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I.

1. peatükk.

Üldeeskirjad.

§l. Kalapüügiõigus veekogudes,
kui see ei ole Kalandusseaduse § 1

p. 2 eeskirjadele vastavalt üle läi-

nud kolmandale isikule, kuulub

kaldaomanikule temale kuuluva

kalda pikkuses.
§2. Seni riigi majandamisel ol-

nud veekogude kalapüügiõiguse
omaniku vastavalt Kalandusseaduse

§ 1 p. 2 eeskirjadele selgitab ja
vastaval juhul veekogude riigilt era-

valdusse ülemineku otsustab, ar-

vesse võttes maaplaane, dokumente

ja muid tõendeid, selle talituse või

osakonna direktor, kelle valitsemi-

sel oli veekogu. Enne otsuse tege-
mist kuulatakse ära Riigikontrolli
seisukoht.

§3. Juriidilised isikud võivad

oma püügiõigust kasutada tähtaja-
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liste püügilubade väljaandmise feel

ainult Põllumajandusosakonna nõus-

olekul. Kalapüügiks käsiõngega ja
vähipüügiks lubade väljaandmisel
ei ole Põllumajandusosakonna nõus-

olu vajalik. Tähtajalised püügiload
antakse kestusega kuni üks aasta.

§4. Kui sisevetes kalapüügi vee-

aladele juurdepääsuks, püügi teos-

tamiseks või püüniste kuivatami-

seks puudub tarvilik maa-ala, või-

vad püügiõiguslased küsimuse kor-

raldamiseks esitada sooviavalduse

kohalikule metsaülemale, kes selle

oma arvamusega saadab Riigimet-
sade Talitusele. Kui maa-ala on

kalapüügi huvides tarvilik ja seda

ei saada kasutamiseks või oman-

diks kokkuleppel, teeb Põllutöö-

minister Vabariigi Valitsusele ette-

paneku vastava maa-ala sundvõõ-

randamiseks. Sundvõõrandamise

menetlus ja tasumaksmine toimub

sundvõõrandamise kohta kehtivate

eeskirjade järgi.
§ 5. Kalandusseaduse § 2 viima-

ses lõikes ettenähtud kalapüügiload
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välismaalastele, samuti load riigile
kuuluvais vetes käsiõngega kala-

püügiks, annab Riigimetsade Tali-

tus ja selle talituse direktori kor-

raldusel temale alluvad asutised.

Load antakse kestusega kuni üks

aasta, on nimelised ja nende välja-
andmisel võetakse tasu Põllutöö-

ministri poolt määratud normide

järgi.
Eelmises lõikes ettenähtud käsi-

õngega kalapüügilube võib otsus-

tada tasuta välja anda Riigimetsade
Talituse direktor turismi huvides

ja teaduslikuks otstarbeks.

§6. Käsiõngega kalapüügi all

tuleb mõista kalapüüki vibuõngega
(ritvõngega), spinningiga, mänguõn-
gega (spülhaagiga, sikuskaga) ja

landiga (vedeliga), mille juures

püüdja alati püünise juures peab
olema.

§ 7. Teaduslikuks või kalanduse

arendamise otstarbeks, eriti kala-

marja võtmiseks ja otstarbekohaste

püügiviiside kindlaksmääramiseks
võib Põllumajandusosakonna direk-
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tor lubada kalapüüki keelatud püü-
giriistadega, keelatud ajal ja koh-
tades ning igas suuruses.

§ 8. Enne jõgede süvendamisele

või õgvendamisele asumist on tööde

teostajad kohustatud süvendamise

või õgvendamise kavatsusest teata-
ma Põllumajandusosakonnale vähe-
malt üks kuu ette. Teatises tuleb
anda andmed süvendus- või õgven-
dustööde kestuse ja teostamisviisi
kohta. Süvendustööde teostamisel
võib Põllumajandusosakond nõuda

süvendatava jõesängi alalise vee-

voolu jätmist, kui see on vajalik
kalade ja vähkide alalhoidmiseks.

§ 9. PÕllutööminister võib oma

otsusega nõuda jõgede paisudele
kalatreppide ehitamist paisuomani-
kelt, kui selle jõe majanduslikult
tähtsamate kalaliikide kudekohad
asuvad pealpool paisu, samuti võib
nõuda kalatreppide ehitamist an-

gerjatele nende kasvukohtadele
pääsemiseks. Kalatrepi on paisu-
omanik kohustatud ehitama omal
kulul Põllumajandusosakonna poolt
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heaks kiidetud kava kohaselt ja
määratud tähtajaks. Tähtaeg kala-

trepi ehitamiseks ei või olla vähem

kui üks aasta ministri otsuse tea-

tamise ajast arvates.

§ 10. Üleujutatud maa-alaks loe-

takse maa-ala, mis ajutiselt on üle

ujutatud alalise veekoguga vahetus

ühenduses oleva veega. Kui üle-

ujutatud maa-ala on ühenduses

mitme veekoguga, arvatakse ta selle

veekogu juurde kuuluvaks, millele

ta asub kõige lähemal.

§ 11. Veskite paisjärved loetak-

se voolavate vete hulka, kui nen-

dest ojad või jõed läbi voolavad.

Paisjärved, mis moodustuvad ainult

nendesse suubuvaist allikaist või

ümbruskonna sademevetest, loetak-

se järvedeks.
§ 12. Kui see on tarvilik kalan-

duse huvides, võib Põllutööminister

otsustada nõuda kalapüügiõiguslas-
telt veekogu majandamiskava koos-

tamist. Koostatud majandamiskava
esitatakse kinnitamiseks Põlluma-

jandusosakonnale. Veekogu majan-
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damiskava peab sisaldama vähe-

malt:

1) kasutada lubatud püüniste lü-

kide ja nende mõõtude mää-

ritluse;
2) kalapüügiajad;

3) püügiks lubatud kalaliikide

loetluse ja kalade alammõõdud;

4) määritluse, missuguseid kala-

liike kohustatakse veekogusse
juurde tooma ja mis määral.

Majandamiskava täitmise järele-
valvet teostab Põllumajandusosa-
kond.

§ 13. Kui kalapüügiõiguslane ei

esita temale antud tähtajaks vee-

kogu majandamiskava või jääb esi-

tatud kava kinnitamata, paneb
majandamiskava kehtima veekogu
kohta Põllumajandusosakond. Ei

täida kalapüiigiõiguslane kehtima-

pandud ja temale teatavaks tehtud

majandamiskava nõudeid, võib Põl-

lumajandusosakond välja anda ma-

jandamiskava kohase kalapüügi
teostamise. Kalapüügist sel teel
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saadud tulud kantakse Kalandus-
kapitali.

§ 14. Uute kalaliikide sissetoo-

mise kavatsusest jõgedesse ja üle

viiehektaarilise pindalaga järvedes-
se, kui nende kohta ei ole kehtima

pandud majandamiskava, on kala-

püügiõiguslane kohustatud teatama

Põllumajandusosakonnale hiljemalt
10 päeva enne kalade veffelaskmist.

Põllutööminister võib keelata vee-

kogusse lasta selle veekogu majan-
damisele kahjulikke kalaliike. Mi-

nistri keeluotsusest teatatakse kala-

püügiõiguslasele õigeaegselt.
2. peatükk.

Angerjapüük sügavveemõrdadega.

§ 15. Ära kuulanud Kalandus-
koja seisukoha, mis esitatakse

Põllumajandusosakonna kaudu, on

Põllutööminisfril õigus kindlaks

määrata kohti meres, mis kuuluvad
ainuõiguslikuks kasutamiseks an-

gerja püügiks sügavveemõrdadega.
§ 16. Eelmises (15) paragrahvis

nimetatud püügikohad angerja-sü-
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gavveemõrdadega määrab Põllutöö-

minister tasuta, tähtajaga kuni vii-

eks aastaks. Püügikoha saaja on

kohustatud püügikohale asetatud
mõrdade algus- ja lõpupunktid tä-

histama vähemalt 2 meetrit veest

väljaulatuvate märkidega, millel

tähendatakse püügikoha kasutaja
nimi ja aadress.

§ 17. Isik, kes soovib püügikoh-
ta ainuõiguslikuks kasutamiseks an-

gerja püügiks, esitab hiljemalt 1.

novembriks vastava sooviavalduse

Kalanduskojale, ära tähendades en-

da nime ja aadressi ning soovitud

püügikoha täpse asukoha kaardil.

Kalanduskoda esitab sooviavaldu-

sed ühes oma seisukohaga Põllu-

majandusosakonnale hiljemalt 1.

detsembriks. Põllutööministri otsus

teatatakse püügikoha soovijale hil-

jemalt 15. jaanuariks.
§ 18. Püügikoha kasutamise loa

saaja on kohustatud asetama tema-

le määratud kohale angerja-sügav-
veemõrrad 1. septembriks. Selle
nõude täitmata jätmisel kaotab loa
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saaja püügi ainuõiguse sellel püügi-
kohal.

Püügikohad, millele Põllutöömi-

nister ei ole määranud ainuõigus-
likku kasutajat või mille kasutamis-

load on eelmise loike alusel tühine-

nud, on vabad kasutamiseks kõigile.
§ 19. Kalapüügikohad sügavvee-

mõrdade asetamiseks ja mõrdade

suund meres märgitakse kindlate

märkidega kaldal või mujal Katast-

ri Ameti korraldusel. Märkide ase-

tamise kulud kannab püügikoha
kasutaja. Tarbe korral võib kulud

esialgselt katta Kalanduskapitalist,
kuhu summad püügikoha kasutajalt
sissenõudmisel tagasi kantakse.

3. peatükk.

Kalapüügi piirkondade moodusta-

mine ja püügiõiguse
rendile andmine.

§ 20. Riigi kalapüügikohtade väl-

jarentimiseks registreeritakse Riigi-
metsade Talituses vastav riigi kala-

püügi piirkond. Riigimetsade Tali-

tuse valitsemisele kuuluvate riigi
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veekogude või nende osade kohta

esitab ettepanekud kalapüügi piir-
konna moodustamiseks kohalik

metsaülem, teiste riigile kuuluvate

veekogude või nende osade kohta

teeb ettepanekud Riigimetsade Ta-

litusele vastava ministeeriumi osa-

konna või talituse direktor. Ette-

panekule kalapüügi piirkonna re-

gistreerimise kohta tuleb lisandada

andmed piirkonna koosseisu, senis-

te kasutamistingimuste, veekogu
pindala suuruse või kalda pikkuse
ja selles veekogus esinevate kala-

liikide kohta.

§ 21. Kui kalapüügiõigus veeko-

gus kuulub ainult osaliselt riigile,
siis selgitab eelmises (20) paragrah-
vis ettenähtud piirkonna registree-
rimiseks esitaja, missugune osa sel-

lest veekogust kuulub riigile, kes ja
kui suurtes osades on teised kala-

püügiõiguse omanikud, keda piir-
konna moodustamiseks on tarvis
kaasa tõmmata, ja astub nendega
ühendusse piirkonna moodustami-

seks.
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Piirkonna moodustamiseks teis-
telt püügiõiguslastelt nõusoleku saa-

misel esitatakse ettepanek piirkon-
na registreerimiseks Riigimetsade
Talitusele või Kalandusseaduse § 9
ettenähtud omavalitsusele, vastavalt
sellele, kas riigile kuulub vähemalt

pool või alla poole piirkonna vee-

kogust. Kui mõni moodustatavasse
piirkonda kuuluv kalapüügiõiguse
omanik ei anna nõusolekut kala-

püügi piirkonna moodustamiseks,
talitatakse Kalandusseaduse § 10
eeskirjade kohaselt.

§ 22. Era kalapüügi piirkonna
moodustamiseks esitatakse vastav

kirjalik avaldus kohalikule linna-
või vallaomavalitsusele, tähendades
ühtlasi isiku nime ja aadressi, keda
volitatakse registreerimise asjus
omavalitsusega ühendust pidama ja
juurde lisades järgnevad registree-
rimiseks vajalikud tõendid ja and-
med:

1) kavatsetavasse piirkonda kuu-
luvate kinnisvarade nimed ja
kinnistusnumbrid;
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2) piirkonna asukoht ja sellesse
kuuluv vee-ala, märgitud kaar-

dil või skitsil;

3) kavatsetava piirkonna pindala
või kalda pikkus;

4) piirkonna taotlejate allkirjad
selle üle, et nemad soovivad

piirkonda moodustada.

§ 23. Registreeriv asutis on ko-

hustatud saadud avalduse hiljemalt
ühe kuu jooksul otsustama ja teh-

tud otsusest piirkonna taotlejaile
või nende poolt volitatud esinda-

jale teatama.

§ 24. Kalapüügi piirkondi regist-
reerivad asutised on kohustatud pi-
dama kalapüügi piirkonna registrit
Riigimetsade Talituse poolt antud

juhendite kohaselt.

§ 25. Omavalitsused on kohusta-

tud kalapüügi piirkondade regist-
reerimisest ja nendes tehtud muu-

datustest hiljemalt nädala jooksul,
toimingu teostamisest arvates, saat-

ma väljavõtte Riigimetsade Talitu-

sele.
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§ 26. Kalandusseaduse § 7 ette-
nähtud erandid väiksemate piirkon-
dade registreerimiseks, samuti sea-

duse § 10 teise lõike alusel piirkon-
nast kaldaomanikkude väljajätmise
otsustab Põllumajandusosakonna
direktor.

§ 27. Riigi kalapüügi piirkonnad,
mis on määratud kasutamisele väl-

jarentimise teel, annab rendile vas-

tava ministeeriumi see talitus või

osakond, kelle valitsemisel on vee-

kogu.
§ 28. Riigi kalapüügi piirkonda-

de rendile andmine toimub enam-

pakkumise teel. Enampakkumiseta
võidakse kalapüügi piirkondi ren-

dile anda eelmises (27) paragrahvis
ettenähtud talituse või osakonna

direktori otsusel juhtudel, kui ren-

dile võtjaks on:

1) kohalik kalurite organisatsioon,
kelle liikmete peatuluallikaks
on olnud kalapüük renditavas

kalapüügi piirkonnas;
2) isik, kes eeskujulikult ja kala-

majanduse huvisid silmas pi-
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dades on kalapüügiüksusi va-

remalt majandanud, või on

eeldusi, et ta seda renditud

veekogus teeb;
3) kalastussporfi harrastav orga-

nisatsioon, kes on kaasa aida-
nud kalamajanduse edendami-

sele kalakaitse teostamiseks
või kalarikkuse tõstmiseks te-
male renditud veekogudes;

4) isik, kes on kalapüügiõiguse
omanik (kaldaomanik) osas

renditavast kalapüügi piirkon-
nast;

5) riigi- või omavalitsusasutis, kes
kasutab kalapüügi piirkonda
kalakasvatuse edendamiseks
või kes vajab kalu oma ette-

võtetes või asutistes toitlusta-

miseks.

§ 29. Iga rendileping peab si-
saldama vähemalt järgmisi andmeid

ja leppetingimusi:
1) rendileandja ja rendilevõtja

nimed;
2) rendiaja kestuse;
3) kalapüügiks kasutada lubatud
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püüniste liigid, püüniste arv ja
mõõdud, tähendades nootadel

ringmõõdu ja silmade külje-
mõõdud ja teistel niidist püü-
nistel nende iseloomulised

mõõdud;
4) kalapüügi keeluajad;
5) rentniku kohustused veekogu

rikastamiseks kasulikkude ka-

lalükidega;
6) nõuded kalakaitse ja järele-

valve teostamise kohta rendi-

tud piirkonnas;
7) rendileandja kohustused ja

õigused rendiobjekti suhtes;
8) rendivahekorra lõpetamise

korra.

§ 30. Ühiskondlikes vetes tuleb

kalapüügi piirkondade moodustami-
sel ja nende väljarentimisel toi-
mida samade eeskirjade järgi, mis

ette nähtud vastavalt riigi- või

eravete kohta, kusjuures tuleb ar-

vesse võtta Kalandusseaduse § 2

p. 2 eeskirju ja sama paragrahvi
p. 1 alusel antava Põllutööministri
määruse nõudeid.
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4. peatükk.

Lina ja kanepi leotamine ja roisk-

vete juhtimine veekogudesse.

§ 31. Veekogudes, kus elutseb

kalu, on keelatud teotada linu ja
kanepit. Leotamine ei ole keelatud

veekogust eraldatud kunstlikult

ehitatud ligudes, millesse vett juhi-
takse veekogust, kui veejuhtmed
suletakse lina või kanepi likku pai-
gutamisel. Erandina võib Põlluma-

jandusosakonna loal linu ja kane-

pit teotada ka veekogudes, kus elut-

seb kalu, kui teotamist ei ole või-

malik teostada mujal.
§ 32. Loa saamiseks lina või

kanepi leotamiseks veekogus, kus

elutseb kalu, tuleb esitada § 33 või

34 ettenähtud sooviavaldus hilje-
malt 1. juuniks Põllumajandusosa-
konnale, kes oma otsusest teatab

avalduse esitajate hiljemalt 1. au-

gustiks. Põllumajandusosakond võib

oma ametnikkude kaudu kontrolli-

da kohapeal avalduses toodud and-

mete tõepärasust.
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§ 33. Umbjärves lina ja ka-

nepi leotamise loa saamiseks esita-

tavale sooviavaldusele lisatakse

juurde andmed järve täpse asu-

koha, suuruse ja selles elutsevate

kalaliikide kohta, ning juhul, kui

järv kuulub mitme kinnisvara pii-
ridesse, võimalust mööda ka järve
kaart või skits, kus on näidatud

kalda omandipiirid. Viimasel ju-
hul tuleb sooviavaldusele juurde
lisada ka kõigi kaldaomanikkude

nõusolekud lina ja kanepi teota-

miseks järves, kusjuures allkirjad
peavad olema tõestatud kohalikus

vallavalitsuses.

§ 34. Lina või kanepi teotamise

loa saamiseks voolavas veekogus,
kaasa arvatud järved, kust oja või

jõgi lähtub, lisatakse esitatavale

avaldusele juurde järgmised doku-

mendid:

1) veekogu kaart või skits, millel

on märgitud lina- või kanepi-
leo soovitav asukoht; kaardi

või skitsi puudumisel anda

leo asukoha täpne kirjeldus;
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2) kohaliku vallavalitsuse poolt
tõestatud allkirjad nõusoleku

kohta lina või kanepi teotami-

seks jões või ojas ühe kilo-

meetri ulatuses lina- või ka-

nepileotuse kohast allavett
kõikidelt kaldaomanikkudelt ja
järves kõikidelt järve kalda-

omanikkudelt.

3) kohaliku vallavalitsuse tõen-

dus, et avalduse esitajal ei ole

teist kohta lina või kanepi leo-

tamiseks ning ei ole võima-

lust linaleo ehitamiseks vee-

kogust vee ärajuhtimise teel.

Avalduses tuleb tähendada ka

andmed järve suuruse või jõe kesk-

mise laiuse ja vee keskmise süga-
vuse kohta veekogus linaleotuse

ajal ning veekogus leiduvate kala-

liikide kohta.

§ 35. Sooviavaldused Põllutöö-

ministeeriumi valitsemisele kuulu-

vates veekogudes lina ja kanepi
teotamiseks otsustab ja tingimused
määrab Riigimetsade Talituse di-

rektor Põllumajandusosakonna ette-
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panekul, kusjuures nii avalduste

esitamise kui ka otsustamise suhtes

kohaldatakse § 32 antud tähtaegu.
§ 36. Lina ja kanepi teotamiseks

voolavates veekogudes antakse luba

kuni viieks aastaks. Lubasid võib

pikendada, kui lina teotamise taga-
järjel ei ole ilmsiks tulnud märga-
tavat kalade suremist või kala-

rikkuse vähenemist veekogus. Umb-

järvedes võidakse lina ja kanepi
teotamiseks luba anda piiramata
ajaks.

§ 37. Väljaantud lubasid vee-

kogudes lina ja kanepi teotamiseks
võib loaandja asutis tühistada enne

tähtaega, kui tuleb ilmsiks lina või

kanepi teotamise tagajärjel veekogu
reostumine roiskveega, mis on kah-

julik inimeste või loomade tervise-

le või kutsub esile kalade suremist.

§ 38. Roiskvete juhtimine vee-

kogudesse, kus elutseb kalu, on

keelatud. Roiskveed tuleb enne vee-

kogusse juhtimist Põllumajandus-
osakonna poolt ülesseatud nõuete

kohaselt kahjutuks teha. Erandina
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võib Põllutööminister, ära kuulanud
Majandusministeeriumi ja Sotsiaal-

ministeeriumi seisukohad, lubada
roiskvete juhtimist veekogusse, kui
ei ole teist võimalust linnade või

rahvamajandusele tähtsate töös-
tuste või ettevõtete roiskvete ära-
juhtimiseks, või nende kahjutuks
tegemine on majanduslikult seotud
ilmselt suuremate kuludega kui vee-

kogusse juhtimisega saadud kahju.

§ 39. Tööstuse või ettevõtte
omanikud esitavad Põllumajandus-
osakonnale sooviavalduse roiskvete

juhtimiseks veekogusse, juurde lisa-
des järgmisi andmeid:

1) tööstuse või ettevõtte asukoht

ja veekogu nimetus ning koht,
kuhu roiskvett juhitakse või

soovitakse juhtida;
2) abinõude kirjeldus, mis on

omaniku poolt ette võetud

roiskvete puhastamiseks ja
selle tagajärjed;

3) roiskvee hulk 1/sek. ja voola-

vas veekogus vee läbivool 1/
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sek. või järve suurus ning selle

sügavus;

4) missuguseid kohustusi on

roiskvee juhtija nõus kalakas-

vatuse edendamiseks enda

peale võtma roiskvee veeko-

gusse juhtimisega kalakasva-

tusele tekitatud kahjude kat-

miseks.

Põllumajandusosakonnsl on õigus
nõuda sooviavalduse esitajalt tema

kulul Põllumajandusosakonna esin-

daja juuresolekul võetud roiskvee

proovide analüüsimist Riiklikus

Katsekojas või mõnes teises riikli-

kus või omavalitsuse laboratoori-

umis.

§ 40. Põllumajandusosakond võib

igal ajal oma ametnikkude kaudu

sooviavalduses esitatud andmeid

kontrollida kohapeal, kusjuures
sooviavalduse esitaja on kohustatud

andma vajalikke seletusi ja võimal-

dama juurdepääsu tööstuse või

ettevõtte roiskveele ning selle set-

tekaevudele.
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§ 41. Roiskvee veekogusse juhti-
miseks loa andjal on õigus üles

seada loasaajale tingimusi. Load on

tähtajalised või tähtajatud. Täht-

ajatu loa, samuti tähtajalise loa

enne tähtaega võib tühistada Põllu-

tööminister, ära kuulanud Sotsi-
aalministeeriumi ja Majandusminis-
teeriumi seisukohad juhul, kui loa

saaja ei täida loa andmisel ülessea-

tud tingimusi.

IL

Käesolev määrus jõustub aval-

damisega.
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KALURITELE

TÄHELEPANEMISEKS

-lk

Püüniste parkimiseks
tarvitage kõrgeväär-
tuslikke parkaineid:

katehhu
(mulantah), kaheprotsendiline parkaine

kroomkaaliumi,

vasevitrioli

F-mä e. gunther

Rohu- ja värvikauplused, asut.l 854.a.

TALLINNAS, TARTUS, VILJANDIS, PÄRNUS



Suurim

kalastustarvete äri

Tallinn, S. Karja 20/12, Könetr. 447-67

Krediit Panga majas Posti jooksev arve nr. 124

Laos suures valikus

saadaval:

igasugused kalavõrgud,
nagu: bottengarni ja

noodalina, kilu-, räime- ja
siiavõrgud jne., võrguniit,
võrgunöörid, trossid, õn-

ged, õngenöör, korgipuu,
klobid, võrkude parkaine,
purjeriie, vihmakuued jne.

A.-S.

«KAUBAMAJA ESTIKA»



KALAPÜÜGI KORRALDAMISE

MÄÄRUS

(RT 1939, 5, 18)
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I.

1. osa.

Üldmäärused.

§l. Merevetes ja Peipsi, Lämmi,
Pihkva ning Võrtsjärves, välja ar-

vatud juhud, mis määrustes on ette

nähtud teisiti, peab olema kala-

püügil mõrrasihtide vahe vähemalt

200 meetrit ja iga mitte üle 500

meetri pikkuse suletud • mõrrasihi

osa (vesiaed, kariaed ja mõrd) jä-
rel avaus vähemalt 50 meetrit. Mõr-

rasihtide vahemaad arvatakse mõr-

ra vesiaedadest.

§2. Teisi püüniseid ei või ase-

tada kalapüügiks mõrdadele lähe-

male kui 50 meetrit, välja arva-

tud juhud, mis määrustes on ette

nähtud teisiti.

§3. Kalapüügiks vette lastud

võrgurivist, mis on tähistatud mõle-

mal otsal veest välja ulatuva lipu-
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kesega ja rivi keskel vähemalt iga
150 meetri tagant märgiga, mis näi-

tab rivi asukohta, on keelatud teisi

püüniseid üle tõmmata.

§4. Räimer.ooda silmade külje-
mõõt ei või olla alla 12 millimeetri.

§5. Püügi lõpetamisel tulevad

kõrvaldada mõrravaiad. Vette jäe-
tud mõrravaiad koristatakse Põllu-

tööministeeriumi korraldusel, kus-

juures kulud kannab vaiade oma-

nik. Tarbe korral võib kulud esi-

algselt katta Kalanduskapitalist,
kuhu summad vaiade omanikult sis-

senõudmisel tagasi kantakse.

§6. Kui isik on mõrrakoha

(mõrrasihi) lõpp-punktid meres ära

märkinud vähemalt kahe vaiaga,
millele on tähendatud märkija nimi,
elukoht ja märkimise kuupäev, siis

on märkijal õigus sinna mõrdu ase-

tada viie päeva jooksul, märkimise

päevast arvates.

Samuti on mõrrakoha kasutajal
eesõigus endisel mõrrakohal püüki
jätkata viie päeva jooksul mõrra

veest väljavõtmise päevast arvates.
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§ 7. Lõhi- ja iheruse (merifo-
relli) püük, nendega kauplemine,
nende transportimine, alalhoidmine

ja ümbertöötamine Põllutööminis-

teeriumi Põllumajandusosakonna
loata on keelatud 20. oktoobrist

kuni 30. novembrini.

§ 8. Enne keeluaega püütud ja
Põllufööminisfeeriumile kuni 20.

oktoobrini deklareeritud lõhesid ja
iherusi, samuti ka lõhesid ja ihe-

rusi, mis keeluajal Kalandussea-

duse teostamise määruse § 7 korras

antud loa alusel püütakse, võib alal

hoida, ümber töötada, transportida
ja müüa, kui iga kala, või kalast

eraldatud osa on varustatud Põllu-

tööministeeriumi plommiga.

Plommimist teostab Põllutöömi-

nisteerium oma esindajate kaudu

ning iga plommimise kohta koos-

tatakse vastav akt.

Kuni 20. oktoobrini Põllumajan-
dusosakonnale deklareeritud kalade

plommimine toimub Tallinnas, Nar-

vas, Pärnus, ja võimalust mööda



32

ka teistes kohtades 20. —24. oktoob-
rini.

§ 9. Silmupüük, elus ja värske

silmu alalhoidmine, transportimine
ja ’ nendega kauplemine on keela-

tud 1. veebruarist kuni 31. juulini.
§ 10. Vähipüük, vähkide alal-

hoidmine, transportimine ja nen-

dega kauplemine on keelatud 1. ok-

toobrist kuni 31. juulini.
2. osa.

Erimäärused.

1. peatükk.
Soome laht.

1- jagu.
Narva piirkond l

.

§ 11. Kalapüük on alaliselt kee-

latud:

1) Sõtke (Sillamäe) jõesuus, jõe-
suud ümbritseval merel 500 meetri

kauguseni 2
;

2) Voka jõesuus, jõesuud ümb-

ritseval merel 500 meetri kaugu-
seni 2

;

3) Pühajõe suus ja Oru ranniku

1 Vt. 1. joon.; 2 vt. 2. joon. Väljaandja
(=Vlj.).
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veealal looduses Põllutööministee-

riumi korraldusel märgitud piirides
rannast merele kahe kilomeetri ula-

tuses h

§ 12. Kalapüük on keelatud, välja
arvatud püük käsiõngedega, Narva-

Jõesuus Vene Paalidest 500 meetrit

ida poole ja Viru Paalidest 500 m

lääne poole mööda randjoont ja
rannast merele ühe km. ulatuses 1

.

§ 13. Noodaloomuse kohtadeks

määratakse veeala Vene Paalidest

mööda randjoont riigipiiri sihis 4

kilomeetri pikkuselt ja rannast me-

rele ühe kilomeetri ulatuses x
.

2. jagu.
Kunda piirkond 2

.

§ 14. Kalapüük on alaliselt kee-

latud:

1) Pada jõesuus, jõesuud ümbrit-

seval merel kuni 750 meetri kaugu-
seni 3

;

2) Kunda (Sämi) jõesuus, jõe-
suud ümbritseval merel kuni 750

meetri kauguseni 3
;

1 Vt. 2. Joon.; 2 vt. 1. joon.; 3 vt. 3.

joon. Vlj.
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3) Toolse jõesuus, jõesuud ümb-

ritseval merel kuni 600 meetri kau-

guseni 1
.

4) Selja (Selge) jõesuus, jõesuud
ümbritseval merel kuni 600 meetri

kauguseni 1
;

5) Mustoja (Vihula) jõesuus, jõe-
suud ümbritseval merel kuni 600

meetri kauguseni k

§ 15. Purtse jõesuust kuni Ju-
minda neemeni l lubatakse väljas-
pool kalapüügi keelupiirkondi kala-

püüniseid asetada ainult järgmiselt:
a) kuni kahe meetri sügavuses

rannavees peab mõrrasihtide

vahe olema vähemalt 50 meet-

rit;
b) kahe kuni nelja meetri süga-

vuses vees peab mõrrasihtide

vahe olema vähemalt 150

meetrit;
c) üle nelja meetri sügavuses

vees peab mõrrasihtide vahe

olema vähemalt 250 meetrit;
d) iga 200 meetri suletud mõrra

1 Vt. 3. joon. Vlj.
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sihi osa järel peab olema vä-

hemalt 50 meetriline avaus.

3. jagu.
Tallinna piirkond 1

.

§ 16. Kalapüük on alaliselt kee-

latud:

1) Loobu jõesuus ja jõesuud
ümbritseval merel 750 meetri kau-

guseni 2
;

2) Valge jõesuus, jõesuud ümbrit-
seval merel 750 meetri kauguseni 2

.

3) Pudisoo jõesuus, jõesuud ümb-

ritseval merel 600 meetri kaugu-
seni 2

;

4) Lõpeveski (Tülivere) ojasuus,
ojasuud ümbritseval merel 500
meetri kauguseni 2

;

5) Valkla jõesuus, jõesuud ümb-

ritseval merel 500 meetri kaugu-
seni 2

;

6) Pirita jõesuus, jõesuud ümb-

ritseval mereosal, mis piirdub mere-

kaldal paremal pool jõge 500 meetri

kauguselt ja vasakul pool Lillupi
ojasuust NW 45° 41' sihis merele

tõmmatud joontega, 2000 meetri

1 Vt. 1. joon.; 2 vt. 4. joon. Vlj.
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ulatuses kaldast. Keelupürkonna
äärepunktid ja sihitus on Põllutöö-

ministeeriumi korraldusel looduses

märgitud
7) Tiskre (Harku oja) jõesuus,

jõesuud ümbritseval merel kuni 500

meetri kauguseni 1
.

§ 17. Kumbli saare ja Kellen-

gori kari vahelises rannavees
1
,

kal-

dast kuni 10 meetrilise veesügavu-
seni, lubatakse asetada kalapüüni-
seid ainult järgmiselt:

1) kuni kahe meetri sügavuses
rannavees peab mõrrasihtide vahe

olema vähemalt 40 meetrit, kus-

juures iga mõrraliidu vahel peavad
olema vähemalt viiemeetrilised ava-

used;
2) kahe kuni kümne meetri sü-

gavuses vees peab mõrrasihtide

vahe olema vähemalt 150 meetrit.

§ 18. Kolga-Abla 1 ja Kiiu-Abla

küladevahelises Laumadala pardas
olevatel falinooda loomusekohfadel

püügist osavõtta soovijad on ko-

hustatud end registreerima iga aasta

1 Vt. 4. joon. Vlj.



37

5. jaanuariks Loksa rajooni Kiiu-

Abla piirivalve kordonis. Tähenda-

tud loomusekohtadel võivad nimeta-

tud kordonis registreeritud talinooda

meeskonnad püüda kalu registreeri-
mise järjekorras, kusjuures iga re-

gistreeritud meeskond pärast ühe-

päevast püüki annab loomusekoha

kasutada järgnevale meeskonnale.

Püügipäeva kasutamise järel, kui

ka kasutamata jätmise korral, pai-
gutatakse vastav meeskond järje-
korra lõppu ja temal on uuesti õi-

gus püüki teostada järjekorra kät-

tejõudmisel.
§ 19. Ihasalu ja Kaberneeme

lahtedes 1 olevatel alamalloetletud

talinooda loomusekohtadel püügist
osavõtta soovijad on kohustatud
end registreerima iga aasta 5. jaa-
nuariks Neeme piirivalve kordo-

nis. Loomusekohad on järgmised:
1) Esimene, 2) Teine, 3) Kolmas,

4) Neljas, 5) Kahepuudus, 6) Kivi-

loomus, 7) Ajaturi, 8) Kummut,
9) Nurgaloomus, 10) Toomariloo-

1 Vt. 4. joon. Vlj.
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mus, 11) Toom-Hansu-loomus, 12)
Lääneloomus, 13) Ugu-Ülemine, 14)
Ugu-Alumine, 15) Kahepuudukse-
vahe, 16) Lahesebaauk, 17) Seba-
auk, 18) Ninanurk, 19) Matiauk,
20) Krubal, 21) Äjaturi, 22) Kive,
23) Ojanukk, 24) Kraavisuu, 25)
Suurpõõsas, 26) Väikepõõsas ja
27) Sihiloom. Neist järjekorra nr.

I—l21 —12 all tähendatud loomusekohad
asuvad Ihasalu lahes, 13- 27 all tä-
hendatud — Kaberneeme lahes.

Loomuse uiduaukude vahe tähen-

datud loomusekohtadel peab olema
12 meetrit.

§ 20. Paragrahvis 19 tähendatud

loomusekohtadel võivad registreeri-
tud talinootade meeskonnad püüda
loosimisel saadud järjekorras, kus-

juures järjekorrane meeskond peale
ühepäevast püüki annab loomuse-
koha kasutada järgmisele meeskon-
nale.

Nooda loomusekohtade väljaloo-
simisele, mis toimub iga aasta 7.

jaanuaril Neeme piirivalve kordo-

nis, peavad kõik registreeritud ja
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püügist osavõtta soovijad nooda-

meeskonnad saatma oma esindajad.
Ei saada noodameeskond oma

esindajat eelmises lõikes tähenda-

tud loosimisele või käib noot püü-
gihooajal vähemalt 3 päeva väljas-
pool püügil, kaotab see meeskond

selleks aastaks õiguse püüda §l9
loetletud loomusekohtadel.

4. jagu.
Paldiski piirkond l

.

§ 21. Kalapüük on alaliselt kee-

latud:

1) Vääna jõesuus, jõesuud ümb-

ritseval veealal, mis piirdub mere-

kaldal paremal ja vasakul pool jõge
500 meetri kaugusel jõesuust NW

56° 30' sihis merele tõmmatud joon-
tega, kahe kilomeetri ulatuses kal-

dast. Keelupürkonna äärepunktid
ja sihitus on Põllutööministeeriumi

korraldusel looduses märgitud 2
.

2) Keila jõesuus, jõesuud ümb-

ritseval veealal, mis piirdub mere-

kaldal paremal ja vasakul pool jõge
1 Vt. 1. joon.; 2 vt. 5. joon. Vlj.
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375 meetri kaugusel jõesuust NW

18° 30' sihis merele tõmmatud joon-
tega, kahe kilomeetri ulatuses kal-

dast. Keelupiirkonna äärepunktid
ja sihitus on Põllutööministeeriumi

korraldusel looduses märgitud 1
.

3) Vasalemma jõesuus, jõesuud
ümbritseval merel kuni 500 meetri

kauguseni L

2. peatükk.
Väinade ala 2

.

§ 22. Kalapüük on alaliselt kee-

latud:

1) Haapsalu-Saunja lahes ja lahe

osi ühendavais silmades 75 meetri

laiusel veealal, mis algab Haapsalu
Vanasadama silla otsast NNO sihis 3

ja suundub Riimi silma, sealt edasi

50 meetri laiusel veealal Saunja-
Salajõe ja Sutlepa lahtedes, neid

ühendavais silmades ja Rannaküla

jõesuus ning sellelt veealalt Taebla

jõesuuni kuni lahe laiusest, kuid

mitte üle 75 meetri. Püügiks kee-

1 Vt. 5. joon. Vlj.
2 Vt. ka § 32 ja 33 ja 1. joon. Vlj.
3Lisandada: tõmmatud joonest. Vlj.
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latud veealad on looduses Põllutöö-
ministeeriumi korraldusel märgitud.

2) Haapsalu lahes, Laksu kraavi-

suus 600 meetri pikkuses ja 100

meetri laiuses täisnurgas asuval

veealal, mille edelapoolset pikemat
külge määrab Haapsalu raudteejaa-
ma kilomeetripostist 1/0 loodesse

tõmmatud joon, nagu see on loo-
duses Põllutööministeeriumi korral-

dusel märgitud.
3) Matsalu lahes 400 meetri laiu-

sel veealal, mis algab Kloostri Suu-
resihi suust ja suundub Haeska ja
Matsalukolme Nässu saarte kohalt

kõige sügavamat kohta mööda Kii-

deva-Liiva ja Pikanina vahelt merre

ja meres Kumara saart ja Papilaidu
ühendava jooneni L

4) Kloostri-Vaillu, Suitsu, Väike-

rõude ja Rannamõisa jõgede suu-

des, veealad nimetatud jõesuudest
kuni p. 3 tähendatud veealani, nagu

see on looduses Põllutööministee-

riumi korraldusel märgitud.
5) RÕude ja Rannamõisa süven-

1 Vt. 6. joon. Vlj.
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datud kanalite vahelistel roostiku

tükkidel nr. 118, 122, 123, 124 ja
125, ühes neist läbivoolavate jõge-
dega ja 200 meetri laiuste kalda-
ribadega.

6) Kasse ja Räme lahes Rapla-
Virtsu raudtee trummialusel ühes

trummialust mõlemalt poolt ümb-

ritseva veealaga 250 meetri ulatu-

ses 1
.

§ 23. Kalapüük on keelatud, välja
arvatud püük räime- ja kiluvõrku-

dega, 16. märtsist kuni 31. maini
Lehtma lahes veealal, mis on piira-
tud joonega Lehtma silla juures
olevalt meremärgilt Sihisuu rahu E.
(Osti) toodrile, Sihisuu rahu tood-
rilt Tõrvanina riigimetsa kvartaalide

nr. 153 ja 143 vahelisele sihile ja
sealt edasi mööda randjoont kuni

Lehtma sillani, nagu see on loodu-

ses Põllutööministeeriumi korraldu-

sel märgitud.
§ 24. Matsalu lahes 1

, väljapool
keelupiirkondi, on kalapüük luba-

tud järgmiselt:
1 Vt. 6. joonis. Vlj
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1) 1. jaanuarist kuni 24. maini

võib kalapüügiks kasutada ainult

sääraseid mõrdu, mille silmade kül-

jemõõt on vähemalt 12 millimeetrit

ja 25. maist kuni aasta lõpuni mõr-

du, mille silmade küljemõõt on vä-

hemalt 16 mm.

2) Noodaga kalapüük on lubatud

kohtadel, mis on vabad teistest

püünistest. Nooda loomusekoht

peab olema vähemalt 20 meetrit

eemal seisupüünistest.
3) MÕrrasihtide vahe peab ole-

ma lagedas vees vähemalt 100 meet-

rit ja roos vähemalt 50 meetrit.

MÕrrasihtide vahele võib asetada

võrke roobasjoones mõrrasihtidega,
kuid mitte lähemale kui 40 meetrit.

4) Matsalu lahe selles osas, mis

on läänepool Matsalu sadama silda

Haeska tuulikuga ühendavat joont,
tuleb mõrrasihtides jätta iga 360

meetri suletud osa järel vähemalt

60 meetrilised avaused ja idapool
nimetatud joont iga 200 meetri su-

letud osa järel vähemalt 20 meetri-
lised avaused.
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5) Isik, kes mõrdade panemist
360 meetrilisele sihile alustanud, on

õigustatud kogu sihile mõrdu ase-

tama kolme päeva jooksul. Ei ole

selleks tähtajaks kogu siht püünis-
tega täidetud, on püünisteta sihi

osa vaba kasutamiseks kõigile.
6) Isikul, kes on Lihula-Matsalu

või Kloostri mereosades puhtaks
niidetud püügikoha pärast lahe jääst
vabanemist vaiadega ning nimelaua-

ga ära märkinud, ja sinna märkimi-

sest arvates nelja päeva jooksul
asetanud mõrrad, on selle püügi-
koha kasutamise õigus kogu püügi-
hooaja kestel.

§ 25. Vormsi-Haapsalu ümbruse

merivetes 1
, väljapool keelupiirkon-

di on kalapüük lubatud järgmiselt:
1) Veealal, mis on piiratud joo-

nega Uppholmilf Uppholmi maja-

kale, Uppholmi majakalt Seasaa-

rele, Seasaarelt Väike-Diuka N ot-

sale ja sealt Kerkgrundile, Kerk-

grundilt Storgrundi S toodrile ja
sealt Rälby sadamale ning Rälby

1 Vt. 7. joon. Vlj.
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sadamast mööda randjoont Upp-
holmini, peab mõrrasihtide vahe

olema vähemalt 70 meetrit k

2) Veealal, mis on piiratud joo-
nega Borby Holmilt Skipergrundi
toodrile, Skipergrundi loodrilt

Ramsi risttoodrile, Ramsi risttood-

rilt Hestholmi (Hobulaiu) tuleboile

ja sealt Odrarahule, Odrarahult

Rumponinale ning sealt mööda

randjoont kuni Uppholmini ja Upp-
holmilt käesoleva paragrahvi p. 1

tähendatud merepoolse jooneni,
peab mõrrasihtide vahe olema vä-

hemalt 150 meetrit ja mõrrasihti-

des iga 600 meetri suletud osa järel
vähemalt 100 meetrilised avaused k

3) Veealal, mis on piiratud joo-
nega Rumpo ja Hullo mereäärselt

küladevaheliselt ristikivilt Rumpo
Saaleni saarele, Saaleni saarelt

MÕisaholmile ja sealt mööda rand-

joont tagasi Rumpo ja Hullo küla-

devahelisele ristikivile, peab mõrra-

sihtide vahe olema vähemalt 150

meetrit ja mõrrasihtides iga 500

1 Vt. 7. joon. Vlj.
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meetri järel vähemalt 150 meetri-

lised avaused k

4) Veealal, mis on piiratud joo-

nega Rumpo ninalt Varsarahule,
Varsarahult Pasi N toodrile ja Pasi

N toodrilt Rumpo Saaleni saarele,

Rumpo Saaleni saarelt Hullo ja
Rumpo küladevahelisele ristikivile

ja sealt mööda randjoont Rumpo
ninale, peab mõrrasihtide vahe ole-

ma vähemalt 250 meetritk

5) Veealal, mis on piiratud joo-

nega Ramsi märkidelt Ramsi rist-

toodrile, sealt Hestholmi (Hobu-
laiu) tuleboile, Hestholmi tuleboilt

Österby sadamale ning sealt mööda

randjoont kuni Ramsi märkideni,
peab merepool liivaparrast mõrra-

sihtide vahe olema vähemalt 150

meetrit ja kaldapool liivaparrast
vähemalt 100 meetrit ning sihtides

450 meetri suletud osa järel vähe-

malt 50 meetrilised avaused k

6) Punktides 1 kuni 5 tähenda-
tud piirkondades lubatakse mõrra-

sihtide vahel kalu püüda võrku-

1 Vt. 7. joon. Vlj.
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dega, nootadega ja Õngedega, kus-
juures võrgud peavad olema vähe-
malt 30 meetrit mõrrasihtidest
eemal.

7) Veealal, mis on piiratud joo-
nega Österby sadamalt Hestholmi
(Hobulaiu) fuleboile ja sealt Rohu-

küla sadamale, Rohuküla sadamalt

mööda randjoont Uuemõisani, Uue-

mõisast Roograhude läänepoolset
kallast mööda kuni Tahuküla nina-
ni ja sealt mööda randjoont Öster-
by sadamani, peab mÕrrasihtide
vahe olema vähemalt 75 meetrit

8) Veealal, mis on piiratud Noa-

rootsi rannikuga ja Haapsalu Vana-
sadama-Riimi silma kalatee osaga
(§22 p. 1 tähendatud veeala) Vana-
sadama joonest Toomakivini, pea-
vad mõrrasihtides iga 300 meetri
suletud osa järel olema vähemalt

30 meetrilised avaused K
9) Isik, kes punktides 1 kuni 8

tähendatud veealadel mõrrasihile

on alustanud mõrdade panemist, on

Õigustatud kogu sihile mõrdu ase-

1 Vt 7. joon. Vlj.



48

tarna kolme päeva jooksul. Ei ole

selleks tähtajaks kogu siht püünis-
tega täidetud, on püünisteta sihi

osa vaba kasutamiseks kõigile.
§ 32. Muhu väinas Raugi maja-

kast kuni Tamse (Tammiski) Nuka-

ni tuleb mõrrasihtides iga 500 meet-

ri suletud osa järel jätta vähemalt

100 meetrilised avaused k

§ 33. Muhu väinas Tamse (Tam-
miski) Nukast kuni Pulli pangani
tuleb mõrrasihtides iga 600 meetri

suletud osa järel jätta vähemalt 100

meetrilised avaused k

3. peatükk.
LHvi laht

1. jagu.
Pärnu piirkond 2

.

§ 26. Pärnu jõesuus muulide

merepoolsete otsade ümbruse vee-

alal 200 meetri sõõris on kalapüük
alaliselt keelatud 3

.

§ 27. Pärnu lahes Raeküla „Ma-
dalmurru“ veealal 1,5 kilomeetri

1 Vt. 6. joon.; 2 vt. 1. joon.;
3 vt. 8. joon. Vlj.
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laiuses ja 7 kilomeetri pikkuses
SW sihis, nagu looduses Põllutöö-

ministeeriumi korraldusel on mär-

gitud, on kalapüük keelatud 1. maist
kuni 15. juulini k

§ 28. Pärnu lahes, väljapool kee-

lupiirkondi, on kalapüük lubatud

järgmiselt 1
:

1) Pärnu lahes põhjapool Saarna
Nina Uulu sillaga ühendavat otse-

joont võib kalapüügiks kasutada

ainult sääraseid mõrdu, mille sil-

made küljemõõt on vähemalt 20
millimeetrit. Selles piirkonnas võib
mõrrakohtade märkimist ja vaiade

vette asetamist alustada alates 20.

aprillist.
2) Mõrrasihid ühel püügiväljal

(püügimeres) peavad olema roobas-

joones.
3) Suurkala mõrrasihtide (mõr-

raliidud, mille silmade küljemõõ-
dud on vähemalt 20 mm) vahe peab
olema vähemalt 200 meetrit. Iga
1000 meetri suletud osa järel peab
olema vähemalt 100 meetriline avaus.

I Vf. 8. joon. Vlj.
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4) Räime-mõrrasihtide vahe peab
olema Koti, Liu, Leemeti ja Sorgu
püügiväljade osades, kus meresüga-
vus on üle 6 meetri, mitte alla 500

meetri, Tiiva raval mitte alla 150

meetri, Liusääre raval mitte alla

100 meetri, Koti raval mitte alla

75 meetri ja teistel püügiväljadel
mitte alla 35 meetri.

5) Kuderäime püügil Pärnu la-

hes ja Liivi lahe selles osas, mis

asub Tahku Nina Liusäärega ühen-

dava otsejoone keskpunkti ümber

tõmmatud 50 kilomeetrilise raadiu-

sega sõõris, peavad madalikkudel,
kus veesügavus on alla 12 meetri,
võrgurivide vahed olema vähemalt

5 meetrit.

2. jagu.
Saare piirkond 1

.

§ 29. Kalapüük on alaliselt kee-

latud:

1) PÕdusfe jõesuus 2 ja jões —

merest kuni Kuressaare-Sõrve maan-

teeni, kaasa arvatud selle maantee

trummialused, 5 meetri laiuses vee-

r Vt. 1. joon.; 2 vt. 9. joon. Vlj.
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ribas alates trummi keskmisest ava-

NO2s° 5'
usest kuni ristikivini ja

sellest ristikivist trehtrikujuliselt
mere pool laieneval veeribal 250

meetri kauguseni tähendatud risti-

kivist, nagu see on looduses Põllu-

tööministeeriumi korraldusel mär-

gitud.
2) Nasva jõesuus 1 ja jõesuud

ümbritseval merel, mis piirdub me-

rekaldal paremal pool jõge Nasva

kr. nr. 32-a ja 38-b vahelisest mere-

äärsest piirikupitsast SO 22* sihis

1500 meetri ulatuses ja vasakul pool
jõge Nasva kr. nr. 50-a ja 64-a va-

helisest mereäärsest piirikupitsast
SO 39° sihis 2000 meetri kauguseni
merele tõmmatud joontega. Keelu-

piirkonna äärepunktid ja sihitus on

Põllutööministeeriumi korraldusel

looduses märgitud.
3) Veealal Mullufu-Paadla lahes

ja sealt lähtuva Nasva jõe osas ühes

üleujutatud maa-alaga, mis on pii-
ratud joonega Mullutu kr. nr. A

1 Vt. 9. joon. Vlj.
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38-b ja Kellamäe kr. Ä 25-a vahe-

liselt Väikelahe kaldal asuvalt pii-
rikivilt kuni Randvere kr. nr. Ä

43-a ja Ä 44-a vahelisele piirikivile,
sealt kallast mööda kuni kr. nr.

A 44-a ja kr. nr. A 51-a vahelisele

piirimärgile, sealt üle Suurlahe kuni

Mullutu kr. nr. A 3-a ja Ä 103 va-

helisele piirimärgile ning sealt ta-

gasi Mullutu kr. nr. A 38-b ja Kel-

lamäe kr. nr. A 25-a vahelisele pii-
rikivileL

4) Pidula jõesuus (Tagalahes ja
Pidula jões) veealal, mis on piira-
tud joonega Ligejõe Pidula-Abula
sillast Onni saeveski korstnale, sealt
endisele Teesu kõrtsihoonele ja
sealt Pidula-Äbula maanteed mööda

tagasi Ligejõe sillale.

§ 30. Saaremaa rannikul, vee-

alal, mis on piiratud — loodest

randjoonega Kõiguste-Sääre Tirbi
tipust kuni Sandla Sääre otsani,
kirdest ja edelast joontega, mis on

tõmmatud Kõiguste Sääre otsast ja
Sandla Sääre otsast kagusse, ka-

1 Vt. 9. joon. Vlj.
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gust joonega, mis lõikab kahte vii-

mati nimetatud joont kahe kilo-

meetri kaugusel Kõiguste Sääre Tir-

bi tipust ja Sandla Sääre otsast

merel on kalapüük lubatud järg-
miselt L

1) Kuni 150 sentimeetri-kõrgus-
te mõrdade sihtide vahe peab ole-

ma vähemalt 50 meetrit, kusjuures
mõrrasihtides iga 150 meetri sule-

tud osa järel peab olema 50 meet-

riline avaus. Ületab mõrdade kõr-

gus 150 sentimeetrit, siis peab mõr-

rasihtide vahe olema vähemalt 200

meetrit ja iga 250 meetri suletud

osa järel 50 meetriline avaus.

2) Ussiga söödastatud riviõnge-
dega (põhjaõngedega) kalapüük on

keelatud.

3) Laidude vahel (Vahemeres)
ja lahte merega ning Suurlahega
ühendavates silmades peab 1/3

vee-

alast keskkohalt vabaks jääma iga-
sugustest püünistest.

4) Leidude vahel (Vahemeres)
'■ Vt. 9. joon. Vlj.
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ja selle merepoolsetes silmades on

kalapüük noodaga keelatud.

4. peatükk.
Lääne meri. 1

§ 31. Lahetaguse lahes on kala-

püük lubatud järgmiselt:
1) mõrrasihtide pikkps ei tohi

ületada 250 meetrit ja sihtide vahed

peavad olema vabad igasugustest
seisupüünistest;

2) võrgurivide vahed peavad ole-

ma vähemalt 100 meetrit, kusjuu-
res võrgurivi pikkus ei tohi ületada
250 meetrit;

3) tõmbepüünistega püüdes ei
tohi läheneda seisupüünistele lähe-

male kui 100 meetrit;
4) lahte merega ühendavais sil-

mades peavad jääma vabaks iga-
sugustest püünistest veealad silma-

de keskkohas, 1/3
silmade laiusest

keskmise veeseisu juures kuni 300

meetri kauguseni merre, silma kõige
kitsamast kohast arvates.

§ 32 | # 11 A-7

§ 33 /
~ vt lk - 47

-

1 Vt. ka § 29 p. 4. Vlj.
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5. peatükk.
Siseveed L

§ 34. Kalapüük on keelatud:

1) Emajõe suud ümbritseval vee-

alal kuni ühe kilomeetri kauguseni
Peipsi pool joont, mis algab pool
kilomeetrit põhja poole Liivanina

sadamat ja suundub sealt järve kal-
last mööda Emajõe suudmesse, sealt

edasi Praaga kõige idapoolsemale
maaninale, sellelt maaninalt Kae-

vandu kõige idapoolsemale maa-

ninale ning sealt Pedaspää kõige
põhjapoolsemale nurgale — 1. veeb-

ruarist kuni 31. maini 2
.

2) Peipsi ja Lämmi järve vee-

alal, mis on piiratud riigi piiriga,

Peipsi ja Lämmi järve randjoonega
ja joontega, mis on tõmmatud Lü-

vanina sadamast ja LHsna nurgast
idasse — 1. septembrist kuni 15.

detsembrini 2
.

3) Kaevandu jões ja Kalli jões
Kaevandu jõest alates 15 meetri

kauguseni — 1. jaanuarist kuni 15.

juunini.
1 Vt. 1- joon.; 2 yt. 10. joon. Vlj.



56

4) Lahejärve jões ja jõesuud
ümbritseval Peipsi järve veealal,
mis piirdub mõlemal pool jõesuud
500 meetri kaugusel jõesuust otse

järvele tõmmatud joontega ühe kilo-

meetri ulatuses kaldast — 1. jaa-
nuarist kuni 15. juunini.

5) Teiste Peipsisse voolavate jõ-
gede suudes, jõesuid ümbritsevad

järve veealadel kuni 750 meetri kau-

guseni — 16. märtsist kuni 50.

juunini.
6) Pihkva järves 200 meetri

laiusel veealal, mis algab Eesfi-
Vene piirilt Beresje küla kohal ja
suundub sealt lõunasse mööda

laevateed (läänepoolt Kolpino saart)
kuni Roosna küla põhjapoolselt
servalt idasse tõmmatud jooneni,
nagu see on looduses Põllutöömi-

nisteeriumi korraldusel märgitud —

16. märtsist kuni 30. juunini x
.

7) Pihkva järves 200 meetri
laiusel veealal, mille läänepoolseks
piiriks on Põllutööministeeriumi
korraldusel looduses märgitud joon,

1 Vt. 10. joon. Vi j.



57

mis algab Kolpino saare kirde otsas

asuvast kagupoolsest W toodrist,
suundub Sartovo küla maaninale

ja sealt Kolpino saare lõunaotsa

kaldaäärt mööda kuni käesoleva

paragrahvi p. 6 tähendatud veealani

— 16. märtsist kuni 30. juunini K

8) Pihkva järve Kulje-Kuuliska
lahe suu keskkohast kuni käesoleva

paragrahvi p. 7 tähendatud veealani

200 meetri laiusel veealal, nagu see

on looduses märgitud Põllutöö-

ministeeriumi korraldusel — 16.

märtsist kuni 30. juunini
§ 35. Pedaspää lahel kalapüü-

giks pannakse kehtima järgmised
eeskirjad:

1) Veealal, mille piirijooneks
Pedaspää poolt küljest on otsejoon,
mis algab Pedaspää-Kaevandu joo-
nelt 200 meetri kaugusel Pedaspää
leete otsast ja suundub Pedaspää
randa Tartu Ülikooli ja Pedaspää
maa-alade vahelisele piirimärgile,
ning Kaevandu poolt küljest otse-

joon, mis algab Pedaspää-Kaevandu
1 Vt. 10. joon. Vlj.
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joonelt 240 meetri kaugusel Kae-
vandu jõesuu parempoolse kalda
idapoolseimast otsast ja suundub
Pedaspää randa Tartu Ülikooli ja
Pedaspää maa-alade vahelisele pii-
rimärgile, on kalapüük lubatud ai-
nult tõmbepüünistega ning põhja-
ja käsiõngedega.

2) Pedaspää lahel kuni p. 1
tähendatud veealani peavad mõrra-
sihtide suunad Pedaspää poolt kül-

jest olema WSW sihis ja lahe Kae-
vandu poolt küljest NO sihis, kus-
juures mõrrasihtide vahed peavad
olema vähemalt 60 meetrit. Mõrra-
sihtide vahel on 16. märtsist kuni
30. juunini igasugune kalapüük kee-
latud h

§ 36. Emajõe suu ja Kaevandu
jõesuu vahelisel veealal, väljapool
keelupiirkondi, on kalapüük luba-

tud järgmiselt:
1) MÕrrasihid tulevad asetada,

alates kaldast järve poole, Praaga
kõige idapoolsema maanina ja Mära
nurga vahel O sihis, Mära nurgast

1 Vt. 11. joon. Vlj.
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kuni Luha saareni O-ten S (lOlV'4 0)
ja Luha saarest kuni Kaevandu suu-

ni ONO sihis (67V2 0 ), kusjuures
mõrrasihid peavad olema roobas-

joones ja nende vahed 120 meet-

rit. Mõrrasihid määratakse esimese

sihi järgi, mis on vette asetatud

Praaga kõige idapoolsema maanina

juures 1
.

2) Isikul, kes 16. märtsiks on ühe
kolmandikule kogu mõrrasihi pik-
kusest mõrrad püügiks vette ase-

tanud, on eesõigus seda mõrrasihti

kasutada kuni 15. juulini. Kui sihi

kasutaja 19. märtsiks ei ole kogu
sihti püünistega täitnud, on püü-
nisteta sihi osa vaba kasutamiseks

kõigile.
3) Praaga ja Kaevandu jõesuu

vahel, Kaevandu pool küljes ole-

vatel Leego, Kaevandu ja Ninapeal-
se loomusekohtadel on kalapüük
lubatud ainult nootadega, kusjuures
loomuse pikkus võib olla 200 meet-

rit rannast arvates.

§ 37. Piirisaare ümbruses ja
1 Vt. 11. joon. Vlj.
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sealt lõunapoole kuni jooneni, mis

tõmmatud piirivalve Mehikoorma

kordonist idasse, on kalapüük luba-

tud järgmiselt:
1) Veealal, mis on piiratud riigi-

piiriga, Lüsna nurka ja temast ida-

pool asuvat riigipiiri nurka ühen-
dava joonega, riigipiirile 600 meetri

kauguses rööbiti tõmmatud joonega
ja Piirisaarest idapool asuvast piiri-
nurgast läände tõmmatud joonega
— tulevad mõrrasihid asetada NW-

ten N sihis. Mõrrasihtide vahe peab
olema 150 meetrit, sihtide pikkus
500 meetrit ja nende asetamine

peab toimuma alates piiripoolsest
otsast, kusjuures mõrrasihtide ja
piirivöö vahele peab jääma 100

meetri laiune vaba veeriba.

Mõrrasihte võib jätkata neile

nurga all pandud liitudega, kusjuu-
res kevadisel kalapüügi hooajal
mõrrasihte võib jätkata ainult loo-

depoolsest otsast ja NO sihis, kuna

sügisesel kalapüügi hooajal — ai-
nult kagupoolsest otsast ja SW

sihis. Jätku väljapoolse otsa ja järg-
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mise rööbiti tõmmatud mõrrasihi

vahele peab jääma vähemalt 90

meetriline avaus k

2) Veealal, mis lõunast piirdub
p. 1 nimetatud veealaga ja ulatub

1 kilomeetri laiuselt kuni jooneni,
mis 3 kilomeetri kauguses on tõm-

matud riigipiirist läände, tulevad

mõrrasihid asetada piirijoonele
loodsihis. Mõrrasihtide vahe peab
olema vähemalt 150 meetrit, kusjuu-
res kuni piirivööni peab jääma 100

meetri laiune vaba veeriba k

3) Piirisaare rannavetes tulevad

mõrrasihid asetada rannajoonele
loodsihis k

4) Vahemetsa Pardamadalikust
tulevad mõrrasihid asetada uurdele

loodsihis, kusjuures sihi pikkus ei

või ületada 500 meetrit k

5) Eesti Väravas ja Kurgus, mis

asub Väravast loode poole, võib

mõrdu asetada ainult kuni 6 meetri

sügavusse vette, kusjuures mõrra-

sihid peavad olema uurdele lood-

sihis, vahelaiustega 75 meetrit ja
1 Vt. 11. joon. Vlj.
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pikkusega mitte üle 30 meetri. Äh-
tikus (Kurgu kotis) mõrrasihtide

pikkus ei tohi ületada 50 meetrit.

6) Piirisaarest lõunapoole, väl-

japool p. 1 ja 2 1 nimetatud vee-

alasid, kuni piirivalve Mehikoorma
kordonist idasse tõmmatud jooneni,
võib väljapool 500 meetri laiust
rannavööd asetada mõrdu ainult

riigi piirile loodsihis 2
.

Käesolevas paragrahvis tähenda-

tud veealadel peab iga mõrrasihi

suletud osa järel olema vähemalt

100 meetrilised avaused.

§ 38. Pihkva järve Kulje-Kuulis-
ka lahes ja Pihkva järve lahes, mis
asub Värska järve ja Roosna küla

põhjapoolsest servast idasse tõm-

matud joone vahel, on keelatud lahe

veealast sulgeda seisupüünistega
kummastki kaldalt rohkem kui üks

kolmandik lahe laiusest. Noodaga
on keelatud üle kahe kolmandiku
lahe laiusest korraga läbi tõmmata.

§ 39. Lämmi ja Pihkva järve
1 Peaks olema p. I—s.1 —5. Vlj.
2Vt. 11. joon. Vlj.
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veealal, mis asub Mehikoorma piiri-
valve kordonist idasse tõmmatud

joonest lõunapool, kuni Kamenka
saare kagupoolsest otsast idasse

tõmmatud jooneni, peab üle ühe

meetri kõrguste mõrdade sihtide
vahe olema vähemalt 200 meetrit

ja alla ühe meetri kõrguste mõr-
dade sihtide vahe vähemalt 100

meetrit. Luhtadel peab mõrrasih-
tide vahe olema vähemalt 20 meet-
rit. Mõrrasihtide vahele lubatakse
asetada võrke roobasjoones mõrra-

sihtidele, kuid mitte lähemale kui

20 meetrit. Nootadega, muttidega
ja teiste vähemate püünistega kala-

püük on lubatud kohtadel, mis on

vabad teistest püünistest. Nooda
loomusekoht peab olema vähemalt
10 meetrit eemal seisupüünistest.

§ 40. Pihkva järve veeala, mis

on piiratud riigi piiriga, Kamenka
saare kagupoolsest otsast idasse

tõmmatud joonega, Petški külakiri-
kult üle Semskaja saare kagupoolse
otsa, otsejoones edasitõmmatud

joonega ja lõunast Petserimaa rand-
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joonega — võib mõrrasihfe asetada

ainult riigi piirile loodsihis.

§ 41. Kalapüük on keelatud, väl-

ja arvatud kalapüük käsiõngedega:
1) Võrtsjärvel, Emajõe lähtmel

järves olevate muulide vahelisel
veealal ühes muule ümbritseva vee-

alaga kuni 250 meetri kauguseni
muulidest ja jões maanteesillani,
sillaaluses ja sealt allavoolu 250

meetri ulatuses — alaliselt;

2) Väike Emajões ja Võrtsjär-
ves Pikasilla uuest sillast kuni joo-
neni, mis tõmmatud Ärali talu elu-

majalt Sula talu elumajale — 25. ap-
rillist kuni 50. juunini;

3) Võrtsjärve voolavate jõgede
suudes, välja arvatud p. 2. ette-

nähtud Väike Emajõe suu, jõesuid
järve poolt ümbritseval veealal

kuni 500 meetri kauguseni — ala-

liselt.

§ 42. Võrtsjärvel ning seda ümb-
ritsevatel üleujutatud maa-aladel,

väljapool keelupiirkondi, lubatakse

kalu püüda ainult allpoolnimetatud
püünistega ja aegadel:
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1) käsiõngedega ja undadega
aasta läbi;

2) muttidega, mille tiibade ring-
mõõt on suvemutil mitte üle 10

meetri ja talvemutil mitte üle 20

meetri — 16. juunist kuni 24.

aprillini;
3) nootadega, mille tiivasilmade

küljemõõt peab olema vähemalt

15 mm ja pärasilmade küljemõõt
vähemalt 5 mm ning tiibade ring-
mõõt mitte üle 300 meetri — 1.

septembrist kuni 24. detsembrini;
4) käänidega, mille silmade kül-

jemõõt peab olema vähemalt 10 mm

— 16. juunist kuni 30. novembrini;
5) kaledega, mille tiibade ring-

mõõt ei või olla üle 50 meetri —

1. septembrist kuni 24. detsembrini;
6) lutsumõrdadega, mille silma-

de küljemõõt peab olema vähemalt

15 mm ja mõrra kõrgus mitte üle

70 sm — 1. detsembrist kuni 31.

jaanuarini. Mõrrasihfide vahe peab
olema vähemalt 50 meetrit ja neid

võib asetada kaldast kuni 100

meetri kauguseni;
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7) võrkudega — 16. juunist kuni

24. aprillini.
§ 43. Võrtsjärvel, välja arvatud

kalapüügi keelupiirkonnad, on õi-

gus kalu püüda kõigil Eesti Vaba-

riigi kodanikkudel eelmises (42)
paragrahvis ettenähtud püünistega
ja tähtaegadel.

§ 44. Väike Emajõel ja selle

harudel ning üleujutatud jõe kalda
aladel Pikasilla sillast kuni Kampsi
veski sillani, Sangaste Vastsemõisa

veskini ja Laatre veski tammini

lubatakse kalu püüda ainult all-

poolnimetatud püünistega ja aega-
del:

1) käsiõngedega — aasta läbi;
2) lutsumõrdadega, mille silma-

de küljemoõt peab olema vähemalt

15 mm ja mõrra kõrgus mitte üle

ühe meetri — 15. detsembrist kuni

20. veebruarini;
3) nootadega, mille silmade kül-

jemõõt peab olema vähemalt 10

mm ja ringmoõt mitte üle 200

meetri — 1. juulist kuni 1. märtsini.

§ 45. Paala ja Pedja jõel Ema-
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jõest kuni algallikateni lubatakse

kalu püüda ainult allpoolnimetatud
püünistega ja aegadel:

1) käsiõngedega — aasta läbi;
2) võrkudega, mille silmade kül-

jemõõt peab olema vähemalt 30

mm — 1. septembrist kuni 30. sep-
tembrini;

3) lutsumõrdadega, 1. jaanuarist
kuni 15. veebruarini, kusjuures niit-

mõrdade silmade küljemõõt peab
olema vähemalt 15 mm ja vitsmõr-

dadel vitsade vahe vähemalt 10 mm;

4) vähipüük alates 1942. a. nat-

tadega ja vähimõrdadega — 1. au-

gustist kuni 30. septembrini.
§ 46. Pirita jõel, alamal p. 1 ja

2 ettenähtud piirkonnis, lubatakse

kalu püüda ainult allpoolnimetatud
püünistega ja aegadel:

1) Merest kuni Lagedi paisuni:
a) lutsumõrdadega, mille sil-

made küljemõõt on vähe-

malt 24 mm — 10. novemb-

rist kuni 31. jaanuarini;
b) vitsadest silmumõrdadega

— 1. augustist kuni 31.
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detsembrini, kusjuures on

keelatud tõkkeid teha;
c) käsiongedega — 1. det-

sembrist kuni 20. okfoob-

rini;
d) nattadega ja vähimõrda-

dega 1. augustist kuni 30.

septembrini.
2) Lagedi paisust kuni Kose ale-

vikus oleva veskipaisuni:

a) käsiongedega — aasta läbi;

b) võrkudega ja nootadega —

1. septembrist kuni 20.

oktoobrini;
c) niit- ja vitsmõrdadega 1.

jaanuarist kuni 15. veebru-

arini;
d) nattadega ja vähimõrda-

dega 1. augustist kuni 30.

septembrini;
e) kuuritsatega 1. juulist kuni

31. augustini.

§ 47. Kasari jõel ja selle haru-

del Matsalu lahest kuni Liivi,
Laastri, Vana-Vigala ja Vängla pai-
sudeni lubatakse kalu püüda ai-
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nult alamalnimetatud püünistega ja
aegadel:

1) käsiõngedega ja põhjaõnge-
dega — aasta läbi;

2) võrkudega, mõrdadega janoo-
tadega — 15. septembrist kuni 28.

veebruarini.

§ 48. Pärnu jõel merest kuni

Sindi paisuni lubatakse kalu püüda
ainult järgnevates punktides ette-

nähtud korras ja aegadel:

1) mõrdadega, mille kõrgus on

üle ühe meetri, on kalapüük luba-

tud kaldast kuni 1/3 jõe laiuseni,

kusjuures mÕrrasihtide vahe, arva-

tes vesiaiast (tiivast), peab olema

vähemalt 200 meetrit;

2) võrkudega ja tiibadeta mõr-

dadega kõrguses alla ühe meetri,

on kalapüük lubatud, kaldast kuni
1/3 jõe laiuseni, kusjuures need

püünised peavad teistest püünistest
eemal olema vähemalt 30 meetrit;

3) käsiõngedega, põhjaõngedega
ja undadega on kalapüük lubatud

aasta läbi;
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4) kalapüük püünistega, mille
silmade küljemõõt alla 20 mm on
keelatud 15. maist kuni 15. augus-
tini. Ogaliku püügiks võib Põlluma-
jandusosakond lubada väiksema sil-

mamõõduga püüniste tarvitamist;
5) nootadega on kalapüük luba-

tud 1. märtsist kuni 31. detsemb-
rini;

6) silmutõketega (kantsidega) on

silmupüük lubatud 15. augustist
kuni 1. veebruarini. Silmutõkete
vahe voolupidi peab olema vähe-
malt 100 meetrit. Tõkked ei või ula-
tuda üle poole jõe laiusest ja neisse
tuleb kalda äärde jätta kaks ava-

ust (silma) paatidega läbipääsuks,
kumbki vähemalt 1,5 meetrit lai.

IL

Käesolev määrus jõustub avalda-

misega.



LISA

Kalapüügi piirkondade ja kalapüügi
keelupiirkondade skeemid.

Koostatud Kalapüügi korraldamise
määruse järgi.
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1.

joonis. Üldskeem.

Kalapüügi
korraldamise

määruse
erimääruste

osas

tähendatud

veealade
ja

piirkondade
asetus
ja

piirid.
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2.

joonis.
Narva
piirkond.

Narva,
Sõtke,
Voka
ja

Pühajõe
suudme

kalapüügi
keelupiir-

kond

(mustalt
joonestatud)

ning

Narva
lahe

kalapüügi
piirkond

(viirutatulf
joonestatud).

Vt.

Kalapüügi
korraldamise

määruse

§

11

p.

1,

2,

3,

§

12

ja

13.
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5.

joonis.
Kunda
piirkond.

Pada,
Kunda,
Toolse,
Selja
ja

Mustoja
jõe

suudme
kalapüü

keelupiirkond
(mustalt

joonestatud)
ning

Purtse-Juminda
kai:

püügi

(viirutatulf
joonestatud).

Vt.

Kalapüügi
korraldamise
mä

ruse
§

14

p. 1—5

ja

§

15.



78



79

4.

joonis.
Tallinna
piirkond.

Loobu,
Valge,

Pudisoo,
Lõpeveski,

Valkla,
Pirita
ja

Tiskre

jõe

suudme
kalapüügi

keelupiirkond
(mustalt

joonestatud)
ning

Kumbli-Kellengori
(1),

Kolga-Äbla
(2)

ja

Ihasalu-Kaberneeme

(3)

kalapüügi
piirkond
(viirutafulf

joonestatud).
Vt.

Kalapüügi
kor-

raldamise
määruse
§

16

p. 1—7,

§

17,

18

ja

19.
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5.

joonis.
Paldiski
piirkond.

Vääna,
Keila
ja

Vasalemma
jõe

suudme
kalapüügi

keelupiir-

kond

(mustalt
joonestatud).

Vt.

Kalapüügi
korraldamise

määruse

§

21

p.

1-3.
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7.

joonis.

Vormsi-Haapsalu
ümbruse
merevefe

kalapüügi
piirkonnad.

1.

—Rumpo/Hullo—Mõisaholmi
piirk.
(vt.

Kalap.
mää-

ruse
§

25

p.

3.).

2.

—
Rumpo

—Rumpo/Hullo
piirk.
(vt.

Kalap.
korrald.

mää-

ruse
§

25

p.

4.).

3.

—
Borby

Holmi—Uppholmi
piirk.
(vt.

Kalap.
korrald.

mää-

ruse
§

25

p.

2.).

4.

—
Uppholmi

—Räiby
piirkond
(vt.

Kalap.
korrald.

mää-

ruse
§

25

p.

1.).

5.

—
Ramsi

—Österby
piirkond
(vt.

Kalap.
korrald.

mää-

ruse
§

25

p.

5.).

6.

—
Österby

—Tahuküla
piirkond
(vt.

Kalap.
korrald.

mää-

ruse
§

25

p.

7.).

7.

—
Noarootsi

—Toomakivi
piirkond
(vt.

Kalap.
korrald.

mää-

ruse
§

25

p.

8.).
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8. joonis.
Pärnu piirkond.

(Osaliselt.)

Pärnu jõe suudme ja Raeküla „Ma-
dalmurru" kalapüügi keelu-piirkond
(mustalt joonestatud) ning Pärnu lahe

Saarna-Uulu põhjapoolne (1) ja Saarna-

Uulu lõunapoolne (2) kalapüügi piir-
kond (viirutatulf joonestatud). Vt. Ka-

lapüügi korraldamise määruse § 26, Tl

ja 28.
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9.

joonis.
Saare

piirkond. (Osaliselt.)

Põduste
jõe

suudme
(mustalt

joonestatud),
Nasva
jõe

suudme

(I)

ja

Mullufu-Paadla
lahe
(II)

kalapüügi
keelupiirkond

ning
Kõi-

guste-Sandla
kalapüügi
piirkond

(viirutatult
joonestatud).

Vt.

Kalapüügi
korraldamise

määruse
§

29

p. 1—
3

ja

§

30.

-•
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10. joonis.
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10. joonis.

Peipsi-Pihkva järve kalapüügi
keelupiirkonnad.

Ä,l — Praaga-Pedaspää piirkond
(vt. Kalap. korrald. määruse § 34 p. 1.).

Ä,2 — Praaga-Piirisaare piirkond
(vt. Kalap. korrald. määruse § 34 p. 2.).

B — Kolpino saare piirkond
(vt. Kalap. korrald. määruse § 54 p. 6,
7 ja 8.).
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11. joonis.

Peipsi-Pihkva järve kalapüügi
piirkonnad.

A,l — Praaga-Kaevandu piirkond
(vt. Kalap. korrald. määruse § 36 p. 1.).

Ä,2 — Pedaspää lahe piirkond
(vt. Kalap. korrald. määruse § 35 p. 2).

Ä,3 — Piirisaare piiriäärne piirkond
(vt. Kalap. korrald. määruse § 37 p. 1).

Ä,4 — Piirisaare piiriäärne piirkond
(vt. Kalap. korrald. määruse § 37 p. 2).

A,5 — Piirisaare rannavete piirkond
(vt. Kalap. korrald. määruse § 37 p. 3).

A,6 — Vahemetsa Pardamadaliku piir
kõnd

(vt. Kalap. korrald. määruse § 37 p. 4)

A>7 — Piirisaare-Mehikoorma piirkond
(vt. Kalap. korrald. määruse § 37 p. 6).

B — Pihkva järve piirkond.



Märkused *.

* Kõik Kalandusseaduse alusel anta-
vad määrused ja eeskirjad ning nende

muutmised avaldatakse kuukirjas „Eesti
Kalandus".



ir uu il ik\ ii ik\ <n> iii» w

<n* tl. 8 ifb ilb IL»
Tallinn, Kreutzvaldi 2

Telefon 321-01

valmistab igasugu-
seid trükitöid.

Erilist rõhku pannakse
tellimiste täpsele ja

korralikule täitmisele.
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