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Andmete elektrooniline esitamine
• Elektroonilise keskkonna veebilehe kaudu esitatakse andmed kaluri
kalapüügiloa alusel toimunud püügi kohta, välja arvatud andmed
agarikupüügi kohta laevaga, mille üldpikkus on 15 m ja üle selle.
• Kliendirakenduse vahendusel esitatakse andmed kalalaeva kalapüügiloa
alusel toimunud püügi ning kalalaeva kalapüügiloa alusel püütud kala
lossimise ja ümberlaadimise kohta, samuti andmed agarikupüügi kohta
laevaga, mille üldpikkus on 15 m ja üle selle.
• Kala esmakokkuostu ja üleandmise kohta andmete elektroonilise esitamise
korral otsustab Põllumajandusministeerium iga isiku puhul eraldi, kas
andmeid hakatakse esitama elektroonilise keskkonna veebilehe kaudu või
kliendirakenduse vahendusel.

Andmete elektrooniline esitamine
• Kui tehnilise rikke tõttu või muul põhjusel ei ole andmeid võimalik esitada
elektroonilise keskkonna veebilehe kaudu või kliendirakenduse vahendusel,
vormistab andmete esitaja või tema esindaja püügipäeviku, deklaratsiooni või
kviitungi vormile vastava elektroonilise või paberdokumendi, millel kajastab
kõik nõutud andmed. Elektroonilisele dokumendile lisatakse digitaalallkiri.
• Kaluri
kalapüügiloa
alusel
toimunud
püügi
korral
esitatakse
rannapüügipäeviku vormile vastav dokument Põllumajandusministeeriumile
48 tunni jooksul püügireisi lõpust arvates posti või e-posti teel.
• (4) Kala üleandmise korral esitatakse üleandmisdeklaratsiooni vormile vastav
dokument Põllumajandusministeeriumile nõukogu määruse (EÜ) nr
1224/2009 artikli 66 lõikes 1 sätestatud tähtpäevaks posti või e-posti teel. (48
tundi).
• (5) Kala esmakokkuostu korral esitatakse esmakokkuostukviitungi vormile
vastav dokument Põllumajandusministeeriumile nõukogu määruse (EÜ) nr
1224/2009 artikli 62 lõikes 1 sätestatud tähtpäevaks posti või e-posti teel. (48
tundi).

Andmete elektrooniline esitamine
• Kalapüügiga seonduvaid andmeid elektrooniliselt esitama kohustatud isik
peab taotlema andmete elektrooniliseks esitamiseks vajaliku
kasutajaõiguse andmist arvestusega, et püügitegevuse kestuse ja kala
käitlemise ajal oleks andmeid võimalik elektrooniliselt esitada.
• Andmete elektrooniliseks esitamiseks vajaliku kasutajaõiguse saanud isik
on kohustatud elektrooniliselt esitama need andmed, mille elektrooniliseks
esitamiseks talle kasutajaõigus anti.
• Põllumajandusministeerium
võtab
isikult
kasutajaõiguse,
kui
kasutajaõiguse saanud isikul ei ole andmete elektrooniliseks esitamiseks
enam volitust või kui kasutajaõiguse andmist taotlenud isik vastaval
tegevusalal enam ei tegutse või ei tohi seal tegutseda.
• Kasutajaõiguse andmist taotlenud isik peab volituse lõppemisest või
vastaval tegevusalal tegevuse lõpetamisest viivitamata teavitama
Põllumajandusministeeriumi.

Andmete esitamine kaluri kalapüügiloa
alusel toimunud püügi kohta
• Kaluri kalapüügiloa omanik või tema esindaja esitab andmed kalapüügi kohta
elektroonilise keskkonna veebilehe kaudu või paberdokumendil vormi kohasel
rannapüügipäeviku lehel.
· Paberdokumendil rannapüügipäevik on A5- või A4-formaadis ning koosneb
kaante vahele köidetud 30 originaallehest ja 30 kopeerlehest, mis asetsevad
vaheldumisi. Originaallehed on valget värvi ja kopeerlehed kollast värvi.
• Paberdokumendil rannapüügipäeviku täidetud originaalleht edastatakse kaluri
kalapüügiloa andjale iga kuu kohta hiljemalt aruandekuule järgneva kuu
viiendaks päevaks.
• Läänemerel kastmõrra ja põhjanoodaga püügil edastatakse püügipäeviku
täidetud originaalleht kaluri kalapüügiloa andjale 48 tunni jooksul püügireisi
lõpust arvates.
• Kaluri kalapüügiloa alusel toimuva püügi kohta andmete elektroonilise esitamise
korral võib andmed esitada elektrooniliselt iga kuu kohta hiljemalt aruandekuule
järgneva kuu viiendaks päevaks, kui samaaegselt peetakse püügi kohta arvestust
rannapüügipäeviku lehel. Läänemerel kastmõrra ja põhjanoodaga püügi kohta
esitatakse andmed elektrooniliselt 48 tunni jooksul püügireisi lõpust arvates.

Andmete esitamine kaluri kalapüügiloa
alusel toimunud püügi kohta
·

·

Paberdokumendil püügipäevikuleht esitatakse kalapüügiloa kehtivuse ajal
ka juhul, kui aruandekuu jooksul püügil ei käidud või püügil käies saaki ei
saadud. Sel juhul märgitakse püügipäevikulehele, et püügil ei käidud või
et saaki ei saadud. Kui kalapüük on kalapüügiseaduse § 19 lõike 6 alusel
peatatud kogu kalendrikuu vältel kõikide kalapüügiloale kantud
püügivahendite või vastava kalapüügiloa osas, siis selle kalapüügiloa osas
vastava kuu kohta püügipäevikulehte ei esitata.
Kalapüügil kastmõrdadega ja mõrdadega on kalur kohustatud
dokumenteerima püügile asetatud või püügilt eemaldatud püügivahendite
asukoha geograafilised koordinaadid – kraad ja minut täpsusega kolm
kohta peale koma, mis näitavad kahe lipuga tähistatavat mõrra
avaveepoolset otsa ja esitama järelevalve ametniku nõudmisel.

Rannapüügipäeviku täitmine
• Kui püügil kasutatakse laeva, märgitakse püügipäevikulehele selle
pardanumber.
· Püügipäevikulehe lahtrisse 1 „Püügile” kantakse püügivahendi püügile
asetamise kuupäev. Püügipäevikulehe lahtrid 1 („püügile“), 3 (püügikoht), 5
(püünise liik) ja 6 (püünise arv) täidetakse vahetult pärast sadamasse või
kaldale saabumist ning enne sadamast või kaldale saabumise kohast lahkumist
või enne püügivahendi nõudmist, kui püügivahendite nõudmine toimub sama
püügireisi käigus enne sadamasse või kaldale saabumist.
· Püügipäevikulehe lahtrisse 2 „Nõudmine“ kantakse püügivahendi nõudmise
kuupäev ja see lahter täidetakse enne püügivahendi nõudmist.
· Püügipäevikulehe lahter 4 „Lossimiskoht“ ja lahtrid 7-16 „Kala kogused liikide
kaupa“ täidetakse enne kala maaletoomist või ümberlaadimist olenevalt sellest,
milline neist tegevustest toimub esimesena. Kala ümberlaadimise korral
kirjutatakse lahtrisse 4 „ümberlaadimine“ ja lahtrid 4 ning 7-16 täidetakse enne
ümberlaadimist. Ümberlaadimine selle määruse tähenduses on kala laadimine
ühelt laevalt või paadilt teisele ilma vahepealse maale lossimiseta.

Rannapüügipäeviku täitmine
·

·
·

·
·

Kui Läänemerel kaluri kalapüügiloa alusel toimuvaks kalapüügiks kasutatakse
kalalaeva, mille üldpikkus on 10 m ja üle selle, märgitakse lahtritesse 1 ja 2
lisaks püügivahendi püügile asetamise ja nõudmise kuupäevale ka sadamast või
kaldalt lahkumise ning sadamasse või kaldale saabumise kellaaeg.
Püügipäevikulehe lahtrisse 6 kantakse nõutud püügivahendi arv püügivahendi
tüüpide kaupa. Õngejada puhul märgitakse kasutatud kuni 100 konksuga
püügivahendite arv.
Püügipäevikulehe osasse „Kokku” kantakse päevikulehe täitumisel või
aruandeperioodi lõppedes summeeritud saak liigiti püügivahendite, püügikohtade
ja lossimiskohtade kaupa. Lahtrisse „Arv” kantakse
püügivahendi
püügiööpäevade arv kokku püügivahendite tüüpide kaupa. Püügivahendi
püügiööpäev selle määruse tähenduses on 24 tunnine ajavahemik alates
püügivahendi püügile asetamisest, mille jooksul on püügivahend vees kas kogu
ajavahemiku või osa sellest.
Andmete esitaja märgib andmete esitamise kuupäevaks püügipäevikulehe
postiasutusele edastamise või loa andjale üleandmise kuupäeva.
Püügipäevikulehe lahtrisse „Märkused” märgitakse andmed hukkunud lindude ja
loomade kohta ning tehakse märge hülgekahjustuse kohta.

Andmete lubatav erinevus
Andmed, mis esitatakse püütud kala kohta enne kalakoguse kaalumist, võivad
kaalutud kalakogusest erineda maksimaalselt kuni kümme protsenti järgmistel
juhtudel:
1) kalapüügil merel kalalaevaga, mille kogupikkus on 10 m või rohkem püügipäevikusse
kantud hinnanguliste ja laeva pardal oleva kilogrammides mõõdetud koguste vahel ning
ümberlaadimisdeklaratsiooni kantud hinnanguliste koguste ja ümberlaaditud või
vastuvõetud saagi kilogrammides mõõdetud koguste vahel;
2) selliste kalaliikide püügil, kelle väljapüügimahtu on kalapüügiseaduse või Euroopa Liidu
määruste alusel piiratud.
Andmed, mis esitatakse püütud kala kohta enne kalakoguse kaalumist, võivad kaalutud
kalakogusest erineda maksimaalselt kuni 20 protsenti järgmistel juhtudel:
1) kalaliikide püügil merel, kelle väljapüügimahtu ei ole kalapüügiseaduse või Euroopa
Liidu määruste alusel piiratud, kalalaeva kasutamata või kalalaevaga, mille kogupikkus
on alla 10 m
2) kalaliikide püügil kelle väljapüügimahtu on kalapüügiseaduse või Euroopa Liidu
määruste alusel piiratud, kui neid püütakse alla 70 mm silmasuurusega nakkevõrkudega
merel ja kuni 80 mm silmasuurusega nakkevõrkudega Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel;
3) ahvenapüügil Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 1. aprillist kuni 31. maini.
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