideed ja mõtted on alati oodatud aadressile 
erametsaliit@erametsaliit.ee. 
 
Massipiirangud 
 
17.09.2012 tegid Eesti Erametsaliit, Eesti Metsa- ja Puidutööstse Liit, Autoettevõtete Liit ning 
Riigimetsa Majandamise Keskus Maanteeameti peadirektorile Aivo Adamsonile ettepaneku 
koostööks veotranspordi efektiivsuse tõstmise eesmärgil Eesti maanteetranspordis. 
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Väljavõte pöördumisest: „Soovime käesolevaga algatada koos Maanteeametiga 
koostööprotsessi, mille tulemusena teha ettepanek Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeeriumile määruse nr 42 Mootorsõiduki ja selle haagise 
tehnonõuded ning nõuded varustusele muutmiseks.“ 
 
 
Planeeritavad kohtumised 
 
5. oktoobril kohtuvad EEML juhatuse esimees Taavi Ehrpais ja tegevjuht Priit Põllumäe 
Põllumajandusministeeriumi asekantsleri Illar Lemettiga, et arutada Maaelu Arengukava 
praeguse programmiperioodi lõpu ja uue perioodi algusega seotud küsimusi. 
 
10. oktooril toimub sotsiaalpartnerite arutelu seoses uue Maaelu Arengukava 
programmiperioodi (2014-2020) meetmete arutamisega. Erametsaliidust osalevad arutelul 
Taavi Ehrpais ja Priit Põllumäe. 
 
Järgmine Erametsaliidu juhatuse koosolek on planeeritud oktoobri lõppu. Kui mõnel 
liikmesorganisatsioonil on huvi juhatusega kohtuda ja koosolekut võõrustada, siis palume 
ühendust võtta juhatuse esimehe Taavi Ehrpaisiga (taavi.ehrpais@erametsaliit.ee) 
 
 
 
Infokirja koostas: 
Kristel Arukask  
EEMLi projektijuht 
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