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     02.11.2017 nr 6.2-2/1987 

Kutselise kalapüügi korralduse üleminekust  
Maaeluministeeriumist Veterinaar-ja Toiduametisse 
 
 
 
Austatud kutselise kalapüügiga seotud ettevõtjad  
 
 
 
Teavitame Teid, et tulenevalt  24. oktoobril 2017. a Riigikogus vastuvõetud kalapüügiseaduse 
muutmise seadusest tegeleb alates 1. detsembrist 2017. a kutselise kalapüügi korraldusega,  
mis hõlmab kutselise kalapüügilubade andmist, kutselise kalapüügiga seonduvate andmete 
kogumist ning avaldamist, kalalaevaregistriga seonduvaid toiminguid ning 
kalalaevatunnistuste andmist  Maaeluministeeriumi asemel Veterinaar- ja Toiduamet.  
 
Sellega seoses viiakse samast ajast Veterinaar- ja Toiduameti koosseisu Maaeluministeeriumi 
kalamajandusosakonna kalapüügi korralduse ja andmete analüüsi büroo ametnikud, kes  
jätkavad seniste tööülesannete täitmist. Kalapüüdjaid teenindavate piirkondlike kalapüügi 
korralduse ja andmete analüüsi büroo peaspetsialistide asukoht ja telefonid seoses 
üleviimisega ei muutu. E-posti aadressides vahetub aadressi lõpus olev 
„@agri.ee“  sõnaühendiga  „@vet.agri.ee“.   
 
Palume kogu kutselise kalapüügiga seonduv kirjavahetus, kalapüügilubadega, 
püügivõimalustega ja kalalaevaregistri toimingutega seotud taotlused ning täidetud 
püügipäevikute, üleandmisdeklaratsioonide, esmakokkuostukviitungite ja 
transpordidokumentide lehed  adresseerida alates 1. detsembrist 2017. a Veterinaar- ja 
Toiduametile. Kalapüügi korralduse piirkondlike keskuste peaspetsialistidele otse saadetav 
post palume saata kalapüügi korraldusega seni tegelenud piirkondlike keskuste aadressidel. 
Otse spetsialistidele saadetav e-post saata ülalviidatud muutunud meiliaadressidele, märkides 
saajaks Veterinaar- ja Toiduameti.  
 
Kaugpüügi korraldusega seotud küsimustes palume alates 1. detsembrist pöörduda Marilin 
Koppeli (e-posti aadress:  marilin.koppel@vet.agri.ee) poole, kes võtab üle nende 
küsimustega seni tegelenud Epp Meremaa tööülesanded.  
 
Kalalaevaregistri toiminguid puudutavates küsimustes palume pöörduda, Epp Meremaa 
asemel, vastavat veeala teenindavate piirkondlike peaspetsialistide poole, kes suunavad 
kalalaevaregistri ja kalalaevatunnistustega seotud taotluste edasist menetlemist. 



Lai tn 39 // Lai tn 41 / 15056 Tallinn /  625 6101/ info@agri.ee/  www.agri.ee / Registrikood: 70000734 
 

 
Kooskõlas kalapüügiseaduse muudatusega esitatakse kalapüügiga seonduvad andmed alates 1. 
detsembrist 2017. a kutselise kalapüügi registrisse. Elektrooniliselt rakenduste kaudu 
kalapüügiga seonduvaid andmeid esitavate ettevõtjate jaoks andmete sisestamisel midagi ei 
muutu, kuna tegemist on sisuliselt sama infosüsteemiga, ning ettevõtjad saavad oma 
andmesisestustööd kehtiva korra kohaselt jätkata samas rakenduses. Süsteemi tehniliste 
probleemide korral palume pöörduda Maaeluministeeriumi kalamajandusosakonna nõuniku 
Keno Kaasiksoo (keno.kaasiksoo@agri.ee; tel 625 6513) poole.  
 
Täiendav informatsioon kalapüügi korralduse büroo tegevuse kohta avaldatakse büroo 
üleviimisel Veterinaar- ja Toiduameti kodulehel www.vet.agri.ee 
  
Veterinaar- ja Toiduameti peakontori aadress on Väike-Paala 3, 11415 Tallinn ja e-post: 
vet@vet.agri.ee 
 
 
 
 
Lugupidamisega 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Olavi Petron 
Kalanduspoliitika ja välissuhete 
asekantsler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egle Härm 
+372 625 6504 
egle.harm@agri.ee 


