
Põllumajandusministri 3. märtsi 2006. a 
määruse nr 31 ““Eesti riikliku 
arengukava Euroopa Liidu struktuuri-
fondide kasutuselevõtuks – ühtne 
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lisa 7

METSAMAJANDUSE INVESTEERINGUTOETUS 
 Taotlus metsahooldustehnika ja taimekaitsevahendite soetamiseks1 

 
A osa

1. Metsaühistu 

1.1 Metsaühistu nimi 2  
 

1.2 Metsaühistu esindaja ees- ja perekonnanimi 3 Eesnimi Perekonnanimi 

 
1.3 Metsaühistu esindaja isikukood 4            
1.4 Metsaühistu registrikood 5            
1.5 Käibemaksukohustuslaseks registreerimise number 6            

2. Metsaühistu postiaadress ja kontaktandmed 

2.1 Maakond   
2.2 Linn/vald   
2.3 Küla/alev/alevik   
2.4 Tänav/ maja ja korterinumber   
2.5 Postiindeks  
2.6 Telefon/faks   
2.7 E-post  

3. Kavandatav investeeringuobjektide asukoht 7

3.1 Maakond 
 
3.2 Vald 
 
3.3 Küla/alev/alevik  
 
 

Kavandatava tegevuse kirjeldus 8                                                                                                                                          B osa       

4.  Hetkeolukord  



  
 
 
 
 
 

 

5.  Kavandatava tegevuse eesmärgid ja vajalikkuse põhjendus 

  
 
 
 
 
 

6.  Kavandatava tegevuse raames tehtavate tööde lühikirjeldus 

  
 
 
 
 
 
 
 

7.  Kavandatava tegevuse tulemused 

7.1 Oodatav mõju ja tegevuse järgse majandustegevuse lühikirjeldus 
 
 
 
 
 
 
 

7.2 Teenindusliku ettevõtlusega seotud kavandatavad tulud  

 Taotluse esitamise 
aastale eelnenud 
majandusaasta 

Taotluse esitamise 
majandusaasta 

Kavandatav 
esimene 
majandusaasta 

Kavandatav teine 
majandusaasta 

MÜÜGITULU 
kokku 

    

 

sh teeninduslikust 
ettevõtlusest saadud 
müügitulu  

    

8. Saadud vähese tähtsusega abi 9

Vähese tähtsusega abi andmise 
otsuse kuupäev  

Vähese tähtsusega abi andja Vähese tähtsusega abi suurus 9



   

   

   



9. Kavandatavad investeeringobjektid                                                                                                                                                                                        C osa 

Investeeringuobjekti finantseerimine, 
kroonides 

R
ea

 n
r 

K
oo

d 
 

Metsahooldustehnika ja 
taimekaitsevahendite 

soetamine 

Investeeringu-
objekti 

käibemaksuta 
maksumus, 
kroonides 

Abikõlblik 
käibemaks, 
kroonides 10

Investeeringu-
objekti abikõlblik 

maksumus 
KOKKU 11, 
kroonides 

Taotle-
tava 

toetuse 
määr,  

% 
 

Taotletav 
toetus, 

kroonides11¹

Oma- ja 
laenu- 

vahendid, 
kroonides 

 

KOKKU 11

A         B C
D 

E F G H I J

 01 Metsahooldustehnika 
9.1.        01 bensiinimootoriga töötav 

käsisaag (-saed) 
9.2.         02 kõrglaasimissaag (-saed)
9.3. 03 Võsasaag (-saed), võsalõikur  

(-lõikurid) 
       

9.4.          04 metsapuuseemne külvik
(-külvikud) 

9.5. 05 istutus- ja ümberistutusmasin  
(-masinad) 

       

9.6.         06 metsamaa maapinna
ettevalmistamise seade  
(-seadmed)  

9.7. 07 traktori rippesse paigaldatav 
haakeseade (-seaded) 
ümarmetsamaterjali 
koondamiseks ja teisaldamiseks 

       

9.8.        08 vints (vintsid) 
9.9. 09 tõstukiga metsaveokäru (-kärud)        
9.10. 10 tõstukita metsaveokäru (-kärud)        
9.11. 11 Laasimis- ja järkamisseade        

(-seadmed) 
       

9.12. 12 traktori rippesse paigaldatav 
niiduk (võsaniiduk) (-niidukid) 

       



 02 Metsatarvikud 
9.13.         13 paljasjuursete taimede

istutusvahend (-vahendid) 
9.14.          14 potitaimede istutusvahend

(-vahendid) 
9.15.          15 metsatöödel kasutatavad

pihustamisseade (-seadmed) 
9.16.         16 metsaklupp (-klupid) 
9.17. 17 võsanuga (-noad), kiin (kiinid)        
9.18. 18 traktori haakes töötav teehöövel 

(-höövlid) 
       

9.181.        181 aed (aiad), tara (tarad) 
 03 Mittekemikaalsed taimekaitsevahendid 
9.19.        19  biopestitsiidid
9.20. 20 bioloogiliselt lagunevad taime- 

ja tüve kraed 
       

9.21 21 bioloogiliselt lagunevad taime- 
ja tüve torud 

       

         KOKKU  9.1–9.21 
         sh kapitalirendiga ostetav 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

D osa
10. Kavandatava tegevuse ellu viimise aeg 12

Alguskuupäev 

 

Lõppkuupäev

11. Kapitalirendile andja 13  

12. Kinnitan nõusolekut kanda kapitalirendi puhul toetusraha kapitalirendile andja 
arvelduskontole. 14

 

13. Kinnitan, et kavandatava investeeringuobjekti maksumusse on arvestatud vaid määruse 
§-s 10 nimetatud abikõlblik maksumus ning et investeeringu maksumus ei sisalda §-s 8 
nimetatud kulutusi. 14

 

14. Kinnitan, et ei ole kavandatava investeeringuobjekti kohta alates 1. jaanuarist 
2004 saanud ega taotle samal ajal sama investeeringuobjekti kohta toetust teistest 
riiklike programmide vahenditest, samuti Sihtasutuse Erametsakeskus ja 
Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus eraldatud vahenditest. 14

 

15. Kinnitan, et metsaühistu jätkab tegutsemist vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA 
poolt viimase toetusosa väljamaksmisest. 14

 

16. Kinnitan, et taotluse esitamise päevast kuni toetuse viimase osa väljamaksmiseni ei 
registreeri end käibemaksukohustuslaseks, kui see ei ole nõutav “Käibemaksuseadus” § 
19 kohaselt. 14,15

 

17. Kinnitan, et taotleja ja väljavalitud hinnapakkujad ning nende osanik või aktsionär või 
liige ei oma üksteise äriühingus osalust ega kuulu üksteise (äriühingu või 
mittetulundusühingu) juhatusse või nõukokku. 14

 

18. Kinnitan, et soetatud tehnikat ja seadmeid kasutatakse metsaühistus teeninduslikuks 
ettevõtluseks. Metsaühistu kohustub määrama seadmete korrashoiu ja säilimise eest 
vastutavad isikud ning kohustub katma edaspidi soetatud tehnika hoolduskulud.14

 

19. Kavandatava tegevuse kohta, mille kohta taotletakse programmi raames 
investeeringutoetust, ei ole saadud ega taotleta toetust maaelu arengukava, 2004–2006 
programmeerimisperioodi teistest RAK meetmetest ega PHARE, ISPA, Maailmapanga ja 
EBRD vahenditest. 16

 

20. Taotluse menetlemise ajaks määratud kontaktisiku ees- ja perekonnanimi ning kontaktandmed 17

20.1 Eesnimi                                                    Perekonnanimi                                                              
20.2 Postiaadress                             
20.3 Telefon, faks, e-post                 
20.4 Amet                                                     
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Horisontaalsed indikaatorid 18                                                                                                                                                     E osa 

21. Tegevuse asukoht 19 

 1. Maal 
 2. Linnas 
 3. Regionaalselt määratlemata 
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22. Mõju keskkonnaseisundile 20

  1. Suunatud otseselt keskkonnaseisundi parandamisele 
  2. Keskkonnasõbralik 
  3. Neutraalne 

Põhjendage, milles väljendub tegevuse positiivne või keskkonnasõbralik mõju keskkonnaseisundile 
(vastama ei pea, kui vastasite “neutraalne”). 
……………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………… 

23. Mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele üldiselt 21 

  1. tegevus on suunatud otseselt soolise võrdõiguslikkuse edendamisele 
  2. tegevus vähendab soolist ebavõrdsust 
 3. tegevus ei mõjuta meeste ja naiste vahelist ebavõrdsust 

Põhjendage, milles väljendub investeeringu/tegevuse suunatud või vähendav mõju soolisele 
ebavõrdusele (vastama ei pea, kui vastasite “ei mõjuta”). 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

24. Investeeringu mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele tööhõives 22

  1. tegevus toetab meeste ja naiste võrdset integreerimist tööturule 
  2. tegevus toetab meeste ja naiste võrdset osalemist hariduses ja kutseõppes 
  3. tegevus edendab naisettevõtlust 
  4. tegevus toetab töö- ja pereelu ühitamist 

 5. tegevuse vahetu mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele raskesti määratav 

25. Mõju infoühiskonna edendamisele 23

  1. infoühiskonda edendava mõjuga 
  2. neutraalne 

Põhjendage, milles väljendub tegevuse edendav mõju infoühiskonnale (vastama ei pea, kui vastasite 
“neutraalne”). 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

26. Mõju tööhõivele (töökohtade loomise kaudu) 24 

  1. töökohti loov 
 2. neutraalne 

27. Loodavate töökohtade arv 25

(vastake vaid juhul, kui real 26 küsimuse vastuseks  on märgitud, et tegevus on töökohti loov) 
 Kokku …………. 
 sh  ……….. naist 
             .………... meest 
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28. Mõju tööhõivele (töökohtade säilitamise kaudu) 26 

 1. töökohti säilitav 
 2. neutraalne 

29. Säilitavate töökohtade arv 27 (vastake vaid juhul, kui real 28 küsimuse vastuseks on märgitud, et 
tegevus on töökohti säilitav) 
 Kokku …………. 
 sh  ……….. naist  
      ………... meest 
30. Soetatav metsahooldustehnika …………tükki 

31. Soetatavad taimekaitsevahendid (kogus) ………..28

  
 

Kinnitan oma allkirjaga, et olen teadlik riikliku arengukava meetme 3.7 “Metsamajandus” 
investeeringutoetuse taotlusele kehtestatud nõuetest ja vastan toetuse saamiseks esitatavatele 
nõuetele. Kinnitan esitatud andmete ja dokumentide õigsust ning võimaldan neid kontrollida.  
Kohustun toetuse saamisele järgneval viiel aastal olema majanduslikult jätkusuutlik ja 
vastama järelepärimistele ning küsitluslehtedele. 
Annan nõusoleku kanda minu isikuandmed struktuuritoetuste registrisse ning kasutada neid 
toetuse määramisel ja maksmisel. 

 
        

 
________________________ 
(allkiri) 
________________________ 

(taotluse esitamise kuupäev, kuu ja aasta) 

(taotleja või tema esindaja ees- ja perekonnanimi) 
 
 
Vastuvõtja allkiri……………………….. 

 

 

 
 
 
 
Kinnitan andmete õigsust 
(allkiri ja kuupäev) 
 
 
 
1 Metsamajanduse investeeringutoetuse taotlus PRIA taotluste vastuvõtmiseks volitatud ametnikule. Taotlus 
täidetakse trükitähtedega. Kui taotleja ei pea mõnda rida täitma, siis märgib ta sellele reale sümboli “X”. 
2 Reale 1.1 märgitakse metsaühistu nimi. 
3 Reale 1.2 märgitakse taotleja seadusejärgse esindaja andmed. Taotluse allkirjastab real 1.2 märgitud isik või 
taotlust esitama volitatud isik. 
4 Reale 1.3 märgitakse reale 1.2 märgitud isiku isikukood. 
5 Reale 1.4 märgitakse real 1.1 märgitud metsaühistu registrikood.   
6 Reale 1.5 märgitakse real 1.1 märgitud taotleja käibemaksukohustuslaseks registreerimise number. 
7 Ridadele 3.1-3.3 märgitakse kavandatava investeeringuobjekti asukoht, kus soetatavat metsahooldustehnikat ja 
taimekaitsevahendeid kavatsetakse kasutada. 
8 Ridadel 4–7.2 kirjeldatakse kavandatav tegevus. 
9 Täidetakse Rahandusministri 22. aprilli 2004. a määruse nr 80 “Vähese tähtsusega abi teatise esitamise kord ja 
vorm” kohaselt. 
10 Veergu E “Abikõlblik käibemaks, EEK” märgitakse kavandatava investeeringuobjekti käibemaks, kui 
taotletakse toetust käibemaksuosa kohta. 
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11 Veergu F “Investeeringuobjekti abikõlblik maksumus KOKKU kroonides” märgitakse veergude D ja E summa 
ja veergu J “Kokku” märgitakse veergude H ja I summa. Veergu J märgitud summa peab võrduma summaga 
veerus F.   
11¹ Ridadel 9.1–9.181 saab igale reale maksimaalseks taotletava toetuse summaks märkida 200 000 krooni ja 
ridadel 9.19–9.21 saab igale reale maksimaalseks taotletava toetuse summaks märkida 10 000 krooni, järgides §-
s 11 sätestatud toetuse piirmäärasid. 
12 Reale märgitakse kavandatava tegevuse alguskuupäev ja tegevuse lõppkuupäev. Tegevuse alguskuupäev ei 
tohi olla varasem kui toetuse taotluse esitamisele vahetult järgnev päev ja tegevuse lõppkuupäev ei tohi olla 
hilisem kui PRIA poolt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded teatatud tegevuste elluviimise tähtpäev.
13 Reale märgitakse kapitalirendile andja ärinimi, juhul kui taotleja kavandatav investeeringuobjekt ostetakse 
kapitalirendi korras. Juhul kui nimetatud kapitalirendile andjaid on mitu, märgitakse kõikide kapitalirendile 
andjate ärinimed. 
14 Reale märgib taotleja viimasesse lahtrisse “JAH”, kui nõuded on täidetud. 
15 Rea täidab metsaühistu, kui ta taotleb toetust investeeringuobjektile koos käibemaksuga. 
16 Real  kasutatud lühendid: PHARE - Euroopa Liidu PHARE programm; ISPA - Euroopa Liidu vahend 
ühinemiseelseks struktuuripoliitikaks ja EBRD - Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank. 
17 Read täidetakse juhul, kui taotleja on määranud taotluse menetlemise ajaks kontaktisiku, kelleks ei ole real 1.2 
märgitud isik. 
18 Palun vastake kõikidele E osa küsimustele. Valige üks sobiv vastusevariant ja tehke kasti märge 

19 Investeeringuobjekti tegemise asukoha määramisel valitakse asukoht, koht kus hakkab asuma 
investeeringuobjekt. Kui taotletavat investeeringuobjekti kasutatakse nii linnas kui ka maal, siis valitakse 
vastusevariandiks regionaalselt määratlemata. 
20 Tegevuse, mille kohta toetust taotletakse, mõju keskkonnale. Kui taotletakse toetust mitme 
investeeringuobjekti kohta, millest üks on suunatud keskkonna parandamisele, aga teise investeeringuobjekti 
mõju on neutraalne, siis valitakse vastuseks keskkonnasõbralik. Kui taotletakse toetust ühe investeeringuobjekti 
kohta, mis on otseselt suunatud keskkonna parandamisele, siis valitakse vastusevariant nr 1. Kui 
investeeringuobjektil, mille kohta toetust taotletakse, ei ole mõju keskkonnale, siis valitakse vastusevariant nr 3. 
21 Eeldatav mõju soolisele võrdõiguslikkusele üldiselt neutraalne. Kui leitakse, et tegevus on suunatud soolise 
võrdõiguslikkuse edendamisele või vähendab soolist ebavõrdsust, siis valitakse sobiv vastusevariant. 
22 Eeldatav mõju soolise võrdõiguslikkuse vähendamisele tööhõives raskesti määratav. 
23 Eeldatav mõju infoühiskonnale neutraalne. 
24, 25 Uue töökoha all mõistetakse investeeringu kaudu loodavaid töölepingu alusel täistööajaga töökohti. 
Töökohad võivad olla hooajalised, täis- või osalise tööajaga. Töökohad märgitakse arvestatuna täiskohtadeks. 
Eraldi märgitakse mehed, naised, kõik töökohad kokku. Kui töökoht on näiteks osalise tööajaga, saadakse 0,5 
uut töökohta. Kui töökoht on hooajaline, saadakse näiteks kolmekuulise tööperioodi puhul 0,25 töökohta. 
26,27 Säilitatud töökohtade hulka ei saa automaatselt lugeda näiteks praegust töötajate arvu, kuid säilitatud 
töökohtade hulka saab lugeda sellised kohad, mis ilma investeeringule antava struktuuritoetuseta kaoksid. 
Töökohad märgitakse arvestatuna täiskohtadeks. Eraldi märgitakse mehed, naised, kõik töökohad kokku. Kui 
töökoht on osalise tööajaga (näiteks pool tööpäeva), saadakse 0,5 uut töökohta. Kui töökoht on hooajaline, 
saadakse näiteks kolmekuulise tööperioodi puhul 0,25 töökohta. 
28 Taimekaitsevahendite soetamisel märgitakse ära kogus kas liitrites, tükkides või meetrites. 
 
[RTL 2006, 76, 1404 – jõust. 2.11.2006] 
 

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12745169
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