
LISA 4 

Valga maakonnas asuvad kaitsealad seisuga 30.03.2015. Allikas: Keskkonnaregister 

Registri-
kood 

Objekti 
nimetus 

Asukoht 
Pindala 
kokku, 

ha 
Kaitse-eesmärk 

KLO1200116 Barclay de Tolly 
mausoleumi 
park (uuenda-
mata piiridega 
park) 

Helme vald  4,1 

ajalooliselt kujunenud planeeringu, dendroloogiliselt, kultuurilooliselt, ökoloogiliselt, esteetiliselt 
ja puhkemajanduslikult väärtusliku puistu ning pargi- ja aiakunsti hinnaliste kujunduselementide 
säilitamine koos edasise kasutamise ja arendamise suunamisega 

PLO1000799 Barclay de Tolly 
mausoleumi 
park 

4 

KLO1000466 Elva-Vitipalu 
MKA 

Palupera vald 
(+Tartumaa 

Nõo vald, 
Elva linn, 
Rõngu vald)  

903,8, 
sellest 

125,8 ha 
Valga-
maal 

põhieesmärk on Illipalu, Udernapalu ja Vitipalu (fluvioglatsiaalsete) liivaalade maastikulise 
kompleksi ja siin leiduvate ohustatud elupaikade ja liikide kaitse 

PLO1000832 Elva MKA 1049,5, 
sellest 

125,7 ha 

Valga-
maal 

määruse eelnõu seletuskirjast:1 (MKA moodustatakse nelja LK-aluse objekti baasil: Elva-Vitipalu 
maastikukaitseala, Vapramägi, Elva-Peedu metsapargi ala, Elva jõe hoiuala)  
- kaitsta, säilitada, hooldada ja tutvustada ilmekaid maastikke, mis on kujunenud inimese 

pikaajalises suhtes loodusega ja loovad soodsaid võimalusi virgestuseks, turismiks ja looduse 
tunnetamiseks;  

- kaitsta elupaigatüüpe, mida loodusdirektiiv nimetab I lisas. Need on vähe- kuni kesktoitelised 
kalgiveelised järved (3140), jõed ja ojad (3260), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), 
lamminiidud (6450), siirde- ja õõtsiksood (7140), allikad ja allikasood (7160), liigirikkad 
madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010*), rohunditerikkad kuusikud (9050), 
okasmetsad oosidel ja moreenkuhjatistel (sürjametsad) (9060) ning soostuvad ja soo-

lehtmetsad (9080*);  
- kaitsta liike ja nende elupaiku, mida loodusdirektiiv nimetab II, IV ja V lisas. Need liigid on II 

kaitsekategooriasse kuuluvad kaunis kuldking, kollane kivirik, palu-karukell, soohiilakas, 
tiigilendlane ja paksukojaline jõekarp ning III kaitsekategooriasse kuuluvad karvane 
maarjalepp, läikiv kurdsirbik, hännak-rabakiil, rohe-vesihobu, suur-kuldtiib, suur-rabakiil, 
valgelaup-rabakiil, sõõrsilmik, vareskaera-aasasilmik, saarmas ja hink.  

- kaitsta linnuliiki händkakk, mida linnudirektiiv nimetab I lisas ja mis on ühtlasi III kategooria 
kaitsealune liik, ning I kaitsekategooria seeneliiki limatünnikut 

KLO1200542 Hargla haigla 
puudegrupp 

Taheva vald 2 ajalooliselt kujunenud planeeringu, dendroloogiliselt, kultuurilooliselt, ökoloogiliselt, esteetiliselt 
ja puhkemajanduslikult väärtusliku puistu ning pargi- ja aiakunsti hinnaliste kujunduselementide 
säilitamine koos edasise kasutamise ja arendamise suunamisega KLO1200098 Hellenurme Palupera vald  4,1 

                                       
1 Allikas: Keskkonnaamet: http://www.keskkonnaamet.ee/public/bannerid/Elva_seletuskiri.pdf 



Registri-
kood 

Objekti 
nimetus 

Asukoht 
Pindala 
kokku, 

ha 
Kaitse-eesmärk 

lastekodu park 
(uuendamata 

piiridega park) 

PLO1000800 Hellenurme 
mõisa park 

6,2 

KLO1200117 Helme kiriku 
park 

(uuendamata 
piiridega park) 

Helme vald  4,5 

PLO1000802 Helme 
pastoraadi park 

Helme vald  8,4 

KLO1200081 Helme lossipark 
(uuendamata 
piiridega park) 

Helme vald  11,3 

PLO1000801 Helme mõisa 
park 

15,8 

KLO1000472 Holdre männikud 
(vana kaitse-
korraga ala) 

Helme vald  23,6 

KLO1200584 Hummuli park 
(uuendamata 

piiridega park) 

Hummuli vald  10,9 

PLO1000803 Hummuli mõisa 
park 

8,7 

KLO1200585 Iigaste park 
(uuendamata 

piiridega park) 

Tõlliste vald  4,2 

KLO1200118 Kaagjärve park 
ja arboreetum 
(uuendamata 
piiridega park ja 

arboreetum) 

Karula vald  5 

PLO1000804 Kaagjärve-
Mäemõisa mõisa 
park 

6,2 

KLO1200012 Karula park 

(uuendamata 

piiridega park) 

Karula vald  3 ajalooliselt kujunenud planeeringu, dendroloogiliselt, kultuurilooliselt, ökoloogiliselt, esteetiliselt 

ja puhkemajanduslikult väärtusliku puistu ning pargi- ja aiakunsti hinnaliste kujunduselementide 

säilitamine koos edasise kasutamise ja arendamise suunamisega 



Registri-
kood 

Objekti 
nimetus 

Asukoht 
Pindala 
kokku, 

ha 
Kaitse-eesmärk 

PLO1000805 Karula mõisa 
park 

8,7 

KLO1000242 Karula 
rahvuspark 

Karula vald, 
Taheva vald 
(+Võrumaa, 
Varstu vald, 
Antsla vald,  
Mõniste vald) 

12 364,3 
(sellest 
5589 
Valga-
maal) 

1) Lõuna-Eestile iseloomulike metsa- ja järverikaste maastike, pinnavormide, looduse ja 
kultuuripärandi ning tasakaalustatud keskkonnakasutuse säilitamine, kaitsmine, taastamine, 
uurimine ja tutvustamine ning kaitsealuste liikide kaitse; 
2) linnudirektiivi I lisas nimetatud liikide – must-toonekure, väike-konnakotka ja kalakotka, kes 
on I kategooria kaitsealused liigid, metsise, valgeselg-kirjurähni ja laanerähni, kes on ühtlasi II 
kategooria kaitsealused liigid, täpikhuigu, rukkiräägu, sookure, herilaseviu, roo-loorkulli, tedre, 

jõgitiiru, värbkaku, händkaku, öösorri, hallpea-rähni, musträhni, nõmmelõokese, vööt-
põõsalinnu, väike-kärbsenäpi, laanepüü ja punaselg-õgija, kes on III kategooria kaitsealused 
liigid, kaitse; 
3) loodusdirektiivi I lisas nimetatud elupaigatüüpide – vähe- kuni kesktoiteliste kalgiveeliste 
järvede (3140), looduslikult rohketoiteliste järvede (3150), huumustoiteliste järvede ja järvikute 
(3160), lubjavaesel mullal liigirikaste niitude (6270*), niiskuslembeste kõrgrohustute (6430), 
aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niitude (6510), rabade (7110*), siirde- ja õõtsiksoode 

(7140), vanade loodusmetsade (9010*), rohunditerikaste kuusikute (9050), oosidel ja 
moreenikuhjatistel kasvavate okasmetsade (sürjametsade) (9060), soostuvate ja soo-
lehtmetsade (9080*), siirdesoo- ja rabametsade (91D0*) ning II lisas nimetatud liikide - 
soohiilaka ja palu-karukella, mis on ühtlasi II kategooria kaitsealused liigid, ning hariliku hingi, 
karvase maarjalepa, suur-kuldtiiva ja saarma, mis on ühtlasi III kategooria kaitsealused liigid, 
elupaikade kaitse 

KLO1000416 Karula Pikkjärve 
MKA 

Karula vald  361,7 1) Karula Pikkjärve ja seda ümbritseva ala maastikuilme säilitamine; 
2) loodusdirektiivi I lisas nimetatud elupaigatüübi – looduslikult rohketoitelise järve (3150) 
kaitse 

PLO1000836 Karula-Pikkjärve 
MKA 

361,3 
(KKK 

järgi 
359,8) 

Keskkonnaregistris teave puudub. KKK järgi: loodusdirektiivi  I  lisas  nimetatud  elupaigatüübid  
looduslikult rohketoitelised  järved  (3150),  vanad  loodusmetsad  (*9010),  rohunditerikkad  

kuusikud  (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0) 

KLO1200435 Kasemäe talu 
iluaed (uuenda-
mata piiridega 

arboreetum) 

Karula vald 1,5 ajalooliselt kujunenud planeeringu, dendroloogiliselt, kultuurilooliselt, ökoloogiliselt, esteetiliselt 
ja puhkemajanduslikult väärtusliku puistu ning pargi- ja aiakunsti hinnaliste kujunduselementide 
säilitamine koos edasise kasutamise ja arendamise suunamisega 

KLO1000486 Kaubi kaasik 
(vana kaitse-
korraga ala) 

Põdrala vald  2 peamiselt maastikku ilmestav funktsioon 

KLO1200120 Keeni kooli park 

(uuendamata 
piiridega park) 

Sangaste vald 8,5 ajalooliselt kujunenud planeeringu, dendroloogiliselt, kultuurilooliselt, ökoloogiliselt, esteetiliselt 

ja puhkemajanduslikult väärtusliku puistu ning pargi- ja aiakunsti hinnaliste kujunduselementide 
säilitamine koos edasise kasutamise ja arendamise suunamisega 



Registri-
kood 

Objekti 
nimetus 

Asukoht 
Pindala 
kokku, 

ha 
Kaitse-eesmärk 

PLO1000806 Keeni mõisa 
park 

6,4 

KLO1000617 Keisripalu LKA Helme vald  32,8 kaitsta elupaigatüüpe, mida loodusdirektiiv nimetab I lisas, ning tagada nende looduslik areng. 
Need elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (9010*) ja rohunditerikkad kuusikud (9050) 

KLO1200121 Koikküla park 
(uuendamata 
piiridega park) 

Taheva vald  4,1 ajalooliselt kujunenud planeeringu, dendroloogiliselt, kultuurilooliselt, ökoloogiliselt, esteetiliselt 
ja puhkemajanduslikult väärtusliku puistu ning pargi- ja aiakunsti hinnaliste kujunduselementide 
säilitamine koos edasise kasutamise ja arendamise suunamisega 

KLO1000308 Koiva-Mustjõe 
MKA 

Taheva vald 
(+Võrumaa, 
Mõniste vald)  
  

3196,3 
(sellest 
2533 
Valga-
maal) 

1) linnudirektiivi I lisas nimetatud linnuliikide ja selles direktiivis nimetamata, kaitset vajavate 
rändlinnuliikide, kes on ühtlasi I või II kategooria kaitsealused liigid, ning rukkiräägu, kes on 
ühtlasi III kategooria kaitsealune liik, kaitse; 
2) loodusdirektiivi I lisas nimetatud elupaigatüüpide – jõgede ja ojade (3260), kuivade 
nõmmede (4030), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*), lubjavaesel mullal liigirikaste 
niitude (6270*), niiskuslembeste kõrgrohustute (6430), lamminiitude (6450), puisniitude 

(6530*), vanade loodusmetsade (9010*), rohunditerikaste kuusikute (9050), soostuvate ja soo-
lehtmetsade (9080), siirdesoo- ja rabametsade (91D0*) ning laialehiste lammimetsade (91F0) 
kaitse; 
3) loodusdirektiivi II lisas nimetatud liikide, kes on ühtlasi II kategooria kaitsealused liigid, ja 
hariliku hingi, hariliku võldase, tõmmuujuri, suure rabakiili, kes kõik on ühtlasi III kategooria 
kaitsealused liigid, ning jõesilmu, lõhe ja ebasüsiku elupaikade kaitse 

PLO1000852 Koiva-Mustjõe 
MKA 

3196,3 
(KKK ja 
EELISe 
kaardi-

kihi järgi 
3179, 

sellest 
2537 
Valga-
maal) 

keskkonnaregistris teave puudub; kavas on kaitse-eeskirja uuendamine 

KLO1200426 Komsi puistu Puka vald  0,5 ajalooliselt kujunenud planeeringu, dendroloogiliselt, kultuurilooliselt, ökoloogiliselt, esteetiliselt 

ja puhkemajanduslikult väärtusliku puistu ning pargi- ja aiakunsti hinnaliste kujunduselementide 
säilitamine koos edasise kasutamise ja arendamise suunamisega 

KLO1000415 Koorküla LKA Hummuli vald  352,9 1) linnudirektiivi I lisas nimetatud linnuliigi kaitse, mis on ühtlasi ka I kategooria kaitsealune 
liik; 
2) loodusdirektiivi I lisas nimetatud elupaigatüüpide - liiva-alade vähetoiteliste järvede (3110)3, 
looduslikult huumusetoiteliste järvede ja järvikute (3160), looduslikus seisundis rabade 

(7110*), vanade loodusmetsade (9010*) ja rohunditerikaste kuusikute (9050) kaitse 

KLO1200122 Koorküla põlis- Helme vald  6,4 ajalooliselt kujunenud planeeringu, dendroloogiliselt, kultuurilooliselt, ökoloogiliselt, esteetiliselt 



Registri-
kood 

Objekti 
nimetus 

Asukoht 
Pindala 
kokku, 

ha 
Kaitse-eesmärk 

puude grupp 
(uuendamata 

piiridega puistu 

ja puhkemajanduslikult väärtusliku puistu ning pargi- ja aiakunsti hinnaliste kujunduselementide 
säilitamine koos edasise kasutamise ja arendamise suunamisega 

KLO1200123 Kuigatsi park 
(uuendamata 
piiridega park) 

Puka vald, 
Sangaste vald  

3,7 

PLO1000807 Kuigatsi mõisa 

park 

3,7 

KLO1200124 Laanemetsa park 
(uuendamata 
piiridega park) 

Taheva vald  3,4 

KLO1200125 Laatre park 
(uuendamata 
piiridega park) 

Tõlliste vald  4,5 

KLO1000524 Lustimägi (vana 
kaitsekorraga 
ala) 

Palupera vald  3 maastikuelemendi kaitse 

KLO1200145 Löve (Lõve) park 
(uuendamata 
piiridega park) 

Põdrala vald  2,1 
ajalooliselt kujunenud planeeringu, dendroloogiliselt, kultuurilooliselt, ökoloogiliselt, esteetiliselt 
ja puhkemajanduslikult väärtusliku puistu ning pargi- ja aiakunsti hinnaliste kujunduselementide 
säilitamine koos edasise kasutamise ja arendamise suunamisega 

PLO1000808 Lõve mõisa park 4,4 

KLO1000528 Malluste 
männikud (vana 
kaitsekorraga 
ala) 

Taheva vald  82,8 puistu  kaitse 

KLO1200188 Middendorfi 
matusekoha 

park (uuenda-
mata piiridega 
park) 

Palupera vald  1,4 
ajalooliselt kujunenud planeeringu, dendroloogiliselt, kultuurilooliselt, ökoloogiliselt, esteetiliselt 

ja puhkemajanduslikult väärtusliku puistu ning pargi- ja aiakunsti hinnaliste kujunduselementide 
säilitamine koos edasise kasutamise ja arendamise suunamisega 

KLO1000555 Oore männikud 
(vana kaitse-

korraga ala) 

Taheva vald  3,1 maastikku ilmestav tähtsus 

KLO1000559 Otepää 
looduspark 

Otepää vald, 
Palupera 
vald, Puka 
vald, 
Sangaste vald 

22545,9, 
sellest 
Põlva-
maal 
0,33 

põhieesmärk on Otepää kõrgustikule iseloomulike maastike kaitse 



Registri-
kood 

Objekti 
nimetus 

Asukoht 
Pindala 
kokku, 

ha 
Kaitse-eesmärk 

PLO1000838 Otepää 
looduspark 

(+Põlvamaa 
Valgjärve 

vald)  

22 222 

(kaitse-
eeskirja 
seletus-
kirja ja 

EELIS 
kihi järgi 
22 110 

ha) 

vastavalt kaitse-eeskirja eelnõule (keskkonnaregistris teave puudub):  

1) kaitsta, säilitada, taastada, uurida ja tutvustada Otepää kõrgustikule iseloomulikke loodus- ja 

pärandmaastikke, looduse mitmekesisust ja looduse üksikobjekte, aidata kaasa säästva 

puhkemajanduse ja elukeskkonna arengule ning tasakaalustatud keskkonnakasutusele;  

2) kaitsta nende liikide elupaiku, mida linnudirektiiv nimetab I lisas: väike-konnakotkas, 

laanepüü, mustviires, must-toonekurg, roo-loorkull, rukkirääk, valgeselg-kirjurähn, musträhn, 

väike-kärbsenäpp, värbkakk, punaselg-õgija, herilaseviu, kolmvarvas-rähn e laanerähn, hallpea-

rähn ning händkakk ja kanakull, ja II lisas: sinikael-part ja viupart;  

3) kaitsta elupaigatüüpe, mida loodusdirektiiv nimetab I lisas: liiva-alade vähetoitelised järved 

(3110) 3 , vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130), vähe- kuni 

kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), looduslikult rohketoitelised järved (3150), jõed ja 

ojad (3260), liigirikkad aruniidud lubjavaesel mullal (*6270), niiskuslembesed kõrgrohustud 

(6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), siirde- ja 

õõtsiksood (7140), allikad ja allikasood (7160), liigirikkad madalsood (7230), vanad 

loodusmetsad (*9010), vanad laialehised salumetsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud 

(9050), okasmetsad moreenikõrgendikel (9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080), 

siirdesoo- ja rabametsad (*91D0) ja lammi-lodumetsad (*91E0);  

4) kaitsta loodusdirektiivi II lisas nimetatud järgmiste liikide elupaiku: saarmas, harivesilik, 

harilik hink, harilik vingerjas, laiujur, tõmmuujur, suur-rabakiil, suur-kuldtiib, paksukojaline 

jõekarp, karvane maarjalepp, kaunis kuldking, soohiilakas, nõtke näkirohi, kollane kivirik, 

roheline kaksikhammas ja läikiv kurdsirbik;  

5) kaitsta järgmisi esinduslikke asurkondi moodustavaid kaitsealuste liikide elupaiku: väike-

kirjurähn, hallhaigur, väiketüll, roherähn e meltsas, mudakonn, vareskaera-aasasilmik, 

valgelaup-rabakiil, hännak-rabakiil, mustlaik-apollo, veelendlane, kõdu-koralljuur, balti 

sõrmkäpp, täpiline sõrmkäpp, kuradi-sõrmkäpp, Russowi sõrmkäpp, soo-neiuvaip, sookäpp, 

väike käopõll, ainulehine soovalk, kärbesõis, ohakasoomukas, kuninga-kuuskjalg, Helleri 

ebatähtlehik, sulgjas õhik, süstjas skapaania, Wulfi turbasammal, purpur-maakeel ja lima-

tünnik ning teisi kohaliku elurikkuse osaks olevaid haruldasi, ohustatud ja kaitsealuseid liike;  

6) kaitsta ja säilitada Pühajärve mõisa parki ja kaitsealale jäävaid kaitstava looduse 
üksikobjekte 

KLO1200126 Paju park 
(uuendamata 
piiridega park) 

Tõlliste vald  7,7 
ajalooliselt kujunenud planeeringu, dendroloogiliselt, kultuurilooliselt, ökoloogiliselt, esteetiliselt 
ja puhkemajanduslikult väärtusliku puistu ning pargi- ja aiakunsti hinnaliste kujunduselementide 
säilitamine koos edasise kasutamise ja arendamise suunamisega 

PLO1000809 Paju mõisa park 9,9 

Kommenteeri: [ER1]: Täpsustada, 
vt ka Põlvamaa tabel 



Registri-
kood 

Objekti 
nimetus 

Asukoht 
Pindala 
kokku, 

ha 
Kaitse-eesmärk 

KLO1200070 Paluora puistud Helme vald  10,6 

KLO1200099 Palupera park 

(uuendamata 
piiridega park) 

Palupera vald  3,5 

PLO1000810 Palupera mõisa 
park 

5,1 

KLO1200127 Patküla park 

(uuendamata 
piiridega park) 

Helme vald  2,7 

KLO1000003 Pikassilla palu 
(vana kaitse-
korraga ala) 

Põdrala vald  25,9 omab väärtust maastiku ilmestamisel ja kohaliku puhkealana 

PLO1000855 Pikasilla männik 24,5 kaitseala menetlus algatatud keskkonnaministri 04.03.2015 käskkirjaga nr 224, tuginedes 
muuhulgas Eerik Leibaku poolt 2014.a tehtud ekspertiisi „Ekspertarvamus Pikas(s)illa palu 
maastikukaitseala kaitse-eeskirja eelnõu kohta“ tulemustele ja arvestades kavandatava puistu 
kõrget loodusväärtust2 

KLO1200427 Puka park; Puka 

põlispuude 
grupp (uuenda-
mata piiridega 
park, puistu) 

Puka vald  2 

ajalooliselt kujunenud planeeringu, dendroloogiliselt, kultuurilooliselt, ökoloogiliselt, esteetiliselt 
ja puhkemajanduslikult väärtusliku puistu ning pargi- ja aiakunsti hinnaliste kujunduselementide 

säilitamine koos edasise kasutamise ja arendamise suunamisega  

KLO1200420 Pühajärve park 

(uuendamata 
piiridega park) 

Otepää vald,  3,9 

KLO1200172 Restu park 
(uuendamata 
piiridega park) 

Sangaste vald  3 

KLO1000616 Riidaja LKA Põdrala vald  12,9 kaitsta loodusliku arengu kaudu elupaigatüüpe, mida loodusdirektiiv nimetab I lisas. Need 
elupaigatüübid on vanad laialehised salumetsad (9020*) ja rohunditerikkad kuusikud (9050) 

KLO1200173 Riidaja park 
(uuendamata 
piiridega park) 

Põdrala vald  8,6 

ajalooliselt kujunenud planeeringu, dendroloogiliselt, kultuurilooliselt, ökoloogiliselt, esteetiliselt 
ja puhkemajanduslikult väärtusliku puistu ning pargi- ja aiakunsti hinnaliste kujunduselementide 

säilitamine koos edasise kasutamise ja arendamise suunamisega PLO1000819 Riidaja mõisa 
park 

11,6 

KLO1000027 Riidaja 
männikud (vana 

Põdrala vald  25,5 maastikuline ja genofondi kaitseline eesmärk 

                                       
2 http://eelis.ic.envir.ee/services/GetFile.aspx?fail=-790037593 



Registri-
kood 

Objekti 
nimetus 

Asukoht 
Pindala 
kokku, 

ha 
Kaitse-eesmärk 

kaitsekorraga 
ala) 

KLO1000192 Rubina LKA Põdrala vald, 
Helme vald 
(+Viljandima
a, Tarvastu 
vald, Karksi 
vald) 

2108 
(sellest 
1028 
Valga-
maal) 

kaitsta kaitsealuseid taime- ja loomaliike, linnudirektiivi I lisas nimetatud linnuliikide elupaiku ja 
rändlindude peatuspaiku ning kaitsta omapäraseid raba- ja metsamaastikke ning Veisjärve 

KLO1200428 Sangaste 
metsapark ja 
puiesteed; 
Sangaste park ja 
alleed (uuenda-
mata piiridega 

park, puistu) 

Sangaste vald  54 

ajalooliselt kujunenud planeeringu, dendroloogiliselt, kultuurilooliselt, ökoloogiliselt, esteetiliselt 
ja puhkemajanduslikult väärtusliku puistu ning pargi- ja aiakunsti hinnaliste kujunduselementide 

säilitamine koos edasise kasutamise ja arendamise suunamisega 

PLO1000811 Sangaste mõisa 
park 

74,3 

KLO1000264 Soontaga LKA Puka vald  1225,3 1) loodusdirektiivi I lisas nimetatud elupaigatüüpide – lamminiitude (6450), vanade 

loodusmetsade (9010*), rohunditerikaste kuusikute (9050), soostuvate ja soo-lehtmetsade 
(9080*) ning siirdesoo- ja rabametsade (91D0*) kaitseks; 
2) linnudirektiivi I lisas nimetatud liikide, kes on ühtlasi I ja II kategooria kaitsealused liigid, 
kaitseks; 
3) alale tüüpilise II kategooria kaitsealuse taimeliigi – palu-karukella kaitseks; 
4) hariliku männi genofondi säilitamiseks 

KLO1200429 Sooru park; 
Sooru pargi 
tammik 
(uuendamata 
piiridega park, 
puistu) 

Tõlliste vald  6 

ajalooliselt kujunenud planeeringu, dendroloogiliselt, kultuurilooliselt, ökoloogiliselt, esteetiliselt 
ja puhkemajanduslikult väärtusliku puistu ning pargi- ja aiakunsti hinnaliste kujunduselementide 
säilitamine koos edasise kasutamise ja arendamise suunamisega 

PLO1000812 Sooru tammik 3,2 

KLO1200132 Sõpruse park 
(uuendamata 
piiridega park) 

Tõrva linn 1,6 

KLO1200137 Säde park 

(uuendamata 
piiridega park) 

Valga linn 1,1 

KLO1200171 Taagepera park Helme vald  6,5 



Registri-
kood 

Objekti 
nimetus 

Asukoht 
Pindala 
kokku, 

ha 
Kaitse-eesmärk 

(uuendamata 
piiridega park) 

PLO1000813 Taagepera mõisa 
park 

7,9 

KLO1200128 Taheva park 
(uuendamata 
piiridega park) 

Taheva vald  11,6 

PLO1000814 Taheva mõisa 
park 

 9,5 

KLO1200430 Tambre 
parkmets 

(uuendamata 
piiridega park, 
puistu) 

Valga linn 8 

KLO1200221 Tammepuiestee; 
Mägiste tamme-
puiestee (360 

m) 

Karula vald  1,8 

KLO1000196 Tikste MKA Helme vald, 
Tõrva linn 

38,2 Tikste ürgoru maastiku, liivakivipaljandite ja Pokardi oja kaitse, looduse mitmekesisuse ja 
maastikuilme säilitamine ning loodusdirektiivi I lisas nimetatud elupaigatüüpide – jõgede ja 
ojade (3260) ning vanade loodusmetsade (9010*) kaitse  

PLO1000840 Tikste MKA 37,8 Kaitseala kaitse-eeskirja ja tsoneeringu muutmise menetlus on algatatud keskkonnaministri 
07.01.2015 käskkirjaga nr 16, tuginedes muuhulgas Margo Hurda 2013.a tehtud ekspertiisi 
„Tikste maastikukaitseala tsoneeringu ja kaitse-eeskirja eelnõu ekspertiis” tulemustele ja 
arvestades asjaolu, et mitmed Tikste maastikukaitsealal inventeeritud esmatähtsad Natura 2000 
metsaelupaigatüübid on kaitseta3  

KLO1200431 Tõlliste vanade-

kodu puiestee 
(270 m) 

Tõlliste vald  0,5 

ajalooliselt kujunenud planeeringu, dendroloogiliselt, kultuurilooliselt, ökoloogiliselt, esteetiliselt 
ja puhkemajanduslikult väärtusliku puistu ning pargi- ja aiakunsti hinnaliste kujunduselementide 
säilitamine koos edasise kasutamise ja arendamise suunamisega 

KLO1200129 EAMS-i park; 
Tõrva EAMS-i 
dendropark 
(uuendamata 

piiridega park) 

Tõrva linn 0,8 

PLO1000815 Tõrva EAMS-i 
park 

0,8 

                                       
3 http://eelis.ic.envir.ee/services/GetFile.aspx?fail=-1003718063 



Registri-
kood 

Objekti 
nimetus 

Asukoht 
Pindala 
kokku, 

ha 
Kaitse-eesmärk 

KLO1200130 Tõrva keskkooli 
park (uuenda-

mata piiridega 
park) 

Tõrva linn 15,5 

PLO1000816 Tõrva keskkooli 
park 

15,5 

KLO1200131 Tõrva linna 

puhkepark 
(uuendamata 
piiridega park, 
puistu) 

Tõrva linn, 

Helme vald  

15,7 

PLO1000817 Tõrva linna 
puhkepark 

18,8 

KLO1000193 Tündre LKA Helme vald, 
Karksi vald  

1846,8 1) linnudirektiivi I lisas nimetatud linnuliigi, mis on ühtlasi ka II kategooria kaitsealune liik, 
kaitse; 
2) loodusdirektiivi I lisas nimetatud järgmiste elupaigatüüpide – looduslikult rohketoiteliste 
järvede (3150), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*), vanade loodusmetsade (9010*), 
vanade laialehiste metsade (9020*), rohunditerikaste kuusikute (9050), soostuvate ja soo-

lehtmetsade (9080) ning siirdesoo- ja rabametsade (91D0*) kaitse 

KLO1000122 Vaitka männik 
(vana kaitse-
korraga ala) 

Taheva vald  3,2 omab maastikku ilmestavat tähtsust 

KLO1200134 Valga linna park 

ja puiesteed 
(uuendamata 
piiridega park, 
puistu) 

Valga linn 7,1 

ajalooliselt kujunenud planeeringu, dendroloogiliselt, kultuurilooliselt, ökoloogiliselt, esteetiliselt 
ja puhkemajanduslikult väärtusliku puistu ning pargi- ja aiakunsti hinnaliste kujunduselementide 
säilitamine koos edasise kasutamise ja arendamise suunamisega 

PLO1000818 Valga linnapark 6,9 

KLO1200432 Valga Pargi tn 
amuuri korgipuu 
allee (100 m) 

Valga linn  

KLO1200545 Valga vetravila 
park (uuenda-
mata piiridega 

park) 

Valga linn 2 

KLO1200092 Vargasaare 
puistud 

Tõlliste vald  5,4 

 


