
Ettepanek/märkus Küsimus Ettepaneku tegija

Arvestame/pole võimalik 

arvestada /arvestame 

osaliselt

Vastus

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.


