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Lugupeetud Rünno Viir

 

Täname Teid teavitamast Pusku Invest OÜ  ja Kesk-Ees� Metsaomanikud MTÜ (KEMO) vaheliste kohtumenetluste
tulemusest.

Nõustume Teiega, et KEMO tegevus oma liikmetele toetuste mi�eväljamaksmise kohta on ületanud igasugused
piirid, mis seab ohtu kogu metsanduse tugisüsteemi ja eeskä� metsaühistute maine.

Erametsakeskus on astunud mitmeid samme nende olukordade likvideerimiseks. Oleme tagasi nõudnud mitmete
metsaomanike – KEMO liikmete toetused, et need otse metsaomanikele üle kanda, lisaks oleme esimeste selliste
teadete saamisel lõpetanud Erametsakeskuse portaalis KEMO reklaamimise. See tähendab, et oleme kustutanud
portaalist kõik KEMO andmed.

Lisaks oleme kas tagastanud või jätnud taotlused rahuldamata kõikide KEMO taotluste osas, mis olid sel hetkel
menetluses Peep Põntsoni volituste puudumise tõ�u. Need toimingud oleme teinud tuginedes Teie teavitusele
kohtuotsusest, kus selgus, et Peep Põntsonil puuduvad volitused KEMO esindada.

Palusime P.Põntsonil meile esitada 10.augus�ks (kohus palus esitada 23.augus�ks) volitust tõendavad
dokumendid. Alles eile selgus, et  P.Põntson esitas need kohtule juba 23.08., meid teavitas kohus alles peale meie
järelepäringut. Selgus, et 23.08.2019 üldkoosoleku otsusega on P.Põntsoni volitused taastatud.

Oleme teavitanud ka eelnevatest asjaoludest neid KEMO liikmeid (kelle kontaktandmed me interne�st
tuvastasime), kelle osas KEMO esitas taotluse ja kelle osas me jätsime P.Põntsoni volituste tõ�u taotluse
rahuldamata.  

Seetõ�u leiame, et Erametsakeskus on teinud endast kõik oleneva, et mi�e anda toetust ühistule, kes jätab oma
kohustused ühistu liikmete ees täitmata.

Teie e�epaneku osas (kohtuotsused portaali panna) peame siiski nen�ma, et tegemist on spetsiifilise kohtuasjaga,
mille osas tavainimesed, kõike fakte teadmata, ei ole suutelised õigeid järeldusi tegema. Lisaks ei ole ee�line, et
Erametsakeskus avalikustab kohtuotsused, mis teda ei puuduta ja mis esmapilgul siiski puudutavad kahe isiku
vaidlust.

Pigem leiame, et tänaseks on mitmed KEMO liikmed ise juba lahkunud ühistust ja kindlas� teavitavad ka teisi oma
isiklike kogemustele tuginedes KEMO tegevusest.

Kui tekib vajadus, siis abistame neid KEMO liikmeid ka edaspidi, et nad oma toetused kä�e saaks või siis saavad
oma taotlused uues� esitada.
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Täname Teid veelkord meid teavitamast!

 

Lugupidamisega

Jaanus Aun

Juhatuse liige

SA Erametsakeskus

[Osundatud tekst on peidetud]


