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Puhkused

Eesti  Erametsaliidu  tegevdirektor  Priit  Põllumäe  on  puhkusel  31.  detsembrist  2012  kuni  13.  
jaanuarini  2013. Kindlasti  saab teda kätte meili  teel,  ent palume mõistvat suhtumist,  kui  mõni 
vastus natuke viibib.
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Meetme 1.5 tulevik

Eelmises  infokirjas  kirjutasime,  et  õnnestunud  läbirääkimiste  tulemusena  tuleb  2013.  aastaks 
metsameetmesse lisaks  100 000 –  200 000 eurot   meetmest  1.8  üle  jäänud raha.  Arvestades 
asjaolu,  et  uue perioodi  (2014-2020)  toetusmeetmete rakendamine võib edasi  lükkuda aastani 
2015, tegime Põllumajandusministeeriumile alljärgneva ettepaneku (väljavõte kirjast):

„....eraldada NAM (Natura toetus erametsamaale)  jääkidest 2 miljonit € meetmete 1.5.1 ning  
1.5.3 rahastamiseks perioodiks 2013-2014, kusjuures 2014. a. võiks võimaluse korral toimuda  
vahevoor (eeldusel, et uue perioodi meetmed avanevad alles 2015. a.), et tagada prioriteetsete  
metsamajanduslike tööde järjepidevus.“

On teada, et sellise muudatuse tegemine on väga raske, kuna tegemist oleks maaelu arengukava 
nn. „sammaste“ vahelise raha liigutamisega, mis tooks riigile kaasa ka suurema omafinantseeringu 
määra. Lisaks on meile teadaolevalt 2007-2013 perioodi maaelu arengukava eelarve tänaseks juba 
üsna kriitilises seisus. Samas oleks selline muudatus metsaomanikele väga oluline just uue perioodi  
meetmete rakendumise hilinemise võimalikkusest tulenevalt.

Täismassi piirangud

Riigikogu  keskkonnakomisjoni  esimees  Tõnis  Lukas tutvustas  18.  detsembril  enda  juhtimisel 
valminud  raportit  „Raskeveokite  täismassipiirangute  mõju  metsanduse  arengule  ja 
keskkonnaseisundile. Ettepanekud.“ (http://www.riigikogu.ee/index.php?id=175067).

Raporti kohaselt  ei  arvesta täismassipiirang seda,  et  nüüdisaegsemate 6-  ja  7-teljeliste  veokite 
kasutuselevõtmine hajutab eeldatavat raskeveokite täismassi mõju teedele.

„Kui veetaks suuremate koormatega, siis oleks vedude arv väiksem ja loodust säästetaks oluliselt 
rohkem,“  ütles  Lukas.  „Samas  on  meie  kui  kodanike  eesmärgiks  tõsta  oma  ettepanekutega 
liiklusturvalisust – see tähendab, et veokeid oleks teedel vähem ja et vedajatel oleks raha kasutada 
ainult moodsaid ja turvalisi autosid,“ rõhutas Lukas.

Eesti  Erametsaliit  toetab  raportis  tehtud  ettepanekuid:  http://www.eramets.ee/uudised-1?
art=3534     
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Jahiseaduse eelnõu

Vabariigi Valitsus kiitis heaks uue jahiseaduse eelnõu (http://eelnoud.valitsus.ee/main#Gpstm5I). 
See  tähendab,  et  eelnõu  edastatakse  lähiajal  Riigikogu  kantseleile  ja  Riigikogu  hakkab  seda 
kibekiiresti  menetlema.  Valitsusel  on  kindel  eesmärk  uus  seadus  rakendada  01.03.2013. 
Omamoodi "kellapommiks" on Riigikogu nelja saadiku poolt esitatud jahiseaduse muutmise eelnõu 
328  SE  (http://www.riigikogu.ee/index.php?page=en_vaade&op=ems&enr=328SE&koosseis=12), 
mis  peaks  esimesele  lugemisele  tulema  juba  15.01.2013.  Kindlasti  soovib  Valitsus  oma 
seadusekavandi  selleks  ajaks  saali  saada,  et  eelmainitud eelnõu,  mis lihtsalt  pikendaks 5 aasta 
võrra tänase seaduse kehtivust, maha hääletataks.

Oleme kontakteerunud juba ka Põllumeeste Keskliidu, Eesti Talupidajate Keskliidu ja Omanike Liidu 
esindajatega ning planeerimisel on järgnevad tegevused:

1)  Koostame  seaduse  eelnõu  analüüsi  ja  uue  ühispositsiooni  (varasemad  positsioonid  ka 
manuses). Viimase saadame Riigikogule koos oma seisukohaga, et ei toeta eelnõu 328SE-d.

2) Uuendame oma ühist taustapaberit jahindusest (võttes arvesse viimast jahindusstatistikat ja 
KTK vastust) ning saadame selle kõigile Riigikogu liikmetele.

3)  Avaldame ühise pressiteate ja püüame ilmutada enne istungit  artikli  meie seisukohtadest 
vabariikliku levikuga lehte.

4)  Palume  Riigikogu  Keskkonnakomisjonilt  audientsi  selgitamaks  uuesti  maaomanike 
positsioone.

Kui  kellelgi  on  täiendavaid  ettepanekuid  või  kommentaare,  siis  palun  saatke  need  aadressile 
priit.pollumae@erametsaliit.ee.  Kindlasti  pole  me  antud  eelnõu  versiooniga  rahul  ning  teeme 
omalt poolt kõik, et vajalikud muudatused sisse viidaks.

Ühistute meili-list

Vaatasime üle ühistute meili-listi kontaktid ning lisasime ja parandasime neid. Lisaks eemaldasime 
sealt mõned kontaktid, kes ei kuulu enam EEML-i liikmesorganisatsioonide esindajate hulka. Hetkel 
on  ühistute  listis  olemas  meie  liikmesorganisatsioonide  üld-  või  esindajate  kontaktid.  Lisaks 
kuuluvad listi eraldi kõik EEML-i juhatuse liikmed ning tegevpersonal. Listi kuuluvad ka mõned SA 
Erametsakeskus töötajad.

MTÜ Eesti Erametsaliit

Mustamäe tee 50

10621 Tallinn 

Tel. 65 25 888

erametsaliit@erametsaliit.ee

www.erametsaliit.ee



Kui keegi hakkab saama topeltkirju või mõni organisatsioon soovib lisada mõnda oma esindajat  
nimetatud listi, siis palume kontakteeruda kristel.arukask@erametsaliit.ee.

Koosolekud & kohtumised

9.  jaanuaril toimub  Eesti  Metsaseltsi  juhatuse  koosolek.  EEML-i  esindajana  osaleb  koosolekul 
tegevdirektor Priit Põllumäe.

9.  jaanuaril toimub  Põllumajandusministeeriumis  MAK 2014-2020  ettevalmistava  juhtkomisjoni 
koosolek, kus osaleb ka Priit Põllumäe.

Järgmine EEML-i juhatuse koosolek toimub tõenäoliselt 17. jaanuaril Pärnumaal. Lisainfo saamiseks 
pöörduda priit.pollumae@erametsaliit.ee 

Üritused

On  alanud registreerimine  metsandustöötajate  talimängudele,  mis  sel  korral  toimuvad  Lõuna-
Eestis Mammaste Tervisespordikeskuses 2. veebruaril 2013.

Lisaks  suusatamisele  saab  võistelda  males,  kabes,  lauatennises,  bridžis,  koroonas  ja  võrkpallis. 
Matkamise ja looduses liikumise huvilised saavad minna tõukekelgumatkale Taevaskotta.

Parima nais- ja meessuusataja auhinnaks on osavõtt 45. Euroopa metsandustöötajate talinädalast 
Horvaatias 17.-23. veebruaril. Euroopa Metsandustöötajate Talinädala info on leitav SIIT

Eesti  Erametsaliit  kutsub  üles  oma  liikmesorganisatsioonide  metsaomanikke  aktiivselt  osa 
võtma!  Kui  sellekohane  huvi  on  olemas,  siis  palume  võtta  ühendust 
kristel.arukask@erametsaliit.ee  .   Kümnel kiiremal EEML-i esindajal on osavõtutasu 20 € odavam, 
järgneval kümnel 10 €.

Andke endast Kristel Arukasele märku hiljemalt  20. jaanuariks 2013.

Talimängude juhend ja registreerimisleht on leitavad SIIT 

Lisainfo: Mart Kelk, Eesti Metsaseltsi projektijuht, e-post  mart.kelk@metsaselts.ee, mob 53 490 
286
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