SELETUSKIRI
maaeluministri määruse “Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise
investeeringutoetus” eelnõu juurde
Sissejuhatus
Maaeluministri määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika
rakendamise seaduse (edaspidi ELÜPS) § 67 lõike 2 alusel ning kooskõlas Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu
Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja millega
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 487–
548) (edaspidi Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 1305/2013), artikli 10 lõike 2
alusel Euroopa Komisjoni poolt 13.02.2015 rakendusotsusega heaks kiidetud “Eesti maaelu
arengukavaga 2014–2020” (edaspidi arengukava).
2014. aasta 1. jaanuaril algas uus Euroopa Liidu (edaspidi EL) programmiperiood 2014–2020
(edaspidi programmiperiood). Eestil EL-i liikmesriigina on võimalik osaleda ühenduse
maaelupoliitikas ja saada osa EL-i maaelu arengu toetuste eelarvest.
Määruse “Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus”
eesmärgiks on kehtestada perioodiks 2014–2020 arengukava meetme 8 “Metsaala arengu ja
metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus” (edaspidi toetus) raames antava
metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetuse andmise ja
kasutamise tingimused ja täpsem kord.
Määruse kohaselt antavad toetused on jätk põllumajandusministri 20. mai 2010. a määruse nr
61 “Kahjustatud metsa taastamise ja metsatulekahju ennetamise investeeringutoetuse saamise
nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” (edaspidi meede 1.5.3) ja
20. mai 2010. a määruse nr 62 “Metsa majandusliku väärtuse parandamise
investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord”
(edaspidi meede 1.5.1) alusel antavatele toetustele.
Eelnõu koostamisel on arvestatud meetme 1.5.1 ja 1.5.3 rakendamisel saadud kogemusi ning
erametsaomanike, metsaühistute, Eesti Erametsaliidu, Põllumajanduse Registrite ja
Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIA), Sihtasutuse Erametsakeskus (edaspidi EMK) ja EMK
nõukoja ettepanekuid.
Määruse alusel antav toetus on komisjoni määruse (EL) nr 702/2014, 25. juuni 2014, Euroopa
Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi
põllumajandus- ja metsandussektoris ja maapiirkondades tunnistatakse siseturuga
kokkusobivaks (ELT L 193, 1.07.2014, lk 1-75) (edaspidi komisjoni määrus (EL) nr
702/2014) artiklite 34 ja 41 kohane riigiabi.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 1305/2013 artikli 24 kohaselt peavad
metsakahjustuste ennetamise ja kõrvaldamise rahastamiskõlblikud tegevused olema kooskõlas
liikmesriikide kehtestatud metsakaitsekavadega. Määruse §-des 5 ja 7 sätestatud kahjustatud
metsa taastamisega ja metsapuude taimehaiguste ja –kahjustuste ja metsatulekahju
ennetamisega seotud toetatavad tegevused on kooskõlas keskkonnaministri 20. märtsi 2015. a
käskkirjaga nr 287 “Metsakaitse meetmete kava kinnitamine” kehtestatud metsakaitseliste
meetmete kavas (edaspidi metsakaitsekava) sätestatud metsakaitse meetmetega ning

nimetatud tegevustega seotud toetuse määrad on vastavuses metsakaitsekava lisas 1
“Metsakaitseliste meetmete hinnanguline maksumus” märgitud maksumustega.
ELÜPS § 65 lõike 5 kohaselt võib riigi sihtasutus, kellel on küllaldane kogemus metsanduse
valdkonna toetuste menetlemisel, täita metsanduse valdkonna toetuste menetleja ülesandeid.
Selleks sõlmib PRIA halduskoostöö seaduses sätestatud korras riigi sihtasutusega toetuse
taotluste menetlemiseks halduslepingu. Arengukava kohaselt on tegevuse liigi rakendavaks
asutuseks lisaks PRIA-le ka EMK, kes on juba 2000. aastast tegelenud metsaseaduse § 10
alusel antavate toetuste andmisega ja EL programmiperioodil 2007–2013 meetmete 1.5.1 ja
1.5.3 raames antavate toetuste menetlemisega ning saavutanud seeläbi küllaldase kogemuse
metsanduse valdkonna toetuste menetlemisel. Lisaks sellele on EMK-l välja kujunenud
koostöö erametsaomanike ja metsaühistutega ning seetõttu on taotlejal lihtsam saada
ülevaadet toetuste taotlemisest ja taotluste menetlemisest, kui nii riigisiseste kui ka EL-i
metsanduse valdkonna toetuste taotlemise korral on rakendavaks asutuseks sama asutus.
Lähtuvalt ELÜPS § 65 lõikest 6 nimetas Vabariigi Valitsus 27. märtsi 2015. a korraldusega nr
142. „Sihtasutuse Erametsakeskus nimetamine „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” alusel
antavate toetustega seotud ülesannete täitjaks ” EMK metsanduse valdkonna toetuste taotluste
menetlejaks. Nimetatud korralduse ja ELÜPS § 65 lõikes 5 sätestatu kohaselt menetleb
toetuste taotlusi EMK. Toetuse väljamakse teeb PRIA EMK ettepanekul. Riiklikku
järelevalvet ELÜPS § 105 alusel teostavad vastavalt oma pädevusele nii PRIA kui määratud
riigi sihtasutusena EMK.
Määruse eelnõu ja seletuskirja koostas Põllumajandusministeeriumi maaelu arengu osakonna
maaparanduse ja maakasutuse büroo peaspetsialist Helve Hunt (helve.hunt@agri.ee, tel 625
6511). Juriidilise ekspertiisi määruse eelnõule tegid Põllumajandusministeeriumi
õigusosakonna nõunikud Marion Saarna (marion.saarna@agri.ee, tel 625 6539) ja Jaana
Lepik
(jaana.lepik@agri.ee,
tel
625
6260).
Keeleliselt
toimetas
eelnõu
Põllumajandusministeeriumi õigusosakonna peaspetsialist Laura Ojava (laura.ojava@agri.ee,
tel 625 6523).
Eelnõu sisu
Määruse eelnõu koosneb seitsmest peatükist ja 23-st paragrahvist.
Määruse §-s 1 sätestatakse reguleerimisala ehk määrusega kehtestatakse arengukava meetme
8 “Investeeringud metsaala arengusse ja metsade elujõulisuse parandamisse” raames antava
toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord.
Määruse §-s 2 määratletakse toetuse andmise kui riigiabi õiguslik alus. Määruse alusel antav
abi on komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 artikli 34 ja 41 kohaste nõuetega kooskõlas olev
riigiabi. Tulenevalt nimetatud määruse artikli 9 lõike 1 nõudest on riigiabi andmisest
teavitatud Euroopa Komisjoni maaelu ja põllumajanduse peadirektoraati ning peadirektoraat
on riigiabi andmise võtnud 28. aprillil 2015 teatavaks (abi tunnusnumber on SA
41648(2015/XA).
Määruse §-ga 3 sätestatakse isikud, kes võivad toetust taotleda.
Punkti 1 alusel võib toetust taotleda metsaseaduse § 10 lõike 5 tähenduses metsaühistu
(edaspidi metsaühistu) tema omandis või tema liikmete omandis oleva metsamaa kohta, mis
asub küla, alevi või aleviku territooriumil (edaspidi maapiirkond), kinnisasja omaniku antud

õiguse alusel. Metsaühistul tuleb toetuse taotlemisel arvestada, et metsaühistu ja tema liikme
omavahelised õiguslikud suhted (toetuse võtmisega kaasnevad poolte õigused ja kohustused)
peaksid olema võimalikult täpselt kas käsunduslepingu või muu sarnase õigussuhte alusel
reguleeritud ja kokku lepitud.
Metsamaa on maa, mis on metsaseaduse § 3 lõike 2 tähenduses metsamaa kõlvikuna kantud
maakatastrisse või maatükk pindalaga vähemalt 0,1 hektarit, millel kasvavad puitaimed
kõrgusega vähemalt 1,3 meetrit ja puuvõrade liitusega vähemalt 30%.
Punkti 2 kohaselt võib toetust taotleda füüsiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja või
eraõiguslik juriidiline isik (edaspidi koos erametsaomanik) tema omandis oleva
maapiirkonnas paikneva metsamaa kohta. Füüsilisest isikust ettevõtja ning eraõiguslik
juriidiline isik peavad vastama komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 I lisa art 2 lõikes 3
sätestatud mikroettevõtja määratlusele, mille kohaselt on mikroettevõtjaks see ettevõtja, mis
annab tööd vähem kui kümnele inimesele ja mille aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei
ületa 2 miljonit eurot. Töötajate arv on aasta tööühikute (ATÜ) arv, ehk teisisõnu kogu
vaatlusaasta jooksul asjaomases ettevõttes täistööajaga töötanud isikute arv. Nende isikute
töö, kes ei ole töötanud terve aasta, osalise tööajaga isikute töö, olenemata kestvusest, ja
hooajatöötajate töö võetakse arvesse ATÜ murdosadena. Töötajate hulka loetakse nii
töölepingu alusel töötavad isikud kui ka muudel alustel töötavad isikud.
Määruse §-s 4 kehtestatakse nõuded toetuse taotlejale.
Lõikest 1 tulenevalt peab taotleja silmas pidama, et kui ta ei vasta kasvõi ühele loetletud
nõuetest, ei saa ta toetust taotleda. Olulisimad nõuded on siinjuures järgmised:
- taotleja ei ole saanud ega taotle sama tegevuse/investeeringu kohta toetust
riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud riigiabi.
Ennekõike EMK jälgib ja kontrollib taotleja seotust metsaseaduse § 10 alusel taotletud ja
välja makstud toetustega;
- taotlejal ei tohi olla riikliku maksu võlgnevust; kui riikliku maksu võla tasumine on
ajatatud, peab maksuvõlg olema tasutud ajakava kohaselt. EMK kontrollib maksuvõla
olemasolu taotluse menetlemise käigus.
- taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega nimetatud pankrotiseaduse
kohaselt ajutist pankrotihaldurit või välja kuulutatud pankrotti. Metsaühistul ja
mikroettevõtjal ei tohi olla ka registri pidaja poolt kehtivat kustutamishoiatust.
Likvideerimismenetlus ja ajutise pankrotihalduri nimetamine, rääkimata välja kuulutatud
pankrotist, samuti kehtiv kustutamishoiatus – kõik need on oluliseks signaaliks taotleja
jätkusuutlikkuse, mis on toetuse sihipärase kasutamise oluliseks eelduseks, hindamisel.
Lõike 2 kohaselt on esmaseks ja üldiseks tingimuseks, et toetust saab üksnes selle metsamaa
kohta, mille kohta on metsaressursi arvestuse riiklikus registris (edaspidi metsaregister)
kehtivad inventeerimisandmed.
Lõikega 3 kehtestatakse erinõuded metsamajandamise seadmete ja tarvikute soetamise toetuse
taotlejale:
- kui toetust taotleb metsaühistu, peab ühistu omandis või ühistu liikmete omandis
olema metsaregistrisse kantud metsamaad;
- kui toetust taotleb eraõiguslik juriidiline isik (mikroettevõtja), peab tema omandis
olema vähemalt kümme hektarit metsaregistrisse kantud metsamaad ning ta peab
olema taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kahel kalendriaastal tegelenud
metsa majandamisega;

-

eraõigusliku juriidilise isikuga samaväärne nõue kehtib ka füüsilisest isikust
erametsaomaniku suhtes, kusjuures füüsiline isik peab olema tegelenud taotluse
esitamise aastale vahetult eelnenud kaks kalendriaastat füüsilisest isikust ettevõtjana
metsa majandamisega.
Metsa majandamiseks loetakse metsaseaduse §-des 24, 28 ja 40 sätestatud ja Eesti majanduse
tegevusalade klassifikaatori (EMTAK) koodidele 021, 022 ja 024 vastavaid tegevusi.
Nimetatud nõude kehtestamisega tagatakse, et toetatavad seadmed/tarvikud, mis on ühe
omaniku valduses, leiaksid metsamajanduslikus tegevuses maksimaalse kasutuse.
Lõike 4 kohaselt võib metsatulekahju ennetavateks tegevusteks toetust taotleda üksnes
metsaühistu. Metsatulekahju ennetavate tegevuste/töövõtete rakendamise korral on äärmiselt
oluline, et selle tulemusena saaks võimaliku tuleohu eest kaitstud kompaktselt suured
metsaalad, realiseeritud ühistegevuse kaudu võimalikult suur arv erametsaomanike vajadusi
ning tagatud tervikuna ka piirkonnas elava kogukonna turvalisus ja teavitamine.
Lõikega 5 sätestatakse üldtingimus, et kavandatava tegevusega ei või alustada varem ja
tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui taotluse
esitamise päevale järgneval päeval. Nimetatud nõue ei kehti kahjustatud metsas kahjustuste
kõrvaldamise ja kahjustatud metsa taastamiseks uue metsakultuuri rajamise või looduslikule
uuenduse tekkele kaasaaitamiseks maapinna mineraliseerimise korral, sest kahjustused võivad
olla tekkinud kahe taotlusvooru vahelisel ajal. Metsakahjustuse puhul on äärmiselt oluline, et
kahjustus saaks likvideeritud ja mets taastatud võimalikult kiiresti pärast kahjustuse tekkimist.
Seetõttu on kahjustatud metsas kahjustuste kõrvaldamise ja uue metsakultuuri rajamise või
maapinna mineraliseerimise korral abikõlbulikud ka kulud, mis on tehtud taotluse esitamise
aastale vahetult eelnenud kalendriaastal.
Lõikega 5 tagatakse, et on täidetud komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 artiklis 6 sätestatud
nõue, ning tulenevalt art 6 lõike 5 punktis i ei nõuta ergutava mõju olemasolu muuhulgas kui
tegu on abiga metsapõlengutest, loodusõnnetustest, ebasoodsatest ilmastikutingimustest,
taimekahjuritest, loomahaigustest, katastroofidest ja kliimamuutusega seotud põhjustest
tingitud metsakahjustuste kõrvaldamiseks, kui on täidetud selleks vajalikud muud tingimused.
Määruse §-s 5 sätestatakse tegevused, mille kohta võib toetust taotleda. Nimetatud tegevused
on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 1305/2013 artiklite 24 ja 26 kohaste
tegevustega.
Lõikes 1 on sätestatud loodusõnnetusest (tormi või trombi põhjustatud tuuleheide või –murd)
või metsatulekahjust kahjustatud metsa taastamiseks tegevused, mille kohta võib toetust
taotleda. Toetust võib taotleda järgmisteks tegevusteks:
- hukkunud puude kõrvaldamiseks (edaspidi kahjustuste kõrvaldamine). Selleks
tegevuseks saab toetust üksnes juhul, kui sama metsaosa kohta taotletakse toetust ka
kahjustatud metsa taastamiseks.
- metsapuutaimede istutamiseks vajaliku maapinna ettevalmistamine, metsapuutaimede
soetamine ja istutamine (edaspidi koos uue metsakultuuri rajamine).
- loodusliku uuenduse tekkele kaasaaitamiseks maapinna ettevalmistamine (edaspidi
maapinna mineraliseerimine).
kuni kolme aasta vanuse metsakultuuri ja kuni kolme aasta vanuste metsakasvukohatüübile
sobivate looduslikult uuenenud metsapuutaimede hooldamine (edaspidi koos metsauuenduse
hooldamine).
Lõikes 2 sätestatakse ülalnimetatud tegevuste kohta tingimused. Esmaseks nõudeks on, et
metsamaa, mille kohta toetust taotletakse, on vähemalt 0,5 hektari suurune, kusjuures

toetatakse mitte varem kui taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kalendriaastal
toimunud loodusõnnetuse või tulekahju tõttu kahjustatud metsa kahjustuste kõrvaldamist ja
taastamist. Lisaks sellele peab toetuse taotlemisel olema täidetud tingimus, et kahjustus
hõlmab vähemalt 20% ehk ühe viiendiku erametsaomaniku omandis oleva metsamaa osa,
millel kahjustus paikneb, pindalast.
Näiteks kui katastriüksusel nr XXXX:00X:XXXX paikneva metsamaa osa (terviklik
metsamaatükk) pindala on 5 ha ja sellest on tuuleheite või –murru või metsatulekahju tõttu
kahjustunud 1,5 ha ehk 30%, on nimetatud tingimus täidetud. Kui aga kahjustuse suurus on
sellel metsamaal 0,8 ha ehk 16%, siis selle metsamaa kahjustuste likvideerimiseks ja –
taastamiseks toetust ei saa.
Toetust võib taotleda ja saada tingimusel, et loodusõnnetuse või tulekahju kohta on tehtud
metsaseaduse § 40 alusel ja korras metsakaitseekspertiis ning metsateatisel on kahjustuse
peamiseks põhjuseks märgitud tuuleheide- või murd või tulekahju. Taotluse menetlejal on
taotluse rahuldamise otsuse tegemisel vajalik saada kindlus, et kahjustus on toimunud ning et
kavandatud kahjustatud metsa taastamise tegevused oleksid vajalikud.
Uue metsakultuuri rajamise korral tuleb järgida keskkonnaministri 27. detsembri 2006. a
määrusega nr 88 “Metsa majandamise eeskiri” (edaspidi metsa majandamise eeskiri) ning
keskkonnaministri 4. detsembri 2006. a määrusega nr 69 “Metsa uuendamisel kasutada
lubatud võõrpuuliikide loetelu” lubatud puuliikide metsapuutaimi ning hariliku männi ja
kuuse kultiveerimisel tuleb arvestada keskkonnaministri 13. detsembri 2006. a määruses nr 75
“Eestis metsa kultiveerimisel kasutada lubatud kultiveerimismaterjali algmaterjali
päritolupiirkonnad” sätestatud nõudeid. Istutatavad metsapuutaimed peavad olema varustatud
määruse § 5 lõike 2 punktis 5 sätestatud põhitunnistusega või vastavustunnistusega ning
taimed peavad olema soetatud isikult, kes on esitanud majandustegevusteate
metsakultiveerimismaterjali tarnijana. Kui nimetatud majandustegevusteate on esitanud
taotleja või metsaühistu puhul tema liige, kelle metsamaale uut metsakultuuri rajada
kavatsetakse, võib ta istutada enda kasvatatud metsapuutaimi.
Metsapuutaimed tuleb istutada mitte väiksema kui metsa majandamise eeskirja § 14 lõikes 3
sätestatud algtihedusega.
Metsauuenduse hooldamiseks saab toetust küsida mitte rohkem kui kolm aastat tagasi
kahjustatud metsa taastamiseks rajatud metsakasvukohatüübile sobiv metsakultuuri või kus on
mitte rohkem kui kolm aastat tagasi maapinna mineraliseerimisega aidatud kaasa loodusliku
uuenduse tekkele, kusjuures samal metsamaa osal toimunud loodusõnnetuse või
metsatulekahju kohta peab olema tehtud metsakaitseekspertiis. Metsauuenduse hooldamisel
on tehtavateks töödeks metsakasvukohatüübile sobivate metsapuutaimede kasvu segavate
rohttaimede ja kiirekasvuliste väheväärtuslike puuliikide eemaldamine.
Määruse §-s 6 sätestatakse tegevused ja nõuded metsamajandamisvõtete rakendamise kohta.
Lõikes 1 on toodud nõuded hooldusraie kohta: toetust saab taotleda kuni 30-aastase puistu
hooldusraieks, ning raie tuleb teha metsaseaduse § 28 lõike 4 punktis 2 nimetatud valgustusvõi harvendusraiena (valgustusraie kuni 8-sentimeetrise rinnasdiameetriga puistus ning
harvendusraie 8-sentimeetrilise ja suurema keskmise rinnasdiameetriga puistus) metsa
majandamise eeskirja §-des 6 ja 16 sätestatud korra kohaselt. Hooldusraieid võib teha üksnes
uuenenud metsas: metsaseaduse § 24 lõike 4 kohaselt loetakse mets uuenenuks, kui alal, kus
mets hukkus või maha raiuti, kasvab ülepinnaliselt paiknevaid metsakasvukohatüübile sobiva
liigi puid, mille mõõtmed ja kogus tagavad uue metsapõlve tekke. Siit johtuvalt peab silmas
pidama, et abikõlblik ei ole valgustusraie sellises puistus, mis eelpoolnimetatud tingimusele ei
vasta: näiteks ei saa toetust mõneaasta vanuse metsakultuuri, mille mõõtmed ei vasta
uuenenud metsa nõuetele, so metsa majandamise eeskirja §-s 16 sätestatud minimaalsele

puude arvule ja kõrgusele. Samuti ei saa toetust puistu, kus näiteks hukkunud kuusiku
asemele on kasvanud looduslik hall-lepp, hoolduseks. Harvendusraie puhul peab enne raiete
tegemist olema tehtud metsaseaduse § 41 kohane keskkonnaameti märkega “lubatud”
metsateatis. EMK kontrollib “lubatud” märkega metsateatise olemasolu peale maksetaotluse
esitamist; toetuse taotluse juures metsateatist olema ei pea. Hooldusraieks võib taotleda
toetust erametsaomanik mitte vähem kui ühe hektari ja mitte rohkem kui 60 hektari ulatuses
kalendriaastas ning metsaühistu mitte vähem kui ühe hektari kohta (metsaühistu kaudu saab
erametsaomanik oma vähem kui ühe hektari suurust noorendikku toetusega hooldada) ja mitte
rohkem kui 60 hektari ulatuses kalendriaastas ühe tema liikme kohta, arvestades, et selle
liikme metsamaa, mille kohta toetust taotletakse, ei või ületada 60 hektarit kalendriaasta
jooksul kokku. Siinjuures tuleb silmas pidada, et kui erametsaomanik, kes ühtlasi on ka
metsaühistu liige, taotleb 60 ha noorendiku hooldusraieks toetust, ei saa ta metsaühistu
liikmena hooldusraieks enam toetust saada. Etteruttavalt sobib rõhutada, et
programmiperioodil võib hooldusraieks ühe ja sama metsamaa osa kohta toetust taotleda üks
kord.
Lõige 2 sätestab nõuded kasvavate puude laasimise kohta. Toetust võib taotleda kasvavate
puude laasimiseks kuuse, männi, tamme, kase, lehise ja sanglepa puistus, mille keskmine
rinnasdiameeter on kuni 15 cm, kusjuures laasitakse üksnes puistu esimesse rindesse kuuluvat
kuuske, mändi, kaske, tamme, lehist või sangleppa. Laasitavate puude arv peab olema
vähemalt 200 puud ühe hektari kohta (lubatud on ka suurem laasitavate puude arv ühe hektari
kohta) ning laasitud tüve lõpp-pikkus peab olema vähemalt kolm meetrit. Näiteks kui nelja
hektari suurusel metsaeraldisel on laasitud ülepinnaliselt 200 puud, kuid ühel hektaril on
laasitud puude arv väiksem kui 200, siis nõue ei ole täidetud ja toetust sellisel juhul ei maksta.
Kui aga näiteks samal metsaeraldisel paikneval ühe hektari suurusel metsaosal on laasitud 400
puud, on tegevus abikõlbulik.
Kõik laasitud puud tuleb märgistada sellise märkelindi või –värviga, mis on visuaalselt
tuvastatav/nähtav vähemalt viie aasta jooksul PRIA viimase toetusosa väljamaksmisest
arvates. Vajadusel tuleb märgistust uuendada. Ka siin sobib rõhutada, et kasvavate puude
laasimiseks ei saa toetust selle metsaala kohta, mille kohta on meetme 1.5.1 raames kasvavate
puude laasimiseks juba toetust makstud/saadud.
Lõige 3 sätestab nõuded ulukikahjustuste ennetamise tegevuste kohta. Ulukikahjustuste
ennetamiseks saab toetust repellendi, aia, tüvekaitse ja ladvakaitse soetamiseks ja
kasutamiseks/paigaldamiseks. Eritingimus on kehtestatud aia kohta: aia soetamiseks ja
paigaldamiseks võib toetust taotleda ja saada üksnes siis, kui see paigaldatakse kultiveeritud
männi-, kuuse-, lehise ning kõvalehtpuu liikidega (tamm, vaher, künnapuu, jalakas, saar)
puistu kaitseks.
Lõikes 4 on loetletud abikõlblikud metsamajandamise seadmed ja tarvikud.
Määruse §-ga 7 sätestatakse tegevused ja nõuded metsapuude taimehaiguste ja –kahjustuste
ning metsatulekahju ennetamise kohta.
Lõige 1 sätestab, et toetust võib taotleda männikärsaka (Hylobius abietis) ja juurepessu
(Heterobasidion annosum) kahjustuse ennetamiseks (edaspidi taimekahjustuse ennetamine)
vajalike tõrjevahendite soetamiseks ja kasutamiseks.
Siinkohal tuleb silmas pidada, et abikõlblikud ei ole vahendid, mille kasutamise ulatus ei ole
üheselt hinnatav/määratletav. Seetõttu ei saa näiteks toetust taotleda feromoonpüüniste ja –
dispenserite soetamiseks ja kasutamiseks.

Lõikes 2 on loetletud metsatulekahju ennetavad abikõlblikud tegevused:
- tuletõkestusriba või –vööndi rajamine ja korrashoidmine;
- tuletõrje veevõtukoha ja selle teenindusplatsi, veevõtukohale juurdepääsutee ning selle
juurde kuuluva sõiduvahendi peatumiskoha (edaspidi tuletõrje veevõtukoha ja
veevõtukohale juurdepääsutee) korrashoidmine;
- lõkke- ja õppepuhkekoha rajamine ja tähistamine.
Lõigetes 3–7 on sätestatud nõuded metsatulekahju ennetavate tegevuste kohta.
Kõik metsatulekahju ennetavad tegevused viiakse ellu metsakaitsekavas määratletud kõrgema
ja keskmise tuleohuga metsamaa tuleohu ennetamiseks ja toetust saavad taotleda üksnes
metsaühistud. Metsakaitsekava kohaselt loetakse kõrgema ja keskmise tuleohuga metsamaaks
inventeerimisandmete alusel metsaregistrisse kantud 1. 2. ja 3. tuleohuklassiga metsamaad.
Juurdepääsutee juurde kuuluv sõiduvahendi peatumiskoht on juurdepääsutee juurde rajatud
liikluskorralduseks vajalik peatumiskoht (kõnekeeles teetasku), mida saab vajadusel kasutada
vastutulevate sõiduvahendite ohutu möödasõidu tagamiseks, aga ka näiteks tuletõrje paakauto
peatumiseks selleks, et oodata näiteks teist paakautot, mis on veevõtukohal teenindusplatsil
tuletõrjevett võtmas, või päästetööde läbiviimise korraldusest sõltuvateks peatumisteks.
Tuletõkestusriba või –vöönd rajatakse ja hoitakse korras keskkonnaministri 28. veebruari
2011. a määruse nr 14 “Nõuded tuletõkestusribade ja –vööndite rajamise ning tuletõkestusriba
ja –vööndi kohta” kohaselt.
Tuletõrje veevõtukoha ja veevõtukohale juurdepääsutee korrashoidmise puhul tuleb silmas
pidada, et toetust saab üksnes lõike 5 punktides 2–5 sätestatud tingimustele vastava juba
olemasoleva veevõtukoha, selle juurde kuuluva kruusa või siirdekatendiga teenindusplatsi ja
kruusa või siirdekatendiga juurdepääsutee kohta. Seega ei saa toetust millegi uue rajamiseks,
vaid üksnes olemasolevate objektide korrastamiseks. Toetust saab taotleda näiteks üksnes
juurdepääsutee ja selle juurde kuuluva peatuskoha korrashoidmiseks (toetust ei saa taotleda
ainult peatuskoha korrashoidmiseks), kuid eeldusel, et veevõtukoht ja selle teenindusplats,
milleni korrastatav juurdepääsutee viib, on tuletõrjevee võtmiseks nõutavas korras. Samuti on
võimalik toetust taotleda ka üksnes veevõtukoha korrastamiseks, kuid jällegi eeldusel, et selle
teenindusplats on nõutavas korras, või üksnes teenindusplatsi korrastamiseks eeldusel, et
veevõtukoht on nõutavas korras.
Oluliseks tuleb pidada nõuet, et nii tuletõrje veevõtukoha ja selle teenindusplatsi omanik ning
juurdepääsutee omanik kinnitaksid määruse lisas 1 toodud vormikohasel kinnituskirjal oma
nõusolekut toetuse taotlemise ja sellega kaasnevate kohustuste võtmise kohta. Nimetatud
kinnitus tagab metsaühistu ja tema liikme vahelise õigussuhte kogu kohustuste perioodiks ehk
viieks aastaks PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest arvates. Näiteks peab
omanik/metsaühistu liige tagama, et toetuse abil korrastatud tulekaitse objektid oleksid
metsatulekahju korral päästetööde tegijatele tasuta kasutatavad ja juurdepääsetavad.
Lõkke- ja õppepuhkekoha rajamise puhul tuleb silmas pidada, et see rajatakse metsamaale
õppe- ja puhkeotstarbeks metsa kasutavatele isikutele vähemalt 20 ha suuruse metsamaa, mis
on metsaregistris määratletud I tuleohuklassiga metsamaana, tuleohu ennetamiseks. Lõkke- ja
õppepuhkekoht ise ei pea paiknema I tuleohuklassiga metsamaal, kuid seda ei tohi rajada
elamu ja muu hoone lähedusse (soovitatav minimaalne kaugus hoonest on vähemalt 500
meetrit) ja sellele peab olema tagatud juurdepääs. Lõkke- ja õppepuhkekoha asukoha
planeerimisel tuleb jälgida, et seda saaksid vajadusel kasutada kõik tuleohtlikku metsa

külastavad isikud. Lõkke- ja õppepuhkekoha pindala kokku ei ole suurem kui 30 m2, sinna
kuuluvad laud ja pink, prügikast, suitsuotste kogumiskoht ja infostend järgmise tekstiga:
“Tuld tohib teha vaid selleks ettenähtud kohas! Veendu, et tule tegemine oleks ohutu sulle ja
metsale! Lahkudes kustuta lõke, kasutades selleks puistematerjali ja veendu, et tuli on
kustunud! Kui tuli on väljunud kontrolli alt, siis ära viivita ning kutsu abi hädaabinumbril
112!”.
Vajaduse korral võib toetuse abil rajada tulekindla kattega lõkkekoha või grillseade. Nende
rajamise korral peab olema lõkke- ja õppepuhkekoht varustatud puistematerjaliga lõkke
kustutamiseks. Lisaks sellele on abikõlblik ka infostend või -stendid, et kajastada muud
asjakohast teavet metsa kohta (näiteks lastele sobilik ja arusaadav teave kodukoha metsa
kohta, keskkonnakaitseline info vms). Lõkke- ja õppepuhkekoht rajatakse ja hoitakse
kasutuses siseministri 30. augusti 2010. a määrusega nr 40 “Küttekoldevälise tule tegemise ja
grillimise kohale esitatavad nõuded” kehtestatud nõuete kohaselt.
Lõikes 6 on sätestatud nõue, et metsaühistu liige peab tagama tasuta juurdepääsu päästetööde
tegemiseks tuletõkestusribale või –vööndile ning tuletõrjevee võtmiseks tuletõrje
veevõtukohale ja veevõtukohale juurdepääsuteele. Samuti peab metsaühistu liige tagama
tasuta juurdepääsu lõkke- ja õppepuhkekohale, kui metsas liikuja kasutab seda õppe- ja
puhkeotstarbel.
Määruse §-s 8 sätestatakse abikõlblikud kulud. Kõikide tegevuste puhul on oluline, et tehtud
kulu oleks mõistlik, selge ja üksikasjalikult kirjeldatud/ põhjendatud, majanduslikult
otstarbekas ning vajalik tegevuse eesmärgi saavutamiseks. Taotleja on kohustatud tagama
toetusraha otstarbeka, sihipärase ja säästliku kasutamise.
Uue metsakultuuri rajamise, maapinna mineraliseerimise, metsauuenduse hooldamise,
hooldusraie, kasvavate puude laasimise, repellendi soetamise ja kasutamise ning
taimekahjustuse ennetamise tõrjevahendi soetamise ja kasutamise korral võetakse abikõlbliku
kulu maksumuse määramisel aluseks määruse §-s 11 sätestatud ühikuhinnad ehk teisisõnu
pindalapõhised hinnad.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted
Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu
Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta,
nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi,
Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse
kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320-469), artikli
67 lõike 1 punkti b kohaselt võib toetuste vormiks olla ühikuhindade standardiseeritud astmik.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 1305/2013 artikli 62 lõikes 2 on kehtestatud
nõue, et kui toetust antakse standardkulude alusel, peab liikmesriik tagama, et vastavad
arvustused on piisavad ja õiged ning põhinevad eelnevalt kindlaks määratud korralikul,
õiglasel ja tõendataval arvutusel. Selleks peab sõltumatu ning vajalike ekspertteadmistega
ametiasutus tegema vastavad arvutused ja kinnitama, et arvutused on piisavad ja õiged.
Käesoleva määrusega kehtestatud ühikuhindade määratlemisel on aluseks võetud Eesti
Maaülikooli Metsandus ja –Maaehitusinstituudi metsakorralduse osakonna teadlaste poolt
kolme uuringu käigus väljatöötatud tulemused ning metsakaitsekavas sätestatud maksumused.
Uuringud “Metsamajanduslike tööde kulud ja nende kujunemine” (valminud 2013. aastal),
“Erametsade majandamise 2012.a kattetulu arvutamine ja analüüs” (valminud 2014. aastal) ja
“Metsakahjustuste ennetamine ja nende tegevuste hinnanguline maksumus” on kättesaadavad
erametsanduse portaalis http://www.eramets.ee/info/trukised/uuringud/.

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise tegevuste puhul on oluline jälgida, et
kavandatavad kulud oleksid mõistlikud ning võrreldavad väljakujunenud turuhindadega.
Kahjustatud metsa taastamine ning metsauuenduse hooldamine, hooldusraie, kasvavate puude
laasimine, repellendi ja metsapuude taimehaiguse ja –kahjustuse vastase tõrjevahendi
soetamine ja kasutamine – need on tegevused, mille puhul on võimalik kulude suurust
olemasolevate väljakujunenud keskmiste turuhindade alusel hinnata ja võrrelda, et välistada
hinnapakkumuse esitamisega tekkida võivad liigselt suured tegevuste maksumused.
Võrdluskulude kujunemist iseloomustab § 11 kohta antavate selgituste juures asjakohane
tabel. Hinnamoonutuste vältimise eesmärgil on kehtestatud nimetatud tegevuste kohta toetuse
maksimaalsed suurused ning nende tegevuste puhul ei ole nõutud hinnapakkumusi.
Lõike 2 kohaselt kahjustuste kõrvaldamise, ulukikahjustuse ennetamiseks aia, tüvekaitse ja
ladvakaitse soetamise ja paigaldamise, metsamajandamise seadmete ja tarvikute soetamise
ning määruse § 7 lõikes 2 nimetatud metsatulekahju ennetamise tegevuste abikõlbliku kulu
maksumuse moodustavad:
1) tegevuse või investeeringu käibemaksuta maksumus, mis koosneb tegevuse või
investeeringu kohta välja valitud hinnapakkumuse käibemaksuta maksumusest ja tegevuse või
investeeringu tähistamiseks vajaliku sümboli käibemaksuta maksumusest, kui käibemaks on
käibemaksuseaduse alusel tagasi nõutav;
2) tegevuse käibemaksuga maksumus, mis koosneb tegevuse või investeeringu kohta välja
valitud hinnapakkumuse käibemaksuga maksumusest ja tegevuse või investeeringu
tähistamiseks vajaliku sümboli käibemaksuga maksumusest, kui käibemaks ei ole
käibemaksuseaduse alusel tagasi nõutav.
Määruse §-s 9 on loetletud mitteabikõlblikud kulud. Paragrahvis sätestatu kohaselt ei saa
muuhulgas toetust riigile, kohalikule omavalitsusüksusele või riigi osalusega eraõiguslikule
juriidilisele isikule kuuluval metsamaal ellu viidud tegevuste kohta tehtud kuludele, samuti
“Looduskaitseseaduse” § 4 lõikes 1 nimetatud loodusobjektidel (kaitsealad, hoiualad,
püsielupaigad, kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavad loodusobjektid), kus
keskkonnakaitselised piirangud ei võimalda kavandatavaid töid teha, tehtud kuludele.
Määruse §-s 10 sätestatakse nõuded hinnapakkumuse kohta. Hinnapakkumuse nõue on
kehtestatud üksnes kahjustuste kõrvaldamise, ulukikahjustuse ennetamiseks aia, tüvekaitse ja
ladvakaitse soetamise ja paigaldamise, metsamajandamise seadmete ja tarvikute soetamise
ning § 7 lõikes 2 nimetatud metsatulekahju ennetamise tegevuste kohta. Metsamaal
elluviidavad tegevused ei eelda kuludokumentide olemasolu ning nende puhul võetakse
aluseks ühikuhinnad metsamaa hektari kohta (vt ka § 8 selgitusi).
Kahjustuste kõrvaldamise, ulukikahjustuste ennetamiseks aia, tüvekaitse ja ladvakaitse,
metsamajandamise seadmete ja tarvikute soetamise ning § 7 lõikes 2 nimetatud
metsatulekahju ennetamise tegevuste (tuletõkestusriba või –vööndi rajamine ja
korrashoidmine, tuletõrje veevõtukoha ja veevõtukohale juurdepääsutee korrashoidmine ning
lõkke- ja õppepuhkekoha rajamine ja tähistamine) korral peab taotleja olema saanud vähemalt
kolm võrreldavat hinnapakkumust, kui tegevuse/investeeringu käibemaksuta maksumus
ületab 5000 eurot, ja vähemalt ühe hinnapakkumuse, kui tegevuse/investeeringu
käibemaksuta maksumus on kuni 5000 eurot. Hinnapakkumuse juures tuleb silmas pidada, et
kui toetust taotletakse mitme ühe ja sama investeeringuobjekti soetamiseks (näiteks
ulukikahjustuse ennetamiseks mitu aeda mitme erineva metsaala kaitsmiseks või mitu

kõrglaasimissaagi jms), mille käibemaksuta maksumuse summa kokku ületab 5000 eurot,
peab taotleja olema saanud vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumust.
Lõike 3 kohaselt peab hinnapakkumus sisaldama taotleja nime, pakkuja nime, pakkuja
kontaktandmeid, hinnapakkumuse väljastamise kuupäeva, hinnapakkumuse kehtivusaega,
kavandatava tegevuse käibemaksuta maksumust. Lõike 4 kohaselt ei tohi väljavalitud
tegevuse või investeeringu hinnapakkumus olla põhjendamatult kõrge võrreldes tavaliselt
sarnase tegevuse eest tasutava hinnaga. Kui taotleja ei ole valinud odavaimat
hinnapakkumust, peab ta tehtud valikut põhjendama.
Lisaks on lõigetega 5 ja 6 kehtestatud üldised nõuded:
- taotleja ja hinnapakkuja ning nende osanik või aktsionär või juhtorgani liige ei või
omada osalust üksteise äriühingus ega kuuluda üksteise juhatusse või nõukokku.
- hinnapakkuja ega hinnapakkuja osanik, aktsionär või juhtorgani liige ei tohi omada
osalust teise hinnapakkuja äriühingus ega kuuluda teise hinnapakkuja juhatusse või
nõukokku.
Määruse §-s 11 sätestatakse toetuse määrad, toetuse maksimaalsed suurused ning toetuse
taotlemise lubatud sagedused tegevuste kaupa. Toetatavaid tegevusi, nende elluviimiseks
tehtud vajalike kulude eest antava toetuse määra, toetuse maksimaalse suuruse kujunemist
ning toetuse taotlemise lubatud sagedust programmiperioodil iseloomustab kokkuvõtvalt
alljärgnev tabel:

Jrk
nr

Toetatav tegevus

1

Kahjustuse
kõrvaldamine*

1.1

Tuuleheite
või-murru 3700 €/ha
kahjustused
Metsatulekahju
2370€/ha
kahjustused
Uue
metsakultuuri 870 €/ha
rajamine

30%

1110 €/ha

30%

710€/ha

90%

783 €/ha

Loodusliku
uuenduse 130€/ha
tekkele
kaasaaitamiseks
maapinna
ettevalmistamine
Metsauuenduse
110€/ha
hooldamine

90%

117€/ha

90%

99€/ha

1.2
2

3

4

Turuhind

Toetuse Toetuse
määr
maksimaalne
suurus

Toetuse
taotlemise
lubatud
sagedus
programmiperioodil
Sama metsamaa
osa kohta sama
metsakaitseekspertiisi alusel
üks kord

Sama metsamaa
osa kohta sama
metsakaitseekspertiisi alusel
üks kord
Sama metsamaa
osa kohta sama
metsakaitseekspertiisi alusel
üks kord
Sama metsamaa
osa kohta üks
kord
kalendriaastas
arvates
metsakultuuri
istutamise
või

5

Hooldusraie

6

Kasvavate
laasimine

7

Ulukikahjustuse
ennetamine
Repellendi soetamine ja 130€/ha
kasutamine

7.1
7.2

7.3

8

9

10

10.1
10.2
11

11.1
11.2

280€/ha

50%

140€/ha

puude 160€/ha

50%

80€/ha

50%

65€/ha

Aia
soetamine
paigaldamine

ja 10€/aia
jooksev
meeter
Ladvakaitsmete
ja
tüvekaitsmete soetamine ja
paigaldamine
Metsamajandamise
seadmete ja tarvikute
soetamine

Metsapuude taimehaiguse 120€/ha
ja –kahjustuse vastase
tõrjevahendi soetamine ja
kasutamine
Tuletõkestusriba või –
vööndi
rajamine
ja
korrashoidmine
Tuletõkestusriba või –
vööndi rajamine
Tuletõkestusriba või –
vööndi korrashoidmine
Tuletõrje veevõtukoha ja
veevõtukohale
juurdepääsutee
korrashoidmine
Tuletõrje
veevõtukoha
korrashoidmine
Tuletõrje
veevõtukoha

50%

30%

Erametsaomaniku
kohta
mitte
üle
100 000€
programmiperioodil kokku ja
mitte rohkem kui 20 000€
kalendriaastas;
Metsaühistu kohta mitte üle
300 000€
programmiperioodil ja mitte
rohkem kui 60 000 eurot
kalendriaastas

90%

108€/ha

80%

80%

Sama metsamaa
osa kohta üks
kord
kalendriaastas
Sama metsamaa
osa kohta üks
kord
Sama metsamaa
osa kohta üks
kord

50%

80%

maapinna
mineraliseerimise
aastast kuni neli
järjestikkust
kalendriaastat
Sama metsamaa
osa kohta üks
kord
Sama metsamaa
osa kohta üks
kord.
Toetust ei saa
metsamaa ala
kohta, mille kohta
on meetme 1.5.1
kaudu kasvavate
puude
laasimiseks
toetust makstud .

Sama
metsaeraldise
kohta üks kord
kalendriaastas

Sama metsamaa
osa kohta üks
kord
Sama metsamaa
osa kohta üks
kord
kalendriaastas

Üks kord sama
veevõtukoha
kohta
Üks kord sama
veevõtukoha ja

11.3

teenindusplatsi,
veevõtukohale
juurdepääsutee ning selle
juurde
kuuluva
sõiduvahendi
peatumiskoha
korrashoidmiseks kruusavõi siirdekatendi lisamine
Tuletõrje
veevõtukoha
teenindusplatsi,
veevõtukohale
juurdepääsutee ning selle
juurde
kuuluva
sõiduvahendi
peatumiskoha
korrashoidmiseks nende
hööveldamine
Lõkke- ja õppepuhkekoha
rajamine ja tähistamine

sellele
juurdepääsutee
kohta

Üks
kord
kalendriaastas

Mitte
üle
20 000€
programmiperioodil ja mitte
rohkem kui 2000€ ühe lõkkeja õppepuhkekoha kohta
*
Keskkonnaagentuuri andmetel on tormi tõttu hukkunud puistu keskmine tagavara 180 tm/ha kohta ning tulekahju tõttu hukkunud puistu
keskmine tagavara 115 tm/ha kohta. Uuringu “Metsakahjustuste ennetamine ja nende tegevuste hinnanguline maksumus” andmetel on metsa
ülestöötamise kulu keskmiselt 20 €/tm.
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Määruse §-s 12 sätestatakse taotluse esitamisega seotud nõuded.
ELÜPS § 67 lõike 3 punkti 7 kohaselt võib toetuse andmise tingimusena sätestada taotlusele
esitatavad nõuded või taotluse vormi. Taotlus koosneb avaldusest ja selle juurde kuuluvatest
tegevuse nõuetekohasust tõendavatest dokumentidest. Avalduse, hinnapakkumustega seotud
hinnavõrdlustabeli ja maksetaotluse vorm koostatakse EMK poolt ning avaldatakse PRIA
veebilehel ja erametsanduse portaalis www.eramets.ee.
PRIA teatab taotluste esitamise tähtaja (nö taotlusvooru toimumise aja) Ametlikes
Teadaannetes ning PRIA veebilehel ja erametsanduse portaalis www.eramets.ee. .
Toetuse saamiseks esitab taotleja ettenähtud tähtajal EMK-le kas kirjalikult või
elektrooniliselt aadressil metsameede@eramets.ee määruses nõutud andmeid sisaldava
avalduse ning avalduses esitatud andmeid tõendavad dokumendid. Dokumendid esitatakse
originaaldokumentidena, kui määruses ei ole ette nähtud dokumendi ärakirja esitamist.
Avaldus tuleb allkirjastada taotleja või tema esindaja poolt elektrooniliselt esitatava taotluse
puhul digitaalallkirjaga või paberil esitatava taotluse puhul omakäeliselt.
Taotleja võib taotluse esitamise tähtajal esitada ühe taotluse, mis võib sisaldada kõiki
toetatavaid tegevusi.
Määruse §-s 13 sätestatakse nõuded taotluse kohta, sealhulgas dokumendid, mida koos
avaldusega tuleb esitada. Kui taotluse esitab metsaühistu, kelle põhikirjast ei nähtu õigust
taotleda toetust metsaühistu nimel,
tuleb muu hulgas esitada ärakiri metsaühistu
üldkoosoleku poolt vastuvõetud otsusest, millest nähtub tema liikmete nõusolek arengukava
raames toetust taotleda. Nimetatud üldkoosolek peab olema toimunud mitte varem kui
taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kalendriaastal.
Kui toetust taotletakse tuletõkestusriba või-vööndi rajamiseks, esitab metsaühistu enne toetuse
taotlemist toetuse avalduse kooskõlastamiseks Keskkonnaametile.

Selleks, et tagada kindlus tuletõrje veevõtukoha ja veevõtukohale juurdepääsutee
korrashoidmiseks kavandatud tööde vajalikkuse kohta, peab tuletõrje veevõtukoha ja
veevõtukohale juurdepääsutee korrashoidmise korral olema toetuse saamise avaldus
kinnitatud esmalt kohaliku omavalitsuse organi poolt (kohaliku omavalitsuse organ annab
kinnituse tuletõrje veevõtukoha ja sellele juurdepääsutee olemasolu kohta). Kui nimetatud
kinnitus kohalikult omavalitsuselt on olemas, tuleb taotlejal taotleda Päästeametilt kinnitust,
et tuletõrje veevõtukoht vastab määruse § 7 lõike 5 punktis 2 sätestatud tingimustele. See
tähendab, et tuletõrje veevõtukoht peab olema toetuse abil parendamiseks sobiv ja seda saab
peale korrastustöid kasutada päästetöödel kasutatava vee võtmiseks. Lisaks kinnitusele annab
Päästeamet ka hinnangu tuletõrje veevõtukohale juurdepääsutee kasutatavuse kohta
päästesõiduki juurdepääsuks veevõtukohale. Kui juurdepääsutee seisukord on selline, mis ei
võimalda ka pärast kruusa või siirdekatendi lisamist (tee on liiga kitsas või seda ei saa muul
põhjusel päästesõiduki poolt kasutada) teed kasutada, ei saa ei tuletõrje veevõtukoha ega
sellele juurdepääsutee korrashoidmiseks toetust anda.
EMK koostab nõutava hinnapakkumuste võrdlustabeli vormi ning avaldab selle PRIA
veebilehel ja erametsanduse portaalis www.eramets.ee.
Määruse §-des 14 ja 15 sätestatakse taotluse vastuvõtmise ning taotleja ja taotluse nõuetele
vastavuse kontrollimise alused. EMK kontrollib taotluse vastuvõtmisel nõutavate
dokumentide olemasolu ja taotluse tähtaegset esitamist, vastuvõetud taotluse nõuetele
vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja kavandatava tegevuse vastavust
määruses sätestatud nõuetele. EMK võrdleb taotluse nõuetele vastavuse kontrollimiseks kõiki
andmeid omavahel.
EMKl on taotluses esitatud andmete õigsuse kontrollimiseks õigus viibida taotleja nõusolekul
ja kui taotlejaks on metsaühistu, siis tema liikme nõusolekul või selle isiku nõusolekul, kellelt
taotleja tellib teenust, tööd või ostab kaupa, tema ettevõttes, sealhulgas hoones ja kinnisasjal,
ning kontrollida dokumente ja tehtud töid kohapeal. Euroopa Liidu ühise
põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 76 lõike 6 kohaselt on EMKl õigus kontrollida
taotluse vastavust toetuse saamise nõuetele ka taotlejaga seotud kolmanda isiku juures, kes
valdab toetuse saamisega seotud andmeid või dokumente, samuti võib EMK teostada
kontrollitoiminguid toetatava tegevuse elluviimise kohas.
Taotleja ja taotlus vastavad toetuse saamiseks esitatud nõuetele, kui kõik omavahel
võrreldavad andmed on samased, kui ei esine Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika
rakendamise seaduse § 79 lõikes 4 nimetatud asjaolusid ning kui on täidetud kõik määruses,
Euroopa Liidu õigusaktides, arengukavas ning Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika
rakendamise seaduses sätestatud nõuded. Kui taotleja või taotlus ei vasta vähemalt ühele
toetuse saamiseks esitatud nõudele, teeb EMK taotluse rahuldamata jätmise otsuse.
Paragrahvi 15 lõikega 2 on kehtestatud õigusnorm metsakultuuri kultiveerimise aasta ja puistu
vanuse kontrollimiseks. Metsauuenduse hooldamise korral metsakultuuri kultiveerimise aasta
ning hooldusraiete puhul kuni 30-aasta vanuse puistu vanuse kontrollimisel lähtub EMK
metsaregistri kehtivate inventeerimisandmete alusel määratletud puistu jooksvast vanusest
(metsaregistris andmete tabeli veerus “Jooksev vanus”) ning kuni kümneaastase puistu puhul,
kui inventeerimisandmed ei vasta tegelikkusele, muudest asjaomastest andmetest ja
tõenditest.
Puistu jooksva vanuse moodustab metsa inventeerimise ajal määratletud puistu vanus, millele
lisandub metsakorraldusest möödunud aeg. Näiteks kui puistu inventeerimisel on määratletud
puistu vanuseks 28 aastat ning toetuse taotlemise aastal on metsakorraldusest möödunud kuus

aastat, on puistu jooksev vanus 34 aastat ning sellise puistu hooldusraieks toetust taotleda ei
saa.
Meetmega 1.5.1 seotud menetluspraktikas on EMK-l tulnud esile olukordi, kus metsaregistri
andmetel on tegemist lageraieealise metsaga, kuid tegelikkuses on küpse metsa raie tehtud
juba mitu aastat tagasi ning nüüdseks on metsaomanik asunud noort metsa hooldama,
taotledes selleks ka toetust. Hooldusraie toetamise eesmärk on toetada kuni 30-aastase puistu
valgustus- või harvendusraieid. Eriliselt oluliseks tuleb pidada, et raied puude valgus- ja
toitetingimuste parandamiseks ning metsa liigilise koosseisu kujundamiseks (valgustusraied)
tehakse puistu kasvu esimese kümne aasta jooksul. Seetõttu on asjakohane, et kuni 10-aastase
puistu hooldusraieks ja metsauuenduse hooldamiseks, kui metsaregistris olevad
inventeerimisandmed ei vasta tegelikkusele, esitatud taotluse nõuetele vastavuse
kontrollimisel lähtub EMK muudest olemasolevatest andmetest ja tõenditest (metsateatis,
lageraiet tõendav dokument, EMK kontrolliüksuse piirkondliku kontrolli spetsialisti vaatlus
kohapeal jms).
Paragrahvi 15 lõike 3 kohaselt võib EMK Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika
rakendamise seaduse § 77 lõikest 4 lähtuvalt hinnata taotlusi enne nõuetele vastavuse kindlaks
tegemist. Nimetatud võimalust rakendatakse üksnes sellise juhtumi korral, kui taotletava
toetuse summa tegevuste grupi, millesse kuuluvate tegevuste kohta esitatud taotlusi tuleb
hindamiskriteeriumide alusel hinnata, kohta ületab 20% ulatuses toetuseks ettenähtud
vahendite summa. Näiteks kui mingiks tegevuseks on esitatud taotluste arv 100 taotlust ja
toetuseks ettenähtud vahendid on ilmselgelt ebapiisavad ja rahuldada saab näiteks mitte
rohkem kui 20 taotlust, siis sellisel juhul on otstarbekas vältida liigseid kulutusi
haldusmenetlusele ning nõuetele vastavust kontrollitakse ainult nende taotluste puhul, mis
kuuluksid paremusjärjestuse kohaselt rahuldamisele.
Määruse §-s 16 sätestatakse taotluse hindamise ja paremusjärjestuse moodustamise nõuded.
ELÜPS § 66 lõike 1 alusel kehtestab põllumajandusminister eelarveaastal antavate maaelu
arengu toetuste liigid ja toetatavad tegevused ning kehtestab käskkirjaga toetusteks ettenähtud
vahendite jaotuse. Taotluste hindamisel ja paremusjärjestuse koostamisel on kehtestatud
põhimõte, mille kohaselt hinnatakse taotlusi etapiliselt tegevuste gruppide eelistuste kaudu
üksnes juhul, kui eelarvelisi vahendeid nõuetele vastavate taotluste rahuldamiseks ei piisa.
Esimese etapina menetletakse (selgitatakse välja taotleja ja taotluse nõuetele vastavus)
määruse §-s 5 sätestatud kahjustatud metsa kahjustuste kõrvaldamiseks ja kahjustatud metsa
taastamiseks esitatud taotlused. Nimetatud taotlusi hinnatakse lisas 2 sätestatud
hindamiskriteeriumite (edaspidi hindamiskriteeriumid) alusel ja moodustatakse
paremusjärjestus üksnes juhul, kui kahjustatud metsa kahjustuste kõrvaldamiseks ja
kahjustatud metsa taastamiseks esitatud taotluste rahastamise summa ületab kõigi toetatavate
tegevuste rahastamise eelarve (edaspidi tegevuse liigi eelarve). Näiteks kui tegevuse liigi
eelarve on kaks miljonit eurot ning kahjustatud metsa kahjustuste kõrvaldamiseks ja
kahjustatud metsa taastamiseks esitatud nõuetele vastavate taotluste kogusumma on kolm
miljonit eurot, hinnatakse nõuetele vastavaid taotlusi määruse lisas 2 toodud
hindamiskriteeriumide alusel ja moodustatakse kahe miljoni euro (tegevuse liigi eelarve
ulatuses) toetuse jagamiseks paremusjärjestus. Rahuldatakse kõrgema koondhinde saanud
taotlused.
Kõikide ülejäänud tegevuste kohta esitatud taotlusi ei menetleta.

Kui aga kahjustatud metsa kahjustuste kõrvaldamiseks ja kahjustatud metsa taastamiseks
esitatud nõuetele vastavate taotluste kogusumma on näiteks 200 000 eurot, rahuldatakse kõik
hindamiskriteeriumite miinimumnõuetele vastavad taotlused.
Kahjustatud metsa kahjustuste kõrvaldamiseks ja kahjustatud metsa taastamiseks esitatud
taotluste menetlemisega ja hindamisega analoogset printsiipi rakendatakse ka ülejäänud
tegevuste puhul järgmiste etappidena:
Teine etapp: paragrahvi 6 lõikes 1 sätestatud hooldusraieks esitatud nõuetele vastavaid
taotlusi hinnatakse ja moodustatakse paremusjärjestus üksnes juhul, kui kahjustatud metsa
kahjustuste kõrvaldamise ja kahjustatud metsa taastamiseks esitatud taotluste rahuldamise
tulemusena on tegevuse liigi eelarvest ülejäänud vahendeid vähem kui hooldusraieks esitatud
nõuetele vastavates taotlustes on toetust taotletud. Kui kahjustatud metsa kahjustuste
kõrvaldamise ja kahjustatud metsa taastamiseks esitatud taotluste rahuldamise tulemusena on
tegevuse liigi eelarvest ülejäänud vahendeid järel rohkem kui hooldusraieks on toetust
taotletud, rahuldatakse kõik hindamiskriteeriumite miinimumnõuetele vastavad taotlused.
Kolmas etapp: hinnatakse § 7 lõikes 1 sätestatud metsapuude taimehaiguse ja –kahjustuse
vastase tõrjevahendi soetamiseks ja kasutamiseks esitatud taotlused;
Neljas etapp: hinnatakse § 6 lõikes 3 sätestatud ulukikahjustuste ennetamiseks esitatud
nõuetele vastavad taotlused;
Viies etapp: hinnatakse § 7 lõike 2 punktis 1 sätestatud tuletõkestusriba või –vööndi
rajamiseks ja korrashoidmiseks ning punktis 2 sätestatud tuletõrje veevõtukoha ja
veevõtukohale juurdepääsutee korrashoidmiseks esitatud nõuetele vastavad taotlused;
Kuues etapp: hinnatakse § 6 lõikes 2 sätestatud kasvavate puude laasimiseks esitatud nõuetele
vastavad taotlused;
Seitsmes etapp: hinnatakse § 7 lõike 2 punktis 3 sätestatud lõkke- ja õppepuhkekohtade
rajamiseks ja tähistamiseks esitatud nõuetele vastavad taotlused;
Kaheksas etapp: hinnatakse § 6 lõikes 4 sätestatud metsamajandamise seadmete ja tarvikute
soetamiseks esitatud nõuetele vastavad taotlused.
Eelpool kirjeldatud hindamismeetod tagab eriti prioriteetsete tegevuste nagu näiteks
kahjustatud metsa taastamisega seotud tegevused ning hooldusraied, võimalikult täies ulatuses
rahastamise ning võimaldab hoida kokku taotluste menetlemiseks kulutatavat aega ja
ressurssi. Kui näiteks tegevuse liigi eelarvelisi vahendeid jätkub kahjustatud metsa
taastamisega seotud tegevusteks, hooldusraieks ning metsapuude taimehaiguse ja –kahjustuse
tõrjevahendi soetamiseks ja kasutamiseks esitatud nõuetele vastavate taotluste rahuldamiseks,
tuleb hindamine läbi viia üksnes neljandas etapis ulukikahjustuste ennetamiseks esitatud
taotluste puhul. Seega kõikideks ülejäänud tegevuste (tuletõkestusriba või –vööndi rajamine
ja korrashoidmine, kasvavate puude laasimine, lõkke- ja õppepuhkekoha rajamine ja
tähistamine ning metsamajandamise seadmete ja tarvikute soetamine) rahastamiseks
eelarvelisi vahendeid ei jagu ning nendeks tegevusteks esitatud taotluste nõuetekohasust ei ole
EMKl vaja kindlaks teha.
Lõikega 5 ja 6 reguleeritakse kaasused, kui hindamiskriteeriumide rakendamise korral saavad
toetuse taotlejad võrdse arvu hindepunkte. Kui võrdse arvu hindepunkte saavad
erametsaomanik ja metsaühistu, eelistatakse metsaühistut. Kui võrdse arvu hindepunkte
saavad mitu metsaühistut, eelistakse metsaühistut, kelle liikmete arv on suurem. Kui võrdse
arvu hindepunkte saavad mitu sama liikmete arvuga metsaühistut, eelistatakse metsaühistut,
kelle taotletav toetuse summa tegevuse kohta, mida hindamiskriteeriumide alusel hinnati, on
väiksem.

Võrdsete hindepunktidega taotluse esitanud erametsaomanike puhul eelistatakse füüsilisest
isikust erametsaomanikku. Võrdsete hindepunktidega taotluse esitanud füüsilisest isikust
erametsaomanike puhul või võrdsete hindepunktidega taotluse esitanud mikroettevõtjate
puhul eelistatakse taotlust, milles taotletava toetuse summa tegevuse kohta, mida
hindamiskriteeriumide alusel hinnati, on väiksem.
Määruse §-s 17 sätestatakse taotluse rahuldamise ja rahuldamata jätmise kord.
Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa toetatava tegevuse
rahastamise eelarvet ja taotlusi hindamiskriteeriumide alusel ei hinnata, rahuldatakse kõik
nõuetele vastavad taotlused. Taotlus on nõuetele vastav, kui nii taotleja isik ehk taotleja, tema
esitatud taotlus ja tegevus, mille kohta toetust taotletakse, on abikõlblik ning vastavuses
käesolevas
määruses,
Euroopa
Liidu
õigusaktides,
Euroopa
Liidu
ühise
põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses ja arengukavas olevate nõuetega.
EMK arvestab taotluse rahuldamisel ka lõikes 5 sätestatud hindamiskriteeriumide
miinimumnõuetega ehk lävendiga – taotluse rahuldamise otsust ei tehta, kui nimetatud
miinimumnõuded ei ole täidetud.
Kui taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimise käigus tehakse kindlaks, et taotleja
või taotlus ei vasta vähemalt ühele toetuse saamise nõudele, taotluses on esitatud teadlikult
valeandmeid või taotleja mõjutab taotluse menetlemist pettuse või ähvardusega või muul
õigusvastasel viisil, taotleja ei võimalda kontrollida taotleja või taotluse vastavust toetuse
saamise nõuetele, teeb EMK taotluse rahuldamata jätmise otsuse.
Kui aga eelmise paragrahvi, so § 16 alusel on taotluste hindamise tulemusel koostatud
paremusjärjestus (vt ka selle paragrahvi selgitust etapiviisilise hindamise kohta), rahuldatakse
parimad nõuetele vastavad taotlused ehk taotlused, mis said hindepunktide summa alusel
järjekorda seatuna enim hindepunkte.
EMK teeb taotluse rahuldamise otsuse, taotluse osalise rahuldamise otsuse või taotluse
rahuldamata jätmise otsuse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse
§ 79 alusel 100 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtaja viimasest päevast. Kui
taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole võimalik või põhjendatud, võib taotletud toetuse
summat vähendada ja taotlust muuta taotleja nõusolekul ning EMK teeb taotluse osalise
rahuldamise otsuse.
Määruse §-s 18 sätestatakse nõuded ehk võimalused taotlemisega seotud muudatustest
teavitamise kohta.
Määruse §-s 19 sätestatakse toetuse saaja kohustused.
Lõikes 1 sätestatu kohaselt on üheks olulisemaks kohustuseks see, et kui toetuse saaja on
erametsaomanik, peab ta tegevuse ellu viima ja esitama tegevuse elluviimist tõendavad
dokumendid EMK-le kuni kahes osas ühe taotluse kohta ühe aasta jooksul arvates taotluse
rahuldamise otsuse tegemisest. Kui toetuse saaja on metsaühistu, peab ta tegevuse ellu viima
ja esitama tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid EMK-le kuni kahes osas
kaheksateistkümne kuu jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest. Metsaühistu
puhul on tegevuste elluviimiseks pikema tähtaja andmisel arvestatud asjaoluga, et tema
liikmete arv, kelle metsamaal tegevused ellu viiakse, on suurem ja lähtuvalt sellest on
metsaühistu tegevuse eest vastutajate töökoormus vaieldamatult suurem. Lisaks sellele on
eeldatavasti ka metsaühistu poolt kavandatud erinevate tegevuste arv suurem. Selline

tegevuse elluviimist tõendavate dokumentide EMKle esitamise hajutamine võimaldab EMKl
vältida menetlus- ja kontrollitoimingute kuhjumist lühikesele ajale ning võimaldab üldjuhul
kontrollitoimingud läbi viia ka ilmastikule vastavalt sobival ajal.
Toetuse saaja peab, sarnaselt toetuse taotlemisega, silmas pidama, et:
- tal ei ole riikliku maksu võlgnevust või selle ajatamise korral on ta tasunud maksuvõla
ajakava kohaselt;
- tema suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega nimetatud pankrotiseaduse
kohaselt ajutist pankrotihaldurit või välja kuulutatud pankrotti;
- metsaühistul või mikroettevõtjal ei tohi olla äriregistri pidaja poolt kehtivat
kustutamishoiatust.
Toetuse saaja peab võimaldama teostada järelevalvet toetuse sihipärase ja tähtaegse
kasutamise üle ning saadud toetusraha mittesihipärase kasutamise korral PRIA nõudmisel
tagasi maksma.
Metsaühistu puhul, kui tema liige on selle metsamaa, mille kohta on toetust saadud, metsamaa
sihtotstarvet muutnud enne viie aasta möödumist arvates PRIA poolt viimase toetusosa
väljamaksmisest, tuleb toetusraha tagasi maksta osaliselt, see tähendab, et tagasimakstav
toetuse suurus arvutatakse võrdeliselt metsaühistu liikme osalusega toetatava tegevuse
maksumusest. Õiguslikud suhted metsaühistu ja tema liikme vahel peaksid olema reguleeritud
käsunduslepingu või muu sarnase õigussuhte/-kokkuleppe alusel ning seda kinnitab määruse
lisas 1 toodud vormikohane kinnituskiri.
Lõige 6 reguleerib probleemi lahendamist juhuks, kui toetuse saaja tahtest sõltumatu asjaolu
tõttu vääramatu jõu või erandlike asjaolude (looduskatastroof, toetuse saaja haigus/surm,
tulekahju vms) tõttu ei ole võimalik toetuse sihipärast kasutamist tagavaid nõudeid täita.
Sellisel juhul peab toetuse saaja või tema esindaja EMKd viivitamata, so viieteistkümne
tööpäeva jooksul arvates asjaolust teada saamisest, teavitama ja esitama selle kohta
asjassepuutuvad tõendid.
Lõikega 7 sätestatakse nõue, et repellendi ning metsapuude taimehaiguse ja –kahjustuse
vastase tõrjevahendi kasutamise korral pritsitakse või määritakse repellendiga või
tõrjevahendiga kõik metsapuutaimed või selle osad. Repellendi ning taimehaiguse ja –
kahjustuse vastase tõrjevahendi kasutamise korral peab taotleja teatama vähemalt neli
tööpäeva enne tööde tegemise alustamist töö tegemise kuupäeva, koha (katastriüksus ja
metsaeraldise number) ja kasutatava repellendi või tõrjevahendi nimetuse EMKle
elektrooniliselt aadressil metsameede@eramets.ee.
Lõikega 8 on sätestatud, et hooldusraie puhul harvendusraiega ei tohi alustada enne, kui selle
kohta ei ole tehtud “lubatud” märkega metsateatist.
Määruse §-s 20 sätestatakse dokumentide loetelu, mis toetuse saaja pärast tegevuse täielikku
või osadena elluviimist ja selle eest tasumist peab esitama. Siinjuures tuleb rõhutada, et
maksetaotluse vormi koostab EMK ning avaldab selle PRIA veebilehel ja erametsanduse
portaalis www.eramets.ee.
Määruse §-s 21 sätestatakse toetuse maksmise või maksmisest keeldumise alused.
Toetus makstakse välja üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks pärast tegevuse või
investeeringu nõuetekohast elluviimist. EMK teeb PRIA-le ettepaneku toetuse maksmise või

maksmisest keeldumise kohta ning PRIA teeb toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et
toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates
tegevuse elluviimist tõendavate nõuetekohaste dokumentide saamisest.
Juhul, kui tekivad asjaolud, millest lähtuvalt peab PRIA tegema toetuse maksmisest
keeldumise otsuse, tehakse see otsus 25 tööpäeva jooksul nimetatud asjaoludest
teadasaamisest arvates. Sellisel juhul teeb EMK taotluse rahuldamise otsuse täielikult või
osaliselt kehtetuks tunnistamise kohta 20 tööpäeva jooksul PRIA poolt toetuse maksmise
keeldumise otsuse tegemisest arvates.
Määruse §-s 22 sätestatakse dokumentide säilitamise nõuded. EMK peab dokumente
säilitama kuni 2032. aasta 31. detsembrini.
Määruse § 23 ehk rakendussäte sätestab, et kuni 2015. aasta 30. juunini tuleb tuletõrje
veevõtukohale juurdepääsutee korral anda määruse § 13 lõike 1 punktis 3 sätestatud kohaliku
omavalitsuse organi kinnitus teeseaduse § 52 tähenduses. Nimetatu tuleneb
planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamise seaduse § 74 lõikest 1, mille kohaselt
jõustub ehitusseadustik, millest tuleneb ka määruse § 13 lõike 1 punktis 3 olev viide, 2015.
aasta 1. juulil.
Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu väljatöötamisel võeti aluseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr
1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu
toetuste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 (ELT L
347, 20.12.2013, lk 487–548), komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 808/2014, 17. juuli 2014,
milles sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 (Euroopa
Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta)
rakenduseeskirjad (ELT L 227, 31.7.2014, lk 18–68) ning komisjoni määruse (EL) nr
702/2014, 25. juuni 2014, Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise
kohta, millega teatavat liiki abi põllumajandus- ja metsandussektoris ja maapiirkondades
tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 193, 1.07.2014, lk 1–75).
Määruse mõjud
Metsa majandusliku ja ökoloogilise elujõulisuse parandamise käigus parandatakse metsade
elujõulisust ja majanduslikku väärtust kokku 40 000 hektaril, seal hulgas taastatakse
kahjustatud metsa ja ennetatakse metsatulekahjusid 5000 hektaril. Toetusega aidatakse kaasa
kokku 7000 metsaomandi elujõulisuse parandamisele.
Määruse rakendamiseks vajalikud kulutused ja määruse rakendamise eeldatavad tulud
Määruse rakendamiseks vajalikud avaliku sektori kulutused kogu eelarveperioodiks on kokku
10 000 000 eurot, mis jaotuvad järgmistel põhimõtetel:
1) määruse §-s 5 nimetatud kahjustatud metsa kahjustuste kõrvaldamise ja kahjustatud
metsa taastamise tegevuste, samuti määruse §-s 7 nimetatud metsapuude taimehaiguse
ja –kahjustuse ning metsatulekahju ennetamise tegevuste korral on avaliku sektori
kulu kokku 1 000 000 eurot ning tegevusi rahastatakse 85% ulatuses EAFRDst ning
15% ulatuses Eesti riigi riigieelarvest;

2) määruse §-s 6 nimetatud metsamajandamisvõtete rakendamise tegevuste korral on
avaliku sektori kulu kokku 9 000 000 eurot. Sellest 8 000 000 eurot rahastatakse 85%
ulatuses EAFRDst ja 15% ulatuses Eesti riigi eelarvest ning 1 000 000 eurot
rahastatakse 100% ulatuses EAFRDst.
3)
Eelnõu § 3 lõike 2 kohaselt võib toetust taotleda ka füüsiline isik. Tulumaksuseaduse § 19
lõike 4 punkti 3 kohaselt ei ole alates 2015. aastast Euroopa Liidu ühise
põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel makstav toetus tulumaksuvaba. Perioodil
2007-2014 maksti meetme 1.5.1 raames toetust füüsilistele isikutele 1,8 miljonit eurot, mis
moodustab kogu meetme 1.5.1 kohta väljamakstud toetusest (11 milj eurot) veidi üle 16
protsendi. Arvestades analoogse osakaaluga võib eeldada, et perioodil 2014–2020 makstakse
füüsilistele isikutele toetust umbes samas summas, millest moodustab tulumaks ca 360 000
eurot.
Määruse jõustumine
Määrus jõustub üldises korras.
Eelnõu kooskõlastamine
Eelnõu esitati kooskõlastamiseks Siseministeeriumile, Rahandusministeeriumile ja
Keskkonnaministeeriumile eelnõude infosüsteem (EIS) kaudu. EIS on töökeskkond, kus
toimub dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, edastamine ja valitsuse istungile
esitamine ning ka avalik konsultatsioon. EISi kaudu oli igaühel võimalik jälgida eelnõude
menetlemist, leida otsingu abil infosüsteemis olevaid dokumente, osaleda avalikel
konsultatsioonidel ning kooskõlastamisel oleva dokumendi kohta kommentaar esitada.
Keskkonnaministeerium kooskõlastas eelnõu märkusteta. Rahandusministeeriumi,
Siseministeeriumi ja Eesti Erametsaliidu ettepanekute ja märkustega ning MTÜ Halinga
Metsaomanike Seltsi, MTÜ Kesk-Eesti Metsaomanikud ja MTÜ Ambla Metsaühistu ühise
kirjaga tehtud ettepanekutega arvestamist või mittearvestamist iseloomustab seletuskirja lisas
toodud asjakohane tabel.

(allkirjastatud digitaalselt)
Ants Noot
Kantsler

