
Keskkonnaministri 11. veebruari 2009. a määruse nr 11 
„Erametsanduse toetuse andmise alused, toetuse taotlusele 

esitatavad nõuded, taotluse hindamise kord ja hindamiskriteeriumid, 
toetuse tagasinõudmise kord, kinnituskirja vorm ja nõuded sisule ning 

metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava 
koostamise toetuste täpsustatud määrad“ 

Lisa 3 
[RT I, 27.03.2012, 3 – jõust. 30.03.2012] 

 

 

Tugiisiku töö tulemuslikkuse hindamise kriteeriumid, metoodika ja toetuse määr 

 

Määruse § 15 lõike 4 kohaselt arvestatakse tugiisiku toetuse summa määramisel toetuse määra ja töö 
tulemuslikkuse kriteeriume vastavalt allpool kirjeldatud metoodikale: 
 
1. Tugiisiku töö tulemuste hindamisel arvestatakse kõigepealt tugiisiku tööpiirkonna (maakonna) 
erametsa osakaalu kogu Eesti erametsamaa suhtes, vastavalt alltoodud valemile: 
 
 PR = (S*k)*BR/100, 
 kus PR on rahasumma (eurodes), S – tugisiku tööpiirkonna (maakonna) erametsade pindala 
suhe kogu Eesti erametsade pindalasse, k – koefitsient väärtusega 2, BR –tugisiku rakendamise 
toetuse määra (959 eurot) summa. 

 
Vastavalt Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse  „Aastaraamatu Mets 2007“ andmetele ja ülaltoodud 
valemile on pindalast sõltuva boonuse osa piirkondade kaupa järgmine:  
 

Piirkond 
Metsamaa pindala 

ha 
Metsamaa pindala 

osakaal 
Erametsa pindalast  

sõltuv summa eurodes 
Tallinn 0,00 0 0,00 

Hiiumaa 32 888,7 
3,5188% 

68 

Läänemaa 34 280,1 
3,6677% 

71 

Tartumaa 42 100,4 
4,5044% 

87 

Põlvamaa 47 902,0 
5,1251% 

99 

Ida-Virumaa 48 969,2 
5,2393% 

101 

Valgamaa 50 887,8 
5,4446% 

105 

Järvamaa 51 453,6 
5,5051% 

106 

Jõgevamaa 55 275,6 
5,9140% 

114 

Võrumaa 60 595,1 
6,4832% 

125 

Lääne-Virumaa 75 564,8 
8,0848% 

155 

Raplamaa 77 543,2 
8,2965% 

160 

Harjumaa 81 100,0 
8,6771% 

167 

Viljandimaa 89 828,1 
9,6109% 

185 



Saaremaa 90 287,3 
9,6600% 

186 

Pärnumaa 95 966,9 
10,2677% 

197 

 
 
2. Lisaks võib EMK maksta kuni 448 eurot toetust tugiisiku kohta kuus järgmiste tulemusmõõdikute 
alusel vastavalt § 15 lõikes 5 sätestatud lepingu täitmise aruandele, järgmise jaotuse järgi: 
 
2.1 tulemusi hinnatakse iga aruande perioodi lõpus, toetus makstakse tagasiulatuvalt kogu perioodi 
eest;  

 
 Tulemus 

Makstav toetus 
eurodes kuu kohta 

Suhtlemine meediaga, sh avaldatud ajaleheartiklid, 
antud intervjuud, erametsanduse esindamine 
messidel ja avalikel üritustel.  tk 

3 32 

4–6 64 

7 ja enam 96 

Muu tegevus/üritus erametsanduse edendamiseks, 
erametsanduse tugisüsteemi arendamiseks, 
metsaomanike nõustamiseks ja koolitamiseks. Üritust 

3 32 

4–6 64 

7 ja enam 96 

 
 

2.2 tulemusi hinnatakse üks kord pärast viimase aruande esitamist ning toetus makstakse 
tagasiulatuvalt kõikide perioodide eest.  

Hinnatav tulemusmõõdik Mõõtühik Tulemus Makstav toetus kuu 
kohta 

Metsaühistutega ühinenud erametsaomanike arv 
võrreldes piirkonna kogu metsaomanike arvuga või 
metsaühistute liikmete omandis oleva erametsamaa 
pindala võrreldes piirkonna kogu erametsamaa 
pindalaga. 

% 

kuni 8,0 32 

8,1–15,0 96 

15,1 ja enam 128 

Metsaühistutega perioodi jooksul liitunud 
metsaomanike arv piirkonnas võrreldes metsaühistu 
liikmete arvuga või perioodi jooksul liitunud 
metsaomanike omandis oleva metsamaa pindala 
osakaal võrreldes metsaühistu liikmete omandis 
oleva kogu metsamaa pindalaga. 

% 

2,0–5,0 32 

5,1–8,0 96 

8,1 ja enam 128 

 
 


