Lisa 1. Hiiumaa Metsaseltsi 29.03.2014 üldkoosoleku protokollile- arengukava vahekokkuvõte ja täiendused
Täiendada Hiiumaa Metsaseltsi arengukava 7.peatükki järgnevalt:
7.2 Prioriteetsed valdkonnad ja tegevused
Info ja koolitus
7.2.1 Eesmärk I
Tegevused *

Kes?

 Rühmanõustamised
(rahastamine läbi Hiiumaa
Juhatus
Metsaseltsi metsaühistute meetme
taotluse)

 Erametsaomanike koolitused
(rahastamine otse SA
Erametsakeskuse poolt)

 Kodulehe arendamine ja
käigushoid-mine

SA Erametsakeskus

Tugiisik

Aeg

Aastas 5-6

Hiiumaal harva,
mandril tihti

Pidev

Vahekokkuvõte juuli
2010-aprill 2011

Vahekokkuvõte mai 2011- Vahekokkuvõte mai
mai 2012
2012-mai 2013

2010 toimus 8, 2011
seni toimunud 3
rühmanõustamist,
rahastamine läbi EMK

2013 toimus 7 õppepäeva,
osalejaid kokku 179. 2014
2011 toimus 9 (osavõtjaid 2012 toimus 12 õppepäeva,
seni toimunud 1 õppepäev.
188) , 2012 seni toimunud 4 osalejaid kokku 297. 2013
EMK rahastusel 2014.a piir
rühmanõustamist
seni toimunud 3 õppepäeva.
600 eur/õppepäev, 2000
eur/aastas.

Vahekokkuvõte mai
2013-märts 2014

2011 a jaanuaris toimus
puidumüügi koolitus,
mis oli väga edukas,
19.jan 2012 Kärdlas
edaspidi ootame EMK
maksunduskoolitus
korraldatavat
metsaomanikele
maksundusalast
koolitust Hiiumaal.

01.02.2013 Kõrgesaares SA
Erametsakeskuse seminar
puiduenergeetika
kasutusvõimalustest
Hiiumaal.

Perioodi jooksul ei ole
Hiiumaal EMK rahastusel
koolitusi toimunud.

Toimub.Täiendus
arengukavasse
07.05.2011
üldkoosolekul:
Kodulehel seni
klienditsoonis olevat
infot võiks osaliselt
esitada avalikult
kõikidele.

Esitasime 2013 a LEADER
meetmesse kodulehe
uuendamiseks taotluse,
kahjuks raha ei saanud.
Nüüd peame otsima
alternatiivseid
rahastusvõimalusi. Tugisiiku
aeg sai nov.2013 läbi, nüüd
peavad juhatuse liikmed
sellele oma vabatahtliku
tööd panustama.

Tehnilisi uuendusi ei ole
toimunud, kodulehte
uuendab juhatuse esimees
vabatahtliku tööna.

Muudatus veel tegemata

 Kodulehe arendamine ja
käigushoid-mine

Tugiisik

Pidev

 Meili listi kaudu
erametsandusalase info
edastamine

Kõik liikmed,
peamiselt
tugiisik

Pidev

 Erametsandusalane
individuaalnõustamine

Konsulendid

Pidev

 Hiiumaa Metsaseltsi
tutvustavad materjalid ja trükised

Juhatus

 Metsamajanduslike
proovitükkide rajamine õppe
eesmärgil

Loodav töögrupp

7.2.2 Eesmärk II
Tegevused

 Kasvava metsa oksjonite
korraldamine

Uuendada 2011

Alates 2011

07.05.2011
üldkoosolekul:
Kodulehel seni
klienditsoonis olevat
infot võiks osaliselt
esitada avalikult
kõikidele.

Toimub

Toimub, mahud
suurenevad
Praegu meil ei ole
konkreetset rahastus
võimalust teada
Veel alustamata

Muudatus veel tegemata

Toimub

kahjuks raha ei saanud.
Nüüd peame otsima
alternatiivseid
rahastusvõimalusi. Tugisiiku
aeg sai nov.2013 läbi, nüüd
peavad juhatuse liikmed
sellele oma vabatahtliku
tööd panustama.

Tehnilisi uuendusi ei ole
toimunud, kodulehte
uuendab juhatuse esimees
vabatahtliku tööna.

Toimub, alates dets 2013
Toimub, vabatahtliku tööna,
peamiselt juhatuse liikmete liikmete panus listi
vabatahtliku tööna.
infovahetusse hoogustunud.

Toimub, mahud suurenevad Toimub

Toimub

Tõenäolisest võimalik läbi
BACES projekti 2012

Ei ole veel uuendatud

Ei ole veel uuendatud

Veel alustamata

Ikka veel alustamata

Ikka veel alustamata

Vahekokkuvõte mai 2011- Vahekokkuvõte mai
mai 2012
2012-mai 2013

Vahekokkuvõte mai
2013-märts 2014

Majandustegevus, teenuste arendamine
Kes?

Juhatus

Aeg

Esimene 2010 sept,
edaspidi 2 oksjonit
aastas

Vahekokkuvõte juuli
2010-aprill 2011
Alustasime 2010
novembris, 2011 a
majanduskoostöö
projektina taas kavas
korraldada.

2011/2012 raieperioodiks
otsustasime oksjone mitte
korraldada tulenevalt
sügisesest vihmaperioodist
ja turuolukorrast

Ei toimunud

Toimib, nüüd saadetakse
metsaomanikele enne
kehtestamist kavad
tutvumiseks .

Toimivad ühistellimused,
12.juulil 2012
Toimivad ühistellimused.
metsakorralduse õppepäev.

Ei toimunud

Toimib, võib-olla on vaja
koostööpartneri
vahetamist kaaluda, sest
on negatiivset
tagasisidet.
Täiendus arengukavasse
07.05.2011
üldkoosolekul:
 Metsamajanduskavade
ühistellimine

Tugiisik

Pidev protsess

 Metsamajanduskavade
ühistellimine



Taimede ühistellimised

 Maapinna ettevalmistuse
ühistellimine, dokumentatsiooni
vormistamine ja konsulteerimine
 PRIA Meetmest 1.5
metsatehnika ühistellimused,
taotluste vormistamine ja
konsulteerimine

 Liikmete omavaheline teenuste
osutamine ja kompetentsi
jagamine

 Liikmete kompetentside
kaardistamine ja
kompetentsikaardi koostamine

Tugiisik

Pidev protsess

Toimib, nüüd saadetakse
metsaomanikele enne
Edaspidi konkretiseerida
kehtestamist kavad
puudused
tutvumiseks .
metsamajanduskavades
ja saata nendest
tagasiside, läbi selle
saame
metsamajanduskavade
kvaliteedi taseme
tõusule kaasa aidata.

Toimivad ühistellimused,
12.juulil 2012
Toimivad ühistellimused.
metsakorralduse õppepäev.

Tugiisik

Hiljemalt märts igal
aastal

2011 ei toimunud, nii
taimepõua kui vähese
huvi tõttu

2012 ostsime 8000 taime
läbi EEML ühistellimuse

2013 ostsime 2500 istikut

2014 ühisteelimusega
taimed Saaremaalt. Tulemus
ja kvaliteet selgub kevadel.

Tugiisik

Kas kevadel või juuliaugust, oleneb
nõudlusest

Liikmeid teavitatud,
26.04.2011 toimus
vastav õppepäev,
konkreetse töö vastu
huvi väike

2011 sügisel oli liiga märg

Ei toimunud

Ei toimunud

Tugiisik

2012 oktoobris esitatud
2010 detsembris
Voorud kuni 2013.a.-ni
2011 detsembris esitatud
2013 oktoobris esitatud
taotlus edukas, saime
esitatud taotlus edukas,
sept keskel, eeltöö
taotlus edukas, saime
toetusotsuse 6608,06 eurot. taotlus edukas, saime
saime toetusotsuse
juuni - sept
toetusotsuse 40113,02 eurot Suurema tehnika taotlusaeg toetusotsuse 7072,06 eurot
61637,31 eurot
on nüüd läbi.

Liikmed

Juhatus

Pidev

2011…2012

Võiks olla aktiivsem,
infovahetust ka vaja
hoogustada.

Sellel eesmärgil toimunud
liikmete metsatehnikat
tutvustavad õppepäevad
03.09.2011 ja 03.03.2012

Pole veel alustatud

2012 esitasime taotluse
Esitasime selleks sept 2011
uuesti, seekord saime
LEADER-isse projekti, mis
rahastuse. Projekt veel ellu
kahjuks ei saanud rahastust
viimata.

Metstehnika õppepäev
Liikmed jaganud oma
Puliste MTJ-s 23.septembril kompetentsust
2012
õppepäevadel.

Projekt veel ellu viimata,
rahastus kasutada kuni 2014
a lõpuni.

 Liikmete kompetentside
kaardistamine ja
kompetentsikaardi koostamine

Juhatus

2011…2012

7.2.3 Eesmärk III
Tegevused

 Liikmete huvide kaitsmine
tekkinud probleemide korral,
juriidilise nõuande saamise
korraldamine

Liikmete esindamine ja huvide
kaitsmine
vabariiklikul
tasandil,
Vabariigi Valitsus ja Ministeeriumid,
Eesti Erametsaliit, Eesti Jahimeeste Liit,
RMK jne.

 Liikmete esindamine ja huvide
kaitsmine Hiiumaa tasandil

Pole veel alustatud

2012 esitasime taotluse
Esitasime selleks sept 2011
uuesti, seekord saime
LEADER-isse projekti, mis
rahastuse. Projekt veel ellu
kahjuks ei saanud rahastust
viimata.

Projekt veel ellu viimata,
rahastus kasutada kuni 2014
a lõpuni.

Eestkoste
Kes?

Juhatus

Juhatus

Juhatus

Aeg

Vahekokkuvõte juuli
2010-aprill 2011

Vahekokkuvõte mai 2011- Vahekokkuvõte mai
mai 2012
2012-mai 2013

Pidev

Toimub, suuri
probleeme pole otseselt
Metsateede ümarlaud
tekkinud, kuid mured on
käivitatud 2011 novembrist Ei ole muutusi.
ikka jahinduse teemadel:
alates
keegi ei võta vastutust
ulukikahjustuste eest.

Pidev

Toimub, suurimad
Toimub läbi Eesti
mured ikka uue
Erametsaliidu
Jahiseaduse venimisega.

Pidev

Toimub, aga ikka suurim
mure ulukite arvukus.
Täiendus arengukavasse
07.05.2011
üldkoosolekul: seltsil
propageerida ulukikaitse
aedade rajamist ja teha
tööd ikka ka selleks, et
ulukite arvukust oleks
Hiiumaal võimalik
vähendada.

Vahekokkuvõte mai
2013-märts 2014
EEML
liikmesorganisatsioonina on
võimalik kasutada advokaat
Indrek Veso juriidilist
nõuannet.

2013 a aprillist alates
osalemine EEML juhtimises.
Jätkub osalemine EEML
03.mail 2013 HMS liikmete
juhtimises.
kohtumine Kärdlas
keskkonnaministriga.

Osalemine Hiiumaa
Arengukava koostamisel,
sisendite andmine
05,01.2013 arvukus.
Täiendus arengukavasse
25.05.2013 üldkoosolekul:
Aedade õppereisil käidud
1. HMS võiks aktiivsemalt
mais 2011, esitatud ka
sekkude maakonna jõgede
meetmesse 1.5.1 taotlus,
suudmete puhastamisele 2.
aga aiad on kallid (1 ha jaoks
HMS võiks aidata noorte
23110 eur)
looduskaitsealasele
koolitusele.
Koostööpartneriteks võtta
koolid ja lasteaiad. 3.Huvide
kaitsesse võtta kotkastega
seotud probleemid.

Osalemine Hiiumaa
jahindusnõukogus .Koostöös
Kotkaklubiga 18.septembril
2013 Paladel loeng
kotkastest. Teiste
eesmärkide teostamisega ei
ole perioodil mõtetest
kaugemale jõutud.
29.03.2014 üldkoosoleku
otsus: Kutsuda
jõesuudmete töörühm
kokku 2014.a mai I pooles

 Liikmete esindamine ja huvide
kaitsmine Hiiumaa tasandil

Juhatus

Pidev

 Koostöö ja suhtlemine
omavalitsustega, Hiiu Maavalitsuse
ja HOL-iga.

Juhatus

Pidev

Koostöö ja suhtlemine ühiskondlike
organisatsioonidega:
Hiiumaa
Kodukant, Hiidlaste Koostöökogu,
Hiiumaa
Turismiliit,
Hiiumaa
jahindusorganisatsioonidega jne.

Juhatus

Pidev

 Koostöö teiste
organisatsioonidega, sh.
jahimeestega

Täiendus arengukavasse
25.05.2013 üldkoosolekul:
Aedade õppereisil käidud
1. HMS võiks aktiivsemalt
mais 2011, esitatud ka
sekkude maakonna jõgede
meetmesse 1.5.1 taotlus,
suudmete puhastamisele 2.
aga aiad on kallid (1 ha jaoks
HMS võiks aidata noorte
23110 eur)
looduskaitsealasele
koolitusele.
Koostööpartneriteks võtta
koolid ja lasteaiad. 3.Huvide
kaitsesse võtta kotkastega
seotud probleemid.

Koostöö läbi metsateede
Toimub, aga mitte väga
ümarlaua ja ISLEPACT
aktiivselt
energeetika töörühma

Kotkaklubiga 18.septembril
2013 Paladel loeng
kotkastest. Teiste
eesmärkide teostamisega ei
ole perioodil mõtetest
kaugemale jõutud.
29.03.2014 üldkoosoleku
otsus: Kutsuda
jõesuudmete töörühm
kokku 2014.a mai I pooles

Energeetikaseminar
01.veebruaril Kõrgessaares

Koostöö on tihe.

Toimub.

Toimub.

Toimub.

7.2.4 Eesmärk IV
Tegevused

Täiendus arengukavasse
07.05.2011
üldkoosolekul: seltsil
propageerida ulukikaitse
aedade rajamist ja teha
tööd ikka ka selleks, et
ulukite arvukust oleks
Hiiumaal võimalik
vähendada.

Toimub.

Koostöö
Kes?

Juhatus

Aeg

Pidev

Vahekokkuvõte juuli
2010-aprill 2011
Toimub

Vahekokkuvõte mai 2011- Vahekokkuvõte mai
mai 2012
2012-mai 2013

Täiendus arengukavasse
07.05.2011
Ei ole veel toimunud,
Seoses jahiseaduse
üldkoosolekul:
põhjuseks keerulised seisud
uuendamisega vaikelu
Jahiseadusega

Vahekokkuvõte mai
2013-märts 2014

Alustatud koostööd jahirendi
lepingu näidise
väljatöötamiseks.
29.11.2013 esimene
kokkusaamine.

 Koostöö teiste
organisatsioonidega, sh.
jahimeestega

 Maaparandusalased
koostööprojektid

Koostöö teiste maaomanikega ja
nende organisatsioonidega
(põllumehed, maja- ja suvilaomanikud)

Koostöö teiste maakondade
metsaomanike
organisatsioonidega
Traditsioonilised üritused

Uue Aasta üritus

Juhatus

Pidev
Seltsi liikmetele
organiseerida jahindust
tutvustav kursus.

Juhatus

Juhatus

Ühistu taotlusel ei ole
Taotlusvoorud meede
praegustel tingimustel
1.8 on oktoobris
mõtet

Pidev

Juhatus

Pidev

Juhatus

Iga-aastaselt

Juhatus

Aasta alguses

Põllumehi liitub järjest
rohkem meie seltsiga

Ei ole veel toimunud,
Seoses jahiseaduse
põhjuseks keerulised seisud
uuendamisega vaikelu
Jahiseadusega

Alustatud koostööd jahirendi
lepingu näidise
väljatöötamiseks.
29.11.2013 esimene
kokkusaamine.

7.02.2012
maaparandusteemaline
õppepäev Kärdlas , aprillis
esitatud EMK-le Pindimaa
objekti taotlus esitatud.

Taotlus seekord raha ei
saanud.

Kahjuks ei ole EMK
maaparandustoetus sobilik
suuremate
maaparandusalaste
koostööprojektide
rahastuseks, seega ei
esitatud taotlust.

Jätkub liitumine

Liitumine jätkub

Liitumine jätkub

2010.a augustis
korraldasime Hiiumaal
vabariikliku talumetsa majandajate
kokkutuleku.

31.05.2011 õppereis
Kullamaale , 20-21.08.2011
Nelijärvel
talumetsamajandajate
kokkutulekul ühiselt
osalemine

8.01.2011 Linnumäel

14.01.2012 Värssus, koos
punahirve teemalise
õppepäevaga

25.august 2012 Valgamaal
talumetsamajandajate
Pidev. Õppereise perioodil ei
kokkutulekul. 27-28.okt
toimunud. Saarlastega
2012 õppereis Põlva- ja
koostöös taimede hange
Võrumaale- 11.märtsil 2013
2014 kevadeks.
Saaremaal

5.01.2013 Kõrgessaares

11.01.2014 Värssus

Hiiumaa Erametsapäev

Ühisjahi korraldamine koostöös jahi
sektsioonidega

Juhatus

Juhatus

7.2.5 Eesmärk V
Tegevused

 Rühmanõustamised

Metsanädal

Oktoober

07.05.2011 Vanajõe
orus. Täiendus
arengukavasse
07.05.2011
üldkoosolekul:
Tulevikus peaksime
leidma Hiiumaa
Erametsapäevale uue
kvaliteedi

3.10.2010 oli ühisjaht
Leluselja Jahiseltsiga.

27.04.2012 Kaustes, seekord
tegime reedel, aga
Ei toimunud
pöördume tagasi
nädalavahetuse päevale

Ei toimunud

Seekord ei toimunud.
Üldkoosoleku otsus : 2012a.
kindlasti jahiüritus
Ei toimunud
korraldada ja ka
ulukikahjustusi tutvustav
koolitus

Eesti erametsanduse
ühisjaht 01.novembril 2013
koostöös Kõrgessaare
jahtkonnaga.

Vahekokkuvõte mai 2011- Vahekokkuvõte mai
mai 2012
2012-mai 2013

Vahekokkuvõte mai
2013-märts 2014

Traditsioonide taaselustamine
Kes?

Juhatus

Aeg

Vahekokkuvõte juuli
2010-aprill 2011

Vähemalt 1 teema
aastas

20.07.2010 vihtade
tegemise õppepäev ja
04.12.10 Soeras
metsatööde
loodusmärkide
ajastamise õppepäev

22.okt Soeras puisniitude
taastamise õppepäev

20.august 2012 Soeras
metsandusliku
pärandkultuuri õppepäev

Mais 2013 avasime Soera
talumetsa õppeklassis
esimene õppepäev,
20.augusti talutööde päeval
ringkäik.

 Koostöö MTÜ –ga Ajaloolised
Võtted ja teiste traditsioone
taastavate organisatsioonidega

Tugiisik

Pidev

Otseseid koostöid pole
siiski siiani veel
toimunud. Soera
talumuuseumis oleme
alustanud talumetsa
õppeväljaku
projekteerimist

 Trükised

Juhatus

2012…2015

Sellesse perioodi ei ole
plaanitud

Rahastus taotlus KIK-ile
esitatud koos Soera
projektiga

Töögrupp

2012…2015

Sellesse perioodi ei ole
plaanitud

Ei ole veel käivitunud

 Tootearendus

LEADER toel valmis Soera KIK rahastusel valmis mais
talumetsaõppeklassi
2013 Soera talumetsa
eelprojekt, KIK-i esitatud õppeklass
rahastustaotlus

Ei ole toimunud

Soera voldik

Ei ole uusi trükiseid välja
antud

Ei ole veel käivitunud

Ei ole veel käivitunud

