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määrus nr 10 „Erametsanduse toetuse 

andmise alused, taotluse kohta esitatavad 

nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse 

menetlemise kord, taotluse hindamise 
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Lisa 18 

 

Andmed üraskikahjustuste ennetamistööde kohta 

 

Taotleja andmed 

Taotleja nimi   

Taotleja isiku-/registrikood   

Käibemaksukohustuslaseks registreerimise 

number   

Taotleja esindaja ees- ja perekonnanimi   

Taotleja esindaja isikukood   

Taotleja kontaktandmed 

Maakond   

Vald või linn   

Küla, alev, alevik   

Tänav/maja ja korterinumber   

Postiindeks   

Telefon/e-post   

Taotleja pangarekvisiidid* 

Arveldusarve omaniku nimi   

Arveldusarve number   

Pank   

         
Täidab EMK 

Taotluse registreerimise number:   

Taotluse registreerimise 

kuupäev:   
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Püünispuude kasutamine 

Nr. 

Erametsa-

omaniku 

nimi 

Erametsa-

omaniku 

isikukood/registri 

kood 

Erametsa-

omaniku 

isikuliik 

(JUR/FÜS/FIE) Katastriüksus Eraldis 

Eraldis, 

millel on 

peapuu-

liigiks üle 

30-aastane 

kuusk 

Tööde tegemise 

aasta 

Tööde tegemise 

kuu(d) Konsulendi nimi Taotletav summa 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

         Kokku   

 

 

 

 

 

 

 



 

Feromoonpüüniste soetamine ja paigaldamine 

Nr. 

Erametsa-

omaniku 

nimi 

Erametsa-

omaniku 

isikukood/registri 

kood 

Erametsa-

omaniku 

isikuliik 

(JUR/FÜS/FIE) Katastriüksus Eraldis 

Eraldis, 

millel on 

peapuu-

liigiks üle 

30-aastane 

kuusk 

Tööde tegemise 

aasta 

Tööde tegemise 

kuu(d) Konsulendi nimi Taotletav summa 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

         Kokku   

 

Kui feromoonpüünis asub alal, kus ei ole moodustatud metsaeraldist, märkida taotluses lähima sama katastriüksuse eraldise number. 

 

 

 

 

 

 



 

Värske tormikahjustuse likvideerimine 

Nr. 

Erametsa-

omaniku 

nimi 

Erametsa-

omaniku 

isikukood/registri 

kood 

Erametsa-

omaniku 

isikuliik 

(JUR/FÜS/FIE) Katastriüksus Eraldis 

Eraldis, 

millel on 

peapuu-

liigiks üle 

30-aastane 

kuusk 

Tööde 

teostamise 

aasta 

Tööde 

teostamise 

kuu(d) 

Kahjustuse 

pindala 

(ha) 

Likvideeri-

tud 

kahjustuse 

maht (tm) 

Konsulendi 

nimi 

Taotletav 

summa 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

9                         

10                         

           Kokku   

 

 

 

 

 

 

 



Iga konsulent kinnitab oma allkirjaga, et tema poolt heaks kiidetud ja kontrollitud tööd on olnud vajalikud, tehtud kõiki keskkonnaministri 

määruse „Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse 

hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord“ nõudeid järgides ning tehtud tööd täidavad üraskikahjustuste ennetamise eesmärki, olles 

tehtud õigel ajal ja õigel viisil. 

 

Konsulent 1    
Nimi   

Allkiri   

Kuupäev /allkirjastatud digitaalselt/ 

     
Konsulent 2    
Nimi   

Allkiri   

Kuupäev /allkirjastatud digitaalselt/ 

     
 

Taotleja kinnitused** 

1. Taotleja ja toetuse saaja ei ole saanud sama kulu hüvitamiseks samale metsaeraldisele kavandatud sama tegevuse või sama 

investeeringuobjekti kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi. 

2. Toetuse saaja võimaldab teha toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle järelevalvet.  

3. Toetuse saaja annab nõusoleku oma isikuandmete kasutamiseks toetuse määramisel ja maksmisel. 

4. Ettevõtjast toetuse saaja vähese tähtsusega abi koos taotluses taotletava toetusega ei ületa viimase kolme eelarveaasta jooksul 

vähese tähtsusega abi ülemmäära 200 000 eurot või 500 000 eurot, kui ettevõtja on saanud vähese tähtsusega abi komisjoni määruse 

360/2012 alusel tulenevalt komisjoni määruse 1407/2013 art 5 lõikest 18.*** 

  



Kinnitan oma allkirjaga, et olen teadlik keskkonnaministri 14. aprilli 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 ja taotlusele kehtestatud nõuetest ning vastan toetuse saamise nõuetele. 

Kinnitan taotluses ja taotluse lisades esitatud andmete ja dokumentide õigsust ning võimaldan neid kontrollida. 

Taotleja või tema 

esindaja ees- ja 

perekonnanimi 
  

Taotleja või tema 

esindaja allkiri 
  

Taotluse 

allkirjastamise 

kuupäev (pp.kk.aaaa) 

  

 

*Kirjuta toetuse saaja pangarekvisiidid. Kui esindusõigus (kirjalik leping, volikiri) lubab toetuse ülekandmist teisele isikule, kirjuta 

tema pangarekvisiidid.  

**Taotluse allkirjastaja vastutab, et taotleja ja toetuse saaja ning taotletavad tegevused vastavad keskkonnaministri 14. aprilli 

2014. a määruses nr 10 „Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse 

menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord“ seatud nõuetele. 

***Kui metsaomanik on ettevõtja (FIE, AS, OÜ, TÜ jne), on tegemist vähese tähtsusega abiga Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 

1407/2013, milles käsitletakse ELi toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes, mõistes. 
 

 




