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KAHJUSTATUD METSA TAASTAMINE JA METSATULEKAHJU ENNETAMINE  
Tehtud tööde kinnitus nr 1………… 

Taotleja nimi  

Taotleja isiku- või registrikood   

Taotluse viitenumber 1   

Teatan, et olen teinud uue metsakultuuri rajamiseks taotluses loetletud kavandatud tööd: 

lõplikult  

 osaliselt. 
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Uue metsakultuuri rajamine                                                                                                                                     
          :    :          
          :    :          
          :    :          

KOKKU    



Teatan, et olen teinud looduslikule uuenemisele kaasaaitamiseks taotluses loetletud kavandatud tööd: 

lõplikult  

 osaliselt. 

 

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

KOKKU    

Teatan, et olen teinud metsakultuuri hooldamiseks taotluses loetletud kavandatud tööd: 

lõplikult  

 osaliselt. 

Metsakultuuri hooldamine 
          :    :          
          :    :          
          :    :          
          :    :          
          :    :          
          :    :          

KOKKU    
 
 

 

Looduslikule uuenemisele kaasaaitamine 



Teatan, et olen teinud tuleohumärgi ja -plakati paigaldamiseks ning tuletõrje veevõtukoha ja veevõtukohale juurdepääsutee 

tähistamiseks taotluses loetletud kavandatud tööd: 

lõplikult  

 osaliselt. 

Teatan, et olen teinud tuletõrje veevõtukoha, veevõtukohale juurdepääsutee ning sõiduvahendi parkimiskoha korrashoidmiseks 

taotluses loetletud kavandatud tööd: 

lõplikult  

 osaliselt. 

Nr 
Erametsaomaniku/ 

metsaühistu liikme 2 
nimi 

Maakond 3 Vald 3 Katastritunnus 

Er
al

di
se

 
nr

 4  

Pi
nd
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a 
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a)

 8  

Tehtud tööde maht 9 

Tuleohumärgi ja -plakati paigaldamine ning tuletõrje veevõtukoha ja veevõtukohale juurdepääsutee tähistamine                                                                            
         :    :        
         :    :        
         :    :        
         :    :        

KOKKU   

Tuletõrje veevõtukoha, veevõtukohale juurdepääsutee ning sõiduvahendi parkimiskoha korrashoidmine 
         :    :        
         :    :        
         :    :        
         :    :        

KOKKU   



Teatan, et olen teinud mineraliseeritud tuletõkestusriba või -vööndi rajamiseks taotluses loetletud kavandatud tööd: 

lõplikult  

 osaliselt. 

Teatan, et olen teinud mineraliseeritud tuletõkestusriba või -vööndi korrashoidmiseks taotluses loetletud kavandatud tööd: 

lõplikult  

 osaliselt. 

Teatan, et olen teinud suitsetamis- ja lõkketegemiskoha rajamiseks taotluses loetletud kavandatud tööd: 

lõplikult  

 osaliselt. 

Mineraliseeritud tuletõkestusriba või -vööndi rajamine                                                                                                                                     
         :    :        
         :    :        
         :    :        

KOKKU   

Mineraliseeritud tuletõkestusriba või -vööndi korrashoidmine 
         :    :        
         :    :        
         :    :        

KOKKU   

Suitsetamis- ja lõkketegemiskoha rajamine                                                                                                                                     
         :    :        
         :    :        
         :    :        
         :    :        

KOKKU   



 
 
Täidab EMK 
     Märkused 
______________________________________________________________________________________________________ 
                    
________________________________________________________________________________________ 
 
     Dokumentide olemasolu kontrollinud: 
     Nimi ja allkiri _________________________________________ 

     Kuupäev         _________________________________________ 

 
 
 
1 Täidab EMK. 
2 Metsaühistu puhul täidetakse järjestikku metsaühistu liikmete kaupa. 
3 Maakond, vald, ja kinnistu, kus on tehtud kahjustatud metsa tootmisvõimsuse taastamise tegevused. 
4 Eraldise number märgitakse juhul, kui metsamajandamiskava alusel on see number olemas. 
5 Märgitakse lühendina selle metsapuutaime liik, mis on istutatud või hooldatud või mille looduslikule uuenemisele on kaasa aidatud. 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). 
6 Märgitakse 0,1 hektari täpsusega. Looduslikule uuenemisele kaasaaitamise korral märgitakse uuendatud metsamaa pindala. 
7 Juhul kui taotleja on istutatud metsapuutaimed ise kasvatanud, märgitakse metsakultiveerimismaterjali tegevusluba kujul TL-loa number. 
8 Märgitakse:  
1) tuleohumärgi ja -plakati paigaldamise, tuletõrje veevõtukoha ja veevõtukohale juurdepääsutee tähistamise ning tuletõrje veevõtukoha, veevõtukohale 
juurdepääsutee ning sõiduvahendi parkimiskoha korrashoidmise korral katastriüksuse pindala;  
2) mineraliseeritud tuletõkestusriba või -vööndi rajamise/korrashoidmise ning suitsetamis- ja lõkketegemiskoha rajamise korral katastriüksusel asuva metsamaa 
pindala. 



9 Märgitakse: 
1) tuleohumärgi ja -plakati paigaldamise, tuletõrje veevõtukoha ja veevõtukohale juurdepääsutee tähistamise korral paigaldatud märkide/plakatite arv; 
2) tuletõrje veevõtukoha, veevõtukohale juurdepääsutee ning sõiduvahendi parkimiskoha korrashoidmise korral korrastatud juurdepääsutee pikkus meetrites; 
3) mineraliseeritud tuletõkestusriba või -vööndi rajamise/korrashoidmise korral rajatud/korras hoitud riba või vööndi pikkus meetrites; 
4) suitsetamis- ja lõkketegemiskoha rajamise korral rajatud kohtade arv. 
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