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Maaüksuse asukoht
Maakond

Saare maakond
Vald / linn

Saaremaa vald
Metskond

Kinnistu number
1453434

Kinnistu nimetus
SARAPUU

Number Esitamise kp Katastritunnus Kvartal Eraldis Pindala (ha) Tööliik Maht (tm) Otsuse kp Otsus Kehtiv kuni
50000665262 11.05.2022 44001:002:0116 4 1.59 harvendusraie 60 11.05.2022 JAH 10.05.2023
50000665264 11.05.2022 44001:002:0116 2 0.75 harvendusraie 13 11.05.2022 JAH 10.05.2023
50000665268 11.05.2022 44001:002:0116 3 1.31 harvendusraie 24 12.05.2022 JAH 11.05.2023
50000552887 12.05.2022 44001:002:0116 1 0.77 lageraie 110 12.05.2022 JAH 11.05.2023

Registreerimisest keeldumise põhjused/soovitused/täiendavad tingimused

Metsateatis nr 50000665262, katastritunnus 44001:002:0116, eraldis nr .4

Metsateatis vastab Metsaseaduse §41 lg 8¹ nõuetele. Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks 
tegemisest arvates, esitades vaide Keskkonnaametile haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse 
halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. 

Looduskaitseseaduse ( LKS §55 lg 6¹) alusel on keelatud looduslikult esinevate lindude tahtlik häirimine, eriti 
pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal. Lindude pesitsemise tippaeg on aprilli keskpaigast suve keskpaigani. 
Lindude asustustihedus on reeglina kõrgem segametsades (laane-, salu- ja soovikumetsades) ning kasvab metsa 
vanuse tõustes. 

Aitäh, et aitad hoida loodust ja elurikkust.

Metsateatis nr 50000665264, katastritunnus 44001:002:0116, eraldis nr .2

Hoiatus! Tööala võib kattuda kaitstava loodusobjektiga: KRP; Vilsandi rahvuspark. Tööde teostamisel jälgige 
seadusandlust ja kaitstava loodusobjekti piirjooni. Abi saamiseks võib pöörduda Keskkonnaameti poole.
Metsateatis vastab Metsaseaduse §41 lg 8¹ nõuetele. Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks 
tegemisest arvates, esitades vaide Keskkonnaametile haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse 
halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. 

Looduskaitseseaduse ( LKS §55 lg 6¹) alusel on keelatud looduslikult esinevate lindude tahtlik häirimine, eriti 
pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal. Lindude pesitsemise tippaeg on aprilli keskpaigast suve keskpaigani. 
Lindude asustustihedus on reeglina kõrgem segametsades (laane-, salu- ja soovikumetsades) ning kasvab metsa 
vanuse tõustes. 

Aitäh, et aitad hoida loodust ja elurikkust.

Metsateatis nr 50000665268, katastritunnus 44001:002:0116, eraldis nr .3

Metsateatis vastab Metsaseaduse §41 lg 8¹ nõuetele. Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks 
tegemisest arvates, esitades vaide Keskkonnaametile haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse 
halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. 

Looduskaitseseaduse ( LKS §55 lg 6¹) alusel on keelatud looduslikult esinevate lindude tahtlik häirimine, eriti 
pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal. Lindude pesitsemise tippaeg on aprilli keskpaigast suve keskpaigani. 
Lindude asustustihedus on reeglina kõrgem segametsades (laane-, salu- ja soovikumetsades) ning kasvab metsa 
vanuse tõustes. 

Aitäh, et aitad hoida loodust ja elurikkust.

Metsateatis nr 50000552887, katastritunnus 44001:002:0116, eraldis nr .1



Lugupeetud metsateatise esitaja. Keskkonnaamet juhib tähelepanu järgnevale:
1. Metsaseaduse § 29 lõike 1, 2 ja 3 kohaselt tuleb jätta lageraielangile säilikpuid ja seemnepuid ning 
metsaseaduse kohustuse täitmisel tuleks jälgida, et seemne- ja säilikpuud jäetakse võimalusel elektriliinidest, 
hoonetest, teedest ja muudest elutähtsatest tehnovõrkudest ohutusse kaugusesse.
2. Eraldise loodeosas on II kaitsekategooria taimeliigi hariliku luuderohi elupaik, kus ei ole lubatud 
metsaveomasinatega liikuda, sinna metsamaterjali ladustada, ega raidmeid jätta.
Metsateatis vastab Metsaseaduse §41 lg 8¹ nõuetele. Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks 
tegemisest arvates, esitades vaide Keskkonnaametile haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse 
halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. 

Looduskaitseseaduse ( LKS §55 lg 6¹) alusel on keelatud looduslikult esinevate lindude tahtlik häirimine, eriti 
pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal. Lindude pesitsemise tippaeg on aprilli keskpaigast suve keskpaigani. 
Lindude asustustihedus on reeglina kõrgem segametsades (laane-, salu- ja soovikumetsades) ning kasvab metsa 
vanuse tõustes. 

Aitäh, et aitad hoida loodust ja elurikkust.
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