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Üldkoosolek tulemas! 
 

Kutsed ja materjalid on tänaseks kõikidele liikmeks olevatele metsaühistutele saadetud! Tuletame meelde, et koosolek toimub 6. 

detsembril algusega kell 14:00. Oma osavõtust palume teatada hiljemalt 2. detsembriks e-postile kristel.arukask@erametsaliit.ee või 

telefonil 53 468 109. 

 

 

MAK 2014-2020 meetmete avanemisest 2014. aastal 

 

Põllumajandusminister esines hiljuti konverentsil "Põllumajanduse Äriplaan 2014". Oma ettekandes tutvustas minister uueneva maaelu 

arengukava eesmärke ja olemust. Lisaks sellele puudutas minister lähitulevikku, täpsemalt 2014. a. meetmete avanemist. Maaelu 

toetustele on 2014. a. nö. vaheaasta ning see tähendab, et tõenäoliselt tuleb vaheaasta ka metsade hooldamise toetusele. Vaata ministri 

ettekannet siit. 

 

Teeme omalt poolt kõik võimaliku, et seda vahe-aastat meetmesse ei tuleks. 

 

 

Metsaseaduse muudatused jõustuvad 1. jaanuar 2014 

 

Riigikogu võttis 20. novembril 56 poolthäälega (2 vastu, 2 erapooletut) vastu valitsuse algatatud metsaseaduse ja halduskoostöö seaduse 

muutmise seaduse. Riigikogu pressiteenistus kirjutab, et metsaseaduse muudatustega vähendatakse piiranguid väikemetsaomandi 

kasutamiseks ja luuakse võimalused paberivabamaks lubade menetlemiseks. Vaata pressiteadet siit. Stenogramm on leitav Riigikogu 

kodulehelt. 

mailto:kristel.arukask@erametsaliit.ee
http://www.slideshare.net/pollumajandusministeerium/pllumajandustoetused-2014
http://www.riigikogu.ee/index.php?id=177740
www.riigikogu.ee


 

 

2014. a. juhatuse koosolekud 

 

2014. a. esimene juhatuse koosolek on planeeritud 9. jaanuari peale. Koosolek toimub EEML-i Tallinna kontoris Mustamäe tee 50. 

Osalemissoovist palun teavitada Kristelit (kristel.arukask@erametsaliit.ee). Edasiste juhatuse koosolekute osas ootame meelsasti 

küllakutseid. Juhatus on viimase poolaasta jooksul külastanud Vändra MÜ, Rakvere MÜ ning käinud nii Tartus kui Viljandis. Andke 

endast märku ja kutsuge juhatuse liikmed külla! 

 

 

Puiduturu III kvartali hinnaülevaade 
 

Okaspuupalkide hinnad on möödunud kvartaliga kasvanud ja jõudnud viimaste aastate rekordtasemele. Männipalkide hind on kvartaliga 

kasvanud 1,3%, männipeenpalgid ja kuusepalgid on kallinenud 3,3% ja kuusepeenpalgid 6,1%. Täpsemalt ja rohkem saab lugeda Heiki 

Hepneri koostatavast hinnainfost siit. 

 

 

Aasta puitehitised on selgunud 
 

14. novembril KUMUs toimunud konverentsi „Puit – homse elukeskkonna võti“ raames anti välja konkursi „Aasta Puitehitis 2013“  

võitja. Peaauhinna vääriliseks tunnistati ÖÖ-ÖÖ arhitektide poolt projekteeritud rannamaja Laulasmaal. Eriauhinnad anti välja ka fassaadi, 

liimpuidu kasutamise ning vineeri kategooriates. Auhinna väljaandmist ja konverentsi korraldas Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit. Loe 

täpsemalt siit.  

 

 

Usin Keskkonnaministeerium 

 

Keskkonnaministeerium on viimase kuu aja jooksul kiitnud heaks pool tosinat kaitse-eeskirja ning ka tegevuskavad kotkaste kaitseks. 

Sihtkaitsevööndi toetuse maksmiseks aga 2014. a. riigieelarvest raha ei leitud. Eesti maismaa pindalast on kaitse all 18,1 protsenti, 

akvatooriumist 31,1 protsenti. Metsadest on kokku kaitse all ligi 30 protsenti ja range kaitse all 10 protsenti. 

 

Vaata rohkem meie kodulehelt ja Facebookist. 

mailto:kristel.arukask@erametsaliit.ee
http://www.erametsaliit.ee/et/2013/11/12/okaspuupalkide-hind-on-kallinenud-kuttepuu-hind-jaanud-samaks/
http://www.erametsaliit.ee/et/2013/11/15/aasta-puitehitis-2013-on-suvemaja-laulasmaal/
http://www.erametsaliit.ee/et/2013/11/08/usin-keskkonnaministeerium-valitsus-kiitis-heaks-pool-tosinat-kaitse-eeskirja/
https://www.facebook.com/pages/Eesti-Erametsaliit/354663447900151


 

 

Metsaveo eriload tähtajatuks?!  

 

Majandusministeerium on koostanud eelnõu, mis muudab senist raskete veoste erilubade väljaandmise süsteemi talvisel perioodil. Eeskätt 

puudutab see töötlemata ümarpuidu vedu. Erivedu täismassiga kuni 52 tonni, mida lubatakse siis, kui tee muldkeha on vähemalt poole 

meetri sügavuselt külmunud. Tundub, et metsasektori ühised pingutused on esimese pisikese vilja poetanud. Aga pikk tee on veel käia! 

Loe edasi!  

 

http://www.erametsaliit.ee/et/2013/11/20/metsaveo-eriload-muudetakse-ilmastikust-soltuvana-tahtajatuks/

