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Eelseisvad tegevused: 

 

1. Küttimise statistika 

2020 jahiaasta põdra küttimislimiit täidetud 103%-selt. Kokku kütiti 361 isendit. Neljal 

jahtkonnal jäi limiit küttimata. Peamiseks põhjuseks on vasikate puudumine. Kui vaadata 

küttimise struktuuri, siis see oli kõvasti pullide poole kaldu. Soovituslik küttimisstruktuur 

peaks olema 33,33,34 – siis meil on 43,31,27. Enam vähem suutsid struktuurse küttimisega 

hakkama saada 7 jahtkonda 24-jast. Esialgse hinnangu põhjal võiks öelda, et tänavu võtsid 

enamus jahtkonnad suuna lehmade hoidmisele ja lehmade küttimise arvelt kütiti siis pulle üle. 

Loodame, et see liigutus tagab järgnevatel aastatel suurema juurdekasvu.  

 

 



Metskits: Kvoot 947 isendit – kütitud 594 isendit – täitmine  63 % 

 

Metssiga: Kvoot jahimeeste ettepanekul 233 isendit – kütitud 195 isendit – täitmine 84% 

 

Täpsemalt saab andmetega tutvuda kodulehelt - http://ivjs.ee/index.php/kuttimine 

http://ivjs.ee/index.php/kuttimine


 

2. Projekt „Ulukid teel“ 

Ülevaade projektist „Ulukid teel! 

Projekti raames luuakse JAHIS-e keskkonda lisamoodul. Kuhu on edaspidi võimalik 

liiklusõnnetuses hukkunud metsloomad kanda. Lisaks lähevad sinna ka testlõikude asukohad. 

Et oleks parem ülevaade, palju teedel ulukeid hukkub. Lisaks hakkavad hukkunud ulukid 

kajastuma  küttimise aruandluse osana. Samuti hakkab JAHIST kasutma ka Häirekeskus, 

teavitamaks jahimehi liiklusõnnetuste korral, millest üks osapool on uluk. 1.1.2021 hakkab 

rakendus JAHIS-es tööle ja võetakse jahimeeste poolt kasutusele. 

 

Reflektorid töötavad siis, kui loom tuleb enda tempos. Muudatused on juba nähtavad üle 

Eesti, et ulukeid jääb testlõikudel varasemate aastatega võrreldes vähem autode alla.  



50 aastane ajalugu on reflektoritel. Sakslased hakkasid 2009 neid põhjalikumalt uurima, mis 

värvid ulukitele mõjuvad. Jõuti siniseni ja ka hõbedane valgus töötab, neid värve loomad 

näevad. Sakslased on võtnud Ameerika uuringu aluseks ja selle baasil hakati neid reflektoreid 

välja töötama. Kolme kihiline reflektor, kuidas valguse kiir murdub ja millise kraadi all olema 

peab ja mis värvi peaks looma poole peegeldama.  

2021 peaks avanema ka KIK voor. Taotlus tehakse ja positiivise rahastuse korral saame veel 

lõike maakonnas reflektoritega katta.  

Spetsiaalse kaameraga tehtud foto, kuidas loom peaks valgusvihtu nägema 

Ida-Viru maakonda on 18.12 seisuga kaks testlõiku paigaldatud. Üle Eestilise kaardiga saab 

tutvuda siit:  

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1TH8D9r9A8NgrSZjH2TjBRBDLv_a1KWig

&ll=58.76765596235954%2C25.741274249999996&z=8  

 

 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1TH8D9r9A8NgrSZjH2TjBRBDLv_a1KWig&ll=58.76765596235954%2C25.741274249999996&z=8
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1TH8D9r9A8NgrSZjH2TjBRBDLv_a1KWig&ll=58.76765596235954%2C25.741274249999996&z=8


3. Trofeede hindamisest ja Virumaa näitusest 

Esialgsete plaanide kohaselt peaks trofeede hindamine toimuma 6. või 7. märtsil 2021 

Rakvere Jahindusklubis. Selle aasta plaan on, et kes soovivad võivad jaanuari ja veebruari kuu 

jooksul oma trofeed IVJS tuua ja viime siit ise hindamisele. Kes soovib ise viia, saab ise viia. 

Koos Rakvere Jahindusklubiga on plaanis korraldada ka Virumaa jahitrofeede näitus. Täna on 

plaan see näitus püsti panna Narva muuseum/kindluses. Vaatame kuidas olukord riigis selleks 

ajaks on muutunud, aga sellised on esialgsed plaanid.  

4. IVJS hoone lahtiolekuajad muutuvad 

Oleme 2021 aastast alates avatud uuel ajal. 

 

5. Jahise äpp on saadaval Apple ja Android seadmetele 

 

Jahise mugavamaks kasutamiseks on valmimas äpp. 



Äpp on saadaval Apple ja Android nutiseadmete kasutajatele. Täna saab rakenduses hallata 

Jahises välja antud jahilube ning vaadata jahi- ja laskekatsetunnistusi. 

Rakendusega on loodud tehniline võimekus hallata ka suuruluki luba elektroonselt. Antud 

võimalus nõuab aga kooskõlastusi mille nimel juba töötame. Peagi lisandub äppi ka 

vaatlustulemuste haldus. 

Mobiilirakenduse kasutusjuhendid 

Küttimistulemuse lisamiseks jahiloale on mitu võimalust. Kõige kiirem viis küttimistulemuse 

lisamiseks on vajutada avalehel lingile „+ Lisa küttimistulemus“. Seejärel kuvatakse teile 

aktiivsed jahiload, millele on võimalik küttimistulemusi lisada. Teine võimalus on kasutada 

ekraani alumises osas olevat pluss märgiga nuppu. Peale nupule vajutamist tuleb valida, et 

soovitakse lisada uut küttimistulemust. 

Kui olete jahiloa välja valinud siis väikeuluki loal on vaikimisi märgitud käesolev kuupäev, 

kütitud arvuks 1. Looma lahtrile vajutades saab valida kütitud väikeuluki liigi. Kui jahipäeval 

on kütitud mitut erinevat liiki väikeulukit, siis uue rea saab lisada „+ lisa uus“. Peale andmete 

sisestamist tuleb vajutada nuppu „kinnita“. 

 

Suurulukiloale küttimistulemuse märkimiseks tuleb samuti avalehelt valida „+ lisa 

küttimistulemus“. Selleks, et jahiloale võimalikult kiiresti ja mugavalt küttimistulemust lisada 

on rakendus teie eest suure osa välju automaatselt täitnud. Jahimehel jääb üle kontrollida ning 

lisada tabatud uluki sugu ja vanus. 

Kui on vajadus küttimisasukohta täpsustada, siis kaardile vajutades avaneb kaart tervel 

ekraanil. Kaardil kuvatakse teie asukoht (eeldusel, et olete oma nutiseadmes lubanud asukoha 

jagamise) ning jahipiirkonna piirid. Täpsema asukoha määramisel saab sisse lülitada 

satelliitkaardi režiimi. Nupp selleks asub ekraani ülemises servas paremal. Selle all asuvale 

nupule vajutades saab kuvada ekraanile kogu jahipiirkonna piirid. Kui oled kaardil oma 

asukohast ära liikunud, siis kolmandale nupule vajutades saab sinna tagasi liikuda. Kui 

asukoht on õige, tuleb vajutada nupule „vali asukoht“. 



Kui jahimees on andmed sisestanud ja kontrollinud tuleb vajutad nupule „kinnita“. Jahiloa 

küttimisandmeid on võimalik täiendada küttija nime, vanuse täpsustusega ja lisainfoga. Neid 

andmeid on võimalik jahiloale sisestada ka hiljem. Samuti on võimalik hiljem ka asukohta 

korrigeerida. 

 

Jahimees saab äpist näha kõiki talle Jahise süsteemis väljastatud jahilube. Jahilubade 

vaatamiseks tuleb avalehel vajutada jahilubade aknale. Seejärel kuvatakse jahilubade nimekiri 

kus kuvatakse uuemad load ees pool. Kindla jahiloa leidmiseks saab nimekirja filtreerida 

staatuse, jahiloa numbri, ulukiliigi ja väljastamise kuupäeva järgi. Selleks tuleb vajutada 

üleval paremas nurgas olevale nupule, kust avaneb filtreerimise aken. Kui soovitud 

filtreerimistingimus on valitud, tuleb vajutada „näita“. Seejärel kuvatakse soovitud 

tingimustele vastavad jahiload. Jahiloa detailvaate kuvamiseks tuleb nimekirjas vajutada 

soovitud loale. 

 



 

6. Mõtted – sellest möödunud 2020 aastast! 

 

Kuigi jahiaasta veel käib, siis kalendriaasta hakkab lõppema. 7.novembril sai ka täis esimene 

täisaasta, kui ma olen olnud IVJS-is kahel ametikohal korraga tegev. Nagu igal aastal teeme 

põhjalikuma ülevaate jahiaastast jahiaasta lõpus. Kuid seekord ma vaataks sellele möödunud 

aastale tagasi oma mõtete ja sõnadega. Ma loodan, et seda mulle pahaks ei pane.  

Kõik me teame, et seoses ülemaailmse pandeemiaga on ja olid kõik tegevused raskendatud. Paljud 

planeeritud sündmused pidime kahjuks ära jätma. Samas oli meil julgust, tahet ja nagu jahimeestel 

ikka, ka natuke õnne ja saime see aasta korraldada I Virumaa jahimeeste kokkutuleku. Pisike julge 

mõte, mis formuleerus päris toredaks sündmuseks. Kuna tegemist oli kahe maakonna 

ühisüritusega, siis on mul eriti hea meel, et meie maakonna jahiseltsid olid sedavõrd aktiivsed. Ma 

Tänan Teid selle eest. Õhtul Lääne-Virumaa juhatuse esimehega vesteldes, sain ma isegi vastuse, 

miks võis meie maakonna osavõtt aktiivsem olla. Sest meie jahimehed uskusid oma juhisse 

rohkem, kui teise maakonna jahimehed omasse. Usuti, et üritus tuleb täpselt nii hea, kui ta tuli.  

 

Meid kõiki ootavad ees uued väljakutsed seoses 2023 aasta maakasutuslepingute pikendamisega. 

Ma usun, et jahtkondade üheks siduvaks lüliks on selts, mille alla on koondunud jahtkonnad. Usun, 

et just seltsi alla kuulumine omab võtmerolli ühistegevuste läbiviimisel ja jahimeeste 

aktiviseerimisel, sest koos oleme tugevamad ja koos on meid rohkem. Jah, tõele au andes, on täna 

4 seltsi alt väljas olevat jahtkonda ka väga tublid ja on minu silmis küll ennast igati õigustanud. On 

panustatud, on aidatud – hetkel on koostöö väga hea. Ja mul pole vähimatki kahtlust, et teised 

jahiühendused samuti iseseisvalt hakkama ei saaks. Küsimus lihtsalt ongi selles, et keegi peab 

struktuurses süsteemis olema juhtrollis ja tänases maailmas ilma finantseeringuta kahjuks 

majandada ei saa. Tulles tagasi 2023 aasta rendilepingute juurde, siis ma lihtsalt palun jahtkondi, et 

nad võtaksid endale aega ja koos rahulikult läbi arutaksid, kus me tahame olla aastal 2033. Eestis 

on päris palju maakondi, kus täna proovitakse uuesti moodustada seltse, kuhu alla jahtkonnad 

kuuluksid. Uskuge mind, midagi ülesse ehitada on palju raskem, kui töötavat süsteemi ära lõhkuda. 

Ida-Virumaa on täna kindlasti töötav, arenev ja kasvav süsteem. Aga neid sihte seate teie, millist 

teed me tulevikus käime.  

Minu üheks suurimaks huviks jahinduses on olnud viimastel aastatel teaduspõhine jahindus. 

Isiklikult arvan, et see ongi tegelikult ainuke jätkusuutlik tee. Küttida ja määrata 

ulukipopulatsioonide arvukust kaasates teadust ja tuginedes millelegi. Isegi kui see on ise enda 

loodud süsteem e. jahtkonna süsteem. Täna kindlasti enam ei saa ulukite arvukust määrata ja 

hinnata sisetunde järgi. Kogu jahindus -  ulukite arvukuse määramisest kuni lasu tegemiseni peab 

olema läbimõeldud ja mingisse süsteemi pandud. Jah – Tänasele jahimehele (naisele) on pandud 

riigi poolt kohustused, on surve üldsuselt, oleme suuresti looduskaitsjad ja ega kergemaks ei lähe. 

Aga oleme seda kõike uhkusega, mina küll olen. Seda just ka selle pärast, et meie tegevuses käivad 

käsikäes elu ja surm. Kui pole süsteemi, siis me kaldume liialt surma poole, kui on süsteem, siis 

läbi selle kingime paljudele ka elu.  

Sellel aastal külastasin maakonna jahiseltse. Etteruttavalt võib öelda, et endale pildi ettesaamiseks, 

oli antud ringkäik vägagi vajalik. Ma kindlasti mõistan jahtkondade siseelu nüüd natuke paremini. 

Paljud on olnud väga tublid ja suutnud endale luua jahtkonna hinge. Selle mida on väga vaja 

jahtkonna heaks eksisteerimiseks. Ja ka ülejäänud on väga tublid, et nad julgevad selle hinge 

hankimisest unistada. Hea jahtkonna eksisteerimiseks ei pea alati olema kindel pidepunkt, piisab ka 

juba sellest, kui jahimehed (naised) mõistavad üksteist ja liiguvad koos ühiste eesmärkide nimel. 

Aga tihti seob seda ka mingisugune materiaalne vara – on siis selleks näiteks jahimaja või jahionn. 



See on see siduv tervik, kus algavad ja lõppevad jahid. Kus meenutatakse ilusat jahipäeva, kus on 

see ühistegevus, mis liidab neid inimesi, mis on toonud nad kokku. Võib-olla nendest 

ringkäikudest jäi mind vaevama üks väike mõte – avaldage oma mõtteid ja muresid julgemalt. 

Ükskõik kui pisike või tühine see mõte ka on, ikka peab välja pakkuma, sest kunagi ei või teada, 

mis sellest välja võib kooruda.  Sellest lähtuvalt on 2021 aasta välja kuulutatud „Jahikoda korda“ 

aastaks.  

Mina olen teie tööriist, kui piltlikult võib nii öelda. Võite julgelt mind kasutada, olete oma mõtete 

ja ideedega alati oodatud. Näidake julgelt välja, milliseid sihte tahate seada ja kuhu jõuda. Tulge 

rääkige oma muredest otse, ärge seljataga asju lahendage. Ausus on eksisteerimise ja üksteise 

mõistmise võti. Ja lukul on vaja, et võti teda vahepeal ikka keeraks, muidu võib rooste minna.  

Aga aasta saab läbi ja uus ootab ees. Loodan, et helgem, loodan, et saame koos jälle asju teha. 

Loodan, et ilmavalgust näeb esimene Ida-Viru jahiraamat, loodan, et toimub jahitrofeede näitus 

Narva kindluses. Loodan, et ikkagi saame kuulutada välja Jahirahu Mäetagusel. Loodan, et kõik 

järgneva aasta loomad kütitakse tuginedes teaduslikule süsteemile. Loodan, et kõik, kes on 

südamega jahimehed (naised) kogevad, õpivad ja teevad midagi head jahinduse heaks. Need on 

minu uue aasta soovid seoses jahindusega. 

 

Olge tublid ja soovige ka midagi Head, järgnevaks jahiaastaks, siis meie ühised soovid kindlasti ka 

täituvad! 

 

Head Vana Aasta lõppu soovib IVJS! 

 

 

 



Lugupidamisega 

Marko Vinni 

IVJS juhatuse esimees 
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