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Ettepaneku 

esitaja Ettepanek-tähepanek

Arvestame/

pole 

võimalik 

arvestada 

/arvestame 

osaliselt Vastus

Kaia-Kaire 

Hunt

Esiteks - kas Teil on teada, millal on viimati tehtud piirkonnas VEP 

hindamine? Ja teiseks, kui raieteatis on valmis, kas saaksite palun 

sellekohase märke saata ka mulle? Kuna keskkonnaspetsialist on kevadel 

mingi aeg puhkusel, arvas ta, et peaks küsima seda otse Teie käest. Olen 

teadlik, et info on kõigile kättesaadav, lihtsalt siis ei peaks ma iga päev 

käima vaatamas, kas sellekohane info on juba üles pandud.

Saadan Teile kutse teksti, mis määratleb eesmärgi: 

"...arutada üheskoos, et millised oleksid lähtekohad 

metsatööde kavandamiseks järgnevaks 

kümnendiks...". Alustasime arutelu n.ö puhtalt lehelt ja 

mingeid raieteatisi sellele KAH alale ei ole hetkel 

võetud. Me teeme valmis pika kava 01.06.2022 ja 

sellest lähtuvalt selgub, et mida-kuna raiele võetakse. 

Sellel KAH alal on 1,9 ha VEP eraldis. Kogukonnaga 

kohtumisel oli peamiseks teemaks Solda järve äärne 

küpse metsaga eraldis, samuti üraskirüüsted 

keskealistes kuusikutes. Jõudsime ühtsetele 

seisukohtadele ja need põhimõtted saavad kajastuse 

pikas kavas. Tänan huvi eest ja  jätkuva huvi korral 

hoian Teid edaspidise kava protsessiga kursis.

Riina 

Sabalisk, 

Kalev 

Sabalisk / 

28.02. 

koosolekul Solda järve äärset vana metsa eraldist majandada püsimetsana. Arvestame

Määrame selle eraldiselooduslikuks koosluseks st 

majandamisest välja.

Hannes Helk 

/ 28.02. 

koosolekul Keskealiste kuusikute üraskirüüste tuleb peatada. Arvestame

Metskorraldaja määras kahjustuse ulatuse ja jagas 

kahjustusega alad eraldisteks. Kavandame kahjustusega 

eraldiste raie 2023. aasta kevadeks.



Hardi 

Tohvre / 

28.02. 

koosolekul

Üle Kamnitsa oja-kraavi on talgutöö korras rajatud jalakäijate sild. 

Amortiseeruva silla asendamist truubiga ei pea otstarbekaks, kuna see 

võimaldaks autoliiklust jms, mis ei ole metsa-matkarajale sobilik. Arvestame

Kairi 

Sabalisk / 

28.02. 

koosolekul

Kohalikud on valmis ostma, SR-iga koristama tuuleheite kuused 

matkarajalt märtsis Arvestame

Soov ja kontaktid edastatud RMK raieõigusspetsialistile 

Aimar Pärnalaasile.

Päästame 

Eesti 

Metsad 

MTÜ, 

Farištamo 

Eller; MTÜ 

Roheline 

Pärnumaa, 

Tiina Georg Viia läbi VEP inventuur

Pole 

võimalik 

arvestada

Vääriselupaikade inventuuri teevad RMK 

metsakorraldajad, kellel on olemas vastav litsents. 

Vaatluse alla on võetud metsaosad, kus olemasolevate 

inventeerimisandmete alusel on VEP-i esinemise 

tõenäosus kõrgem.  Vääriselupaikade inventuuri viiakse 

läbi jooksvalt ja pidevalt. 

Päästame 

Eesti 

Metsad 

MTÜ, 

Farištamo 

Eller; MTÜ 

Roheline 

Pärnumaa, 

Tiina Georg

Puistuid majandada ainult püsimetsana, st valikraiega, rakendades 

püsimetsa majandamise põhimõtteid.

Pole 

võimalik 

arvestada

RMK planeerib Solda järve ja Orava järve ümbruses 

tehtavaid metsamajanduslikke töid selliselt, et kogu 

riigimetsa ala on püsivalt metsaga kaetud, seal kasvab 

püsivalt metsa, hoolimata sellest, et mõnes kohas 

tehakse metsa uute puude kasvatamiseks lagedam ala. 

RMK käsitleb kogu riigimetsa elukeskkonnana ja 

planeerib ning viib vajalikke töid läbi, pidades silmas 

metsaseaduse mõtet - metsa majandamine peab 

tagama elustiku mitmekesisuse, metsa tootlikkuse, 

uuenemisvõime ja elujõulisuse ning ökoloogilisi, 

majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi vajadusi 

rahuldava mitmekülgse metsakasutuse võimaluse.



ETTEPANEKUD KAVA PROJEKTILE APRILL 2022

Ettepaneku 

esitaja Ettepanek-tähepanek

MTÜ 

Päästame 

Eesti Metsad

MTÜ Päästame Eesti Metsad teeb ettepaneku majandada kogu Solda 

järve ja Orava järve KAH ala metsasid valikraietega ehk püsimetsana, et 

säiliks alal järjepidevalt mitmekülgsed funktsioonid.

Vastus

 Kava lähtekohtade koosolekul võtsime vastu kogukonna esindajate 

ettepaneku  Solda järve äärse kaldapuistu OR064-16-2,1 ha   

tavapärasest majandamisest väljaarvamise kohta. Puistu, kus 

kogukonna puhke- ja ujumiskoht, on määratud koosluseks.  

Üraskirüüstega kahjustatud keskealistes ja küpsetes kuusikutes ei ole 

võimalik teostada valikraiet.


