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METSAMAJANDUSE INVESTEERINGUTOETUS 
Noorendiku hooldamise projekt 

 
Taotleja andmed 
1. Metsaühistu 
1.1   Metsaühistu nimi

 
1.2 Metsaühistu esindaja ees- ja perekonnanimi  Eesnimi Perekonnanimi 

 
2. Erametsaomanik 
2.1. Erametsaomaniku nimi  Eesnimi 

 

Perekonnanimi



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Metsaühistu puhul täidetakse järjestikku metsaühistu liikmete kaupa. 

3. Kavandatav tegevus 
3.1. Noorendiku hooldamine (hooldusraie kuni 20-aastases puistus) 

Erametsaomanik/metsaühistu liige 1
Nr Nimi Isiku- või

registrikood 
  Maakond 2 Katastri tunnus Eraldise 

nr 

Eraldise 
pindala 

(ha) 

Toetuse 
alune eraldise 
pindala 3 (ha) 

Valitsev puuliik 4

        :             :  
         :             :
         :             :
         :             :
         :             :
         :             :
         :             :
         :             :

        :             :
        :             :
        :             :
        :             :
        :             :
        :             :
        :             :



2 Maakond, kus kavandatakse noorendiku hooldamist. 
3 Osa eraldisest, millele taotletakse toetust. Märgitakse 0,1 hektari täpsusega. 
4  Valitseva puuliigi lühend (Ku – kuusk, Ks – kask, Mä – mänd, Lm – sanglepp, Va – harilik vaher, Ta – harilik tamm, Sa – harilik saar, Ja – harilik jalakas, Kp – 
harilik künnapuu, Nu – nulg, Lh – lehis, Pn – harilik pärn, Lv – hall lepp,  Ts – ebatsuuga, Re – remmelgas, TL – teised lehtpuud, TO – teised okaspuud)  

 
 
 

LISAD 
1. Koopia maakonna keskkonnateenistuse kinnitatud metsateatisest. 
 

2. Koopia kinnistute kaupa metsamajandamiskava või -soovituste tiitellehest, metsaplaanist, kuhu on märgitud kavandatava tegevuse asukoht, ja 

takseerkirjeldusest toetusaluste eraldiste kohta, kui metsamajandamiskava või -soovituste olemasolu on kohustuslik. 

3. Asukohaskeem või katastriplaan, kuhu on märgitud katastritunnuste piirid ja katastrinumbrid, mis on seotud kavandatava tegevuse asukohaga. 
 
 

4. Taotleja kinnitus 
Kinnitan esitatud andmete ja dokumentide õigsust ning võimaldan neid kontrollida.  

Kuupäev: 
 

Allkiri: 

 
TÄIDAB MAAKONNA KESKKONNATEENISTUS  
Märkused: 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Kinnitan, et ülaltoodud andmed punktis 3 on  õiged ja et:  
1) projektis märgitud tööd aitavad kaasa metsa liigilise koosseisu või ökoloogiliste väärtuste parandamisele; 
2) toetusalusel pinnal puuduvad keskkonnakaitselised piirangud või nende olemasolu ei takista kavandatavate tööde tegemist; 
3) projektis märgitud tööd on kooskõlas “Metsaseaduse” ja “Looduskaitseseadusega” ning nende alusel kehtestatud õigusaktidega.  
 

Nimi: 

Allkiri: 

Maakonna keskkonnateenistuse juhataja või tema volitatud 
isiku  

Kuupäev: 
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