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Hea EEMLi liige 

 

Minu esimesed kolm nädalat Eesti Erametsaliidu peres on möödas ja ilmub 2014. aasta esimene liikmete infokiri. Selleks, et Teil oleks 

rohkem huvitavat lugemist ja et õpiksin Teid paremini tundma, palun Teilt nüüd ja edaspidi infot oma ühistu tegemiste ja sündmuste 

kohta. Infot saates ärge kunagi kõhelge ega arvake, et Teie ühistus toimuvad sündmused ei ole piisavalt tähelepanuväärsed. Meid 

huvitavad kõik ettevõtmised, mis on mõeldud laiemale avalikkusele, samuti ühistu saavutused, tähtpäevad jms. Sündmused ja uudised 

leiaksid kajastust EEMLi infokirjas ning kindlasti kodulehel. Palve oleks ka õppepäevi ja muid ühistu sündmusi jäädvustada – palun tehke 

näiteks lihtsalt paar pilti ja kirjutage allkiri. Selle põhjal saame koos teha igast sündmusest uudise.  

 

 

Töötame välja juhiseid metsaomanikele elektriliinide aluse maa kasutamise lepingute sõlmimiseks 

EEML töögrupp asub välja töötama valemit, milline peaks metsaomaniku seisukohast olema õiglane kompensatsioon elektriliinide aluse 

maa kasutamise eest. Valemi väljatöötamise järel asub EEML läbirääkimisi pidama võrguteenuste pakkujatega ning Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumiga.  

Liikmetele saadame peagi ka põhjalikumad materjalid ning lepingute näidised. 

Töögruppi on oodatud metsaühistute esindajad, kes soovivad selles protsessis osaleda ning kaasa rääkida, palume anda oma soovist teada 

projektijuht Kristel Arukasele, kristel.arukask@erametsaliit.ee 
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Metsa majandusliku väärtuse parandamise toetus küsimärgi all 

EEML üldkoosolek tegi Põllumajandusministeeriumile pöördumise, milles väljendas muret et metsade majandusliku ja ökoloogilise 

väärtuse parandamiseks ei toimu 2014. aastal taotlusvooru ja et 

selle tulemusena väheneb 2015. aastal oluliselt erametsade hooldusmaht.  

Põllumajandusministeerium saatis EEMLile 8.01. vastuskirja ja tõi välja, et suur osa toetustest on seni veel kasutamata: „1. detsembri 

2013. a seisuga on alameetme 1.5.1 “Metsa majandusliku väärtuse parandamine” 

puhul määratud toetustest välja maksmata rohkem kui 2,6 miljonit eurot. See on ca kaks korda rohkem kui 2013. aasta jooksul välja 

makstud toetussumma.“ 

Ministeerium märgib, et kuna toetusvahendite ärakasutamine on seni erametsaomanikele ja metsaühistutele osutunud tõsiseks 

väljakutseks, ei ole täiendava taotlusvooru korraldamine 2014. aastal põhjendatud, kuna see seaks ohtu vahendite kasutamise 

programmiperioodi lõpuks. 

EEML teeb ministeeriumile ettepaneku avada 2014. aastal taotlusvoor, sest otsused toetuste kohta tulevad alles 2015. aasta alguses. 

 

 

Ootame kandidaate Erametsakeskuse nõukotta 

Erametsakeskuse nõukoja praeguse koosseisu volitused saavad peagi läbi. EEML ootab nõukorra uusi kandidaate, kelle kätesse usaldada 

erametsanduse tark suunamine.  

Erametsakeskuse nõukotta kuulub 8-15 esindajat Eesti Erametsaliidust. Kandidaadiks nõukotta sobivad ühistute esindajad, kellel on 

kogemus toetustega tegelemisel, kuid lisaks ka laiem vaade kogu erametsandusele. Erametsakeskus ootab nõukoja töö raames häid ideid 

ja konkreetseid ettepanekuid.  

Palume oma soovist hiljemalt 4. veebruariks teada anda projektijuht Kristel Arukasele, kristel.arukask@erametsaliit.ee. 
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Liikmemaksude töörühm  

EEML on võtnud nõuks liikmemaksude tasumises korda luua ning ühtlasi ka liikmemaksude arvestamine läbi vaadata. Palun saada oma 

ettepanekud, kuidas Teie arvates oleks liikmemaksu õiglane arvestada. 

Meid huvitab Sinu tagasiside: palun pane lühidalt kirja oma ühistu senine kogemus ja ettepanekud liikmemaksu mõistliku suuruse ja 

arvestuse korra osas. Oled oodatud osalema ka liikmemaksude arvestamise töögrupis! 

Palume oma soovist teada anda hiljemalt 4. veebruariks projektijuht Kristel Arukasele, kristel.arukask@erametsaliit.ee. 

 

 

Kui suur on sinu ühistu? 

Selleks, et oma liikmete eest paremini seista ja tulevikusihte seada, vajame täpseid andmeid. EEML palub kõigil ühistutel teatada 1. 

veebruariks 2014 ühistu liikmete arv ja maaomandi suurus  2013. aasta detsembri lõpu seisuga. 

Ootame infot aadressil: kristel.arukask@erametsaliit.ee 

 

 

Juhatus ootab liikmetelt küllakutseid 

Tänavu on planeeritud EEMLi juhatuse koosolekut järgmistel kuupäevadel ja järgmistes kohtades: 

 13. veebruaril Haapsalus, külas Läänemaa Metsaühistul 

6. märtsil Tallinnas EEMLi Mustamäe kontoris 

 Mais Jõgevamaal, külas Palamuse Metsaseltsil 

Juunis Iisakus, külas Iisaku Metsaühistul 

mailto:kristel.arukask@erametsaliit.ee
mailto:kristel.arukask@erametsaliit.ee


 Juulis Hiiumaal, külas Hiiumaa Metsaseltsil 

Kutsuge meid külla ja osalege ka ise aktiivselt juhatuse koosolekutel! 

 

 

Talumetsamajandajate konkurss värskes kuues 

EEML esitab talumetsamajandajate konkursi projekti KIK veebruari taotlusvooru. Tuletame ühistutele meelde, et Teie tagasiside ja 

ettepanekud konkursi korraldamise osas on väga oodatud! 

Uus projekt on jätkuks traditsioonilisele talumetsamajandajate projektile. Eesmärk on saavutada suurem konkursil osalejate arv ning 

senisest laiem avalik huvi ja kajastatus meedias.  

Milline võiks olla konkursi nimi? 

Millised võiks olla muudatused osalejatele? 

Millised võiks olla kategooriad? 

Kas teha muudatusi kokkutulekul? 

Mõtted ja ettepanekud on oodatud 20. jaanuariks projektijuht Kristel Arukase aadressile, kristel.arukask@erametsaliit.ee 

 

 

Maamess ja kevadine üldkoosolek 

24.-26. aprillini 2014 osaleb Eesti Erametsaliit Tartus Maamessil. 

24. aprillil 2014 toimuvad kevadine üldkoosolek ja traditsiooniline Erametsapäev (täpse aja ja koha täpsustame) 
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Selle aasta esimene juhatuse koosolek toimus 9. jaanuaril Tallinnas 

 

Juhatus kogunes koosolekuks Eesti Erametsaliidu kontoris Tallinnas. Päev algas pikema ülevaatega toimunud kohtumistest. Pikemalt 

arutati koos Arpo Kullerkupuga EMK Nõukoja edasise töö korraldamise üle. Kuna EMK nõukoja volitused saavad varsti läbi, siis  oli arutluse 

all edasise töö kavandamine koostöös EEMLiga. Osapooled tõdesid, et edaspidi ootatakse laiemat vaadet erametsandusele ning nõukoja 

liikmete poolset suuremat initsiatiivi ja algatust. EMK uued nõukoja liikmed selguvad veebruaris. Arutati EEMLi arengukavas 2014. aastaks 

planeeritud tegevuste elluviimist ja selleks vajaliku rahastuse leidmise võimalusi. Juhatuse koosoleku protokolliga saab tutvuda EEMLi 

kodulehel.  

 

Metsaseaduse muudatustest 

Seoses metsaseaduse muudatuste jõustumisega palusime teil saata meile infot, milliseid küsimusi on metsaseaduse muudatused 

tekitanud. Saadetud tähelepanekute ja küsimuste põhjal koostame Keskkonnaministeeriumile ja Keskkonnaametile järelpärimise 

erinevate punktide kohta.  

Ootame teie tähelepanekuid ja küsimusi ka edaspidi. 

 

 

Muutunud on liikmetele mõeldud kodulehe info lugemise parool 

 

Teavitame, et muutunud on liikmetele mõeldud kodulehe info lugemise parool. Uue parooli saab oma ühistu juhilt 

 

. 

 

Värsked uudised www.erametsaliit.ee 

http://www.erametsaliit.ee/


 

Leili Mihkelson metsablogis: Muutuvad külamaastikud 

Saaremaa Sadamast läks teele esimene koorem hakkpuitu 

Inimesest, loodusest ja nende kaitsest 

Tasub kaeda: müravaba metsatöö päevad 

Mis on sellel metsapildil hästi? 

Maaomanik küsib: kui olen oma maal jahipidamise keelanud, kas tohin seal ise jahti pidada? 

Soome metsaseadus usaldab metsaomanikke 

Tarbepuidu varumisest rahvapärimuses 

Metsateatist pole varsti enam vaja pikalt oodata 

Eesti Metsaselts kutsub osalema 46. Euroopa metsandustöötajate talinädalal Soomes Kontiolahtis 
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http://www.erametsaliit.ee/et/2014/01/15/tasub-kaeda-muravaba-metsatoo-paevad/
http://www.erametsaliit.ee/et/2014/01/14/mis-on-sellel-metsapildil-hasti/
http://www.erametsaliit.ee/et/2014/01/14/maaomanik-kusib-kui-olen-oma-maal-jahipidamise-keelanud-kas-tohin-seal-ise-jahti-pidada/
http://www.erametsaliit.ee/et/2014/01/13/soome-metsaseadus-arvestab-metsaomanikku/
http://www.erametsaliit.ee/et/2014/01/10/tarbepuidu-varumisest-rahvaparimuses-2/
http://www.erametsaliit.ee/et/2014/01/10/metsateatist-pole-varsti-enam-vaja-pikalt-oodata/
http://www.erametsaliit.ee/et/2014/01/10/eesti-metsaselts-kutsub-osalema-46-euroopa-metsandustootajate-talinadalal-soomes-kontiolahtis/

