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Tallinn
Jõgeva maakonna kaitsealuste looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine
Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 6 ja § 13 lõike 1 alusel.
§ 1. Kaitse alt väljaarvamine
Loodusobjektide hävimise või nende looduskaitseväärtuse kadumise tõttu arvatakse kaitse alt
välja järgmised Jõgeva maakonnas asuvad kaitstavad looduse üksikobjektid:
1) Kalana linnamägi (KLO4001065) 1;
2) Kalevipoja luisk (KLO4000475);
3) Kalmemägi (KLO4001066);
4) Kasekingu pere kased (KLO4001282);
5) Kitsesoo nõiakuusk (KLO4000601);
6) Luua hall pähklipuu (KLO4001280);
7) Luua jalakas (KLO4001279);
8) Luua kuusk (KLO4001278);
9) Mesipuu kask (KLO4001277);
10)
Männitukk „Otimäelˮ (KLO4001284);
11)
Roela linnamägi (KLO4000142);
12)
Sepa talu pärn (KLO4001276);
13)
Tuuleveski kask (KLO4000398);
14)
Undi vahtkonna rändrahn (KLO4001288);
15)
Viruorg (KLO1000434).
§ 2. Kaitse alla võtmise otsuste kehtetuks tunnistamine
Paragrahvis 1 nimetatud kaitstavate loodusobjektide kaitse alt väljaarvamisega tunnistada
kehtetuks järgmised kaitse alla võtmise otsused:
1) Sotsiaalministri 26. veebruari 1940. a otsuse üksikute puude ja rändrahnude looduskaitse alla
võtmise asjus alajaotuse A. Puud punkt 6 Sepa talu pärn;
2) Eesti NSV Hariduse Rahvakomissari 22. veebruari 1941. a otsuse üksikute puude,
rändrahnude ja hiiukirnu looduskaitse alla võtmise asjas alajaotuse II Rändrahnud punkt 7 Undi

vahtkonna rändrahn;
3) Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuva Looduskaitse Valitsuse juhataja 17. märtsi
1959. a käskkirja nr 25 „Riikliku kaitse alla kuuluvate rändrahnude, kivikülvide ja põliste
puude nimekirjade kinnitamisestˮ lisa nr 1 „Riikliku kaitse alla kuuluvate rändrahnude ja
kivikülvide loeteluˮ punkt 81 Kalevipoja luisk ning lisa nr 2 „Riikliku kaitse alla kuuluvate
põliste puude loeteluˮ punktid 69 Kask (keskkonnaregistris Mesipuu kask), 70 Kuusk
(keskkonnaregistris Luua kuusk), 73 Jalakas (keskkonnaregistris Luua jalakas), 74 Hall
pähklipuu (keskkonnaregistris Luua hall pähklipuu), 173 Kask (keskkonnaregistris Tuuleveski
kask) ja 175 Kased (keskkonnaregistris Kasekingu pere kased);
4) Põltsamaa Rajooni TSN Täitevkomitee 24. septembri 1959. a otsuse nr 85 „Põltsamaa
rajooni territooriumil asuvate looduskaitse objektide, arheoloogiliste ja ajalooliste
mälestusmärkide kinnitamisest majandite, asutuste, ettevõtete, koolide jne hooldamiseleˮ
punkti 1 alajaotuse a) Vabariikliku tähtsusega looduskaitse objektid punktid 16 Kask
(keskkonnaregistris Tuuleveski kask) ja 18 Kased (keskkonnaregistris Kasekingu pere kased)
ning alajaotuse b) Kohaliku tähtsusega looduskaitse objektid punkt 39 Männitukk „Otimägiˮ;
5) Jõgeva Rajooni TSN Täitevkomitee 17. juuni 1964. a otsuse nr 94 „Looduse kaitsest Jõgeva
rajoonis” lisa nr 1 „Riikliku kaitse all olevad kohaliku tähtsusega looduskaitse objektidˮ
alajaotus A. Pargid ja puud punkt 35 Männitukk „Otimägiˮ ning alajaotus B. Arheoloogilised
ja ajaloolised mälestusmärgid punkt 15 Hiiekoht „Kalmemägiˮ ja ohvrikivi ning lisa 2
„Riikliku kaitse all olevad vabariikliku tähtsusega looduskaitse objektidˮ punktid 8 Kalevipoja
luisk, 17 Kask (keskkonnaregistris Mesipuu kask), 19 jalakas (keskkonnaregistris Luua
jalakas), 26 kask (keskkonnaregistris Tuuleveski kask) ja 28 kased (keskkonnaregistris
Kasekingu pere kased);
6) Jõgeva Rajooni TSN Täitevkomitee 17. juuli 1968. a otsuse nr 113 „Looduse kaitsest Jõgeva
rajoonisˮ lisa 1 alajaotuse B. „Põlispuud ja puudegrupidˮ punktid 4 Männitukk „Otimäelˮ ja
11 Kask mesipuu (keskkonnaregistris Mesipuu kask) ning alajaotuse C. „Maastiku
üksikelemendidˮ punktid 4 Viruorg, 6 Kalana linnamägi, 10 Hiie koht „Kalmemägiˮ ja
11 Roela linnamägi ja lisa 2. „Riikliku kaitse all olevad vabariikliku tähtsusega
looduskaitseobjektidˮ alajaotuse B. Põlispuud punktid 3 Kask (keskkonnaregistris Tuuleveski
kask) ja 10 Kased (6 tk) (keskkonnaregistris Kasekingu pere kased) ning alajaotuse
C. Rändrahnud punkt 6 Kalevipoja luisk;
7) Jõgeva Maavalitsuse 29. juuli 1992. a määruse nr 118 „Kohalike looduskaitsealade
moodustamine ja üksikobjektide kaitse alla võtmineˮ punkt 1.4 Kitsesoo „nõiakuuskˮ.
§ 3. Otsuste kehtetuks tunnistamise põhjendus
Põhjendused üksikobjektide kaitse alt välja arvamise kohta on esitatud määruse seletuskirjas.
§ 4. Määruse jõustumine
Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
§ 5. Menetluse läbiviimine
Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 11. märtsi 2021. a käskkirjaga nr 1-2/21/124

algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud
käesoleva määruse seletuskirjas2.
§ 6. Vaidlustamine
Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale
õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.
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Sulgudes on siin ja edaspidi märgitud keskkonnaregistri kood (KKR).
Määruse seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.
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