
Keskkonnaministri 14. aprilli 2014. a 
määrus nr 10 „Erametsanduse toetuse 

andmise alused, taotluse kohta esitatavad 
nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse 
menetlemise kord, taotluse hindamise 

alused ning toetuse tagasinõudmise kord“ 
Lisa 9 

Metsaühistu tegevusaruanne 
 
VORM A 

 
METSAÜHISTU NIMI   
ARUANDEPERIOOD 
KALENDRIAASTA   

 

Üldised tegevusandmed aruandeperioodi kohta 

Metsaühistu liikmete arv aruandeperioodi lõpu seisuga  
Metsaühistu liikmete omandis oleva metsamaa pindala aruandeperioodi lõpu 
seisuga (ha) 

 

Nõustatud erametsaomanike arv  
Metsa ülestöötamise ja puidumüügi korraldamine juriidilistele isikutele (tm)  
Metsa ülestöötamise ja puidumüügi korraldamine füüsilistele isikutele (tm)  
Metsaühistu liikmetele kuuluva sertifitseeritud metsamaa pindala aruandeperioodi 
lõpu seisuga (ha) 

 

Perioodi jooksul mitte-metsamaale rajatud metsakultuuride pindala (ha)  
Perioodi jooksul teenindatud erametsaomanike arv  
Perioodi jooksul rajatud kuivendussüsteeme (km)  

 

Metsakasvatustööde nimekiri  
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Kinnitan oma allkirjaga, et olen teadlik keskkonnaministri 14. aprilli 2014. aasta määruse nr 10 
„Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise 
ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord“ 
tingimustest ning toetuse taotlemise ja saamise nõuetest. Kinnitan esitatud andmete õigsust ning 
võimaldan neid kontrollida. 
 
Kinnitan oma allkirjaga, et pean esitatud andmete (metsaomanik, katastritunnus, eraldis jms) 
kohta arvestust, säilitan neid määruses näidatud aja jooksul ning kohustun nimetatud andmeid 
toetuse andja nõudmisel tõendama. 

Metsaühistu esindaja 
 
Nimi   
Allkiri   
Kuupäev   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VORM B 
 
Metsaühistu nimi (edaspidi juhtpartner või 
taotleja 1) 

 

Metsaühistu nimi (edaspidi kaastaotleja või 
taotleja 2) 

 

Metsaühistu nimi (edaspidi kaastaotleja või 
taotleja 3) 

 

Metsaühistu nimi (edaspidi kaastaotleja või 
taotleja 4) 

 

ARUANDEPERIOOD 
KALENDRIAASTA 

 

 
Üldised tegevusandmed aruandeperioodi kohta 
Metsaühistu liikmete arv aruandeperioodi lõpu seisuga Taotleja 1   

Taotleja 2   
Taotleja 3   
Taotleja 4   
Kokku  

Metsaühistu liikmete omandis oleva metsamaa pindala 
aruandeperioodi lõpu seisuga (ha) 

Taotleja 1  
Taotleja 2  
Taotleja 3  
Taotleja 4  
Kokku  

Nõustatud erametsaomanike arv Taotleja 1  
Taotleja 2  
Taotleja 3  
Taotleja 4  
Kokku  

Metsa ülestöötamise ja puidumüügi korraldamine juriidilistele 
isikutele (tm) 

Taotleja 1  
Taotleja 2  
Taotleja 3  
Taotleja 4  
Kokku  

Metsa ülestöötamise ja puidumüügi korraldamine füüsilistele 
isikutele (tm) 

Taotleja 1  
Taotleja 2  
Taotleja 3  
Taotleja 4  
Kokku  

Metsaühistu liikmetele kuuluva sertifitseeritud metsamaa 
pindala aruandeperioodi lõpu seisuga (ha) 

Taotleja 1  
Taotleja 2  
Taotleja 3  
Taotleja 4  
Kokku  

Perioodi jooksul mitte-metsamaale rajatud metsakultuuride 
pindala (ha) 

Taotleja 1  
Taotleja 2  



Taotleja 3  
Taotleja 4  
Kokku  

Perioodi jooksul teenindatud metsaomanike arv 
 

Taotleja 1  
Taotleja 2  
Taotleja 3  
Taotleja 4  
Kokku  

Perioodi jooksul rajatud kuivendussüsteeme (km) Taotleja 1  
 Taotleja 2  
 Taotleja 3  
 Taotleja 4  
 Kokku  
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Kinnitan oma allkirjaga, et olen teadlik keskkonnaministri 14. aprilli 2014. aasta määruse nr 10 
„Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise 
ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord“ 
tingimustest ning toetuse taotlemise ja saamise nõuetest. Kinnitan esitatud andmete õigsust ning 
võimaldan neid kontrollida. 

Kinnitan oma allkirjaga, et pean esitatud andmete (metsaomanik, katastri number, eraldis jms) 
kohta arvestust, säilitan neid määruses näidatud aja jooksul ning kohustun nimetatud andmeid 
toetuse andja nõudmisel tõendama. 

 

Juhtpartneri esindaja   
Nimi   
Allkiri   
Kuupäev   

 
 



Märkused 
¹ Metsaomanik on teenindatud, kui tööd on lõpetatud. 
² Maapinna ettevalmistamise, metsa istutamise, metsauuenduse hooldamise, valgustusraie, 
harvendusraie ja turbe- või kujundusraie korraldamise korral märkida pindala hektarites. 
Metsataimede soetamise, metsakultuuri täiendamise ja looduslikule uuendamisele istutamisega 
kaasaaitamise korraldamise korral teisendada taimede arv hektariteks metsa majandamise 
eeskirja § 14 lõikes 3 märgitud puuliigi istutuskohtade algtiheduse järgi. 
³ Toetatavate tegevuste tegevuskoodid on järgmised: 
maapinna ettevalmistamine − 1; 
metsa istutamine − 2; 
metsataimede soetamine − 3; 
metsauuenduse hooldamine − 4; 
metsakultuuri täiendamine (kultuuri täiendamine ja looduslikule uuendusele kaasaaitamine 
istutamise teel) − 5; 
valgustusraie − 6; 
harvendusraie − 7; 
turberaie või kujundusraie looduskaitseliste piirangutega aladel − 8. 
 
Metsataimede soetamise ja metsakultuuri täiendamisel võetakse pindala arvutamisel aluseks 
vastava puuliigi metsa majandamise eeskirja § 14 lõikes 3 välja toodud istutustihedus. Näiteks 
750 kuusetaime istutamisel looduslikule uuendusele kaasaaitamisena arvestatakse pindalaks 0,5 
ha. 

 




