
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 15 

 

Andmed metsa kavandatava sertifitseerimise kohta 

    
VORM A 

 

METSAÜHISTU NIMI  

ARUANDEPERIOOD  

 

Sertifitseeritud metsaga metsaomanike arv enne 

aruandeperioodi algust 

 

Aruandeperioodi jooksul sertifitseeritava metsa omanike 

arv 

 

Sertifitseeritud metsaga metsaomanikke kokku  

 

Sertifitseeritud metsa pindala enne aruandeperioodi algust 

(ha) 

 

Aruandeperioodi jooksul sertifitseeritava metsa pindala 

(ha) 

 

Sertifitseeritud metsamaa pindala kokku   
    

    
    

Metsaühistu esindaja kinnitus:   
 

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 taotlemisele ja toetuse saamisele kehtestatud nõuetest. Kinnitan esitatud andmete õigsust ning 

võimaldan neid kontrollida. 

 

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  

 

Taotleja 1  

Sertifitseeritud metsaga metsaomanike arv enne 

aruandeperioodi algust 

 

Aruandeperioodi jooksul sertifitseeritava metsa 

omanike arv 

 

Sertifitseeritud metsaga metsaomanikke kokku  

Sertifitseeritud metsa pindala enne aruandeperioodi 

algust (ha) 

 

Aruandeperioodi jooksul sertifitseeritava metsa 

pindala (ha) 

 

Sertifitseeritud metsamaa pindala kokku   

Taotleja 2  

Sertifitseeritud metsaga metsaomanike arv enne 

aruandeperioodi algust 

 

Aruandeperioodi jooksul sertifitseeritava metsa 

omanike arv 

 

Sertifitseeritud metsaga metsaomanikke kokku  

Sertifitseeritud metsa pindala enne aruandeperioodi 

algust (ha) 

 

Aruandeperioodi jooksul sertifitseeritava metsa 

pindala (ha) 

 

Sertifitseeritud metsamaa pindala kokku   

Taotleja 3  

Sertifitseeritud metsaga metsaomanike arv enne 

aruandeperioodi algust 

 

Aruandeperioodi jooksul sertifitseeritava metsa 

omanike arv 

 

Sertifitseeritud metsaga metsaomanikke kokku  

Sertifitseeritud metsa pindala enne aruandeperioodi 

algust (ha) 

 

  



Aruandeperioodi jooksul sertifitseeritava metsa 

pindala (ha) 

 

Sertifitseeritud metsamaa pindala kokku   

Taotleja 4  

Sertifitseeritud metsaga metsaomanike arv enne 

aruandeperioodi algust 

 

Aruandeperioodi jooksul sertifitseeritava metsa 

omanike arv 

 

Sertifitseeritud metsaga metsaomanikke kokku  

Sertifitseeritud metsa pindala enne aruandeperioodi 

algust (ha) 

 

Aruandeperioodi jooksul sertifitseeritava metsa 

pindala (ha) 

 

Sertifitseeritud metsamaa pindala kokku   

 

Juhtpartneri esindaja kinnitus: 

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 taotlemisele ja toetuse saamisele kehtestatud nõuetest. Kinnitan esitatud andmete 

õigsust ning võimaldan neid kontrollida. 

 

Juhtpartneri esindaja (nimi, allkiri, kuupäev) ...................................................................................... 

 

 


