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EEMLi juhatuse koosoleku info 

* Neljapäeval, 16. augustil algusega kell 9.00 toimub Eesti Erametsaliidu juhatuse koosolek.  

Koosolekul räägitakse maaomanike kohustustest tehnorajatiste  talumisel, järelepärimisest EL 

Keskkonnakomisjonile Natura kaitsealade valiku põhimõtete rakendamisel, uue jahiseaduse eelnõust 

ja jahipidamise keelamise aktsioonist ning taastuvenergia toetuste mõjust puidukasutusele 

erametsades, arutatakse organisatoorseid küsimusi seoses Talumetsamajandajate  XIII kokkutulekuga 

Valgamaal. Lisaks teeb EEMLi juhatus kokkuvõtte tegevjuhi ametikoha konkursist ja otsustab, kellest 

saab uus tegevjuht.  

 

Arutati jahiseadusega seonduvat 

* Möödunud nädalal toimus EEMLi jahinduse töögrupi ja jahimeeste seltsi esinduse arupidamine. 

Otsustati nõustuda uue jahiseaduse eelnõu saatmisega  valitsusele arutamiseks, kokkusaamisel 

kujundati  ka ühiseid seisukohti, mida tuleks kaitsta eelnõu menetlemise ajal Riigikogus ja 

 keskkonnakomisjonis.  

 

Taastuvenergia toetuste kaotamine mõjutab metsaomanikke 

* Kolmapäeval, 08. augustil toimus EEMLi juhatuse esimehe Taavi Ehrpaisi ja keskkonnaminister Keit 

Pentuse  telefonivestlus. Arutati taastuvenergia toetuste maksmise lõpetamisega seonduvat. 

2012. aasta esimese 6 kuuga on erametsadest viidud Narva elektrijaama 400 000 tm 

väheväärtuslikku puitu. Kui toetuse maksmine lõpetatakse, jääb igal aastal ainuüksi 

erametsaomanikel varumata puitu üle 800 000 tm,  juba  praegu on metsaservadesse varutud 

suurtes kogustes energiapuitu, mis kataks vähemalt aastase katlamajade tarbimisvajaduse. Järgmisel 

aastal plaanitava taastuvenergia toetuse lõpetamisega Narva elektrijaamades kaasneb 

väheväärtuslikku puitu nõudluse oluline vähenemine ja see toob kaasa üldise puidukasutuse languse.  

 

Talumetsamajandajate kokkutulek kutsub 



* Tuletame Teile meelde, et laupäevast, 25. augustist – pühapäeva, 26. augustini toimub Udumäe 

Puhketalus Valgamaal XIII Talumetsamajandajate kokkutulek. Registreerimine kuni 17. augustini 

kristel.arukask@erametsaliit.ee või tel 53 468 109.    

Ootame rohkearvulist osavõttu!  

 

Kadri-Aija Viik pälvis tunnustuse 

* Eile, 08. augustil anti Pärnumaal EEMLi juhatuse liikmele Kadri-Aija Viigi ja Vahur Viigi perele üle 

tiitel "Kogukonna pärl".  Sellega tunnustas Eesti Külaliikumine Kodukant koos regionaalministriga 

kogukonna hoolivat ja oskuslikku juhtimist, loodushoidliku eluviisi edendamist ning pärandkultuuri 

väärtustamist. Pere, kus sirgunud neli last, oli Lähkma-Saunametsa külaseltsi loomise üks peamisi 

algatajaid ning külakeskuse rajamise eestvedajaid RMK endisesse metskonnamajja. Viikide pere on 

kogukonna juhtimise tööd teinud vabatahtlikult, tänu erialasele tööle metsanduse valdkonnas on 

loodushoidlik eluviis neile südamelähedane. Külaseltsis pööratakse palju tähelepanu ka pärand- ja 

pärimuskultuurile. Viikide pere on aktiivse ellusuhtumisega ja spordilembene, kaasates kogukonna 

ühistesse tegemistesse ka lapsi. 

Konkursile esitati üle Eesti kokku 125 kandidaati, kelle seast tunnustati igas maakonnas üht 

perekonda. Palju õnne ka Eesti Erametsaliidu poolt! 

 

Kuulutati välja Eesti parimad talumetsamajandajad 

*28.07. tunnustati Jäneda talupäevadel parimaid talumetsamajandajaid: 

I koht - Janek Kuuse, Kuuse-Jaani talu, Taga-Roostoja küla, Iisaku vald, Ida-Virumaa 

II koht - Üllar Mölder, Möldri talu, Karjatnurme küla, Helme vald, Valgamaa 

III koht - Vello Metsson, Kanarbiku talu, Pandivere küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Virumaa 

Pärnumaa parim talumetsamajandaja - Väino Lill, Aasa Talu, Kärsu küla, Saarde vald 

Võrumaa parim talumetsamajandaja - Tarmo Vana, Pundsago talu, Kääpa küla, Lasva vald  

Hiiumaa parim talumetsamajandaja - Mati Samm Veski talu, Lelu küla, Käina vald 

 

 

ETV saatetegijad külastavad Ida-Virumaa metsaomanikke 

* Reedel, 10. augustil külastab ETV metsasaate võttegrupp parimaks talumetsamajandajaks valitud 

Janek Kuuset, lisaks filmitakse Ida-Virumaal hakkpuidu varumist ja kasutamist tutvustavaid 

saatelõike. 10 metsateemalist telesaadet on ETV eetris alates 2012. aasta sügisest. 
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Raiemeestel seisab ees pingeline võistlus MM-il 

* Neljapäevast, 23. augustist – esmaspäeva, 27. augustini on Eesti raiemeeste koondis Valgevenes 

toimuvatel raie maailmameistrivõistlustel. Võistkonna koosseis selgus Eesti meistrivõistluste 

tulemuste põhjal. Lisaks valitsevale maailmameistrile Andres Oleskile esindavad Eestit veel  Sulev 

Tooming ja Martin Muttik ning juunioridest Erik Rist. Võistlusi jälgima ja eestlastele pöialt hoidma 

läheb ka EEMLi juhatuse esimees Taavi Ehrpais. 

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