
EMPL juhatuse koosolek 

11.05.2022, kell 14.00 – 16.30 

Osales 12 juhatuse liige: Ando Jukk, Ivar Dembovski, Jaano Haidla, Jüri Külvik, Linnar Pärn, Mait 

Kaup, Margus Kohava, Mati Polli, Tiit Nilson, Tõnu Ehrpais, Jaak Nigul, Lauri Raid  

EMPL liikmed: Marek Kase, Tarmo Tamm 

EMPL tegevmeeskond: Kerli Alliksaar, Henrik Välja, Pille Meier, Jaan Lindmäe, Kadri Lainas, Gea 
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1. INFOD 

• Saematerjali import Venemaalt ja Valgevenest 2021 1,1 mln m3/310 mln € 

• Eesti “saematerjali“ (kaubakood 4407) eksport 1,1 mln m3 

o sh ~425 000m3 Eesti saeveskite eksport 

o Sh ~320 000m3 höövelmaterjali eksport 

o ~355 000m3 kaardistamata, hetkel uut infot ei ole 

• Venemaa saematerjali import 

o Märtsis 114 500 m3 

o Aprillis 110 000 m3 

• Rohetiiger hakkab koostama Ehituse teekaarti 

o Tulevikus plaanis ka maakasutuse/metsanduse teekaart 

• Toimus kohtumine Ukraina parlamendisaadikutega Ukraina majanduse toetamise teemal – 

liikmetele on edastatud ka sellekohane kiri ning nimekiri ettevõtetest, kellega võiks võimalusel 

koostööd teha 

• PEFC Eesti töö 

o Henriku juhatuse liikme volituste pikendamine 



o PEFC metsamajanduse uue standardi saatmine peakontorisse kinnitamiseks. 

Standardi välja töötamises osalesid sektori spetsialistid nii tööstuse kui ka erametsa 

poolelt 

• FSC metsamajanduse standardi printsiip 3 (põlisrahvaste küsimus) avalikul tagasisidestamisel 

o FSC on tunnustanud Setusid kui põlisrahvast kellele laienevad põlisrahvaste õigused 

standardis mis tähendab metsamajandamisel nende kaasamist ja nendega 

arvestamist 

o Kui printsiip läheb sisse metsamajanduse standardisse jõuab see tõenäolised ka 

kontrollitud puidu standardisse 

o Majandusosapooled on olnud varasemalt seisukohal, et Eestis ei ole põlisrahvaid 

selle rahvusvahelises tähenduses (indigenous people) 

o EMPL, Erametsaliit ja RMK arutavad olukorda 3 juuni. Ühtlustame seisukohta ja 

sõnumeid ja hindama mõju sektorile. Kõik võivad anda tagasisidet.  

 

• Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni istung teemal „Eesti Metsa- ja Puidutööstuse     

Liidu poolt tõstatatud küsimus seoses Venemaa puidust loobumisega“ – istungil tegi Jaan 

ettekande tekkinud olukorrast.  

• Nõupidamine KEM kliimaosakonna juhataja Kädi Ristkokiga, kaasatud  metsaosakonna 

juhataja Meelis Seedre ja KEM nõunik Annela Anger-Kraavi. Otseinfo LULUCF ja Fit55 

olukorrast. Jaanuarist kuni siiani Brüsselis sisuliste küsimustega tegeletud ei ole. Üritatakse 

jõuda 28 juuniks üldiste eesmärkide paika saamiseni.  

• Raietööde peatamised ja EÖK seisuga 11 05 2022 – Hetkel on meieni jõudnud 5 raietööde 

peatamise ettekirjutust. Algul käiakse kohapeal ja 3-4 päeva pärast tullakse tegema 

paikvaatlust. Kohapeal on jäänud mulje, et läbiviijad ei oma väga suurt kogemust  ja eesmärk 

tundub olevat jõuda tõenäolise pesitsuseni. Üritame kätte saada dokumenti, kus oleks juhis 

hindajatele.  

2. LULUCF läbirääkimiste protsess 

• Meie info kohaselt otsustasid Keskkonnaministeeriumi kliimaosakond ja Riigikantselei Eesti 

läbirääkimiste positsioonide suhtes, mis ei kujunenud metsandusele soodsad 

• 9.05 saatsime pöördumise ministritele, kus juhtisime tähelepanu  läbipaistvuse, sektori 

kaasamise ja mõjuhindamise vajadusele nii suure mõjuga teemas 

• Vajalik koostada sektori ettepanekud riigile läbirääkimiste positsiooni osas 

• 20.05 külastab Tallinnat ja korraldab kohtumise LULUCF teemal EU komisjoni 

asepresident Franz Timmermans 

• EMPL kutsutud, osaleb Raul 

• Soovitasime kaasata ka erametsaomanikud 

• Lisaks kaasatud Aveliina Helm, Rein Drenkhan, Asko Lõhmus, Aigar Kallas, Roomet 

Sõrmus, Faristamo Eller, Liis Kuresoo 

• Vajalik koostada EMPL sõnumid, mis on rohepöördes valesti 

 



3. Kommunikatsioonitegevuste ülevaade 

Erakondade metsapoliitika kaardistamine valimisteks. Norstadi uuringu läbiviimine. Toimus 

“Metsasektori kommunikatsiooni” koolitus ja otsustajate metsakool. Otsustajate metsakoolis 

oli rekordarv osalejaid. Tegeleme Metsarahva päeva korraldamisega.  

Konverents “Eesti ehitab” koostöös Yoko Alenderiga. Saime küllaltki palju tähelepanu.  

Algas Metsaseltsi podcasti sari 

Roheportaalis võtame proovikuu, seejärel vaatame ja otsustame. 

  

4. EMPL majandusaasta aruanne 2021 

Varade osas muutusi ei ole. Liikmetelt saadud tasu on peamine tuluallikas. Aruanne vastab 

jooksvalt juhatusele presenteeritud eelarve seisule.  

Kas anname aastaaruande auditeerimisele? 

Poolt: 12 Erapooletu: 0 Vastu 0 

Otsus saata majandusaasta aruanne auditeerimisse.  

5. EMPL stipendiumid 

• Soovitus kohtumistelt ülikoolidega anda välja stipendiume enda erialade ja teemade 

edendamiseks.  

• Ülikoolide juures vastavad asutused: 

a. Tallinna Tehnikaülikool: Tallinna Tehnikaülikooli Arengufond 

https://taltech.ee/arengufond?_ga=2.257164619.1529916005.1651495114-

1033345730.1651495114 

b. Eesti Maaülikool: Joosep Tootsi Fond  

https://www.emu.ee/et/ylikoolist/toeta-ulikooli/ 

c. Tartu Ülikool: Tartu Ülikooli Sihtasutus 

https://www.sihtasutus.ut.ee/stipendiumid 

d. Eesti Kunstiakadeemia: EKA Sihtasutus 

https://www.artun.ee/akadeemia/sihtasutus/stipendiumid/ 

• Ühekordsete stipendiumide suurused on enam vähem järgmised (lisandub 10% teenustasu 

fondile või sihtasutusele ja 20% tulumaks annetuselt): 

o Bakalaureuseõppe tase – 1300 EUR 

o Magistriõppe tase – 2000 EUR 

o Doktoriõpe – 3200 EUR 

Lisandub teenustasu fondile ja tulumaks annetuselt.  

• Järgmised stipendiumid antakse välja sügisel. TalTech ja EMÜ koordinaatoritega kontakt 

loodud. Tartu Ülikool ja EKA vaja esmalt teha kohtumine rektoritega.  

https://taltech.ee/arengufond?_ga=2.257164619.1529916005.1651495114-1033345730.1651495114
https://taltech.ee/arengufond?_ga=2.257164619.1529916005.1651495114-1033345730.1651495114
https://www.emu.ee/et/ylikoolist/toeta-ulikooli/
https://www.sihtasutus.ut.ee/stipendiumid
https://www.artun.ee/akadeemia/sihtasutus/stipendiumid/


EMPL eelarves planeeritud 6000€ teadusstipendiumiks 

Kui sügisel tahaksime stipendiumite väljaandmisega alustada tuleks otsusele jõuda enne suve. 

EMPL otsustada, mis tasemel ja mis valdkonnas soovime stipendiumi anda.  

Ülikoolide juures annavad ka ettevõtted välja stipendiume. Võiks käsitleda teemat ka üldkogul.  

Mati Polli: ei toeta liidu poolset stipendiumi, ettevõttepõhine on õigem. Aktiveerida 

ettevõtteid, et nad otsiksid stipendiaate. 

OTSUS. Teadus, arendus & innovatsiooni töörühm kaardistab olukorra, millistel erialadel 

võiksime stipendiume välja anda ja teeme selle kohta ülevaate liidu üldkogul ning kutsume 

üles ettevõtteid stipendiume välja seadma. Vaatame ka siduserialasid nagu robootika, 

mehhatroonika jne. Juhul, kui on mõni olulise mõjuga eriala sektorile kuhu ettevõtted ei soovi 

panustada võime uuesti arutada liidu poolt stipendiumi seadmist. Seni jätkame lõputööde 

premeerimisega.  

 

6. Muud teemad 

• VKG liikmelisus 

VKG EMPL liikmeks: 

Poolt: 11, erapooletu 1, vastu 0 

Otsus: Võtta EMPL liikmeks VKG 

 

• Üldkogu: toimub 8.06.2022 

Seminarile kutsuda ka mõni minister esinema? 

 

 

 

Henrik Välja        Kerli Alliksaar  

Koosoleku juhataja       Protokollija 

 

 


