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Toetuste infopäevad 

Mätsis toimuvad üle Eesti erametsanduse toetuste infopäevad. Märtsi alguses olid esimesed infopäevad, Türil, Rakveres ja Jõhvis. 

Järgmised infopäevad on planeeritud 18.märts Pärnu, 19.märts Tallinn ning 20.märts Tartu. 

Infopäevadel käsitletavad teemad: 

Infopäevadel käsitletavad teemad: 
 erametsaomanike nõustamise toetus; 

 metsa uuendamise toetus; 

 pärandkultuuri säilitamise ja eksponeerimise toetus; 

 erametsaomanike metsa inventeerimise ja kava toetus; 

 metsamaaparandustööde toetus; 

 Natura 2000 toetuse erametsamaale ja toetuse saamise tingimused; 

 E-PRIA kaudu taotlemise võimaluse tutvustamine. 

 

Infopäevadel osalemine on TASUTA 

Lektorid: Triin Suur või Arpo Kullerkupp 

Infopäevade korraldamist toetab Keskkonna Investeeringute Keskus. 

Lisainfo ja registreerimine: 

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

Vaata lisaks ka EEML koolituskalendrit 

 

mailto:kristel.arukask@erametsaliit.ee
http://www.erametsaliit.ee/et/koolituskalender/


 

 

Maamess 2015 16.-18. aprillil osaleb EEML Tartus Maamessil.  

Maamessile ootame EEML boksi osalema ka kõiki EEML liikmeid oma ühistut tutvustama. Maamessiks valmib uus EEML liikmeid ja 

nende poolt pakutavaid teenuseid tutvustav infovoldik. Täpsema Maamessi info saadame Teile lähiajal. 

 

 

Veebruari juhatuse koosolek Tartus 

Juhatus kogunes 17. veebruaril Tartus Eesti Maaülikoolis. Vaadati üle toimunud kohtumised ja arutati päevakorralisi küsimusi.Võeti 

kokku valmistumine 2015. aasta Riigikogu valimisteks. Oli tore vaadata, et EEML ettepanekud jõudsid erakondade 

valimisplatvormidesse ja meedia neid kajastas. Valmistuti metsaühistute kokkusaamiseks 10. märtsil. Tehti ettevalmistusi üldkoosolekuks 

ja osalemiseks Maamessil. 

Juhatuse koosoleku protokolliga saab tutvuda EEML-i kodulehel liikmete keskkonnas 

 

 

Märtsi juhatuse koosolek Veski-Sillal 

10.mätsil toimus EEML juhatuse koosolek, kus kinnitati EEML majandusaasta aruanne. Arutati Maamessi teemadel ning üldkoosoleku ja 

erametsapäeva teemadel. 

Juhatuse koosoleku protokolliga saab tutvuda EEML-i kodulehel liikmete keskkonnas 

 

 

Metsaühistute ühine arengupäev  

Arengupäev toimus 10. märtsil Järvamaal Türi vallas Veskisilla hotellis. Kokkusaamine korraldati, et  metsaühistute juhtidega üheskoos 

vaadata ettepoole, koguda jõudu ja mõtteid, kuidas metsaomanike üleriigilist huvide kaitset edaspidi korraldada, rääkida lahti praegu 

esinevad kitsaskohad ja arutleda tuleviku üle.  Päeva esimeses pooles toimus metsaomanike üleriigilise esindusrganisatsiooni 

funktsioonide täpsustamine, pealelõunal probleemide ja murede kaardistamine, õhtul anti töögruppides sisend lahenduste leidmiseks ning 

võeti päeva jooksul arutatu tulemina kokku.  

Üksmeelel oldi selles, et metsaomanikud vajavad ka edaspidi üleriigilist esindusorganisatsiooni, metsaomanike huve on vaja esindada, 

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


kuid seda tuleb teha teisiti kui seni. Sooviti metsaomanike laiemat kaasatust ning vähem koormust metsaühistu juhtidele. Lahendusena 

pakuti metsaomanike üleriigilises esindusorganisatsioonis volinike süsteemi väljaarendamist ja rakendamist.  

 

 

Igaüheõigused 

Novembris 2014 ja jaanuaris 2015 osales EEML koos Eesti Omanike Keskliiduga Riigikogu keskkonnakomisjoni istungil seoses 

igaüheõigustega ja ettepanekutega keskkonna seadustiku üldosa seaduse muutmiseks ja täiendamiseks. Eesmärk oli leevendada uue korra 

mõjusid maaomanikele ning vältida seaduse tõlgendamisega seotud (kohtu) vaidlusi.  

 

Esitasime Riigikogu Keskkonnakomisjonile ettepanekud keskkonnaseadustiku üldosa seaduse muutmiseks ja täiendamiseks. EEML-i ja 

Eesti Omanike Keskliidu ettepanekul täiendati keskkonnaseadustiku üldosa seaduse parahrahvi 32 selles osas, et edaspidi võib võõral 

maatükil mootor- või maastikusõidukiga viibida üksnes maatüki omaniku loal. Senini sellist kindlat reeglit võõral kinnistul  viibimise 

kohta ei olnud. Seadusemuudatus aitab ära hoida seaduse tõlgendamisega seotud vaidlusi ning kaitseb maaomanike õigusi. 

 

 

 

Erametsaliidu üldkoosolek ja erametsapäev 

Eesti Erametsaliidu üldkoosolek ning traditsiooniline erametsapäev toimuvad 16. aprillil Tartus Atlantise konverentsikeksuses. 

Täpsema info ja päevakava saadame Teile lähiajal.  

 

 

Ulukijahjude ennetamise teatis 

Tuletame meelde, et 1.maiks tuleb esitada ulukikahjude ennetamise teatised.  

Kahjustuste ennetamise teatis tuleb esitada 1. maiks jahipiirkonna kasutajale. Teatises tuleb ära näidata, kus asuvad need 

põllumajanduskultuurid või okaspuu-uuendused või okaspuupuistud (seadus võimaldab hüvitist küsida vaid okaspuu puhul), mille puhul 

maaomaniku arvates on ulukikahjustusi karta. Samuti tuleb teatisesse märkida, milliseid abinõusid maaomanik ise on oma vara kaitseks 

kasutanud või kavatseb kasutada. Kaitseabinõu on näiteks kultuuride töötlemine repellentidega ehk ulukipeletusvahenditega. Teatise võib 

esitada maaomanik ise või tema soovil muu isik (nt metsaühistu), kes teda esindab.  



Teatise soovitusliku vormi ja esitamise juhendi leiate SIIT 

 

 

Õppeleht Sinu Mets jätkab ilmumist Postimehe vahel 

Õppelehe Sinu Mets järgnevad 8 numbrit (ilmumisperiood 2015-2016) ilmuvad ajalehe Postimees lisana. Selle aasta esimene õppeleht 

ilmub Postimehe vahel 6. aprillil, seejärel juunis, septembris ja detsembris. Sinu Metsa värsked numbrid on Erametsakeskuses saadaval 

tasuta, ajakirja koju tellimisel tuleb maksta kojukandetasu. 

Lisainfo: Erametsakeskuse kommunikatsioonijuht: Regina Hansen regina.hansen@eramets.ee  

 

 

EEML kodulehe muudatused 

EEML kodulehe muudatustega soovisime muuta kodulehte kasutajasõbralikumaks. Muudatusteks on menüüde Liikmetele ja 

Metsaomanikule lisandumine, et EEML liikmed ning metsaomanikud leiaks neile vajaliku info hõlpsamini üles. Uuendatud on ka EEML 

tegevuste menüüd, kuhu on lisandunud huvide kaitse alamenüü, kus leiate info EEML huvikaitsetegevuse kohta ning mille alt avanevad 

ka EEML koostatud kirjad ja ettepanekud. 

Metsaomanike jaoks lisasime EEML kodulehele infomaterjalid metsamajanduse kohta ning erinevate lepingute näidised. Samuti leiab 

Metsaomanikule alamenüü alt erametsaomanike koolituste info. 

EEML koduleht on pidevas muutumises ning loodame, et koostöös teiega saame selle veelgi kasutajasõbralikumaks muuta. 

Kui Teil on tähelepanekuid või ettepanekuid EEML kodulehe muutmise osas siis palun edastage need projektijuht Kristel Arukasele 

kristel.arukask@erametsaliit.ee   

 

 

EEML infokirjad  

 

Eesti Erametsaliidu kodulehel on alates jaanuari teisest poolest loetavad kõik eelnevad infokirjad. Edaspidi saadame infokirju lisaks 

avatud kirjana ka manusena pdf failina, et kõigil soovijatel oleks seda mugav lugeda ning edasi saata. Infokirju saate lugeda: 

http://www.erametsaliit.ee/et/liikmed-2/infokirjad/ 
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Värsked uudised www.erametsaliit.ee 
 

 

 

 

 

Hoia end kursis Eesti Erametsaliidu jagatud uusima infoga Facebookis 

 

 

 

MTÜ Eesti Erametsaliit 

Mustamäe tee 50 (III korrus) 

10621 Tallinn 

 

Telefon: 65 25 888 

e-post: erametsaliit@erametsaliit.ee 
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