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Maaeluministri määruse eelnõu MEM/16-0404 1.4-3/729 „Metsaala arengu ja metsade 

elujõulisuse parandamise investeeringutoetuse” muutmise eelnõu muutmise ettepanek 

 

                                                                                                       

Maaeluministri määruse eelnõu MEM/16-0404 1.4-3/729 „Metsaala arengu ja metsade 

elujõulisuse parandamise investeeringutoetuse” muutmise eelnõu punktis 15 on tehtud 

ettepanek täiendada paragrahvi 12 lõikega 11 järgmises sõnastuses: 

„(11) Toetuse saamiseks esitab taotleja, kes on metsaühistu või eraõiguslik juriidiline isik, 

PRIA e-teenuse keskkonna kaudu selleks ettenähtud tähtajal SA Erametsakeskusele taotluse.” 

Eelnimetatud ettepaneku mõte on see, et nii ettevõtted kui ka metsaühistud saavad 

metsameetme taotlusi esitada ainult e-pria kaudu. Eesti Erametsaliidu poolt oleme 

konsulteerinud selles küsimuses mitmete suuremate metsaühistute esindajatega ning jõudnud 

ühisele arusaamisele, et hetkel Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti e-pria 

rakendus ei toeta mahukate taotluste sisestamist ning seetõttu puudub üleüldine valmidus 

taotluste vastuvõtmisel üleminekuks üksnes e-pria põhiseks. 

 

Metsaühistu taotlused on valdavalt mahukad ning mahukus koosneb omakorda väga paljude 

erinevate omanike kinnistutest. E-pria rakendus aga selget ei toeta mahukate taotluste 

sisestamist. Oleme seisukohal, et seni kuni toetuse taotlemise e-teenuse kasutamisel ei ole 

toetatud suuremahuliste taotluste sisestamisel nende vastuvõtmise võimekus - ei saa sellist 

nõuet kehtestada.  

 

Võimalikke lahendusvariante on SA Erametsakeskusega arutatud ning need vajavad 

lisaarendusi nii taotleja kui ka taotluse menetleja poolelt. Taotleja ehk metsaühistu poolelt 

peaks olema loodud või täiendatud infosüsteem (näiteks tarkvara Metsahaldus), mis siis 

toodab xml. faili. See on üks tarkvara poolt tehtud taotlusfail, mis tuleb taotlejal e-priasse 

ülesse laadida. SA Erametsakeskuse poolt peab sel juhul süsteemi täiendama niivõrd, et oleks 

võimalik xml faili üles laadida ning hiljem ka metsaühistule sama loogika alusel otsusena 

tagastada. Just otsuse väljastamine ongi teine tugev puudujääk praeguses e-teenuses. 

Sisestatud taotlus tuleb tagasi vaid staatilises pdf-formaadis, mille töötlemine süsteemselt on 
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võimatu. Suuremahuliste taotluste puhul ulatuvad otsused aga sadadesse lehekülgedesse. Ka 

ei ole e-prias välja arendatud võimekus viia taotlemine lõpuni, st. esitada andmeid tehtud 

tööde kohta. Kuni tegemist on pooliku lahendusega ei ole otstarbekas suunata metsaühistuid 

kohustuslikult seda kasutama-testima.  

 

 

Eesti Erametsaliit teeb Vabariigi Valitsusele ettepaneku muuta  Maaeluministri määruse 

eelnõu MEM/16-0404 1.4-3/729 „Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise 

investeeringutoetuse” muutmise eelnõu punkt 15 sõnastust selliselt, et metsaühistule 

paragrahvi 12 lõike 11 nõue ei laiene. Metsaühistule jääb võimalus valida elektroonse või 

PRIA e-teenuse kaudu esitamine.  
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