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Tihu, Vaivara ja Kallukse maastikukaitsealade kaitse-
eeskirjade ja välispiiride kirjelduste kinnitamine

Vastu võetud 12.05.1998 nr 102

Kaitstavate loodusobjektide seaduse (RT I 1994, 46, 773; 1998, 23, 323)paragrahvi 5 lõike 4,
paragrahvi 6lõike 3 alusel ja arvestades Euroopa Liidu looduslike elupaikade ning fauna jafloora kaitse
direktiiviga 92/43/EMÜ21. maist 1992. a (EÜT nr L 206) ja loodusliku linnustikukaitse direktiiviga 79/409/
EMÜ 2. aprillist 1979. a (EÜTnr L 103), Vabariigi Valitsus määrab:

1. Kinnitada:

1) Tihu maastikukaitseala kaitse-eeskiri (juurde lisatud);

2) Tihu maastikukaitseala välispiiri kirjeldus (juurde lisatud);

3) Vaivara maastikukaitseala kaitse-eeskiri (juurde lisatud);

4) Vaivara maastikukaitseala välispiiri kirjeldus (juurde lisatud);

5) Kallukse maastikukaitseala kaitse-eeskiri (juurde lisatud);

6) Kallukse maastikukaitseala välispiiri kirjeldus (juurde lisatud).

2. Määrata:

1) Tihu maastikukaitseala valitsejaks Hiiu Maavalitsus;

2) Vaivara maastikukaitseala valitsejaks Ida-Viru Maavalitsus;

3) Kallukse maastikukaitseala valitsejaks Lääne-ViruMaavalitsus.

3. Tunnistada kehtetuks Eesti NSV Ministrite Nõukogu13. märtsi 1959. a korralduse nr 331-k (ENSV
Teataja1959, 29, 160) lisa nr 1 punkt 10.

Peaminister Mart SIIMANN
Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigisekretär UnoVEERING
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Vaivara maastikukaitseala kaitse-eeskiri

I. ÜLDSÄTTED

1. Vaivara maastikukaitseala (edaspidi kaitseala) on moodustatudEesti NSV Ministrite Nõukogu
13. märtsi1959. a korraldusega nr 331-k «Maastiku üksikelementide,dendraariumide ja katsekultuuride
ning viljapuude javiljapuuaedade riikliku kaitse alla võtmisest» (ENSV Teataja 1959, 29, 160)maastiku
üksikelemendina. Kaitsealaeesmärgiks on geoloogilise ehituse ja geneesi poolest väärtuslikupinnavormi, Vaivara
Sinimägede kaitse.

2. Kaitseala maa-ala on määratletud VabariigiValitsuse kinnitatud Vaivara maastikukaitseala
välispiirikirjeldusega.

3. Kaitseala maa-ala jaguneb vastavalt kaitsekorraeripärale ja majandustegevuse piiramise astmele kahte
tüüpivöönditeks: sihtkaitsevööndiks ja piiranguvööndiks.
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4. Kaitseala ning selle vööndite piirid kantakseriiklikusse maakatastrisse.

5. Kaitseala ning selle vööndite piiride kirjeldus onkoostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud
1992. aastamaakasutuskaardi (mõõtkava 1:10 000), Eesti Metsakorralduskeskuse Narvaja Vaivara
metskondade 1995. aasta puistuplaanide ning talumaade osas1937. aastal väljaantud Katastri Ameti
skeemiliste kaartide(mõõtkava 1:10 000) alusel.

II. KAITSEKORRA ÜLDPÕHIMÕTTED

6. Inimestel on lubatud viibida ning marju ja seeni korjata kogukaitsealal. Liikumine eramaal toimub
vastavaltasjaõigusseadusele (RT I 1993, 39, 590; 1995, 26--28, 355; 57, 976; 1996, 45, 848;51, 967; 1997, 52,
833; 1998,12, 152; 30, 409) ja kaitstavate loodusobjektide seadusele (RT I 1994, 46, 773; 1998,23, 323).

7. Telkimine ja lõkke tegemine on lubatud ainultkaitseala valitseja poolt selleks ettenähtud ja tähistatudpaikades
ning eramaal omaniku loal.

8. Jalgratastega liiklemine väljaspool teid ja radu ningmootorsõidukitega liiklemine ja parkimine selleks
mitteettenähtud liiklusteedel ja parklates on kaitsealal keelatud, välja arvatud teaduslikelvälitöödel, järelevalve-
ja päästetöödel jakäesoleva kaitse-eeskirjaga lubatud ning looduskaitsenõuetele vastavatelpõllumajandus- ja
metsatöödel.

9. Metsa kasutamise kord kaitsealal sätestataksevöönditi käesoleva kaitse-eeskirjaga. Keelatud on
puhtpuistutekujundamine, üheliigiliste metsakultuuride ja energiapuistute rajamine ning keemilinevõsatõrje.

10. Kalapüük kaitsealal on keelatud. Jahipidaminekaitsealal on lubatud seadusega kehtestatud korras.

11. Kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealalkeelatud:

1) maakorralduskava kinnitamine;

2) üld- ja detailplaneeringu kehtestamine;

3) projekteerimistingimuste esitamine;

4) metsaomanikule metsamajandamiskava väljastamine;

5) katastriüksuste kõlvikute piiride ja pindala muutmine;

6) geoloogilised uuringud ja üldgeoloogiliseduurimistööd;

7) rahvaürituste (osalejate arvuga üle 50 inimese)korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades.

12. Kaitseala valitseja nõusoleku saamisekskäesolevas kaitse-eeskirjas ettenähtud juhtudel peab vastava
loataotleja või projekti või kava kooskõlastuse taotleja esitama kaitsealavalitsejale kirjaliku taotluse. Kaitseala
valitsejavastab taotlusele nõusoleku või motiveeritud keeldumisega ja vajaduse korralomapoolsete tingimuste
esitamisega niitaotlejale kui ka loa andjale hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist.Keskkonnamõjude
hindamise vajadusekorral on kaitseala valitsejal õigus taotlusele vastamist edasi lükata kuniekspertiisiakti
saamiseni, teavitades sellest niinõusoleku taotlejat kui ka loa andjat.

Kaitseala valitseja vaatab metsaraietaotluse läbi ning annab omanõusoleku või esitab motiveeritud keeldumiseja
vajadusel omapoolsed tingimused kümne päeva jooksul pärast taotlusesaamist.

13. Kaitsealale jääva kaitstava looduseüksikobjekti kaitset korraldatakse kaitstavate loodusobjektide
seaduseparagrahvi 5 lõikest 5 tuleneva kaitse-eeskirja alusel, kui käesolevkaitse-eeskiri ei sätesta rangemaid
nõudeid.

14. Kaitseala piires oleva kinnistu võõrandamiselon võõrandaja kohustatud võõrandamislepingu
ärakirjasaatmakaitseala valitsejale kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvi 9 lõike 5kohase riigi
ostueesõiguse realiseerimisetagamiseks.

III. SIHTKAITSEVÖÖND

15. Sihtkaitsevöönd on kaitseala osa sealväljakujunenud või kujundatavate looduslike ja
poollooduslikekoosluste säilitamiseks.

16. Kaitsealal on kaks sihtkaitsevööndit:

1) Tornimäesihtkaitsevöönd, kuhu kuulub Vaivara vallas Narvametskonna kvartal 230 (ainult Tornimäe(A27)
ja Siimu (2) talu maa kaitsealale jääv osa);

2) Viivikonna sihtkaitsevöönd,kuhu kuuluvad Vaivara vallas Vaivara metskonna kvartalid 157
(ainulteraldised 1--4 ja 6--8) ja 158 (ainult eraldised 1--3, 6, 8, 9, 11, 13 ja 14).
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17. Sihtkaitsevööndis on keelatudmajandustegevus ja loodusvarade kasutamine, välja arvatud käesolevakaitse-
eeskirja punktidega 6--11 lubatud ja järgmised koosluste ning liikidesäilimiseks vajalikud või neid
mittekahjustavadtegevused:

1) teede ja radade hooldustööd kaitseala valitseja igakordselnõusolekul;

2) käesoleva kaitse-eeskirja punktis 17 sätestatudtegevus.

18. Tornimäe sihtkaitsevööndis on lubatud:

1) kaitseala valitseja igakordsel nõusolekul metsa majandaminevastavalt kaitse eesmärgile (väljaarvatud Vaivara
metskonna kvartali 230 eraldises 5 ja eraldise 3 pinnasteestpõhja poole jäävas osas), kusjuureskaitseala valitsejal
on õigus esitada nõudeid raieaja, puidu kokku- javäljaveo ning puistu koosseisu ja täiuseosas;

2) mittetootmisliku iseloomuga ehitiste püstitamine kaitsealalpaikneva kinnistu või kaitseala tarbekskaitseala
valitseja nõusolekul;

3) tegevus poollooduslike koosluste (niitude) ilme ja liigilise koosseisutagamiseks.

19. Sihtkaitsevööndi metsad kuuluvad hoiumetsakategooriasse järgmiste juhtfunktsioonidega:

Viivikonna sihtkaitsevöönd -- looduskaitse; metsaökosüsteemisäilitamine üksnes loodusliku protsessina;

Tornimäe sihtkaitsevöönd -- looduskaitse; bioloogilise mitmekesisuseja maastikuilme säilitamine.

IV. PIIRANGUVÖÖND

20. Piiranguvöönd on kaitseala majanduslikultkasutatav osa, kus majandustegevuses tuleb arvestada
kaitstavateloodusobjektide seaduses ning selle alusel käesolevas kaitse-eeskirjas kehtestatudtingimustega.

21. Kaitsealal on kaks piiranguvööndit:

1) Pargimäepiiranguvöönd, kuhu kuuluvad Vaivara vallas Vaivara PõllumeesteSeltsi (A79) ja Lastevarjupaiga
(A82) kinnistute kaitsealale jääv osa;

2) Põrguaugumäepiiranguvöönd, kuhu kuuluvad Vaivara vallas Narva metskonna kvartal230 (ainult
Susipuu(A26) ja Põrguaugu (A28) talu maa osas) ning Susipuu (A26), A25,Kõrgemäe (A29) ja Põrguaugu
(A28) taludekaitsealale jääv osa.

22. Piiranguvööndis on lubatudlooduskaitsenõuetega kooskõlas olev majandustegevus, välja
arvatudkäesolevakaitse-eeskirja punktidega 6--11 keelatud ning järgmine keelatud tegevus:

1) uute maaparandussüsteemide rajamine;

2) maavarade ja maa-ainese kaevandamine;

3) lõppraie (uuendusraie), välja arvatud turberaie perioodigavähemalt 40 aastat, kusjuures kaitsealavalitsejal on
õigus esitada nõudeid raieaja, puidu kokku- ja väljaveo ningpuistu koosseisu ja täiuse osas;

4) väetiste ja mürkkemikaalide kasutamine metsamaal jalooduslikul rohumaal;

5) jäätmete ladustamine.

23. Kaitseala valitseja nõusolekul onpiiranguvööndis lubatud ehitiste püstitamine teaduslikel,
hariduslikelvõimuinsuskaitselistel eesmärkidel ning teede, õhuliinide ja muudekommunikatsioonide rajamine.

24. Piiranguvööndi metsad kuuluvad hoiumetsakategooriasse (juhtfunktsioon -- looduskaitse;
maastikuilmesäilitamine).

V. LÕPPSÄTTED

25. Järelevalvet kaitsealal teostab kaitseala valitsejavõi teised selleks volitatud isikud.

26. Isikud, kes rikuvad käesoleva kaitse-eeskirjanõudeid, kannavad haldus-, kriminaal- või
tsiviilvastutustseaduses ettenähtud korras.

27. Käesolevast kaitse-eeskirjast tulenevad vaidlusedlahendatakse kohtus, kuid huvitatud isik võib
kaitsealavalitseja tegevuse vaidlustamiseks pöörduda ka keskkonnaministri poole.
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Keskkonnaminister VilluREILJAN
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Kallukse maastikukaitseala välispiiri kirjeldus

Kallukse maastikukaitseala välispiir (edaspidi piir) kulgeb Kadrina vallas Anni (3)talu maa idanurgast
Loobujõe läänekaldal mööda Anni (3) talu maa kagupiiril kulgevatkraavi edela suunas kuni läbi talu 19
lahusmaatüki kulgevapõhja-lõunasuunalise kraavini ning edasi mööda seda lõunasuunas läbi talude 19 ja Vahi
(8) lahusmaatükkide kuniVahiUuetoa (32) talu lahusmaatüki idapiirini. Piir jätkubmööda VahiUuetoa (32) talu
lahusmaatüki idapiiril ja Vaabu(9) talu maa idapiiril kulgevat kraavi kuni Vaabu (9) talu maa lõunanurgani.
Piirjätkub Vaabu (9) talu maa lõunanurgastmööda Sootaguse küla läbivat kirde-edelasuunalist kruusateed
edelasuunas kuni UndlaVohnja maanteeni ning edasimööda selle teemaa idapiiri loode suunas kuni Abrami
(10) ja Ellia (1) talu maavahelise piirini, edasi mööda Abrami(10) talu maa põhjapiiri ida suunas kuni põhja-
lõunasuunalise ojanining mööda seda allavoolu Ellia (1) talu maakirdepiirini. Piir jätkub mööda Ellia (1) ja
Lille (2) talu maa vahelist piirikagu suunas kuni Lille (2) talu maalõunanurgani ning edasi mööda Lille (2)
talu maa edelapiirimõttelist sirgjoonelist kagusuunalist pikendust kagu suunaskuni Kallukse küla läbiva kirde-
edelasuunalise teeni ningedasi mööda seda kirde suunas kuni Anni (3) talu maaläänenurgani ning edasi mööda
Anni (3) talu maa loodepiiri kirdesuunas kuni Loobu jõeni. Piir jätkub mööda Loobujõe läänekallast ülesvoolu
läbi Anni (3) talu maa jamööda Anni (3) talu maa kirdepiiri kuni Anni (3) talu maa idanurganiLoobu jõe
läänekaldal.

Kallukse maastikukaitseala välispiiri kirjeldus on koostatud riigiettevõtteEesti Maauuringud
1992. aastamaakasutuskaardi (mõõtkava 1:10 000) ning talumaade osas Katastri Ameti1937. ja 1938. aastal
väljaantud skeemilistekaartide (mõõtkava 1:10 000) alusel.

Keskkonnaminister VilluREILJAN
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