
METSA MAJANDUSLIKU VÄÄRTUSE PARANDAMINE  
Tehtud tööde kinnitus nr 1…………

Taotleja nimi  

Põllumajandusministri 20. mai 2010. a määruse nr 62
«Metsa majandusliku väärtuse parandamise

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

lisa 9

 

Taotleja isiku- või registrikood             

Taotluse number 2            

 
HOOLDUSRAIE 
Teatan, et olen teinud taotluses loetletud kavandatud tööd: 

lõplikult  

 osaliselt. 

Nr Erametsaomaniku/ 
metsaühistu liikme 3 

nimi 

Maakond 4 Vald 4 Kinnistu 
nimi 4 

Katastritunnus Eraldise 
nr 

Tehtud 
tööde maht 

(ha) 5 

1          :    :       

2          :    :       

3          :    :       

KOKKU   

 
 
         ___________________________________                 __________________ 
          (taotleja või tema esindaja nimi ja allkiri)      (kuupäev)  



PUUDE LAASIMINE 
Teatan, et olen teinud taotluses loetletud kavandatud tööd: 

lõplikult  

 osaliselt. 

Nr Erametsaomaniku/ 
metsaühistu liikme 3 

nimi 

Maakond 4 Vald 4 Kinnistu 
nimi 4  

Katastritunnus Eraldise 
nr 

Tehtud 
tööde maht 

(ha) 5 

1          :    :       

2          :    :       

3          :    :       

KOKKU   

 
 
 
         ____________________________________                 __________________ 
          (taotleja või tema esindaja nimi ja allkiri)      (kuupäev)  

 
 



METSA UUENDAMINE 
Teatan, et olen teinud taotluses loetletud kavandatud tööd: 

lõplikult  

 osaliselt. 

Nr Erametsaomaniku/ 
metsaühistu liikme 3 

nimi 

Maakond 4 Vald 4 Kinnistu 
nimi 4 

Katastritunnus Eraldise 
nr 

Puuliik 6 Koridoride 
pindala 
(ha) 5 

Istikute 
ostmise 
arve nr 7 

Istikute päritolu 
tõendava 

dokumendi 
number 

1          :    :          

2          :    :          

3          :    :          

KOKKU     

 
 
 
         ___________________________________                 __________________ 
          (taotleja või tema esindaja nimi ja allkiri)      (kuupäev)  

 
 
 



KAHJUSTUSE ENNETAMINE 
Teatan, et olen teinud taotluses loetletud kavandatud tööd: 

lõplikult  

 osaliselt. 

Nr Erametsaomaniku/ 
metsaühistu liikme 3 

nimi 

Maakond 4 Vald 4 Kinnistu 
nimi 4 

Katastritunnus Eraldise 
nr 

Tehtud 
tööde maht 

(ha/tk) 5 

1          :    :       

2          :    :       

3          :    :       

KOKKU   
 

 
 
 
         ___________________________________                 __________________ 
          (taotleja või tema esindaja nimi ja allkiri)      (kuupäev)  

 
 
 



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

     Kuupäev         _________________________________________ 

 
1 Täidab EMK. 
2 Märgitakse taotluse number. 
3 Metsaühistu puhul täidetakse järjestikku metsaühistu liikmete kaupa. 
4 Maakond, vald ja kinnistu, kus on tehtud metsa majandusliku väärtuse parandamise tegevused. 
5 Märgitakse 0,1 hektari täpsusega. Metsa uuendamise korral märgitakse koridoride pindala. Kahjustuste ennetamiseks metsatarvikute kasutamise korral märgitakse tarvikute 
arv. 
6 Märgitakse lühendina selle metsapuutaime liik, mis on istutatud, mida on 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). 
7  Juhul kui taotleja on metsapuutaimed ise kasvatanud, märgitakse kultiveerimismaterjali tootmise tegevusloa andmed kujul TL-loa number. 
 
 
 
Ants Noot 
Kantsler 
 
 
 
 


