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METSA MAJANDUSLIKU VÄÄRTUSE PARANDAMINE  
Taotluse hindamise kriteeriumid 

 
                                   1. ÜLDISED KRITEERIUMID  

 PUNKTID 
Taotlus on esitatud hooldusraie tegemiseks  10 
Taotlus on esitatud metsa uuendamiseks 10 
Taotlus on esitatud uluki- või taimekahjustuse ennetamiseks 8 
Taotlus on esitatud metsatehnika soetamiseks 6 
Taotlus on esitatud puude laasimiseks 4 
  

2. SPETSIIFILISED KRITEERIUMID  
HOOLDUSRAIE  
Hooldusraie pindala osakaal protsentides (täpsusega 1%) metsamaa 
kogupindalalast  

10 % = 1 
punkt 

Metsamaa pindala, mille kohta metsaühistu toetust taotleb, on kokku kuni 45 hektarit 5  
Metsamaa pindala, mille kohta metsaühistu toetust taotleb, on kokku 45,1–150 
hektarit 

6 

Metsamaa pindala, mille kohta metsaühistu toetust taotleb, on kokku 151,1–250 
hektarit 

7  

Metsamaa pindala, mille kohta metsaühistu toetust taotleb, on kokku üle 250 hektari 8  
Metsamaa pindala, mille kohta erametsaomanik toetust taotleb, on kokku kuni 5,0 
hektarit 

5  

Metsamaa pindala, mille kohta erametsaomanik toetust taotleb, on kokku 5,1–15,0 
hektarit 

6  

Metsamaa pindala, mille kohta erametsaomanik toetust taotleb, on kokku 15,1–25,0 
hektarit 

7  

Metsamaa pindala, mille kohta erametsaomanik toetust taotleb, on kokku 25,1–45,0 
hektarit 

8  

Metsamaa pindala, mille kohta erametsaomanik toetust taotleb, on kokku üle 45 
hektari 1 

9 

METSA UUENDAMINE  
Uuendatava metsamaa pindala osakaal protsentides (täpsusega 1%) metsamaa 
kogupindalalast 

10% = 1 
punkt 

Metsamaa pindala, mille kohta metsaühistu toetust taotleb, on kokku 10 hektarit 5  
Metsamaa pindala, mille kohta metsaühistu toetust taotleb, on kokku 10,1–20 hektarit 6  
Metsamaa pindala, mille kohta metsaühistu toetust taotleb, on kokku 20,1–30 hektarit 7  
Metsamaa pindala, mille kohta metsaühistu toetust taotleb, on kokku üle 30 hektari 8  
Metsamaa pindala, mille kohta erametsaomanik toetust taotleb, on kokku kuni 1,0 
hektarit 

5  

Metsamaa pindala, mille kohta erametsaomanik toetust taotleb, on kokku 1,1–2,0 
hektarit 

6 

Metsamaa pindala, mille kohta erametsaomanik toetust taotleb, on kokku 2,1–4,0 
hektarit 

7  

Metsamaa pindala, mille kohta erametsaomanik toetust taotleb, on kokku üle 4 hektari 8  



ULUKIKAHJUSTUSE ENNETAMINE  
Signalisatsiooniseadme soetamine ja paigaldamine metsamaale 4 
Juurepessu (Heterobasidion annosum), männikärsaka (Hylobius abietis L) ning muu 
taimehaiguse ja -kahjustuse vastase tõrjevahendi soetamine ja kasutamine 

5 

Ulukikahjustuse ennetamiseks repellendi soetamine ja kasutamine 6 
Ulukikahjustuse ennetamiseks aia või tara soetamine ja paigaldamine  7 
METSATEHNIKA SOETAMINE  
Metsaühistu tegevuspiirkonnas oleva metsamaa pindala kokku on kuni 500 hektarit 3 
Metsaühistu tegevuspiirkonnas oleva metsamaa pindala kokku on 500,1–2000 hektarit 4 
Metsaühistu tegevuspiirkonnas oleva metsamaa pindala kokku on 2000,1–5000 
hektarit 

5 

Metsaühistu tegevuspiirkonnas oleva metsamaa pindala kokku on üle 5000 hektari  6 
Erametsaomaniku omandis oleva metsamaa pindala kokku on 10 kuni 20 hektarit  3 
Erametsaomaniku omandis oleva metsamaa pindala kokku on 20,1 kuni 30 hektarit 4 
Erametsaomaniku omandis oleva metsamaa pindala kokku on 30,1 kuni 50 hektarit 5 
Erametsaomaniku omandis oleva metsamaa pindala kokku on üle 50 hektari 6 
PUUDE LAASIMINE  
Metsamaa pindala, mille kohta metsühistu toetust taotleb, on kokku kuni 10 hektarit 2 
Metsamaa pindala, mille kohta metsühistu toetust taotleb, on kokku 10,1–20 hektarit 3 
Metsamaa pindala, mille kohta metsühistu toetust taotleb, on kokku 20,1–30 hektarit 4 
Metsamaa pindala, mille kohta metsühistu toetust taotleb, on kokku üle 30 hektari 5 
Metsamaa pindala, mille kohta erametsaomanik toetust taotleb, on kokku kuni 1,0 
hektarit 

2 

Metsamaa pindala, mille kohta erametsaomanik toetust taotleb, on kokku 1,1–2,0 
hektarit 

3 

Metsamaa pindala, mille kohta erametsaomanik toetust taotleb, on kokku 2,1–4,0 
hektarit 

4 

Metsamaa pindala, mille kohta erametsaomanik toetust taotleb, on kokku üle 4 hektari 5 
 
1 Kriteeriumit kasutatakse ainult esimeses taotlusvoorus. 
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