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TÖÖRÜHMA KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

 

Aeg: 10.03.2020 kl 10.30 – 16.30 

Koht: Tallinna Metsamaja (Toompuiestee 24, Tallinn) ruum nr 202. 

 

Juhatas: Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu MTÜ (EMSN) tegevjuht ja PEFC skeemi 

koordinaator Eve Rebane 

Protokollis: Livia Pošlin 

 

Töörühma liikmed: 

 

Osalesid: Kristi Nigul (HD Forest AS), Priit Jõeäär (Keskühistu Eramets), Kristel Pern (Eesti 

Erametsaliit MTÜ), Janek Kronberg (Timberwise OÜ), Tanel Piir (Sihtasutus Järvselja Õppe- 

ja Katsemetskond), Kristiina Aun (Eesti Maaülikool), Jaan Aiaots (Eesti Metsatöötajate 

Ametiühing MTÜ), Mart Kelk (MTÜ Eesti Metsaselts), Tõnu Lukas (MTÜ Ühinenud Eesti 

Metsataimetootjad), Andres Raido Roosileht (MTÜ Eesti Metsaüliõpilaste Selts), Skype 

vahendusel Marti Piirimäe (Graanul Invest), metsandusekspert Gunnar Reinapu 

 

Asendasid: Rainer Laigu (Riigimetsa Majandamise Keskus) asemel Martin Tishler (Tornator 

Eesti OÜ), Kadri-Aija Viik’i (Ühinenud Metsaomanikud MTÜ) asemel Pille-Riin Ressar 

(Ühinenud Metsaomanikud MTÜ)  

 

Päevakava  

1. Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu ja PEFC lühitutvustus 
2. Lühiülevaade PEFC rahvusvahelise metsamajandamise standardi muudatustest 
3. Tööprotsesside tutvustamine, standardi koostamise tööprotseduuride osas laekunud 

muudatusettepanekute ülevaatamine ja töörühma täpsema töökorra kokkuleppimine, sh:  
a. töörühma juhi valimine 
b. juhtrühma moodustamine (liikmete määramine, esimehe valimine)  

4. Hetkel kehtiva PEFC Eesti Rahvusliku Metsamajandamise Standardi rakendamise 
kitsaskohtade arutelu 

5. Ülevaade hetkel kehtiva PEFC Eesti Rahvusliku Metsamajandamise Standardi kohta 
tehtud muudatusettepanekutest, arutelu  

6. Uue PEFC Eesti Metsamajandamise Standardi sisuarutelu järgmiselt: 
6.1. Standardi reguleerimisala  
6.2. Mõisted ja määratlused (rahvusvahelise standardi p 3) 
6.3. Üldpõhimõtted, juhtimine, kavandamine, tugi (rahvusvahelise standardi punktid 4-7) 
6.4. Metsamajandamine 1. kriteerium (rahvusvahelise standardi p 8.1.) 

7. Järgmised koosolekute ajad  
8. Muud küsimused 
 

 

Sissejuhatus  

10.03.2020 toimus esimene PEFC metsamajandamise standardi töörühma koosolek, mille 

korraldas ja viis läbi EMSN tegevjuht Eve Rebane. Kohtumisel anti ülevaade PEFC 

metsasertifitseerimise skeemist ja selle toimimisest, standardite muudatustest, lepiti kokku 



edaspidise töökorralduse osas ning alustati mõistete ja määratluste peatüki ülevaatamist. 

Käsitlemata  jäid  päevakavas olnud punktid 4, 5, 6.3. ja 6.4., mida arutatakse edaspidi 

jooksvalt standardi punktide arutelu käigus. 

 

Kokkuvõte töörühma otsustest 

PEFC standardi töörühma koosolekul otsustati:  

1. Töörühma koosolekud protokollitakse. Töörühma koosolekust võib protokollimise 

hõlbustamiseks teha helisalvestise, mis ei kuulu avaldamisele ning kustutatakse peale 

protokolli kinnitamist töörühma poolt. Protokoll saadetakse töörühma liikmetele ühe 

nädala jooksul, mis peale kooskõlastamist töörühma liikmete poolt tehakse avalikuks 

EMSNi veebilehel (https://pefc.ee/skeemi-ajakohastamine). 

2. Töörühma esimeheks valiti metsanduse ekspert Gunnar Reinapu.  

3. Töörühm moodustas juhtrühma ning selle liikmed valiti organisatsioonide põhiselt 

järgmiselt:  

Metsaomanikud: RMK, Eesti Erametsaliit 
Äri- ja puidutööstusettevõtted: Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit, Graanul Invest AS 
Valitsusvälised organisatsioonid: Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eesti 
Metsaselts 
Teadus- ja tehnoloogiavaldkond: Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool 
Töötajad ja ametiühingud: Eesti Metsatöötajate Ametiühing, Eesti Metsateenijate 
Ühing 
Kohalikud omavalitsused: Saarde vald 
 
Juhtrühma esimees valitakse juhtrühma koosolekul. 
Muuhulgas leiti, et juhtrühm koguneb siis, kui: 

a. töörühm otsustab, et teatud küsimust on vaja detailsemalt või väiksemas grupis 
arutada 

b. standardi tööversioon on valmis arvamusküsitluse läbiviimiseks 
c. standardi lõppversiooni osas tuleb leida konsensus. 

4. Lepiti kokku, et juhtrühmal on õigus hääletada siis, kui vähemalt pooled selle liikmetest 

osalevad koosolekul ning otsus võetakse vastu, kui selle poolt on hääletanud vähemalt 

2/3 koosolekul osalenud liikmetest (Skype kaudu koosolekul osalemine on 

aktsepteeritav). 

5. Töörühm arutas läbi standardi koostamist reguleeriva standardi PEFC EST 1001:2020 

„Standardi koostamine – Nõuded“ ning leidis, et edasises töös juhindutakse standardi 

punktidest. Samas otsustas töörühm oma töö paremaks korraldamiseks teha Eesti 

Metsasertifitseerimise Nõukogule järgmised ettepanekud eelmainitud standardi 

muutmiseks:  

a. Punkt 5.3.1. sõnastada järgmiselt: „Standardi töörühma tegevuse ning 

protseduuride kohta esitatud vaideid arutab komisjon, kuhu kuuluvad juhataja 

ja vaidluse või edasikaebuse pooled.“  

b. Punkt 5.3.2. sõnastada järgmiselt: „EMSN nimetab komisjonile erapooletu ja 

sõltumatu juhataja. Vaidluse või edasikaebuse pooled nimetavad ühe 

komisjoniliikme juhtumipõhiselt.“ 

c. Punkt 6.4.5. a) sõnastada järgmiselt: „kutsub kokku koosolek(ud), kus iga liige 

peab andma suuliselt poolt- või vastuhääle või iga juhtrühma liige annab käega 

märku, kas ta on poolt või vastu; koosoleku juhataja kinnitab konsensuse 

saavutamise juhul, kui hääletusel vastuhääli ei ole jne;“ 

https://pefc.ee/skeemi-ajakohastamine


d. Punkt 6.4.5. b) sõnastada järgmiselt: „korraldab telefoni-, Skype või muu 

lahenduse kaudu konverentsi, kus liikmed saavad anda suulise poolt- või 

vastuhääle;“ 

e. Punkt 6.4.6. sõnastada järgmiselt: „Juhul, kui otsuse tegemisel kasutatakse 

hääletamist, on standardi juhtrühm otsuse vastu võtnud siis, kui otsuse poolt on 

hääletanud 2/3 koosolekul osalenud juhtrühma liikmetest. Igal peamisel 

huvirühmal (p 6.2.2.) on maksimaalselt 2 häält. Kui huvirühmal on enam kui 2 

esindajat, otsustab huvirühm ühiselt, kes osalevad hääletamisel.“ 

6. PEFC Eesti Rahvusliku Metsamajandamise Standardi ajakohastamisel võetakse 

aluseks uue rahvusvahelise standardi (PEFC ST 1003:2018) struktuur.  

7. Esimeses järjekorras vaadatakse üle metsamajandamise standard. Kui 

metsamajandamise standardi põhimõtted on kokku lepitud, siis teise etapina 

vaadatakse üle standardi Lisa 1 (Istandikud) ja Lisa 2 (Mittemetsamaal kasvavad puud) 

ning kui otsustatakse, et lisade rakendamine on Eestis asjakohane, siis töötatakse välja 

vastavad nõuded.  

8. Töörühmas läbi arutatud standardi punktide osas tehakse muudatused standardi 

tööfaili (nimega: Standard_PEFC_ST_1003-2018_DRAFT_v1.0). Kui töörühm on 

muudatused ühiselt läbi arutanud ja standardi tööversiooni sõnastanud, siis neid 

muudatusi otsustena eraldi ei protokollita. Kui töörühma liige on teatud küsimustes 

eriarvamusel, siis eriarvamus protokollitakse.   

9. Koosolekute parema korraldamise huvides annavad töörühma liikmed 1 nädal enne 

järgmist koosolekut teada kas nad saavad koosolekust osa võtta või mitte (kas: 1) 

saates Outlookis ürituse kutsele vastuseks Aktsepteeri või Mitte, või 2) saadab 

töörühma esimehele või PEFC skeemi koordinaatorile kirja osalemise/mitteosalemise 

kohta).  

10. Otsustati, et töörühma liikmed teevad enne koosolekut standardi punktide osas 

ettepanekud ja kommentaarid veebis üleval olevasse ühte töödokumenti. Töörühma 

esimees teeb vastava töödokumendi kättesaadavaks hiljemalt 25.märtsiks. Töö 

efektiivsemaks muutmiseks teevad töörühma liikmed arutlusele tulevate punktide sisu 

osas ettepanekud hiljemalt 1 nädal enne koosoleku toimumist, so järgmise koosoleku 

osas 30.märtsiks.  

11. Järgmiste koosolekute aegadeks valiti järgmised kuupäevad: 03.04.2020, 21.04.2020, 

05.05.2020, 19.05.2020, 02.06.2020. 

12. 03.04. koosolekul toimub metsamajandamise standardi punktide 6.2., 8.1. ja 8.3. 

arutelu. Mõisted ja määratlused (p 3) vaadatakse edaspidi üle jooksvalt vastavalt 

mõiste esinemisele standardi nõuetes. 

 
 
Koosoleku juhataja        
 
Protokollija 
 


