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Erametsapäev ja EEML-i üldkoosolek

22.  märtsil  toimus  EEML-i  juhatuse  koosolek.  Päevakorras  oli  mitmeid  olulisi  küsimusi  seoses 
läheneva  üldkoosolekuga.  Juhatus  kinnitas  2012.  a.  majandusaasta  aruande,  üldkoosoleku 
päevakorra ning tegevusaruande. Nimetatud dokumendid saadetakse liikmesorganisatsioonidele 
koos revisjoni aruande ning kutsega EEML üldkoosolekule. 

Teiste  teemade  hulgas  arutati  koostöövõimalusi  ja  arenguid  Erametsakeskusega,  vaadati  üle 
vahepeal toimunud koosolekute ja kohtumiste tulemused, arutati Natura meetme tuleviku üle ning 
vaadeldi Liidu finantsilist seisu. Ühtlasi kinnitati Erametsapäeval välja antavate tunnustuste saajad. 
Tule 18. aprillil Erametsapäevale ja saad teada!

Juhatuse  koosoleku  protokoll  on  kättesaadav  kodulehel  liikmete  keskkonnas 
(http://www.eramets.ee/info-liikmetele).

Kohtumine Taastuvenergia Koja esindajatega

Koostöös  EMK-ga  kohtuti  Taastuvenergia  Koja  esindajatega  13.  märtsil.  Arutati  EL  järgmise 
finantsperioodi  toetusmeetmete  kasutamise  võimalusi,  et  soodustada  puidupõhiste  kütuste 
laialdasemat kasutamist. Tõdeti, et üks probleemidest on endiselt tootmise kuluefektiivsus, kuna 
tootjad pole piisavalt motiveeritud investeeringuid tegema, et hakkepuidule või graanulitele üle 
minna.  EEML-i  juhatuse  esimees  Taavi  Ehrpais  käis  14.  märtsil  Riigikogu  majanduskomisjonis 
koostööpartneritega  selgitamas,  et  soojatootjatele  oleks  vaja  luua  stiimul,  mis  ajendaks  neid 
vastavaid investeeringuid tegema. Kirjalike ettepanekutega saate tutvuda siin. 

Lisaks  sellele  otsustati  täiendavalt  uurida,  milline  on  hetkeseis  Euroopa  Komisjonis  tahketele 
biokütustele rakendatavate säätlikkuse kriteeriumitega.

Arenguseminar ja -kavad

Koostöös Erametsakeskusega toimus 22-23.  märtsil  Jõgevamaal  Mokko Maahotellis  arengukava 
koostamise seminar-koosolek. Seminarist võttis osa üle 20 huvilise Eesti eri paigust. Kahe päeva 
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jooksul andis koolitaja Kaidi Holm ülevaate MTÜ toimimise põhialustest ning teostati Erametsaliidu 
enesehindamine. Tulemused koondatakse ning saadetakse seminaril osalejatele tutvumiseks.

Teostatud  enesehindamine  ning  identifitseeritud  parendusvaldkonnad  on  lähtealuseks  Eesti 
Erametsaliidu arengukava koostamisele, mis saab olema üheks selle aasta prioriteediks. Koostatav 
arengukava peaks  selgemalt  lahti  mõtestama liidu missiooni  ja  visiooni  ning  andma edasisteks 
aastateks konkreetseid suuniseid nende täitmiseks ja saavutamiseks.

Metsandustoetustele 7 240 000 €

Põllumajandusminister  Helir-Valdor  Seeder  kinnitas  maaelu  arengu  toetuste  2013.  aasta 
kogueelarveks  80  miljonit  eurot,  millest  2  000  000  €  läheb  metsade  majandusliku  väärtuse 
parandamise toetamiseks. Natura 2000 toetuse aastaeelarve on 5,2 miljonit eurot.
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Maaelutoetuste andmise aluseks on Eesti maaelu arengukava 2007–2013. Praeguseks on toetusi 
määratud 867 miljonit eurot (ligi 93% kogueelarvest) ja välja makstud 681 miljonit eurot (ligi 73% 
kogueelarvest). 2007–2013. aasta maaelu arengukava kogueelarve on 935 miljonit eurot, toetuste 
väljamakseid on võimalik teha kuni 2015. aasta lõpuni.

LKS ja RVS muutmise seadus

50  poolthäälega  võeti  vastu  Valitsuse  algatatud  looduskaitseseaduse  ja  riigivaraseaduse 
muutmise seadus (289 SE),  mille eesmärk on muuta riigi  maaga tehtavad tehingud võimalikult 
selgeks ja arusaadavaks, tagada riigieelarveliste vahendite sihtotstarbeline kasutamine ning viia 
looduskaitsepiirangute eest hüvitise saamine ühtsetele alustele. Seadusmuudatustega kaotatakse 
looduskaitseseaduses  sätestatud  võimalus  võõrandada  riigile,  enne  1.  aprilli  2007  omandatud 
looduskaitsepiiranguga  kinnisasi,  mille  suhtes  kehtivatest  looduskaitsepiirangutest  oli  omanik 
teadlik  juba  kinnisasja  omandamise  ajal  ning  mille  kaitsekord  ei  ole  pärast  seda  muutunud 
rangemaks.  Lisaks  kaotatakse  võimalus  riigivara  võõrandamisel  omandatud  vara  maksumuse 
tasaarvestamine  enampakkumise  võitja  omandis  oleva  looduskaitsepiirangutega  kinnisasjaga. 
Eelpool  nimetatud  regulatsioonide  rakendamisel  on  olnud  probleeme  ja  küsitavusi,  sh 
riigieelarvevahendite sihipärase ja põhjendatud kasutamise,  isikute võrdse kohtlemise tagamise 
jne osas. Seaduse vastu hääletas 20 Riigikogu liiget.

Erametsaliit on toetanud 289 SE muutmist selliselt, et lõppeks võimalus turgu „virtuaalse rahaga“ 
manipuleerida ning sisuliselt takistada ja vähendada teiste ausate metsaomanike võimalusi maid 
osta ja majandada.

Maamess 2013

EEML osaleb ka sel aastal Maamessil ühisel metsarahva alal, mis asub A hallis. Sarnaselt eelmisele 
aastale  on  soovijatel  võimalik  osaleda EEML boksis  nõustajatena.  Info kellaaegade,  piletite  jm. 
kohta saadame enne messi.  Oma soovidest osaleda EEML-i boksi tegevustes tuleks teada anda 
Kristel Arukasele (kristel.arukask@erametsaliit.ee).

Selleks,  et  paremini  EEML-i  liikmesorganisatsioone  messil  reklaamida  soovime  trükkida  EEML 
liikmetele ühtse visiitkaardi,  kus oleks kirjas ühistu nimi ning kontakt. Visiitkaarte jagaksime nii  
Maamessil kui ka erinevatel üritustel projekti Metsatelk 2013 raames. Kui teil on visiitkaardi vastu 
huvi siis palun andke sellest teada 2. aprilliks kristel.arukask@erametsaliit.ee või telefonil 53 468 
109.
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Lisaks  Eesti  Erametsaliidule  asuvad  metsarahva  alal  Eesti  Maaülikool;  Luua  metsanduskool; 
Erametsakeskus; RMK, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit jmt. organisatsioonid.

Metsanduse visioonikonverents

Tänavune Metsanduse visioonikonverents toimub 19. aprillil  Tartus Dorpati konverentsikeskuses, 
kannab pealkirja „Metsa majandamise Head Tavad“. Konverentsi peaesinejaks on Jan Heino, kes on 
Euroopa  Metsakonventsiooni  valitsuste  vahelise  läbirääkimiste  komitee  esimees,  räägib 
kokkulepetest metsanduses rahvusvahelisel tasandil.

Konverentsi programm ning täpsem info on leitav SIIT

Registreeri end konverentsile SIIT

MTÜ-dele soodushind grupiregistreerimise puhul. Grupi suurus 3-5 inimest – 40 €/osaleja, üle 6 
inimese 35 €/osaleja!

Koosolekud & kohtumised

2.  aprillil toimub  Eesti  Metsaseltsi  koordineerimisel  Maamessi  koosolek,  kus  arutatakse 
metsasektori ühist väljaminekut kevadisel suurüritusel.

2.  aprillil kohtuvad Priit  Põllumäe ja  Ants  Erik  Rahandusministeeriumi esindajatega,  et  arutada 
ümarpuidu maksutamise teemasid. Koostöös EMPL-ga esitati ministeeriumile ettepanek rakendada 
sektoris pöördkäibemaksu.

Eesti  Erametsaliit  on  avatud  kutsetele  osalemaks  metsaühistute  üldkoosolekutel.  Kel  on  huvi 
kontakteeruge priit.pollumae@erametsaliit.ee
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