
 

IVJS infokiri August 2020 

Toimunud tegevused:  

Eelseisvad tegevused: 

15.09   - IVJS juhatus 

16.09 – Põdrapäev – Lektor P. Vahtramäe 

19.09 – Laskevõistlus „Aru kult“ – juubeliüritus  

1. Meeldetuletus algavaks veelinnujahi hooajaks 20.08 – 30.11.2020 

Veelinnujahiga seotud regulatsioonid:  

Kutsume üles järgima seadusandlikke akte, Eesti jahinduse hea tava ja linnujahi hea tava. 

Väliskülalistele tuleb teha kohalikud reeglid selgeks: paljud veelinnuliigid on kaitse all, 

elektroonilised peibutusvahendid on keelatud, jahimees kütib just niipalju linde kui temal ja ta 

jahikaaslastel vaja ning kõik, mis kütib, kasutab ära. 

Jahipidamisõigust tõendavad dokumendid on: 

  1) jahitunnistus; 

  2) jahiluba; 

 Linnujahi puhul kehtib kord, et kõik jahituristid peavad läbima koolituse, enne kui 

väljastatakse luba.  

 Välikodanikud peavad tasuma jahipidamisõiguse tasu ja jahipidamisõigust tõendavad 

dokumendid (jahitunnistus ja jahiluba);  

Peibutusvahendi kasutamine: 

Keskkonnainspektsioon tuletab meelde, et veelindude küttimisel on keelatud elektrooniliste 

peibutusvahendite kasutamine, küll aga tohib kasutada mehaanilisi peibutusvahendeid, nagu 

peibutusviled ja lindude peibutuskujud. Samuti on veelindude küttimisel keelatud kasutada 

pliihaavleid, et vältida veekogu põhjast toitu otsivatele lindudele mürgistuse tekkimist. 

Peibutusvahendina ei tohi kasutada elusat looma ja lindu  

Jahieeskirja järgi võib partlastele, laugule, kajakalistele ja tikutajale pidada jahti 20. augustist 

31. oktoobrini (Narva veehoidlal, Võrtsjärvel, Peipsi- ja Pihkva järvel kestab pardijaht 30. 



novembrini). Hanesid ja laglesid võib küttida alates 20. septembrist kuni 30. novembrini. 

Jahihooaeg kormoranile algas 1. augustil ning kestab 30. novembrini. 

Head tavad, millest kinni pidada: 

Küti alati säästlikult, arvestades ulukiasurkondade jätkusuutlikkust. Jahimehes ei tohi iialgi 

vallanduda kirg loomi tappa; 

Jahimees kütib just niipalju linde kui temal ja ta jahikaaslastel vaja ja kõik mis kütib, kasutab 

ära; 

Korrektne jahimees ei lase mitte mingil juhul ulukit kaugemalt kui vahemaa, millelt on 

tagatud kindel tabamus; 

Pliihaavlite kasutamine veelinnujahil on keelatud, sest mürgine plii kujutab ohtu nii inimese 

tervisele kui ka keskkonnale laiemalt; 

Kutsume jahiturismi korraldajaid ja jahiloa väljastajaid üles välisturistidele veenvalt ja 

üksikasjalikult selgitama Eestis veelinnujahil kehtivaid reegleid (paljud veelinnuliigid on 

kaitse all, elektroonilised peibutusvahendid on keelatud jne) ja jälgima nende täitmist; 

Valgepõsk-laglele peetakse jahti kahjustuskohtades (oras, värske külv või muu), mitte rannas 

või kõrrepõllul, kus lagle kahjustusi ei tekita, samuti ei kütita laglet aladel, mis on liigi 

kaitseks piiritletud (suur osa linnualasid); 

Hallhane kohalik asurkond on väike ja languses; et vältida kohalike lindude laskmist, 

soovitame hallhane jahti alustada hiljem, näiteks oktoobrist. 

 

2. Põdrapäev 16.09.2020 kell 18:00 Jõhvis. Lektor Priit Vahtramäe.  

 

 



 

 

1. Jaht peab olema maakonnapõhine, mitte jahtkondade põhine. Otsused peavad olema ühtsed. 

2. Kuidas hoida põdra asurkonda oma piirkonnas. 

3. Kuidas hoida populatsiooni ja kuidas pidada jahti nii, et hea geeniga põdrad elaksid kaua. 

Valiklaskmise ja otsuste mõju populatsioonile. 

 

3. Karu küttimisest Ida-Virumaal  

 

Ida-Virumaal on 8 karuloa limiidist realiseeritud 8. Üks luba oli Ida-Virumaal reservis. 

Kahjuks juhtus 19.08.2020 õhtutundidel intsident Auvere jahtkonnas, kus metssea jahi käigus 

kütiti karu. Suure tõenäosusega läheb see kütitud karu meie limiidist maha. Kui 

Keskkonnaamet kahjustuste vähendamiseks lisalube ei väljasta, siis on selleks aastaks Ida-

Virumaal karujaht lõppenud.  

 

 

Maakond Jahipiirkond Kuupäev Sugu Arvatav vanus Looma kaal 

Ida-Virumaa Kurtna 1.08.2020 isane 10 293 

Ida-Virumaa Mäetaguse 1.08.2020 emane 4 162 

Ida-Virumaa Voka 2.08.2020 emane 4 147 

Ida-Virumaa Maidla 2.08.2020 emane 3 105 

Ida-Virumaa Anguse 6.08.2020 isane 9 255 

Ida-Virumaa Avinurme 6.08.2020 isane 3 110 

Ida-Virumaa Kiviõli 7.08.2020 isane 4 159 

Ida-Virumaa Kivinõmme 10.08.2020 emane 4 150 

 

 

 



4. Jahiulukite käitlemiskoha investeeringutoetuse taotlusvoorus esitati 173 taotlust summas 

2 160 902 eurot. Ida-Virust 7 taotlust, summas 77 790 eurot.  

12. augustil lõppes Jahiulukite käitlemiskoha investeeringutoetuse (MAK meede 4.2.5) 

taotluste vastuvõtt. Taotlusi oli võimalik esitada elektroonselt läbi e-PRIA keskkonna alates 22. 

juulist. Kokku esitati 173 taotlust summas 2 160 902 eurot. Toetuse eelarve käesolevaks 

taotlusvooruks on 2 miljonit eurot. 

 

Taotlejate arv maakondade lõikes: 

Maakond Taotlejate arv 
PÄRNUMAA 21 

TARTUMAA 18 

VILJANDIMAA 16 

SAAREMAA 15 

VALGAMAA 14 

HARJUMAA 13 

JÄRVAMAA 13 

VÕRUMAA 13 

LÄÄNE-VIRUMAA 12 

PÕLVAMAA 10 

IDA-VIRUMAA 7 

JÕGEVAMAA 7 

RAPLAMAA 6 

LÄÄNEMAA 5 

HIIUMAA 3 

Kokku: 173 
 

PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse hiljemalt 3. detsembriks 2020. 

https://www.pria.ee/toetused/jahiulukite-kaitlemiskoha-investeeringutoetus


Lugupidamisega 

Marko Vinni 

IVJS juhatuse esimees 

 




