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6. märtsi juhatuse koosolek Tallinnas 

Juhatus kogunes koosolekuks EEML-i kontoris Tallinnas. Päev algas pikema ülevaatega toimunud kohtumistest. EEML-i liikmemaksu töögrupp 

tutvustas väljatöötatud liikmemaksu arvutamise valemit. Arutati EEML-i finatsolukorda ning kevadise üldkoosoleku päevakorda. Järgmine 

korraline juhatuse koosolek toimub 24. aprillil Tartus.  

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

 

 

EEML Tartus Maamessil (24.-26. aprill) 

Erametsanduse organisatsioonide esindajana tutvustab Eesti Erametsaliit Maamessi publikule ühistegevust ning jagab metsaomanikele infot 

oma ühistute teenuste kohta. Maamessi ajaks on valmimas ka värske Eesti Erametsaliitu tutvustav voldik. 

Palume kõigil EEML liikmesorganisatsioonidel teada anda, kas neil on olemas oma infovoldik, mida nad sooviksid Maamessil EEML boksis jagada. 

Samuti ootame infot, kes ühistute esindajatest oleks valmis EEML boksis osalema ning EEML-i ja ühistutega seotud infot jagama. Küsimused ja 

lisainfo: kristel.arukask@erametsaliit.ee tel: 53 468 109  

http://www.erametsaliit.ee/et/liikmed-2/dokumendid/
mailto:kristel.arukask@erametsaliit.ee


 

 

Üldkoosolek Tartus 24. aprillil  

Eesti Erametsaliidu korraline üldkoosolek toimub 24. aprillil Tartus Atlantise Konverentsikeskuses. Üldkoosoleku kutsed, päevakorra ning muud 

materjalid saadame Teile aprilli alguses.  

 

 

Erametsapäevast 

Traditsiooniline Erametsapäev toimub sel aastal 24. aprillil Tartus Atlantise Konverentsikeskuses enne EEML korralist üldkoosolekut. 

Erametsapäeval tunnustame tublisid tegijaid ning arutleme erametsanduse teemadel. Tublisid tegijaid tunnustab Eesti Erametsaliit koostöös 

Erametsakeskusega. Lisainfo: kristel.arukask@erametsaliit.ee  

 

 

Küsi maa jahindusliku kasutamise eest tasu 

Saatsime oma liikmetele juhendi, kuidas küsida tasu, kui maaomand jääb RMK jahipiirkonda. Selleks, et saada tasu maa jahindusliku kasutamise 

eest, mis jääb RMK jahipiirkonda, tuleb RMK-le saata 1. septembriks 2014 kiri. Kirja tuleb märkida maaomaniku nimi, kinnistute või 

katastriüksuste numbrid ja arveldusarve, kuhu soovitakse maaomandi jahindusliku kasutuse eest tasu kandmist. Kiri tuleb saata aadressil 

jaht@rmk.ee  

Juhendi koos soovitusliku kirja vormiga leiate liikmete infokeskkonnast http://www.erametsaliit.ee/et/liikmed-2/kasulik-info/  

 

Toimus WeevilSTOP projekti ülevaatekoosolek  

12. märtsil toimus Brüsselis Euroopa Liidu 7. raamprogrammi poolt finantseeritava WeevilSTOP projekti ülevaatekoosolek, kus tutvustati 

Euroopa Komisjoni esindajatele projekti meeskonda ning projektiga toimunud tegevusi, tehnilist tausta, eelarvet ning projekti tulemusena 

valmiva spetsiaalse metsataimede automaattöötlemise liini turustamisvõimalusi. Projekti eesmärk on välja töötada spetsiaalne metsataimede 

mailto:kristel.arukask@erametsaliit.ee
mailto:jaht@rmk.ee
http://www.erametsaliit.ee/et/liikmed-2/kasulik-info/


  

automaattöötlemise liin taimlatele. Taimi töödeldakse spetsiaalse vahaga, et kaitsta neid männikärsaka kahjustuste eest. Projekti on kaasatud 

erinevad partnerid, alustades teadusasutustega, masinaehitajatega ning lõpetades metsaomanike esindusorganisatsioonidega. Näiteks on lisaks 

Eesti Erametsaliidule kaasatud ka Läti Metsaomanike Organisatsioon, ning ka Euroopa Metsaomanike Föderatsioon (CEPF). 

Projekti kodulehekülg: http://www.weevilstop.com/ 

 

 

Osaleme MAK 2014-2020 juhtkomisjoni ning MAK 2007-2013 seirekomisjoni töös 

EEML-i juhatus otsustas 13.02.2014, et EEML-i esindajaks Eesti maaelu arengukava (MAK) 2007-2013 seirekomisjonis ning Eesti maaelu 

arengukava 2014-2020 ettevalmistavas juhtivkomisjonis on EEML-i tegevjuht Liina Laineveer. Põllumajandusminister kinnitas 17.03.2014 

käskkirjadega nr 53 ja 54 MAK 2007-2013 seirekomisjoni ja MAK 2014-2020 ettevalmistamiseks nõuandva õigusega juhtkomisjoni koosseisu. 

 

 

Värsked uudised www.erametsaliit.ee 

Jahimaal on kasvav väärtus: RMK teenis tänavu jahilubade enampakkumisega üle 350 000 euro 

Kes ja miks raiuvad meie metsi? 

Suurendame riiki tuleva ja vähendame riigist lahkuva raha hulka 

Veelkord raemahtude hindamisest 

Kasvatada metsa või pidada ulukifarmi? 

Raiemaht ei ohusta Eesti metsa 

Metsanduse kutse andja konkursi võitja on selgunud 

 

http://www.weevilstop.com/
http://www.erametsaliit.ee/
http://www.erametsaliit.ee/et/2014/03/10/jahimaal-on-kasvav-vaartus-rmk-teenis-tanavu-jahilubade-enampakkumisega-ule-350-000-euro/
http://www.erametsaliit.ee/et/2014/03/10/kes-ja-miks-raiuvad-meie-metsi/
http://www.erametsaliit.ee/et/2014/03/14/suurendame-riiki-tuleva-ja-vahendame-riigist-lahkuva-raha-hulka/
http://www.erametsaliit.ee/et/2014/03/14/veelkord-raemahtude-hindamisest/
http://www.erametsaliit.ee/et/2014/03/17/kasvatada-metsa-voi-pidada-ulukifarmi/
http://www.erametsaliit.ee/et/2014/03/17/raiemaht-ei-ohusta-eesti-metsa/
http://www.erametsaliit.ee/et/2014/03/19/metsanduse-kutse-andja-konkursi-voitja-on-selgunud/

