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HINDAMISKRITEERIUMID 

 

1 ÜLDISED KRITEERIUMID Punktid 
1.1 Taotluse on esitanud metsaühistu, kellel on üle 300 liikme 15 

1.2 Taotluse on esitanud metsaühistu, kellel on 250–300 liiget 12 

1.3 Taotluse on esitanud metsaühistu, kellel on 200–249 liiget 10 

1.4 Taotluse on esitanud metsaühistu, kellel on 100–199 liiget 5 

1.5 Taotluse on esitanud metsaühistu, kellel on alla 100 liikme 2 

MÄÄRUSE § 16 LÕIKES 1 NIMETATUD TEGEVUSTE GRUPPIDE 
KRITEERIUMID 

2 Kahjustatud metsa taastamine1  
2.1 Taastatava metsamaa pindala osakaal protsentides (täpsusega 0,0%) taotleja 

omandis oleval katastriüksusel paikneva selle metsamaa kogupindalas, 

millel kahjustus paikneb; metsaühistu puhul tema liikmete omandis oleva 

taastatava metsamaa pindala osakaal protsentides (täpsusega 0,0%) nende 

liikmete omandis oleval katastriüksusel paikneva selle metsamaa 

kogupindalas, millel kahjustus paikneb  

% = 

punktid 

2.2 Selle metsamaa pindala osakaal protsentides (täpsusega 0,0%), mida 

taastatakse looduslikule uuenemisele kaasaaitamisega (maapinna 

mineraliseerimisega), taotleja omandis oleval katastriüksusel paikneva selle 

metsamaa kogupindalas, millel kahjustus paikneb; metsaühistu puhul tema 

liikmete omandis oleva maapinna mineraliseerimisega taastatava metsamaa 

pindala osakaal protsentides (täpsusega 0,0%) nende liikmete omandis 

oleval katastriüksusel paikneva selle metsamaa kogupindalas, millel 

kahjustus paikneb  

% = 

punktid 

3 Metsapuude taimehaiguse ja -kahjustuse tõrjevahendi soetamine ning 
kasutamine2 

 

3.1 Selle metsamaa pindala, mille kohta erametsaomanik toetust taotleb  1 ha = 

10 punkti 

3.2 Nende metsaühistu füüsilisest isikust liikmete arv, kelle metsamaa kohta 

metsaühistu toetust taotleb 

1 liige = 

1 punkt 

4 Tuletõkestusriba või -vööndi rajamine ja korrashoidmine ning 
tuletõrje veevõtukoha ja veevõtukohale juurdepääsutee 
korrashoidmine3 

 

4.1 Metsaühistu taotleb toetust sellise tuletõkestusvööndi rajamiseks, mille 

üheks osaks on tee (täpsusega 00,0) 

10 m = 

5 punkti 

4.2 Metsaühistu taotleb toetust muu tuletõkestusvööndi rajamiseks (täpsusega 

00,0)  

10 m = 

3 punkti 

4.3 Metsaühistu taotleb toetust tuletõkestusriba rajamiseks (täpsusega 00,0) 10 m = 

2 punkti 

4.4 Metsaühistu taotleb toetust tuletõkestusriba või -vööndi korrashoidmiseks 

(täpsusega 00,0) 

10 m = 

8 punkti 

4.5 Metsaühistu taotleb toetust tuletõrje veevõtukoha ja selle teenindusplatsi 

ning veevõtukohale juurdepääsutee korrashoidmiseks 

10 
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4.6 Metsaühistu taotleb toetust üksnes tuletõrje veevõtukoha ja selle 

teenindusplatsi korrashoidmiseks 

5  

4.7 Metsaühistu taotleb toetust üksnes tuletõrje veevõtukohale juurdepääsutee 

korrashoidmiseks (täpsusega 00,0) 

10 m = 

1 punkt 

4.8 Nende metsaühistu liikmete arv, kelle metsamaal metsatulekahju 

ennetavaid tegevusi kavandatakse 

1 liige = 

1 punkt 

5 Lõkke- ja õppepuhkekoha rajamine ning tähistamine4  
5.1 Lõkke- ja õppepuhkekoha rajamine 1 objekt 

= 

1 punkt 

5.2 Metsaühistu taotleb toetust tuletõkestusriba või -vööndi rajamiseks 5 punkti 

5.3 Metsaühistu taotleb toetust tuletõkestusriba või -vööndi korrashoiuks 10 punkti 

5.4 Omaosalus on ˃ 50% kuni 55% 2 punkti 

5.5 Omaosalus on ˃ 55% kuni 60% 5 punkti 

5.6 Omaosalus on üle 60% 10 punkti 

MÄÄRUSE § 16 LÕIKES 11 NIMETATUD TEGEVUSTE GRUPPIDE 
KRITEERIUMID 

6 Hooldusraie5  
6.1 Selle metsamaa pindala, mille kohta erametsaomanik toetust taotleb, on 

kokku 1–5 ha (täpsusega 0,0) 

1 ha = 

2 punkti 

6.2 Selle metsamaa pindala, mille kohta erametsaomanik toetust taotleb, on 

kokku ˃ 5 kuni 10 ha 

12 

6.3 Selle metsamaa pindala, mille kohta erametsaomanik toetust taotleb, on 

kokku ˃ 10 kuni 15 ha 

15 

6.4 Selle metsamaa pindala, mille kohta erametsaomanik toetust taotleb, on 

kokku ˃ 15 kuni 20 ha 

8 

6.5 Selle metsamaa pindala, mille kohta erametsaomanik toetust taotleb, on 

kokku ˃ 20 kuni 30 ha 

5 

6.6 Selle metsamaa pindala, mille kohta erametsaomanik toetust taotleb, on 

kokku ˃ 30 kuni 45 ha 

3 

6.7 Selle metsamaa pindala, mille kohta erametsaomanik toetust taotleb, on 

kokku üle 45 ha 

2 

6.8 Nende metsaühistu füüsilisest isikust liikmete arv, kelle metsamaa kohta 

metsaühistu hooldusraieks toetust taotleb 

1 liige = 

1 punkt 

7 Ulukikahjustuste ennetamine6  

7.1 Repellendi kasutamisega ulukikahjustuse eest kaitstava metsamaa pindala, 

kui taotleja on erametsaomanik (täpsusega 0,0)  

1 ha = 

5 punkti 

7.2 Tüvekaitsmete või ladvakaitsmete kasutamisega ulukikahjustuse eest 

kaitstava metsamaa pindala, kui taotleja on erametsaomanik (täpsusega 0,0)  

1 ha = 

8 punkti 

7.3 Repellendi kasutamisega ulukikahjustuse eest kaitstava metsamaa pindala 

ühe metsaühistu füüsilisest isikust liikme kohta, kelle metsamaad repellendi 

kasutamisega ulukikahjustuse eest kaitstakse (täpsusega 0,0) 

Valem: A/B = C,  
kus A on hektarite arv kokku ja B on nende metsaühistu füüsilisest isikust 

liikmete arv, kelle metsamaa kaitseks repellenti kavatsetakse kasutada 

C × 5 = 

punktid 

7.4 Tüvekaitsmete või ladvakaitsmete kasutamine ühe metsaühistu liikme 

kohta, kelle metsamaad tüvekaitsmete või ladvakaitsmete kasutamisega 

ulukikahjustuse eest kaitstakse (täpsusega 0,0)  

Valem: A/B = C, 
kus A on hektarite arv kokku ja B on nende metsaühistu liikmete arv, kelle 

C × 8 = 

punktid 
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metsamaa kaitseks tüvekaitsmeid või ladvakaitsmeid kavatsetakse kasutada 

 

8 Kasvavate puude laasimine7  
8.1 Selle metsamaa pindala, mille kohta erametsaomanik toetust taotleb 

(täpsusega 0,0)  

1 ha = 

10 punkti 

8.2 Nende metsaühistu füüsilisest isikust liikmete arv, kelle metsamaa kohta 

metsaühistu toetust taotleb 

1 liige = 

1 punkt 

9 Seadmete ja tarvikute soetamine8  
9.1 Taotleja ei ole meetme 1.5 kaudu metsatehnika ja tarvikute soetamiseks 

toetust saanud 

15 punkti 

9.2 Taotleja omaosalus on ˃ 70% kuni 75% 10 punkti 

9.3 Taotleja omaosalus on üle 75% +1% = 

1 punkt 
1 

Paragrahvi 16 lõike 1 punktis 1 sätestatud tegevuste grupi hindamisel arvestatakse ridadel 1.1–1.5 ning ridadel 2.1 ja 2.2 märgitud 

kriteeriume. 
2
 Paragrahvi 16 lõike 1 punktis 2 sätestatud tegevuste grupi hindamisel arvestatakse ridadel 1.1–1.5 ning ridadel 3.1 ja 3.2 märgitud 

kriteeriume. 
3
 Paragrahvi 16 lõike 1 punktis 3 sätestatud tegevuste grupi hindamisel arvestatakse ridadel 1.1–1.5 ja ridadel 4.1–4.8 märgitud kriteeriume. 

4
 Paragrahvi 16 lõike 1 punktis 4 sätestatud tegevuste grupi hindamisel arvestatakse ridadel 1.1–1.5 ja ridadel 5.1–5.6 märgitud kriteeriume. 

5
 Paragrahvi 16 lõike 11 punktis 1 sätestatud tegevuste grupi hindamisel arvestatakse ridadel 1.1–1.5 ja ridadel 6.1–6.8 märgitud kriteeriume. 

6
 Paragrahvi 16 lõike 11 punktis 2 sätestatud tegevuste grupi hindamisel arvestatakse ridadel 1.1–1.5 ning ridadel 7.1 ja 7.4 märgitud 

kriteeriume. 
7
 Paragrahvi 16 lõike 11 punktis 3 sätestatud tegevuste grupi hindamisel arvestatakse ridadel 1.1–1.5 ning ridadel 8.1 ja 8.2 märgitud 

kriteeriume. 
8
 Paragrahvi 16 lõike 11 punktis 4 sätestatud tegevuste grupi hindamisel arvestatakse ridadel 1.1–1.5 ja ridadel 9.1–9.3 märgitud kriteeriume. 

  

 

 

 


