ARENGUKOOSTÖÖPROJEKT
Esitatav arengukoostööprojekt on maksimaalselt 10-leheküljeline.
1. Projekti lühikokkuvõte
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Taotleja: RMK (Riigimetsa Majandamise Keskus)
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Asutuse juht: Aigar Kallas
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Viljandi mnt 18 B
11216 Tallinn
Eesti
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Faks: +372 676 7510

PROJEKTI NUMBER: 2008/ 32
Täidab projekti vastuvõtja

Registreerimisnumber: 70004459

E-post: rmk@rmk.ee
Kodulehekülg: www.rmk.ee

II. PROJEKTI ANDMED
Nimi:
Eesti keeles: Eesti – Moldova arengukoostöö metsanduslike andmebaaside arendamisel
Inglise keeles: Estonian-Moldovan co-operation project on forestry database development
Sihtriik: Moldova
Sisu kokkuvõte: Esitatud arengukoostööprojekt on jätkuks Välisministeeriumi poolt rahastatud
arengukoostööprojektile nr. 2007/20 „Eesti – Moldova säästva metsanduse ja keskkonnakvaliteedi alase
arengukoostöö kavandamine“. Eelneva projekti eesmärk oli anda Moldova poolele ülevaade Eestis
läbiviidud looduskaitselistest ja metsanduslikest reformidest, tutvustada kodanikuühiskonna rolli säästva
metsanduse järgimisel, saada ülevaade säästva metsanduse ja looduskaitse olukorrast ja arengutest
Moldovas ning RMK ja Moldova riigimetsi majandava riikliku metsaagentuuri Moldsilva vaheliste
koostöövõimaluste väljaselgitamine. Projekti käigus kirjutati 21.augustil 2007.aastal alla koostöölepe RMK
ja Moldsilva vahel, korraldati Moldova metsameestele koolitusreis Eestisse ning toimus Eesti spetsialistide
(Kristjan Tõnisson ja Olav Etverk RMK-st ja Mart Külvik Eesti Maaülikoolist) visiit Moldovasse
eesmärgiga sõnastada edasise koostöö prioriteedid. Edasiseks koostööks sõnastati 6 prioriteeti, milledest
Eesti kogemusi arvestades valiti välja käesoleva arengukoostööprojekti eesmärgid:
1) metsakorralduse põhimõtete kaasajastamine – läbi metsakorralduse on otstarbekas lisaks tavapärastele
metsaandmetele kirjeldada ka bioloogilise mitmekesisuse elemente. See võimaldab planeerida
metsakasvatuslike võtete kõrval ka abinõusid bioloogilise mitmekesisuse säilitamiseks ning tõstmiseks ja
erinevate normatiivide väljatöötamist metsade bioloogilise mitmekesisuse kaitseks;
2) metsandusliku järelevalve tõhustamine läbi kaasaegsete andmebaaside - suurte majandusüksuste korral
(nagu Eestis RMK ja Moldovas Moldsilva) on majanduslikult kasulikum loobuda tavapärasest
metsakorralduse 10-aastasest tsüklist ning minna üle pidevale metsakorraldusele ehk teisisõnu toimub
metsa takseernäitajate pidev uuendamine, mis võimaldab saada objektiivset informatsiooni hallata olevate
metsade kohta mitte ainult metsade majandajatel, vaid ka järelevalve asutustel ning avaliku registri
olemasolul ka kolmandal sektoril. See võimaldab muuta Moldova metsade majandamist läbipaistvamaks
ning säästlikumaks ja annab valitsusvälistele organisatsioonidele kaasarääkimise võimaluse.
3) metsamajandamise elektroonilise infosüsteemi väljatöötamine ja rakendamine – kaasaegne infosüsteem,
mille abil toimub kogu metsamajandusliku tegevuse planeerimine, tegevuste jälgimine, metsamaterjali
liikumine, töökäsud jne. RMK-l on selles osas hea kogemus, mida on võimalik tutvustada Moldova
metsameestele ja aidata välja töötada Moldova oludele vastavat metsamajanduslikku infosüsteemi;

Lisaks sõnastati arengukoostöö prioriteetidena veel metsade puhkemajandusliku kasutuse arendamist,
biokütuste projektide väljatöötamist, metsamajandustöötajate koolitust ja kvalifikatsiooni tõstmist. Kuna
organisatsiooni edukas toimimine eeldab korralike andmebaaside olemasolu ja toimiv IT-süsteem on
esmatähtis, siis on otstarbekas alustada punktides 1) kuni 3) toodud prioriteetidest. Lisaks on käesoleva
projekti eesmärgid tähtsad mitte ainult Moldsilvale, vaid kogu Moldova ühiskonnale, kuna metsadel on
Moldovas vaatamata nende vähesusele ääretult suur tähtsus, seda ennekõike keskkonnakaitse seisukohalt
(kõik Moldova metsad on kaitsealused metsad). Teiste sõnastatud prioriteetsete tegevuste juurde on
võimalik tulla 2009/2010.aastal.
Partnerid:
Projektil on 2 partnerit.
1) Moldovas on partneriks Moldova riigimetsi majandav riiklik metsaagentuur Moldsilva, kes korraldab
Moldovas antud projekti tegevuste elluviimise.
Agentia pentru Silvicultura „Moldsilva“
Str. Stefan cel Mare 124, Chisinau MD-2001, Moldova
Tel: +373 (22) 272306 Fax: +373 (22) 277345
E-mail: msilva@mtc.md
2) Eestis on partneriks Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas asuv valitsusasutus Metsakaitse- ja
Metsauuenduskeskus, kes osaleb projektis kui metsaressursi arvestuse riikliku registri volitatud töötleja
ning metsakorraldustööde riiklikku järelevalvet teostav asutus.
Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus
Rõõmu tee 2, 51013, Tartu
Tel: +372 7339 464 Fax: +372 7339 464
E-mail: mmk@metsad.ee
Projekti kestus: august 2008 – mai 2009
Taotletav riiklik finantseerimine: 303 200 eesti krooni
Omafinantseering: 43 750 eesti krooni
Muu finantseering: 25 000 eesti krooni
Projekti lisad:
Lisa 1 Eelarve 1lehel 1 eks
Lisa 2 Moldsilva IT spetsialistide ja Moldsilva Metsauurimise ja Metsakorralduse Instituudi
metsakorralduse spetsialistide Eesti koolitusreisi esialgne kava 1lehel 1 eks
Lisa 3 Eesti IT ja metsakorralduse spetsialistide Moldova konsultatsioonivisiidi esialgne kava
1 lehel 1 eks
Lisa 4 RMK ja Moldsilva vahelise koostööleppe koopia 2 lehel 1 eks
Lisa 5 Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse nõusolek projektis osalemiseks 1 lehel 1 eks
Projekti täideviimise eest vastutav isik: Olav Etverk, RMK projektijuht, tel: +372 676 7190, +372 50
32190, e-post: olav.etverk@rmk.ee
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