
 

IVJS infokiri märts 2022 

 

Toimunud tegevused: 

28.03  - Trapper 2022 komisjoni koosolek 

28.03 - IVJS juhatuse koosolek 

Eelseisvad tegevused: 

02.04 – Ida-Viru jahitrofeede hindamine (Jõhvi, kell 10:00) 

9.04 – Ida-Viru jahitunnistuse koolitus  

11.04 - IVJS juhatuse koosolek 

30.04 – IVJS üldkoosolek 

 

1. EJS KOGUS LIHAKONSERVE JA RAHALISI ANNETUSI UKRAINA HEAKS, 

SUURE PANUSE ON ANDNUD KA IDA-VIRUMAA JAHISELTSID! 

 

Suured Suured Tänud Kõigile toetajatele! 



 

Esimene saadetis konserve läks teele eelmise nädala lõpus. Praegu käib teise saadetise 

komplekteerimine. 

7. märtsi seisuga on annetustest teise saadetisse teatanud järgmised organisatsioonid: 

• RMK – Saare Ulukis valmistatud 2000 konservi, 

• Rakvere Jahindusklubi – Adavere Meatis valmistatud 2496 konservi, 

• Ida-Viru Jahimeeste Selts (Oonurme, Nugrits, Mäetaguse, Avinurme, Kauksi, 

Alutaguse jahtkond) – Adavere Meatis valmistatud 2500 konservi. 

Veel on konserve annetanud Maidla Jahiselts, Tudu Jahiselts, Gustavi Jahiselts, Tihemetsa 

Jahiselts, Adavere Meat OÜ, Salme Jahiselts, Lümanda Jahiselts, ja Tornimäe Jahiselts. 

Adavere toodangu tootmiskulud on enda kanda võtnud Adavere Meat OÜ. 

Lisaks jahiseltsidele on konserve annetanud eraisikud. 

Rahalisi annetusi on Ukraina heaks tehtud 7. märtsi seisuga kokku 6880 eurot. Need on tulnud 

Vastse-Kuustse jahiseltsilt, MTÜ Kuramäe jahtkonnalt, MTÜ Voka jahtkonnalt, Saarte 

jahimeeste seltsi Salme ja Laugi jahiseltsidest, Laane jahimeeste seltsist, Rõusa-Suurejõe 

jahimeeste seltsist, Kohtla-Nõmme jahtkonnalt, Kivinõmme Kütid MTÜ-lt, MTÜ Viivikonna 

jahiselts, Permisküla ja Remniku jahiselts, Vigala jahimeeste seltsist ja mitmetelt eraisikutelt. 

Rahalisi vahendeid kasutatakse konservide soetamiseks ning vajadusel nende transpordiks 

abivajajateni. 

Hetkel käib teise saadetise komplekteerimine. Kas sellel nädalal annetatud konservide 

saatmine toimub ühe või kahe saadetisena, selgub mõne aja pärast. 

Kõikidele annetajatele suur tänu! 

Annetuste kogumine jätkub. 

Liskas oodatakse annetusi raadiosaatjate näol.  

7. märtsi kell 15 seisuga on Ukraina heaks annetatud jahimeeste poolt juba 31 komplekti 

raadiosaatjaid. 

Annetusi ootame veel hiljemalt kolmapäevaks, 9. märtsiks kuni kella 14-ni EJS-is (Kuristiku 

7, Tallinn). Seejärel viiakse nad kontrollimisele ja testimisele ning siis läheb saadetis sinna, 

kus neid kõige rohkem vajatakse. 

Ida-Viru jahimeeste panus: 

Abi Ukrainale 

Konservid – 4710 tk (Oonurme-Nugrits, Kauksi, Mäetaguse, Avinurme, Maidla, Tudulinna) 



 

Raha – 3300 eurot (Permisküla, Alajõe, Voka, Remniku, Kuremäe, Kohtla-Nõmme, 

Kivinõmme, Vaivara, Ontika) 16.03.22 seisuga oli rahalisi annetusi tehtud 11 565 eurot / meie 

3300 eurot, mis teeb 28,53% 

 

EJS-i kogutud konservid on kõik jõudnud sihtpaika 

EJS on lähetanud neli saadetist Ukrainasse (Kiievisse, Harkivisse, Lvivi ja Mõkolajivisse). 

Tänase päeva seisuga on meile teatatud kõikide saadetiste kohale jõudmisest. Eelmisel nädalal 

andis Toidupank teada, et ka viimasena saadetud konservide saadetis on jõudnud sihtkohta 

Lõuna-Ukrainasse Mõkolajivisse. Seega on senini meie konservide annetusaktsioon töötanud 

100%-liselt. 

Kaks korda on üle antud konserve ka siia saabunud sõjapõgenike toitlustamiseks. Seda on 

tehtud Toidupanga (1536 tk) ja Eesti Punase Risti palvel (315 tk), kes on konservid 

abivajajatele üle andnud. 

Lisaks konservidele on annetatud ka rahalisi vahendeid konservide soetamiseks ja nende 

kohale toimetamiseks Ukrainasse. Tänase seisuga on laekunud 10 695 eurot, millest on 

kasutatud 350 eurot ühe laadungi transportimiseks Poola-Ukraina piirini ja 977,76 eurot  

jahimeeste poolt annetatud ulukiliha teenustööna konservide valmistamiseks. 

Täname kõiki jahiseltse ja eraannetajaid nii konservide kui rahaliste vahendite annetamise 

eest! 

Kui keegi soovib käimasoleva metsseajahi raames tabatud ulukiliha annetada Ukraina heaks, 

siis palume sellest märku anda ulukiliha kokkuostjatele ja EJS-ile. 

 

Nii konservide kui rahaliste annetuste kogumine jätkub! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Jahipidamise õiguse eest tasumine alates märtsist 

 

Jahipidamise õiguse tasu maksmiseks on alates märtsist lihtsad ja mugavad valikud 

kättesaadaval veebilehel jahiluba.ee. Varem pilet.ee süsteemi kaudu makstud 

tasud kehtivad oma tavapärase kehtivusaja lõpuni.   

Alates märtsist kolib harrastuskalapüügiõiguste eest tasumine veebilehele kalaluba.ee ning 

samal platvormil saab alates märtsist maksta ka jahipidamise õiguse tasu. Et jahimeestel oleks 

lihtsam lehte üles leida, on loodud otsetee aadressiga jahiluba.ee. Selle aadressi sisestamisel 

avaneb kohe just jahipidamise õiguse maksmiseks vajalik leht.  

Tasuda saab tavapärasel moel kas pangalingi või krediitkaardiga. Elisa, Tele2 ja Telia 

kliendid saavad tasu saata ka oma mobiiliarvele.  

https://kalaluba.ee/rightToHuntPermit


Kui lisate oma e-posti aadressi, saadetakse täpne info püügiõiguse kehtivusajaga teile 

postkasti.  

Veebilehel saab jahipidamise õiguse eest maksta ka välismaalane, kellel Eesti isikukoodi pole. 

Samuti saab maksta kellegi teise eest – eeldusel, et teate inimese isikukoodi või välismaalase 

puhul tema täisnime ja sünniaega. Ostukorvi funktsiooni kasutades on võimalik ühekorraga 

tasuda terve jahiseltskonna eest, lisades õigused ükshaaval ostukorvi ning hiljem kõigi eest 

ühekorraga makstes.   

Lehel saab toimetada nii vene kui inglise keeles ning  välismaalase eest maksmiseks tuleb 

isikukoodi asemel sisestada tema täisnimi ning sünniaeg.   

Tasumine sõnumiga  

Uuele süsteemile üle minnes on mõeldud ka neile, kes mingil põhjusel tehingut veebis teha ei 

saa või ei taha. Selleks on alates 1. märtsist avatud SMS makse võimalus lühinumbril 1717.  

Sõnumiga saavad maksta Eesti sideoperaatorite, Elisa, Tele2 või Telia kliendid, välismaalane 

peaks selle võimaluse kasutamiseks hankima kohaliku SIM-kaardi.  

Jahipidamise õiguse eest tasumiseks sõnumiga tuleb SMS sisusse tippida aastase jahipidamise 

õigust tähistav tootekood 200 ning jahimehe isikukood, jättes nende vahele tühiku. Õiguse 

eest tasumise kinnituseks saabub seepeale teie telefonile vastussõnum. Vastussõnumi 

saamiseks vene või inglise keeles tuleb pärast isikukoodi lisada tühik ning suurtähtedega 

lühend RUS kui vastust soovitakse vene ning lühend ENG, kui vastust soovitakse inglise 

keeles.   

Näiteks: kui vastussõnumiks sobib eesti keel, tuleks numbril 1717 saata sõnum kujul: 200 

38802020001. Kui vastust soovitakse vene keeles, tuleb sõnumisse kirjutada: 200 

38802020001 RUS.  

Välismaalasel, kellel eesti isikukoodi pole, on kõige lihtsam maksta jahipidamise õiguse tasu 

veebis jahiluba.ee kaudu. Kui on siiski tahtmise just sõnumiga maksta, tuleb SMS numbrile 

1717 saata nüüd  kujul: 200 (tühik) riigikood + sünnikuupäev (tühik) ees-ja perekonnanimi 

(tühik) soovitud suhtlemise keele lühend.  



Näiteks kui Eestis soovib jahti pidada soomlane Matti Korhonen, tuleb tal saata sõnum 

numbril 1717 sisuga: 200 FI26.08.1986 KORHONEN MATTI ENG.  

Soome, Läti või muu riigi numbrilt sõnumit saata ei saa: selleks on vaja Eesti kõnekaarti.  

Koduriigi tähis peab olema kahetäheline lühend ning tühikut riigilühendi ja sünnikuupäeva 

vahele ei jää. Auto numbrimärkidelt tuttava kahetähelise lühendi riikide kohta leiab näiteks 

wikipediast otsisõnaga “ISO 3166-1 alpha-2″ või inglisekeelse märksõnaga “two-letter 

country code”. Näiteks Soome lühend on FI, Läti lühend LV ja Leedu tähis LT.  

Veebilehel toimetamine on kaunis loogiline ja vajalike andmete täitmine ning loa eest 

tasumine ei tohiks probleeme tekitada. Kui aga kasutaja siiski hätta jääb, aitab 

Keskkonnaameti klienditugi numbril 662 5999 või e-posti teel 

klienditugi@keskkonnaamet.ee.  

3. Söödakapsa seeme GRÜNER ANGELITER 

 

Ka sellel aastal on võimalus soetada söödakapsa seemet ulukitele.  

  

Kott: 10 kg 

  

Hind: 14 eurot/kg (käibemaks ei lisandu) kott 140 eurot.  

   

Info: https://www.phpetersen.com/en/products/further-varieties/marrow-stem-kale/gruener-

angeliter/ 

  

Külviajal pinnase temp: 6-8 kraadi 

  

Külvisügavus: 1-2 cm 

 

https://www.phpetersen.com/en/products/further-varieties/marrow-stem-kale/gruener-angeliter/
https://www.phpetersen.com/en/products/further-varieties/marrow-stem-kale/gruener-angeliter/


Oma ostusoovist anda teada kuni 18.04.2022 

Ida-Viru jahimeeste seltsile ida.virujs@gmail.com  või siis telefoni teel 522 5905  

Eelistatult ootame, et maakonnad koondaksid info ja telliksid maakonna põhiselt. 

 

4. 2021/22 hooaja küttimine 

Põder 

  Limiit   Täitmine P   L  V %        

Kokku 382 367 148 122 99 96 40 33 27 

JN otsus   382         <33 >33 >34 

Vahe   -15               

 

 

 

 

 

 

mailto:ida.virujs@gmail.com


 

Metskits 

  Limiit   Täitmine  S  K  T  %       

Kokku 900 852 284 274 291 95 33 32 34 

JN otsus   947         <30 >35 >35 

Vahe   -95               

 

 

 

 

 

 

 



 

Metssiga 

  Limiit  KAUR Täitmine   K  E  KK KE  KP  KE     % 

Kokku 421 450 421 108 63 54 58 84 54 0 100 

Maakonna küttimise % KAUR ettepanekust  94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Karu 

 

Hunt 

 



 

Lugupidamisega 

Marko Vinni 

IVJS juhatuse esimees 

 

 


