
KALAPÜÜGISEADUSE
eelnõu seletuskiri

1. Sissejuhatus

Kalapüügiseaduse  (edaspidi  KPS)  eelnõu  on  ette valmistatud  keskkonnaõiguse 

kodifitseerimise  raames.  Kalapüügiseaduse  koostamise  eesmärk  on  eelkõige  peatükkide 

sisemise struktuuri  ühtlustamine.  Eelnõukohase regulatsiooni  sisu  on jäänud samaks,  mis 

kehtivas  õiguses,  tehtud  on  siiski  mõningaid sisulisi  ja  eelkõige  põhimõttelisi 

struktuurimuudatusi. 

Seaduse eelnõu on ette valmistanud Tartu Ülikooli riigi- ja haldusõiguse õppetooli  dotsent 

Hannes  Veinla  ja  SA  Keskkonnaõiguse  Keskuse  jurist  Kärt  Vaarmari. Eelnõu 

ettevalmistamises on osalenud endine Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna juhataja, 

praegu Põllumajandusministeeriumi kalamajandusosakonna juhataja kohusetäitja Ain Soome 

(tel  625  6181,  ain.soome@agri.ee),  Keskkonnaministeeriumi  kalavarude  osakonna 

osakonnajuhataja  kohusetäitja  Kaire  Märtin  (tel  626 0711,  kaire.martin@envir.ee)  ja 

Keskkonnaministeeriumi  õigusosakonna  jurist  Helen  Holtsman  (tel  626 2820, 

helen.holtsman@envir.ee). Keeletoimetaja oli õigusosakonna peaspetsialist Enel Ormus (tel 

626 906, enel.ormus@envir.ee).

Eelnõu  on  seotud  eelnõude  infosüsteemis  kooskõlastusringil  oleva  keskkonnaseadustiku 

üldosa seaduse muutmise ja rakendamise seadusega.  Eelnõu seadusena vastuvõtmiseks on 

vajalik Riigikogus poolthäälte enamus. 

2. Seaduse eesmärk

Kehivat  õigust  on  alates  KPS  kehtestamisest  muudetud  korduvalt,  selle  struktuur  oli 

muutunud  ülikohmakaks ning see on kaasa toonud ka regulatsiooni  sisulise arusaadavuse 

olulise  languse.  Seega  võibki  väita,  et  eelnõukohane  KPS  lihtsustab  olulisel  määral 

regulatsiooni arusaadavust – see ongi kalapüügiseaduse suurim uuendus.



3. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs

Esimene peatükk. Eesmärk, reguleerimisala ja mõisted.
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Esimeses peatükis on sisuliselt uus peatüki eesmärgi sõnastus, milles tuuakse esile, et kalade 

ja  veetaimede  kasutamise  kui  majandustegevuse  reguleerimise  peamiseks  sihiks  on 

kalavarude kaitse ja säästliku kasutamise tagamine. Seaduses on viide ka rahvusvaheliselt 

tunnustatud  kohuseteadliku  kalanduse  põhimõtetele,  mis  on  Euroopa  Liidus  kalapüügi 

regulatsiooni alus. Sätestatud on vajadus saavutada kala- ja veetaimevarude taastumisvõime ja 

tootlikus,  esile  on  tõstetud  kalandust  kui  majandusharu.  Samas  ei  tohi  majandushuvide 

realiseerimine tekitada ebasoodsaid muutusi veekogude ökosüsteemis. 

Praegu  kehtiva  KPS  kohaselt  ei  hõlma  kalapüük  veetaimede  kogumist,  kuid  samas  on 

veetaimede  (agariku)  kogumist  käsitletud  samuti  kui kalapüüki.  Seepärast  on  täpsustatud 

kalapüügi mõistet.

Muus osas on 1. peatüki  regulatsiooni  sisu jäänud üldjoontes samaks, on vaid mõningaid 

struktuurilisi ümberpaigutusi ja keelelisi muudatusi.

Teine peatükk. Kalavarude ja veetaimede kaitse ja kasutamise üldnõuded.

Teine peatükk on täiesti  uus ja kehtivast  õigusest  on sellesse koondatud need sätted,  mis 

käsitlevad  kalavarude  ja  veetaimede  kaitse  ja  kasutamise  üldnõudeid,  nagu 

kalapüügieeskirjaga  teostatav  regulatsioon,  keelatud  tegevuse,  püügiviiside  ja  vahendite 

regulatsioon,  kalapüügi  üldiste  kitsenduste  lähtealused  ja  kehtivus.  Sätestatud  on  ka 

kalapüügiõiguse ja kala päritolu tõendamise nõuded. Käsitletud on merest  püütud kala ja 

sellest valmistatud kalatoodete impordi, ekspordi ning reekspordi nõudeid. Samas on ka kala 

esmakokkuostjat puudutav regulatsioon. 

Senise  sõnastuse  kohaselt  andis  kalapüügiseadus  õiguse  sätestada  kalapüügieeskirjaga 

muuhulgas  püütud  kalade  veekogus  püügijärgseks  hoidmiseks  mõeldud  vahendite  ja 

püügivahendite tähistamise nõuded. Tähistamise all  mõeldi ka püügivahendi  märgistamist. 

Eelnõukohase  seaduse  § 9  lõike  2  punkti  5  kohaselt  täpsustatakse,  et  püügivahendid  ja 

püügijärgseks hoidmiseks mõeldud vahendid on vaja tähistada ja märgistada.  Püügivahendi 

tähistuse tehniline kirjeldus sisaldab püügivahendi teistele veekogu kasutajatele ja järelvalve 

teostajale nähtavaks tegemise tingimusi. Selle all mõeldakse tähistuslipu kõrgust veepinnast, 

lipu  mõõtmeid  jne.  Püügivahendi  tähistusele  on  vaja kanda  märgistus,  mille  järgi  saab 

tuvastada püügivahendi omanikku. Püügivahendi märgistuse tehniline kirjeldus sisaldab seega 

tähistusele  kantavate  kirjete,  märkide  või  muu  sellise  teabe  kirjeldust,  mille  alusel  saab 

kalapüügi üle järelevalvet teostav institutsioon veekogul või loa andja juures kindlaks teha 

püügivahendi  omaniku,  kasutades  selleks  elektroonilisi  andmebaase  või  muid 

sidepidamisvahendeid. Märgistamise nõue ei ole kaluritele täiendav kohustus, kuna ka kehtiva 
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kalapüügieeskirja  kohaselt  peab  märkima püügivahendi  tähisele   püügivahendi  omanikku 

tuvastada võimaldava teabe. 

Võrreldes kehtiva KPSiga sätestatakse nüüd KPSi § 10 punktide 2, 3 ja 11 kohaselt keelatud 

tegevusena kalapüük keeluajal  või  -alal  ning veetaimede kogumine KPSis  nimetamata ja 

kalapüügieeskirjas kirjeldamata püügivahenditega ning keelatud ajal või -alal, samuti keeld 

kutselise kalapüügi luba omaval isikul müüa tema püütud  kala otse füüsilisele isikule oma 

tarbeks ühe ööpäeva jooksul suuremas koguses kui lubab nõukogu määrus (EÜ) nr 1224/2009 

artikli 65 lõikes 2, s.o kuni 30 kg. Loetletud toimingud ei ole ka kehtiva seaduse kohaselt 

lubatud, kuid kehtiva seaduse §-s 20 ei ole neid nimetatud.  Kehtiva KPS-i kohaselt lähtuti 

kala väärtustest. 

Täpsustatud on kehtiva KPSi § 22, mis käsitleb siin looduslikult mitte esinevate kalaliikide 

Eestisse  toomist  ning  veekogusse  asustamist.  Kuna  võõrliikide  Eestisse  toomine  on 

reguleeritud  looduskaitseseaduses,  siis  viidatakse  eelnõukohase  KPSi  §  16  lõikes  1 

looduskaitseseadusele.  Eestis  esinevaid  kalaliike  tohib  veekogusse  asustada  ainult 

Keskkonnaameti loal. Eelnõukohase KPSi § 16 lõige 2 seab volitusnormi keskkonnaministrile 

kalade veekogudesse asustamise taotluse kohta esitatavate nõuete, asustamisloa andmise ja 

asustamise korra kehtestamiseks. Kehtiva KPSi kohaselt kehtestab nimetatud korra Vabariigi 

Valitsus,  kuid  kuna  sisuliselt  on  tegemist  üksnes  Keskkonnaministeeriumi  valitsemisala 

valdkonnaga, mis  ei  hõlma väga suurt  huvitatud isikute ringi,  on otstarbekas,  et  määruse 

kehtestab keskkonnaminister.

Kolmas peatükk. Kalapüügiõiguse teostamine.

Ka 3. peatükk on ülesehituselt täiesti uus, sinna on lisatud kolm jagu.

Esimene jagu reguleerib  harrastuskalapüügi  õigust,  kinnisasja omaniku kalapüügiõigust  ja 

kala  eripüügi  ning  elektriliste  püügivahendite  kasutamise  õigust.  Regulatsioon  põhineb 

kehtival õigusel, selles on vaid mõned muudatused: enam ei kehti üldine piirang, et võõral 

eraomanikule kuuluval  kinnistul  ei  tohi  kala püüda päikeseloojangust  päikesetõusuni  ning 

eripüügiloa  andmisest  keeldumise  ja  kehtetuks  tunnistamise  sätted  on  nüüd  sätestatud 

seaduses  (seni  olid  need  rakendusaktis).  Eelnimetatud  muudatustest  esimene  tuleneb 

keskkonnaseadustiku üldosast. Kehtiva õiguse (AÕSi § 142) üldnormi kohaselt võib eraisiku 

maal viibida päikeseloojangust päikesetõusuni tingimusel, et maa ei ole piirdega ümbritsetud 

ega tähistatud. 2011. aasta 16. veebruaril vastu võetud keskkonnaseadustiku üldosa seaduse 

(edaspidi  KSÜS) § 32 lõigete 1, 2 ja 5 kohaselt võib edaspidi võõral maal viibida üksnes 

omaniku loal,  kui  loa olemasolu maal  viibimiseks võib eeldada ja kui  vastupidine ei  ole 
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asjaoludest ilmne. 

Teise muudatuse tingis vajadus reguleerida eripüügiloa andmisest keeldumise ja kehtetuks 

tunnistamise  sätted  seaduses.  Praegu  on  eripüügiloa andmisest  keeldumise  ja  kehtetuks 

tunnistamise alused sätestatud keskkonnaministri 26. veebruari 2006. a määruse „Eripüügiloa 

vorm,  taotluse  läbivaatamise,  loa  väljaandmise  ja  kehtetuks  tunnistamise  kord  ning 

eripüügiõiguse tasu“ §-des 6 ja 8. Peale selle on eriotstarbelist kalapüüki käsitlevaid sätteid 

täiendatud  elektripüügivahendite kasutamist  reguleerivate sätetega.  Ka kehtiva KPSi  § 20 

lõike 41  kohaselt  võib  elektripüügivahendit  kasutada  üksnes  kalavarude  uuringuks  ehk 

eripüügil.  Kehtiva  seaduse  kohaselt  annab  Keskkonnaministeerium  elektripüügivahendi 

kasutamiseks tõendi  ja  see peab olema kantud keskkonnaministri  asutatud andmekogusse. 

Eelnõu kohaselt tuleks elektripüügivahendid kanda keskkonnaregistrisse, mida tegelikult ka 

praegu tehakse. Eelnõu kohaselt kehtestab elektripüügivahendi taotlemise, tõendi andmise ja 

kehtetuks tunnistamise korra keskkonnaminister määrusega.

Teine jagu reguleerib harrastuskalapüüki. Muudetud on peatüki struktuuri, kuid regulatsiooni 

sisu  on  suures  osas  jäänud  samaks,  tehtud  on  vaid  mõned  muudatused.  Jagu  reguleerib 

püügiõiguse  kuuluvust,  püügivahendeid  ja  nende  kasutamise  kitsendusi,  püügiõiguse 

tekkimise tingimusi ja kalastuskaardiga seotud nõudeid ning menetlust, samuti püügiõiguse 

piiranguid. Eelnõukohaselt on kadiska lisatud lubatud harrastuspüügivahendite hulka. Kadiska 

harrastuspüügivahendina kasutamise lubamine on igati põhjendatud. Kadiska on lõkspüünis, 

mille püügivõimsus ei ole suur ja sellest on võimalik kalu elusana vette tagasi lasta, erinevalt 

näiteks nakkevõrguga püütud kalast. Kadiskast saab vabaks lasta nii alamõõdulised kalad kui 

ka  selliste  kalaliikide  isendid,  mida  sel  ajal  püüda  ei  tohi.  Kadiska  on  väikese 

püügivõimsusega  ja  keskkonnasäästlik  püügivahend  ning  sobib  seega  hästi 

harrastuskalapüügivahendiks.  Eelnõu  kohaselt  võib  lubada  ühel  isikul  ühel  veekogul  või 

veealal,  kus kadiskapüügi  võimalused kehtestatakse, kasutada harrastuskalapüügiks  kokku 

kuni  kolme  püügivahendit.  Kindlasti  tuleb  enne  kadiska  püügivõimaluste  kehtestamist 

määrata  selle  püügivahendi  lubatud  mõõtmed  ja  kirjeldus  kalapüügieeskirjas.  Kadiska 

püügivõimalused  peaksid  kehtima  peamiselt  suhteliselt  väikestel  veekogudel,  kus 

nakkevõrgupüügi võimalusi ei ole ning nende veekogude kalavaru – Eestis enam levinud ja 

vähem väärtuslikud kalaliigid nagu särg, ahven, nurg, linask jt – on üldjuhul alakasutatud. 

Kehtiva KPSi § 11 lõike 9 kohaselt tekib harrastuspüügiõigus alates kalastuskaardile märgitud 

kehtivuse alguse kuupäevast. Kuna elektroonilise kanali kaudu taotlemise korral on võimalik 

jätta püügiõiguse eest tasumine viimasele hetkele, mil inspektor juba nähtavale ilmub, siis 
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sellise olukorra vältimiseks peab  püügiõigus kehtima hakkama mitte varem kui üks tund 

pärast  tasu  maksmist.  Eelnõukohaselt  nähakse  ette,  et  kalastuskaardi  taotlemise  korral 

elektroonilise kanali kaudu,  tekib  harrastuspüügiõigus kalastuskaardile  märgitud kehtivuse 

alguse kuupäevast, kuid mitte varem kui üks tund pärast harrastuskalapüügiõiguse eest tasu 

maksmist.

Kolmas jagu reguleerib kutselist kalapüüki ja on jaotatud neljaks jaotiseks.

Esimene jaotis reguleerib  kutselise  kalapüügiõiguse kuuluvust,  püügivahendeid,  kalalaeva 

registriga seotud nõudeid ja menetlust, kalapüügilubade andmise tingimusi ja menetlemist – 

sisuliselt põhineb regulatsioon kehtival õigusel. Siiski on tehtud ka paar muudatust. Kutselise 

kalapüügivõimaluse mõistet on laiendatud. Püügivõimaluseks on eelnõu kohaselt ka laevade 

püügikoormus ja võimsus. Seega saab püügivõimalused kehtestada ja kalapüügiluba anda ka 

laevade püügikoormuse ja püügivõimsuse piires. Kuna eelnõu kohaselt võib Vabariigi Valitsus 

püügivõimalused kehtestada ka laevade püügikoormuse ja püügivõimsuse piires, siis ei ole 

võrreldes seni kehtinud KPSi § 16 lõikes  21 sätestatuga seatud püügikoormuse ja võimsuse 

piirangut. Küll aga võib keskkonnaminister eelnõukohase KPSi § 11 lõike 2 alusel  kehtestada 

laevade  püügivõimsuse  ja  püügikoormuse  osas  ajutised  püügikitsendused.  Samuti  on 

eelnõukohases seaduses sätestatud püügikoormuse ja püügivõimsuse mõisted. Täiendatud on 

kalalaeva  riiklikusse  registrisse  kandmisest  keeldumise  ja  kalapüügiloa  kehtetuks 

tunnistamise  aluseid.  Kui  Peipsi  järvel  kala  põhjanooda  või  mutnikuga  püüda  soovival 

kalalaeval ei ole KPSi § 68 kohast GPS-jälgimissüsteemi, siis on sellise nõude eiramine, nagu 

ka satelliitjälgimissüsteemi puudumine, aluseks kalalaeva riiklikusse registrisse kandmisest 

keeldumisele ja kalapüügiloa kehtetuks tunnistamisele. Kui kehtiva seaduse § 13 lõike 1 teise 

lause  kohaselt  annab  lestapüügiks  antud  kaluri  kalapüügiluba  õiguse  püüda  lesta  merel, 

sõltumata mere sügavusest, siis eelnõu kohaselt tehakse  vahet põhjanooda ja nakkevõrguga 

püügi vahel (eelnõu § 39 lõige 3). Põhjanoodaga püütakse lesta ja nakkevõrguga püütakse 

siiga,  lõhet  ja  meriforelli.  Muudatuse  eesmärk  on  võimaldada  kaugemal  20  m 

samasügavusjoonest teatud juhtudel püüda lesta, siiga, lõhet ja meriforelli. Piirangud seatakse 

kalapüügieeskirjas.  Muudatuse  tulemusena  suurenevad kalurite  püügivõimalused  Soome 

lahel, kus varasem 20 m samasügavusjoon oli liialt piirav.

Teine  jaotis reguleerib  kalapüügivõimalusi  ja  nende kehtestamist,  lubatud  saakide 

kehtestamist,  kutselise  kalapüügi  peatamist  ja  taasavamist  –  regulatsiooni  sisu  pärineb 

kehtivast õigusest. 
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Kolmas jaotis sätestab kutselise kalapüügiõiguse piiratud püügivõimaluste taotlejate vahel 

jaotamise  alused,  ajaloolise  püügiõiguse  ning  kalapüügivõimaluste  enampakkumise 

tingimused ja korra –  regulatsiooni sisu pärineb kehtivast õigusest.

Neljas  jaotis reguleerib  püügivõimaluse  vabanemist, püügivõimaluse  vähendamist  ja 

suurendamist ning püügivõimaluse kasutada andmist ja saamist, püügiõiguse võõrandamise ja 

sellest loobumise tingimusi – ka siin pärineb regulatsiooni sisu kehtivast õigusest.

Neljas peatükk. Kalapüügi arvestus.

Neljas  peatükk  sätestab  kalapüügi  arvestuse korra  – praegu  kehtivat  regulatsiooni  ei  ole 

sisuliselt muudetud.

Viies peatükk. Järelevalve, tõsised rikkumised ja kahju hüvitamine.

Viies peatükk reguleerib järelevalve korraldust ja kahju hüvitamist. Siin sätestatakse riikliku 

järelevalve  teostamise  alused  2011.  a  23.  veebruaril  vastu  võetud  korrakaitseseadusest 

lähtuvalt.  Sätestatakse  kalavarudele  tekitatud  kahju  mõiste,  mis  seni  on  reguleeritud 

rakendusaktis. 

Tegemist  on olulise  mõistega ja  kuna ka teistes  keskkonnavaldkonna seadustes  on kahju 

mõiste määratletud just  seaduses,  siis  on eelnõu kohaselt  ka kalavarudele tekitatud kahju 

mõiste defineeritud KPSis. Seni kehtinud keskkonnaministri määruse „Kalavarudele tekitatud 

kahju hüvitamise määrad, arvutamise alused ja metoodika ning kalavarudele tekitatud kahju 

arvutamise akti  vorm“  §  1  kohaselt  on  kalavaru  kahjustamine  kaladele  kahju  tekitamine 

surmamise, vigastamise, muul viisil hävitamise või loomulikust elukeskkonnast eemaldamise 

teel, kui sellega kaasneb seaduste või teiste õigusaktide nõuete rikkumine. Uues KPSis on 

tegevus,  millega  kalavarule  on  kahju  tekitatud,  loetletud  §  71  lõikes  1.  Praegu  kehtivas 

õigusaktis  nimetatule  on  §  71  lõike  1  punktide  7  ja 8  kohaselt  lisatud  ka  tõendamata 

päritoluga kala müük, ost või muu käitlemine või alamõõdulise kala ost ja müük või muu 

käitlemine.  Samamoodi nähakse ette ka kehtiva looduskaitseseaduse § 77 lõike 9 kohaselt 

keskkonnakahju  määramise  võimalus  teatud  liikide  isenditega  tehtavate  tehingute  ning 

toimingute korral. Praktikas ei ole harvad juhused, kus kalakäitlemisettevõte kontrollimisel 

leitakse  sealt  kala,  mis  on  alamõõduline  või  mille  kohta  puuduvad  päritolu  tõendavad 

dokumendid. Selline tegevus on küll karistatav, kuid seniajani ei ole kalavarudele tekitatud 

kahju arvutatud. Seadusevastane kala ost, müük ja käitlemine kahjustab kalavarusid otseselt, 

sest  ebaseaduslikult  püütud kala müüakse odavama hinnaga ja sellele leitakse hõlpsamini 

turgu. Kui kala müüjal ei ole kala päritolu tõendavat dokumenti, siis on kala ostja teadlikult 
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eeldanud, et ostetud kala on püütud ebaseaduslikult.

Kuues peatükk. Vastutus.

6. peatükis „Vastutus” on sätestatud väärtegude koosseisud ja vastutus.  Käsitletud väärtegude 

hulk  on  eelnõu  kohaselt  suurenenud.  Samas  on  seni  kehtiva  KPSi  §-s  231  ettenähtud 

süüteokoosseis,  mis sisaldab kala püügi,  kalavaru kaitse või  kasutamise nõuete rikkumisi. 

Selline  süüteokoosseis  ei  andnud  konkreetset  teokirjeldust.  Eelnõukohaselt  nähakse  ette 

konkreetsed teod, mille toimepanemine on karistatav.

KPSis  on  juriidilise  isiku  karistusmäär  püsinud alates  2003.  aastast  kuni  käesoleva ajani 

muutumatuna: s.o kuni 3200 eurot. Ainult KPSi § 237 lõikes 2 on juriidilise isiku karistusmäär 

ette nähtud kuni 32 000 eurot.

Järelevalvestatistika näitab, et praegu kehtivad trahvimäärad ei muuda ettevõtjate käitumist 

vajalikul määral seaduse nõudeid arvestavamaks seal, kus ebaseaduslikust kalapüügist saadav 

tulu või rahaline sääst võib olla suur. Seetõttu on sanktsioonide kehtestamisel oluline arvesse 

võtta muuhulgas ka majanduslikku tulu, mida seaduse nõuete eiramine võib ettevõtjale anda, 

st trahvimäärad ei tohiks olla sellest väiksemad. Eriti ilmekad on juhtumid, kus ettevõtja ei tee 

saladust  sellest,  et  oodatavad  trahvid  kuuluvad  planeeritud  kulude  hulka. 

Keskkonnainspektsiooni andmete põhjal võib väita, et senised trahvimäärad ei ole avaldanud 

juriidiliste isikute käitumisele tervikuna soovitud mõju.

Praegu kehtivad juriidiliste isikute karistuste piirmäärad ei ole põhjendatud ka seetõttu, et 

paigast on nihutatud füüsilistele ja juriidilistele isikutele määratavate maksimaalsete karistuste 

proportsioonid. Kui KPSis  ettenähtud rikkumiste eest on füüsilise isikule enamasti võimalik 

määrata maksimumkaristus, mis on karistusseaduse § 47 lõike 1 kohaselt 300 trahviühikut, 

siis  juriidiliste  isikute

kehtiv karistusmäär (v.a KPSi 237  lõige 2) moodustub maksimaalselt 1/10 karistusseadusega 

sätestatud maksimaalsest karistusmäärast. Kui füüsilise isiku maksimaalne karistusmäär 300 

trahviühikut ehk 1200 eurot on enamasti piisavalt suur motivaator rikkumise toimepanemisest 

hoidumiseks, siis juriidilisele isikule määratud trahv 3200 eurot seda enamasti ei ole. Küll 

võib  arvata,  et  karistusseadustikus  ettenähtud  maksimaalne  võimalik  rahatrahvimäär 

motiveerib rikkumise toimepanemisest hoiduma tunduvalt suuremat hulka juriidilisi isikuid.

Eelnõu väljatöötamisel on ülaltoodud argumendid arvesse võetud iga konkreetse normi juures, 

kus juriidilise isiku karistuse piirmäära tõstetakse. 

Vastutuse peatükk  käsitleb väärteokoosseisusid.  Õigusselguse huvides sätestatakse kehtiva 
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KPSi §-des 231 ja 234 käsitletud rikkumised eri süüteokoosseisudena.

Paragrahvis 72 sätestatakse väärteona kala müügi või ostu nõuete rikkumine või kala, mille 

päritolu ei ole tõendatav, käitlemise nõuete rikkumine. Nimetatud teo koosseis on sätestatud 

ka kehtiva KPSi §-s 231. 

Paragrahvis  73 sätestatakse väärteona kalapüük  loata  või  loa  nõudeid rikkudes või  merel 

kalalaevaga,  millel  puudub  kalalaevatunnistus,  või  sertifitseerimata  mootorivõimsusega 

kalalaevaga. Nimetatud tegu on sätestatud kehtiva KPSi §-s 232. KPSi § 30 kohaselt annab 

kalapüügiõiguse  kalapüügiluba  ning  KPSi  §-s  40  on

kehtestatud loa tingimused. KPSi § 23 kohaselt  annab harrastuskalapüügiõiguse selle eest 

tasumine või kalastuskaart. Vastavalt KPSi §-le 31 tohib kutselisel kalapüügil merel kasutada 

ainult kalalaevade riiklikusse registrisse kantud kalalaeva, millel on kehtiv kalalaevatunnistus.

Paragrahvis  74  sätestatakse  sarnaselt  kehtiva  KPSi  §-le  233 väärteona  GPS-  ja  muu 

satelliitjälgimissüsteemi  kaudu  andmete  esitamise  korra  rikkumine  ning  vaatleja  või 

inspektori töö takistamine. 

Paragrahvis  75  käsitletakse  kalapüügiga  seotud  andmete  esitamise  korra  rikkumist. 

Kalapüügiga seotud andmete esitamata jätmine on ka kehtiva KPS § 234 kohaselt väärtegu.

Paragrahvis 76 sätestatakse sarnaselt kehtiva KPSi §-ga 235  väärteona veetaimede kogumise 

nõuete rikkumine.

Paragrahvis  77 käsitletakse harrastuspüügi  nõuete rikkumist.  Erinevalt  kehtivast  seadusest 

eristab eelnõu teatud rikkumiste juures harrastuskalapüüki ning kutselist kalapüüki, sätestades 

ka erinevad karistusmäärad. 

Paragrahvis  78  käsitletakse  kehtivuse  kaotanud  kalapüügiloa  või  kalalaeva  tunnistuse 

määratud  tähtajaks  tagastamata  jätmise  ja  kalapüügiõiguse  tõendamise  korra  rikkumist. 

Kalapüügiõiguse  tõendamise  kohustus  on  sätestatud  KPSi  §-s  12  ja  kalapüügiloa  ning 

kalalaeva tunnistuse tagastamise kohustus KPSi § 36 lõigetes 5 ja 7 ning § 42 lõikes 4.

Paragrahvis  79  käsitletakse  eluvõime  kaotanud  püütud  kala  või  veetaimede  vette  tagasi 

heitmist. KPSi § 10 lõike 4 kohaselt on kalapüügil ja veetaimede kogumisel keelatud heita 

tagasi vette püütud kalu ja veetaimi, kui need on kaotanud eluvõime.

Paragrahvis  80  sätestatakse  väärteona  püügivahendite  tähistamise  nõuete  rikkumine. 

Püügivahendite tähistamise ja märgistamise nõuded on sätestatud kalapüügieeskirjaga. 

Paragrahvis  81  sätestatakse  väärteona  kalapüük  püügivahendite  kohta  esitatud  nõudeid 

rikkudes. Püügivahendite kohta kehtestatud nõuded on sätestatud kalapüügieeskirjaga.

Paragrahvis  82  sätestatakse  väärteona  elektripüügivahendiga  seotud  nõuete  rikkumine. 

Paragrahvi 10 lõike 6 kohaselt on keelatud kalade elektriga püüdmise vahendi valmistamine, 
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omamine,  ladustamine,  võõrandamine,  transportimine  või  kasutamine,  välja  arvatud 

keskkonnauuringuteks.  Keskkonnauuringuteks  kasutatav  elektripüügivahend  peab  olema 

kantud keskkonnaregistrisse ja tema kasutamiseks peab olema antud tõend.

Paragrahvis  83 sätestatakse väärteona  Eestis  looduslikult  esinevate  kalaliikide veekogusse 

asustamise  nõuete  rikkumine.  Paragrahvi  16  kohaselt tohib  Eestis  looduslikult  esinevate 

liikide  kalu  veekogudesse  asustada  ainult  Keskkonnaameti  loal.  Kalade  veekogudesse 

asustamise  taotluse  kohta  esitatavad  nõuded,  asustamisloa  andmise  ja  asustamise  korra 

kehtestab keskkonnaminister määrusega.

Paragrahvis 84 käsitletakse kalapüünise kontrollimise sageduse nõuete rikkumist.

Paragrahvis 85 sätestatakse väärteona kalapüük keelatud ajal või alal või keelatud kalaliigi 

isendite või alamõõdulise kala püük. Nimetatud nõuded on sätestatud kalapüügieeskirjas.

Paragrahvis 86 sätestatakse väärteona kala lossimise, merel ümberlaadimise, pardal hoidmise 

või vastuvõtmise nõuete rikkumine.

Paragrahvis 87 sätestatakse väärteona ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga 

tegelenud või arvatavalt tegelenud laeva abistamise või sellise laeva kalapüügil kasutamise 

nõuete rikkumine.

Paragrahvis  88  käsitletakse  impordi,  ekspordi  ja  reekspordi  nõuete  rikkumist.  Nimetatud 

väärteokoosseis on sätestatud ka kehtiva KPSi §-s 237 Täpsustatud on Nõukogu määruse (EÜ) 

nr 1005/2008 artikleid, milliste rikkumisel on ette nähtud karistus.

4. Eelnõu terminoloogia

Eelnõukohasesse seadusesse ei ole praegu kasutatavate terminitega võrreldes uusi termineid 

lisatud.

5. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele

Eelnõu on kooskõlas järgmiste EL õigusaktidega:

1. Nõukogu määrus (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise 

kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, muudetakse määrusi (EÜ) nr 847/96, (EÜ)

nr 2371/2002, (EÜ) nr 811/2004, (EÜ) nr 768/2005, (EÜ) nr 2115/2005, (EÜ) nr 2166/2005, 

(EÜ)  nr  388/2006,  (EÜ)  nr  509/2007,  (EÜ)  nr  676/2007,  (EÜ)  nr  1098/2007,  (EÜ)

nr  1300/2008  ja  (EÜ)  nr  1342/2008  ning  tunnistatakse  kehtetuks  määrused  (EMÜ)

nr 2847/93, (EÜ) nr 1627/94 ja (EÜ) nr 1966/2006 (ELT L 343, 22.12.2009, lk 1–50).

2. Nõukogu määrus (EÜ) nr 1005/2008, millega luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, 
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teatamata  ja  reguleerimata  kalapüügi  vältimiseks,  ärahoidmiseks  ja  lõpetamiseks  ning 

muudetakse  määrusi  (EMÜ)  nr 2847/93,  (EÜ)  nr 1936/2001  ja  (EÜ)  nr 601/2004  ning 

tunnistatakse  kehtetuks  määrused  (EÜ)  nr 1093/94  ja (EÜ)  nr 1447/1999  (ELT  L  286, 

29.10.2008, lk 1–32).

3. Komisjoni  määrus (EÜ) nr  1010/2009,  millega kehtestatakse Nõukogu määruse (EÜ)

nr 1005/2008 (millega luuakse Ühenduse süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata 

kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks) üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT 

L 280, 27.10.2009, lk 5–41).

4. Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 404/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse 

(EÜ)  nr  1224/2009  (millega  luuakse  ühenduse  kontrollisüsteem  ühise  kalanduspoliitika 

eeskirjade järgimise tagamiseks) üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 112, 30.04.2011,

lk 1–153).

5. Nõukogu määrus (EÜ) nr 1006/2008, mis käsitleb ühenduse kalalaevadele loa andmist 

püügitegevuseks  ühenduse vetest  väljaspool  ning  kolmandate  riikide  laevade juurdepääsu 

ühenduse vetele ja millega muudetakse määruseid (EMÜ) nr 2847/93 ja (EÜ) nr 1627/94 ning 

tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) 3317/94, (ELT L 286, 29.10.2008, lk 33–44).

6. Nõukogu  määrus  (EÜ)  nr  2371/2002  ühisele  kalanduspoliitikale  vastava  kalavarude 

kaitse ja säästva kasutamise kohta (EÜT L 358, 31.12.2002, lk 59–80).

7. Komisjoni  määrus (EÜ) nr 26/2004 ühenduse kalalaevastiku registri  kohta (ELT L 5, 

09.01.2004, lk 25–35).

6. Seaduse mõju

Eelnõu  kohaselt  jääb  kalapüügi  regulatsioon  suures  osas  sisuliselt  samaks,  mis  kehtivas 

õiguses.  Kuna  kalapüügiga  seotud  õigust  on  praeguse KPSi kehtimise  jooksul  korduvalt 

muudetud,  on  seaduse struktuur  muutunud  kohmakaks,  mis on  oluliselt  raskendanud  ka 

regulatsiooni sisust arusaamist. Eelnõukohases seaduses on võrreldes kehtiva õigusega täiesti 

uus  struktuur,  mis  lihtsustab  olulisel  määral  regulatsiooni  arusaadavust  –  see  ongi 

kalapüügiseaduse  suurim  uuendus.  Tehtud  on  ka keelelisi  muudatusi,  mis  samuti  tagab 

parema arusaadavuse. 

Kadiska  nimetamine  harrastuspüügivahendite  hulka  annab  harrastuskaluritele  suurema 

püügivahendite  valiku  võimaluse  ja  seeläbi  ka  suurema  võimaluse,  mil  viisil 

harrastuskalapüügiga tegelda.

Püügivõimaluste  mõiste  laiendamine  võimaldab kehtestada püügivõimalused  ja  anda 

kalapüügiluba ka laevade püügikoormuse ja püügivõimsuse piires.
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Kahju mõiste määratlemine KPSis  tagab parema arusaadavuse kahju tekitamise juhtudest. 

Varasemalt loeti kalavarudele kahju tekitamiseks sellist tegevust, millega kaasnes seaduste või 

teiste  õigusaktide  nõuete  rikkumine.  Eelnõukohaselt sätestatakse  nüüd  seaduse  tasandil 

väärteona konkreetsed nõuete eiramisjuhud, millega kahju tekitatakse.

Eelnõukohase seaduse väärteokoosseise on seni kehtinud seadusega võrreldes küll rohkem, 

kuid väärteokoosseisud on sõnastatud konkreetsemalt,  mis  tagab selguse ja arusaadavuse, 

milliste normide rikkumise korral on tegemist väärteoga. 

7. Seaduse rakendamisega seotud tegevus, eeldatavad kulud ja tulud

Seaduse rakendamiseks on vaja ette valmistada rakendusaktid, mis on loetletud 8. peatükis. 

Eelnõu kohaselt on juriidilise isiku karistuse piirmäär tõstetud 3200 eurolt 32 32 000 eurole, 

mis eeldatavalt suurendab ka riigieelarvesse laekuvat tulu.

Seaduse rakendamiseks ei ole vaja teha täiendavaid kulutusi. 

8. Rakendusaktid

Eelnõu rakendamiseks on vaja kehtestada järgmised kaheksa Vabariigi Valitsuse määrust ning 

kaheksa keskkonnaministri määrust. Rakendusaktide kavandid on esitatud seletuskirja lisades. 

Vabariigi Valitsuse määrused

1. Kalapüügieeskiri.

2. Kalalaevade riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus.

3. Kalalaevade  alajaotusesse  (segmenti)  rühmitamise  kriteeriumid,  segmenti  kantavate 

kalalaevade  kohta  esitatavad  nõuded  ning  kalalaevade  segmenti  juurdelisamise 

võimalused.

4. Kalalaevatunnistuse andmise, kehtivuse peatamise ning kehtetuks tunnistamise kord ja 

kalalaevatunnistuse vorm.

5. Kutselise  kalapüügi  loa  taotlemisel  esitatavate  dokumentide  loetelu,  kalapüügiloa 

andmise, kehtivuse peatamise ning kehtetuks tunnistamise kord ja kalapüügiloa taotluse- 

ning kalapüügiloa vorm.

6. Kalapüügivõimaluste enampakkumise korraldamise kord.

7. Kalapüügiga seotud andmete esitamise kord.

8. Kalavarudele ja veetaimedele tekitatud kahju hüvitamise määrad, arvutamise alused ja 

metoodika ning kalavarudele ja veetaimedele tekitatud kahju arvutamise akti vorm.
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Keskkonnaministri määrused:

1. Eripüügiloa vormi, loa taotluse läbivaatamise, loa andmise ning kehtetuks tunnistamise 

ning elektripüügivahendi taotlemise, tõendi andmise ja kehtetuks tunnistamise korra kehtestab 

keskkonnaminister määrusega.

2. Kalastuskaardi taotlemise kord, kalastuskaardi vorm, kalastuskaardi elektroonilise kanali 

kaudu ja vahetult Keskkonnaametilt taotlemise viis, harrastuspüügiõiguse eest tasumise ning 

tasu maksmise kontrollimise kord ja harrastuspüügilubadega seotud andmete loetelu. 

3. Harrastuspüügi andmete esitamise kord, vorm ning püügiandmete esitamise tähtaeg. 

4. NAFO reeglite tundmise tunnistuse andmise kord ja teadmiste hindamise metoodika.

5. Merel kala püüdva, vastuvõtva, transportiva või töötleva kalalaeva sadamasse tulekust 

ning  pardal  olevast  kalakogusest  Keskkonnainspektsioonile  teatamise  aeg,  kord  ning 

esitatavate andmete nimistu. 

6. Vaatleja  pardale  võtmise vajadus,  vaatlejale  esitatavad  nõuded  ja  vaatleja  ülesanded, 

vaatleja  kogutud  andmete  esitamise  kord  ja  vorm ning  vaatleja  laeval  viibimise  kestuse 

vähendamise ulatus ja vaatleja laeval viibimise ajavahemiku määramise kord.

7. GPS- või muu satelliitjälgimissüsteemi kaudu andmete esitamise kord ning GPS- või 

muu satelliitjälgimissüsteemi kohta esitatavad nõuded.

8. Kalade veekogudesse asustamise taotluse kohta esitatavad nõuded, asustamisloa andmise 

ja asustamise kord.

9. Seaduse jõustumine

Seadus  jõustub 01.07.2014.  Samal  ajal  on  planeeritud  jõustada  ka  keskkonnaseadustiku 

üldosa seaduse muutmise ja rakendamise seadus.  

10. Kooskõlastamine

Eelnõu saadeti eelnõude infosüsteemi EIS kaudu kooskõlastamiseks ministeeriumitele  ja 

arvamuse  avaldamiseks  erialaliitudele.  Põllumajandusministeerium,  Sotsiaalministeerium, 

Haridus-  ja  Teadusministeerium,  Siseministeerium,  Rahandusministeerium  kooskõlastasid 

eelnõu ning esitasid ka märkused. Samuti esitas arvamuse eelnõu kohta Peipsi Kalurite Ühing. 

Kooskõlastamisel  arvestatud  ja  arvestamata  jäetud  märkuste  ja  ettepanekute  kohta 

asjakohased selgitused ja põhjendused on lisatud seletuskirjale  (LISA 16).

Keit Pentus-Rosimannus
Minister
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Seletuskirja lisa 1
KAVAND

VABARIIGI VALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn 2013. a nr

Kalapüügieeskiri

Määrus  kehtestatakse  kalapüügiseaduse  §  9  lõike  1  ja  11  lõike  5  ning  majandusvööndi 
seaduse § 6 lõige 1 punkti 1 alusel.

1. peatükk 
ÜLDSÄTTED

§ 1. Määruse reguleerimisala

2. peatükk
NÕUDED KALAPÜÜGIVAHENDITE KOHTA 

1. jagu 
Lubatud kalapüügivahendite loetelu ja kirjeldus

§ 2. Lubatud kalapüügivahendid
§ 3. Õngpüünised
§ 4. Allveepüügivahendid
§ 5. Vähipüügivahendid
§ 6. Nakkepüünised
§ 7. Lõkspüünised
§ 8. Kurnpüünised
§ 9. Traalpüünised
§ 10. Kirjeldamata püügivahendite ja -viiside kasutamine

2. jagu 
Kõikides veekogudes kalapüügivahendite ja -viiside kasutamise nõuded ja piirangud

§ 11. Püügivahendite kasutamise piirangud 
§ 12. Lubatud tarindid
§ 13. Püügivahendite kontrollimise sagedus
§ 14. Sisemeres, territoriaalmere lähtejoonest kuni nelja meremiili kaugusel, sise- ja 
piiriveekogudes kasutatavate püügivahendite tähistamise nõuded.
§ 15. Kalade veekogus püügijärgseks hoidmiseks mõeldud vahendite tähistamise ja 
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märgistamise nõuded 
§ 16. Territoriaalmere lähtejoonest kaugemal kui neli meremiili kasutatavate 
püügivahendite tähistamise nõuded
§ 17. Nõuded püügivahendite märgistamise kohta
§ 18. Silmasuuruse mõõtmine

3. jagu
 Sise- ja territoriaalmeres ning majandusvööndis püügivahendite ning -viiside 

kasutamise nõuded ja piirangud
1. jaotis

Traalpüük 

§ 19. Aastaringne püügikeeld ja püügivahendite kasutamise nõuded

§ 20. Tähtajaline püügikeeld 

2. jaotis
Mõrra- ja kastmõrrapüük 

§ 21. Püügikeeld
§ 22. Mõrdade ja kastmõrdade püügile asetamise nõuded 

3. jaotis
Noodapüük 

§ 23.  Silmasuuruse nõuded

4. jaotis 
Võrgu- ja õngepüük 

§ 24. Püügikeeld
§ 25. Silmasuuruse nõuded 
§ 26. Seisevvõrkude ja nende jadade püügile asetamise üldnõuded 
§ 27. Lõhe- ja meriforellipüügivahendite nõuded

4. jagu
Püügivahendite ning -viiside siseveekogudes kasutamise nõuded ja piirangud  

1. jaotis
Piirangud ja nõuded Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järves 

§ 28. Püügikeeld
§ 29. Silmasuuruse nõuded
§ 30. Püügivahendite püügile asetamise nõuded 

2. jaotis 
Piirangud ja nõuded teistes siseveekogudes 

§ 31. Püügikeeld
§ 32. Silmasuuruse nõuded
§ 33. Püügivahendite püügile asetamise nõuded
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3. peatükk 
KALAPÜÜGINÕUDED  

1. jagu 
Kalapüügi keeluaeg ja keeluala 

§ 34. Püügikeeld kõikides veekogudes
§ 35. Kalapüügi keeluaeg ja -ala meres
§ 36. Kalapüügi keeluaeg ja -ala Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järves
§ 37. Aastaringne kalapüügi keeluaeg ja -ala siseveekogudes, Peipsi, Lämmi- ja Pihkva 
järv välja arvatud
§ 38. Tähtajaline kalapüügi keeluaeg ja -ala siseveekogudes, Peipsi, Lämmi- ja Pihkva 
järv välja arvatud
§ 39. Püügikeed kalaliikide kaupa siseveekogudes, Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järv välja 
arvatud
§ 40. Keeluaja muutmine

2. jagu 
Kala alammõõt ja kaaspüügi tingimused 

§ 41.  Kala alammõõt
§ 42.  Kaaspüügi tingimused ning saagis eri kalaliikide ja alamõõduliste kalade osakaalu 
määramine.
§ 43.  Nõuded lubatud kaaspüügiprotsendi ületamise korr al.

4. peatükk 

LÕPPSÄTTED 

§ 44. Määruse kehtetuks tunnistamine
§ 45. Määruse jõustumine

Andrus Ansip
Peaminister Keit Pentus-Rosimannus

Keskkonnaminister Heiki Loot
Riigisekretär
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Seletuskirja lisa 2
KAVAND

VABARIIGI VALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn 2012. a nr

Kalalaevade riikliku registri asutamine ja 
registri pidamise põhimäärus

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 32 lõike 1 alusel.

1. peatükk 
KALALAEVADE RIIKLIKU REGISTRI ASUTAMINE

§ 1. Registri asutamine ja registri ametlik nimi
§ 2. Registri vastutav ja volitatud töötleja

2. peatükk 
KALALAEVADE RIIKLIKU REGISTRI PÕHIMÄÄRUS 

1. jagu 
Üldsätted 

§ 3. Registri asutamise ja pidamise eesmärk
§ 4. Registri pidamise viis ja registri struktuur
§ 5. Andmete esitaja
§ 6. Registrisse kantavad andmed
§ 7 .Andmete alusdokumendid
§ 8. Andmete ristkasutus
§ 9. Kalalaeva registrisse kandmine
§ 10. Registri andmete õigsus
§ 11. Andmete õiguslik tähendus

2. jagu 
Andmete registrisse kandmine 

§ 5. Andmete esitaja
§ 6  Registrisse kantavad andmed
§ 7. Andmete alusdokumendid
§ 8. Andmete ristkasutus
§ 9. Kalalaeva registrisse kandmine
§ 11. Registri andmete õigsus
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§ 12. Andmete õiguslik tähendus

3. jagu 
Registri sisenumber 

§ 12. Registri sisenumber

4. jagu 
Registrisse kantud andmete muutmine ja parandamine, kalalaeva registrist 

kustutamine 

§ 13. Registrisse kantud andmete muutmine
§ 14. Registrisse kantud andmete parandamine
§ 15. Kalalaeva registrist kustutamine

5. jagu 
Juurdepääs registrisse kantud andmetele, järelevalve registri pidamise üle, registri 

pidamise rahastamine ja registri likvideerimine

§ 16. Juurdepääs registrisse kantud andmetele
§ 17. Järelevalve registri pidamise üle
§ 18. Registri pidamise rahastamine
§ 19. Registri likvideerimise kord

3. peatükk 
LÕPPSASÄTTED 

§ 20. Määruse kehtetuks tunnistamine
§ 21. Määruse jõustumine

Andrus Ansip
Peaminister Keit Pentus-Rosimannus

Keskkonnaminister Heiki Loot
Riigisekretär
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Seletuskirja lisa 3
KAVAND

VABARIIGI VALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn 2012. a nr

Kalalaevade segmentidesse rühmitamise kriteeriumid, 
nõuded segmenti kantavate kalalaevade kohta 
ning kalalaevade segmenti juurde lisamise võimalused 

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 33 lõike 1 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala 

§ 2. Kalalaevade alajaotustesse rühmitamise kriteeriumid  

§ 3. Nõuded segmenti kantavate kalalaevade kohta 

§ 4. Kalalaeva segmenti juurde lisamise võimalus ja segmendi suuruse arvestamine 

§ 5. Määruse kehtetuks tunnistamine

§ 6. Määruse jõustumine

Andrus Ansip
Peaminister Keit Pentus-Rosimannus

Keskkonnaminister Heiki Loot
Riigisekretär
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Seletuskirja lisa 4
KAVAND

VABARIIGI VALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn 2012. a nr

Kalalaevatunnistuse andmise, kehtivuse
peatamise ning kehtetuks tunnistamise
kord ja kalalaevatunnistuse vorm

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 36 lõike 8 alusel.

1. peatükk 
ÜLDSÄTTED 

§ 1  Haldusmenetluse seaduse kohaldamine
§ 2. Kalalaevatunnistus

2. peatükk 
KALALAEVATUNNISTUSE SISU- JA VORMINÕUDED 

§ 3. Kalalaevatunnistuse vorm
§ 4. Kalalaevatunnistuse vormistamine
§ 5. Kalalaevatunnistuse kinnitamine

3. peatükk 
KALALAEVATUNNISTUSE ANDMINE JA KEHTETUKS TUNNISTAMI NE 

§ 6. Kalalaevatunnistuse andmine
§ 7. Ebaõigete andmete parandamine
§ 8  Kalalaevatunnistuse kättetoimetamine
§ 9. Kalalaevatunnistuse kehtetuks tunnistamine ja kehtivuse peatamine
§ 10. Materjalide säilitamine

4. peatükk 
DUPLIKAAT 

§ 11. Duplikaat
§ 12. Duplikaadi taotlemine ja väljastamine
§ 13. Duplikaadi vormistamine
§ 14. Uue duplikaadi andmine
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5. peatükk 
LÕPPSÄTTED

15. Määruse kehtetuks tunnistamine
16. Määruse jõustumine 

Andrus Ansip
Peaminister Keit Pentus-Rosimannus

Keskkonnaminister Heiki Loot
Riigisekretär 
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Seletuskirja lisa 5
KAVAND

VABARIIGI VALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn 2012. a nr

Kutselise kalapüügi loa taotlemisel esitatavate 
dokumentide loetelu, kalapüügiloa andmise, 
kehtivuse peatamise ning kehtetuks tunnistamise 
kord, kalapüügiloa taotluse ja kalapüügiloa vormid
ning  kalapüügivõimaluste  ja ajaloolise püügiõiguse 
arvutamise metoodika 

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 40 lõike 5 ja 49 lõike 1 alusel.

1. peatükk 
ÜLDSÄTTED 

§ 1. Määruse kohaldamine
§ 2. Kutselise kalapüügi luba
§ 3. Loa andja
§ 4. Otsus

2. peatükk 
KALAPÜÜGILOA TAOTLUS 

§ 5. Loa taotlemisel esitatavad dokumendid
§ 6. Taotluse menetlusse võtmine
§ 7. Loa andmise otsus
§ 8. Taotluse esitamine ja loa andmise otsustamine erijuhtudel

3. peatükk
PÜÜGIVÕIMALUSTE JAOTAMINE TAOTLEJATE VAHEL 

§ 9. Ajaloolise püügiõiguse ja püügivõimaluse arvutamise vajadus 
§ 10. Ajaloolise püügiõiguse ja püügivõimaluse arvutamine  
§ 11. Ümardamine
§ 12. Püügivõimaluse jaotamine erijuhtudel
§ 13. Ajaloolise püügivõimaluse jagamine

4. peatükk 
LOA ANDMINE 

§ 14. Kalurite nimekiri
§ 15. Loa koostamine
§ 16. Loa koostamine ajaloolise püügivõimaluse jaotuseta 
§ 17. Loa koostamine ajaloolise püügivõimaluse jaotuse korral
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§ 19. Loa koostamine erijuhtudel
§ 20. Kalalaeva kalapüügiloa tingimused
§ 21. Kaluri kalapüügiloa tingimused
§ 22. Loa vormistamine
§ 23. Loa väljastamine
§ 24. Mitme loa väljastamine 

5. peatükk
LOA MUUTMINE JA LOA KEHTIVUSE ENNETÄHTAEGNE LÕPPEMI NE 

§ 25. Kalapüügiloas nimetatud kalalaeva või kaluri asendamine loa omaniku taotluse 
alusel
§ 26. Loa kehtivusaeg
§ 27. Loa kehtetuks tunnistamine ja kehtivuse peatamine
§ 28. Püügivõimaluste vähendamine
§ 29. Püügivõimaluste eest tasutud summa tagasi maksmine püügivõimaluste 
vähendamise korral
§ 30. Loa kehtivuse lõppemise aja registreerimine

6. peatükk 
ERAVEEKOGU OMANIKU KALAPÜÜGIÕIGUS 

§ 31. Loa andmine eraveekogu omanikule

7. peatükk
RAKENDUSSÄTTED 

§ 32. Määruse kehtetuks tunnistamine
§ 31. Määruse jõustumine

Andrus Ansip
Peaminister Keit Pentus-Rosimannus

Keskkonnaminister Heiki Loot
Riigisekretär 
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Seletuskirja lisa 6
KAVAND

VABARIIGI VALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn 2012. a nr

Kala püügivõimaluste enampakkumise 
korraldamise kord

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 52 lõike 4 alusel.

1. peatükk 
ÜLDSÄTTED 

§ 1. Reguleerimisala
§ 2. Enampakkumise korraldamise otsustamine
§ 4. Enampakkumisel osalejad
§ 5. Osavõtutasu ja tagatisraha
§ 6. Enampakkumise samm
§ 7. Enampakkumise teostaja

2. peatükk 
ENAMPAKKUMISE KORRALDAMINE 

§ 8. Enampakkumisest osavõtjaks registreerumine
§ 9. Enampakkumise avamine
§ 10. Enampakkumine
§ 11. Enampakkumise lõppemine
§ 12. Enampakkumise protokoll
§ 13. Enampakkumise nurjunuks tunnistamise otsus

3. peatükk 
PROTESTI ESITAMINE JA ENAMPAKKUMISE JÄRELTOIMINGUD 

§ 14  Protest
§ 15. Enampakkumise tulemuste kinnitamine
§ 16. Ostuhinna tasumine
§ 17. Pakkumisest loobumine ja uue võitja määramine
§ 18. Kalapüügiluba
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§ 19. Enampakkumise korduv nurjumine

4.peatükk
LÕPPSÄTTED

§ 20. Määruse kehtetuks tunnistamine
§ 21 Määruse jõustumine

Andrus Ansip
Peaminister Keit Pentus-Rosimannus

Keskkonnaminister Heiki Loot
Riigisekretär
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Seletuskirja lisa 7
KAVAND

VABARIIGI VALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn 2012. a nr

Kalapüügiga seotud andmete esitamise kord

Määrus kehtestatakse  kalapüügiseaduse § 59 lõigete 1, 7, 9 ja 11 alusel.

1.peatükk

ÜLDSÄTTED 
§ 1. Reguleerimisala 
§ 2. Andmete saaja 
§ 3. Andmete esitaja 
§ 4. Andmete esitamise viis 
§ 5. Püügipäeviku, lossimisdeklaratsiooni, üleandmisdeklaratsiooni ja 
esmakokkuostukviitungi raamatu väljastamine kalapüügiloa omanikule
§ 6. Nummerdamine 
§ 7. Püügipäeviku säilitamine 
§ 8. Püügipäeviku esikaane täitmine 
§ 9. Üldnõuded püügipäevikulehe, lossimisdeklaratsiooni, üleandmisdeklaratsiooni ja 
esmakokkuostukviitungi täitmise kohta 
§ 10. Püügipäevikut püügil kaasas hoidmise kohustus

2 . peatükk 
ANDMETE ESITAMINE KALURI KALAPÜÜGILOA ALUSEL TOIMUN UD PÜÜGI 

KOHTA 
§ 11. Andmete esitamise sagedus ja vorm 
§ 12. Püügipäevikulehe täitmise kord 
§ 13. Püügipäevikulehe kinnitamine 
§ 14. Peipsi järvel põhjanoodapüügi eelandmete esitamine 
§ 15. Püügiandmete esitamine enne Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kaluri kalapüügiloa 
alusel toimuvalt kalapüügilt naasmist

3. peatükk 
ANDMETE ESITAMINE KALALAEVA KALAPÜÜGILOA ALUSEL TOI MUNUD 

PÜÜGI KOHTA 
1.  jagu 

Püügiandmete esitamise üldnõuded 
1. jaotis 

25



Üldnõuded 

§ 16. Määruse kohaldamine teise riigi lipu all sõitva laeva suhtes 
§ 17. Andmete esitamise vorm ja sagedus 
§ 18. Andmete esitamine pika püügireisi ajal 
§ 19. Andmete esitamine paarispüügi kohta

2. jaotis 
Püügipäeviku täitmine 

§ 20. Püügipäeviku täitmine 
§ 21. Kalapüügiloa andmed 
§ 22. Andmed püütud kalade kohta 
§ 23. Püügipäeviku täitmine kalapüügipiirkonna piiri ületamise korral

2. jagu 
Püügiandmete esitamise nõue kalapüügil NAFO reguleeritaval veealal 

§  24. Püügiandmete esitamise erinõuded NAFO reguleeritaval veealal 
§ 25. Püügipäeviku täitmine reguleeritaval alal 
§ 26. Toodangu registreerimine 
§ 27. Teated laeva tegevuse kohta 
§ 28. Teadete esitamise vorm

3 . jagu 
Püügiandmete esitamise nõue kalapüügil Kirde-Atlandi Kalanduskomisjoni 

reguleeritaval veealal 

§ 29. Püügiandmete esitamise erinõuded Kirde-Atlandi Kalanduskomisjoni  
reguleeritaval veealal 
§ 30. veealale sisenemise ja sealt väljumise aja registreerimine 
§ 31. Teated laeva tegevuse kohta 
§ 32. Teadete esitamise vorm

4. jagu 
Püügiandmete esitamise nõue kalapüügil Teravmägede püügipiirkonnas 

§ 33. Püügiandmete esitamise erinõuded kalapüügil Teravmägede püügipiirkonnas 
§ 34. Teated püügitegevuse kohta 
§ 35. Püügipäeviku täitmine

4. peatükk 
ANDMETE ESITAMINE LOSSIMISE JA ÜMBERLAADIMISE KOHTA  

1. jagu 
Üldnõuded 

§ 36. Lossimisandmete esitaja ja esitamise vorm 
§ 37. Andmete esitamine lossimise korral teise riigi sadamas 
§ 38. Ümberlaadimise andmete esitaja ja esitamise vorm 

26



§ 39. Lossimis- ja ümberlaadimisdeklaratsioonide raamat 
§ 40. Vormikohaste andmete esitamise sagedus 
§ 41. Eelandmete esitamise sagedus ja viis
§ 42. Andmete esitamine elektronpostiga ja interneti kaudu ankeedi täitmisega 
§ 43. Andmete esitamine mobiiltelefoni lühisõnumiga

2. jagu 
Kalapüügipäeviku ja lossimis- või ümberlaadimisdeklaratsiooni täitmine 

§ 44. Täitmise aeg 
§ 45. Lossimis- või ümberlaadimisdeklaratsiooni kantavad andmed 
§ 46. Kala esitusviis 

5. peatükk 
ANDMETE ESITAMINE KALA ÜLEANDMISE JA TRANSPORDI KOH TA 

§ 47. Üleandmisdeklaratsioon 
§ 48. Üleandmisdeklaratsiooni täitmine 
§ 49. Andmete esitamine kala transpordi kohta

6. peatükk 
ANDMETE ESITAMINE KALA ESMAKOKKUOSTU KOHTA 

§ 50. Esmakokkuostukviitung 
§ 51. Kviitungi vorm 
§ 52. Esmakokkuostukviitungi täitmine

7. peatükk
ANDMETE TÕEPÄRASUS

§ 53. Andmete tõepärasus 
§ 54. Andmete tõepärasuse hindamine 
§ 55. Andmete tegelikust olukorrast lubatud erinevus 

8. peatükk
RAKENDUSSÄTTED 

§ 56. Määruse kehtetuks tunnistamine
§ 57. Määruse jõustumine

Andrus Ansip
Peaminister Keit Pentus-Rosimannus

Keskkonnaminister Heiki Loot
Riigisekretär
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Seletuskirja lisa 8
KAVAND

VABARIIGI VALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn 2012. a nr

Kalavarudele tekitatud kahju hüvitamise määrad, 
arvutamise alused ja metoodika ning kalavarudele 
tekitatud kahju arvutamise akti vorm

Määrus kehtestatakse  kalapüügiseaduse § 71 lõike 2 alusel.

§ 1. Kalavarudele tekitatud kahju hüvitamise määrad
§ 2. Kalavarudele tekitatud kahju arvutamise metoodika
§ 3. Kalavarudele tekitatud kahju arvutamise akti täitmine
§ 4. Määruse kehtetuks tunnistamine
§ 5. Määruse jõustumine

Andrus Ansip
Peaminister Keit Pentus-Rosimannus

Keskkonnaminister Heiki Loot
Riigisekretär  
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Seletuskirja lisa 9
KAVAND

KESKKONNAMINISTER

MÄÄRUS

Tallinn 2012. a nr

Eripüügiloa vormi, lisatingimused, loa taotluse läbivaatamise, 
loa andmise ning kehtetuks tunnistamise ning 
elektripüügivahendi taotlemise, tõendi andmise 
ja kehtetuks tunnistamise kord

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 19 lõike 11 alusel.

§ 1. Eripüügiluba ja elektripüügivahendi tõend
§ 2. Loa andja
§ 3. Eripüügiloa ja elektripüügivahendi taotlemisel esitatavad dokumendid
§ 4. Taotluse vastuvõtmine ja menetlemine
§ 5. Taotluse põhjendatus
§ 6. Eripüügiloa ja elektripüügivahendi tõendi andmisest keeldumine
§ 7. Eripüügiloa ja elektripüügivahendi tõendi koostamine ja registreerimine
§ 8. Eripüügiloa ja elektripüügivahendi tõendi väljastamine
§ 9. Eripüügiloa ja elektripüügivahendi tõendi kehtetuks tunnistamine
§ 10. Määruse kehtetuks tunnistamine
§ 11. Määruse jõustumine

Keit Pentus-Rosimannus
Minister Andres Talijärv

Kantsler 
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Seletuskirja lisa 10
KAVAND

KESKKONNAMINISTER

MÄÄRUS

Tallinn 2012. a nr

Kalastuskaardi taotlemise kord,
kalastuskaardi elektroonilise kanali kaudu või 
vahetult Keskkonnaametilt taotlemine,
harrastuspüügiõiguse eest tasumise ning tasu 
maksmise kontrollimise kord, harrastuspüügi andmete esitamise 
kord, vorm ning püügiandmete esitamise tähtaeg

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 24 lõike 6, § 59 lõike 2 ja keskkonnatasude seaduse 
§ 11 lõike 2 punkti 3 alusel.

1. peatükk 
Reguleerimisala 

§ 1. Määruse reguleerimisala

2. peatükk 
Kalastuskaardi taotlemise viisid ja kalastuskaardi andmise kord 

§ 2. Kalastuskaardi taotlemise viisid ja kord ning taotlemisel esitatavad andmed
§ 3. Kalastuskaardi andmine

3. peatükk 
Harrastuspüügi andmete esitamise kord, andmete esitamise tähtaeg ja vorm 

§ 4. Harrastuspüügi andmete esitamise vorm ja tähtaeg
§ 5. Harrastuspüügi andmete esitamise kord

4. peatükk 
Harrastuspüügiõiguse eest tasumine ja tasu maksmise kontrollimine 

§ 6. Harrastuspüügiõiguse eest tasumise kord ning tasu maksmise kontrollimine

5:peatükk
Lõppsätted

§ 7. Määruse kehtetuks tunnistamine
§ 8. Määruse jõustumine

Keit Pentus-Rosimannus
Minister Andres Talijärv
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Kantsler 

Seletuskirja lisa 11
KAVAND

KESKKONNAMINISTER

MÄÄRUS

Tallinn 2012. a nr

NAFO reeglite tundmise tunnistuse andmise 
kord, vorm ja teadmiste hindamise metoodika

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 40 lõike 6 alusel.

§ 1. Reguleerimisala
§ 2. NAFO reeglite tundmise tunnistus
§ 3. Komisjoni moodustamine
§ 4. Komisjoni otsused 
§ 5.  Eksam
§ 6. Eksamile registreerumine
§ 7. Eksami tulemused ja tulemuste vaidlustamine
§ 8. Korduseksam
§ 9. Määruse kehtetuks tunnistamine
§ 10. Määruse jõustumine

Keit Pentus-Rosimannus
Minister Andres Talijärv

Kantsler 
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Seletuskirja lisa 12
KAVAND

KESKKONNAMINISTER

MÄÄRUS

Tallinn 2012. a nr

Kalalaeva sadamasse tulekust ning pardal 
olevatest kalakogustest teatamise aeg, kord 
ja esitatavate andmete nimistu 

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 59 lõike 10 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

§ 2. Kalalaeva teise liikmesriigi sadamasse saabumisest etteteatamine

§ 3. Kalalaeva Eesti Vabariigi sadamasse saabumisest etteteatamine

§ 4. Andmete registreerimine ja esitamine

§ 5. Esitatavate andmete nimistu

§ 6. Kalakoguse nimetamise täpsuse nõue

§ 7. Määruse kehtetuks tunnistamine

§ 8. Määruse jõustumine

Keit Pentus-Rosimannus
Minister Andres Talijärv

Kantsler 
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Seletuskirja lisa 13
KAVAND

KESKKONNAMINISTER

MÄÄRUS

Tallinn 2012. a nr

Vaatleja pardale võtmise vajadus, vaatlejale esitatavad 
nõuded ja vaatleja ülesanded, vaatleja kogutud andmete 
esitamise kord ja vorm, vaatlejate arvu
vähendamise ulatus ja vaatleja pardal viibimise ajavahemiku 
määramise kord

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 66 lõigete 1,2, 4 ja 5 alusel.

1. peatükk 
ÜLDSÄTTED 

§ 1. Määruse reguleerimisala
§ 2. Vaatleja pardale võtmise vajadus

2. peatükk 
VAATLEJALE ESITATAVAD NÕUDED 

§ 3. Nõuded vaatleja teadmiste ja oskuste kohta
§ 4. Euroopa Liidu määrustes vaatlejatele esitatavad nõuded 

3. peatükk 
VAATLEJA ÜLESANDED 

§ 5. Vaatleja kogutavad andmed
§ 6. Vaatleja kasutatav valimikava
§ 7. Vaatleja ülesanded püügitegevuse kontrollimisel
§ 8. Vaatleja teavitamiskohustused
§ 9. Vaatleja ametiülesannete täitmise nõuded

4. peatükk 
VAATLEJA KOGUTUD ANDMETE ESITAMISE KORD JA VORM 

§ 10. Vaatleja täidetavad vormid ning nende täitmise tähtaeg
§ 11. Toodangu ümberarvestusteguri arvutamine
§ 12. Püügiaruanded
§ 13. Püügiandmete esitamise viis ja tähtaeg
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5. peatükk 
NAFO ALAL KALA PÜÜDVATEL LAEVADEL VAATLEJATE VIIBIM ISE AJA 

VÄHENDAMISE ULATUS JA VAATLEJATE LAEVAL VIIBIMISE A JAVAHEMIKU 
MÄÄRAMISE KORD 

§ 15. Vaatlejate laeval viibimise aja vähendamise ulatus
§ 16. Vaatlejate laeval viibimise ajavahemiku määramise kord

6. peatükk 
LÄÄNEMEREL PÜÜDVATEL LAEVADEL VAATLEJATE VIIBIMISE AJA 

VÄHENDAMISE ULATUS JA VAATLEJATE LAEVADEL VIIBIMISE  
AJAVAHEMIKU MÄÄRAMISE KORD 

§ 17. Vaatlejate laeval viibimise aja vähendamise ulatus
§ 18. Vaatlejate laeval viibimise ajavahemiku määramise kord

7. peatükk 
RAKENDUSSÄTTED 

§ 19. Määruse kehtetuks tunnistamine
§ 20. Määruse jõustumine

Keit Pentus-Rosimannus
Minister Andres Talijärv

Kantsler 
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Seletuskirja lisa 14
KAVAND

KESKKONNAMINISTER

MÄÄRUS

Tallinn 2012. a nr

GPS- või muu satelliitjälgimissüsteemi 
kaudu andmete esitamise kord ning GPS- või
muu satelliitjälgimisseadme kohta esitatavad nõuded

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 67 lõike 3 ja § 68 lõike 2 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

§ 2. Eesti kalalaevade jälgimise keskus 

§ 3. Andmete esitamine ja andmete täpsuse nõue

§ 4. GPS- või muu satelliitjälgimissüsteemi nõuded  

§ 5. Laeva GPS- või muu satelliitjälgimissüsteemi registreerimine

§ 6. Määruse kehtetuks tunnistamine

§ 7. Määruse jõustumine

Keit Pentus-Rosimannus
Minister Andres Talijärv

Kantsler 
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Seletuskirja lisa 15
KAVAND

KESKKONNAMINISTER

MÄÄRUS

Tallinn 2012. a nr

Kalade veekogudesse asustamise taotluse kohta 
esitatavad nõuded, asustamisloa andmise  ja 
asustamise kord

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 16 lõike 2 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

(1) Käesoleva määruse tähenduses on kalade veekogudesse asustamine kalade, jõesilmu, 
jõevähi  ja veeselgrootute või  nende viljastatud marja (edaspidi  kala)  looduslikesse 
veekogudesse laskmine.

(2) Käesolev kord ei reguleeri liikide, mis Eestis looduses ei esine, või nende viljastatud 
marja veekogudesse asustamist.

§ 2. Asustamisluba ja riiklik või maakonna programm või veekogu majandamiskava

§ 3. Asustamisloa taotlus ja lisad

§ 4. Kalade veekogusse asustamise akt

§ 5. Loa andmisest keeldumine
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