
Ettepanek/märkus Küsimus Ettepaneku tegija
Arvestame/Pole võimalik 

arvestada/arvestame osaliselt
Vastus

Kujundataks need alad park-metsa laadseteks metsadeks.
Oliver Tätte 

Madli Must
Arvestame kava koostamisel

Metsa uuendamiseks valitakse raieliik, mis 

tagab uue metsa väljakasvatamise raiealal.

Rajad korrastada jalgsi ja jalgrattaga liiklemiseks.
Oliver Tätte 

Madli Must
Arvestame

Metsatöid tehakse säilitades ja korrastades 

kasutatud alad peale tööde lõpetamist.

Raiuda välja vaid hädavajalikud puud ja alles jätta tammed ja

kadakad.

Oliver Tätte 

Madli Must
Arvestame kava koostamisel

Raiealad planeeritakse selliselt, et tehtud 

metsatööd loovad ühelt poolt eeldused 

piisavate valgus- ja toitainete olemasoluks 

uute puude väljakasvatamiseks ja teisalt on 

raiutav ala olemasolevasse maastikupilti 

sobitatud ja alal säilitatud võimalikult palju 

väärtuslikke puid.

Mitte teha lageraiet ega maapinda mineraliseerida.
Oliver Tätte 

Madli Must
Arvestame kava koostamisel

Metsa uuendamiseks valitakse raieliik, mis 

tagab uue metsa väljakasvatamise raiealal.

Raietööd teostada talvel.
Oliver Tätte 

Madli Must
Arvestame

Raieajad planeeritakse selliselt, et 

metsapinnast ei kahjustataks.

Sooviksid tutvuda enne raiete algust raieplaaniga.
Oliver Tätte 

Madli Must
Arvestame

Kohtumiste ajad ja viisid lepitakse kokku 

täiendavate konsultatsioonide käigus.

Ettepanek lageraiet mitte teha, vaid arendada 

matkamisvõimalusi. 
Eliise Tuuling Pole võimalik arvestada

RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda 

metsa järjepideva majandamise ja 

uuendamisega. 

Ettepaneku Saru metsas mitte mingeid raietöid teha. Heldor Sepp Pole võimalik arvestada

RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda 

metsa järjepideva majandamise ja 

uuendamisega. 

Vältida matkaraja Rohelised Rööpad kahjustamist, vajadusel rada 

taastada.

Ester Karuse -

Valga Vallavalitsus
Arvestame

Metsatöid tehakse säilitades ja korrastades 

kasutatud alad peale tööde lõpetamist.

Säilikpuude ning seemnepuude arv ning metsa uuendamiseks 

sobivad puuliigid valida

vastavalt kehtivale metsaseadusele, eelistatavalt okaspuu.

Ester Karuse -

Valga Vallavalitsus
Arvestame kava koostamisel

Raiealad planeeritakse selliselt, et tehtud 

metsatööd loovad ühelt poolt eeldused 

piisavate valgus- ja toitainete olemasoluks 

uute puude väljakasvatamiseks ja teisalt on 

raiutav ala olemasolevasse maastikupilti 

sobitatud ja alal säilitatud võimalikult palju 

väärtuslikke puid.

Raiet teostada vastavalt ilmale ning väljaveo võimalustele.
Ester Karuse -

Valga Vallavalitsus
Arvestame

Raieajad planeeritakse selliselt, et 

metsapinnast ei kahjustataks.

Metsa uuendamiseks istutatud ning looduslikult uuenenud taimi 

pritsida 

ulukitõrjevahendiga.

Ester Karuse -

Valga Vallavalitsus
Arvestame kava koostamisel Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.



Uuendusraieid planeerides vältida tuulekoridoride teket.
Ester Karuse -

Valga Vallavalitsus
Arvestame kava koostamisel

Raiealad planeeritakse selliselt, et tehtud 

metsatööd loovad ühelt poolt eeldused 

piisavate valgus- ja toitainete olemasoluks 

uute puude väljakasvatamiseks ja teisalt on 

raiutav ala olemasolevasse maastikupilti 

sobitatud ja alal säilitatud võimalikult palju 

väärtuslikke puid.

Ettepanek jätta ära lageraie siin piirkonnas. 
Kätlin Kaganovitš Annet 

Kaganovitš
Arvestame kava koostamisel

Metsa uuendamiseks valitakse raieliik, mis 

tagab uue metsa väljakasvatamise raiealal.

Säilitada alal kasvavad ristipuud

Kätlin Kaganovitš Annet 

KaganovitšMai Loog, Ludmila 

Vainola

Arvestame

Majandustegevust plaanitakse vastavuses 

seadusandlike aktidega (RMK-le teadaolevate 

ristipuude kaitsetsoonis kooskõlastatakse 

raietegevus Muinsuskaitseametiga.

Lageraiet mitte teha. Kati Otsa Arvestame kava koostamisel
Metsa uuendamiseks valitakse raieliik, mis 

tagab uue metsa väljakasvatamise raiealal.

Teha mingit muud metsahooldust, mitte lageraiet. Mai Loog Arvestame kava koostamisel
Metsa uuendamiseks valitakse raieliik, mis 

tagab uue metsa väljakasvatamise raiealal.

Mõelge mida see lageraie tähendab kohalike jaoks. Linda Sootak Arvestame kava koostamisel
Metsa uuendamiseks valitakse raieliik, mis 

tagab uue metsa väljakasvatamise raiealal.

Ettepanek reietegevust mitte teha.

Indrek Hargla -

kirjanik Pole võimalik arvestada

RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda 

metsa järjepideva majandamise ja 

uuendamisega. 

Ala tunnistada kõrgendatud avaliku huviga metsaalaks ning ära 

jätta lageraie.
Ludmilla Lainola Arvestame kava koostamisel

Metsa uuendamiseks valitakse raieliik, mis 

tagab uue metsa väljakasvatamise raiealal.

Jätta see metsaosa raiumata. 

Leinart Uuetoa

Merike Uuetoa

Iko Uuetoa

Raas Uuetoa

Pole võimalik arvestada

RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda 

metsa järjepideva majandamise ja 

uuendamisega. 

Ettepanek lageraie asendada muu raiega. Dagor Vint Arvestame kava koostamisel
Metsa uuendamiseks valitakse raieliik, mis 

tagab uue metsa väljakasvatamise raiealal.

Suvel nähti metsist, mitte raiuda.  Varje Sootak Pole võimalik arvestada

RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda 

metsa järjepideva majandamise ja 

uuendamisega. 

Koriluskultuuri säilitamine Berit Sootak Arvestame kava koostamisel

Raiealad planeeritakse selliselt, et tehtud 

metsatööd loovad ühelt poolt eeldused 

piisavate valgus- ja toitainete olemasoluks 

uute puude väljakasvatamiseks ja teisalt on 

raiutav ala olemasolevasse maastikupilti 

sobitatud ja alal säilitatud võimalikult palju 

väärtuslikke puid.



Saru metsades raiet mitte teha. Berit Sootak Pole võimalik arvestada

RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda 

metsa järjepideva majandamise ja 

uuendamisega. 

Lageraiet mitte teha. Perekond Puhalainen Arvestame kava koostamisel
Metsa uuendamiseks valitakse raieliik, mis 

tagab uue metsa väljakasvatamise raiealal.

Jagage ja õpetage, kuidas RMK planeerib kohalike elanike ning 

huvigruppide kaasamist.
Maarika Niidumaa Pole võimalik arvestada

Saadetud märkus ei ole käsitletav 

ettepanekuna metsatööde planeerimiseks.

Alustada kaasamise 

protsessi otsast peale.
Maarika Niidumaa Pole võimalik arvestada

Saadetud märkus ei ole käsitletav 

ettepanekuna metsatööde planeerimiseks.

Viia dokumentatsiooni sisse muudatused – parandada vead ja 

tuua selgelt välja 

info, mis on olukorrast ja planeeritavatest raietest arusaamiseks 

vajalik. 

Maarika Niidumaa Arvestame
Kohtumiste ajad ja viisid lepitakse kokku 

täiendavate konsultatsioonide käigus.

Enne protsessi jätkamist viia esmalt läbi sotsiaalsete mõjude 

hinnang.
Maarika Niidumaa Pole võimalik arvestada

Ettepanek ei puuduta KAH alal metsatööde 

planeerimist (sotsiaalse mõju hinnangut ei ole 

vaja teha seadusega vastavuses olevate 

metsatööde planeerimiseks).

Lähtuda Saru KAH alal asuvate metsade majandamisel kaitse- ja 

puhkemetsade 

funktsiooni täitmisest.

Maarika Niidumaa Arvestame kava koostamisel

Raiealad planeeritakse selliselt, et tehtud 

metsatööd loovad ühelt poolt eeldused 

piisavate valgus- ja toitainete olemasoluks 

uute puude väljakasvatamiseks ja teisalt on 

raiutav ala olemasolevasse maastikupilti 

sobitatud ja alal säilitatud võimalikult palju 

väärtuslikke puid.

Välistada piirkonnas lageraied. Maarika Niidumaa Arvestame kava koostamisel
Metsa uuendamiseks valitakse raieliik, mis 

tagab uue metsa väljakasvatamise raiealal.

Majandada KAH-alade metsi püsimetsanduse võtteid kasutades. Maarika Niidumaa Arvestame kava koostamisel

Raiealad planeeritakse selliselt, et tehtud 

metsatööd loovad ühelt poolt eeldused 

piisavate valgus- ja toitainete olemasoluks 

uute puude väljakasvatamiseks ja teisalt on 

raiutav ala olemasolevasse maastikupilti 

sobitatud ja alal säilitatud võimalikult palju 

väärtuslikke puid.

Kinnistute Mustajõe ja Metsaveere piiride lähedale võiks jääda 

sujuvaks üleminekuks harvendatud mets enne lageraiet.
Kalev Persidski Arvestame kava koostamisel

Metsa uuendamiseks valitakse raieliik, mis 

tagab uue metsa väljakasvatamise raiealal.

Vajadusel raiuda ohtlikud ning kahjustatud puud antud 

maaüksusel.

Monika Rogenbaum - Valga 

Vallavalitsus
Arvestame

Kavas on tekst: "Eriolukordade – tormi- ja 

muude oluliste metsakahjustuste – tõttu 

tekkivatest töödest teavitab RMK kogukonda 

eraldi ning need võivad tuua kavandatud 

töödesse muudatusi."



Jagage ja õpetage, kuidas RMK 

planeerib kohalike elanike ning 

huvigruppide kaasamist ja kuidas 

hindab kõrgendatud avaliku 

huviga alade kaasamistegevuste 

efektiivsust? Kuidas saame meie 

kaasa aidata sellele, et 

kaasamine oleks efektiivne?

Maarika Niidumaa Pole võimalik arvestada
Saadetud märkus ei ole käsitletav 

ettepanekuna metsatööde planeerimiseks.

Palun täpsustage, millisele alale 

on tegelikult raied planeeritud.

Kui vead on parandatud, siis kus 

saab parandatud/täiendatud 

materjalidega tutvuda?

Maarika Niidumaa Arvestame Täiendatud kava projekt on leitav kodulehel. 

Alustada kaasamise protsessi otsast peale, kuna kaasamist RMK 

poolt pole toimunud.
Maarika Niidumaa Pole võimalik arvestada Ettepanek ei puuduta kava projekti.

Kas ja kuidas planeerib RMK 

planeeritavatest raietest 

teavitada kohalikku 

omavalitsust, kohalikke elanikke 

ja kohalikku kogukonda?

Maarika Niidumaa Arvestame

Info on osapooltele saadetud ja kõiki 

teavitatud. Teade on saadetud Valga 

Vallavalitsusele ja teave on valla kodulehel 

ning eraldi kirjaga on teavitatud piirinaabreid. 

Kuidas RMK soovitab kaasamisel 

kõige tulemuslikumalt nii 

kohalike kui teiste loetletud 

huvigruppideni jõuda, et nende 

hääled ja arvamused saaks 

kuulda võetud?

Maarika Niidumaa Arvestame

Info on osapooltele saadetud ja kõiki 

teavitatud. Teade on saadetud Valga 

Vallavalitsusele ja teave on valla kodulehel 

ning eraldi kirjaga on teavitatud piirinaabreid. 

Palun viia dokumentatsiooni 

sisse muudatused – parandada 

vead ja tuua selgelt välja info, 

mis on olukorrast ja 

planeeritavatest raietest 

arusaamiseks vajalik. Palun 

selgitada, mis ajaks saavad 

muudatused tehtud ja kuidas 

neist huvitatud osapooli 

teavitatakse?

Maarika Niidumaa Arvestame

Valgamaal asuva Saru külaga piirneva

kõrgendatud avaliku huviga ala täiendatud 

metsatööde kava saadetakse ettepanekute 

tegijatele ning vallale koosoleku kutsega. 



Enne protsessi jätkamist viia 

esmalt läbi sotsiaalsete mõjude 

hinnang. Kui RMK ei näe 

vajadust sotsiaalsete mõjude 

hinnangu tegemiseks, siis palun 

põhjendage oma arvamust. 

Samuti palume selgitada sel 

juhul, mida võetakse aluseks 

sotsiaalsete mõjude hindamisel?

Maarika Niidumaa Pole võimalik arvestada

Ettepanek ei puuduta KAH alal metsatööde 

planeerimist (sotsiaalse mõju hinnangut ei ole 

vaja teha seadusega vastavuses olevate 

metsatööde planeerimiseks).

Kas sellest võib järeldada, et 

Saru KAH alale lageraieid ei 

planeerita?

Maarika Niidumaa Arvestada osaliselt
Osadel eraldistel on planeeritud aegjärkne 

raie.

Kas RMK kaasab raiete 

planeerimisse 

maastikuökolooge? Kui ei, siis 

mille alusel toimub täpsemalt 

raiealade valik ja planeeritavad 

raietööd?

Maarika Niidumaa Arvestada osaliselt

Raiealad ja raieviisid planeeritakse selliselt, et 

tehtud metsatööd loovad ühelt poolt 

eeldused piisavate valgus- ja toitainete 

olemasoluks uute puude väljakasvatamiseks ja 

teisalt on raiutav ala olemasolevasse 

maastikupilti sobitatud.


