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METSATULEKAHJU ENNETAMISE INVESTEERINGUTOETUSE 
TAOTLUS 1 

A-osa
1. Füüsilisest isikust erametsaomanik 
1.1 Erametsaomaniku nimi 2 Eesnimi 

 
 

Perekonnanimi 

1.2. Erametsaomaniku isikukood 3            

1.3  Erametsaomaniku esindaja nimi 4 
 

Eesnimi Perekonnanimi 

1.4  Erametsaomaniku esindaja isikukood 3            

1.5 Füüsilisest isikust ettevõtja erametsaomaniku registrikood 5         

1.6 Füüsilisest isikust ettevõtja erametsaomaniku 
käibemaksukohustuslaseks registreerimise number 6 

           

2. Ettevõtjast erametsaomanik  
2.1 Juriidilisest isikust erametsaomaniku nimi 2  
2.2 Juriidilisest isikust erametsaomaniku 

seadusjärgse esindaja ees- ja perekonnanimi 4 
Eesnimi Perekonnanimi 

2.3 Juriidilisest isikust erametsaomaniku 
seadusjärgse esindaja isikukood 3 

           

2.4 Juriidilisest isikust erametsaomaniku  
registrikood 5 

        

2.5 Käibemaksukohustuslaseks registreerimise 
number 6 

           

3. Metsaühistu 
3.1 Metsaühistu nimi 2  
3.2 Metsaühistu esindaja ees- ja perekonnanimi 4 Eesnimi 

 
Perekonnanimi 

3.3 Metsaühistu esindaja isikukood 3            

3.4 Metsaühistu registrikood 7         
3.5 Käibemaksukohustuslaseks registreerimise 

number 6 
           

4. Taotleja postiaadress ja kontaktandmed 

4.1 Maakond   

4.2 Linn/vald   

4.3 Küla/alev/alevik   

4.4 Tänav/ maja ja korterinumber   

4.5 Postiindeks  

4.6 Telefon/faks/e-post  

5. Erametsaomaniku või metsaühistu liikmete omandis olev metsamaa pindala 
KOKKU (ha)  



Taotletavad tegevused                                                                                                                                                                             B osa 8 
 

Tegevus 

Tegevuse  
käibemaksuta 
maksumus  
(krooni) 

Abikõlblik  
käibemaks 
(krooni) 9 

Tegevuse  
abikõlblik 
maksumus 
KOKKU 10 
(krooni) 

Taotletava 
toetuse 
määr 
(%) 

Taotletava toetuse 
summa 11 (krooni) 

A B C D E F G 

6. Tuleohumärgi ja -plakati  
soetamine ja paigaldamine 

     

7. Tuletõrje veevõtukoha või veevõtukohale 
juurdepääsutee tähistamine 

     

8. Tuletõrje veevõtukoha, veevõtukohale 
juurdepääsutee ning sõiduvahendi peatuskoha 
korrashoidmine 

     

9. Tuletõkestusriba  või -vööndi rajamine      

10. Tuletõkestusriba  või -vööndi korrashoidmine      

11. Suitsetamis- ja lõkketegemiskoha rajamine ja 
tähistamine 

     

12. Toetatava tegevuse maksumus KOKKU       



 

 

C osa 12  
13. Kinnitan, et kavandatava tegevuse kulud on abikõlblikud ning et tegevuse maksumus ei sisalda § 5 

lõikes 4 loetletud kulusid. 
 

14. Kinnitan, et ei muuda selle metsamaa, mille kohta toetust taotlen, sihtotstarvet metsamaana 
vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest. 

 

15. Kinnitan, et säilitan ja kasutan sihipäraselt juurdepääsuteed või tuletõkestusriba või -vööndit või 
suitsetamis- või lõkketegemiskohta vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase 
toetusosa väljamaksmisest. 

 

16. Kinnitan, et kui olen varem saanud toetust, mis kuulub tagasimaksmisele, olen tagasimaksed 
tasunud ettenähtud tähtajal ja summas. 

 

17. Kinnitan, et ei ole pärast 1. jaanuari 2007 saanud ega taotle sama kulu hüvitamiseks samale 
metsamaa osale kavandatud sama tegevuse või sama investeeringuobjekti kohta toetust 
riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi. 

 

18. Kinnitan, et metsaühistu tegutseb liikmete antud õiguse alusel ja jätkab tegutsemist vähemalt viie 
aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest. 13 

 

19. Kinnitan, et säilitan toetuse taotlemise ja tegevuse elluviimisega seotud dokumente vähemalt viis 
aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest. 

 

20. Kinnitan, et võimaldan EMK-l ja PRIA-l teostada järelevalvet toetuse sihipärase ja tähtaegse 
kasutamise üle. 

 

21. Kinnitan, et erametsaomanik tagab tasuta juurdepääsu suitsetamis- ja lõkketegemiskohale ja 
sõiduvahendi peatuskohale ning tuletõrjevee võtmiseks veevõtukoha juurdepääsuteele ja 
veevõtukohale, mille kohta taotletakse toetust. 

 

22. Taotluse menetlemise ajaks määratud kontaktisiku ees- ja perekonnanimi ning kontaktandmed. 14  

23. Eesnimi                                                    Perekonnanimi 
24. Postiaadress                           
25. Telefon, faks, e-post  

                
26. Amet                                                     

 Kinnitan oma allkirjaga, et olen teadlik metsatulekahju ennetamise investeeringutoetuse taotluse 
kohta kehtestatud nõuetest ja vastan toetuse saamiseks esitatavatele nõuetele. Kinnitan kõigi 
esitatud andmete ja dokumentide õigsust ning võimaldan neid kontrollida.  

Kohustun vastama toetuse seire ja hindamisega seotud järelepärimistele ning küsitluslehtedele 
viie aasta jooksul PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest arvates  

Annan nõusoleku kanda minu isikuandmed põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse 
ning kasutada neid  toetuse määramisel ja maksmisel.  

 
        

 

(taotluse esitamise kuupäev, kuu ja aasta) 
________________________________________ 
(taotleja või tema esindaja ees- ja perekonnanimi) 
 
 
_________________________________________ 
               (taotleja või tema esindaja allkiri) 
 
 
Taotluse vastuvõtja allkiri ___________________ 

 

 



1 Metsatulekahju ennetamise investeeringutoetuse taotlus esitatakse EMK-le. Taotlus täidetakse trükitähtedega. Kui 
taotleja ei pea mõnda rida täitma, siis märgib ta sellele reale sümboli “X”. 
2  Reale 1.1 ja 2.1 märgitakse taotlejast erametsaomaniku nimi ja reale 3.1 metsaühistu nimi.  
3 Reale 1.2 märgitakse taotleja isikukood ning ridadele 1.4, 2.3 ja 3.3 märgitakse vastavalt reale 1.3, 2.2 või 3.2 
märgitud isiku isikukood. 
4 Reale 1.3, 2.2 või 3.2 märgitakse taotleja esindaja andmed. Taotluse allkirjastab real 1.1, 2.2  või 3.2 märgitud isik või 
real 1.3 märgitud esindaja. 
5 Reale 1.5 märgitakse real 1.1 märgitud selle erametsaomaniku äriregistrikood, kes on füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) ja kelle 
tegevusalaks on metsa majandamine (EMTAK 2008 kood nr 02) või metsandussaaduste töötlemine (EMTAK 2008 kood nr 16). 
Reale 2.4 märgitakse real 2.1 märgitud juriidilisest isikust erametsaomaniku äriregistrikood. 
6 Ridadele 1.6, 2.5 ja 3.5 märgitakse vastavalt real 1.1, 2.1 või 3.1 märgitud taotleja käibemaksukohustuslaseks registreerimise 
number. 
7 Reale 3.4 märgitakse real 3.1 märgitud metsaühistu registrikood.  
8 Osas B kirjeldatakse kavandatava tegevusega seonduvat. Abikõlbliku objekti märgistamiseks kasutatud sümboolika 
maksumus lisatakse selle objekti maksumusele, mille koosseisus on ta soetatud. 
9 Veergu D märgitakse kavandatava tegevuse käibemaks, kui toetust taotletakse käibemaksuosa kohta. 
10 Veergu E märgitakse veergude C ja D summa. 
11 Veergu G märgitakse taotletava toetuse summa, arvestades veerust F tuleneva taotletava toetuse määraga. 
12 Osas D märgib taotleja viimasesse lahtrisse “JAH”, kui asjakohased nõuded on täidetud. Palun vastake kõikidele D-
osa küsimustele. 
13 Vastab metsaühistu.  
14 Read 23–26 täidetakse juhul, kui taotleja on määranud taotluse menetlemise ajaks kontaktisiku, kes ei ole real 1.1, 
2.2 või 3.2 märgitud isik. 
 
[RTL 2009, 48, 692 – jõust. 25.06.2009] 
 

 


