Põllumajandusministri 20. mai 2010. a määruse nr 62
„Metsa majandusliku väärtuse parandamise
investeeringutoetuse saamise nõuded,
toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord”
lisa 3
(põllumajandusministri 11.11.2010. a määruse nr 107 sõnastuses)

VABATAHTLIKU TASUSTAMATA TÖÖ ARVESTAMISE PÄEVIK 1
Taotleja nimi
Taotleja isiku- või registrikood

1. METSA UUENDAMINE
Töö tegija nimi
Töö tegemise aeg
(päev/kuu/aasta)

KOKKU

Istutatud
Paigaldatud
metsapuutaimed metsatarvikud
(tk)
(tk)

×

Allkiri

×

Istutamine
Koridoridesse
istutatud
metsapuutaimed
(tk)

Nende koridoride
pindala, kuhu
metsapuutaimed
istutati (ha)

Istutamise
maksumuse
määr koridori
hektari kohta
(eurot/ha)
C2

Metsapuutaimede
istutamise maksumus
(eurot)
D=BxC

A

B

Nende koridoride
pindala, kus
metsapuutaimede
istutamisel
kasutati
metsatarvikuid
(ha)
F

Metsatarvikute
paigaldamise
maksumuse
määr koridori
hektari kohta
(eurot/ha)

Metsatarvikute
paigaldamise maksumus
(eurot)
H=FxG

G3

H

×

×

D

Metsatarvikute kasutamine
Koridoridesse
metsapuutaimede
istutamisel
kasutatud
metsatarvikud
(tk)
E
KOKKU (D + H) 4
Taotleja allkiri

2. AIA VÕI TARA PAIGALDAMINE
Töö tegija nimi

Töö tegemise aeg
(päev/kuu/aasta)

KOKKU

Tehtud töö maht
(m)

×

Allkiri

×

Paigaldatud aed või
tara kokku
(m)

Aia või tara
paigaldamise
maksumuse määr
(eur/m)

Aia või tara
paigaldamise
maksumus kokku
(eurot)
C=AxB

A

B5

C6

×
×
×

Taotleja allkiri

3. ULUKIKAHJUSTUSE ENNETAMISE TARVIKUTE PAIGALDAMINE,
REPELLENDI KASUTAMINE
Töö tegija nimi
Töö tegemise aeg Tehtud töö maht
Allkiri
(päev/kuu/aasta)
(m, tk või ha)
Signalisatsiooniseadme
paigaldamine

KOKKU

m, tk või ha

×

Tüvetorude, tüvekaitsmete
ja ladvakaitsmete
paigaldamine

KOKKU

tk

×

Repellendi kasutamine

KOKKU
TEGEVUS

×

×
ha

×
Tehtud töö maht
(m, tk või ha)

×
Tegevuse
maksumuse
määr

Tehtud töö
maksumus
(eurot)
D=BxC

A
Signalisatsiooniseadme
paigaldamine (m, tk või ha)
Tüvetorude, tüvekaitsmete
ja ladvakaitsmete
paigaldamine (tk)
Repellendi kasutamine (ha)
KOKKU

B

C7

D8

×

×

×

Taotleja allkiri

×

4. TAIMEKAHJUSTUSE TÕRJEVAHENDI KASUTAMINE
Töö tegija nimi

Töö tegemise aeg
(päev/kuu/aasta)

Tehtud töö maht
(ha)

Allkiri

Juurepessu tõrjevahendi
kasutamine

KOKKU

×

×

×

×

Männikärsaka
tõrjevahendi kasutamine

KOKKU
Muu taimehaiguse ja –
kahjustuse vastase
tõrjevahendi kasutamine 9
…………………………..
………………………….

KOKKU

×

Taimekahjustuse
tõrjevahendi kasutamine
kokku
(ha)

Taimekahjustuse
tõrjevahendi
kasutamise
maksumuse määr
(eur/ha)

A

B 10

Taotleja allkiri

×
Taimekahjustuse
tõrjevahendi
kasutamise
maksumus
(eurot)
C=AxB
C 11

×
×
×

1

Päevikut täidetakse jooksvalt vabatahtliku tasustamata töö tegemise ajal.
C ei ole suurem kui 144 eur/ha.
3
G ei ole suurem kui 80 eur/ha.
4
D + H ei ole suurem kui 50% maapinna ettevalmistamiseks, metsapuutaimede soetamiseks ja metsapuutaimi
kaitsvate metsatarvikute soetamise kuludest.
5
B ei ole suurem kui 3,20 eur/m.
6
C ei ole suurem kui 50% aia või tara soetamise kuludest.
7
C ei ole tüvetorude, tüvekaitsmete ja ladvakaitsmete paigaldamise korral suurem kui 0,03 eurot ühe tarviku
paigaldamise kohta; repellendi kasutamise korral mitte suurem kui 80 eur/ha.
8
D ei ole suurem kui 50% järgmistest kuludest:
a) signalisatsiooniseadme paigaldamise korral signalisatsiooniseadme soetamise kulu;
b) tüvetorude, tüvekaitsmete ja ladvakaitsmete paigaldamise korral nimetatud tarvikute soetamise kulud;
c) repellendi kasutamise korral repellendi soetamise kulu.
9
Märkida kasutatava tõrjevahendi nimetus.
10
B ei ole suurem kui 80 eur/ha.
11
C ei ole suurem kui 50% tõrjevahendi(te) soetamiseks tehtud kulu.
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