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Kallukse maastikukaitseala kaitse-eeskiri

Vastu võetud 04.10.2018 nr 90

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse§ 10 lõike 1 alusel.

1. peatükk
Üldsätted 

§ 1. Kallukse maastikukaitseala kaitse-eesmärk

 (1) Kallukse maastikukaitseala1(edaspidi kaitseala) eesmärk on geoloogilise ehituse ja geneesi poolest
väärtuslike pinnavormide Kallukse mägede, loodus- ja pärandkultuurmaastiku, elustiku mitmekesisuse,
sürjametsade, kaitsealuste liikide ning Linda-Neitsi ehk Lodikivi kaitse.

 (2) Kaitseala maa-ala kuulub vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele Kallukse
piiranguvööndisse.

 (3) Kaitsealal tuleb arvestada looduskaitseseaduses sätestatud piiranguid käesolevas määruses ettenähtud
erisustega.

§ 2. Kaitseala asukoht

 (1) Kaitseala asub Lääne-Viru maakonnas Kadrina vallas Kallukse, Sootaguse ja Undla külas.

 (2) Kaitseala välispiir ja vööndi piirid on esitatud kaardil määruse lisas2.

§ 3. Kaitseala valitseja

 Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.

§ 4. Kaitse alla võtmise ja piirangute põhjendused

 Määruse seletuskirjas3on esitatud põhjendused:
 1) kaitse alla võtmise eesmärkide vastavuse kohta kaitse alla võtmise eeldustele;
 2) loodusobjekti kaitse alla võtmise otstarbekuse kohta;
 3) kaitstava loodusobjekti tüübi valiku kohta;
 4) kaitstava loodusobjekti välis- ja vööndi piiride kulgemise kohta;
 5) kaitsekorra kohta.

2. peatükk
Kaitseala kaitsekord 

§ 5. Lubatud tegevus

 (1) Kaitsealal on lubatud:
 1) majandustegevus, arvestades käesoleva määrusega sätestatud erisusi;
 2) viibimine ning marjade, seente ja muude metsa kõrvalsaaduste korjamine;
 3) jahipidamine ja kalapüük;
 4) sõidukiga ja maastikusõidukiga sõitmine teedel;
 5) jalgrattaga sõitmine teedel ja radadel;
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 6) sõidukiga ja maastikusõidukiga sõitmine väljaspool teid järelevalve- ja päästetöödel, kaitseala valitsemise
ja kaitse korraldamisega seotud tegevusel, kaitseala valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel, kaitse-
eeskirjaga lubatud tegevustel, liinirajatiste hooldustöödel ning põllu- ja metsamajandustöödel;
 7) kuni 50 osalejaga rahvaürituse korraldamine selleks ettevalmistamata ja kaitseala valitseja nõusolekul
tähistamata kohas.

 (2) Kaitseala valitseja nõusolekul on lubatud:
 1) rohkem kui 50 osalejaga rahvaürituse korraldamine selleks ettevalmistamata ja kaitseala valitseja nõusolekul
tähistamata kohas;
 2) telkimine ja lõkketegemine selleks ettevalmistamata ja kaitseala valitseja nõusolekul tähistamata kohas;
 3) rajatise püstitamine;
 4) uue hoone püstitamine üksnes olemasolevale õuemaale või endistesse taluõue kohtadesse;
 5) tehisveekogu veetaseme ja kaldajoone muutmine.

§ 6. Metsa majandamine

 (1) Kaitseala valitseja nõusolekul on lubatud:
 1) lageraie hall-lepikutes;
 2) turberaie langi pindalaga kuni viis hektarit.

 (2) Raiete tegemisel tuleb säilitada koosluse looduslik tasakaal ning liigiline ja vanuseline mitmekesisus.

 (3) Kaitsealal on keelatud puidu kokku- ja väljavedu külmumata pinnaselt. Kaitseala valitseja võib lubada puidu
kokku- ja väljavedu, kui pinnas seda võimaldab.

§ 7. Keelatud tegevus

 (1) Kaitsealal on keelatud:
 1) maavara kaevandamine;
 2) biotsiidi, taimekaitsevahendi ja väetise kasutamine, välja arvatud põllu- ja õuemaal;
 3) uue maaparandussüsteemi rajamine;
 4) puhtpuistute kujundamine ja energiapuistute rajamine.

 (2) Kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealal keelatud:
 1) muuta katastriüksuse kõlvikute piire ja sihtotstarvet;
 2) koostada maakorralduskava ja teha maakorraldustoiminguid;
 3) kehtestada detailplaneeringut ja üldplaneeringut;
 4) lubada ehitada ehitusteatise kohustusega või ehitusloakohustuslikku ehitist, sealhulgas paadisilda;
 5) anda projekteerimistingimusi;
 6) anda ehitusluba;
 7) rajada uut veekogu, mille pindala on suurem kui viis ruutmeetrit, kui selleks ei ole vaja anda vee
erikasutusluba, ehitusluba ega esitada ehitusteatist;
 8) jahiulukeid lisasööta.

§ 8. Tegevuse kooskõlastamine

 (1) Kaitseala valitseja ei kooskõlasta tegevust, mis vajab kaitse-eeskirja kohaselt kaitseala valitseja nõusolekut,
kui see võib kahjustada kaitseala kaitse-eesmärgi saavutamist või kaitseala seisundit.

 (2) Kui tegevust ei ole kaitseala valitsejaga kooskõlastatud või tegevuses ei ole arvestatud kaitseala valitseja
kirjalikult seatud tingimusi, mille täitmise korral tegevus ei kahjusta kaitseala kaitse-eesmärgi saavutamist
või kaitseala seisundit, ei teki isikul, kelle huvides nimetatud tegevus on, vastavalt haldusmenetluse seadusele
õiguspärast ootust sellise tegevuse õiguspärasuse suhtes.

3. peatükk
Lõppsätted 

§ 9. Määruse jõustumine

 Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 10. Määruse muutmine

Vabariigi Valitsuse 12. mai 1998. a määruses nr 102 „Vaivara ja Kallukse maastikukaitsealade kaitse-eeskirjade
ja välispiiride kirjelduste kinnitamine” tehakse järgmised muudatused:

1)määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

„Vaivara maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine”;
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2)punkti 1 alapunktid 5 ja 6 tunnistatakse kehtetuks;

3)punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2.Vaivara maastikukaitseala valitseja on Keskkonnaamet”.

§ 11. Menetluse läbiviimine

 Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 31. märtsi 2011. a käskkirjaga nr 460 algatatud
haldusmenetluses, mille ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas.

§ 12. Vaidlustamine

 Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud
korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad
kinnisasja kasutamist või käsutamist.

1Kaitseala moodustati Rakvere Rajooni RSN Täitevkomitee 11. detsembri 1978. a otsusega nr 198 „Kohaliku
tähtsusega looduskaitse alla kuuluvate parkide, botaaniliste üksikobjektide ja maastiku üksikobjektide
nimekirjade muutmise kohta” maastikulise üksikobjektina. Vabariigi Valitsuse 12. mai 1998. a määrusega nr 102
„Vaivara ja Kallukse maastikukaitsealade kaitse-eeskirjade ja välispiiride kirjelduste kinnitamine” nimetati ala
Kallukse maastikukaitsealaks ja kehtestati ala kaitse-eeskiri.

2Kaitseala välis- ja vööndi piirid on kantud määruse lisas esitatud kaardile, mille koostamisel on kasutatud
Eesti põhikaarti (mõõtkava 1 : 10 000) ja maakatastri andmeid. Kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis,
Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris (register.keskkonnainfo.ee) ja maainfosüsteemis
(www.maaamet.ee).

3Seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.
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