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Maaüksuse asukoht
Maakond

Saare maakond
Vald / linn

Saaremaa vald
Metskond

Kinnistu number
2802834

Kinnistu nimetus
PEEDU

Number Esitamise kp Katastritunnus Kvartal Eraldis Pindala (ha) Tööliik Maht (tm) Otsuse kp Otsus Kehtiv kuni
50000470402 12.02.2021 59201:003:0102 4 0.82 aegjärkne raie 30 12.02.2021 JAH 11.02.2022
50000470404 12.02.2021 59201:003:0102 3 1.50 aegjärkne raie 175 12.02.2021 JAH 11.02.2022
50000470406 12.02.2021 59201:003:0102 2 1.88 aegjärkne raie 136 12.02.2021 JAH 11.02.2022
50000470408 12.02.2021 59201:003:0102 1 0.95 harvendusraie 38 12.02.2021 JAH 11.02.2022

Registreerimisest keeldumise põhjused/soovitused/täiendavad tingimused

Metsateatis nr 50000470402, katastritunnus 59201:003:0102, eraldis nr .4

Hüpoteegipidaja nõusolek metsa raieks (Saare mk, Peedu) 12.02.2021 nr 13-2/21/3137
Eesti Vabariigi kasuks seatud kehtiva hüpoteegiga Saare maakond, Saaremaa vald, Püha-Kõnnu küla, Peedu
(registriosa/ kinnistu nr 2802834; katastriüksus 59201:003:0102) kavandatud raie mahus 375 tm kooskõlastame.

Aegjärkse raie korral palun järgige õigusaktiga sätestatud raiejärgse I rinde täiuse nõuet.

Lugupeetud metsateatise esitaja, kavandate raiet III kaitsekategooria taimeliigi kahelehine käokeel (Platanthera 
bifolia) elupaigas. 
Kaitsealuse taimeliigi elupaiga täpsed piirid on nähtavad Metsaportaalis (register.metsad.ee) kinnistu omanikuna 
sisse logides. 
Looduskaitseseaduse § 55 lõike 8 alusel on soovitav teha raieid külmunud pinnasega ning vältida elupaika 
kokkuveoteede rajamist, raiejäätmete kuhjamist või seal põletamist. 
Soovitus on antud, et aidata kaasa liigi säilimisele selles elupaigas. 
Viide liigile: http://eseis.ut.ee/efloora/Eesti-vte/species/Platanthera_bifolia.html. 
Täname, et majandate metsa säästvalt!
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.

Metsateatis nr 50000470404, katastritunnus 59201:003:0102, eraldis nr .3

Hüpoteegipidaja nõusolek metsa raieks (Saare mk, Peedu) 12.02.2021 nr 13-2/21/3137
Eesti Vabariigi kasuks seatud kehtiva hüpoteegiga Saare maakond, Saaremaa vald, Püha-Kõnnu küla, Peedu
(registriosa/ kinnistu nr 2802834; katastriüksus 59201:003:0102) kavandatud raie mahus 375 tm kooskõlastame.

Aegjärkse raie korral palun järgige õigusaktiga sätestatud raiejärgse I rinde täiuse nõuet.
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.

Metsateatis nr 50000470406, katastritunnus 59201:003:0102, eraldis nr .2

Hüpoteegipidaja nõusolek metsa raieks (Saare mk, Peedu) 12.02.2021 nr 13-2/21/3137
Eesti Vabariigi kasuks seatud kehtiva hüpoteegiga Saare maakond, Saaremaa vald, Püha-Kõnnu küla, Peedu
(registriosa/ kinnistu nr 2802834; katastriüksus 59201:003:0102) kavandatud raie mahus 375 tm kooskõlastame.

Aegjärkse raie korral palun järgige õigusaktiga sätestatud raiejärgse I rinde täiuse nõuet.
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.

Metsateatis nr 50000470408, katastritunnus 59201:003:0102, eraldis nr .1



Hüpoteegipidaja nõusolek metsa raieks (Saare mk, Peedu) 12.02.2021 nr 13-2/21/3137
Eesti Vabariigi kasuks seatud kehtiva hüpoteegiga Saare maakond, Saaremaa vald, Püha-Kõnnu küla, Peedu
(registriosa/ kinnistu nr 2802834; katastriüksus 59201:003:0102) kavandatud raie mahus 375 tm kooskõlastame.

Lugupeetud metsateatise esitaja, kavandate raiet III kaitsekategooria taimeliigi kahelehine käokeel (Platanthera 
bifolia) elupaigaga piirneval alal. 
Kaitsealuse taimeliigi elupaiga täpsed piirid on nähtavad Metsaportaalis (register.metsad.ee) kinnistu omanikuna 
sisse logides. 
Looduskaitseseaduse § 55 lõike 8 alusel on soovitav teha raieid külmunud pinnasega ning vältida elupaika 
kokkuveoteede rajamist, raiejäätmete kuhjamist või seal põletamist. 
Soovitus on antud, et aidata kaasa liigi säilimisele selles elupaigas. 
Viide liigile: http://eseis.ut.ee/efloora/Eesti-vte/species/Platanthera_bifolia.html. 
Täname, et majandate metsa säästvalt!
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.
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Põhikaart: Maa-amet 05.04.2021

Metsaregister: Eraldised 05.04.2021

Maa-amet: Katastriüksused 05.04.2021

Metsaregister: Metsateatised 05.04.2021

Metsaregister: Metsateatised (EI otsus) 05.04.2021

Metsaregister: Kahjustusteatised 05.04.2021
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