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Piret Paiste

Saatja: Aire Müürsepp <Aire.Muursepp@fin.ee>
Saatmisaeg: kolmapäev, 11. mai 2022 09:19
Adressaat: Piret Paiste
Teema: RE: Geodeetilise märgi kõrvaldamine

Tere! 
 
Selge, ma ei lugenud Maa-ameti kirja.  
Mina lisaksin, et Maa-amet on oma kirjaga andnud loa. Kui keegi võõras loeb, mõtleb, et nii võibki igal pool teha.  
 
Ilusat päeva! 
Aire 
 

From: Piret Paiste <piret.paiste@saaremaavald.ee>  
Sent: Wednesday, May 11, 2022 8:40 AM 
To: Aire Müürsepp <Aire.Muursepp@fin.ee> 
Subject: RE: Geodeetilise märgi kõrvaldamine 
 
Tere. 
 
Vastav lause on kirjutatud tulenevalt Maa-ameti kirjast (lisatud manusesse).  
Kas soovite, et planeerija teeks ikkagi muudatuse? 
 
Parimat  
 

 

Piret Paiste 
Planeeringuspetsialist 
 
Saaremaa Vallavalitsus | Tallinna tn 10, Kuressaare 93819 
+372 452 5093 | +372 5558 5708 | www.saaremaavald.ee 

 
 

From: Aire Müürsepp <Aire.Muursepp@fin.ee>  
Sent: Tuesday, May 10, 2022 7:56 PM 
To: Piret Paiste <piret.paiste@saaremaavald.ee> 
Subject: Geodeetilise märgi kõrvaldamine 
 
Tere! 
 
ATLA KÜLAS ELDA VAATLUSPUNKTI DETAILPLANEERING  
 
Seletuskirjas on selline lause:  
 
Maaüksuse edalaosas paikneb kohaliku geodeetilise võrgu märk 51-671-18201 „Elda 
1“. Geodeetilise märgi võib vajadusel kõrvaldada. Geodeetilise märgi kõrvaldamisest 
teavitada Maa-ameti geodeesia osakonna juhatajat. 
 
Seda lugedes võib kohe minna geodeetilist märki likvideerima. Nii lihtne see pole. Enne peab olema luba, siis võib 
tegutseda. Vt korda. 
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Geodeetiliste tööde tegemise ja geodeetilise märgi tähistamise kord, geodeetilise märgi kaitsevööndi ulatus ning 
kaitsevööndis tegutsemiseks loa taotlemise kord 
§ 10.   Geodeetilise märgi kõrvaldamise ja teisaldamise menetlus 

(1) Geodeetilise märgi kõrvaldamiseks või teisaldamiseks tuleb märgi omanikule esitada kirjalikku taasesitamist 
võimaldavas vormis taotlus vähemalt 30 tööpäeva enne planeeritavate tööde algust. 

 
Kui luba on juba olemas, siis juhindutakse § 10 lõikest 6 või 7 ja teavitatakse Maa-ametit kui geodeetiliste punktide 
andmekogu vastutavat töötlejat. 
 
Tervitades 
Aire 
 

 Säästa loodust ja ära prindi seda e-kirja!  

Käesolev e-kiri võib sisaldada asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teavet.  
This e-mail may contain information which is classified for official use.  
 

 Säästa loodust ja ära prindi seda e-kirja!  

Käesolev e-kiri võib sisaldada asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teavet.  
This e-mail may contain information which is classified for official use.  


