
Eelarve 2012 

MEEDE 1.5 KOKKU 
2,9 milj. € 

ALAMEEDE 1.5.1 
1,5 milj.€ 

ALAMEEDE 1.5.2 
0,9 milj. € 

ALAMEEDE 1.5.3 
0,5 milj. € 



Meede 1.5.3 
Kahjustatud metsa taastamise 
investeeringutoetus 



Toetuse saamise nõuded on sätestatud  
põllumajandusministri määrusega: 

 20. mai 2010. a määrus nr 61 “Kahjustatud metsa 
taastamise ja metsatulekahju ennetamise 
investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse 
taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem 
kord” (edaspidi 1.5.3 määrus) 



Enne kui otsustad toetust taotleda, mõtle läbi:  
  kas oled valmis järgmise kuni seitsme aasta jooksul 

toetuse taotlemisel ja selle vastuvõtmisel täitma sulle 
pandud kohustusi ja tingimusi; 

  kas sul on omavahendeid taotletud investeeringute 
tegemiseks, sest toetus makstakse välja kolme kuu 
jooksul pärast sinu poolt kulude eest tasumist ning 
kuludeklaratsiooni ja teiste nõuetekohaste dokumentide 
esitamist; 

  kas oled valmis säilitama metsamaa, mille kohta on 
toetust antud, sihtotstarvet metsamaana vähemalt viie 
aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa 
väljamaksmisest; 

  kas oled valmis säilitama ja kasutama sihipäraselt 
soetatud investeeringuobjekti vähemalt viie aasta jooksul 
arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest. 

  kas jõuad kõik tööd teha 31.detsembriks 2014.a. 



Meede 1.5.3 Taotluse esitamise võimalused  

Taotlusi võtab vastu SA Erametsakeskus   
01.oktoobrist – 16.oktoobrini 2012 

 1. taotluse saab viia ise kohale Erametsakeskusesse 

 2. saata tähtkirjaga posti teel: SA Erametsakeskus,     
Mustamäe tee 50, Tallinn 10621  

 3. digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel   
metsameede@eramets.ee 

    Taotlusi aitavad metsaomanikel vastu võtta igas 
maakonnas konsulendid ja tugiisikud. Täpsem info 
www.eramets.ee 



Kes saab toetust taotleda 

  Toetust võivad taotleda: 
  füüsilisest isikust erametsaomanikud endale 

kuuluvale metsamaale 

  eraõiguslikust juriidilisest isikust 
erametsaomanikud endale kuuluvale metsamaale 

  metsaühistud endale kuuluvale või tema liikmete 
omandis olevale metsamaale  



Taotleja peab vastama tingimustele 

  taotleja ei ole pärast 1. jaanuari 2007 saanud ega 
taotle sama kulu hüvitamiseks samale metsaeraldisele 
või samale metsamaa osale või sama 
investeeringuobjekti kohta toetust riigieelarvelistest või 
muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud 
tagastamatut riigiabi; 

  tähtajaliselt asutatud metsaühistu tegevuse tähtaeg ei 
või olla lühem kui viis majandusaastat arvates PRIA 
poolt viimase toetusosa väljamaksmisest; 

  taotlejal ei ole riiklikku maksuvõlga või võlg on 
ajatatud ning ajatatud võlg peab olema tasutud 
ajakava kohaselt; 

  taotleja eristab selgelt oma raamatupidamises toetuse 
kasutamisega seotud kulud ja dokumendid muudest 
kulu- ja maksedokumentidest; 

  taotleja suhtes ei toimu likvideerimismenetlust ega ole 
tehtud pankrotiotsust; 



Kahjustatud metsa taastamiseks toetatavad tegevused  

 Toetust saab taotleda maapiirkonnas loodusõnnetusest 
(metsamaal tormi või trombi põhjustatud tuuleheide või-
murd) või metsatulekahjust kahjustatud metsa 
taastamiseks. 

  Uue metsakultuuri rajamine (hõlmab maapinna 
ettevalmistamist, metsapuutaimede soetamist ja 
istutamist ning vajaduse korral taimekaitsevahendi või 
metsapuutaimi kaitsvate metsatarvikute soetamist ja 
kasutamist)   

  Looduslikule uuenemisele kaasaaitamiseks maapinna 
ettevalmistamine  

  Rajatud metsakultuuri hooldamine 



Uue metsakultuuri rajamine 

  metsamaa, mille kohta toetust taotletakse, on vähemalt 
0,5 ha; 
  mitte varem kui taotluse esitamise aastale vahetult 
eelnenud kalendriaastal toimunud loodusõnnetuse või 
metsatulekahju kohta on tehtud “Metsaseaduse” § 40 alusel 
sätestatud korras metsakaitseekspertiis, kus kahjustuse 
esimeseks põhjuseks olulisuse järjekorras on märgitud 
tuuleheide või – murd või tulekahju;  
  kavandatava metsakultuuri rajamise (teatisel lühend „is“ 
ja/või „mm“) kohta on “Metsaseaduse” §-s 41 sätestatud 
alusel ja korras koostatud metsateatisele tehtud märge 
“lubatud”. Metsateatis peab kehtima taotluse esitamise ajal ja 
töö tegemise ajal; 
  tehtavad tööd on maapinna ettevalmistamine, 
metsapuutaimede soetamine ja istutamine; 



Uue metsakultuuri rajamine 

  taimede istutustihedus on vähemalt 2000 tk/ha, hariliku 
männi puhul 3000 tk/ha; 

  istutamisel võib kasutada taimekaitsevahendeid ja 
metsapuutaimi kaitsvaid metsatarvikuid (heinatõke, 
tüvekrae, tüvekaitse, tüvetoru või ladvakaitse).  

  istutatakse 1.5.3 määruse § 4 lõike 1 punktides 4–7 
loetletud tingimustele vastavaid metsapuutaimi; 



1.5.3 määruse § 4 lõige 1 punktid 4-7 

        4) istutatakse keskkonnaministri 27. detsembri 2006. a määruses nr 88 «Metsa 
majandamise eeskiri» § 15 lõikes 1 (Metsa majandamise eeskiri lisa 2) ning 
keskkonnaministri 4. detsembri 2006. a määruses nr 69 «Metsa uuendamisel kasutada 
lubatud võõrpuuliikide loetelu» lubatud puuliikide metsapuutaimi ning hariliku männi ja 
kuuse kultiveerimisel arvestatakse keskkonnaministri 13. detsembri 2006. a määruse 
nr 75 «Eestis metsa kultiveerimisel kasutada lubatud kultiveerimismaterjali algmaterjali 
päritolupiirkonnad» § 3 lõigetes 4 ja 5 sätestatud nõudeid; 
[RT I, 26.07.2011, 5 - jõust. 29.07.2011]  
 5) istutatavad metsapuutaimed on keskkonnaministri 21. detsembri 2006. a määruse 
nr 85 «Kultiveerimismaterjali sertifitseeritavate liikide loetelu, sertifitseerimise kord 
ning sertifitseerimist või kontrollimist kinnitavate dokumentide sisu nõuded» kohaselt 
varustatud puuliiki, kvaliteeti ja päritolu tõendava põhitunnistusega ning 
sertifitseerimisele mittekuuluvad metsapuutaimed puuliiki ja päritolu tõendava 
vastavustunnistusega; 
 6) istutatavad metsapuutaimed on ostetud isikult, kellele on taimede paljundamise ja 
sordikaitse seaduse § 66 alusel ja korras väljastatud asjaomase liigi kohta 
kultiveerimismaterjali tootmise tegevusluba, või isikult, kes on taimetervise registrisse 
kantud kui metsapuude kultiveerimismaterjali turustaja. Kui taotlejal või metsaühistu 
puhul tema liikmel endal on nimetatud tegevusluba, võib ta istutada enda kasvatatud 
metsapuutaimi; 
[RT I, 11.07.2012, 2 - jõust. 14.07.2012]  
 7) väljaspool Euroopa Liidu liikmesriiki kasvatatud metsapuutaimed vastavad 
keskkonnaministri 11. detsembri 2006. a määruse nr 72 «Kultiveerimismaterjali 
importimisele esitatavad nõuded» §-s 3 sätestatud nõuetele ja on varustatud tootjariigi 
väljastatud põhisertifikaadi või ametliku sertifikaadi ärakirjaga;  



Looduslikule uuenemisele kaasaaitamine 

   metsamaa, mille kohta toetust taotletakse, on vähemalt 
0,5 ha; 
  mitte varem kui taotluse esitamise aastale vahetult 
eelnenud kalendriaastal toimunud loodusõnnetuse või 
metsatulekahju kohta on tehtud “Metsaseaduse” § 40 alusel 
sätestatud korras metsakaitseekspertiis, kus kahjustuse 
esimeseks põhjuseks olulisuse järjekorras on märgitud 
tuuleheide või – murd või tulekahju;  
  kavandatava looduslikule uuenemisele kaasaaitamise kohta 
(teatisel lühend „mm“) on “Metsaseaduse” §-s 41 sätestatud 
alusel ja korras koostatud metsateatisele tehtud märge 
“lubatud”. Metsateatis peab kehtima taotluse esitamise ajal ja 
töö tegemise ajal; 
  nõutavaks tööks on maapinna ettevalmistamine 
looduslikule uuenemisele kaasaaitamiseks.  



Metsakultuuri hooldamine 

  metsamaa, mille kohta toetust taotletakse, on vähemalt 
0,5 ha; 
  mitte varem kui 1. jaanuaril 2007 on samale metsamaa 
osale, mille kohta toetust taotletakse, rajatud kahjustatud 
metsa taastamiseks uus metsakultuur või tehtud looduslikule 
uuenemisele kaasaaitamine, kusjuures sellel metsamaa osal 
toimunud loodusõnnetuse või tulekahju kohta on tehtud 
“Metsaseaduse” § 40 alusel sätestatud korras 
Metsakaitseekspertiis, kus kahjustuse esimeseks põhjuseks 
olulisuse järjekorras on märgitud tuuleheide või – murd või 
tulekahju;  
  toetatavad tegevused on umbrohu niitmine, kulu 
kõrvaldamine, põõsaste ja ebasobivate puude kõrvaldamine 
vms tegevus (ei toetata putukkahjurite tõrjet)  



Metsakultuuri hooldamine 

     Metsakultuuri hooldamine kuulub metsaseaduse § 24 
lõige 2 alusel metsa uuendamise võtete hulka. 
Metsaomanik on kohustatud rakendama metsa 
uuendamise võtteid ulatuses, mis hiljemalt 5 aastat pärast 
raiet või hukkumist tagab uuenenud metsa. Metsakultuuri 
hooldatakse vastavalt vajadusele kuni metsa uuenenuks 
lugemiseni. Metsa uuenenuks lugemise tingimused on 
toodud metsa majandamise eeskirja § 16. 

    (Mets loetakse uuenenuks kui hektaril kasvab vähemalt 1500 0,5 m 
kõrgust ja kõrgemat harilikku mändi või vähemalt 1000 0,5 m kõrgust ja 
kõrgemat harilikku kuuske või vähemalt 1500 0,5 m kõrgust ja kõrgemat 
harilikku tamme või vähemalt 1500 1,0 m kõrgust ja kõrgemat muud 
metsa uuenenuks lugemisel arvesse võetavat puuliiki)  



Toetuse määr on kuni 90% toetatava tegevuse abikõlbliku 
kulu maksumusest 

  Toetuse maksimaalne suurus on: 
  uue metsakultuuri rajamisel1911 eurot hektari 

kohta, kui metsapuutaimede istutamisel 
kasutatakse metsatarvikuid (tüvekrae, tüvekaitse, 
tüvetoru, ladvakaitse, heinatõke) 

  Uue metsakultuuri rajamisel 901 eurot hektari 
kohta kui ei kasutata metsatarvikuid     

o  153 eurot hektari kohta loodulikule uuenemisele 
kaasaaitamise korral  

  134 eurot hektari kohta metsakultuuri 
hooldamise korral 



Taotleja poolt esitatavad dokumendid 

  Taotlus 1.5.3  lisa 3 (kahjustatud metsa taastamine) 

  kaasomaniku puhul kaasomaniku kirjalik nõusolek (sisaldab 
kaasomandisse kuuluva metsamaa ja planeeritavate tööde 
andmeid, samuti nõusolekut teostatavate tööde kohta) 

  toetuse esmakordsel taotlemisel avaldus andmete 
kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide 
registrisse (kui veel ei ole toetust taotlenud) + isikut 
tõendava dokumendi koopia 



Taotluse läbivaatamine 

  Taotluse läbivaatamine võib kesta 1.5.3 määruse alusel 
kuni 80 tööpäeva alates taotluste vastuvõtu lõppemisest. 

  Esmalt rahuldatakse kõik kahjustatud metsa taastamiseks 
esitatud taotlused ja taotlusi ei hinnata, kui nõuetele 
vastavaid taotlusi on esitatud toetuse rahastamise eelarve 
piires; 

  Kui kahjustatud metsa taastamiseks esitatud kõigi nõuetele 
vastavate taotluste summa ületab toetuse rahastamise 
eelarve, hinnatakse taotlusi 1.5.3 määruse lisa 6 kohaselt 
hindamiskriteeriumide alusel; 

  Kui hindamise lõppedes on mitu võrdsete hindepunktidega 
taotlust, eelistatakse esmalt taotlejat, kelle taastatava 
metsa pindala on suurem;  

  Kui hindamise lõppedes on mitu võrdsete hindepunktidega 
taotlust, eelistatakse esmalt taotlust, mille on esitanud 
metsaühistu. Võrdsete näitajatega taotluse esitanud 
metsaühistute puhul eelistatakse taotlust, milles taotletav 
toetuse summa on väiksem. Kui taotleja ei ole 
metsaühistu, eelistatakse võrdsete näitajate puhul taotlust, 
milles taotletav toetuse summa on väiksem.  



Töödega alustamine, investeeringu tegemine 

  kahjustatud metsa taastamiseks uue metsakultuuri 
rajamise või looduslikule uuenemisele kaasaaitamise 
korral võivad tööd olla tehtud enne taotluse esitamist, s.h 
mitte varem kui taotluse esitamise aastale eelneval 
kalendriaastal. 

  kahjustatud metsa taastamiseks rajatud metsakultuuri 
hooldamisel võib tööga alustada taotluse esitamise 
päevale järgneval päeval  

  erametsaomanikul kahjustatud metsa taastamise tegevus 
tuleb viia ellu ja seda tõendavad dokumendid tuleb esitada 
kuni kahes osas, kuid mitte hiljem kui 31.12.2014 

  metsaühistul kuni neljas osas, kuid mitte hiljem kui 
31.12.2014 



Investeeringut / tegevuse elluviimist tõendavad 

dokumendid mille taotleja esitab on järgmised  

  Uue metsakultuuri rajamine: 
  Vormi kohane kinnitus tööde tegemise kohta (lisa 8).   
  Arve või arve-saatelehe ärakiri taimede ostmise kohta  

uue metsakultuuri rajamisel  
  Maksekorraldus uue metsakultuuri rajamisel taimede arve 

tasumise kohta  
  Metsapuutaimede päritolu tõendav dokument uue 

metsakultuuri rajamisel  
  Väljaspool EL liikmesriike kasvatatud metsapuutaimede 

põhisertifikaat uue metsakultuuri rajamisel  



Investeeringut / tegevuse elluviimist tõendavad 
dokumendid mille taotleja esitab on järgmised 

  Looduslikule uuenemisele kaasaaitamine 
     Vormi kohane kinnitus tööde tegemise kohta (lisa 8) 

o  Metsakultuuri hooldamine 
      Vormi kohane kinnitus tööde tegemise kohta (lisa 8) 

Toetuse väljamaksmine 
    EMK teeb PRIA-le ettepaneku toetuse maksmise kohta ja 

PRIA otsustab toetuse maksmise saaja arvelduskontole 
kolme kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide 
saamist.  



Metsatarvikud 

o  Kasutada on soovitav ulukite kaitseks mõeldud 
ladvakaitset. 

  Metsatarvikud OÜ on tegelenud e-poena juba alates 2006. 
aastast.  www.metsatarvikud.ee.  

    E-post: info@metsatarvikud.ee / telefon 56484868. 


