
 

NATURA 2000 ALAL ASUVA ERAMETSAMAA KOHTA ANTAVA 
TOETUSE TAOTLUS 

1.1. Taotleja üldandmed    1.2. Taotleja kontaktandmed1  
Eesnimi: 

Perekonnanimi: 

Isikukood: 
           

Põllumajandusministri 11. märtsi 2010. a määruse nr 26
«Natura 2000 alal asuva erametsamaa kohta antava

toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja
taotluse menetlemise täpsem kord»

lisa 

 

Äriühing ja FIE 
 
Ärinimi: 
 
 
Registrikood: 
  

        

Esindaja nimi: 
 
Esindaja isikukood: 
            
 

Postiindeks: 

Maakond: 

Linn/vald: 

Küla/alev/alevik: 

Tänav/ maja/korter: 

Telefon/mobiiltelefon: 

Faks: 

e-post: 

1.3. Täidab Sihtasutus Erametsakeskus 

 
Taotluse täitmise kuupäev: Taotleja allkiri : 

 

 
Lk nr      1            Taotlus kokku                lehel 

 

Taotluse number: 
            

Kinnitan, et olen teinud enne taotluse registreerimist kõik tööeeskirjades ettenähtud 
kontrollid.  

Taotluse lehtede 
arv: 

Taotluse vastuvõtja allkiri: 

Esmasisestaja 
nimi: 

Topeltsisestaja nimi: 

 



 

2. Taotleja kinnitus  
Kinnitan oma allkirjaga, et vastan Natura 2000 alal asuva erametsamaa kohta toetuse saamiseks esitatud nõuetele ja täidan selle toetuse saamiseks 
esitatud nõudeid. Kinnitan taotlusel esitatud andmete õigsust ning võimaldan neid kontrollida. Annan taotluse vastuvõtjale nõusoleku esitada 
andmeid Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile, Veterinaar- ja Toiduametile, Põllumajandusametile ning Keskkonnainspektsioonile. 
Annan nõusoleku kasutada minu isikuandmeid taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse tegemisel ja toetuse maksmisel. Olen nõus 
esitama üldist toetuse seire ja hindamisega seotud teavet  ja võimaldan oma maal teha seire ning hindamisega seotud toiminguid. 
 
Kinnitan, et ei taotle Natura 2000 erametsamaa toetust maa kohta, mille kohta olen taotlenud põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määrusega 
nr 19 “Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013“ 
sätestatud toetust, keskkonnaministri 1. juuni 2004. a määrusega nr 62 “Loodushoiutoetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise ja toetuse maksmise 
kord, nõuded toetuse maksmiseks ja toetuse määrad” sätestatud loodushoiutoetust või mille osas on keskkonnaministri 4. jaanuari 2007. a määruse nr 
2 „Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend, vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimise ja vääriselupaiga kasutusõiguse arvutamise täpsustatud 
alused“ sätestatud korras sõlmitud vääriselupaiga kaitseks leping või mille kohta hüvitatakse “Looduskaitseseaduse“ § 22 punktis 3 nimetatud 
tegevuse korraldamise käigus poolloodusliku koosluse hooldamisest tulenevad lisakulud ning saamata jäänud tulu. 
 
 
Kinnitan, et minu kasutuses on põllumajandusmaa, märkides lahtrisse sümboli „x”.2 
 
Taotluse täitmise kuupäev: Taotleja allkiri : 

 

 
 
 

Lk nr      2   

 



 

3. Natura 2000 alal asuvad metsaalad, mille kohta toetust taotletakse  

Teave metsaala asukoha kohta 

Jrk nr Katastritunnus 
Metsa-
ala3 nr4 

Sihtkaitse-
vööndis asuva 

metsaala 
pindala (ha) 

Piirangu-
vööndis ja 

hoiualal asuva 
metsaala 

pindala (ha) 
Maaüksuse nimetus Valla nimi 

1          :    :             
2          :    :             
3          :    :             
4          :    :             
5          :    :             
6          :    :             
7          :    :             
8          :    :             
9      :    :          
10      :    :          
11      :    :          
12      :    :          
13      :    :          
14      :    :          
15      :    :          

Metsaalade pindala kokku (ha):            
 

 

Lk nr 

Taotluse täitmise kuupäev: Taotleja allkiri : 

 



 

 
1 Kui taotlejat esindab esindaja, siis märkida taotleja esindaja kontaktandmed. 
2 Kui märgite „x”, on vajalik lisaks esitada määruse § 4 lõikes 2 nimetatud dokumendid. Kui olete need dokumendid esitanud toetuse taotlemise 
aastal teiste pindalatoetuste taotlemise raames, siis nimetatud dokumente teist korda esitama ei pea. 
3 Metsaalaks loetakse metsamaa või selle osa, sealhulgas kuni 4 m laiune tee, kraav ja tuletõkestusvöönd ning kuni 0,10 ha suurune lagendik, mis asub ühe 
katastriüksuse ja sihtkaitsevööndi või ühe katastriüksuse, hoiuala ja piiranguvööndi piires. Üldjuhul jagab katastriüksuste vaheline piir ja kaitsevööndite 
vaheline piir metsamaa erinevateks metsaaladeks, välja arvatud hoiuala ja piiranguvööndi vaheline piir. Kui metsaala läbib üle 4 m laiune tee, kraav, 
tuletõkestusvöönd, siht, gaasitrass, vms joonobjekt või üle 0,10 ha suurune lagendik või mõni muu ala, v.a elektripaigaldise kaitsevööndis olev maa, mille 
kohta ei või toetust taotleda, siis see jagab keskkonnaregistri elektroonilises andmebaasis oleva metsamaa mitmeks metsaalaks. Erinevateks metsaaladeks 
jagunenud alad tuleb näidata taotlusel ning kaardil eraldi. Toetust võib taotleda metsaala kohta, kui taotleja tagab, et metsaala piiripunktid on tähistatud 
kohapeal visuaalselt tuvastatavate piirimärkidega. Piirimärgid paigaldatakse piiri käänupunktidesse ning piirilõikude alg- ja lõpp-punktidesse, arvestades 
katastriplaanil olevate piirimärkide asukohtadega. Kui metsaala piir on ebakorrapärane või piirilõik ei ole üheselt tuvastatav, siis peab piir olema märgistatud 
kogu ulatuses. Metsaalal asuva selle ala piir, mille kohta ei või toetust taotleda, peab olema tähistatud või üheselt tuvastatav. Piirimärgid paigaldatakse 
selliselt, et piiri kulgemine maastikul oleks üheselt arusaadav. Kui metsaala on ringikujuline, piisab metsaala keskpunkti tähistamisest. 
4 Nummerdage metsaala. 
 
 

 
 
Ants Noot 
Kantsler 


