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Käesoleva kavatsuste protokolli („Kavatsuste Protokoll“) on sõlminud [   ] 2018 

(1) Riigimetsa Majandamise Keskus, aadress: Toompuiestee 24, Tallinn 10149 („Tarnija“ või 
„RMK“), mida esindab seaduse ja Riigimetsa Majandamise Keskuse põhikirja alusel 
juhatuse esimees Aigar Kallas, 

ja  

(2) OÜ EST-FOR Invest, Eestis registreeritud äriühing, registrikood: 14125343, aadress: 
Lõõtsa tn 6,   Tallinn 11415 („Ostja“), mida esindavad juhatuse liikmed Margus Kohava ja 
Aadu Polli; 

(eraldi ka „Pool“ ja koos „Pooled“). 

 

 

VÕTTES ARVESSE, ET 

A. RMK vastutusalas ja majandada on ligikaudu 40% Eesti metsadest; 
B. Metsaseaduse § 46 lg 1 kohaselt toimub riigimetsa müük (i) avalikul enampakkumisel; (ii) 

eelläbirääkimistega pakkumisel; või (iii) kokkuleppehinnaga. Kohalduva müügiviisi valib igal 
konkreetsel juhul müügiobjektist lähtuvalt RMK kui müügikorraldaja; 

C. RMK puiduturustusstrateegia 2015-2020 kohaselt on üldine eesmärk müüa puit (metsamaterjal 
ja hakkpuit)  kasumlikult võimalikult suurt lisandväärtust anda suutvatele ettevõtjatele, 
kasutades müügiviise, mis aitavad kaasa puiduturu stabiilsusele ja jätkuvale investeerimise 
atraktiivsusele; 

D. Vabariigi Valitsuse 4. jaanuari 2007 määruse nr 1 „Riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja 
metsamaterjali müügi korra“ § 7 kohaselt toimub metsamaterjali kokkuleppehinnaga müümine 
metsamaterjali müümisel kestvuslepingute alusel, mille tähtaeg on pikem kui 12 kuud. 
Kooskõlas „Riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi korraga“ näeb RMK 
puiduturustusstrateegia 2015-2020 ette 85% metsamaterjali müümise kokkuleppehinnaga 
kestvuslepingute alusel; 

E. Ostja on väljendanud oma kavatsust rajada Eestis Emajõe lähedusse uus puidurafineerimistehas 
(„Puidurafineerimistehas“),  mille eeldatav toodangumaht on 750 000 tonni biotooteid aastas 
ning eeldatav tooraine vajadus 3 300 000 m  paberipuitu ja hakkpuitu (kask, kuusk, mänd) 
aastas („Projekt“). Puidurafineerimistehas toodaks ka umbes 680 000 MWh rohelist 
elektrienergiat aastas, mis suurendaks Eestis elektrienergia tootmist taastuvatest allikatest 
34-45%; 

F. Projekti elluviimiseks tuleb tagada pidev piisavas koguses paberipuidu ja hakkpuidu (kask, 
kuusk, mänd) tarne ning Ostja on seetõttu väljendanud soovi sõlmida Tarnijaga pikaajaline 
tarneleping; 

G. 2016. aastal moodustas paberipuit 32% kogu RMK müüdud metsamaterjali kogusest. 
Paberipuidu müügi osakaal on eelmise aastaga vähenenud. Veidi enam kui pool paberipuidu 
kogusest eksporditakse kohaliku tarbimise piiratuse tõttu. RMK toetab pikaajaliste 
tarnelepingute kasutamist, et tagada paberipuidule pikaajaline turg; 

H. Projekt looks olulist lisandväärtust võrreldes paberipuidu ekspordiga. Projekti elluviimine tagaks 
pikaajalise ja stabiilse nõudluse paberipuidu järgi ning võimaldaks RMK-l saavutada 

 
 



puiduturustusstrateegias 2015-2020 seatud eesmärke. Projekt panustaks ka taastuvenergia 
eesmärkide saavutamisse. 

I. Sellest tulenevalt on Tarnija väljendanud valmisolekut sõlmida pikaajaline paberipuidu (kask, 
kuusk, mänd) tarneleping turutingimustel ja –hindadega, et tarnida Ostjale nõutud paberipuidu 
(kask, kuusk, mänd) kogus („Tarneleping“), arvestades õigusaktides sätestatud nõudeid, ning 
tagada Ostjale paberipuidu (kask, kuusk, mänd) stabiilne tarne Projekti elluviimiseks ja tõhuseks 
juhtimiseks;  

J. Pooled soovivad dokumenteerida oma ühise arusaama Tarnelepingu ettevalmistamise, 
läbirääkimiste ja sõlmimise korra  ning mõnede Tarnelepingu põhitingimuste kohta. 
 

POOLED ON SEETÕTTU LEPPINUD KOKKU JÄRGNEVAS: 

 

1. TARNELEPING 
 
1.1. Tarneleping valmistatakse ette ja räägitakse läbi ning sõlmitakse järgmistest peamistest 

põhimõtetest lähtuvalt: 
1.1.1.  Tarneleping sõlmitakse kooskõlas metsaseaduses ja „Riigimetsas kasvava metsa 

raieõiguse ja metsamaterjali müügi korras“ kehtestatud metsamaterjali kokkuleppehinnaga 
müügiviisi kohaselt; 

1.1.2.  Ostja esitab RMK poolt 2019. aastal avaldatava müügiteate põhjal, Tarnijale taotluse 
paberipuidu (kask, kuusk, mänd) ostmiseks ning Pooled peavad läbirääkimisi ja sõlmivad 
Tarnelepingu hiljemalt 2020. aastal; 

1.1.3.  iga-aastane paberipuidu (kask, kuusk, mänd) tarnemaht on 560 000 m  , kuid mitte 
rohkem kui 50% RMK iga-aastasest nende sortimentide tarnemahust, sealjuures on 
eelnimetatud mahu raames iga-aastane kase tarnemaht umbes 250 000 m  ning 
iga-aastane kuuse ja männi tarnemaht umbes 310 000 m ; 

1.1.4.  Tarnelepingust tulenevad Tarnija müügi ja tarnekohustus ning Ostja ostu- ja 
vastuvõtmiskohustus jõustuvad alates 1. juulist 2022, millist tähtaeg võib Ostja edasi 
lükata kuni 24 kuu võrra, teatades sellest kirjalikult Tarnijale 12 kuud ette; 

1.1.5.  Tarneleping kehtib viisteist (15) aastat alates esimesest Tarnelepingu alusel tehtud 
paberipuidu tarnest; 

1.1.6.  Tarnelepingus kohaldatav müügihind on vastava paberipuidu harilik väärtus, mis on 
seotud vastavate hindadega Põhjamaades (sealhulgas Soome, Rootsi ja Norra); 

1.1.7.  Ostja annab Tarnijale piisava kinnituse Ostja poolt Tarnelepingu täitmise kohta. 
 

1.2. Pooled on kokku leppinud pidada Kavatsuste Protokolli kehtivuse ajal ja kooskõlas selle 
tingimustega heas usus läbirääkimisi, et leppida kokku Tarnelepingu lõplikes tingimustes. 

 
 

2. LEPINGU ÜLEANDMINE 
 
2.1. Kavatsuste Protokolli ning sellest tulenevaid õigusi ja kohustusi ei tohi kumbki Pool üle anda 

ega muul viisil loovutada ilma teise Poole eelneva kirjaliku nõusolekuta, välja arvatud Ostja 
kooskõlas punktiga 2.2. 
 

2.2. Ostjal on õigus üle anda ja loovutada Kavatsuste Protokoll ning sellest tulenevad õigused ja 
kohustused, sealhulgas oma õigus sõlmida Tarneleping ja saada selle pooleks, Ostja mis tahes 

 
 



sidusettevõtjale (sealhulgas, kahtluste vältimiseks, mis tahes 100% Ostjale kuuluvale 
tütarettevõtjale või mistahes Ostja sidusettevõtjale, millel on sama osanike ring) ilma Tarnija 
eelneva kirjaliku nõusolekuta. 
 
 

3. JÕUSTUMINE, KEHTIVUS JA LÕPETAMINE  
 
3.1. Kavatsuste Protokoll jõustub selle allkirjastamisel mõlema Poole poolt ning kehtib, kuni esineb 

üks järgmistest: 
 

3.1.1.  Tarnelepingu allkirjastamine; või 
3.1.2.  Kavatsuste Protokolli lõpetamine selle tingimuste kohaselt; või 
3.1.3.  31. detsember 2020. 

 
3.2. Pooled võivad Kavatsuste Protokolli pikendada või selle lõpetada kirjaliku kokkuleppega. 

 
 

4. TEATED 
 
4.1. Teadete edastamise kord 

Kõik avaldused ja teated Kavatsuste Protokolli alusel tehakse inglise keeles. Kõik Pooltele 
adresseeritud avaldused ja teated loetakse nõuetekohaselt edastatuks, kui need on antud üle 
käsitsi või kulleriga allkirja vastu või saadetud tähitud kirjaga Poolele punktis 4.2 toodud 
aadressile. Avaldused ja teated, mis ei pea olema kirjalikus vormis, võib edastada Poole punktis 
4.2 toodud e-maili aadressile. 
 

4.2. Aadressid ja kontaktandmed 
 
RMK: Riigimetsa Majandamise Keskus 

Saaja: [nimi või ametinimetus] 
Toompuiestee 24, Tallinn 10149 
e-post: [   ] 

Ostja: OÜ EST-FOR Invest 
Saaja: Margus Kohava 
Lõõtsa tn 6, Tallinn 11415 
 

 
4.3. Muudatused 

Kumbki Pool võib täiendada või muuta oma aadressi või muid punktis 4.2 toodud andmeid, 
teavitades sellest teist Poolt kirjalikult. 
 
 

5. LÕPPSÄTTED 
 
5.1. Kumbki Pool kannab ise oma kulud, mis on seotud Kavatsuste Protokolli läbirääkimiste, 

ettevalmistamise, sõlmimise ja täitmisega. 
 

5.2. Kavatsuste Protokollile kohaldatakse Eesti õigust. 
 

 
 



5.3. Kavatsuste Protokollist tulenevad mis tahes vaidlused lahendatakse Poolte 
läbirääkimistega. Kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlus Harju 
Maakohtus. 

 
5.4. Kavatsuste Protokolli võib muuta, täiendada või parandada ainult Poolte kirjalikul 

kokkuleppel. 
 
KINNITAMAKS EELTOODUT on Pooled allkirjastanud käesoleva Kavatsuste 
Protokolli eespool nimetatud kuupäeval. 
 
Riigimetsa Majandamise Keskus: OÜ EST-FOR Invest: 
 
 
 

--------------------------------------------  

Aigar Kallas Margus Kohava 

 

OÜ EST-FOR Invest: 

 

----------------------------------------------- 

Aadu Polli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


