
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 6 

 

Andmed metsaühistu toetusele, nõustamistoetusele ja sertifitseerimistoetusele 

kvalifitseerumiseks 

 

VORM A 

 
METSAÜHISTU NIMI:   

 

Metsaühistu andmed 

Liikmete arv taotlusele eelnenud aasta lõpu seisuga  

Liikmete metsamaa pindala taotlusele eelnenud aasta lõpu seisuga (ha)  

Kinnitan, et metsaühistu on asutatud vähemalt kolm aastat enne toetuse 

taotluse esitamist 

 

Kinnitan, et metsaühistu viimane nõutav majandusaasta aruanne on esitatud 

tähtajaks 

 

Veebilehe aadress, kus on metsaühistu kontaktandmed  

Taotlemisele eelnenud aastal nõustatud erametsaomanike arv  

Erametsaomanikele on vahendanud eelneval kalendriaastal vähemalt kahte 

riigieelarvelist või Euroopa Liidu toetuse liiki (jah/ei) 

 

Taotlusele eelnenud kalendriaastal metsaühistu korraldatud puidumüük 

(tm)¹ 

 

Taotlusele eelnenud kalendriaastal metsaühistu liikmete maadel tehtud 

metsauuendustööd² (ha) 

 

Taotlusele eelnenud kalendriaastal metsaühistu liikmete maadel tehtud 

valgustus- ja harvendusraie (ha) 

 

Kinnitan, et metsaühistu on rahvusvaheliselt tunnustatud säästva 

metsamajandamise grupisertifikaadi hoidja või on sõlminud koostöölepingu 

sellise grupisertifikaadi hoidjaga  

 

 

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 toetuse taotlemise ja saamise nõuetest. 

 

Metsaühistu esindaja  

Nimi   

Allkiri   

Kuupäev   
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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) 

 

 

Metsaühistute andmed 

Liikmete arv taotlusele eelnenud aasta lõpu seisuga Taotleja 1  

Taotleja 2  

Taotleja 3  

Taotleja 4  

Kokku  

Liikmete metsamaa pindala taotlusele eelnenud aasta lõpu 

seisuga (ha) 

Taotleja 1  

Taotleja 2  

Taotleja 3  

Taotleja 4  

Kokku  

Kinnitan, et juhtpartneri ja kaastaotlejate metsaühistud on asutatud 

vähemalt kolm aastat enne toetuse taotluse esitamist 

 

Kinnitan, et juhtpartneri ja kaastaotlejate metsaühistute viimane nõutav 

majandusaasta aruanne on esitatud tähtajaks 

 

Vähemalt ühe taotluses oleva metsaühistu veebilehe aadress, kus on 

metsaühistu kontaktandmed 

 

Taotlemisele eelnenud aastal nõustatud erametsaomanike 

arv 

Taotleja 1  

Taotleja 2  

Taotleja 3  

Taotleja 4  

Kokku  



Kinnitan, et juhtpartner ja kaastaotlejad on metsaomanikele vahendanud 

eelneval kalendriaastal kokku vähemalt kahte riigieelarvelist või Euroopa 

Liidu toetuse liiki (Jah/Ei) 

 

Taotlusele eelnenud aastal metsaühistu korraldatud 

puidumüük (tm)¹ 

Taotleja 1  

Taotleja 2  

Taotleja 3  

Taotleja 4  

Kokku  

Taotlusele eelnenud aastal metsaühistu liikmete maadel 

tehtud metsauuendustööd² (ha) 

Taotleja 1  

Taotleja 2  

Taotleja 3  

Taotleja 4  

Kokku  

Taotlusele eelnenud aastal metsaühistu liikmete maadel 

tehtud valgustus- ja harvendusraie (ha) 

Taotleja 1  

Taotleja 2  

Taotleja 3  

Taotleja 4  

Kokku  

Kinnitan, et vähemalt üks taotluses olev metsaühistu on rahvusvaheliselt 

tunnustatud säästva metsamajandamise grupisertifikaadi hoidja või on 

sõlminud koostöölepingu sellise grupisertifikaadi hoidjaga (Jah/ei) 

 

 

 

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 toetuse taotlemise ja saamise nõuetest. 

Kinnitan esitatud andmete õigsust ning võimaldan neid kontrollida. 

 

Juhtpartneri esindaja  

Nimi   

Allkiri   

Kuupäev   



¹ Puidumüügiks loetakse: 

1) kasvava metsa raieõiguse enampakkumise korraldamine. Tõendada saab enampakkumise 

korraldamist kajastavate dokumentide kaudu (enampakkumise korraldamise leping 

metsaomaniku ja metsaühistu vahel, avaldatud enampakkumisteade, sõlmitud leping 

metsaomaniku ja enampakkumise võitja vahel vms); 

2) kasvava metsa raieõiguse omandamine metsaühistu või tulundusühistu poolt, kelle liikmed 

on metsaühistud (edaspidi metsaühistute katusorganisatsioon). Tõendada saab sõlmitud 

kasvava metsa raieõiguse võõrandamise lepingu kaudu; 

3) raie korraldamine ja metsamaterjali võõrandamine metsaühistu poolt. Metsaühistu 

organiseerib raie ja raiutud puidu võõrandamise. Tõendatakse metsaomaniku ja metsaühistu 

vahel sõlmitud esinduslepingu või metsaomaniku antud volitusega, milles muuhulgas sisaldub 

metsaühistule antud volitus teha raie üle järelevalvet. Metsamaterjali võõrandamist saab 

tõendada metsaomaniku ja ostja vahel sõlmitud materjali üleandmis-vastuvõtmisaktidega. 

 

² Metsauuendustöödeks loetaks määruse § 12 lõike 12 punktides 1–5 loetletud järgmisi töid: 

1) maapinna ettevalmistamine; 

2) metsa istutamine; 

3) metsataimede soetamine; 

4) metsauuenduse hooldamine; 

5) metsakultuuri täiendamine. 

 

Metsataimede soetamise, metsakultuuri täiendamise ja looduslikule uuendamisele istutamisega 

kaasaaitamise korraldamise korral teisendada taimede arv hektaritele vastavalt metsa 

majandamise eeskirja § 14 lg 3 märgitud puuliigi istutuskohtade algtihedusele. 
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