
 

IVJS infokiri November 2019 

Toimunud tegevused: 

07.11 – IVJS erakorraline juhatuse koosolek; 

14.11 – EJS teabepäev tegevjuhtidele; 

15.11 – IVJS viktoriinisarja I etapp, Toilas; 

18.11 – Põdrapäev IVJS-is; 

Eelseisvad tegevused: 

28.11 – IVJS ühisjaht Kiviõli jahtkonnas juhatusele, revisjonikomisjonile, jahtkondade esimeestele ja 

vabariiklikust kokkutulekust osavõtjatele;  

EJS teabepäeva info: 

1. Pliimoona kasutamisest 

Plii kasutamine laskemoonas on suur terviserisk nii jahimeestele, kui ka nende lähedastele. Lisaks 

kõikidele elusolenditele looduses. Poolmantel kuulide kest on valmistatud pliist ja lasu tabamisel 

ulukile, eraldub lasu ümber kuni 10 cm ring, mis on väikeseid plii osakesi täis. Seda osa ei tohiks 

söögiks kasutada, vaid tuleks utiliseerida. Seda produkti ei tohiks kindlasti ka loodusesse jätta. Suure 

tõenäosusega keelustatakse lähema 10 aasta jooksul plii moona kasutamine Eestis. Edaspidi tulevad 

kasutusele vaskkuulid. Lähemal ajal keelustatakse Eestis märgaladel plii moona kasutamine.  

2. Metskitse ja põdra küttimise hetke seis 

Hetkel on Eestis kütitud ligemale 14 000 metskitse, mis teeb 44% kogu limiidist. Ida-Virumaal hetkel 

kütitud 37% limiidist. Põtru on kütitud 3700, mis teeb 55% kogu limiidist. Ida-Virumaal hetkel kütitud 

43% limiidist. IVJS paneb selle nädala jooksul kodulehele ülesse ka jooksva metskitse ja põdra 

küttimise andmed. Edaspidi hoiame jooksvalt küttimistulemustel silma peal. IVJS soovib, et info 

kiirema liikumise tagamiseks jahtkonnad sisestaksid infokeskkonda JAHIS võimalikult kiiresti 

metskitse ja põdra küttimistulemused. Juhatuse otsusega peavad suuruluki küttimistulemused 

jõudma JAHI-sesse 10 päeva jooksul peale uluki küttimist.  

3. Linnujaht turistidele 

Selleks aastaks hakkavad linnujahid lõppema. Järgnevale aastale etteruttavalt mõeldes, siis annan 

teada, et linnuturistidega on ikka veel sekeldusi. Kõik, kes teenindavad linnujahimehi, siis nendega 

peab kaasas olema jahikorraldaja, kes organiseerib asjad nii, et välisturistid ei saaks oma peaga asju 

välja mõelda ja kasutama siin vahendeid, mis meil on keelatud.  
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5. JAHIS 

Väikeulukilube ei pea enam paberkandjal välja trükkima, kui JAHIS-es on väikeulukiluba vormistatud. 

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

esitada (C osa), mis läheb automaatselt põdravaatluskaardile.  

6. Meede „Esmakäitlusruumidele“ 

Meede peaks avanema 2020 aasta esimeses pooles. Lubati saata info selle kohta, millal toimuvad 

infopäevad. Edastame info liikmetele jooksvalt.  

7. Ajakiri „Eesti Jahimees“ 

Kellel on kojukannetega probleeme, siis palun andke IVJS-le teada. Eelnevalt on olnud kojukannetega 

probleeme ja ajakiri pole kõigile koju jõudnud.  

8. 2020 aasta Eesti jahimeeste kalender IVJS saadaval. Kalendri hind 4€.  
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