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Toetuse andmise alus 

Eesti maaelu arengukava aastateks 2014 – 
2020 

 

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika 
rakendamise seadus 

 

Maaeluministri 11. mai 2015 määrus nr 59 
„Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse 
parandamise investeeringutoetus“  



Taotleja 

Toetust võib taotleda: 

metsaühistu 

erametsaomanik 

 

Erametsaomanik võib olla: 

mikroettevõtja 

füüsiline isik 



Mikroettevõtja 

Mikroettevõtja annab tööd vähem kui 10 
inimesele ja aastakäive ja/või aastabilansi 
kogumaht ei ületa 2 miljonit eurot.   

 

Majandusaasta aruanne peab olema 
taotluse esitamise hetkest äriregistris 
kättesaadav. 

 

 



Nõuded taotlejale 

Taotlejal ei tohi olla maksuvõlga. 

 

Taotleja ei tohi olla raskustes olev ettevõtja 
komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 artikli 2 
lõike 14 ja artikli 1 lõike 6 tähenduses, välja 
arvatud sama lõike punkti b alapunktis iii 
sätestatud juhul. 



Kahjustatud metsa taastamine 

• kahjustuste kõrvaldamine  

(uus määr 830 €/ha või 30%, enne oli tuuleheitel 
1110 €/ha, tulekahjul 710 €/ha) 

• uue metsakultuuri rajamine  

(uus määr 683 €/ha, enne oli 783 €/ha) 

• maapinna mineraliseerimine  

(uus määr 131 €/ha, enne oli 117 €/ha) 

• metsauuenduse hooldamine  

(uus määr 142 €/ha, enne oli 99 €/ha) 

 

Pane tähele! Toetust saab ainult loodusõnnetuse või 
tulekahju tagajärjel hukkunud puistus! 



Kahjustatud metsa taastamine 

Metsamaa peab olema inventeeritud. 

 

Toetust peab taotlema vähemalt 0,5 hektari 
suurusele metsamaale. 

 

Kahjustus peab hõlmama vähemalt 20% 
katastriüksusel paiknevast metsamaa osast, 
millel kahjustus paikneb. 

 

Kahjustuse kõrvaldamiseks saab toetust ainult 
siis, kui toetust küsitakse ka uuendamiseks. 



Kahjustatud metsa taastamine 

Loodusõnnetuse või tulekahju kohta peab 
olema metsakaitseekspertiis. 

 

Kahjustuse peamine põhjus peab olema 
tuuleheide või –murd või tulekahju. 

 

Kahjustus võib olla toimunud taotluse esitamise 
aastal või sellele eelneval kalendriaastal. 

 

 



Metsamajandamisvõtete rakendamine 

• hooldusraie kuni 30-aastases puistus 
(toetuse suurus 140 €/ha) 

• laasimine (toetuse suurus 80 €/ha) 

• ulukikahjustuste ennetamine 
- Repellendi soetamine ja kasutamine (uus toetuse 

suurus54 €/ha, enne oli 65 €/ha) 

- Tüvekaitsmete ja ladvakaitsmete soetamine ja 
kasutamine (toetuse määr 50%) 

• metsamajandamise seadmete ja 
tarvikute soetamine (toetuse määr 30%) 



Metsamajandamisvõtete rakendamine 

Metsamaa peab olema inventeeritud. 

 

Hooldusraieks peab puistu jooksev vanus olema kuni 
30 aastat. 

 

Hooldusraieks peab taotlema toetust vähemalt 1 ha. 
Võib taotleda kuni 60 ha metsaomaniku kohta. 

 

Harvendusraie kohta peab olema tööde tegemise 
ajal metsateatis. 

 



Metsamajandamisvõtete rakendamine 

Laasida võib kuuse, männi, tamme, kase, lehise ja 
sanglepa puistut, mille keskmine rinnasdiameeter on 
kuni 15 sentimeetrit. 

 

Repellendi kasutamisest peab Erametsakeskust 
kirjalikult teavitama. 

 

Ladvakaitsmete, tüvekaitsmete, metsamajandamise 
seadmete ja tarvikute soetamiseks peab olema 
hinnapakkumine. 

 



Seadmete ja tarvikute ostmiseks võib taotleda toetust 
ainult metsaühistu. 

 

Toetusega võib osta seadmeid: mootorsaag, 
kõrglaasimissaag, võsasaag, -lõikur, metsapuutaimede 
istutusvahend, metsamaapinna ettevalmistamise seade. 

 

Toetust peab taotlema vähemalt kolme seadme või 
tarviku ostmiseks. 

 

Kui ühte sorti seadmete käibemaksuta kogumaksumus 
taotluses on üle 5000 euro, peab olema kolm 
hinnapakkumist. 

 

 

Metsamajandamisvõtete rakendamine 



Metsapuude taimehaiguste ja -kahjustuste 
ennetamine 

Toetatavad tegevused: 

• männikärsaka kahjustuse vastase tõrjevahendi soetamine 
ja kasutamine 

• juurepessu kahjustuse vastase tõrjevahendi soetamine ka 
kasutamine 

 

Toetuse suurus on 108 €/ha. 

 

Metsamaa peab olema inventeeritud. 

 

Enne tööde tegemist peab Erametsakeskust kirjalikult 
teavitama. 



Metsatulekahju ennetamine 

Toetatavad tegevused: 

• tuletõkestusriba või -vööndi rajamine ja 
korrashoidmine (toetuse määr 80%) 

• tuletõrje veevõtukoha ja veevõtukohale viiva 
juurdepääsutee korrashoidmine (toetuse määr 
80%) 

• lõkke- ja õppepuhkekoha rajamine ja tähistamine 
(toetuse määr 50%, kuni 2000 €/tk) 

 

Toetust saab taotleda ainult metsaühistu. 

 



Metsatulekahju ennetamine 

Metsamaa peab olema inventeeritud. 

 

Kõrgema ja keskmise tuleohuga metsamaa tuleohu 
ennetamiseks. 

 

Toetust peab taotlema tuleohu ennetamiseks vähemalt 
kahe liikme maal või metsaühistu ja ühe liikme maal 
(tuletõkestusriba ja –vöönd, veevõtukoht ja 
juurdepääsutee). 

 

Lõkke- ja õppepuhkekoht peab ennetama tulekahju 
vähemalt 20 hektaril I tuleohuklassiga metsamaal. 

 

 



Toetuse taotlemine 

 

Taotluse saab esitada 30. maist kuni 15. 
juunini 2016. a.  

 

Eelarve on 2 miljonit eurot. 

 

Metsaühistutes aidatakse taotlusi täita. 

 

 

 

 



Toetuse taotlemine 

Kiireim viis taotluse esitamiseks on e-PRIA portaal 
https://epria.pria.ee/epria/.  

 

Juriidiline isik saab esitada taotluse ainult e-PRIAs.  

 

Eraisik ja metsaühistu saavad 2016. a esitada taotluse 
ka digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel, posti teel või 
tuua ise kohale.  

 

Metsaühistu saab alates 2017.a esitada taotluse 
ainult e-PRIAs. 

 

 

https://epria.pria.ee/epria/


Toetuse taotlemine 

Toetuse taotlemiseks esita: 

• Avaldus koos lisa(de)ga (vorm kättesaadav 
http://www.eramets.ee/toetused/)  

 

Metsaühistu esitab lisaks:  

• Kinnituskiri (ühistu liikme nõusolek)  

• Ärakiri üldkoosoleku otsusest kui põhikirjast ei 
nähtu õigust taotleda toetust ühistu liikmete 
nimel  

• Liikmete nimekiri  

  

http://www.eramets.ee/toetused/
http://www.eramets.ee/toetused/


Toetuse taotlemine 

Vajadusel esita: 

• Hinnapakkumus  

• Hinnavõrdlustabel (kui km-ta maksumus üle 5000 
eurot)  

• Kohaliku omavalitsuse kinnitus (tuletõrje 
veevõtukohale juurdepääsutee on eratee)  

• Päästeameti kinnitus (tuletõrje veevõtukoht vastab § 
7 lg 5 nõuetele)  

• Keskkonnaameti kooskõlastus (tuletõkestusriba või –
vööndi rajamine on lubatud)  

• Katastriüksuse plaan (tulekahju ennetamise 
tegevuste kohta)  

• Joonis-skeem lõkke- ja õppepuhkekoha kohta  

 



Toetuse taotlemine 

Hinnapakkumus on vaja esitada järgmiste 
tegevuste kohta:  

• Kahjustuste kõrvaldamine  

• Tüvekaitsmete ja ladvakaitsmete soetamine ja 
paigaldamine  

• Metsamajandamise seadmete ja tarvikute 
soetamine  

• Metsatulekahju ennetamine  

 



Paremusjärjestus 

 Kui raha kõigile ei jätku, hindab EMK taotlusi tegevuste 
gruppide kaupa: 

 1) kahjustatud metsa kahjustuste kõrvaldamine, uue 
metsakultuuri rajamine, maapinna mineraliseerimine ja 
metsauuenduse hooldamine; 

 2) hooldusraie; 

 3) metsapuude taimehaiguse ja -kahjustuse tõrjevahendi 
soetamine ning kasutamine; 

 4) ulukikahjustuste ennetamine; 

 5) tuletõkestusriba või -vööndi rajamine ja korrashoidmine 
ning tuletõrje veevõtukoha ja veevõtukohale juurdepääsutee 
korrashoidmine; 

 6) kasvavate puude laasimine; 

 7) lõkke- ja õppepuhkekoha rajamine ning tähistamine; 

 8) seadmete ja tarvikute soetamine. 



Paremusjärjestus 

Võrsete punktide korral eelistatakse metsaühistut. 

 

Kui mitu metsaühistut saavad võrdse arvu punkte, 
eelistatakse suurema liikmete arvuga ühistut. 

 

Kui liikmete arv on ka võrdne, eelistatakse ühistut, 
kelle taotletav toetuse summa hinnatavas tegevuste 
grupis on väiksem. 

 

Mikroettevõtja ja eraisiku konkurentsis eelistatakse 
eraisikut ja edasi taotlejat, kelle taotletava toetuse 
summa hinnatavas tegevuste grupis on väiksem. 



Toetuse otsus 

EMK teeb toetuse otsuse 100 tööpäeva jooksul 
pärast taotluste vastuvõtmise tähtaja viimast 
päeva – hiljemalt 7. novembriks 2016.a. 

 

Otsusest teavitame e-tähtkirjaga või tähtkirjaga. 



Toetuse maksmine 

 

Töödega võib alustada pärast taotluse 
esitamist. 

 

Kahjustuste kõrvaldamine ja kahjustatud metsa 
taastamine võivad olla tehtud eelmisel 
kalendriaastal enne taotluse esitamist. 



Toetuse maksmine 

Toetuse maksmiseks tuleb esitada EMK-le tegevuse 
elluviimist tõendavad dokumendid. 

 

Erametsaomanik võib esitada dokumendid kuni 
kahes osas ühe aasta jooksul pärast toetuse otsuse 
tegemist. 

 

Metsaühistu võib esitada dokumendid kuni neljas 
osas 18 kuu jooksul pärast toetuse otsuse tegemist. 

 

Toetus makstakse välja kolme kuu jooksul alates 
nõuetekohaste dokumentide esitamisest. 

 



Aitäh kuulamast! 

www.eramets.ee 

metsameede@eramets.ee 

683 6065 

 

Mustamäe tee 50, 10621 Tallinn 

http://www.eramets.ee/
mailto:metsameede@eramets.ee

