
Allikas: Metsaressursi arvestuse riiklik register Väljavõtte kuupäev: 04.11.2021 16:39

Maaüksuse asukoht
Maakond

Võru maakond
Vald / linn

Võru vald
Metskond

Kinnistu number
2355941

Kinnistu nimetus

Number Esitamise kp Katastritunnus Kvartal Eraldis Pindala (ha) Tööliik Maht (tm) Otsuse kp Otsus Kehtiv kuni
50000512633 29.10.2021 91801:006:0263 1 0.43 lageraie 106 03.11.2021 JAH 02.11.2022
50000512635 29.10.2021 91801:006:0263 2 0.79 lageraie 151 03.11.2021 JAH 02.11.2022
50000512637 29.10.2021 91801:006:0263 3 0.67 harvendusraie 80 03.11.2021 JAH 02.11.2022
50000512639 29.10.2021 91801:006:0263 5 0.15 lageraie 30 03.11.2021 JAH 02.11.2022
50000512641 29.10.2021 91801:006:0263 6 0.45 lageraie 85 03.11.2021 JAH 02.11.2022

Registreerimisest keeldumise põhjused/soovitused/täiendavad tingimused

Metsateatis nr 50000512633, katastritunnus 91801:006:0263, eraldis nr .1

Lugupeetud metsateatise esitaja

Keskkonnaamet esitab Teile lageraie registreerimise ja tähelepanu juhtimise. 

Keskkonnaamet juhib tähelepanu: 
1. Metsaseaduse kohaselt tuleb raie tegemisel raielangile jätta hektari kohta alles vähemalt 5 tihumeetrit puid. 

Metsaseaduse (edaspidi MS) § 29 lõike 1 punkti 3 kohaselt lageraie korral raiutakse raielangilt ühe aasta jooksul 
raie algusest arvates kõik puud, välja arvatud säilikpuud ehk elustiku mitmekesisuse tagamiseks vajalikud puud 
või nende säilinud püstiseisvad osad tüvepuidu kogumahuga vähemalt viis tihumeetrit ühe hektari kohta. 
Keskkonnaministri 27.12.2006 määruse nr 88 „Metsa majandamise eeskiri“ § 13 lõike 4 kohaselt säilikpuud 
koristamisele ei kuulu ja jäävad metsa alatiseks. 

MS § 41 lõigetest 7 ja 8 tulenevalt peab Keskkonnaamet hindama metsateatisega kavandatud tegevuse 
õigusaktide nõuetele vastavust ning kui kavandatud raie ei vasta õigusaktide nõuetele on Keskkonnaametil 
õigus selle registreerimisest keelduda. 

Lugupidamisega

Margit Avikson
metsahoiu vanemspetsialist
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 50000512635, katastritunnus 91801:006:0263, eraldis nr .2

Lugupeetud metsateatise esitaja

Keskkonnaamet esitab Teile lageraie registreerimise ja tähelepanu juhtimise. 

Keskkonnaamet juhib tähelepanu: 
1. Metsaseaduse kohaselt tuleb raie tegemisel raielangile jätta hektari kohta alles vähemalt 5 tihumeetrit puid. 

Metsaseaduse (edaspidi MS) § 29 lõike 1 punkti 3 kohaselt lageraie korral raiutakse raielangilt ühe aasta jooksul 
raie algusest arvates kõik puud, välja arvatud säilikpuud ehk elustiku mitmekesisuse tagamiseks vajalikud puud 
või nende säilinud püstiseisvad osad tüvepuidu kogumahuga vähemalt viis tihumeetrit ühe hektari kohta. 
Keskkonnaministri 27.12.2006 määruse nr 88 „Metsa majandamise eeskiri“ § 13 lõike 4 kohaselt säilikpuud 
koristamisele ei kuulu ja jäävad metsa alatiseks. 

MS § 41 lõigetest 7 ja 8 tulenevalt peab Keskkonnaamet hindama metsateatisega kavandatud tegevuse 
õigusaktide nõuetele vastavust ning kui kavandatud raie ei vasta õigusaktide nõuetele on Keskkonnaametil 
õigus selle registreerimisest keelduda. 

Lugupidamisega



Margit Avikson
metsahoiu vanemspetsialist
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 50000512637, katastritunnus 91801:006:0263, eraldis nr .3

Lugupeetud metsateatise esitaja

Keskkonnaamet esitab Teile harvendusraie registreerimise ja tähelepanu juhtimise.

Keskkonnaamet juhib tähelepanu:
1. Tuginedes kehtivatele inventeerimisandmetele ei tohi kavandatava raie teostamisel puistu esimese rinde 
rinnaspindala langeda alla 17,9 m2/ha.

Kavandate harvendusraiet raiemahuga 80 tm. 2020 aasta koostatud inventeerimisandmete kohaselt kasvab 
kavandataval raiealal 25 m kõrgune kase enamusega puistu rinnaspindalaga 26,0 m2/ha. 

Keskkonnaministri 27.12.2006 määruse nr 88 „Metsa majandamise eeskiri“ (edaspidi määrus) § 6 lõike 4 
kohaselt ei tohi pärast harvendusraiet puistu esimese rinde rinnaspindala olla väiksem määruse lisas 1 
märgitust. Lähtuvalt määruse lisast 1 ei tohi kavandatava harvendusraiesse planeeritud alal kasvava puistu 
esimese rinde rinnaspindala langeda alla 17,9 m2/ha. 

Kavandatava raiemahu korral võib I rinde rinnaspindala langeda alla raiet lubava piirväärtuse 17,9 m2/ha. 
Arvestuslikult, tuginedes 2020 aastal koostatud inventeerimisandmetele ei tohi kavandatava harvendusraiega I 
rindest raiuda rohkem kui 61 tm. 

Metsaseaduse § 41 lõigetest 7 ja 8 tulenevalt peab Keskkonnaamet hindama metsateatisega kavandatud 
tegevuse õigusaktide nõuetele vastavust ning kui kavandatud raie ei vasta õigusaktide nõuetele on 
Keskkonnaametil õigus selle registreerimisest keelduda. 

Lugupidamisega

Margit Avikson
metsahoiu vanemspetsialist
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 50000512639, katastritunnus 91801:006:0263, eraldis nr .5

Lugupeetud metsateatise esitaja

Keskkonnaamet esitab Teile lageraie registreerimise, tingimuse ja soovituse.

Keskkonnaregistri andmetel asub kavandatud raieala II kategooria kaitsealuste liikide tiigilendlase, 
suurvidevlase, põhja-nahkhiire ja pargi-nahkhiire elupaigas (edaspidi nahkhiired). Elupaikade täpsed piirid on 
tuvastatavad Metsaportaalis (register.metsad.ee) kinnistu omanikuna sisse logides.

Keskkonnaamet annab nõusoleku lageraie teostamiseks järgmisel tingimusel:
1. Nahkhiirte elupaigas teostada raie väljaspool ajavahemikku 1. mai – 15. august (nahkhiirte sigimisperiood).

Keskkonnaamet soovitab:
1. Jätta kasvama vanu õõnsustega puid, surnult seisvaid puid ja tüükaid, mis pakuvad varjevõimalusi 
nahkhiirtele.

Nahkhiired kasutavad pesa- ja varjepaikadena vanemaid õõnsuste, pragude ja paksu korbaga puid, aga ka 
pööninguid, keldreid ja muid sobilikke inimtekkelisi objekte. Ohuteguriteks nahkhiirtele on pesitsus- ja 
varjepaikadeks sobivate metsade majandamine, sellega kaasnev varjepaikade kadumine (sh surnud puude 
eemaldamine hooldusraiete käigus) ning poegade kasvatamise aegne häirimine.

Looduskaitseseaduse § 55 lõike 6 kohaselt on kaitsealuse loomaliigi isendi püüdmine ja tahtlik häirimine 



paljunemise, poegade kasvatamise, talvitumise ning rände ajal keelatud. Raied kujutavad nahkhiirtele ohtu siis, 
kui neid tehakse perioodil 1. maist kuni 15. augustini, kuna sel perioodil toimub poegimiskolooniate 
moodustumine ja poegade üleskasvatamine.

Metsaseaduse § 41 lõigetest 7 ja 8 tulenevalt peab Keskkonnaamet hindama metsateatisega kavandatud 
tegevuse õigusaktide nõuetele vastavust ning kui kavandatud raie ei vasta õigusaktide nõuetele on 
Keskkonnaametil õigus selle registreerimisest keelduda.

Lugupidamisega

Margit Avikson
metsahoiu vanemspetsialist
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 50000512641, katastritunnus 91801:006:0263, eraldis nr .6

Lugupeetud metsateatise esitaja

Keskkonnaamet esitab Teile lageraie registreerimise, tingimuse ja soovituse.

Keskkonnaregistri andmetel asub kavandatud raieala II kategooria kaitsealuste liikide tiigilendlase, 
suurvidevlase, põhja-nahkhiire ja pargi-nahkhiire elupaigas (edaspidi nahkhiired). Elupaikade täpsed piirid on 
tuvastatavad Metsaportaalis (register.metsad.ee) kinnistu omanikuna sisse logides.

Keskkonnaamet annab nõusoleku lageraie teostamiseks järgmisel tingimusel:
1. Nahkhiirte elupaigas teostada raie väljaspool ajavahemikku 1. mai – 15. august (nahkhiirte sigimisperiood).

Keskkonnaamet soovitab:
1. Jätta kasvama vanu õõnsustega puid, surnult seisvaid puid ja tüükaid, mis pakuvad varjevõimalusi 
nahkhiirtele.

Nahkhiired kasutavad pesa- ja varjepaikadena vanemaid õõnsuste, pragude ja paksu korbaga puid, aga ka 
pööninguid, keldreid ja muid sobilikke inimtekkelisi objekte. Ohuteguriteks nahkhiirtele on pesitsus- ja 
varjepaikadeks sobivate metsade majandamine, sellega kaasnev varjepaikade kadumine (sh surnud puude 
eemaldamine hooldusraiete käigus) ning poegade kasvatamise aegne häirimine.

Looduskaitseseaduse § 55 lõike 6 kohaselt on kaitsealuse loomaliigi isendi püüdmine ja tahtlik häirimine 
paljunemise, poegade kasvatamise, talvitumise ning rände ajal keelatud. Raied kujutavad nahkhiirtele ohtu siis, 
kui neid tehakse perioodil 1. maist kuni 15. augustini, kuna sel perioodil toimub poegimiskolooniate 
moodustumine ja poegade üleskasvatamine.

Metsaseaduse § 41 lõigetest 7 ja 8 tulenevalt peab Keskkonnaamet hindama metsateatisega kavandatud 
tegevuse õigusaktide nõuetele vastavust ning kui kavandatud raie ei vasta õigusaktide nõuetele on 
Keskkonnaametil õigus selle registreerimisest keelduda.

Lugupidamisega

Margit Avikson
metsahoiu vanemspetsialist
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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