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Vastu võetud 28.04.2004 nr 35

Muudetud järgmiste aktidega

Vastuvõtmine Avaldamine Jõustumine
10.06.2005 RTL 2005, 70, 974 01.07.2005 .

Määrus kehtestatakse «Jahiseaduse» § 6 lõike 3 ja § 11 lõike 2 alusel.

§ 1. [Kehtetu - RTL 2005, 70, 974- jõust. 01.07.2005]

§ 2. Puka jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

 (1) Puka jahipiirkonna pindala on 13 600 hektarit.

 (2) Puka jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

 Puka jahipiirkonna piir läheb Võrtsjärve rannajoone ja Pühaste sihi ristumiskohast mööda Pühaste sihti
Pikassilla metskonna kvartali PS032 edelanurgani; sealt mööda Pikassilla metskonna kvartalite PS032, PS037,
PS038 ja PS039 lõunasihti Rõngu–Pikassilla maanteeni, jätkudes mööda Rõngu–Pikassilla maanteed Aakre–
Pühaste maanteeni; teeristist mööda Aakre–Pühaste maanteed Tartu–Valmiera kõrgepingeliini trassini ning
mööda kõrgepingeliini trassi Saariku teeni; edasi mööda Saariku teed Atra–Aakre teeni, jätkudes mööda Atra–
Aakre teed Söödi–Ametmäe teeni; sealt mööda Söödi–Ametmäe teed Söödi taluni; seejärel mööda Palupera
ja Puka valla vahelist piiri põlluteeni, jätkudes mööda põlluteed Tartu–Valga raudteeni; siis mööda raudteed
Võlsi talu teeni ning mööda Võlsi talu teed Hellenurme–Veska maanteeni; seejärel mööda Hellenurme–Veska
maanteed Pästra ojani, jätkudes mööda Pästra oja Luiga taluni; Luiga talu juurest mööda Luiga–Piiri–Päärdu–
Tsoru talude teed Tsoru taluni, jätkudes mööda Tsoru–Äidu teed Palupera–Arula maanteeni; teeristist mööda
Palupera–Arula maanteed Epsini; Epsilt mööda Epsi–Sikkamäe–Rebaste teed Otepää–Puka teeni; teeristist
mööda Tinni–Jaagu teed Pringi ojani, jätkudes mööda mööda Pringi oja Otepää–Kuigatsi maanteeni; sealt
mööda Otepää–Kuigatsi maanteed Kuigatsi teeristini Valga–Tartu maanteel; Kuigatsi teeristist mööda Valga–
Tartu maanteed Puka teeristini; Puka teeristist mööda Puka–Purtsi maanteed Purtsi teeristini Tartu–Viljandi
maanteel, jätkudes mööda Tartu–Viljandi maanteed Pikassilla sillani Väike-Emajõel; seejärel mööda Väike-
Emajõge selle suudmeni Võrtsjärves; Väike-Emajõe suudmest mööda Võrtsjärve rannajoont Pühaste sihini
(jahipiirkonna juurde kuulub Võrtsjärve akvatooriumi osa, mis ulatub 150 meetri kaugusele rannajoonest).

§ 3. [Kehtetu - RTL 2005, 70, 974- jõust. 01.07.2005]
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