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1) paragrahvi 6 lõike 2 punktid 2 ja 4 tunnistatakse kehtetuks eeskirjast jäävad välja mõisted abar ja triivvõrk.

2) paragrahvi 11 Piirangud püügivahendite kasutamisele; Kõikides
veekogudes on keelatud: punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:
“2) sulgeda püünistega üle 1/3 veekogust, väina või lahe laiusest ning
vooluveekogudel olevate saarete (madalike) vahelise vooluosa laiusest,
välja arvatud Võrtsjärvel, määruse §-s 35 nimetatud juhtudel ja
õngejadadega püügil. Vabaks tuleb jätta veekogu ning väina või lahe
ristlõike sügavaim osa;“;

3) paragrahvi 11 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:
“3) kasutada nõuetekohaselt tähistamata ja märgistamata seisevpüüniseid.
Seisevpüünis on veekogu põhja suhtes liikumatu § 3 lõike 2 punktis 11
nimetatud õngejada, § 5 nimetatud vähipüügivahend ning §des 6 ja 7
nimetatud nakke- ja lõkspüünis;“;

4) paragrahvi 11 punktis 4 seisevpüüniste, välja arvatud silmutorbik,
silmumõrd, vähinatt, vähimõrd ja õngpüünis, püügile asetamine lähemale
kui 50 m juba püügil olevatele seisevpüünistele, välja arvatud juhul, kui
käesolevas määruses on sätestatud teisiti - asendada sõna “õngpüünis“
sõnaga “õngejada“;

5) paragrahvi
sõnastuses:

11

täiendatakse

punktiga

12

järgmises

“12) mitmel kalapüügiõigust tõendaval dokumendil märgitud
püügivahendite või ühel kalapüügiloal märgitud eri liiki püügivahendite
ühte jadasse ühendamine;“;

6) paragrahvi 13 Püügivahendite kontrollimise sagedus,
sõnastatakse järgmiselt:
“(1) Kalapüügil peab püüniste kontrollimise sagedus vältima saagi
hukkumise püünises, välja arvatud õngejada ja § 16
kirjeldatud nakkepüüniste puhul, kus kontrollimise sagedus peab vältima
saagi riknemise.
(2) Nakkepüüniste kontrollimise sagedus peab vastama nõukogu määruse
(EÜ) nr 2187/2005 artikli 8 lõigetes 2 ja 3 toodud nõuetele.“

7) paragrahvi 14 Nõuded püügivahendite tähistamisele sisemeres,
lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

“(1) Sisemeres ja kuni nelja meremiili kaugusel territoriaalmere
lähtejoonest ning sise- ja piiriveekogudes peavad seisevpüünised ja nende
jadad ning kalade kunstkoelmute jadad olema tähistatud avaveepoolses
otsas kahe ühele vardale ülestikku kinnitatud lipuga, teises otsas ühe
vardale kinnitatud lipuga ning muudes väljaulatuvates tippudes,
jäävabas vees, punaste või oranžide poidega läbimõõduga vähemalt 15
cm. Seisevpüünistel ja nende jadadel, mis paiknevad ranna või kaldaga
paralleelselt, tähistatakse ühe lipuga jada parempoolne ots (veekogult
kalda suunas vaadatuna) ning kahe lipuga jada vasakpoolne ots.
Vastavalt lippude arvule vardal tuleb varda külge lippude kohale 5 cm
vahega kinnitada vähemalt 2 cm laiused helkur-ribad.“;

8) paragrahvi 14 lõige 11 sõnastatakse järgmiselt:

“(11) Erandina lõikes 1 sätestatust peavad silmumõrrad ja torbikud ning
nende jadad olema tähistatud kaldapoolses otsas punase või oranži poiga,
mille läbimõõt on vähemalt 15 cm ja millele peab olema kantud märgistus
vastavalt § 16 lõikele 2 ning jadas olevate silmutorbikute arv.

9)paragrahvi 14 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

“(3) Püügivahendi otsi tähistavad lipud peavad olema punased või
oranžid, mõõtudega vähemalt 30 x 30 cm. Lipu alumise serva kõrgus veevõi jääpinnast peab olema vähemalt 1 m. Erandina võib kalapüügil
jäävabast veest, kalalaeva kasutamata, olla lipu alumise serva kõrgus
veepinnast vähemalt 0,5 m. Juhul kui ohutuse tagamiseks kasutatakse
vahelippe, peab nende värv erinema otsalippude värvist.“;

10) paragrahvi 141 pealkiri ja tekst sõnastatakse järgmiselt:
“ § 141. Nõuded kalade veekogus püügijärgseks hoidmiseks mõeldud
vahenditele

(1) Keelatud on:
1) hoida püügijärgseks hoidmiseks mõeldud vahendeid veekogus alal, kus
kalapüük on keelatud;
2) hoida püügijärgseks hoidmiseks mõeldud vahendis alamõõdulisi kalu või
kalaliike, mille püük on keelatud.
(2) Püügijärgseks hoidmiseks mõeldud vahendid peavad olema tähistatud ühe
punase või oranži lipuga, mis vastab paragrahv 14 lõikes 3 kirjeldatule.

11) paragrahvi 16 Nõuded püügivahendite märgistusele
lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

“(2) Püügivahendid peavad olema märgistatud identselt kalapüügiloale
kantud märgistuse numbriga, mis peab võimaldama kalapüügiloa
omanikku veekogul või loa andja juures kindlaks teha. Püügivahendi
märgistus peab olema kantud püügivahendi või püügivahendite jada
mõlemat otsa tähistavale lipule või kinnitatud varda külge lipu alumise
serva juurde eraldi märgisega. Kalapüügiseaduse § 11 lõike 5 punktis 2
nimetatud harrastuspüügil, on püügivahendi märgiseks kalastuskaardi
omaniku isikukood.“;

12) paragrahvi 22 Püügikeelud
lõige 3 tunnistatakse kehtetuks -ogalikupüügi erisus kaob;
13) Jõevähi alammõõt – 11cm
Muudatused veel mitmes Peipsi, Lämmi ja Pihkva järve ja lõhejõgesid
puudutavas punktis.
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