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16.04.2015 üldkoosolek Tartus  

 

16. aprillil toimus Tartus Atlantise konverentsikeskuses Eesti Erametsaliidu korraline üldkoosolek.  

 

Üldkoosolekul kinnitati ühingu 2014. aasta majandusaasta aruanne, ühingu 2015. aasta eelarve ning liikmemaks. Ühiselt vaadati läbi 10. 

märtsil Järvamaal toimunud metsaühistute arengupäeval tehtud ettepaneku põhjal ettevalmistatud Erametsaliidu põhikirja 

muudatusettepanekud ja otsustati need üldkoosoleku otsusega kinnitada. Põhikirja muudatuste eesmärgiks on liidus väljaarendada volinike 

süsteem, et tagada metsaomanike laiem kaasatus metsaomanike esindusorganisatsiooni töösse.  

 

Üldkoosoleku protokolliga saab tutvuda EEML-i kodulehe liikmete keskkonnas: SIIN 

 

 

 

16.04.2015 juhatuse koosolek Tartus  

 

Juhatus kogunes enne 16.04.2015 Erametsaliidu üldkoosolekut, et jagada infot vahepeal toimunud kohtumiste kohta ning arutada 

päevakorralisi küsimusi. 15.04.2015 laekus EEML-i juhatusele MTÜ Mädara Metsaühingu avaldus, sooviga astuda EEML-i liikmeks. 

Juhatuse otsusega võeti MTÜ Mädara Metsaühing liidu liikmeks vastu. 

 

Juhatuse koosoleku protokolliga saab tutvuda EEML-i kodulehe liikmete keskkonnas: SIIN 

 

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


 

 

Maamess 

 

Eesti Erametsaliit  (EEML) osales 16.-18. aprillil toimunud Maamessil. Messil tutvustasime EEML liikmeks olevaid ühistuid ja nende poolt 

erametsaomanikele pakutavaid teenuseid sh EEML-i tegevusi erametsaomanike huvide kaitsel. Seekordsel messil jäi silma metsaomanike 

suurem teadlikkus Erametsaliidu tegemiste suhtes. Maamessiks valmis ka EEML-i uus infovoldik, millega saab tutvuda SIIT 

 

Täname kõiki, kes aitasid kaasa Maamessil osalemisel õnnestumisele ning osalesid Maamessil EEML-i boksis! 

Järgmiste kohtumisteni! 

 

 

 

Erametsapäev 

 

16. aprillil toimus Tartus Maamessi raames traditsiooniline erametsapäev. Eesti Erametsaliidu ja Erametsakeskuse vastuvõtul avaldati tänu 

tublidele ametnikele ja koostööpartneritele.  

Tubli kõneisik - Heiki Hepner 

Tubli looduskaitsja - Anti Rallmann  

Tubli riigiametnik - Maret Parv  

Tubli ajakirjanik - Leili Mihkelson  

Tubli konsulent - Liivi Ehrpais  

Tubli metsaühistu esimees - Atso Adson  

Tubli metsaühistu juhatuse liige - Tiit Kosenkranius  

Tubli EMK töötaja - Thea Veltson  

 

Tunnustatute kohta saad pikemalt lugeda SIIT 

 

Pildil Heiki Hepner 

 

 

Metsaomanik ootab uuelt valitsuselt õiglast looduskaitset 

 

Eesti Erametsaliit, mille liikmete omandis on ligi veerand Eesti erametsamaast, võttis 16.04.2015 üldkoosolekul vastu avaliku pöördumise. 

Eesti Erametsaliit tunnustas, et uue valitsuse koalitsioonileppesse on jõudnud mitmed metsaomanikele olulised küsimused, kuid ootab 

http://www.erametsaliit.ee/documents/2014/10/eeml-voldik.pdf
http://www.erametsaliit.ee/et/2015/04/16/erametsapaeval-jagati-tootajatele-ja-koostoopartneritele-tunnustust/


konkreetseid samme pikka aega kestnud ja tõsiseid vastuolusid tekitanud probleemide lahendamisel.  

 

Kõige prioriteetsemaks peavad metsaomanikud seda, et kiiresti lahendataks probleem, kus piiranguid maaomandile kehtestatakse ilma 

põhiseaduses ettenähtud õiglase ja kohese hüvitiseta. 

 

Esimese sammuna tuleks lahendada äsja tekkinud ebanormaalne olukord, kus Natura 2000 piirangute hüvitisi, mis ei kompenseeri enam 

ammu täies ulatuses saamata jäävat tulu, on hakatud nüüd veel maksustama tulumaksuga. Kõige enam puudutab see füüsilisest isikust 

maaomanikke. 

Samuti tuleb lahendada ebaõiglane olukord, kus Natura 2000 mittekuuluvatel kaitsealadel ei saa maaomanikud sisuliselt mingit 

kompensatsiooni. 

Lisaks peavad Eesti Erametsaliidu liikmed oluliseks, et Narva Elektrijaamades alustataks koheselt taastuva tooraine, sh küttepuu, kasutamist. 

 

Loe pöördumise tervikteksti SIIT 

 

 

 

Osalemine riikliku arengudokumendi „Kliimapoliitika põhialused aastani 2050“ koostamisel 

 

Eesti Erametsaliit osaleb riikliku arengudokumendi „Kliimapoliitika põhialused aastani 2050“ metsanduse peatüki koostamiseks 

Keskkonnaministeeriumi kliimapoliitika põhialuste koostamise metsanduse töörühmas. EEML-i esinaja töörühmas on EEML-i projektijuht 

Kristel Arukask.  

 

Arengudokumendi eesmärgiks on kujundada ja riiklikul tasemel kokku leppida Eesti pikaajalise kliimapoliitika visioon ja poliitikasuunised 

aastani 2050. Eesmärk on formuleerida ja riiklikul tasemel kokku leppida pikaajalised poliitikasuunised selleks, et Eesti saaks liikuda 

säästliku, vähese süsiniku heitega ja keskkonnasõbraliku majanduse suunas. Arengudokumendi vastuvõtmist Riigikogu poolt kavandatakse 

2016. aasta lõpus.  

 

Vaata rohkem infot: SIIT 

 

 

 

Eesti Erametsaliidu ettepanekud väike-kärbsenäpi kaitse tegevuskava eelnõule 

 

Keskkonnaamet saatis 12.03.2015 EEML-ile tutvumiseks ja ettepanekute esitamiseks väike-kärbsenäpi kaitse tegevuskava eelnõu. 

Esitasime 25.03.2015 Eesti Erametsaliidu poolsed ettepanekud väike-kärbsenäpi kaitse tegevuskava eelnõule. 

http://www.erametsaliit.ee/documents/2015/04/eesti-erametsaliidu-uldkoosolkeu-poro.pdf
http://www.envir.ee/et/uudised/keskkonnaministeerium-alustas-kliimapoliitika-pohialuste-valjatootamisega


 

Nagu juba varasemalt eelnevate kaitse tegevuskavade puhul, nii juhtsisime ka siin tähelepanu asjaolule, et kaitse tegevuskava eelarve 

koostamisel ei ole arvestatud Säästva Arengu põhimõtetega. Arvestatud on küll otseseid kulusid kava elluviimiseks, kuid arvestamata on 

jäetud Säästva Arengu kahe teise aspektiga ehk siis majanduslike ja sotsiaalsete aspektidega. Kui kaitse tegevuskavas tehakse ettepanek 

piirata raieaegasid tulundusmetsades, siis tuleks eelarves arvestada ka raieaegade piirangust tulenevate kuludega ja saamata jäänud tuludega 

maaomanikele ja ühiskonnale. Piiranguist tingitud kulude arvestamise kohustus, annaks võimaluse hinnata realistlikult ettepanekute hinda.  

 

Leia ettepanekute terviktekst SIIT 

 

 

 

Natura 2000 erametsamaa toetus 

 

Taotlusi võetakse vastu 2.-21. mai 2015. a.  

Natura 2000 erametsamaa toetuse taotlusi koos kaardi ja lisadokumentidega võtab vastu, menetleb ja teeb kohapealse kontrolli ning määrab 

toetuse Sihtasutus Erametsakeskus. Toetuse maksab välja Põllumajanduse Registrite  ja Informatsiooni Amet. Taotlus tuleb esitada igal 

aastal uuesti. Taotlusi saab esitada e-PRIA portaalis https://epria.pria.ee/epria/ alates 4. maist, digitaalselt allkirjastatuna natura@eramets.ee 

e-posti aadressile, posti teel (SA Erametsakeskus, Mustamäe tee 50, 10621, Tallinn) või tuua ise SA Erametsakeskuse kontrorisse Mustamäe 

tee 50, Tallinn või tuua ise SA Erametsakeskuse kontorisse Mustamäe tee 50, Tallinn. 

 

Toetusega aidatakse kaasa Natura 2000 erametsamaa säästavale kasutusele, kompenseerides erametsaomanikule Natura 2000 metsaalade 

majandamisel saamata jäänud tulu. 

 

 

 

Metsameetme ja Natura infopäevad metsaomanikele 

 

Metsameetme ja Natura infopäevad metsaomanikele toimuvad: 

Sakus 28.04  - PMA saal (Teaduse 2) 

Tartus 05.05. – Keskkonnaamet (Aleksandri 14)  

Pärnus 06.05. – PMA saal (Kerese 4) 

Rakveres 07.05. – veterinaar- ja Toiduameti saal (Neffi 2) 

Saalid on broneeritud 14.00-19.00.  Infopäevad algavad kell 15.00. 

 

http://www.erametsaliit.ee/documents/2015/04/eeml-ettepanekud-vaike-karbsenapi-kaitse-tegevuskava-eelnoule.pdf
https://epria.pria.ee/epria/
mailto:natura@eramets.ee


Infopäev ühistutele: 

Türil kultuurimaja saalis toimub 12.05.10.00-15.00 metsaühistute juhtide seminar, kus lisaks metsameetme ja Natura teemale räägitakse ka 

muud metsajuttu. 

Kõik infopäevad algavad 15.00, osalemiseks tuleb eelnevalt registreeruda www.eramets.ee sündmuste kalendris. 

Rohkem infot toetuste ja nõustamise kohta leiad Erametsakeskuse kodulehelt 

 

 

PRIA infokiri – aprill 2015 

Infokirja leiate SIIT 

 

 

 

Koolitused erametsaomanikele 

 

Sel aastal on toimunud kuus toetuste infopäeva erametsaomanikele koostöös SA Erametsakeskusega, neli piirkondlikku koolitust koostöös 

metsaühistutega ning üks praktiline koolitus koostöös Luua Metsanduskooliga.  

Koolituste materjale saate lugeda SIIT 

Sel aastal on veel planeeritud kuus piirkondlikku koolitust ning kaks praktilist koolitust Luual.  

 

Koolituste infot jagame jooksvalt EEML kodulehel ja EEML Facebooki vahendusel. 

 

 

 

Järgmised juhatuse koosolekud 

 

Juhatuse koosolek toimub 19. mail Kohila vallas. 

 

Oma osalemissoovist koosolekul palume teatada e-posti aadressil: kristel.arukask@erametsaliit.ee  

 

http://www.eramets.ee/
http://www.eramets.ee/eventsarchive/events/
http://www.pria.ee/uudiskiri/vaade/hea_klient_04_15
http://www.erametsaliit.ee/et/koolituste-ettekanded/
mailto:kristel.arukask@erametsaliit.ee


 

 

Ootame küllakutseid 

Lisainfo: Kristel Arukask 

kristel.arukask@erametsaliit.ee 

 

 

Värsked uudised www.erametsaliit.ee  

 

Vaata ka EEML Facebooki lehte 

 

 

MTÜ Eesti Erametsaliit 

Mustamäe tee 50 (III korrus) 

10621 Tallinn 

 

Telefon: 65 25 888 

e-post: erametsaliit@erametsaliit.ee 

 

mailto:kristel.arukask@erametsaliit.ee
http://www.erametsaliit.ee/
https://www.facebook.com/pages/Eesti-Erametsaliit/354663447900151?fref=photo
mailto:erametsaliit@erametsaliit.ee

