
 

IVJS infokiri Veebruar 2020 

Toimunud tegevused: 

01.02 – Rakvere jahindusklubi juubel (70) 

12.02 – IVJS juhatuse koosolek; 

14.02 – IVJS viktoriin II etapp (Iisaku rahvamajas);  

Eelseisvad tegevused: 

11.03 – IVJS juhatuse koosolek; 

28.03 – IVJS üldkoosolek (Jõhvi, Oru 1.a) kell 10:00;  

04.04 – IVJS hooaja lõpupidu (Illuka mõisa seminarihoones);   

05.04 – Jahitunnistuse koolitus   (Jõhvis, Oru 1.a); 

 

Metskitse küttimisest Ida-Virumaal 2019/20 jahihooajal  

Ida-Virumaa jahtkondades kütiti 2019/20 jahihooajal kokku 1078 metskitse. Etteantud limiidist teeb 

see 95%. Jahindusnõukogu oli seadnud limiidiks 1135 isendit. Täpselt pooled jahtkonnad täitsid 

küttimislimiidi ja pooltel jäi limiit täitmata. Kui vaadata tabelit, siis neil kellel olid küttimiskohustused 

suuremad said oma isendit kütitud ja neil kellel olid limiidid väiksemad need ei saanud täidetud. Kui 

vaadata küttimise struktuuri, siis see on kõvasti sokkude poole kaldu  37,32, 32 ja kui vaadata 

jahindusnõukogu ettepanekut struktuuri osas 30, 35, 35, siis ka kaldu. Eraldi vaadatuna jahtkondi, siis 

mõnel jahtkonnal on struktuur ikka väga sokkude küttimise poole kaldu. Järgnevatel jahiaastatel 

palun pöörata suuremat tähelepanu sellele, et sokkude asemel rohkem küttida noorloomi (kitsi ja 

tallesid). Kogu tabel leitav IVJS kodulehelt - http://ivjs.ee/index.php/feature/154-maakonnas-on-

kutitud-1011-metskitse  

 Jahindusnõukogu otsusel oli vaja küttida 10 kitse/1000 ha kohta, Ida-Virumaal 3 kitse 

kütitud/1000 ha kohta. Kõige lähemal sellele 10-ele. olid Tudulinna ja Maidla jahtkonnad.  

Kohe varsti tuleb esitada järgmise jahiaasta küttimissoovid ja ulukite arvukus. Palun eriti hoolsalt 

oma metskitsed üle lugeda ja reaalne küttimissoov esitada. Et järgneval aastal kütiksime oma 

etteantud limiidi ilusti ja struktuurselt ära.  

Üks hea soovitus Jaan Ärmuselt, kuidas saada enam vähem oma ulukite arvukus teada „Kui sa ei tea, 

kui palju sul metsas loomi on, siis tõsta küttimismahtu nii kaua kuni sa enam kätte ei saa seda 

küttimislimiidi mahtu ja kui maht täitmata, siis vähenda küttimismahtu, sest lagi on käes“.  

http://ivjs.ee/index.php/feature/154-maakonnas-on-kutitud-1011-metskitse
http://ivjs.ee/index.php/feature/154-maakonnas-on-kutitud-1011-metskitse


Metskitse küttimine aastatel 2006 – 2020 Ida-Virumaal. 

  

 

EJS tegevjuhtide koosolek 20.02.2020 info: 

Päevakord: 

1. Olukorrast jahinduses – Margus Puust 

23.04.2020 toimub üldkoosolekul uue juhatuse valimine. 

Igamehe jahinduselt, peab hakkama üle minema teadus-ja teadmispühisele jahindusele, jahinduse 

ressursi sihipärasem kasutus. 

„JAHIS-e“ edasine arendamine, kompetentsi juurde toomine riigisektorisse, uute teenuste 

arendamine, edasine koolituste korraldamine professionaalsemalt edaspidi 

Kindlustusühistu „ÜKS“ edaspidi ka kindlustada jahikoeri ja metsakahjustusi. 

2016-2020 SAK, oleme hästi hakkama saanud, aga ärge veel arvukust ülesse viima hakake. Vanemad 

sead on päris paljud olnud antikehadega.  

2020 -2024 programm: 

2023 uued maakasutuse lepingud sõlmida. RMK seisukoht hetkel on, et muudatusi ei kavandata (on 

lepingu taga). Uute liikmete värbamine, piirkondliku koostöö tõhustamine. JAHIS-e arendamine, 

jahindusliku äpi arendamine (mobiilirakendus), koostöö, jahinduse muuseum, uute jahimeeste 

koolitamise kord välja töötada. Plii teema õhus ikka, 10 aastast ülemineku perioodi soovime. 

Põder – üle 5000 limiit kindlasti küttimismaht ei tule, sest allapoole ei tohiks arvukust viia.  



Metskits  - miinimum kütitud, kahjud stabiliseerunud, soe ja soodus talv kitsele. Niitmisel vältida kitse 

tallede hukkumist. Ida - Viru kiideti, ei usutud, et täidame limiidi. Vibujaht kitsele on laual, arutusel, 

kas lubada. Plii otsus on meie eest ära tehtud, hetkel lihtsalt püütakse ülemineku perioodi pikkust 

pikendada, aga harjutage juba ennast vaskkuulidele üleminekuks.  

2. Põder ja metskitse küttimise ülevaade. 

Põdra arvukust ei tea keegi. KAUR toetab, et arvukus võiks olla 10000-11000 isendit, RMK samal 

arvamusel. KAUR nõus, et küttida juurdekasvu piires e. siis kusagil 5000 isendit. 6 maakonnal jäi 

põdra limiit täitmata, sellest 89 seltsil, neist 7 Ida-Virus. Üle enam küttida ei tohi, küttida miinimum 

normi piires. Jahimeestele teha ettepanek, et vähendada limiiti 25-30%, olenevalt piirkonna 

arvukusest!  

20.03.2020 - tähtaeg oma jahtkonna hinnangu edastamine põdra arvukusele ja küttimissoov 

Keskkonnaametile.   

Metskits – 7-e maakonna pealt tehtud see statistika (Ida-Viru sealhulgas).  

Jahindusnõukogu otsusel küttida 10 kitse/1000 ha kohta, Ida-Virus 3 kitse kütitud/1000 ha kohta. 

KAUR soovitus oli küttida 35100 isendit, nõukogud seadsid limiidiks 31619 isendit. Kui sinna liita 

teedel hukkunud metskitsed, saame eesmärgi täidetud 99%. Täituvus 94,3% 29817 isendit kütitud. 

Soovitus: Väljastage lube struktuurselt (kirjutage loa peale keda küttida). Tallede osakaal peab 

struktuuris suurem olema.  

 

3. Kindlustusühistu „ÜKS“ 

KUTSE liituda loodava ühistuga.  

Osamakse kapital ühekordne makse: 

Eraisik 100€ - 100000€ 

Juriidiline 500€ - 100000€ 

Liitumistasu 15€ 

Panustades saab kindlustusteenust kasutada odavamalt, kuni 20%.  

Pakkuda liikmetele õiglase hinnaga vajalike teenuseid e. siis kindlustust.  

Omanikuboonus 20% , 4 aasta pärast hakatakse dividende maksma.  

Jahikindlustus sisaldab – hetkel inimesi, hiljem koerad ja muu. 

75% hüvitiseks, 20% tegevuskulud, 5% kasum – kapital jaguneb.  

Liikme kindlustus tuleb 10-15€ inimene. Hüvitatakse jahil juhtunud õnnetuse korral.  



Soomes on koos jahiloaga seotud jahimees kindlustusega automaatselt kaitstud.  

 

4. JAHIS 

Uuendus: Võimalus väikeuluki lube väljastada kõigile liikmetele korraga (nimekirja alusel). 

Teisipäevast (25.02) avatud see võimalus. 

 Väikeuluk elektrooniline 

 Suuruluk ikka paberil, sest andmeside pole kõikjal tagatud. 

Jahipiirkonna haldur saab hallata enda jahipiirkonna kasutajate õigusi. Kasutajate õiguste 

haldamiseks tuleb avada menüüst administratsioon ning kasutajate haldus. Haldurile kuvatakse tema 

jahipiirkonna liikmete nimekiri. Õigusi saab määrata ainult enda liikmetele.  

Täiendatud vaatlusandmete sisestamisel asukoha määramist. Kui enne asukoha valimist kaardil, 

sisestada jahipiirkonna nimi, siis kuvatakse kaardil jahipiirkonna piirid. Teine võimalus on jätta 

sisestamata jahipiirkond ning peale asukoha märkimist kaardil täidetakse jahipiirkonna nimi 

automaatselt. 

Lisatud võimalus kõigil kasutajatel sisestada vaatlusandmeid. Seoses antud uuendusega loodi ka 

JAHISe keskkonda uus roll "Usaldusisik", kelle ülesandeks on kinnitada või tühistada sisestatud 

vaatlusi. Vaatlusandmeid saab kinnitada ka piirkonna haldur. Kui vaatlusandmeid sisestab usaldusisik 

või haldur siis loetakse andmed kohe kinnitatuks. 

Mobiilirakenduse äpp – võimalus tulevikus off-lines sisestada andmeid mobiili kaudu.  

JAHISE kaudu saab täna koguda ja esitada: 

 Hundi, ilvese, šaakali vaatluslehte; 

 Karu vaatluslehte; 

 Metskitse vaatluskaarti; 

 Põdra vaatluskaarti; 

 Hirve vaatluskaarti; 

 Metssea vaatluskaarti; 

 Kopra vaatluskaarti; 

 

5. Jahpidamine ja avalikkus – Tõnis Korts 

„JAHT TAPAB“ – tekitas suuremat arutelu.  

Kuidas jahti ühiskonnale näidata: 

 Näidata seda kui ühiskondliku tellimust; 

 Tasakaalu hoidmine; 

 Ei tohi rõhutada väljapoolr jahti kui lõbu, trofee ja turismijaht; 

 Tuleb hakata panustama, niisama lõbujahimees olla ei tööta enam;  

 Nõrgemad kohad on linnjuhat ja trofeejaht,see jõuab meediasse ja saadakse ligi; 



 Ei ole vaja profikillereid, jahimehed võtavad vastutuse ja saavad hakkama; 

 Jaht on  vaikiv kunst; 

 Avalik meediaruum on hetkel meid pigem soosiv; 

Sõnumid: 

 Jaht on arvukuse reguleerimine ja jahimees on arvukuse reguleerija;  

 Jaht on looduskaitse ja jahimees looduse praktiline kaitsja; 

 Jaht on ühiskondlik tellimus ja jahimees selle elluviija;  

 Jaht on vastutuse võtmine ulukite hea käekäigu eest; 

 Jaht tänapäeva mõistes on teaduspõhine, see kindlustab tasakaalu looduses, looduse ja 

inimese vahel; 

 Jaht on väikese ökoloogilise jalajäljega; 

 Jaht on nutikas lahendus ühiskonna probleemide lahendamisele tänapäeva intensiivse 

arengu tingimustes; 

Levita: 

 Pidev protsess kõikidele osapooltele;  

 Koolid, lasteaiad, liidud, ühendused jne.; 

 Sõnumid selged ja arusaadavad; 

 Ära õigusta, vaid selgita; 

 Ühisjahid – olulised jahi tutvustamise kohad; 

 Me levitame oma sõnumit; 

 Meie sõnum on positiivne; 

 Ärme reageeri nende provokatsioonidele. Teeme oma asja edasi!; 

 Oleme uhked, et oleme jahimehed ja ütleme selle välja; 

 

Muu info: 

A) Rihhimäe mess (Soomes) EJS organiseerib transpordi ja piletid 4-7.06.2020 (üks päev). Soov 

edastada IVJS, me edastame edasi EJS;  

B) Leedu jahindusmess toimub 21-23.05.2020 Vilnuses; 

C) Kokkutulek Toosikannul 10-12.07.2020;   

 

 

 

 

 

 



IVJS hooaja lõpupeo – KUTSE!! 

Hea Jahimees! 

Viska nüüd püss varna ja säti lips sirgeks! 

Oled oodatud koos kaaslasega Ida-Virumaa jahimeeste hooaja 

lõpupeole, mis toimud 4. aprillil 2020 kell 17:00 Illuka mõisa 

seminarihoones! 

Selgitame välja IVJS viktoriinisarja võitja! 

Tantsuks mängib elav muusika ja kehakinnitust pakub võõrustaja!  

(Kesvamärjukese eest hoolitseb külaline ise.)  

 

Osavõtutasu 20€ inimene. Osalustasu palume kanda  

Ida-Viru Jahimeeste Seltsi kontole   EE092200001120022462 

Osavõtust palume teatada hiljemalt 23. märtsiks e-posti teel: 

ida.virujs@gmail.com.              Lisateave tel 5225905 
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Muu info: 

a) Veterinaar- ja Toiduameti Ida-Virumaa keskus kolitakse uuele aadressile – Jõhvi, Pargi tn. 15  

(Keskkonnauuringute Keskuse maja II korrus).  27-28.02.2020 toimub kolimine ja avatud on 

02.03.2020 uues kohas.  

b) Pea-ja vereproovid marutaudide proovidest 15 tk. veel puudu – tähtaeg 15.03.2020   

c) Ida-Virumaal kütitud 1 antikehadega metssiga.  

d) 05.04.2020 algab IVJS jahitunnistuse koolitus. Info leitav IVJS kodulehelt - 

http://ivjs.ee/index.php/feature/151-jahitunnistuse-koolitus-algab-aprillis  

e) „TRAPPER 2020“ –  Populariseerida ja aidata kaasa väikekiskjate küttimisele. Aidata kaasa 

noorema generatsiooni trapperite pealekasvule, ning maaspesitsevate kanaliste arvukuse 

tõusule.  „TRAPPER 2020 toimub 2020/21 jahiaastal, algab 01.03.2020. Väikekiskjate 

küttimisjuhend leitav kodulehelt - http://ivjs.ee/index.php/feature/156-trapper-2020  

f) 15.04 algab hallhülge jaht – võib küttida 2 isendit.  

g) 20.03.2020 - tähtaeg oma jahtkonna hinnangu edastamine põdra arvukusele ja küttimissoov 

Keskkonnaametile.  

 

 

Lugupidamisega 

Marko Vinni 

IVJS juhatuse esimees 
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