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PÕLLU- JA METSAMAJANDUSE INFRASTRUKTUURI 
INVESTEERINGUTOETUS 

 

Taotluse hindamise kriteeriumid 

I. Investeeringuobjektid1 

Tegevus Selgitus Hindepunkt 
1.1. Tuletõrjetiigi ehitamine ja 
rekonstrueerimine2 

Tuletõrjetiik koos veevõtu- ja loomade 
joomiskohaga ning teenindusplatsiga. 

10 

1.2. Juurdepääsutee ehitamine 
ja rekonstrueerimine  

Juurdepääsutee põllumajandus- ja 
erametsamaale, põllumajanduslikule 
tootmishoonele ning erametsamaal paiknevale 
tulekustutusvee veevõtukohale. 

20 

1.3. Maaparandussüsteemi 
(edaspidi MPS) ehitamine 

Ka osa (nt eesvool, reguleeriv võrk, MPS-i 
teenindav tee, pumbajaam jne) MPS-ist. 

30 

1.4. MPS-i uuendamine  Üle 40% taotluses 3 märgitud maksumusest. 40 
1.5. MPS-i uuendamine ja 
rekonstrueerimine 

Taotluses märgitud maksumusest on 
uuendamise ja rekonstrueerimise maksumus 
kokku üle 40%.  

50 

1.6. MPS-i rekonstrueerimine 40–80% taotluses 3  märgitud maksumusest. 60 
1.7. MPS-i rekonstrueerimine Üle 80% taotluses 3 märgitud maksumusest. 70 

I grupi tegevuse kõrgeim hindepunkt   
II. Avalike huvide arvestamine 4 

Kriteerium Selgitus Hindepunkt 
2.1. Metsapõlengust tingitud 
keskkonnakahjude 
vähendamine suure ja 
keskmise metsatulekahju 
ohuga metsades 

Harjumaa, Ida-Virumaa, Põlvamaa, Lääne-
Virumaa, Pärnumaa, Tartumaa, Võrumaa, 
Läänemaa ja Valgamaa. 

7 

2.2. Metsapõlengust tingitud 
keskkonnakahjude 
vähendamine väikese 
metsatulekahju ohuga 
metsades 

Viljandimaa, Saaremaa, Hiiumaa, Järvamaa, 
Jõgevamaa ja Raplamaa. 

5 

2.3.  Põllumajandusliku 
hajureostuse leviku ohu 

Puhastuslodu koos settebasseiniga ehitamine, 
rekonstrueerimine või uuendamine. 

7 



vähendamine 5 Puhastuslodu ehitamine või rekonstrueerimine. 
Veekaitsevööndi laiendi rajamine 6. 

2.4. Poldri sihtotstarbelise 
kasutusvõimaluse tagamine 

Nende meetmete rakendamine, mis tagavad 
vähemalt 100 ha suuruse poldri sihtotstarbelise 
kasutusvõimaluse. 

7 

2.5. Veevarude säästlik 
kasutamine 

MPS-i rekonstrueerimine seadedrenaažiks  
(vähemalt 40% taotleja reguleeriva võrgu 
investeeringuobjekti pindalast) või nimetatud 
süsteemi ehitamine vähemalt 10 ha. 
Kuivendusvee korduvkasutuse tiik 7 vähemalt 
10 ha põllumajandusmaa niisutamiseks. 

6 

2.6. Tuulekande vähendamine 
8 

Tuuletõkkeriba rajamine haritaval 
maaparandussüsteemi maa-alal. 

5 

II grupi kriteeriumide hindepunktide summa  
III. Ühistegevuse arvestamine 9 

Kriteerium 
 

Hindepunkt 

3.1. Investeeringuobjekt asub mitme omaniku kinnisasjadel 2 
3.2. Investeeringuobjekti kohta taotleb toetust mittetulundusühing 3 
3.3. Investeeringuobjekt 10 asub mittetulundusühingu 2–5 liikme maal 4 
3.4. Investeeringuobjekt asub mittetulundusühingu 6–10 liikme maal  5 
3.5. Investeeringuobjekt asub mittetulundusühingu rohkem kui 10 liikme maal 6 
III grupi kriteeriumide hindepunktide summa on üks kriteeriumide 3.1 ja 3.2 ning 

teine kriteeriumide 3.3–3.5 hulgast 
 

Koondhinne 11  

 
 
Märkused:  
1 I grupi tegevuste 1.1–1.7 hulgast võetakse kõrgeim hindepunkt. 
2 Päästeameti kohaliku päästeasutuse ja PMA kooskõlastuse korral kas eesvoolul, alaliselt veega 
täituval kuivenduskraavil või kõrge põhjaveega alal. 
3 Kõigi taotluses toodud investeeringuobjektide maksumus ilma ettevalmistustööde ja 
omanikujärelevalve tegemise maksumuseta. Protsent ümardatakse täisarvuks. 
Hindamiskriteerium 1.4 saadakse, kui (kavandatavate investeeringuobjektide uuendamise maksumus 
jagatuna kavandatavate investeeringuobjektide maksumusega  (taotluse rida 68))*100 on suurem kui 
40.  
Hindamiskriteerium 1.5 saadakse, kui (kavandatavate investeeringuobjektide uuendamise + 
rekonstrueerimise maksumus kokku jagatuna kavandavate investeeringuobjektide maksumusega 
(taotluse rida 68)) *100 on suurem kui 40. 
Hindamiskriteerium 1.6 saadakse, kui (kavandatavate investeeringuobjektide rekonstrueerimise 
maksumus jagatuna kavandavate investeeringuobjektide maksumusega (taotluse rida 68))*100 on 
võrdne või suurem kui 40 ning väiksem või võrdne kui 80. 
Hindamiskriteerium 1.7 saadakse, kui (kavandatavate investeeringuobjektide rekonstrueerimise 
maksumus jagatuna kavandavate investeeringuobjektide maksumusega (taotluse rida 68))*100 on 
suurem kui 80. 
4 II grupi kriteeriumide 2.1–2.6 hindepunktid liidetakse.  
5 Kriteeriumi 2.3 puhul arvestatakse hindepunkte juhul, kui PMA on reostusohu tuvastanud ja 
kavandatud meetmetega on hajureostuse levikuoht vähendatud miinimumini vähemalt 80% taotleja 
reostusohtlikust alast. 
6 Veekogu kaitseks projekteeritav “Veeseaduse” alusel määratud veekaitsevööndist väljapoole jääv 
rohttaimestikuga kaetud ala, millel on kavandatud veekogusse otse vee valgumist tõkestav vall-nõva. 
7 Juhul kui vett kasutatakse niisutuseks (kas on olemas süsteem või on see projektis kavandatud). 
8 Punkte arvestatakse juhul, kui PMA on tuulekande ohu tuvastanud ja kavandatud on nõuetekohane 
tuuletõkkeriba. 



9 Ühe hindepunkti võib saada III grupi kriteeriumide 3.1 ja 3.2 hulgast ning ühe hindepunkti 
kriteeriumide 3.3–3.5 hulgast. 
10 Mitme investeeringuobjekti puhul arvestatakse osalevad liikmed kokku. 
11 Koondhinde saamiseks liidetakse gruppide hindepunktid. 
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