
 

IVJS infokiri aprill 2021 

Toimunud tegevused:  

12.04 – IVJS juhatuse koosolek  

Eelseisvad tegevused: 

08.05 – IVJS üldkoosolek  

 

1. EJS-i tunnustusavalduste määramine Ida-Virumaa jahimeestele 

Teenetemärgiga Ilves autasustati Raivo Sassi 

Teenetemärgiga Kobras autasustati Urmas Roodenit, Rene Tarumit ja Viktor Lonskit 

Siinkohal EJS-i õnnitlused kõigile autasustatutele ja pidulik üleandmine selgub täpsemalt siis, 

kui on jälle võimalus kogunemisteks ja eelkõige EJS-i volinike aastakoosoleku 

korraldamiseks.  

2. Mõned Keskkonnaameti vastused jahiteemalistele küsimustele 

 

Püstol/revolver (poolautomaatne), mis on registreeritud jahiotstarbel ja enesekaitseks, kui 

suur salv võib olla? 

Seadusandja on mõelnud poolautomaatsete relvade salve mahutavuse piiramisega ikkagi 

ainult püsse (tulirelv, mille üldpikkus on üle 600 mm ja relvaraua (relvaraudade) pikkus üle 

300 mm) ja jahiotstarbel kasutatavate püstolite ja revolvrite salve/trumli mahutavust ei pea 

piirama kahele padrunile. 

Kuidas mõõta vahemaad (200m) jahimehe ja hoonete vahel, kas kuurinurgast, aianurgast, 

elumajast, jne? 

Ehitusseadustik §3 lg 2 määratleb hoone mõiste: hoone on väliskeskkonnast katuse ja teiste 

välispiiretega eraldatud siseruumiga ehitis. Seega algab jahikeeluga ala mõõtmine mistahes 

hoone välisküljest. Hooneks kvalifitseerub ka puukuur, kasvuhoone, garaaž, jne ehk 

jahiseaduses paika pandud 200m jahipidamise keeluala rakendub neile kõigile, kui 

maaomanikuga jahipidamise lepingus teisiti ei ole kokku lepitud. Sätte mõte on tagada 

ohutus hoonetes ja nende ümbruses viibivatele inimestele. 200m piirangu kohta on riigikohus 

hiljuti andnud hinnangu, et maaomaniku õigus kodurahule on olulisem kui haavatud uluki 

jälitamine hoonete läheduses ja kui osutub möödapääsmatult vajalikuks lähemal hoonetele 

jahti pidada, siis tuleb seda teha kooskõlastatult maaomanikuga (vt lahendi punkt 

12: https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=4-19-2839/23). 

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=4-19-2839/23


Jahimees on kütiliinis ja jätab padrunid lähedal olevasse autosse. Kas auto peab olema 

lukus? (Relvaseaduse täpsustamine) 

Relvaseadus §50 lg 2 sätestab, et relva ja laskemoona tuleb kanda avalikus kohas varjatult 

ning viisil, mis välistab nende kadumise või sattumise teise isiku valdusse, samuti juhusliku 

kahju tekitamise. Lisaks täpsustab relvaseadus §55 lg 3, et relva ja laskemoona 

edasitoimetamisel (endaga kaasaskandmisel sh sõidukit kasutades) tuleb järgida käesoleva 

seaduse § 50 lõigetes 1–3 sätestatud nõudeid. Seega vastus küsimusele on, et relva ja 

laskemoona tuleb alati hoida nii, et on välistatud kõrvaliste isikute ligipääs ja auto 

lukustamine on vajalik. Täpsemalt oskab kindlasti selgitusi anda PPA. 

Ühisjahi nimekirjaga minnakse päeval jahti ja siis õhtul soovib väiksem osa seltskonnast 

minna uuesti jahti pidama – kas võib minna sama nimekirjaga mis päeval või peaks tegema 

uue nimekirja ja miks? Mis saab siis, kui mõni isik jahilt lahkub, kas seda peab märkima 

jahinimekirja? 

Üldjuhul on vajalik koostada uus ühisjahi nimekiri, kui jahipidamise tingimused on oluliselt 

muutunud ning osalejad vahetunud. Jahinimekirja tuleb kanda jahist osavõtvate isikute 

nimed. Kui pooled osalejad on lahkunud, siis on hommikuses nimekirjas ka isikud, kes 

tegelikkuses õhtusest jahist osa ei võta ja JahiS § 31 lg 3 p 2 nõue ei ole täidetud. Lisaks 

peab pidama silmas, et jahil osaleks vähemalt üks isik, kelle jahiluba on ühisjahi nimekirja 

kantud ning kui see isik lahkub, siis ei ole võimalik selle jahiloa alusel ühisjahti jätkata. 

Kui ühisjahist lahkub mõni üksik jahimees enne jahi lõppu, siis on mõistlik vastav märge 

teha, et ka jahijuhatajal oleks ülevaade, kes parasjagu jahil osalevad. Jahilt lahkumist küll 

otseselt jahiseaduses lahti kirjutatud ei ole, aga segaduste vältimiseks ja ülevaate 

omamiseks on see mõttekas. 

3. Hinnatud jahitrofeed Rakveres 01.04.2021 tulemused   

Kokku viidi Ida-Virumaalt hindamisele 42 erinevat jahitrofeed. Millest medalivääriliseks 

hinnati 21 trofeed. Kõige enam viidi hindamisele soku sarvi (20 sarve) ja kopra koljusid (13 

koljut), aga ka 5 põdrasarve ja 2 hirvesarve, ning 2 metsseakihva.  

Metskits     

TARKIN, Ain I.-Virumaa, Kiviõli jp I 

ETVERK, Erkki I.-Virumaa, Anguse jp II 

ETVERK, Erkki I.-Virumaa, Anguse jp II 

ETVERK, Erkki I.-Virumaa, Anguse jp II 

SIILAK, Avo I.-Virumaa, Anguse jp II 

TALLERMANN, Ivar I.-Virumaa, Maidla jp III 

ETVERK, Erkki I.-Virumaa, Anguse jp III 

ORGLA, Raul I.-Virumaa, Anguse jp III 

KONT, Heikko I.-Virumaa, Maidla jp III 

ETVERK, Erkki I.-Virumaa, Anguse jp   

VINNI, Marko I.-Virumaa, Voka jp   

VINNI, Marko I.-Virumaa, Voka jp   

VINNI, Marko I.-Virumaa, Voka jp   



KÕLLO, Mait I.-Virumaa, Maidla jp   

SIILAK, Avo I.-Virumaa, Anguse jp   

VINNI, Marko I.-Virumaa, Voka jp   

KÕLLO, Mait I.-Virumaa, Maidla jp   

KÕLLO, Mait I.-Virumaa, Maidla jp   

KONT, Heikko I.-Virumaa, Maidla jp   

KONT, Heikko I.-Virumaa, Maidla jp   

 

Põder     

ORGLA, Raul Ida-Virumaa, Kivinõmme jp II 

KARU, Sulev Ida-Virumaa, Permisküla jp III 

FJODOROV, Stanislav Ida-Virumaa, Permisküla jp III 

KORODENKO, Raigo Ida-Virumaa, Permisküla jp   

LEMBINEN, Raigo Ida-Virumaa, Permisküla jp   

 

Punahirv     

ORGLA, Raul Saaremaa  I 

SIILAK, Avo  Hiiumaa III 

 

Metssiga     

VINNI, Marko I.-Virumaa, Pühajõe   

VINNI, Marko I.-Virumaa, Voka jp   

 

Kobras     

KALLAVUS, Meelis Ida-Virumaa, Voka jp I 

KALLAVUS, Meelis Ida-Virumaa, Voka jp II 

TALLERMAA, Ivar Ida-Virumaa, Virunurme II 

TALLERMANN, Ivar 
I.-Virumaa, Maidla jp., 

Irvala II 

KALLAVUS, Meelis Ida-Virumaa, Voka jp III 

BARSUKOV, Artjom Ida-Virumaa, Virunurme III 

TIHVAN, Kaupo Ida-Virumaa, Kiviõli jp III 

KALLAVUS, Meelis Ida-Virumaa, Voka jp   

VINNI, Marko Ida-Virumaa, Voka jp   

VINNI, Marko Ida-Virumaa, Pühajõe   

BARSUKOV, Artjom Ida-Virumaa, Piilse   

BARSUKOV, Artjom Anguse jp.,Sirtsi jahiala   

BARSUKOV, Artjom Ida-Virumaa, Virunurme   

 

 

 



4. EESTI JAHIMEES NÜÜD KA VEEBIS! 

 

Ajakiri Eesti Jahimees on nii jahindus- kui ka loodusajakiri. Kõigile Eesti Jahimeeste Seltsi 

liikmetele jõuab ajakiri kuus korda aastas postkasti. Sageli ilmub aga meie ajakirjas 

artikleid, mis võiksid huvi pakkuda kõigile loodushuvilistele. Seepärast otsustasime alates 

sellest aastast teha ajakirja veebis kättesaadavaks kõigile, kes soovivad seda lugeda. Ent 

jahimeestele jääb endiselt privileeg saada posti teel ajakirja värske number ja EJS-i 

kodulehele riputame seejärel üles ajakirja eelmise numbri. Just seepärast saab veebruaris 

ilmunud 2021. aasta esimest numbrist lugeda veebis alles nüüd – aprillis. Sarnase tsükliga 

toimub see ka edaspidi. Head lugemist! 

 

5. „TRAPPER 2020“ tulemused. 

Kahjuks oli märtsikuus avaldatud koondtabelis viga. Lisan parandatud tabeli tulemustega. Lisaks on 

tekkinud küsimusi individuaalselt ja jahtkondade paremusjärjestuse järgi antavate auhindade osas. 

Kahjuks on viirusest tulenevate piirangutega võimatu organiseerida hooaja lõpupidu. Sellest 

tulenevalt oleks olnud kuidagi imelik anda parimatele auhindu üle nii nimetatult nurga taga. Juhatuse 

otsusena on auhinnad kinkekaartide näol tublimatele jahtkondadele. Mis ei välista, et jahtkonnad ise 

ei võiks tublidele trapperitele jahtkonna sees ise määrata eraldi auhinnad ja selle kinkekaardi auhinna 

näol ära jagada.  

Jahtkond Kütitud ulukid Kogus Punkte kokku 

I Maidla Rebane 30 150 

 

Kährikkoer 39 156 

 

Metsnugis 14 42 

 

Tuhkur 7 14 

   

362 

II Voka Metsnugis 16 48 

 

Tuhkur 5 10 

 

Kährikkoer 9 36 

 

Rebane 18 90 

 

Mäger 1 1 

 
Mink 1 6 

   
191 

III Narva Rebane 4 20 

IV Permisküla Kährikkoer 2 8 



 

 

Individuaalselt olid parimad järgmised jahimehed: 

1) Mait Kõllo – 57 isendit küttinud 

2) Meelis Kallavus – 27 isendit küttinud 

3) Iven Avik – 26 isendit küttinud  

4) Artjom Barsukov – 22 isendit küttinud 

5) Ivar Tallerman – 11 isendit küttinud  

 

6. Ida-Viru lasketiirud jahilaskmiseks avatud järgnevalt. 

 

a) Konju lasketiir – avatud alates 20.05.2021, laskekatseid saab sooritada ette teatamisega.  

Kontakt Gunnar Kõue 512 2559. Avatud Teisipäev ja Neljapäev 

b) Reino jahilasketiir – avatud alates 18.05.2021, laskekatseid saab sooritada ette teatamisega. 

Kontakt Sulev Tooming 513 6629.  Avatud Teisipäev ja Neljapäev 

c) Aru laskepaik -  avatud alates 12.05.2021, laskekatseid saab sooritada kolmapäeviti ette 

teatamisega. Kontakt Kaupo Tihvan 516 5340. Avatud Kolmapäeval 

 

7. Muu info 

a) 15.04.2021 – algab hülgejaht, lubatud on küttida kolm isendit (Soome lahe piirkonnas)   

Kiviõli, Kohtla-Nõmme, Ontika, Voka, Vaivara, Sillamäe ja Narva jahipiirkonnas. 

Viimane hallhülge jaht tuleb eelnevalt registreerida Ida-Viru Jahimeeste Seltsis, 

Marko Vinni, tel: 522  5905  

 

Lugupidamisega 

Marko Vinni 

IVJS juhatuse esimees 

 




