Keskkonnaamet teatab, et Keskkonnaministri 27.03.2019 käskkirjaga nr 1-2/19/271 on algatatud määruse
„Jõgeva maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine”
menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet. Menetluse materjalidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Jõgeva (Aia 2) ja
Tartu kontoris (Aleksandri 14) ning Keskkonnaameti (www.keskkonnaamet.ee) veebilehel ajavahemikus 14.05.–28.05.2019.
Keskkonnaamet ootab teie põhjendatud ettepanekuid ja arvamusi hiljemalt 28. maiks 2019 e-posti aadressil
info@keskkonnaamet.ee või aadressil Aleksandri 14, 51004 Tartu.
Loodusobjektide looduskaitseväärtuse kadumise tõttu arvatakse riikliku kaitse alt välja järgmised Jõgeva maakonnas asuvad
pargid ja puistud: J. Aamissepa selektsiooniaed, Kudina park ja puiestee, Leedi põlispuude grupp, Liivoja puudegrupp,
Rahuoru park, Ripuka puudegrupp, Saduküla kooli park, Saduküla puudegrupp, H. Järve dendropark, Pisisaare park ja
puiestee, Kursi põlispuude grupp, Nõmme talu dendraarium, Põltsamaa Lossi tänava metsapark ja Sõpruse park.
PÕLTSAMAA VALLAS VÄLJAARVATAVAD PARGID JA PUISTUD
Pisisaare park ja puiestee (keskkonnaregistri kood KLO1200164) on rajatud 19. sajandi viimasel veerandil
vabakujundusliku koolipargina ja seda on pidevalt, kuid süsteemitult täiendatud eri puuliikidega. Alal kasvavad üksikud
põlised männid ja tammed. Endise Pajusi valla üldplaneeringus märgitakse Pisisaare parki asulat ilmestava kaitsealuse
loodusobjektina, millel on rekreatsiooniväärtus. Kuna park on pigem asulahaljastus kui pargiansambel, seal puuduvad
erakordsete mõõtmetega puud ja dendroloogilised haruldused, siis arvatakse park riikliku kaitse alt välja.
Kursi põlispuude grupp (keskkonnaregistri kood KLO1200263). Tuginedes Venemaa üheverstasele kaardile (1901) on Kursi
põlispuude grupi puhul tegemist juba algselt kitsa ja lihtsa pargiga, mille põhikujunduse moodustasid puuderead pargiala
piiridel. Käesoleval ajal kasvab pargis üksikult või väikeste gruppidena põliseid tammesid, lehiseid ja pärnasid.
Maastikuarhitektide-ekspertide S. Nurme ja N. Nutti hinnangul on kiriku ümbruse põlised puud hukkunud ja mõningane
väärtus on vaid pastoraadi hoone ümbruses olevatel puudel. Kuna olemasolevad puud ei ole erakordsete mõõtmetega ja ei
moodusta silmapaistvat pargiarhitektuurilist tervikut, arvatakse puude grupp riikliku looduskaitse alt välja.
Nõmme talu dendraarium (keskkonnaregistri kood KLO1200273). Tuginedes dendroloogiaekspertide E. Laasi ja
S. Treumuthi hinnangule on tegu „armastusega rajatud kodukujundusega, millel on vaid ajalooline väärtusˮ. Kuna
dendraarium on metsistunud, seal puuduvad eriliste mõõtmetega vanad puud ja sel ei ole teaduslikku väärtust, arvatakse
dendraarium riikliku kaitse alt välja.
Põltsamaa Lossi tn metsapark (keskkonnaregistri kood KLO1200474) ei ole kunagi olnud planeeritud pargiala. Tegu on
liigendamata puistuga, kus peamised puuliigid on saar, vaher ja jalakas, rühmiti ka haab. Äärealadel kasvab üksikuid pärnasid
ja tammesid. Teadaolevalt puudub nimetatud metsapargil ka teaduslik väärtus, s.t alal ei ole registreeritud haruldasi puuliike
ega ka erakordselt silmapaistvate mõõtmetega või vanusega puid. Ükski puudest ei klassifitseeru seetõttu looduse
üksikobjektiks. Ala on kohati liigniiske. Puistus on palju jalakuivanud saari ning kohati on lamapuitu. Liigniiske pinnas ei
võimalda ala kasutamist puhke-eesmärkidel. Ala on võsastunud (peamiselt toomingas ning jalaka ja saare looduslik uuendus)
ja seda ei kasutata jalutusalana ega sportimiseks. Arvestades eeltoodut puudub metsapargil kaitseväärtus kaitsealuste parkide,
arboreetumite ja puistute kaitse-eeskirja tähenduses ja see arvatakse riikliku kaitse alt välja.
Põltsamaa Sõpruse park (keskkonnaregistri kood KLO1200273) on näide nõukogudeaegsest pargiplaneeringust (autor Ene
Ilves), mis väärib kaitset omanäolise eklektilise kujunduse, skulptuuride ja kultuuriloolise tausta tõttu. Alal on kasutatud
peamiselt kodumaiseid puuliike aga ka parginduses laialt levinud eksoote, mistõttu alal ei ole teaduslikku (dendroloogilist)
väärtust. Pargil on puhkemajanduslik väärtus nii kohalikul kui ka üleriigilisel tasandil, sest seda kasutatakse kokkutulekute
kohana ja rohkete skulptuuride tõttu ka turismisihtkohana. Menetluse ettevalmistamise käigus tegi Põltsamaa Vallavalitsus
ettepaneku ala kaitseks kohalikul tasandil, millega Keskkonnaamet on nõustunud. Park arvatakse riikliku kaitse alt välja, et
vältida kahe eri tasandi kaitseala kattumist.
Keskkonnaamet teeb looduskaitseseaduse § 9 lõike 4 punkt 3 alusel ettepaneku arutada asja ilma avaliku aruteluta. Vastava
ettepanekuta avalikku arutelu ei korraldata.
Täiendav info telefonil 5336 5805 Maris Paju või e-posti aadressil maris.paju@keskkonnaamet.ee.

