Sinilepa peakraav, Haeska
peakraav, Rannamõisa jõgi,
Rõude jõgi, Kasari jõgi,
01.09-31.107; 01.09-30.1111
Lõhe
60
Kasevälja kraav, Männiku
01.09-31.107; 01.09-30.1111
Meriforell (iherus)
50
kraav, Hanila oja, Uustalu
15.09-31.01
Jõeforell
32
36
kraav, Hõbesuu kraav,
8
6
6
01.05 -20.06 ; 01.11-30.12 ;
Rääbis
10
12
Paadrema jõgi, Küti oja,
01.058-01.077; 10.11-30.127
Tõstamaa jõgi,
6
Peipsi siig 20.10-20.11 ;
Siig
30
35
Tõrvanõmme peakraav,
merisiig Pärnu jões 15.10-15.11
Künnimaa oja, Tuuraste oja,
Meritint
10
12
Audru jõgi, Uulu kanal,
01.038-30.045; 01.04-15.056; Haug
40
45
Häädemeeste jõgi, Priivitsa
8
7
15.03 -10.05 ;
oja, Kabli oja, Lemmejõgi,
Võrtsjärves 15.038-30.04
Loode oja, Treimani oja,
Angerjas -merre suubuvates jõgedes
35
Sula peakraav, Prestviigi
-Võrtsjärves, Peipsi ja Pihkva järves
55
oja, Luguse jõgi, Jausa oja,
-teistes siseveekogudes
50
Prassi kraav, Ollima kraav,
Säinas -meres ja sinna suubuvates jõgedes
32
38
Väljasoo kraav, Vanamõisa
6;9
7
20.06-20.07 ; 20.06-20.07
Linask
25
30
kraav, Leetselja, peakraav,
15.05-15.066;9;
Latikas -Peipsi, Pihkva, Lämmijärves ning 30
35
Luidja oja, Paope oja,
7;12
01.05-20.06
Suures ja Väikeses Emajões
Jõeranna oja, Armioja,
10
10.05-20.06
Vimb
26
30
Pihla oja, Tareste oja,
Luts -Peipsi, Pihkva, Lämmijärves ja Võrtsjärves
15.01-05.026
40
Kärdla oja, Nuutri oja,
6
8
7
15.05-15.06 15.04 -15.06
Koha -meres ja sinna suubuvates jõgedes
38
44
Partsi oja, Suuremõisa jõgi,
-Võrtsjärves
Põduste jõgi, Möldri oja,
45
51
-Peipsi, Pihkva, Lämmijärves ja teistes
Riksu oja, Kotlandi
40
46
siseveekogudes
peakraav, Vesiku oja, Oju
15.02-15.06
Lest -alapiirkonnas 28
21
peakraav, Leisi jõgi, Oitme
-alapiirkondades 29 ja 32
18
oja, Võlupe jõgi, Taaliku
25.09-25.087
Jõevähk4
10
peakraav, Nenu peakraav,
Ahven meres
16
19
Neemi peakraav, Kingli
1- Veeala on määratud juhul, kui alammõõt on veealade lõikes peakraav, Kuke peakraav, Maadevahe jõgi, Lõve jõgi, Ristoja,
erinev või kehtib ainult teatud veealal. 2- l – kala pikkus
Kuusiku peakraav, Soonda oja, Lõetsa peakraav, Puulaiu
ninamiku tipust (suu suletud) kuni sabauime keskmiste kiirte
kraav (Hiiumaa), Raudsilm (avamerepoolne osa, Hiiumaa).
alguseni. 3- L – kala pikkus ninamiku tipust (suu suletud)
VOOLUVEEKOGUD,MILLESUUDMETELELÄHEMALKUI500M
kuni sabauime lõpuni. Kala loetakse mõõduliseks, kui
MERESONKALAPÜÜKKEELATUD1.SEPTEMBRIST30.
vähemalt üks antud mõõtudest (l või L) on võrdne alamNOVEMBRINI- Sõtke jõgi, Udria oja, Pimestiku oja, Perjatsi
mõõduga või ületab seda. 4- Jõevähi pikkust mõõdetakse
oja, Künnapõhja oja, Pühajõgi, Rihula oja, Karepa oja,
otsaorgi tipust laka lõpuni (lakakarvakesi arvestamata). 5Kuusalu oja, Valkla oja, Kaberla oja, Treppoja, Männiku oja,
keeld kehtib meres. 6- keeld kehtib Peipsi; Lämmi- ja Pihkva
Kadaka oja, Priivitsa oja, Lemmejõgi, Treimani oja, Poama
järves.7- keeld kehtib teistes siseveekogudes (va Peipsi;
oja, Ligeoja, Tirtsi jõgi, Kiruma peakraav, Keibu peakraav,
Lämmi- ja Pihkva järv).8- antud kuupäevast või jääkatte
Kärdla oja, Nuutri jõgi. Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järves on
lagunemisest. 9- välja arvatud püük lihtkäsiõngega.10- keeld
keelatud: kalapüük kutselise kalapüügi ja allveepüügikehtib Kunda, Selja, Loobu, Valgejõe, Jägala, Pirita, Vääna,
vahenditega Värska lahes lõuna pool Berezje küla ja Kolpino
Keila, Vasalemma, Vihterpalu, Kasari (koos lisajõgedega),
saare põhjatippu ühendavat sirget – 15. maist 15. juunini;2)
Paadremaa, Audru, Pärnu, Sauga ja Reiu jões.11- keeld kehtib kalapüük, välja arvatud püük lihtkäsiõngega, käsi-õngega,
Narva, Kunda, Selja, Loobu, Valgejõe, Jägala, Pirita, Vääna,
spinninguga ja sikutiga, Peipsi järves alal, mida põhjast piirab
Keila, Vasalemma ja Pärnu jões. 12- välja arvatud Võrtsjärves Ostrovtsõ küla lõunatippu ja Ojapera kanali põhjapoolset otsa
ning välja arvatud püük lihtkäsiõnge ja käsiõngega. Meres on (58º24,18' N, 27º19,18' E) ühendav sirge, lõunast Uhtinina
keelatud: 1) kalapüük Kunda, Selja, Loobu, Valgejõe, Jägala, neeme Sigovitsi neemega ühendav sirge – 15. maist 15.
Pirita, Keila, Vääna, Vasalemma, Punapea jõe ja Pidula oja
juunini; 3) kalapüük Peipsi järves Koosa jõe suuet (58º27,2'
suudmele lähemal kui 1000 m –aastaringselt. JÕEDJAOJAD,
N, 24º14,6' E) ja Ojapera kanali põhjapoolset otsa (58º24,18'
MILLESUUDMETELELÄHEMALKUI500MMERESON KALAPÜÜK N, 27º19,18' E) ühendavast sirgest lääne pool– 1. maist 15.
KEELATUD15.AUGUSTIST31.DETSEMBRINI -Pada jõgi, Toolse
juunini;4) aastaringselt kalapüük Eesti Vabariigi ja Vene
jõgi, Vainupea jõgi, Mustoja jõgi, Altja oja, Võsu jõgi,
Föderatsiooni vahelisele kontrolljoonele Peipsi järves lähemal
Pudisoo jõgi, Loo jõgi, Vihterpalu jõgi, Nõva jõgi, Riguldi
kui 200 m, Lämmi- ja Pihkva järves lähemal kui 50 m; Teistes
jõgi, Kolga oja, Rannametsa jõgi, Vanajõgi, Jämaja oja. Õngu veekogudes on keelatud: (1) Aastaringselt on keelatud
oja. VOOLUVEEKOGUD,MILLESUUDMETELELÄHEMALKUI500
kalapüük Vainupea, Riguldi, Punapea, Tirtsi, Vana-jõe,
MMERESON KALAPÜÜKKEELATUD -välja arvatud püük
Lemmejõe, Rannametsa (k.a Timmkanal) jões ning Mägara,
lihtkäsiõngega ja käsiõngega- 1.MÄRTSIST31.MAINI-Lohja oja, Tiskre Kongla, Rihula, Karepa, Koolimäe, Kurdla, Kuusalu, Kaberla,
oja, Karilepa oja, Kloostri oja, Lepaoja, Veskijõgi, Salajõg,i
Treppoja, Kolga, Männiku, Priivitsa, Loode, Poama, Õngu,
Taebla jõgi, Võnnu oja, Asuküla peakraav, Saardu peakraav,
Pidula ja Jämaja ojas ning Kiruma peakraavis, välja arvatud:
Keeluaeg

Kalaliik +veeala, kus alammõõt kehtib1
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m
55

L3cm

1) silmupüük torbikuga ja juhtaiata mõrraga; 2) vähipüük
vähimõrra ja vähinataga;(2) Aastaringselt on keelatud
kalapüük jõgedes jugadest, tammidest (paisudest) allavoolu
järgmises ulatuses: 1) Pärnu jões– Sindi paisust 500 m; 2)
Narva jões ja selle soppides– hüdroelektrijaama paisust
esimese maanteesillani; 3) Kunda jões– suudmes esimese
hüdroelektrijaama paisuni, välja arvatud silmupüük silmutorbiku ja silmumõrraga 1juulist 30. septembrini Lontova
sillast sadamasse viiva maantesillani ning 1. juulist
28.veebrurarini sadamasse viivast maantesillast suudmeni;4)
Vasalemma jões – Vanaveski tammist 1000 m;5) punktides 1–
4 nimetatud jõgede muudest tammidest ja paisudest ning
nendes punktides nimetamata jõgede tammidest ja paisudest
allavoolu – 100 m. (3) Narva jões hüdroelektrijaama tammist
esimese maanteesillani võib keskkonnaminister lubada
kalastuskaardi alusel püüki landi või rakisega varustatud
spinningu või lendõngega. (4) Aastaringselt on keelatud
kalapüük jõgedes jugadest, tammidest (paisudest), sildadest,
vee sissejuhtimiskohtadest ja astangutest allavoolu järgmises
ulatuses: 1) Pada jões – Pärna küla sillast suudmeni; 2) Toolse
jões – Aru karjääri vee sissejuhtimiskohast suudmeni; 3) Selja
jões – Arkna sillast suudmeni; 4) Mustoja jões – Vihula
tammist suudmeni; 5) Altja jões – Oandu tammist suudmeni;
6) Võsu jões – Laviku tammist suudmeni; 7) Loobu jões –
Joaveski tammist suudmeni; 8) Valgejões – Kotka tammist
suudmeni; 9) Pudisoo jões – Tallinna–Narva maantee sillast
suudmeni; 10) Loo jões – Loo tammist suudmeni; 11) Keila
jões – joast suudmeni; 12) Vääna jões – Vahiküla astangutest
suudmeni. (5) Lõikes 4 toodud püügikeeld ei kehti kaugemal
kui 100 m tammist või paisust silmupüügil silmutorbiku ja
silmumõrraga ning vähipüügil. (6) Keskkonnaminister võib
lõikes 4 nimetatud aladel, välja arvatud 100 m tammist
allavoolu ning Loobu ja Keila jões, lubada kalastuskaardi
alusel püüki landi või rakisega varustatud spinninguga ning
lendõngega. (7) Aastaringselt on keelatud kalapüük järgmistes
jõgedes:1) Piusa jõgi – Kivioja suubumiskohast kuni Tartu –
Petseri maantee sillani; 2) Vaidava jõgi – Vastse-Roosa
paisust kuni suudmeni; 3) Peetri jõgi –kogu ulatuses. (8)
Aastaringselt on keelatud kalapüük: 1) kalatreppidel ja neist
ülesvoolu lähemal kui 50 m; 2) kutselise kalapüügi vahenditega Suures Emajões lähtest kuni Jõesuu maanteesillani; 3)
kutselise kalapüügi vahenditega Võrtsjärves Suure Emajõe
muulide vahel ja muulidele lähemal kui 100 m ning Pühaste
(Küünra) oja suuet ja Ainsaare põhjatippu ühendavast sirgest
lõuna pool. §40. Tähtajalised kalapüügi keeluajad ja -alad
teistes sisevee-kogudes, välja arvatud Peipsi, Lämmi- ja
Pihkva järv (1) Keelatud on kalapüük: 1) Suures Emajões
suudmest kuni Koosa jõe alguseni – 1. maist 15. juunini; 2)
kutselise kala-püügi vahenditega Väikeses Emajões suudmest
ülesvoolu kuni Jõgeveste sillani – 1. aprillist 15. juunini; 3)
Suure Emajõe vanajõgedes ja sootides vahemikus Pedja jõe
suudmest Kärevere maanteesillani – 1. aprillist 30. juunini; 4)
Narva jões Narva veehoidlast ülesvoolu ja Narva veehoidlast
ülesvoolu Narva jõkke suubuvates veekogudes, vanajõgedes
ja sootides – jäävabast veest 15. märtsist 15. maini; 5) Lahepera järve Peipsi järvega ühendavas Naelavere peakraavi
lõigus (Lahe jõgi), Koosa, Kargaja, Agali, Kalli ja Kaevandu
jões, Leegu järve ja Kalli jõge ühendavas kanalis ja ahja jões
suudmest kuni Lääniste Ahijärveni,Laaniste Ahijärves, Võngjärves, Koosa järves Tartumaal, Lahepera, Kalli, Keeri ja
Leegu järves –1. maist 25. maini; 6) kalapüük MullutuSuurlahes – 1. aprillist 20. maini; (2) Keelatud on kalapüük

15. septembrist 31. detsembrini järgmistes jõgedes:1) Pärlijõgi Võru maakonnas –kogu ulatuses; 2) Võhandu jõgi –Jõksi
järvest kuni Vagula järveni; 3) Peeli jõgi – Kolga oja
suubumiskohast kuni suudmeni. VEEKOGUDVÕINENDEOSAD,
KUSPÜÜKLIHTKÄSIÕNGEGA,KÄSIÕNGEGA,PÕHJAÕNGEGA,
ALLVEEPÜÜGIVAHENDITEGAJAUNNAGAONAASTA-RINGSELT
KEELATUD-Preedi (Vardja) jõgi, Võllinge jõgi, Oostriku jõgi,
Prandi jõgi, Esna jõgi, Palu peakraav, Vodja jõgi, Kunda jõgi,
Selja jõgi, Sõmeru jõgi, Jänijõgi, Pärnu jõgi, Ahja jõgi Hilba
jõgi, Peeda jõgi. PIIRANGUTE LOETELU EI OLE TÄIELIK!
Harrastuspüügiõiguse eest tasumist tõendavale dokumendile kantavad andmed: Kalapüügiseaduse §11 lõike 5
punktis 1 nimetatud harrastuspüügiõiguse eest tasumist
tõendavale dokumendile (panga maksekorraldusele) tuleb
kanda vähemalt järgmised andmed: 1) isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood või selle puudumisel sünniaeg,
kelle eest harrastuspüügiõigus tasutakse; 2) märge, et
tasutakse harrastusliku kalapüügiõiguse tasu; 3) harrastuspüügiõiguse kehtivuse alguse kuupäev, kui soovitakse
harrastuspüügiõiguse tekkimist hilisemast kui harrastusliku
kalapüügiõiguse tasu maksmise kuupäevast. Ühe
dokumendiga saab tasuda harrastusliku kalapüügiõiguse tasu
ainult ühe isiku eest. Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu, välja
arvatud kalapüügiseaduse § 11 lõigetes 11 ja 111 sätestatud
juhtudel, on järgmine: 1) kuni 1 nädala eest - 25 krooni; 2) 2
nädala kuni 6 kuu (kaasa arvatud) eest - 120 krooni; 3) 7 kuni
12 kuu (kaasa arvatud) eest - 180 krooni. Makse saaja:
Rahandusministeerium. Arvelduskonto number:
10220034800017 SEB Ühispank; 221023778606
Hansapank, Viitenumber: 2800077794. Täiendav info tel
6260721. LOOMAKAITSESEADUS §1. Seaduse reguleerimisala. (1) Käesolev seadus reguleerib loomade kaitset
inimese sellise tegevuse või tegevusetuse eest, mis ohustab
või võib ohustada loomade tervist või heaolu §2. Loom. (1)
Loom käesoleva seaduse tähenduses on imetaja, lind,
roomaja, kahepaikne, kala või selgrootu. §4. Looma suhtes
lubamatu tegu. (1) Looma suhtes lubamatu tegu on looma
hukkumist, vigastamist või talle valu ja välditavaid füüsilisi ja
vaimseid kannatusi põhjustav tegu, nagu looma sundimine
talle üle jõu käivatele pingutustele, loomavõitluse korraldamine, looma hülgamine või abitusse seisundisse jätmine,
loomale kannatusi põhjustav aretustegevus ja muu sarnaste
tagajärgedega tegu, mis ei ole tingitud looma ravimisest,
muust veterinaarsest menetlusest ega häda-olukorrast, välja
arvatud käesoleva seaduse §10 lõikes 1 nimetatud juhud ja
käesoleva seaduse nõuetele vastavad loomkatsed.

KALAPÜÜGISEADUS §1. Seaduse ülesanne. Käesolev seadus on
suunatud kala- ja veetaimevarude jätkusuutliku kasutamise
tagamisele lähtuvalt kohuseteadliku kalanduse põhimõtetest. §2.
Seaduse kohaldamine. (1) Käesolev seadus kehtib Eesti Vabariigi
majandus-vööndis majandusvööndi seadusest tulenevate erisustega.
(2) Käesolev seadus ei reguleeri suhteid kalade kasvatamisel ja
püügil kala-kasvatuslikes rajatistes nagu tiigid, sumbad, basseinid.
§3. Kalapüük ja veetaimede kogumine. (1) Kalapüük on käesoleva
seaduse tähenduses tegevus, mille eesmärgiks on kala ja jõesilmu,
jõevähi ning teiste veeselgrootute (edaspidi kala) hõivamine nende
kinnipüüdmise või surmamise teel. (2) Veetaimede kogumine on
käesoleva seaduse tähenduses agariku (Furcellaria lumbricalis) püük
merest. (3) Püügi-korda seatud püügivahenditega veekogul või selle
ranna või kalda piiranguvööndis viibimine võrdsustatakse kalapüügiga. §4. Kalapüügi ja veetaimede kogumise põhinõue.
Kalapüügil ja veetaimede kogumisel tuleb säilitada nende varude
taastumisvõime ja veekogude tootlikkus ning vältida ebasoovitavaid
muutusi veekogude ökosüsteemis. §5. Omandiõigus (1) Püüdja
omandiõigus kalale tekib hõivamisega, kui see ei ole vastuolus
käesoleva seadusega ja ei rikuta teiste isikute õigusi. Kala on
peremehetu, kui ta on looduslikus vabaduses. (2) Agarik meres on
riigi omandis. Kaldale uhutud agarik on kaldal asuva kinnisasja
omaniku omandis. (3) Omandiõigus veekogule on kehtestatud
veeseadusega. §6. Kalapüügiõigus. (1) Kala püütakse kalapüügiõiguse alusel. (2) Sõltuvalt kasutatavatest püügivahenditest
eristatakse õnge-, harrastus- ja kutselist püügiõigust. (3) Igaüks tohib
kasutada käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kalapüügi-õigusi,
kui ta on sooritanud nende tekkimiseks vajalikud toimingud. (4)
Kalapüügiõigus on tasuta või tasuline. §10. Õngepüük. (1) Igaüks
tohib tasuta ja püügiõigust vormistamata ühe lihtkäsiõngega kala
püüda riigile ja kohalikule omavalitsusele kuuluval või eraomanikule kuuluval avalikuks kasutamiseks määratud veekogul,
arvestades lubatud püügiaegade, -kohtade ja kalaliikide kohta
kehtestatud piiranguid. (2) Kinnisasja omaniku loal tohib ühe
lihtkäsiõngega kala püüda: 1) eraomanikule kuuluval avalikuks
kasutamiseks määramata veekogul; 2) siseveekogu poolt üleujutatud
kinnisasjal või selle osal; 3) eraomanikule kuuluval avalikuks
kasutamiseks määratud veekogul päikeseloojangust päikesetõusuni.
(3) Õngepüügiõigus on igaühe eluaegne õigus. §11. Harrastuspüük.
(1) Igaüks tohib harrastus-püügiõigust tõendava dokumendi alusel
harrastuspüügi- vahenditega püüda kala riigile ja kohalikule
omavalitsusele kuuluval veekogul või eraomanikule kuuluval
avalikuks kasutamiseks määratud veekogul, arvestades seaduses ja
selle alusel kehtestatud piiranguid. (2) Kinnisasja omaniku loal tohib
harrastus- püügi-vahenditega püüda kala: 1) eraomanikule kuuluval
avalikuks kasutamiseks määramata veekogul; 2) eraomanikule
kuuluval avalikuks kasutamiseks määratud veekogul päikeseloojangust päikesetõusuni; 3) sise-veekogu poolt üleujutatud
kinnisasjal või selle osal. (3) Harrastus-püügivahendid on: 1)
spinning, vedel, sikuti, lendõng, põhjaõng, krunda, und, käsiõng ja
rohkem kui üks lihtkäsiõng; 2) harpuuni-püss ja harpuun; 3)
haakeõng; 4) nakkevõrk; 5) kuni 100 konksust koosnev õngejada.
Püsi-asustusega väikesaare alalisel elanikul on lubatud kasutada kuni
300 konksust koosnevat õngejada; 6) kuurits; 7) liiv; 8) vähinatt ja
vähimõrd. (4) Haakeõnge tohib kasutada merel, Peipsi järvel,
Lämmi-järvel ja Pihkva järvel. (41) Harrastuslikul kalapüügil on
keelatud kasutada samaaegselt rohkem kui kolme sama või eri liiki
püügi-vahendit, välja arvatud vedelit, vähinatta ja vähimõrda, kui
käesolev seadus ei sätesta teisiti. (5) Harrastuspüügiõigust tõendav
dokument on: 1) harrastus-püügiõiguse eest tasumist tõendav
dokument; 2) kalastuskaart– käesoleva paragrahvi lõigetes 11 ja 111
sätestatud juhtudel. (6) Eelkooliealised lapsed, alla 16 aastased
õpilased, pensionärid, õigusvastaselt represseeritud isikud ja
represseerituga võrdsustatud isikud ja puuetega isikud tohivad kala
püüda harrastuspüügi-vahenditega ilma püügiõigust tõendava
dokumendita, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõigetes 11 ja 111
sätestatud juhtudel. (7) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud
isikutel, välja arvatud eelkooliealised lapsed, peab harrastuspüügil
kaasas olema soodustust tõendav dokument, milleks on: 1) alla 16-

aastasel õpilasel – õpilaspilet; 2) pensionäril – pensionitunnistus; 3)
õigusvastaselt represseeritud isikul ja represseerituga võrdsustatud
isikul – rehabiliteerimistunnistus või represseeritu tunnistus; 4)
puudega isikul – puude raskusastet tõendav dokument. (8) Käesoleva
paragrahvi lõike 5 punktis 1 sätestatud juhul tekib harrastuspüügiõigus harrastuspüügi-õiguse tasu maksmise päevast või muust
harrastuspüügi-õiguse eest tasumist tõendavale dokumendile kantud
kehtivuse alguse kuupäevast, mis ei või olla varasem kui
harrastuspüügiõiguse eest tasumise kuupäev. (9) Käesoleva
paragrahvi lõike 5 punktis 2 sätestatud juhul tekib harrastuspüügiõigus kalastuskaardile märgitud kehtivuse alguse kuupäevast. (10)
Harrastuspüügiõigus antakse kalastuskaardi või harrastuspüügiõiguse
eest tasumist tõendava dokumendi alusel kuni üheks kalendriaastaks.
(11) Keskkonnaministril on õigus määrata piirkonnad, kus
kalavarude kaitse eesmärgil rakendatakse piiranguid kala püüdvate
isikute arvu, püügivahendite, püügi aja või püütavate kalade kohta.
Nendes piirkondades annab harrastuspüügiõiguse kalastuskaart.
(18) Keskkonnaministril on õigus arvuliselt või kaaluliselt piirata
harrastuspüügil ühes ööpäevas püüda lubatud kalakoguseid.
(19) Harrastuspüügivahendid peavad kalapüügil olema püügivahendi
omaniku valve all ja nende omanikku peab olema võimalik veekogul
või selle kaldal kindlaks teha. See nõue ei kehti püügil nakkevõrgu,
vähimõrra ja õngejadaga, mis peavad olema käesoleva seaduse § 17
lõike 2 punkti 5 alusel tähistatud. §20. Keelatud tegevus, püügiviisid
ja -vahendid. (3) Kalapüügil ja veetaimede kogumisel on keelatud
heita tagasi vette püütud kalu ja veetaimi, kui need on kaotanud
eluvõime. (4) Keelatud on püüda kala kalapüügivahendeid
kasutamata, käesolevas seaduses loetlemata ja kalapüügieeskirjas
kirjeldamata vahenditega või viisil, mis põhjustavad kalade asjatu
hukkumise ja kalavarude kahjustamise, nagu püük elektriga, mürkvõi narkootiliste ainetega, tulirelvade ja lõhkelaengutega. (4)
Keelatud on kalade elektriga püüdmise vahendi (edaspidi
elektripüügivahend) valmistamine, omamine, ladustamine,
võõrandamine, transportimine või kasutamine, välja arvatud
kalavarude uuringute eesmärgil. Uuringuteks kasutatavad elektripüügivahendid peavad olema kantud keskkonnaministri asutatud
andmekogusse ja andmekogusse kantud elektripüügi-vahendite kohta
väljastab tõendi Keskkonnaministeerium. (5) Kalapüügieeskirjas
kirjeldamata püügivahendite ja püügiviiside kasutamine on lubatud
keskkonna-ministri loal. (6) Keelatud on: 1) müüa või osta
alamõõdulist kala ja sellest valmistatud tooteid; 2) müüa, osta ja
transportida värsket kala veekogu kaldal, kus selle püüdmine on
keelatud; 3) müüa, osta, transportida ja töödelda värsket kala, mille
päritolu ei ole tõendatav; 4) müüa või osta harrastuspüügil või
õngepüügil püütud kala. §21. Veekogude omanike ja valdajate
kohustus kalavarude kaitsel. Veekogu omanik ja valdaja on
kohustatud korraldama kalavarude kaitset tema omandis või valduses
oleval veekogul. §23. Kala püügi, pardal hoidmise, müügi või ostu
nõuete rikkumine (1) Kala-, jõesilmu- või vähipüügi või selle
korraldamise eest keeluajal või -alal või keelatud vahenditega või
loata või loa nõudeid rikkudes, samuti muude kala püügi, kalavaru
kaitse või kasutamise nõuete rikkumise eest või kala ostu või müügi
nõuete rikkumise või kala, mille päritolu ei ole tõendatav, käitlemise
eest, või keelatud elektripüügivahendi kasutamise, valmistamise,
omamise, ladustamise, võõrandamise või transportimise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.
KALAPÜÜGIEESKIRI §1. Määruse reguleerimisala. (1) Määrus
reguleerib kalapüüki sisevee- kogudes, sise- ja territoriaalmeres ning
majandusvööndis ja agarikupüüki meres. (11) Määrus reguleerib
kalapüüki meres niivõrd, kuivõrd seda ei reguleeri Euroopa Liidu
õigusaktid. (2) Kaitsealadel toimub kala- ja agarikupüük vastavalt
käesolevale määrusele ja konkreetsel kaitsealal kehtivale korrale. §2.
Lubatud kalapüügi-vahendid. Lubatud kalapüügivahendid on
õngpüünised, allveepüügi-vahendid, vähipüügi-vahendid,
nakkepüünised, lõkspüünised, kurnpüünised ja traal-püünised. §3.
Õngpüünised. (1) Õngpüünis on püünis, millega püügi põhimõte
seisneb kala peibutamises õngekonksule kinnitatud söödaga või muu
peibutus-vahendiga, mille haaramisel kala haakub. (2) Lubatud
õngpüünised on: 1) lihtkäsiõng, mis koosneb ridvast, kuni 1,5 ridva

pikkusest õngenöörist, üheharulisest konksust ja millega püügil
kasutatakse looduslikku sööta ning mis võib olla varustatud raskuse
ja ujukiga; 2) spinning, mis koosneb rõngastega ridvast, ridvarullist,
õngenöörist ja landist või rakisest, võib olla varustatud vahetrossi,
lisaraskuse ja nn peibutustirguga; 3) käsiõng, mis koosneb ridvast,
õngenöörist ja sellele lipsudega kinnitatud kuni kolmest üheharulisest konksust või kirptirgust, võib olla varustatud ridvarõngaste, raskuse, ujuki või noogutiga ja rulli või haspliga õngenööri
kerimiseks; 4) vedel, mis koosneb õngenöörist, landist või rakisest,
võib olla varustatud vahetrossi ja lisaraskusega, ning mida veetakse
paadi järel; 5) sikuti, mis koosneb lühikesest ridvast, rullist või
hasplist, õnge-nöörist ja tirgust või kirptirgust ja võib olla varustatud
vahetrossiga; 6) lendõng, mis koosneb ridvast, rullist, heitenöörist ja
sellele lipsudega kinnitatud kuni kolmest konksust, ningmillega
püügil kasutatakse kunstpeibutist; 7) haakeõng, mis koosneb
õngeridvast, õngenöörist, raskuses ja kuni kolmest nöörile kinnitatud
üheharulisest õngekonksust, mille teraviku ja sääre vaheline kaugus
ei ületa 15 mm; 8) põhjaõng (tonka, krunda), mis koosneb
õngenöörist, raskusest, kuni kolmest lipsudega kinnitatud üheharulisest konksust, ning võib olla varustatud ridva ja rulli või
haspliga õngenööri kerimiseks; 9) und, mis koosneb õngenöörist,
ühest kuni kolmeharulisest konksust ja ujukist, millele on keritud
õngenöör, ja võib olla varustatud vahetrossi ja lisaraskusega; (3) Lant
on käesoleva määruse tähenduses puust, metallist või muust
materjalist valmistatud ning kuni kolme kuni kolmeharulise
konksuga varustatud peibutis. (4) Rakis on käesoleva määruse
tähenduses abivahend surnud kala söödana kasutamiseks. (5)
Kirptirk on käesoleva määruse tähenduses üheharuline konks, mille
varrele on kinnitatud raskus või tehismaterjalist peibutis. (6) Nooguti
on käesoleva määruse tähenduses elastsest materjalist varras
õngeridva otsas kala võtu avastamiseks. (7) Haspel on käesoleva
määruse tähenduses vahend õngenööri kerimiseks. (8) Tirk on
käesoleva määruse tähenduses lant või rakis, millel on kuni 3 konksu
harude vahega mitte üle 30 mm. §4. Allveepüügivahendid (1)
Allveepüügi-vahend on vahend, millega püütakse vee all viibides.
(2) Lubatud allveepüügivahendid on: 1) harpuunpüss – mehhaaniline
või pneumaatiline vahend kala harpuunimiseks; 2) harpuun –
kidadega või ilma nendeta kuni kolmeharuline torke-vahend, mida
lastakse harpuunpüssist või torgatakse kalasse.§5. Vähipüügivahendid. Lubatud vähipüügivahendid on: 1) vähinatt – söödastatav
kuni 50 cm läbimõõduga tõstevõrk; 2) vähimõrd – söödastatav
lõkspüünis läbimõõduga alla ühe meetri, millel puuduvad juhtaed ja
tiivad ning mille avade arv ei ole üle kolme. §10. Kirjeldamata
püügivahendite ja -viiside kasutamine. Käesolevas määruses
kirjeldamata või põhimõttelt uute kalapüügivahendite või
püügiviiside kasutamine on lubatud keskkonnaministri loal. §11.
Piirangud püügivahendite kasutamisele. Kõikides veekogudes on
keelatud: 1) püüda kala müttamisega, elektriga, mürk- või
narkootiliste ainetega, torke-riistadega (v.a harrastuslikul
allveekalapüügil), haakeriistadega, tulirelvadega, lõhkelaengutega;
2) sulgeda püünistega üle 1/3 veekogu või väina laiusest, välja
arvatud määruse §-s 35 toodud juhtudel. Vabaks tuleb jätta väina või
veekogu ristlõike sügavaim osa; 3) kasutada nõuetekohaselt
tähistamata ja märgistamata seisev- ja triivpüüniseid. Seisevpüünis
on veekogu põhja suhtes liikumatu, triivpüünis liigub tuule või
hoovuse toimel; 4) seisevpüüniste, välja arvatud silmutorbik,
juhtaiata mõrd, vähinatt ja õngpüünis, asetamine püügile lähemale
kui 50 m juba püügil olevatele seisevpüünistele, välja arvatud juhul,
kui käesolevas määruses on sätestatud teisiti; 5) kinnitada
võrkpüünistele tarindeid, mis võivad vähendada püünise koguva osa
silmasuurust alla lubatu, välja arvatud määruse §-s 12 toodud
juhtudel; 7) kasutada allveekalapüügil autonoomset hingamisvahendit ja kunstlikku valgustust. 8) kasutada allveekalapüügil
harpuuni ilma harpuun-püssita, välja arvatud lesta või kammelja
püügiks. §13. Püügi-vahendite kontrollimise sagedus. Kalapüügil
peab püüniste kontrollimise sagedus vältima saagi riknemise
püünises. §36. Püügi-keelud kõikides veekogudes. Kõikides
veekogudes on keelatud püüda järgmisi kalaliike: 1) tuur; 2) harjus;
3) tõugjas; 4) säga. LOODUSKAITSESEADUS §57. Võõrliigid.

(1) Võõrliikide elusate isendite loodusesse laskmine, võõrtaimeliikide loodusesse istutamine ja külvamine on keelatud.
ASJAÕIGUSSEADUS § 142. Võõral maatükil viibimine.
(1)Füüsilise isiku või era-õigusliku juriidilise isiku omandis oleval
kinnisasjal, mis on omaniku poolt piiratud või tähistatud, ei või
teised isikud omaniku loata viibida, kui seaduses ei ole sätestatud
teisiti. (2)Füüsilise isiku või eraõigusliku juriidilise isiku omandis
oleval piiramata ja tähistamata kinnisasjal ei või teised isikud
omaniku loata viibida päikeseloojangust päikesetõusuni, kui
seaduses ei ole sätestatud teisiti. §159.Avalikud veekogud. (1)
Avalik-õigusliku juriidilise isiku omandis olev veekogu on avalik.
Riigi omandis on territoriaa-lmeri, sisemeri ja teised piiriveekogud
ning merepõhi, samuti muud seaduses nimetatud veekogud.
(2)Avalikku veekogu võib kasutada igaüks. Avaliku veekogu
kasutamist võib seaduses või muu õigusaktiga piirata. (3)Seaduses
sätestatud juhtudel võib füüsilise isiku või eraõigusliku juriidilise
isiku omandis oleva veekogu määrata avalikuks kasutamiseks
(avalikult kasutatav veekogu). Sel juhul on veekogu omanikul õigus
seaduses sätestatud korras nõuda hüvitust. § 161. Kallasrada.
(1)Veekogu kaldaomanik peab jätma veekogu äärde kaldariba
kallasrajana kasutamiseks. (2)Kallasrada võib igaüks kasutada
veekogu ääres liikumiseks ja viibimiseks, kalastamiseks ning
veesõidukite randumiseks. Paragrahvis 142 sätestatud kitsendused
kallasraja suhtes ei kehti. (4)Eraveekogu kalda kasutamist võib
kitsendada seaduses sätestatud juhtudel ja korras. (5)Ühe kinnisasja
piires oleval eraveekogul ei ole kallasrada, kui see veekogu ei ole
määratud avalikuks kasutamiseks. VEESEADUS § 10. Kallasrada
(1) Kallasrada on kaldariba avaliku veekogu ja avalikuks
kasutamiseks määratud veekogu ääres ning asub kaldavööndis.
Kallasraja laiust arvestatakse lamekaldal keskmise veeseisu
piirjoonest ja kõrgkaldal kaldanõlva ülemisest servast, lugedes
viimasel juhul kallasrajaks ka vee piirjoone ja kaldanõlva ülemise
serva vahelist maariba. (2) Kallas-raja laius on: 1) laevatatavatel
veekogudel 10 meetrit; 2) teistel vee-kogudel 4 meetrit; 3) suurvee
ajal, kui kallasrada on üle ujutatud, 2 meetri laiune kaldariba, mida
mööda võib vabalt ja takistamatult vee-kogu ääres liikuda. (3)
Kallasraja kasutaja ei tohi kallasraja kasutamisega kahjustada
kaldaomaniku vara. (4) Avalikult kasutataval veekogul puudub
kallasrada: 1)sadamas; 2) tootmisvee veehaarde vähimas võimalikus
teeninduspiirkonnas;...
Maakond
KKteenistus
KKteenistuse spetsialist KKInspekt
Harjumaa

6722 972

Arno Sildos 6722 981

696 2250

Ida-Virumaa 33 24401

Jelena Mihhailova 332 4422 339 5660

Järvamaa

Aleksander Siimenson 384 8682

385 1853

Lääne-Virum 32 58 400

Merike Pärtma 325 8410

325 8417

Pärnumaa

44 77 388

Gert Järvemets 447 7382

442 7520

Saaremaa

45 27 777

Jaan Ärmus 4527 772

452 7740

Valgamaa

Alari Mägi 766 6152

767 9460

Võrumaa

Margo Tannik 786 8364

786 8650

Hiiumaa

Märt Kesküla 463 1097

463 1390

Sirje Kangur 776 2420

776 2015

Tiit Koel 472 4724

472 4120

Mikk Männiste 799 8253

799 4946

Raplamaa

Raul Aalde 4841182

489 4280

Tartumaa

Aimar Rakko 730 2250

730 2410

Jõgevamaa

77 62 410

Läänemaa
Põlvamaa

Viljandimaa

79 98 198

43 55 610

Johannes Luksepp? 435 5617

434 4385

Võrtsjärve

436 8250
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