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Pärnu maakonna kaitsealuste parkide ja puistute piirid

Vastu võetud 15.03.2007 nr 76

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 1 alusel ja kooskõlas § 11 lõike 1 punktiga 3.

§ 1. Parkide piirid

Järgmiste Pärnu maakonnas paiknevate parkide piirid on esitatud kaardil määruse lisas1:
1) Allikukivi park5;
2) Are mõisa park5;
3) Audru mõisa park2;
4) Enge mõisa park7;
5) Illuste mõisa park5;
6) Jäärja mõisa park5;
7) Kaelase mõisa park5;
8) Kõima mõisa park5;
9) Mõtsu mõisa park5;
10) Oidremaa mõisa park5;
11) Pootsi mõisa park3;
12) Pööravere mõisa park3;
13) Sikana talupark4;
14) Sindi kirikupark6;
15) Surju mõisa park2;
16) Taali mõisa park2;
17) Tali mõisa park5;
18) Tori pastoraadi park2;
19) Tõstamaa mõisa park2;
20) Uulu mõisa park2;
21) Vana-Varbla mõisa park3;
22) Veltsa mõisa park5;
23) Voltveti ehk Tihemetsa mõisa park3.

§ 2. Puistute piirid

Järgmiste Pärnu maakonnas paiknevate puistute piirid on esitatud kaardil määruse lisas1:
1) Kõnnu puistu4;
2) Vaskrääma põlispuudesalu2.

§ 3. Kaitsekord

Paragrahvides 1 ja 2 nimetatud parkide ja puistute kaitsekord on sätestatud Vabariigi Valitsuse 3. märtsi 2006. a
määrusega nr 64 «Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri».
1Kaitsealuste parkide ja puistute välispiirid on märgitud määruse lisas esitatud kaartidel, mis on koostatud Eesti
põhikaardi (mõõtkava 1:10 000) alusel, kasutades Lamberti koonilist Euref EST 92 projektsiooni ja maakatastri andmeid
seisuga mai 2006. a. Parkide kaartidega saab tutvuda Pärnumaa keskkonnateenistuses, Keskkonnaministeeriumis,
Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).
2Park või puistu on kaitse alla võetud Pärnu Rajooni TSN Täitevkomitee 12. septembri 1958. a otsusega nr 376 «Kohaliku
tähtsusega looduse objektide kaitse alla võtmisest».
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3Park on kaitse alla võetud Eesti NSV Ministrite Nõukogu 5. juuni 1959. a määrusega nr 218 «Abinõudest parkide
säilitamiseks ja korrastamiseks vabariigis».
4Park või puistu on kaitse alla võetud Vändra Rajooni TSN Täitevkomitee 11. jaanuari 1961. a üldkohustusliku otsusega nr 8
«Looduskaitse kindlustamisest Vändra rajoonis».
5Park on kaitse alla võetud Pärnu Rajooni TSN Täitevkomitee 5. veebruari 1964. a otsusega nr 26 «Pärnu rajooni looduse
kaitsest».
6Park on kaitse alla võetud Pärnu Linna RSN Täitevkomitee 13. novembri 1981. a otsusega nr 348 «Parkide, puiesteede ja
teiste loodusobjektide looduskaitse alla võtmise kohta».
7Park on kaitse alla võetud Pärnu Maakonnavalitsuse 12. juuli 1991. a määrusega nr 319 «Kohaliku tähtsusega looduskaitse
objektide kohta».

Peaminister Andrus ANSIP

Keskkonnaminister Rein RANDVER

Riigisekretär Heiki LOOT

Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri
29.06.2005. a resolutsioon nr 17-1/0505738.
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Voltveti ehk Tihemetsa mõisa park
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