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INFO JAGAMISE KORD 

 

 

1. Vähemalt üks kord aastas edastatakse kõikidele Läänemere-äärsete riikide kalade 

märgistamise ja rännete uurimisega seotud institutsioonidele andmed Eesti 

territoriaalvetest kaugemale rännata võivate kalaliikide märgistamise ja asustamise 

kohta Eestis. 

2. Kogutakse andmeid Eestis asustatud märgistega kalade taaspüükide kohta, mis on 

laekunud Eesti või välisriikide kodanikelt või saadud välismaa kalamärgiste 

tagastamisega tegelevatelt institutsioonidelt. 

3. Kogutakse taaspüükide andmeid Eesti kalastajate poolt püütud välismaa märgistusega 

kalade kohta ja saadetakse need vähemalt kaks kord aastas edasi vastava riigi 

kalamärgiste tagastamisega tegelevale institutsioonile. 

4. Peetakse märgisega kalade taaspüügiteadete registrit, mis sisaldab märgise tagastanud 

isiku isiku- ja kontaktandmeid ning taaspüütud kala kalamärgise numbrit, tasu maksmise 

ja vastuskirjade saatmise kuupäevi ja numbrit. 

5. Eesti lõhe, meriforelli ja teiste märgistatud kalade taaspüügiandmed koos vastavate 

asustamisandmetega salvestatakse eraldi andmebaasides. 

6. Igale kalamärgise leiu kohta informatsiooni saatnud isikule teatatakse kirjalikult andmed 

tema püütud märgistatud kala asustamisaja ja -paiga kohta ning kala parameetrid 

asustamise hetkel (liik, sugu, pikkus, kaal, vanus). Vajadusel võetakse täiendavate 

selgituste andmiseks ja saamiseks kalastajaga ühendust ka kirja, elektronposti või 

telefoni teel. 

7. Sarnaselt teiste Läänemere-äärsete riikidega makstakse informatsiooni edastajatele tasu 

taaspüügiteates märgitud pangakontole 5,11 euro suuruses summas iga taaspüügiteate 

eest, olenemata sellest, kas tegu oli Eesti või mõne teise riigi kalamärgisega. Lisaks 

saadetakse tagastajale lant ja spetsiaalne makstud vastusega ümbrik, millega on hõlbus 

saata andmeid märgisega kala tabamise kohta. 

8. Juhul, kui RMK Põlula kalakasvatustalitusele laekub teade mõne teise Eesti asutuse 

poolt märgistatud kala kohta ning seda tööd finantseeritakse muust rahastamisallikast,  

edastatakse see info vastavale asutusele. Taaspüügiteate saatjale saadetakse vastuskiri 

andmete edastamise kohta ja tänutäheks lant. 

9. Juhul kui teise asutusega on kokku lepitud punktides 6, 7 ja 8 kirjeldatust erinevad 

tingimused teadetele vastamise, teate saatnud isikute tasustamise vms kohta 

rakendatakse vastavas kokkuleppes toodud tingimusi ja kulud kannab teine asutus. 

10. Üks kord aastas, kuid mitte enne, kui on laekunud vähemalt 75 taaspüügiteadet, 

korraldatakse kõikide kalamärgiste tagastajate (va arvatud punktis 8 kirjeldatud juhul) 

vahel kalastusvahendite loosimine, kus peaauhinnaks on paadimootor. Enne loosimist 

teatatakse kõigile taaspüügiteate saatnud isikutele ürituse toimumisest. Loosimisel 

osalejad registreeritakse, nende seast valitakse lihthääletamise teel loosimiskomisjon. 

Loosimisüritusel korraldatakse kalastajatele teemakohaseid loenguid ja ekskursioon 

Põlula kalakasvatuskeskuses. Sõltuvalt rahaliste vahendite olemasolust võib 

aktiivsematele märgiste tagastajatele ning teistele märgiste tagastamist propageerivatele 

koostööpartneritele anda üle lohutusauhindu (nt. raamat, meene jne).  



11. Iga kord enne loosimise läbiviimist kinnitab RMK Põlula kalakasvatustalituse juhataja 

loosimise korra. Loosimise tulemused fikseeritakse loosimiskomisjoni protokollis ja 

avalikustatakse Riigimetsa Majandamise Keskuse kodulehel. 


