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Koolitused 2016. aastal 

Jätkub EEML koolitusprojekt, mille raames korraldatakse koostöös SA Erametsakeskusega metsaomanike toetuste infopäevad, koostöös 

Luua Metsanduskooliga kolm praktilist õppepäeva ning koostöös kohalike metsaühistutega 10 piirkondlikku õppepäeva. 

Esimene õppepäev toimub Ida-Virumaal Iisakus ning teemaks on Metsade säästvast metsamajandamisest, metsauuendus ja selle 

tähtsusest. Lisainfo õppepäeva kohta leiate SIIT 

Koolituste ja õppepäevade kohta uuendame infot EEML kodulehel jooksvalt. 

Koolituste korraldamist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus 

 

 

Eesti Erametsaliidu juhatuse koosolek 

Selle aasta esimene koosolek toimus 19. jaanuaril Pärnus. 

EEML juhatus arutas järgnevaid teemasid 

1. Eelmise juhatuse koosoleku protokollist 

2. Toimunud kohtumised 

3. ETKL-i liikmelisuse küsimus ja edasine koostöö 

4. EEML tegevussuunad 

5. EEML 2016. aasta eelarve 

6. Kevadise volinike koosoleku toimumise aeg 

7. Järgmised juhatuse koosolekud 

8. Muud küsimused 

 

Juhatuse koosoleku protokolli leiate SIIT 

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


 

 

Seoses Vabariigi Valitsuse otsusega lubada Narva elektrijaamades väheväärtusliku puidu põletamine andis EEML välja kaks 

pressiteadet, et tunnustada Vabariigi Valituse otsust ning kummutada väheväärtusliku puidu põletamise teemal tekkinud müüte. 

Eesti Erametsaliidu pressiteade 17.01.2016 Väheväärtusliku puidu põletamine Narva elektrijaamades ergutab Eesti majandust 

Eesti Erametsaliit tervitab Vabariigi Valitsuse otsust muuta taastuvenergiaga seonduvat seadusandlust, mis annab võimaluse Narva 

elektrijaamades tulevikus taas küttepuud põletada. 

Kuna Eesti liigub taastuvenergia kasutamisel ennaktempos, saame taastuvenergia statistilise ülejäägi müüa teistele liikmesriikidele. Eesti 

Erametsaliit on veendunud, et küttepuidu kasutamine Narva elektrijaamades aitab kiiresti parandada tööhõivet meie maapiirkondades ja 

elavdada majandust. 

Loe pressiteadet edasi SIIT 

 

Eesti Erametsaliidu pressiteade 26.01.2016 Eesti Erametsaliit: nelja miljoni tihumeetri puidu põletamine Narvas on pahatahtlik 

müüt 

Eesti Erametsaliit toetab puidu laiemat kasutamist Eesti energeetikasektoris. See on kooskõlas rohemajanduse põhimõtetega ja 

pikas perspektiivis jätkusuutliku arengu eeldus. 

„Küttepuidu hind ja piiratud müügivõimalus on see, mis metsaomanikke murelikuks teeb,“ ütles Eesti Erametsaliidu juhatuse esimees 

Ants Erik. „Paberi- ja küttepuu osakaal erametsades on täna üle 50 protsendi. Isegi olematu hinnaga ei leidu sellele materjalile ostjaid, “ 

tõi ta välja kiiret lahendamist vajava probleemi. Praegu on mõnedes piirkondades puidu varumise omahind kõrgem kui saadav müügitulu. 

Loe pressiteadet edasi SIIT 

 

 

PEFC koolitus Hiiumaal 

30.jaanuaril toimus Hiiumaa Metsaseltsi rühmanõustamine PEFC sertifitseerimisest.  

Ettekande tegi EEML projektijuht Kristel Arukask.  

Ettekandega saate tutvuda SIIN 

http://www.erametsaliit.ee/et/2016/01/17/vahevaartusliku-puidu-poletamine-narva-elektrijaamades-ergutab-eesti-majandust/
http://www.erametsaliit.ee/et/2016/01/29/eesti-erametsaliit-nelja-miljoni-tihumeetri-puidu-poletamine-narvas-on-pahatahtlik-muut/
http://www.erametsaliit.ee/documents/2016/02/pefc-ettekanne-30-01-2016.pdf


 

 

MTÜ Eesti Erametsaliit 

Mustamäe tee 50 (III korrus) 

10621 Tallinn 

 

Telefon: 65 25 888 

e-post: erametsaliit@erametsaliit.ee 

 

 

Foto: Arnold Vaarpu 

 

 

Järgmised juhatuse koosolekud 

Järgmine EEML juhatuse koosolek toimub 1.märtsil Otepääl 

Lisainfo ja registreerimine Kristel Arukask kristel.arukask@erametsaliit.ee  

 

 

Hoia EEML tegevustel silma peal ka Facebookis 

 

 

 

Värsked uudised www.erametsaliit.ee 
 

 

mailto:erametsaliit@erametsaliit.ee
mailto:kristel.arukask@erametsaliit.ee
https://www.facebook.com/Eesti-Erametsaliit-354663447900151/photos_stream?tab=photos_albums
http://www.erametsaliit.ee/
https://www.facebook.com/Eesti-Erametsaliit-354663447900151/photos_stream?tab=photos_albums

