
Kutselisel kalapüügil kaluri kalapüügiloa alusel siseveekogudel kasutada lubatud 

püügivahendid, nende piirarv ja kalapüügiõiguse tasumäärad ühe püügivahendi kohta 

aastas  

 

Maakond* Veekogu Püügivahend ja tingimus** Piirarv (tk) Tasu (eurot) 

Harju 

maakond 

Kahala järv 
ääre- või avaveemõrd  2 11,90 

nakke- või raamvõrk 3 0,95 

Soodla veehoidla nakke- või raamvõrk 1 9,38 

Männiku karjäär nakke- või raamvõrk 1 0,95 

Rummu järv nakke- või raamvõrk 1 0,95 

nimetamata 

siseveekogudel 

kokku 

silmumõrd 45 2,42 

silmutorbik 700 0,60 

Ida-Viru 

maakond 

Narva veehoidla ja 

Narva jõe 

ülemjooks, Peipsi 

järvest kuni Kulgu 

tammini (paisuni) 

nakke- või raamvõrk 80 2,85 

ääre- või avaveemõrd  40 0,95 

Narva jõe 

alamjooks, Narva 

hüdroelektri-

jaamast suudmeni 

silmutorbik 15 000 0,60 

Jõgeva 

maakond 

Elistvere järv 
nakke- või raamvõrk 2 1,97 

ääre- või avaveemõrd  1 0,95 

Kaiavere järv 

nakke- või raamvõrk,  

kasutamiseks jaanuaris, veebruaris, 

märtsis, septembris, oktoobris, 

novembris ja detsembris  

6 0,95 

ääre- või avaveemõrd  11 213,96 

õngejada  5 86,18 

Kuremaa järv 

nakke- või raamvõrk,  

kasutamiseks jaanuaris, veebruaris, 

märtsis, septembris, oktoobris, 

novembris ja detsembris  

8 2,76 

ääre- või avaveemõrd  10 212,56 

õngejada  5 5,23 

Pikkjärv ääre- või avaveemõrd 2 0,95 

Saadjärv 

nakke- või raamvõrk,  

kasutamiseks jaanuaris, veebruaris, 

märtsis, juulis, augustis, septembris, 

oktoobris ja novembris  

14 1,99 

ääre- või avaveemõrd  16 268,90 

õngejada  10 37,14 

Vabariigi Valitsuse 27. novembri 2020. a määrus nr 89 
„Kutselise kalapüügi võimalused ning lubatud aastasaak 

Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel, Läänemerel ja 
Liivi lahel kaluri kalapüügiloa alusel 

ning kalapüügiõiguse tasumäärad 2021. aastaks” 
Lisa 3 



 
 

Lääne 

maakond 

Sutlepa meri 
nakke- või raamvõrk, kasutamiseks 

jääalusel püügil 
15 0,95 

Riguldi jõgi silmutorbik  50 0,60 

Nõva jõgi silmutorbik  50 0,60 

Lääne-Viru 

maakond 

kõik siseveekogud 

kokku 

silmumõrd 17 0,95 

silmutorbik  500 0,60 

Pärnu 

maakond 

Ermistu järv 
ääre- või avaveemõrd  5 3,26 

nakke- või raamvõrk 5 0,95 

nimetamata 

siseveekogudel 

kokku 

silmumõrd  15 1,08 

silmutorbik 2000 0,60 

Saare 

maakond 

Nasva jõgi jõemõrd 6 128,00 

Mullutu laht ääre- või avaveemõrd  4 93,14 

nimetamata 

siseveekogudel 

kokku 

silmumõrd  4 0,95 

Tartu 

maakond 

Ahja jõgi 
jõemõrd 6 5,60 

nakke- või raamvõrk 1 0,95 

Kalli jõgi 

jõemõrd 5 10,96 

ääremõrd suu kõrgusega kuni 1 m  1 0,95 

nakke- või raamvõrk 3 0,95 

Keeri järv 

ääre- või avaveemõrd  2 3,48 

jõemõrd 4 0,95 

nakke- või raamvõrk, kasutamiseks 

jaanuaris, veebruaris, märtsis, 

oktoobris, novembris ja detsembris 

4 0,95 

kaldanoot 1 0,95 

Koosa (Liivanina) 

jõgi 
jõemõrd 8 16,41 

Emajõgi 

ääremõrd suu kõrgusega kuni 1 m  9 0,95 

jõemõrd 61 21,03 

kaldanoot  7 7,31 

nakke- või raamvõrk 11 1,14 

Võru 

maakond 
Vagula järv 

ääre- või avaveemõrd  10 137,43 

nakke- või raamvõrk,  

kasutamiseks jaanuaris, veebruaris, 

märtsis, septembris, oktoobris, 

novembris ja detsembris  

10 5,28 

kaldanoot 2 0,95 

õngejada  6 109,88 

 

* Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu 

kinnitamine“ enne 15. oktoobrit 2017. a kehtinud redaktsioonis nimetatud maakonna piiris. 

**Tingimus kehtestatakse juhtudel, kui püügivahendit ei kasutata aasta ringi. 


