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Looduskaitseseaduse ja metsaseaduse 

ning nende alusel kehtestatud nõuete rikkumiste hindamine 

 

1. Hindamise lähtekohad 

Looduskaitseseaduse või metsaseaduse rikkumise ilmnemisel vähendatakse toetust, arvestades selle raskusastet, ulatust, kestust ja 

kordumist(edaspidi kokku hindamiskriteeriumid). 

Nõuete rikkumise raskusaste sõltub eelkõige selle tagajärgede olulisusest, võttes arvesse võetud kohustuste eesmärki, mida ei ole täidetud. 

Nõuete rikkumise ulatus sõltub eelkõige selle mõjust kogu tegevusele. 

Kestus sõltub eelkõige selle mõju ajalisest ulatusest või sellest, kas seda mõju on võimalik mõistlike vahenditega lõpetada. 

Kordumine sõltub sellest, kas ühe ja sama toetuse saaja puhul on avastatud samalaadseid rikkumisi eelmise nelja aasta jooksul. 

 

2. Hindepunktide andmine 

Hindepunkte antakse iga rikkumise kohta hindamiskriteeriumite kaupa. Hindepunktide andmisel hinnatakse hindamiskriteeriumi mõju suurust 

järgmiselt: 

1) mõju on VÄHENE (1 punkt); 

2) mõju KESKMINE (2 punkti); 

3) mõju OLULINE (3 punkti). 

Hindepunktid summeeritakse ning saadakse koondhinne. Saadud koondhinde alusel leitakse sanktsioon ehk toetuse vähendamise protsent iga 

rikkumise eest. 

Koondhinnete ja sanktsiooni (vähendamise protsendi) suhe on järgmine: 

 Koondhinne 0 kuni 4 punkti = 1% 

 Koondhinne 5 kuni 6 punkti = 3% 

 Koondhinne 7 kuni 9 punkti = 5% 

 Kordumine: kui samalaadne rikkumine tuvastatakse teist korda, korrutatakse sanktsioon kahega, kui samalaadne rikkumine tuvastatakse 

kolmandat korda, korrutatakse sanktsioon kolmega, jne. 



3. Hindamismaatriks 
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 Hindamiskriteeriumi selgitus Mõju on vähene 

(1 punkt) 

Mõju on keskmine 

(2 punkti) 

Mõju on oluline 

(3 punkti) 
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Nõude rikkumise raskusaste sõltub eelkõige selle tagajärgede 

olulisusest, võttes arvesse võetud kohustuste eesmärki, mida ei 

ole täidetud. 

Siin hinnatakse rikkumise tagajärje mõju keskkonnale, võimaluse 

korral ka ala suurust, mida kahjustati. 

Nt kui metsamaterjali on veetud ilma veoseleheta või metsa on 

raiutud ilma metsateatiseta, kuid iseenesest tegevus on lubatav 

ehk sellist dokumenti on võimalik tagantjärele saada, siis mõju 

keskkonnale pole. 

Nt kui rikutud on raietingimusi või raie on alal üldse keelatud, 

mille tagajärjel puistu hävitati, siis mõju keskkonnale on oluline. 

Rikkumine pandi toime 

mittekaitsealusel maal 

(sh tulundusmetsas) või 

piiranguvööndis või 

hoiualal või ranna 

kaldakaitse vööndis. 

Rikkumine pandi toime 

piiranguvööndis või 

hoiualal. 

Rikkumine pandi toime 

sihtkaitsevööndis, reservaadis. 
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Nõude rikkumise ulatus sõltub eelkõige selle mõjust kogu 

tegevusele. 

Siin hinnatakse rikkumise protokollis/otsuses/ettekirjutuses tehtud 

sanktsiooni suurust eeldusel, et sanktsiooni määramisel on otsuse 

tegija hinnanud nõuete rikkumise ulatust, sh tehiolusid, 

kergendavaid ja raskendavaid asjaolusid.  

Tehtud hoiatus, 

ettekirjutus või on tehtud 

nii ettekirjutus kui ka 

määratud sunniraha. Või 

on tehtud trahv alla 

seaduses näidatud 

alammäära (KS § 61) või 

sanktsiooni suurus on 

kuni 1/3 õigusaktides 

nimetatud maksimaalsest 

määrast. 

Sanktsiooni suurus on üle 

1/3, aga mitte rohkem kui 

2/3 õigusaktides nimetatud 

maksimaalsest määrast. 

Määratud arest, 

kriminaalkaristus, tehtud 

ettekirjutus ja määratud 

sunniraha  

Sanktsiooni suurus on üle 2/3 

õigusaktides nimetatud 

maksimaalsest määrast. 

Määratud arest, 

kriminaalkaristus, tehtud 

ettekirjutus ja määratud 

sunniraha  
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Rikkumise kestus sõltub eelkõige selle mõju ajalisest ulatusest 

või sellest, kas seda mõju on võimalik mõistlike vahenditega 

lõpetada. 

Hinnatakse, kas rikkumise mõju on püsiv või on võimalik endine 

olukord taastada/heastada või likvideerida rikkumise tagajärjed 

vm. 

Nt kui puistu on raiutud ja selle asemele on ehitatud maja või 

rajatud tiik, ei saa endist seisukorda taastada. 

Raiet käsitatakse sellisena, et rikkumist pole võimalik taastada, 

kuigi mets on taastuv loodusvara. 

 

Olukord on võimalik viia 

endisesse seisukorda (nt 

dokumentide nõuete 

mittetäitmine, 

raiejäätmete koristamine 

jms). 

Rikkumine on ühekordne 

ja endist olukorda on 

võimalik taastada. 

Rikkumist on võimalik osaliselt 

kõrvaldada/heastada, tegemist 

ei ole pöördumatu 

looduskoosluse 

kahjustumisega, sh ka 

tulevikus. 

 



Lisaks tuleb hinnata rikkumise kordumist. See sõltub sellest, kas ühel ja samal toetuse saajal on avastatud samalaadseid rikkumisi eelmise nelja 

aasta jooksul. 

Sellisel juhul korrutatakse rikkumise hindamisel saadud vähendamise protsent nii mitme aastaga, mil on avastatud sama toetusesaaja samalaadseid 

rikkumisi. Kui samalaadne rikkumine on toime pandud kahel aastal, korrutatakse viimase rikkumise hindamisel saadud vähendamise protsent 

kahega. Kui samalaadne rikkumine on toime pandud kolmel aastal, korrutatakse viimase rikkumise hindamisel saadud vähendamise protsent 

kolmega jne. 
 


