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Looduskaitseseaduse ja muinsuskaitseseaduse muutmise seadus 

 
 
§ 1. Looduskaitseseaduse muutmine 

 

Looduskaitseseaduses tehakse järgmised muudatused: 

 

1) paragrahvi 4 lõike 2 esimest lauset täiendatakse tekstiosaga „või kaitsealal asuvat 

kultuuripärandit“; 

 

2) paragrahvile 27 lisatakse lõige 3 järgmises sõnastuses: 

 

„(3) Kui looduskaitsealal asub kultuuripärandi kaitse eesmärgil muinsuskaitse alla võetud objekt, on 

looduskaitseala kaitse-eesmärgiks ka looduskeskkonnaga seotud kultuuripärandi kaitsmine.“ 

 

3) paragrahvile 28 lisatakse lõige 4 järgmises sõnastuses: 

 

„(4) Kui maastikukaitsealal asub kultuuripärandi kaitse eesmärgil muinsuskaitse alla võetud objekt, on 

maastikukaitseala kaitse-eesmärgiks ka maastikuga seotud kultuuripärandi kaitsmine.“ 

 

4) paragrahvi 68 lõiget 1 täiendatakse tekstiosaga „või ei määrata kaitsevööndiks 

sihtkaitsevööndit“. 

 

5) paragrahvi 68 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„(2) Keskkonnaministril on õigus kehtestada kaitstava looduse üksikobjekti või –objektide rühma kaitse-

eeskiri, mis kehtestab käesoleva seaduse §-des 30 või 31 sätestatud kitsenduste ja kohustuste ulatuse 

loodusobjekti kaitseks määratud alal.“ 

 

6) paragrahvi 68 lõige 3  muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„Looduse üksikobjektide rühma kaitse alla võtmisel moodustub selle ümber 50 meetri laiune 

piiranguvöönd, kui kaitse alla võtmise otsusega ei kehtestata piiranguvööndi väiksemat ulatust või ei 

määrata kaitsevööndiks sihtkaitsevööndit. Üksikobjektide rühma ümbritseva piiranguvööndi või 

sihtkaitsevööndi sisepiir kulgeb mööda servmiste objektide välispunkte ühendavat mõttelist joont, 

kusjuures objektide rühma alune maa kuulub samuti piiranguvööndisse või sihtkaitsevööndisse.“ 

 

 

§ 2.  Muinsuskaitseseaduse muutmine 

Muinsuskaitseseaduses tehakse järgmised muudatused: 
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1) paragrahvi 3 lõiget 2 täiendatakse punktiga 7 järgnevas sõnastuses: 

„7) ajalooliste usuliste tõekspidamiste või tavadega seotud maismaa- või veealad (looduslikud 

pühapaigad).“; 

2) paragrahvi 3 lõiget 4 täiendatakse tekstiosaga „ning looduslikeks pühapaikadeks“. 

3) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses: 

„(11) Vähemalt 100 m2 pindalaga looduslik pühapaik tunnistatakse muinsuskaitsealaks.“; 

4) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses: 

„(11) Kui kinnismälestisena kaitse alla võetav looduslik pühapaik asub kaitstaval loodusobjektil või 

kaitstava looduse üksikobjekti sihtkaitse- või piiranguvööndis, kooskõlastab Muinsuskaitseamet asja 

mälestiseks tunnistamise käskkirja eelnõu kaitstava loodusobjekti valitsejaga.“ 

5) seadust täiendatakse paragrahviga 251 järgmises sõnastuses: 

„§ 251. Looduslikus pühapaigas ja selle kaitsevööndis kehtivad täiendavad kitsendused 

(1) Lisaks käesoleva seaduse §-des 24 ja 25 sätestatud kitsendustele on kinnismälestisena kaitstavas 

looduslikus pühapaigas ja selle kaitsevööndis Muinsuskaitseameti kirjaliku loata keelatud: 

1) mootorsõidukite ja helivõimenduse kasutamine; 

2) spordivõistluste ja muude rahvakogunemiste korraldamine; 

3) kalastamine, küttimine ja loodusandide varumine. 

(2) Lisaks käesoleva seaduse § 24 lõikes 1 sätestatud kitsendustele on muinsuskaitsealaks tunnistatud 

looduslikus pühapaigas keelatud, kui muinsuskaitseala põhimääruses ei ole sätestatud teisiti: 

1) mullatööd ja maaharimine; 

2) teede, trasside ja võrkude rajamine; 

3) spordivõistluste ja muude rahvakogunemiste korraldamine; 

4) mootorsõidukite ja helivõimenduse kasutamine; 

5) kalastamine, küttimine ja loodusandide varumine. 

 

(3) Erandina käesoleva seaduse § 24 lõikes 1 sätestatust on muinsuskaitsealaks tunnistatud looduslikus 

pühapaigas keelatud ehitamine ning haljastus-, raie-, kaeve- ja maaparandustööd. 

 

(4) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 3 sätestatud rahvakogunemiste korraldamise keeld ei laiene 

rahvakogunemistele, mille eesmärgiks on looduslike pühapaikadega seotud ajalooliste usuliste 

tõekspidamiste või tavade järgimine. 
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(5) Tegevuste puhul, mille elluviimiseks looduslikus pühapaigas on nõutav Muinsuskaitseameti kirjalik 

luba, arvestab Muinsuskaitseamet loa andmise otsustamisel muuhulgas vaimse kultuuripärandi kaitse 

vajadusega. 

 

6) seadust täiendatakse paragrahviga 252 järgmises sõnastuses: 

„§ 252. Looduslike pühapaikade asukoha avalikustamine 

Loodusliku pühapaiga asukoha avalikustamine massiteabevahendites on keelatud, kui see võib 

põhjustada ohtu looduslikule pühapaigale.“; 

7) seadust täiendatakse paragrahviga 55 järgmises sõnastuses: 

„§ 55. Looduslike pühapaikade muinsuskaitsealaks tunnistamise kohustus 

Kõik teadaolevad käesoleva seaduse § 4 lõikes 11 nimetatud looduslikud pühapaigad tunnistatakse 

muinsuskaitsealadeks hiljemalt 2023. aasta 31. detsembriks.“  

 

§ 3. Seaduse jõustumine 

 

Käesolev seadus jõustub 2014. a 1. jaanuaril. 

 

 

Riigikogu esimees Ene Ergma  

Tallinn, ...........................2012  

Algatanud Vabariigi Valitsus  

.......................2012, nr 

 


