
 

1. Häädemeeste vald, Ikla küla, Loigu (Osa 1) - registriosa nr 4163506, katastriüksuse nr 21303:006:0244, pindala 754 

700 m², maatulundusmaa.  
Kinnistu osaliselt kaetud metsaga. Metsaarenduskava tehtud ei ole. Piirneb Läti Vabariigi piiriga. Kinnistu jääb osaliselt 
ranna või kalda ehituskeelu vööndisse, -piiranguvööndisse, -veekaitsevööndisse, maaparandushoiualasse ning 
elektripaigaldise kaitsevööndisse (alla 1 kV elektriõhuliin). Hind: 483 100 eurot. 

 
2. Häädemeeste vald, Ikla küla, Saviloimu (Osa 2) - registriosa nr 4163306, katastriüksuse nr 21303:006:0243, pindala 

640 100 m², maatulundusmaa. 
Kinnistu osaliselt kaetud metsaga. Metsaarenduskava tehtud ei ole. Kinnistu jääb osaliselt ranna või kalda ehituskeelu 
vööndisse ja –piiranguvööndisse ning elektripaigaldise kaitsevööndisse (alla 1 kV elektriõhuliin ning 1-20 kV 
elektriõhuliin). Juurdepääs pinnasetee läbi naaberkinnistute. Hind: 411 000 eurot. 

 
3. Häädemeeste vald, Treimani küla, Tiiu (Osa 3) - registriosa nr 4158006, katastriüksuse nr 21303:005:0345, pindala 

75 700 m², maatulundusmaa. 
Kinnistu kaetud metsaga. Metsaarenduskava tehtud ei ole. Kinnistu jääb osaliselt ranna või kalda ehituskeelu vööndisse, 
-piiranguvööndisse, -veekaitsevööndisse ning maaparandushoiualasse. Hind: 49 200 eurot. 

 
4. Häädemeeste vald, Orajõe küla, Vilma (Osa 4) - registriosa nr 4157806, katastriüksuse nr 21303:005:0343, pindala 

71 900 m², maatulundusmaa 
Kinnistu kaetud metsaga. Metsaarenduskava tehtud ei ole. Avalikult teelt otsene ligipääs puudub. Kinnistu jääb osaliselt 
ranna või kalda ehituskeelu vööndisse, -piiranguvööndisse, -veekaitsevööndisse ning maaparandushoiualasse. Hind: 46 
700 eurot. 

 
5. Häädemeeste vald, Orajõe küla, Uuetoa (Osa 5) - registriosa nr 4157506, katastriüksuse nr 21303:005:0344, 

pindala 50 700 m², maatulundusmaa. 
Kinnistu osaliselt kaetud metsaga. Metsaarenduskava tehtud ei ole. Avalikult teelt otsene ligipääs puudub. Kinnistu jääb 
osaliselt maaparandushoiualasse. Hind: 33 200 eurot. 

 
6. Häädemeeste vald, Majaka küla, Malle (Osa 6) - registriosa nr 4157906, katastriüksuse nr 21303:002:0686, pindala 

44 600 m², maatulundusmaa. 
Kinnistu kaetud metsaga. Metsaarenduskava tehtud ei ole. Avalikult teelt otsene ligipääs puudub. Kinnistu jääb osaliselt 
ranna või kalda ehituskeelu vööndisse, -piiranguvööndisse, -veekaitsevööndisse ning maaparandushoiualasse. Hind: 29 
100 eurot. 

 
7. Häädemeeste vald, Krundiküla küla, Maiu (Osa 7) - registriosa nr 4158206, katastriüksuse nr 21303:001:0201, 

pindala 31 881 m², maatulundusmaa. 
Kinnistu kaetud metsaga. Metsaarenduskava tehtud ei ole. Avalikult teelt otsene ligipääs puudub. Kinnistu jääb osaliselt 
maaparandushoiualasse. Hind: 21 100 eurot. 

 
8. Häädemeeste vald, Krundiküla küla, Johanna (Osa 8) - registriosa nr 4158106, katastriüksuse nr 21303:001:0200, 

pindala 31 002 m², maatulundusmaa. 
Kinnistu kaetud metsaga. Metsaarenduskava tehtud ei ole. Avalikult teelt otsene ligipääs puudub. Kinnistu jääb osaliselt 
maaparandushoiualasse. Hind: 20 600 eurot. 

 
NB! Hinnad ei sisalda käibemaksu. Kinnistud on võimalik soetada ka tervikvarana. 

 
Kinnistute ja nende võõrandamise kohta saab rohkem infot: Marko Künnapas, telefon 5367 6653, e-mail: 
marko.kunnapas@energia.ee.  



 

 

 
 

 


