
PEFC Eesti jätkusuutliku metsamajandamise standardi PEFC EST 1003:2022 
väljatöötamise juhtrühma konsensuse leidmise koosoleku protokoll 
 
 
Toimumise aeg: 27.04.2022 
Toimumise koht: Sagadi Härrastemaja Parlamendisaal 
 
 
Osalejad:  
 

Metsaomanike huvirühma esindajad: Riigimetsa Majandamise Keskus - Rainer Laigu 
Eesti Erametsaliit - Kristel Pern 

Äri- ja puidutööstusettevõtete huvirühma 
esindajad: 

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit - Henrik Välja 
(osales e-kirja teel) 
Graanul Invest AS - Marti Piirimäe 

Valitsusväliste organisatsioonide 
huvirühma esindajad: 

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda - Ülle Läll 
(osales e-kirja teel) 
Eesti Metsaselts - Mart Kelk 

Teadus- ja tehnoloogiavaldkonna 
huvirühma esindajad:  

Tartu Ülikool (Horisont 2020 EFFECT) - Jaan Liira 
Eesti Maaülikool - Kristiina Aun 

Töötajad ja ametiühingute huvirühma 
esindajad: 

Eesti Metsatöötajate Ametiühing - Jaan Aiaots 
Eesti Metsateenijate Ühing - Kaarel Tiganik 
(osales e-kirja teel) 

Kohalike omavalitsuste huvirühma 
esindaja: 

Saarde vald - Kadri-Aija Viik 
 

 
 
Päevakord: 
 

1. Juhtrühma esimehe valimine 
2. Protokollija määramine 
3. Konsensuse otsuse arutelu ja vastuvõtmine 
4. Konsensuse hääletamine 

 
 

1. Juhtrühma kohalolnud liikmed valisid juhtrühma esimeheks Jaan Liira.  
Poolt oli 7 juhtrühma liiget ja vastu 0 juhtrühma liiget. Jaan Liira ei hääletanud, oli nõus. 
 

2. Juhtrühma kohalolnud liikmed määrasid protokollijaks Veiko Belialsi.  
Poolt oli 8 juhtrühma liiget ja vastu 0 juhtrühma liiget. 
 

3. Arutati juhtrühma liikmete kohapeal tehtud ettepanekuid ja Ülle Lälli e-kirja teel saadetud 
ettepanekuid ja küsimusi. Kohal olnud liikmed jõudsid tehtud ettepanekute ja küsimuste 
vastuste osas konsensusele ning täiendasid ja täpsustasid standardi 27.04.2022 
versiooni. 
Kuna üks juhtrühma kuuluv valitsusväliste organisatsioonide esindaja (Ülle Läll – Eesti 
Põllumajandus-Kaubanduskoda) ei olnud nõus praeguses sõnastuses dokumendi 
heakskiitmisega, on konsensuse saavutamine võimatu. Vastavalt standardi PEFC EST 
1001:2020, Standardi koostamine – nõuded punktile 6.4.6. tehti ettepanek standardi 
teksti heakskiitmise otsuse tegemisel kasutada hääletamist.  



 
Et vastuolu ei ole terve huvirühmaga, näitab see, et teine juhtrühma kuuluv 
valitsusväliste organisatsioonide esindaja Mart Kelk (MTÜ Eesti Metsaselts) on standardi 
heakskiitmise poolt ning valitsusväliste organisatsioonide huvirühmade esindajad 
töörühmas (MTÜ Ühinenud Eesti Metsataimetootjad, MTÜ Eesti Metsaüliõpilaste Selts, 
SA Loodushoiu Fond) on samuti standardi heakskiitmise poolt. Organic Eesti ei esitanud 
tähtaegselt seisukohta. Kuna Ülle Läll ei viibinud koosolekul kohal, ei saanud talle kohe 
selgitada sõnastuste põhjendusi.  
Juhtrühma kohalolnud liikmed otsustasid standardi heakskiitmisel kasutada hääletamist 
ja otsuse tegemisel arvestada ka e-kirja teel laekunud seisukohti.  
Hääletamise poolt oli 8 kohal olnud juhtrühma liiget ja vastu ei olnud keegi kohalolnutest.  
Kohalolnud liikmed otsustasid informeerida Ülle Lälli täiendavalt standardisse 
sisseviidud temapoolsetest muudatustest.  
Poolt oli 6 kohal olnud juhtrühma liiget, 1 oli erapooletu ja vastu 1 juhtrühma liige. 
 
 

4. Standardi heakskiitmise poolt oli 8 koosolekul kohalolnud ja 2 e-kirja teel hääletanud 
juhtrühma liiget ja vastu oli 1 e-kirja teel hääletanud juhtrühma liige. Juhtrühm otsustas 
PEFC Eesti jätkusuutliku metsamajandamise standardi PEFC EST 1003:2022 saata 
Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu juhatusele kinnitamiseks.  
 
 
 
Juhtrühma esimees /allkirjastatud digitaalselt/ 
 
Protokollija /allkirjastatud digitaalselt/ 


