
 

IVJS infokiri Detsember 2019 

Toimunud tegevused: 

28.11 – IVJS ühisjaht Kiviõli jahtkonnas; 

03.12 – IVJS juhatuse koosolek; 

18.12 – IVJS jahtkondade koosolek; 

Eelseisvad tegevused: 

22.01 – kell 18:00 Priit Vahtramäe põdra ja metskitse koolitus. Palume kõigil osaleda.   

IVJS klubi pühadel suletud 

24-26.12 klubi suletud. 31.12.2019 -01.01.2020 samuti suletud. 02.01.2020 klubi töötab.  

Ilusaid ja säravaid pühi Kõigile ja  Jahilkäimisrohket Uut Aastat!! 

Ida-Viru jahtkondade esimeeste koosolek IVJS toimus 18.12.2019 kell 18:00 

Päevakord: 

1. Põdra ja metskitse küttimine 2019/20 jahiaastal 

2. Andmebaas JAHIS  

3. Koostada raamat Ida-Viru jahindusest ja ajaloost 

4. Vajalikud dokumendid IVJSi sisseastumiseks 

5. IVJS koduleht – struktuur ja muudatused 

6. Jahtkondade mõtted ja ettepanekud IVJS ühiste eesmärkide seadmiseks 

7. Muud küsimused ja mured  

  

1. Metskitse ja põdra küttimine 2019/20 jahiaastal  

Põdra küttimine on läinud ootuspäraselt hästi, maakonna limiidist on kütitud 441 isendit, limiidist 

95%, mõned jahtkonnad pole veel lube sisestanud. Aega selleks on 25.12.2019. Suure tõenäosusega 

saame limiidi peaaegu täidetud. Metskitse küttimisega on suuremad probleemid. Limiidi täitumiseks 

vaja maakonnas veel küttida 497 metskitse. Pabulaloenduse andmete järgi on maakonna erinevates 

nurkades metskitse populatsioon tõusnud paari viimase aasta jooksul 66%-ist kuni 683%-ni. Küttimise 

surve tugev ja jahtkondadel teha endast parim, et limiit ligilähedaselt ära küttida. Järgnevatel 

aastatel metskitse küttimisele suuremat rõhku panna. 22.01.2020 toimub seltsis ka koolitus põdra ja 

metskitse küttimise teemal, lektoriks P. Vahtramäe, Viljandi jahimeeste seltsist. Küttimisinfo leitav ka 

IVJS kodulehelt - http://ivjs.ee/index.php  

 

http://ivjs.ee/index.php


 

2. Andmebaas JAHIS  

Maakonnas on kõik jahtkonnad endale JAHIS-e kasutusõiguse vormistanud. 01.01.2020 kõik 

jahtkonnad hakkavad ise väljastama ja arvet pidama väike-ja suurulukilubade üle. Dokumente peab 

enda juures säilitama 3 aastat. Väikeuluklube ei pea enam kaasas kandma, aga võib. Palume 

jahtkondadel kasutada JAHISt tööriistana, kandke ka kõik seireandmed/vaatlused JAHIS-esse, eriti 

suurkiskajad. Põdra vaatluskaardid saab ka JAHIS-ses esitada (A osa). Peale küttimistulemuste 

sisestamist, saab esitada (C osa), mis läheb automaatselt põdravaatluskaardile 

3. Koostada raamat Ida-Viru jahindusest ja ajaloost 

Plaan on välja anda 2020 aastal jahiraamat Ida-Viru ajaloost. Kõikidel on ühtne arusaam, et ajalugu 

tuleb talletada ja koguda. Võtame hinnapakkumised ja peame läbirääkimised raamatu koostajaga. 

Peale hinna kujunemist võtame vastu otsuse, millistest allikatest raamatu valmimist rahastame. Ühe 

osana kasutame KOP projekti, teise osana raamatu müügist saadavat tulu. Tiraaž võiks olla 1000 tk. 

350 vene keelset ja 650 eesti keelset. Esitleti raamatu sisukorda ja ülesehitust. Otsustati, et mai 

kuuks korjavad jahtkonnad oma piirkonna info kokku, mis läheb raamatu tarvis vaja: 

a) Jahtkonna asutamise aasta  

b) Jahtkonna esimehed läbi aegade 

c) Tegevused läbi aegade 

d) Pildid, mõtteid, mida rohkem infot, seda parem 

e) Üks hea jahilugu – ei unune eal 

Suvel korjame info kokku ja sügisel hakkame kirjutama, ning kujundama. Loodame aasta lõpuks 

raamatut esitleda.  

4. Vajalikud dokumendid IVJSi sisseastumiseks 

Ootame jätkuvalt avaldusi jahtkondadelt liikmeks astumiseks. Kui kellelgi on mõni dokument puudu, 

siis palume need samuti esitada. Liikmeks astumiseks esitada järgmised dokumendid: 

a) Avaldus 

b) Liikmete nimekiri, peab kokku minema IVJS olevate liikmete nimekirjaga 

c) Jahtkonna üldkoosoleku otsus, liikmeks astumiseks 

Dokumente ootame 31.12.2019. Uus põhikiri IVJS kodulehel üleval.  

5. IVJS koduleht – struktuur ja muudatused 

IVJS kodulehte on natuke korrastatud. Plaan on lisada uued rubriigid: 

a) Kuulutuste veerg – võimalus müüa, osta vahetada kõike, mis on seotud jahindusega 

b) Jahitunnistuse koolituse info lisada kodulehele 

c) Jahikoerte register tekitada kodulehele 

Kes soovib kodulehele oma jahtkonna logo panna, siis saata logo IVJS e-posti aadressile - 

ida.virujs@gmail.com, logo peaks olema mõõdus (125x125). Soov oleks kodulehele lisada 

jahtkondade esimeeste telefoni numbrid, kui keegi on vastu, andke teada.  

mailto:ida.virujs@gmail.com


 

6. Jahtkondade mõtted ja ettepanekud IVJS ühiste eesmärkide seadmiseks 

a) Ettepanek muuta jahilubade hinda 

Enamus jahtkondi nõus, et tänane süsteem tuleb üle vaadata. Juhatus on ettepanekuga nõus ja 

tegeleb asjaga jaanuaris. Enne tuleb kogu eelarve üle vaadata ja siis saab ettepaneku teha 

jahtkondadele, millise rahastusmudeliga edasipidi opereerime.  

7. Muud küsimused ja mured  

Muu info tulevaste sündmuste osas: 

a) Järgmise aasta EJS teemaks on „jahikoera aasta“ 

b) Vabariiklik kokkutulek toimub Toosikannul  

c) IVJS hooaja lõpupidu toimub suure tõenäosusega see aasta Illukal (aprilli alguses) 

d) Korrastame „METSIS“ andmebaase, et kõikide liikmete aadressid oleksid õiged ja ajakiri 

„Eesti Jahimees“ ikka ilusti kohale jõuaks.  

e) VTA info – jahikoerad tuleb vaktsineerida, metssealiha mitte enne proovide vastuse 

laekumist süüa. Marutaudi riskiloomadelt proovide laekumine on täitunud. Vaktsineerimise 

järelkontrolli proovide vastuvõtt toimub kuni 15.03.2020, võimalik viia veel 31 proovi. 

IVJS saadaval veel 2020 aasta jahikalendreid! Soolakive ja palju muudki huvitavat!! 

 

Ilusaid pühi ja Jahilkäimisrohket Uut Aastat!  

 

Lugupidamisega 

Marko Vinni 

IVJS juhatuse esimees 

 

 

 




