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24. aprilli üldkoosolek Tartus 

24. aprillil toimus Tartus Atlantise konverentsikeskuses Eesti Erametsaliidu korraline üldkoosolek. Üldkoosolekul kinnitati ühingu 2013. aasta 

majandusaasta aruanne, ühingu 2014. aasta eelarve ning liikmemaks. EEML-i projektijuht Kristel Arukask tutvustas liikmetele osutatavaid it-

teenuseid. Erametsaliidu esimees Aira Toss andis ülevaate ühingu tegevusest 2014. aastal.   

Üldkoosoleku protokolliga saab tutvuda EEML-i kodulehe liikmete keskkonnas: http://www.erametsaliit.ee/et/liikmed-2/dokumendid/ 

 

 

24. aprilli juhatuse koosolek Tartus 

Juhatus kogunes vahetult enne üldkoosolekut Tartus Atlantise konverentsikeskuses. Päev algas ülevaatega toimunud kohtumistest. Arutati 

EEML-i sisendit ja ettepanekuid Natura 2000 erametsanduse toetuse määrusesse, vaadati üle uus liikmemaksu arvutamise valem, valmistuti 

samal päeval toimuvaks üldkoosolekuks. 

Juhatuse koosoleku protokolliga saab tutvuda EEML-i kodulehe liikmete keskkonnas: http://www.erametsaliit.ee/et/liikmed-2/dokumendid/ 

 

 

Maamess 

Eesti Erametsaliit osales 24.-26. aprillil toimunud Maamessil. Messil tutvustasime EEML liikmeks olevaid ühistuid ja nende poolt pakutavaid 

teenuseid erametsaomanikele ning EEML tegevusi erametsaomanike huvide kaitsel sh rahvusvahelist koostööd 

metsandusorganisatsioonides ning osalemist rahvusvahelises projektis WeevilSTOP. Külastajate seas oli väga populaarne EEML uus voldik, 

mida hea meelega koju lugemiseks kaasa võeti.  

http://www.erametsaliit.ee/et/liikmed-2/dokumendid/
http://www.erametsaliit.ee/et/liikmed-2/dokumendid/


 

 

Erametsapäev 

24. aprillil Tartus Atlantise Konverentsikeskuses toimunud Erametsapäeval tunnustati tublisid kolleege ja koostööpartnereid 

Erametsa sõber – Metsä Forest Eesti AS 

Tubli metsaühistu juht – Läänemaa Metsaühistu juhatuse liige ja tegevjuht Mikk Link 

Tubli konsulent – metsanduskonsulent ja Vooremaa Metsaühistu juht Harry Pütsepp 

Tubli EMK töötaja – Erametsakeskuse kontrolliüksuse spetsialist Veljo Kütt 

Tubli meediatöötaja – ERR toimetaja Kaileen Mägi ja saate „Kapital“ meeskond 

Tubli riigiametnik – Maksu- ja Tolliameti maksude talituse peaspetsialist Eha Kütt      

Erametsanduse toetaja – Eesti Puidumüügikeskus 

Tubli EEMLi töötaja – Eesti Erametsaliidu projektijuht Kristel Arukask 

 

Pikemalt tunnustatute kohta saate lugeda SIIT 

 

 

Eesti Erametsaliidu pöördumine keskkonnaministrile 

28. aprillil saatsime keskkonnaministrile üldkoosolekul vastu võetud pöördumise „Eesti Erametsaliidu pöördumine: Aeg muuta looduskaitse 

efektiivseks ja kohalikke kogukondi arvestavaks“  

Pöördumise sisuga saate tutvuda SIIN 

 

Erametsakeskuse nõukoja koosolek 

16. aprillil 2014 toimus uue EMK nõukoja esimene koosolek, kus osales ka keskkonnaminister. Nõukoja uueks esimeheks valiti Kadri Kukk ja 

aseesimeheks Guido Ploompuu. Nõukoja koosoleku protokolliga saate tutvuda EMK kodulehel. 

http://www.erametsaliit.ee/et/2014/04/25/erametsapaeval-tunnustati-tublisid-kolleege-ja-koostoopartnereid/
http://www.erametsaliit.ee/documents/2014/05/33ml_2014-04-2-8_.pdf
http://www.eramets.ee/meist-ja-kontakt/noukoda/


 

 

Põllumajandusministeeriumis toimunud Maaelu Arengukava (MAK) juhtkomisjoni istungist 

EEML on MAK juhtkomisjoni liige. 30. aprillil toimus Põllumajandusministeeriumis MAK juhtkomisjoni istung. Põllumajandusminster andis 

istungil ülevaade MAK 2014-2020 eelarve hetkeseisust ja kavandatavatest muudatustest. Juhtkomisjoni liikmetel paluti kujundada oma 

organisatsiooni seisukoht MAK 2014-2020 eelarve prioriteetide osas. Esitasime juhtkomisjonile Eesti Erametsaliidu prioriteedid MAK 2014-

2020 eelarve osas alljärgnevalt: Metsa majandusliku ja ökoloogilise elujõulisuse parandamise meede, metsamajanduse taristu arendamise ja 

hoiu meede, Natura 2000 toetus erametsamaale. Juhtisime toimunud istungil tähelepanu asjaolule, et metsade elujõulisuse parandamine on 

Eesti metsanduse arengukavas aastani 2020 nimetatud riiklik prioriteet ja sellega seonduvalt ka metsamajanduse taristu korrashoid. Taristu 

meetme eelarve vähendamine on otseselt seotud metsade hooldamisega, kui pole taristut, siis pole võimalik metsale ligi pääseda. Natura 

2000 erametsanduse toetus on oluline, kuna sisuliselt on tegemist maaomanikule looduskaitselistest piirangutest tulenevalt saamata jäänud 

tulu kompenseerimisega, mistõttu on oluline tagada õiglane ja kohene piirangute hüvitamine kaitsealade maaomanikele. 

 

MAK Juhtkomisjoni istungi materjalidega saab tutvuda veebilehel: http://www.agri.ee/juhtkomisjoni-istungid/. 

 

 

EEML-i järelepärimine Keskkonnaministeeriumile seoses valgeselg-kirjurähni (Dendrocopos leucotos) kaitse tegevuskava koostamisega 

1.      Saatsime 8. mail Keskkonnaministeeriumile järelepärimise seoses valgeselg-kirjurähni (Dendrocopos leucotos) kaitse tegevuskava 

koostamisega. Keskonnaameti andmetel suurendati “Valgeselg-kirjurähni kaitsekategooria 2004. aastal III kategooriast II põhjusel, et liigi 

arvukus oli enne seda langustrendis (arvukus oli langenud ligikaudu 1000 paarini)”. Samas selgub valgeselg-kirjurähni kaitse korralduse 

kavast, et rähnide seirega on tegeletud alates 2007. aastast. Kirjas palusime täpsustada, millistele andmetele tugineti 2004. aastal 

kaitsekategooriat suurendades ja kas teostati seiret ja kes teostas ning kas kaitsekategooria muutmise aluseks olnud seire andmed on kusagil 

avalikult kättesaadavad? Milline peaks olema valgeselg-kirjurähni arvukus, et kaitsekategooriat alandataks III kategooriani ja milline peaks 

olema valgeselg-kirjurähni arvukus, et antud liik ka III kategooriast välja arvataks? Antud küsimust tuleks vaadelda laiemalt, ka teiste 

kaitsealuste liikide kontekstis. Pöördumises Keskkonnaministeeriumi poole rõhutasime, et kaitse tegevuskava eelarve koostamisel ei ole 

arvestatud Säästva Arengu põhimõtetega. Arvestatud on küll otseseid kulusid kava elluviimiseks, kuid arvestamata on jäetud Säästva Arengu 

kahe teise aspektiga ehk siis majanduslike ja sotsiaalsete aspektidega. Kaitse tegevuskavas pole arvestatud ühiskonnal saamata jäävate 

tuludega ja pole arvestatud võimalike mõjudega maaelule ning maaelu arengule - on oluline, et kaitse tegevuskava arvestaks ka mainitud 

aspekte. 

http://www.agri.ee/juhtkomisjoni-istungid/


 

 

PRIA infokiri – mai 2014 

Infokirja leiate aadressilt: 

http://www.pria.ee/uudiskiri/vaade/pria  

 

 

Järgmised juhatuse koosolekud 

15. mai Jõgevamaal Pajusi vallas Kõpu külas Kase talus  

Koosoleku päevakorraga saate tutvuda SIIN 

 

Koosolek algab kell 10.00 ning lõpeb orienteeruvalt 16.00. 

Osalemissoovist palun märku anda 13. maiks e-post: kristel.arukask@erametsaliit.ee 

 

12. juunil Iisakus 

 

Juulis Hiiumaal 

 

Ootame teie küllakutseid.  

Lisainfo: Kristel Arukask 

kristel.arukask@erametsaliit.ee 

 

 

Värsked uudised www.erametsaliit.ee 

Vaata lisaks: EEML Facebookis 

 

http://www.pria.ee/uudiskiri/vaade/pria
http://www.erametsaliit.ee/et/2014/05/08/eesti-erametsaliidu-juhatuse-koosolek-15-mail-jogevamaal/
mailtto:%20kristel.arukask@erametsaliit.ee
mailto:kristel.arukask@erametsaliit.ee
http://www.erametsaliit.ee/
https://www.facebook.com/pages/Eesti-Erametsaliit/354663447900151

