Jõeforelli harrastuslik kalapüük 2013
Harrastuslik kalapüük, välja arvatud püük spinningu ja lendõngega, on Jõgeva, Lääne-Viru ja
Järva maakonna piires keelatud järgmistel jõgedel ja jõelõikudel:
1) Esna jõel;

7) Prandi jõel lähtest Tori sillani;

3) Neeva kanalis;

9) Pärnu jõel Vodja jõe suudmest Reopalu jõe suudmeni;

2) Navesti jõel;
4) Norra ojas;

5) Oostriku jõel;

6) Palu peakraavis;

8) Preedi jõel;

10) Vodja jõel;

11) Võlingi ehk Võllinge ojas;
12) Onga jõel.

Erandkorras on nendel veekogudel kalapüük spinningu ja lendõngega lubatud kalastuskaardi
alusel (1. veebruarist kuni 14. septembrini k.a). Kalastuskaart kehtib samaaegselt kõigil eelpool
nimetatud veekogudel.
Püügiõiguse tasu jõeforelli püügil eelnimetatud jõgedel ja jõelõikudel on järgmine:
1) püügiõiguse eest kuni 1 päevaks (24 h)

2) püügiõiguse eest kuni 1 aastaks (01.02-14.09)

1. Mobiilimakse (vajalik ID-kaart)

3 eurot

36 eurot

Kalastuskaardi eest tasumisel mobiilimaksega tuleb sisestada mobiiltelefonil vastav
numbrikombinatsioon ning helistada (mitte saata sõnumina!). Ostu kinnitamiseks tuleb
sisestada ID-kaardi neli viimast numbrit (seda peale vastava häälkäskluse saamist teenuse
pakkuja poolt).
Kalastuskaardi saamiseks tuleb numbrikombinatsioon sisestada järgmiselt:
1 päevaks (24 h)

1322*557*isikukood

1 aastaks

1322*558*isikukood

Mobiilimakse puhul lisandub püügiõiguse tasule teavitussõnumi (0,19
meeldetuletussõnumi (0,19 EUR) tasu (viimane ei lisandu 24-tunnise loa ostmisel).

EUR)

ja

Juhised mobiiltelefoniga püügiõiguse eest tasumisel ja teate tasu maksmise ebaõnnestumise ning
selle põhjuse kohta saab isik häälkäsklustega eesti keeles.

Mobiiltelefonilt tehtud maksega tasumisel tekib püügiõigus üks tund pärast kalastuskaardi
andmise kohta lühisõnumiga kinnituse saamist. Tasumist ja kalastuskaardi andmist kinnitav
lühisõnum saadetakse samale mobiiltelefoni numbrile, millelt tasu maksti.
Mobiilimakse töötab ainult EMT, Elisa või Tele2 võrgus.

Püügiõiguse lõppemisel saadetakse vastavasisuline meeldetuletussõnum mobiiltelefonile, millelt
mobiilimakse sooritati (va 24-tunnise loa ostmisel).
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2. Loa ostmine Keskkonnaametist
Keskkonnaametist taotlemisel tuleb esitada vormikohane taotlus. Kalastuskaarte jõeforelli
püügiks väljastavad kõik Keskkonnaameti regioonid. Loa taotlemisest selle väljastamiseni võib
kuluda kuni 10 päeva. Keskkonnaametist taotlemisel võib kalastuskaardi eest ära maksta ka enne
taotluse esitamist. Vt lisaks: www.kalastusinfo.ee ⇒ Kalastamine ⇒ Kalastuskaart
Saaja
Kontod
Viitenumber
Selgitus

Rahandusministeerium
Swedbank - 221023778606
SEB - 10220034796011
2200030360
Tasu kalastuskaardi eest ning isiku nimi, kelle eest tasu makstakse.

3. Loa ostmine internetist, Eesti Postist ja ostuliinilt

Loa võib osta ka www.pilet.ee kodulehel, kuhu saab sisse logida lisaks ID-kaardile ka pangalingi,
mobiil-ID ja kasutajakonto loomise kaudu. Loa eest tasumine toimub kohe peale taotluse
esitamist (netipanga või krediitkaardiga). Esmakordsel kasutamisel on vaja end autentida IDkaardi, mobiil ID või internetipanga vahendusel! Seda on vaja teha vaid üks kord.
Alates 2012. aastast saab kalastuskaarti Endla-ja Sinijärvele osta ka mitmetest Eesti Posti
postkontoritest (teenustasu kalastuskaardi väljastamise eest 0,38 €). Postkontorite nimekirja
leiad http://www.post.ee/index.php?id=10320

Krediitkaardi olemasolul võib kalastuskaardi osta ka telefoni teel, helistades numbrile 11800
(kõne hind 0,74 eurot minut). Teenus töötab 24h ööpäevas ning on kättesaadav eesti, inglise
ja vene keeles.

Kalastuskaardi kehtivus

Sõltuvalt kalastuskaardi soetamise viisist jõeforelli püügiks on selle kehtivuse algus ja lõpp erinev. Loa
ostmisel mobiilimakse või krediitkaardiga hakkab kalastuskaart kehtima 1 tund pärast makse
sooritamist ning kehtib sellest kellaajast alates 24 h (1 päev) või 1 aasta (kehtib sõltumata ostmise
kuupäevast kuni 14. septembri kella 23:59:59-ni).

Kalastuskaardi ostmisel Keskkonnaametist või www.pilet.ee kodulehelt hakkab luba kehtima teie
poolt valitud kuupäeval kell 00:00:00 ja lõppeb lõpukuupäeval kell 23:59:59.

Näide 1. Kalastuskaardi ostmisel mobiilimakse või krediitkaardiga 1 päevaks. Soetasite
5. augustil kell 10:30:00 endale kalastuskaardi. Sellisel juhul kehtib teie luba ajavahemikul 5.
august kell 10:30:00 kuni 6. august kell 10:30:00
Näide 2. Kalastuskaardi ostmisel Keskkonnaametist või www.pilet.ee kodulehelt 1 päevaks.
Soetasite 2. augustil endale kalastuskaardi 5. augustiks. Seega kehtib teie luba ajavahemikul 5.
august kell 00:00:00 kuni 5. august kell 23:59:59

Teadmiseks kalastuskaardi taotlejale

Väljastatud lubade kehtivust saab kontrollida nii Kalanduse Infosüsteemis http://kala.envir.ee/
(ID-kaardi abil) kui ka www.pilet.ee keskkonnas, kuhu saab sisse logida lisaks ID-kaardile ka
pangalingi, mobiil-ID ja kasutajakonto loomise kaudu. Püügiõigust tõendavaks dokumendiks on
isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart, juhiluba, pensionitunnistus jne.). Kalastuskaardi alusel
toimunud harrastuspüügi andmed tuleb esitada 5 päeva jooksul pärast kalastuskaardi kehtivuse
lõppu. Vt lisaks: www.kalastusinfo.ee ⇒ Kalastamine ⇒ Püügiandmete esitamine
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