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RMK on riigimetsamaa jahinduslikuks kasutamiseks sõlminud lepingud 92%-ga jahipiirkondadest 

Alanud ajujahi hooajaks, 1. oktoobriks on RMK riigimetsamaa jahinduslikuks kasutamiseks sõlminud lepingud 92%-ga jahipiirkondadest. 

Vastavalt 4 kuud tagasi kehtima hakanud uuele jahiseadusele peab maaomaniku ja jahipiirkonna kasutajate vahel olema sõlmitud leping, 

millega fikseeritakse maaomaniku tingimused oma maaomandi jahinduslikuks kasutamiseks. Edasi loe siit. 

 

 

Maa jahindusliku kasutamise lepingu vormid nüüd ka inglise ja vene keeles! 

 

Pöördusime tõlkebüroo poole, et saada maa jahindusliku kasutamise soovituslikust lühikesest vormist ka inglise ja vene keelsed versioonid. Inglise 

keelse lühikese lepingu vormi leiad siit ning vene keelse siit. 

 

 

EEML-i juhatuse 10. oktoobri koosolekust 

 

Lisaks mõnevõrra tavapärastele teemadele käis juhatuse koosolekul külas ETKL-i peadirektor Kaul Nurm, kellega arutati uue maaelu arengu perioodi 

toetuseid. EEML toetab ETKL-i ja tema partnerorganisatsioone võitluses, et toetusraha ei koonduks vaid suurtootjate kätte. Arutati ka seda, mis 

saab Jäneda talupäevadest ning talumetsamajandajate konkurssist. Siinkohal ootame ka oma liikmetelt mõtteid ja tagasisidet! Kas 

talumetsamajandajate kokkutulek ja konkurss vajaks muudatusi? 

http://www.erametsaliit.ee/et/2013/10/04/rmk-on-riigimetsamaa-jahinduslikuks-kasutamiseks-solminud-lepingud-92-ga-jahipiirkondadest/
http://www.erametsaliit.ee/documents/2013/10/jahileping-eng.doc
http://www.erametsaliit.ee/documents/2013/10/jahileping-ru.doc


 

Juhatusel käisid külas ka Põllumajandusameti inimesed, kes tutvustasid Männi-laguussi tõrjekavade koostamise hetkeseisu. Liik on äärmiselt ohtlik 

ning võib elavatel puudel esinedes põhjustada ulatuslikke kahjusid maaomanikele ning riigi puidukaubandusele. Vaata üldist ettekannet Männi-

laguussist siit. Tõrjemeetmete tegevuskava ettekannet siit ning EEML-i kirja põllumajandusministrile siit. 

 

Juhatuse koosoleku protokolli leiad siit. 

 

Järgmine koosolek 6. novembril Tartus! Siis on külas ka Hardi Tullus Eesti Metsaseltsist, et arutleda Heade Tavade ja Arengufondi teemadel. 

 

 

EEML-i arengukavast ja 9. oktoobri seminarist 

 

Inimesi polnud küll palju ja eks oma pitseri jättis asjaolu, et samal ajal käis aktiivne meetme 1.5.1 taotluste kirjutamine, kuid seminar teoks sai ja 

arengukava pikalt ja põhjalikult ka arutati. Tänaseks on terviklik arengukava versioon valmimas ning juba 21. oktoobril jõuab see ka liikmete listi.  

 

Tuletame meelde, et kevadisel üldkoosolekul otsustati, et juhatus tegeleb arengukava koostamise koordineerimisega ning et arengukava esitatakse 

talvisele üldkoosolekule kinnitamiseks. Üldkoosolek on juba ukse ees - 6. detsember Nelijärvel! 

 

 

Liidu talvine üldkoosolek toimub 6. detsembril Nelijärve Puhkekeskuses 

 

EEML-i üldkoosolek algab 6. novembril Nelijärve Puhkekeskuses kell 14:00. Osaleda soovijad saavad endast juba Kristelile märku anda 

(kristel.arukask@erametsaliit.ee). Koosolekule eelneb umbes kahe tunnine PEFC alane koolitus/seminar, kus osalevad ka PEFC rühmasertifikaadi 

liikmed. Koolitus-seminar viiakse läbi koostöös SA Erametsakeskus. 

 

Värske info kohe pärast 6. novembri EEML-i juhatuse koosolekut! 

http://www.erametsaliit.ee/documents/2013/10/ettekanne_ohtlik-kahjustaja_manni-laguuss.pdf
http://www.erametsaliit.ee/documents/2013/10/ettekanne_manni-laguussi-torjemeetmete-tegevuskava.pdf
http://www.erametsaliit.ee/documents/2013/10/eeml-kiri-manni-laguuss-16-10-2013.pdf
http://www.erametsaliit.ee/et/liikmed-2/dokumendid/
mailto:kristel.arukask@erametsaliit.ee


 

 

Sihtkaitsevööndi toetus tuleb või ei?! 

 

Keskkonnaminister: „2014. aasta eelarve läbirääkimistel oli muu hulgas arutelu all ka see, et hakata väljapoole Natura ala jäävates piirangu- ja 

sihtkaitsevööndites maksma võrdsetel alustel toetust, aga pidime tegema piiratud eelarve juures valikud,” sõnas minister, viidates, et valitsusest 

parlamenti saadetud riigieelarve prioriteet on pensionide ning õpetajate, kultuuritöötajate ja sotsiaalhoolekande töötajate palkade tõus. „Kindlasti 

plaanime aga sama teemaga jätkata järgmise aasta eelarve koostamise ajal.” 

 

Ulvar Käärti artiklit Päevalehes saad lugeda siit. 

 

 

EEML sõlmis kliendilepingu advokaadibürooga Veso & Partnerid 

Lepingu tulemusena saavad nii EEML kui ka meie liikmesorganisatsioonid õigusalast nõuannet ja konsultatsiooni märksa soodsamalt, kui eraldi 

mõne büroo poole pöördudes. Jurist Indrek Veso (pildil) on juba EEML-i nõustanud mitme Jahiseaduse sätte tõlgendamise juures. Koostöö on alles 

algstaadiumis, kuid loodame, et see saab peatselt suurema hoo sisse. 

 

Ära unusta, et leiad meid ka Facebookist! 

 

EEML kuulutab välja konkurssi tegevdirektori leidmiseks! 

 

Konkursil osalemiseks vaata täpsemat infot siit. 

http://www.erametsaliit.ee/et/2013/10/08/maaomanikud-nouavad-kotkametsa-eest-huvitist/
http://www.facebook.com/pages/Eesti-Erametsaliit/354663447900151
http://www.erametsaliit.ee/1856-2/


  

Värsked uudised kodulehelt 

Eesti kasehalge veetakse Ameerikasse 

Puittoodete väliskaubandus ja puidutööstuse indeksid 2013 

Ebamõistlikud piirangud takistavad energiaühistute arengut 

RMK uuendab tänavu metsateid ja kuivendussüsteeme 150 objektil üle Eesti 

Säästev metsandus on maaelu arengu peamine tugisammas 

 

http://www.erametsaliit.ee/et/2013/10/17/eesti-kasehalge-veetakse-ameerikasse/
http://www.erametsaliit.ee/et/2013/10/15/puittoodete-valiskaubandus-ja-puidutoostuse-indeksid-2013/
http://www.erametsaliit.ee/et/2013/10/15/ebamoistlikud-piirangud-takistavad-energiauhistute-arengut/
http://www.erametsaliit.ee/et/2013/10/14/rmk-uuendab-tanavu-metsateid-ja-kuivendussusteeme-150-objektil-ule-eesti/
http://www.erametsaliit.ee/et/2013/10/13/saastev-metsandus-on-maaelu-arengu-peamine-tugisammas/

