
 

IVJS infokiri november 2020 

Toimunud tegevused:  

23.11  - Põdrapäev (Jüri Tõnisson) 

24.11 – Ulukikahjude moodustamise töörühma koosolek 

Eelseisvad tegevused: 

2.12 – IVJS juhatuse koosolek  

16.12 – Huntloc koolitus  

1. Jahiulukite käitlemiskoha meetmest 

 

Nimekiri jahiseltsidest, kes said toetust. Maakonda tervikuna toodi toetusraha kokku 61 424,9 

eurot. Investeeringud on suunatud esmakäitlushoonete ehitamiseks, külmkambrite soetamiseks ja 

vee-ja kanalisatsioonitrassi ehitamiseks. 

 

 

 

 

 

 



2. Lasketiirude info! 

Ida-Virumaa lasketiirudes on selleks aastaks suuruluki laskekatsete vastuvõtmine lõppenud. 

Suuruluki laskekatsete sooritamise info pildil. 

 

3. Veterinaar- ja Toidulaboratoorium teeb tasuta koerte parasitoloogilist uuringutut! 

Head koeraomanikud! 

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium pakub maapiirkondades elavate või liikuvate koerte 

omanikele tasuta koerte parasitoloogilist uuringut. 

Tasuta analüüsi võimalus on seotud üle Euroopalise ehhinokokk-paelusside uuringu 

läbiviimisega. Uuringu raames registreeritakse lisaks paelussidele kõik leitud sooleparasiidid. 

Tasuta uuringu võimalus kestab 2021. aasta veebruari lõpuni või kuni etteantud analüüside arvu 

täitumiseni. 

Uuringu raames analüüsitakse 200 koera väljaheiteid siseparasiitide esinemise suhtes. Projektist 

huvitatutel palume jälgida, et koeral peab olema võimalus liikuda looduses ning viimasest 

ussirohu andmisest peab olema möödas 1 kuu. Proovid palume pakkida lekkekindlalt ning tuua 

esimesel võimalusel koos kaaskirjaga lähimasse VTLi laborisse või Veterinaar- ja Toiduameti 

piirkondlikku keskusesse. Info projekti kohta on leitav VTLi kodulehel. 

https://www.vetlab.ee/?a=mypage&path_id=3eb05bfd33e0716f85e5&story_id=5e158cf7d9ddf41fd17d5


Proovide võtmise ning edasi saatmise kohta näeb SIIT. 

Kaaskiri-küsimustik koera parasiitide uurimiseks. 

Uuringu läbiviimist Eestis toetab Maaeluministeerium. 

Lisainfo Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis: 

Epp Moks, bakterioloogia-patoloogia osakonna juhataja 

Tel. 7386 139 

epp.moks@vetlab.ee 

Age Kärssin, peaspetsialist loomahaiguste alal 

Tel. 738 6116 

age.karssin@vetlab.ee  

4. Marutaudi riskiloomade viimise puhvertsooni kaart! 

Riskiloomade proovide maht on täis hetkeseisuga Harjumaal, Hiiumaal, Ida-Virumaal, Järvamaal, 

Lääne-Virumaal, Raplamaal, Saaremaal, Valgamaal ning Viljandimaal. Palume arvestada, et 

nendes maakondades riskiloomade proove enam vastu ei võeta! 

Veel saab viia järelkontrolli proove (pea ja veri). Hetkel viidud 55 proovi 67-est. 

 

http://www.ejs.ee/wp-content/uploads/2020/10/MEmE_Proovide-kogumine-ja-edasi-saatmine-1.pdf
http://www.ejs.ee/wp-content/uploads/2020/10/kk2020N_Koerte_MEmE_kaaskiri_18052020.pdf
mailto:epp.moks@vetlab.ee
mailto:age.karssin@vetlab.ee


 

 

5. IVJS seltsis on müügil 2021 aasta jahikalendrid! 

2021.a Eesti jahimeeste kalender klubis saadaval. Kalendri hind 4€ 

 

 

 



 

6. Maakonna küttimise statistika! 

24.11 seisuga on maakonna põdra, metskitse ja metssea küttimise täitmine järgmine: 

Põder: Kvoot 349 isendit – kütitud 277 isendit – täitmine  79% 

Metskits: Kvoot 947 isendit – kütitud 514 isendit – täitmine  54% 

Metssiga: Kvoot jahimeeste ettepanekul 233 isendit – kütitud 129 isendit – täitmine 55% 

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

 

7. JAHISE ÄPP on hetkel testimisel! 

Hetkel käib „JAHISE“ testimine ja suure tõenäosusega saavad jahimehed mobiilirakenduses 

„JAHIST“ kasutama hakata 2021 aasta alguses. Äpp võimaldab internetivabalt peale uluki 

küttimist andmed kohe JAHISE-sse sisestada. Samuti vaatlustulemusi. Liigume samm 

sammult paberivaba jahilubade suunas.  

 

 

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


8. Huntloc koolitus 16.12.2020 kell 18:00 (Jõhvi, Oru 1a.)        

Huntloc näitab jahis toimuvat. Reaalajas näed oma telefonist, mida teevad teised jahimehed ja 

koerad. Kaugele jooksnud koera asukoht pidevalt teada ja leiad ta kiiresti. Jahis osalejad 

saavad jagada omavahel informatsiooni jahis toimuva kohta. Jahijuht saab anda täpseid 

korraldusi. Jahi osaliste asukohti teades saab uluki tabada jahimehi ja koeri ohtu seadmata. 

Eksimine metsas pole enam võimalik. Tule koolitusele ja tutvu Huntloc lahendustega!  

Infot saab ka Huntloc kodulehelt - https://huntloc.com/et/  

 

9. EJS 2021 jahiaasta teemaks on „Jahikoda Korda“ 

Eessõna: 2020 aastaks planeeritud JAHIKOERA AASTA on kulgenud hästi. Nii koerad kui 

ka nende  peremehed on saanud väärikat tähelepanu. Valminud on EJS-i poster Eestis 

kasutatavatest jahikoera tõugudest. Küll aga ei saanud teha covidi tõttu planeeritud väliüritusi 

ja kokkutuleku koerte showsid. Arvestades sellega, et ka järgmine pool aastat võib olla 

erinevate piirangutega,  mõtleme teema peale, mida covid niivõrd ei mõjuta. 

Ettepanek: Pakume välja nimetada teema- aasta 2021 JAHIKODA KORDA! aastaks. Teema 

kerkis juhatuse koosolekul alternatiivse teemana „kodu korda“ teema kõrvale. 

Kirjeldus: JAHIKODA KORDA! On sõnum nii jahiseltsidele, maakondlikele jahiühendustele 

kui ka EJS-le. See tähendab, et ausa ja vajadusel kriitilise pilguga vaadatakse üle oma 

ühenduse olukord, tegevused ja eesmärgid. Üks ja oluline ajend aasta nimetamiseks on 

lähenev 2023. aasta, mil lõpevad KÕL-d. 

-          JAHIKODA korda tähendab seda, et vaadatakse üle oma organisatsiooni suhted 

kogukonnaga. Kogukond oma liikmetega: põllumehed, metsamehed, teisekodu omanikud ja 

paljud teised on jahimeestele olulised partnerid. Kas seltsi suhted kogukonna liikmetega on 

piisavalt head, kas jaht on au sees või pigem mitte. Kas jahimehi aktsepteeritakse või 

tõrjutakse. Kas jahikeelde tekib järjest juurde või on tendents vastupidine. Kui saabub aasta 

2023 (või ka varem), siis on seltsidel vaja oma head läbisaamist kogukonna põllu- ja 

metsameestega tõestada Jahindusnõukogudes ka paberil. Seega on olulised lepingud või 

kirjalikud nõusolekud jahipidamiseks kinnistutel. 

 

-           JAHIKODA tähendab ka seda, et lisaks suhetele kogukonnas vaadatakse üle ka seltsi 

materiaalne olukord. Kas on olemas vajalikud rajatised. Kas on rajatud kõrgistmed vajalikesse 

https://huntloc.com/et/


ja ka ohtlikematesse kohtadesse. Kas kütiliiniks kasutatavad sihid on puhtad. Paljudel on 

tublisti tööd, et viia ellu esmakäitluskohtade investeeringu projekt. 

-          JAHIKODA tähendab ka ulukiressursi kasutamise üle vaatamist. Kas on rakendatud 

piisavalt valiklaskmise printsiipe, kas piirkonnast on kütitud märkimisväärseid trofeesid, kas 

küttimismahud on olnud õiged, kuidas on lood ulukikahjustustega. 

-          JAHIKODA tähendab ka ühenduse siseste suhete üle vaatamist. Kas suhted seltsis on 

korras. Kas on tagatud see, et jahid on kvaliteetaja nautimised ja pole kohta nääklemistel ja 

tülidel. 

Mihkel Treumann kirjutas juba 100 aastat tagasi, et üksi väga alaväärtuslik inimene võib oma 

väiklased kaukakasud seltskonna kasudest kõrgemale seada. Frenz Reidolf kirjutas 1938 oma 

jahinduse käsiraamatus: Säärane jahimees aga, kes huvitub ainult ulukite surmamisest ja ei 

liiguta sõrmegi nende eest hoolitsemiseks, ei vääri jahimehe nime, vaid on põlatud lihakütt ja 

paugutaja. Need meie jahinduse esiisade väljaütlemised on teetähisteks jahikodade 

korrastamiseks ka täna. 

-          JAHIKODA tähendab ka seda, et naaberseltsidega on suhted korras. Kas on 

lahendamata piiriküsimusi. Kas on sõlmitud kokkulepped, kuidas toimub piirialadel 

küttimine. Kas korraldatakse ühiseid jahte piirialadel v muidu. Kas üksteist kutsutakse 

jahikülalisteks. 

-          Loetelu saab igaüks täiendada. 

 

 

Lugupidamisega 

Marko Vinni 

IVJS juhatuse esimees 
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