
 
 
 

Laidu saare looduskaitseala kaitse-eeskiri1 
 

Vastu võetud Vabariigi Valitsuse 30. aprilli 2004. a määrusega nr 178 (RT I 2004, 41, 281), jõustunud 9.05.2004 
   

Muudetud järgmise Vabariigi Valitsuse määrusega (vastuvõtmise aeg, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise 
aeg):  

19.01.2009 nr 13 (RT I 2009, 7, 48) 1.02.2009  

   

Määrus kehtestatakse «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» § 5 lõike 4 alusel.  

1. peatükk 
ÜLDSÄTTED  

§ 1. Reguleerimisala  

(1) Laidu saare looduskaitseala (edaspidi kaitseala) on moodustatud Kingissepa Rajooni TSN Täitevkomitee 3. aprilli 1965. a 
otsusega nr 32 kui Laidu saare ornitoloogiline hoiuala.  

(2) Kaitseala põhieesmärk on Laidu saarel pesitsevate ja läbirändavate veelindude, samuti saare geoloogiliste väärtuste ja 
taimekoosluste kaitse.  

(3) Kaitseala maa- ja veeala kuulub vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele sihtkaitsevööndisse.  

(4) Kaitseala piir kantakse maakatastrisse.  

§ 2. Kaitseala piir  

(1) Kaitseala välispiir on Laidu saare rannajoon.  

(2) Kaitseala välispiiri kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud 1992. aasta maakasutuskaardi (mõõtkava 1:10 000) 
ja maakatastri 2002. aasta septembri andmete alusel.  

§ 3. Kaitseala valitseja  

Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet. 
[RT I 2009, 7, 48 – jõust. 1.02.2009]  

2. peatükk 
KAITSEKORRA ÜLDPÕHIMÕTTED  

§ 4. Lubatud tegevus  

(1) Inimestel on lubatud viibida, korjata marju ja seeni ning püüda kala kogu kaitsealal, välja arvatud § 5 lõikes 1 sätestatud juhul.  

(2) Lõkke tegemine kaitsealal on lubatud ainult kaitseala valitseja poolt selleks ettevalmistatud ja tähistatud paikades.  

(3) Kaitsealal on lubatud kuni 20 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades. Rohkem kui 
20 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades on lubatud üksnes kaitseala valitseja nõusolekul.  

(4) Kaitseala valitseja nõusolekul on lubatud: 
1) hooldustööd kaitsealuste liikide elutingimuste parandamiseks ja säilitamiseks; 
2) puu- ja põõsarinde harvendamine vastavalt kaitse-eesmärgile; 
3) tegevus poollooduslike koosluste ilme ja liigilise koosseisu tagamiseks; 
4) jahipidamine 1. oktoobrist 1. aprillini, välja arvatud § 5 lõikes 6 sätestatud juhul.  

§ 5. Keelatud tegevus  

(1) Kaitsealal on keelatud inimeste viibimine 1. aprillist 30. juunini, välja arvatud järelevalve- ja päästetöödel ning kaitseala 
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valitseja nõusolekul teadusalastel välitöödel.  

(2) Kaitsealal on keelatud telkimine.  

(3) Kaitsealal on keelatud majandustegevus, loodusvarade kasutamine, uute ehitiste püstitamine, teede ja liinirajatiste rajamine.  

(4) Kaitsealal on keelatud mootorsõidukitega ja maastikusõidukitega sõitmine ja nende parkimine, välja arvatud järelevalve-, 
teadus- ja päästetöödel ning käesoleva määrusega lubatud raietöödel ja poollooduslike koosluste hooldamisel.  

(5) Kaitseala piires kooskõlastatakse kaitseala valitsejaga: 
1) katastriüksuse kõlvikute piiride muutmine; 
2) maakorralduskava enne selle kinnitamist; 
3) detailplaneering ja üldplaneering enne nende «Planeerimisseaduse» kohast vastuvõtmist; 
4) projekteerimistingimused ja ehitusprojekt enne ehitusele ehitusloa andmist.  

(6) Kaitsealal on keelatud linnujaht.  

§ 6. Teadusalased välitööd  

Teadusalaseid välitöid tehakse kaitsealal «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» § 25 alusel kehtestatud korras.  

§ 7. Tegevuse kooskõlastamine  

(1) Kaitseala valitseja nõusoleku saamiseks määruses sätestatud juhtudel peab vastava loa, projekti või kava kooskõlastuse 
taotleja esitama kaitseala valitsejale kirjaliku taotluse.  

(2) Kaitseala valitseja vastab nii taotlejale kui ka vastava loa andjale kirjaliku nõusoleku andmisega ja vajaduse korral 
omapoolsete tingimuste seadmisega või motiveeritud keeldumisega hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist.  

(3) Keskkonnamõju hindamise vajaduse korral on kaitseala valitsejal õigus taotlusele vastamist edasi lükata kuni keskkonnamõju 
heakskiidetud aruande saamiseni, teavitades sellest nii nõusoleku taotlejat kui ka loa andjat.  

____________________ 
1 Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku taimestiku ja loomastiku kaitsest 
(EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7) ja Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitsest (EÜT L 103, 
25.04.1979, lk 1).  
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