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Jahiseadus Avastatud rikkumiste arv Lahendatud 

väärteod 

Ida-Virumaa 

büroos

Keskkonnakahju

Registreeritud 

väärteomenetlused  

Eestis
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Virumaa 

büroos

% Asjade arv 

KKI-s

Ida-

Virumaa 

büroo

Keskkonna-

kahju suurus 

KKI  (€)

Ida-

Virumaa 

büroo (€)

2018. 100 16 16% 28 (11 LM) 13 1 11760 1160

2019. 125 16 13% 17 (7 LM) 23 4 13726.40 3200

2020. (kuni 31. 

august)

54 4 7% 4 (4 LM) 12 1 15030 2000

2018. ja 2019. ja 2020. jahindusalaste rikkumiste ja keskkonnale tekitatud 

kahju statistika



20152015.a. statistiline ülevaade 

õiguserikkumistest

.a. statistiline ülevaade 

õiguserikkumistest

Kvalifikatsioon Arv sisu

JahiS § 49 1 § 49 Jahitunnistuseta jahipidamine

JahiS § 50 4 § 50 Jahiloata jahipidamine

JahiS § 53 2 § 53 Jahipidamine jahipidamisõiguse eest 

tasumata

JahiS § 54 2 § 54 Jahipidamine jahikoeraga, kellel puudub 

jahikoerapass ning muu jahikoera tõugu 

tõendav dokument

JahiS § 57 6 § 57 Keelatud vahendiga ja viisil, keelatud ajal 

ja kohas jahipidamine

JahiS § 59 1 § 59 Uluki tabamise ja haavamise kohta 

jahiloale märke tegemata jätmine ning 

teadvalt vale märke tegemine

2019.a. jahirikkumiste valdkonnad Ida-Virumaal



20152015.a. statistiline ülevaade 

õiguserikkumistest

.a. statistiline ülevaade 

õiguserikkumistest

Kvalifikatsioon Arv sisu

JahiS § 50 2 § 50 Jahiloata jahipidamine

JahiS § 53 1 § 53 Jahipidamine jahipidamisõiguse eest 

tasumata

JahiS § 54 1 § 54 Jahipidamine jahikoeraga, kellel puudub 

jahikoerapass ning muu jahikoera tõugu 

tõendav dokument

2020.a. jahirikkumiste valdkonnad Ida-Virumaal



Dokumendid

Jahiseadus § 35 lg 2 - Jahipidamisõigust tõendavad dokumendid peavad 

jahipidamise ajal kaasas olema või olema vormistatud elektrooniliselt, välja arvatud 
käesoleva seaduse § 31 lõikes 4 nimetatud juhul.

Jahitunnistus, laskekatse tunnistus ja väikeuluki luba ei pea enam olema kaasas, kui 
see on vormistatud elektrooniliselt.  

Suuruluki  jahiluba, jahikoerapass või muu tõugu tõendav dokument ning ühisjahist  
osavõtjate nimekiri peab olema jätkuvalt jahis kaasas. 



Näide andmebaasist



Väikeuluki jahiluba

Väikeuluki jahiload võivad eksisteerida üksnes elektrooniliselt 

(ei pea enam olema välja prinditud).



Suuruluki jahiluba

JAHIS-e genereeritud suuruluki jahiload peavad jätkuvalt olema 

paberkandjal välja prinditud!



Jahikoera dokumendid



EL Lemmiklooma pass ei ole jahikoera tõugu tõendav dokument !
Iga alternatiivorganisatsiooni registreerimistunnistus ei pruugi olla  jahikoera 
tõugu tõendav dokument. See peab olema väljaandja riigis tunnustatud dokument 
jahikoeraga jahipidamiseks. 

Jahikoera dokumendid



JahiS § 7: Jahipidamisõigus on füüsilise isiku õigus jahti pidada, kui tal on 
jahipidamisõigust tõendavad dokumendid ning ta on tasunud jahipidamisõiguse 
tasu.

Jahipidamisõiguse tasu maksmiseks mobiilmaksega helista numbrile 
1322*436*isikukood. Kõne lõpus tuleb vajutada *, et jahipidamisõigus aktiveeruks! 
Samuti on võimalik tasu maksta internetimaksega pilet.ee -süsteemis või 
pangakontoris maksekorraldusega, samuti ka Eesti Posti postkontoris.

NB! Otsemakset Ridango AS arveldusarvele ei aktsepteerita ning jahipidamisõigust ei 
tekitata. Tuleb kasutada õiguse soetamiseks selleks ettenähtud kanaleid, et jahiõigus 
tekitataks.  

Jahipidamisõiguse tasu on võimalik maksta ainult ühe aasta ehk 365 päeva eest 
(liigaastal samuti vaid 365 päeva).

Info Eesti isikukoodi mitteomavatele (sealhulgas välisriigi) kodanikele:
Jahipidamisõiguse tasu saavad maksta ka Eesti isikukoodi mitteomavad isikud, sh 
välismaalased. Selleks tuleb sisestada oma sünniaeg kujul 0AAKKPP0000 –
analoogiliselt Eesti isikukoodile, kuid kasutatakse ainult sünniaega, muud tunnused on 
“0” (nullid). Näiteks, kui sünniaeg on 29. juuni 1982, siis peab väliskodanik sisestama 
08206290000, kus 82 tähistab aastat, 06 sünnikuud ning 29 kuupäeva.

Jahipidamisõiguse tasu



Jahipidamisõiguse tasu





Kui on soov näha, millal viimati jahipidamisõiguse
eest tasusite või millal jahipidamistasu kehtivus
lõppes, siis saab seda teha vaadates www.pilet.ee -st
ostude ajalugu, klõpsates väljal „minu
andmed/piletid“. Viimasel juhul tuleb ID-kaardi, mobiil-
ID või internetipanga kaudu pilet.ee kasutajana
nimeliselt sisse logida, et enda ostude ajalugu näha.

Jahipidamisõiguse tasu

http://www.pilet.ee/


JahiS § 41. Jahiloa täitmine, tagastamine ja säilitamine
(1) Uluki tabamisel teeb asjaomase märke jahiloale:
1) jahiloa omanik üksikjahil suuruluki puhul viivitamata pärast suuruluki 

haavamist või surmamist ja väikeuluki puhul jahipäeva lõpus;
2) jahijuhataja ühisjahil viivitamata pärast suuruluki haavamist või surmamist.
(2) Suuruluki haavamise korral märgitakse jahiloale viivitamata haavamise 

kuupäev ja kellaaeg. Kui haavatud suurulukit 24 tunni jooksul ei tabata, 
lõpetatakse jahiloa kehtivus märkega, et haavatud suurulukit ei leitud.
(3) Haavatud suuruluki tabamise korral märgitakse jahiloale lisaks tabamise 

ajale ka jahipiirkond, kus suuruluk tabati.
(4) Suurulukit ei tohi enne jahiloale tabamise kohta märke tegemist 

tabamiskohast ära viia.

(5) Jahiluba tagastatakse selle andjale vahetu üleandmisega või 
väljastusteatega tähtkirjaga kümne päeva jooksul jahiloale märgitud tähtaja 
lõppemisest arvates. Loa andja säilitab tagastatud jahilube ja temale saadetud 
jahist osavõtjate nimekirju kolm aastat nende saamisest arvates.

Jahiloa sulgemine



Aastast 2013 on veelinnujahil Eestis keelatud kasutada pliihaavleid (JahiS § 26 lg 7). 
Seega veelinnujahil tuleb kasutada teistest metallidest valmistatud haavleid (teras, tsink, 
vask, vismut, volfram jt). 

Jahieeskirja § 3 lg 4 kohaselt on lubatud jahipidamine valgepõsk-laglele nende lindude 
tekitatud põllukahjustuste piirkonnas kahjustuste vältimise eesmärgil.

Veelinnujahil tekkinud tühjad padrunihülsid ja muud jahipidamise käigus tekkinud 
jäätmed peab jahimees jahi lõppedes endaga kaasa võtma (KorS § 55 lg 1 p 7). 

Samuti tuleb arvestada jahirelva paugust tekkiva müraga, kui jahipidamine toimub 
eluhoonete läheduses või puhkepäeva varahommikul.  Argipäeviti ajavahemikus kella 
22.00-st kuni 6.00-ni, puhkepäevale eelneval ööl kella 00.00-st kuni 7.00-ni on keelatud 
tekitada kestvalt või korduvalt teist isikut oluliselt häirivat müra või valgusefekte.

Tähelepanekud veelinnujahiks



Käitu jahirelvaga ohutult!

Käsitse jahirelva alati nii, nagu see oleks laetud.

Ära mitte kunagi suuna relva inimese poole.

Veendu enne tulistamist, kas kuuli või haavlite lennutrajektoor on kõrvalistele 
ohutu.

Juhul kui olukord jahil muutub ebakindlaks, nõuab eetika, et sa valdaksid 
lasust loobumise rasket kunsti.

Püssi lahti võttes, vinnastades, laadides, kinni pannes ja padruneid välja 
võttes suunatakse püssiraud maapinna poole selliselt, et keegi poleks 
ohustatud.

Puhkepausidel või koos kaaslastega ühest kohast teise liikudes peab 

relv olema laadimata ja avatud lukuga või lahti murtud.

Tähelepanekud ühisjahiks

Jahiohtus



§ 25.  Kinnisasja kasutamine jahipidamiseks

(2) Kui maaomanik ei ole oma maal jahipidamist keelanud, tohib ilma lepinguta jahti pidada piiramata 
või tähistamata kinnisasjal päikesetõusust päikeseloojanguni, kuid mitte lähemal kui 200 meetri 
kaugusel hoonest.

(3) Maaomanik ei või keelata oma kinnisasjal:
1) jahisaaduse äraviimist;
2) jahipidamise käigus haavatud ja muul põhjusel vigastatud uluki jälitamist ja surmamist;
3) jahipidamist uluki kaudu leviva haiguse tõkestamiseks Keskkonnaameti peadirektori kehtestatud 

korra kohaselt.

*Kui aga 200 meetri piiri ületamine osutub mõne JahiS § 25 lg-s 3 loetletud
olukorra tõttu vältimatult vajalikuks, tuleb sellest teavitada maaomanikku ning
nendel seaduses nimetatud juhtudel ei või maaomanik oma maatükil viibimist
keelata. Kohtuasja number 4-19-2839

Tähelepanekud ühisjahiks



Jahipidamise otstarbeks 
registreeritud poolautomaattulirelv

JahiS § 24. Jahipidamisvahendid ja –viisid

(1) Lubatud jahipidamisvahendid on:

2) jahipidamise otstarbel registreeritud 

poolautomaattulirelv, mille salve mahub kuni 
kaks padrunit

NB! Salvede mahutavus peab olema vastavuses 
jahiseadusega, mis siis, et relvapoes müüakse 
tulirelvi, mille salvedesse mahub rohkem kui kaks 
padrunit.



Relvaseadus  § 201.   Tulirelva osad

(3) Helisummuti on tulirelvaga tulistamisel tekkiva heli
summutamiseks ettenähtud seade, mida on tulirelvale
lubatud kinnitada ja kasutada jahipidamisel või
lasketiirus või laskepaigas. Helisummuti omandamise
õiguse annab relvaluba.

Jahiseadus

§ 23.  Jahipidamine

(1) Jahipidamine ehk küttimine on uluki jälitamine, püüdmine, tabamine või 
surmamine.

(2) Jahipidamisega on võrdsustatud jahisaaduse, jahitulirelva, jahikoera, koos 
lõikurotsikuga nooltega jahivibu või püünisega looduses viibimine.



Relvaseadus  § 201.   Tulirelva osad

(5) Öösihik on puudulikus valguses sihtimiseks ettenähtud seade, millel on
kujutise muundur või elektrooniline võimendus. Öösihik on tsiviilkäibes keelatud.

Seadet, mida on võimalik kinnitada relva optilise sihiku ette ning mida on võimalik
kasutada koos tulirelvaga, käsitletakse relvaseaduse § 20-1 lg 2 mõistes tulirelva
osana. Seade, mis muundab puudulikus valguses sihtimisel kujutist, mille
elektrooniline võimendus lihtsustab jahiuluki küttimist ning mis on küttimise ajal
kinnitatud tulirelva- või osa külge, on relvaseaduse § 20-1 lg 5 mõistes öösihik.



Tänan kuulamast !, siis tasub 

oma pangakonto üle kontrollida. Kordusmakse 

puhul läheb raha läheb arvelt maha, aga 

jahipidamisõigus ei aktiveeru, sest iga 

viitenumber on unikaalne ning seda kaks korda 

kasutada ei saa.


