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Vabariigi Valitsuse 8. juuli 2004. a määruse
nr 242 „Kaitstavat loodusobjekti sisaldava

kinnisasja riigi poolt omandamise ja ettepanekute
menetlemise kord ning kriteeriumid, mille alusel
loetakse ala kaitsekord kinnisasja sihtotstarbelist

kasutamist oluliselt piiravaks ning kinnisasja
väärtuse määramise kord ja alused” muutmine

Vastu võetud 29.08.2013 nr 132

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 20 lõike 3 alusel.

Vabariigi Valitsuse 8. juuli 2004. a määruses nr 242 „Kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja riigi poolt
omandamise ja ettepanekute menetlemise kord ning kriteeriumid, mille alusel loetakse ala kaitsekord kinnisasja
sihtotstarbelist kasutamist oluliselt piiravaks ning kinnisasja väärtuse määramise kord ja alused” tehakse
järgmised muudatused:

1)määruse pealkirja täiendatakse pärast sõna „piiravaks” komaga;

2)paragrahvi 4 lõike 1 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Kinnisasja omandamise ettepaneku tegemise õigus on:”;

3)paragrahvi 4 lõike 2 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) tuvastab kaitstava loodusobjekti valitseja, kes on kinnisasja omanik või omanikud, millal on omandamine
toimunud ja kas võõrandamistehing sisaldas informatsiooni kaitstava loodusobjekti kohta;”;

4)paragrahvi 6 lõige 11sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Ettepanekule lisatakse sõltuvalt omandamisviisist õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korralduse,
pärimistunnistuse, abielutunnistuse või „Looduskaitseseaduse” § 20 lõike 11punktis 3 kirjeldatud sugulusastet
tõendava dokumendi koopia, välja arvatud juhul, kui kinnisasi on kaitse alla võetud pärast omandamist või
kinnisasja kaitsekord on pärast omandamist muutunud rangemaks.”;

5) paragrahvi 61lõike 1 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Kinnisasja omandamiseks tehtud ettepanekud menetletakse nende laekumise järjekorras, kui seadusest ei tulene
teisiti või kui ei esine mõjuvaid põhjusi menetluse pikendamiseks.”;

6)paragrahvi 61täiendatakse lõikega 11järgmises sõnastuses:

„(11) Lõikes 1 nimetatud mõjuva põhjusena on käsitatav kinnisasja jagamine, kinnisasja koormavatest
asjaõigustest vabastamine, pärimine, hinnavaidlus või muu sarnane menetlusega seotud asjaolu.”;

7)paragrahvi 7 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) teha kinnisasja omanikule ettepanekuid kinnistusraamatus kinnisasja koormavaid asjaõigusi käsitlevate
kannete muutmiseks või kustutamiseks selliselt, et riigi poolt omandatav kinnisasi oleks koormatud üksnes
seadusjärgsete kitsendustega või muude kitsenduste või piiratud asjaõigustega, mida nende olemuse tõttu ei ole
võimalik kinnistusraamatust kustutada;”;
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8)paragrahvi 72lõike 4 punktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„1) sortimentidele vastava ühikuhinna määramisel Riigimetsa Majandamise Keskuse poolt hindamisele
eelnenud kolme kalendriaasta jooksul teostatud vastava metsamaterjali (sortimentide) müügi tehingute keskmist
hinda. Keskmine hind (eurot/m3) leitakse, jagades kõigi antud perioodil teostatud samaliigiliste sortimentide
müügitehingute väärtuste summa nende tehingute käigus müüdud sortimentide summaarse mahuga;
2) metsauuendustööde kuluhindade määramisel Riigimetsa Majandamise Keskuse poolt kinnisasja
omandamisele eelnenud kolme kalendriaasta jooksul teostatud metsauuendustööde statistilist keskmist kulu
hektari kohta;”;

9)paragrahvi 8 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) vajadusel sõltuvalt omandamisviisist õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korralduse,
pärimistunnistuse, abielutunnistuse või „Looduskaitseseaduse” § 20 lõike 11punktis 3 kirjeldatud sugulusastet
tõendava dokumendi koopia, välja arvatud juhul, kui kinnisasi on kaitse alla võetud pärast omandamist või
kinnisasja kaitsekord on pärast omandamist muutunud rangemaks.”;

10)paragrahvi 8 lõike 2 teine lause jäetakse välja;

11)paragrahvi 8 lõike 3 esimene lause jäetakse välja;

12)paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Kui avaldused selliste kinnisasjade riigi poolt omandamiseks, mis vastavad käesoleva määruse
§-s 31sätestatud kriteeriumidele, kuid mis on omandatud pärast nende kaitse alla võtmist ja mille
võõrandamistehing sisaldas informatsiooni kaitstava loodusobjekti kohta ning mille suhtes ei kehti
„Looduskaitseseaduse” § 20 lõike 11punktides 1–4 nimetatud erandid, on esitatud enne 15. aprilli 2013. a, siis
menetletakse need lõpuni nende laekumise järjekorras pärast ülejäänud omandamise avalduste lahendamist.”.
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