
 

IVJS infokiri oktoober 2022 

 

Toimunud tegevused: 

10.10 – IVJS juhatuse koosolek  

Eelseisvad tegevused:  

9-13.11 – Ulukiroogade nädal Ida-Virumaal  

17.11 – IVJS juhatuse koosolek 

21.11 – Põdrapäev Ida-Virus 

 

1. IDA-VIRUMAAL PIKENDATI KÕIK KASUTUSÕIGUSE LOAD 

 

Keskkonnaamet pikendas 3. oktoobril Ida-Virumaa 20 jahipiirkonna kasutusõiguse lube 

ning selle otsusega said maakonnas kõik load pikendatud. 

 

Ida-Virumaa on teine maakond, kus jahipiirkondade load on 100% pikendatud. 27. septembril 

pikendati ka Tartumaal kõikide jahipiirkondade kasutusõiguse load. 



 

KÕL-i pikendamise osas on jäänud 56 päeva, et esitada Keskkonnaametile taotlus, millele on 

lisatud jahindusnõukogu heakskiitev otsus. Jahindusnõukogu heakskiidu on seni saanud 283 

jahipiirkonda. See on 86% pikendamisele kuuluvatest KÕL-idest jahipiirkondades. 

Kasutusõiguse luba on pikendatud 125 jahipiirkonnal. 

 

2. Riskiloomadelt peaproovide kogumise ja järelkontrolli täitmine 01.10. 2022 

seisuga 

Marutaudi riskiloomadelt proovide laekumine 01.10.2022  (töövõtuleping nr 21) 

 

Vaktsineerimise järelkontrolli proovide laekumine 02.09.2022 (töövõtuleping nr 29) 

Maakond 

Kogutavate 

peade arv 

Laekunud peade ja verede 

arv 01.10.2022 

Laekunud 

peade % 

kogumahust 

Kokku Kokku Rebased Kährikud Kokku 

IDA-

VIRUMAA 65 8 1 7 12 

PÕLVAMAA 64 24 6 18 38 

TARTUMAA 20 0     0 

VÕRUMAA 101 3 1 2 3 

Kokku 250 35 8 27 14 

 

 

 

 



3. Sooduspakkumine põdrakelkudele 

 

 

 



4. Jahikalender 2023 

 

Jahimeeste 2023 aasta kalender on valmis. Käesoleva kalendri fotod on tehtud 2022. aasta 

maikuus Ida-Virumaal Alutagusel toimunud Vereta Jahi fotovõistlusel. Eelmisel aastal 

möödus 25 aastat esimesest Vereta Jahist. Fotovõistlust korraldavad RMK ja Overall. 

Jahimeeste kalender sisaldab igapäevaseid kuu- ja päikesetõusu aegu Paide horisondil, 

jahikalendrit ja teisi jahipidamiseks vajalikke tähtaegu.  

Kalendri üksikmüügi hind on 5 eurot. Jahikalendrid on seltsis juba saadaval.  

 

 

 

 

 

 



5. Ida-Viru Jahimeeste Selts pidas ühisjahti 

 

21. oktoobril toimus Ida-Viru Jahimeeste Seltsi ühisjaht Maidla jahimeeste seltsi 

jahimaadel. 

Päeva alustati leinaseisakuga kauaaegse Ida-Viru Jahimeeste Seltsi raamatupidaja Talvi Vestli 

mälestuseks. 

EJS-i tunnustusavalduste üleandmine toimus juba 15. juunil volinike koosolekul Kosel. 

Kahjuks sellel üritusel ei saanud osaleda Alar Süda, kellele omistati teenetemärk „Kobras“. 

Kus oleks veel õigem koht, kui mitte suure jahi algus, omade ees, see teenetemärk talle üle 

anda. Tänati Alar Süda teenetemärk „Kobras“ tehtud suure töö eest jahinduse arendamisse. 

 



Päev sai avatud ja jahi juhtimise võttis üle Maidla jahimeeste seltsi esimees Ivar Tallermann. 

Päeva jooksul tegime kaks suurt aju. Millest esimene osutus pigem looduses viibimiseks, sest 

loomi ei õnnestunud kohata, ega tabada. Teine aju oli juba sündmusterohkem. Õnnelikel 

küttidel õnnestus tabada üks kaheharuline põdrapull ja üks üksik põdralehm. Seekord tabas 

jahiõnn ühe perekonna liikmeid, küttideks olid Martin ja Meelis Mägi. Seekordne ajujaht 

toimus jahikoertega, seega kindlasti tuleb tänada kõiki jahikoeri ja nende peremehi, kelleta 

poleks ükski loom metsast liikuma hakanud. 

Kahe ajujahi vahel pakkus lõunat Linnamäe lihatööstus. Kes tänas õnnelikke kütte, ka väikese 

meenega, jahi lõppedes. 

Suurte ühisjahtide korraldamise peamine eesmärk ei olegi niivõrd küttimine, vaid 

sotsialiseerumine ja koos olemise võlu. Seda tõestab ka ilmekalt fakt, et selle aasta ühisjahi 

korraldas jahtkond, kes pole otseselt Ida-Viru jahimeeste seltis katuseorganisatsiooni liige, 

vaid on eraldiseseisev MTÜ. Nagu ma jahi avakõnes mainisin, siis meie maakonna tugevus 

seisnebki koostöös ja ühtehoidmise võtmes. Koos olemegi tugevamad ja saame maakonda 

terviklikult arendada ja edasi viia. 

Õhtu lõppes ühise põdramaksa supi ja muude hõrgutiste nautimisega ja heas seltskonnas 

olemisega. 

Täname jahi läbiviimise eest Maidla Jahimeeste Seltsi! 

6. Ulukiroogade nädal 9-13.11.2022 Ida-Virumaal  

  



Toila Spa Hotell restoraniga Mio Mare koostöös Ida-Viru Jahimeeste Seltsi ja Ida-Viru 

Ettevõtluskeskusega viivad läbi ulukiroogade nädala.  

2022 aasta on välja kuulutatud Eesti Jahimeeste Seltsi poolt „Väärtusta jahisaaki aastaks“. 

Seoses sellega võiks sellel aastal rohkem tähelepanu pöörata ka ulukilihale kui väärtuslikule 

toorainele, mis rikastab meie toidulauda. 

Üks osa jahisaagi väärtustamisest on pakkuda kütitud ulukist väärtusliku söömisnaudingut. 

Ulukiliha propageerimine üldsusele annab võimaluse pakkuda klientidele kvaliteetset ja head 

ulukiliha. Enamus meist on harjunud kodusea, veise- või lambalihaga, aga kindlasti annaks 

ulukiliha propageerimine võimaluse nautida ka ulukiliha, mis on oma struktuurilt  hoopis 

teistsuguste maitsenüanssidega, kui seda koduloomade oma. 

Kõigest sellest lähtuvalt viime koostöös Toila Spa restoraniga Mio Mare läbi ulukiroogade 

nädala. Sellel aastal viime läbi pilootprojekti, lootes järgnevatel aastatel suuremat osavõttu ka 

teiste maakondade söögikohtade poolt. 

Ulukiroogade nädal toimub 9 – 13. november 2022.  

9. november algusega kell 19:00 toimub ka eraldiseisev üritus. Ulukiroogade degustatsioon 

koos jahimehejuttudega. Roogade kõrvale vestab jahijutte looduse-ja jahimees Peeter Hussar. 

 

 



Ulukiroogade nädala menüü leitav restorani Mio Mare kodulehelt - Mio Mare menüü - Toila 

Spa Hotell (mis täieneb roogadega jooksvalt).   

Kuna tegemist on ka isadepäeva nädalaga, siis loodame, et isad leiavad aega oma peredega 

külastada ka restorani põnevaid maitseid kogema. 

7. PÕDRAPÄEVAD 2022  

 

NB! Tuletame meelde, et 100%- kütitud põtradelt tuleb koguda ja ülevaatuseks esitada 

alalõualuu. Ülevaatuseks ei pea enam esitama kütitud põdrapullide sarvi, kuid pullidelt 

kogutud alalõualuude saatelehele tuleb täiendavalt märkida isendi sarveharude arv ja 

sarvetüvikute ümbermõõt mõlema sarve kohta eraldi, sarvede laius ning sarve tüüp 

(ankeet leitav lingilt https://keskkonnaagentuur.ee/media/684/download ).  Kütitud 

põdralehmade sigimiselundkondade kogumine jätkub varasemaga võrreldes samas mahus 

ja samade põhimõtete alusel. Sigimiselundkond - emakas koos munasarjadega tuleb võtta 

ühelt lehmalt 5000 ha jahimaa kohta ajavahemikus 10. oktoobrist kuni jahihooaja lõpuni 

kütitud isenditelt. Põdralehmadelt, kellelt kogutakse sigimiselundkond, tuleb vanuse 

määramiseks olenemata küttimise ajast kindlasti võtta ka alalõualuu. Põhjalik juhend 2022 

jahihooajal kogutavates seirematerjalidest on leitav Keskkonnaagentuuri kodulehelt 

www.keskkonnaagentuur.ee  otselink juhendile: 

https://keskkonnaagentuur.ee/media/667/download  

https://keskkonnaagentuur.ee/media/684/download
http://www.keskkonnaagentuur.ee/
https://keskkonnaagentuur.ee/media/667/download


Selleks, et biomaterjalide üleandmine toimuks sujuvalt ja sellega ei suureneks oht 

viirushaiguste levikuks, palume kõik proovid eelnevalt korrektsekt märgistada (lisada 

ankeet koos kõigi vajalike andmetega) ja võimalusel proovid ülevaatuspunkti juba varem 

kohale viia. Täiendav info: Jüri Tõnisson (+372 51 68 052) 

8. EJS-i liikmesorganisatsiooni juhtide ja EJS juhatuse info 

Nõupidamise avas EJS-i president Margus Puust, kes tutvustas, millised on hetkel tähtsad 

teemad ja millest tuleb juttu. Puust rõhutas põtrade õige küttimise olulisust. Samuti peatus ta 

SAK-i vastu võitlemise tähtsusel ja pidas oluliseks, et info kõikidest leitud metssigadest 

jõuaks sinna kuhu vaja. 

Puust rõhutas, et enne, kui tehakse jahifotosid, mõeldaks, kas üldse ja kuidas neid teha. 

Kindlasti ei tohiks kõiki fotosid sotsiaalmeediasse paisata, sellest võib tekkida asjatuid 

probleeme. 

Suurkiskjate olukorra ülevaade 

Karu küttimine enamjaolt lõppenud. 90 karuloast realiseeriti kõik ära (viimane Harjumaal), 

aga kuna 1 piirkonnas kütiti samal ajal 2 karu siis 6 reservloast kasutati 1 luba ära. Alles on 

veel 5 reservluba. Paar taotlust on veel esitatud, aga need pole sügisesed kahjujuhtumid, vaid 

kevadised ja neid ei rahuldatud. 

2022. aasta seirearuandes on prognoositud hundi arvukuse tõusu ning üsna suure 

tõenäosusega on see ka toimunud. Seda toetab ka kahjustuste kasv võrreldes eelmise aastaga – 

ajavahemikus 1. mai kuni 31. september oli keskkonnaameti andmetel tänavu murtud 557 

lammast (2021. aastal murti 226, 2020. a 773 lammast). Tõenäoselt tõuseb murtud lammaste 

arv 800 või 900 isendini. Lisaks on murtud 8 koera, aasta tagasi oli see 0, 2020. aastal aga 14. 

Hundil on sellel hooajal vahemikus 28-30 pesakonda. Peep Männili arvates ehk kõrgemgi 

veel aga see selgub peale lume tulekut. Sellel kevadel jäi alles tõenäoliselt 150-165 hunti. 

Pesakondadest 4 hunti on meil Lätiga ühine. Jahipiirkondadest esitas hundivaatlused eelmisel 

aastal 91% (2020.-77% ja 2019-72%) 



Seoses kärntõve aruteluga kiitis Männil jahimehi ja tõi näiteks väite, et jahimehed on nii 

karude kui ka huntide küttimisel hakanud küttima ka kahjude vähendamise põhimõttel, mitte 

ainult trofee saamise eesmärgil. Sellest tingituna kütitakse haiged loomad enne. 

Arusaamatuks jäi miks arvatakse, et kärntõve nakatumisel pole tõestust suurema suremise 

osas. Eelmisel hooajal oli kütitud loomadest 42% nakatunud ja juurdekasv oli kõigi aegade 

madalaim (-20%). Selgus, et juurdekasvu hulka arvestatakse kõik võimalikud hundi arvukuse 

vähenemise  faktorid. Üks olulisemaid vihjed oli jahimeeste „suurem karistamine“, sest limiit 

vähenes kaks korda ja sellega ei tahetud leppida. 

Arvestades kahjustusi ja pesakondade arvu ja kogu arvukust, on hundi hooaja küttimismaht 

90-145 isendi vahel. Esimese küttimismahu suurendamine toimub juhul kui jooksval 

jahiperioodil ilmneb lisainfot pesakondade ja kahjustute osas. 

Keskkonnaagentuur soovib teha ettepaneku hundi jahialguse edasilükkamist 1 kuu võrra 1. 

detsembrile. Samas aga soovib erilubade väljaandmist tuua lähemale 1. oktoobrile 

kahjustuskohtadesse, et keskkonnaametil oleks väiksem halduskoormus. EJS-i juhatus 26. 

oktoobril seda ettepanekut ei toetanud, pigem soovitakse probleemisendite küttimist alustada 

kuu aega varem, nii nagu seda soovib keskkonnaagentuur. Keskkonnaameti juriidilise 

osakonna sõnum oli, et käskkiri tuleks välja anda võimalikult kiiresti, sest see kindlasti 

vaidlustatakse. Seda juba uue suurkiskja ohjamiskava valguses. Eelmine vaidlustamine ootab 

riigikohtu lahendust. 2 esimest astet on selle tagasi lükanud. 

Esialgsed esimese küttimismahud (NB! Lõplikud selguvad käskkirjas) 

Ida-Viru 3 

Viru 5 

Seakatku olukord 

SAK olukorrast riigis kõnelesid Helen Prommik ja Anne-Ly Veetamm Põllumajandus- ja 

Toiduametist. Nad tegid väga põneva ettekande, mida loodame ka EJS-i saada ja siis 

huvilistele jagada. Räägiti levikust Lätis ja Venemaal. Samuti sellest, et Lõuna-Eestist tuleb 

värskeid katkupositiivseid analüüsivastuseid. Jahimeeste ülesanne on endiselt küttida ära 



vähemalt juurdekasv ja hoida arvukus madalal, et katk ei leviks. Veterinaarid kiitsid jahimehi 

ja tunnistasid, et meie head koostööd on ära märgitud ka Brüsselis. 

Metskitsede seisund 

Metskitsede olukorrast Lääne-Virumaal kõneles Jaan Villak, Rakvere Jahindusklubi 

tegevjuht. Viimane külm talv on kõvasti kahjustanud metskitsepopulatsiooni ja see on 

muutunud nõrgaks. Metskitsedel on erinevad parasiidid ja kopsupõletik ja tõenäoliselt paljud 

tulevat talve üle ei ela. Sama märkis ka Põlvamaa esindaja juhatus liige Tiit Rammul olevat 

sealkandis. Jälgime olukorda. 

 

Lääne-Virumaal on paljudel metskitsedel täheldatud kopsukahjustused. Kops on selgroo 

külge kinni kasvanud ja kopsus valged laigud sees. Kaks rasket talve on tekitanud kitsedele 

kopsukahjustusi. Kui samuti täheldate metskitse lahkamisel anomaaliad, siis viia PTA 

laborisse. PTA ei soovita seda organit süüa, ka koertele mitte anda. 

PTA esindajad soovitasid kindlasti ühendust võtta piirkondliku veterinaariga ja asju arutada. 

Võimalik on analüüside tasumine riigi poolt. 

 



Ülevaade ulukitest teel 

Infot „Ulukid teel“ projektist andis projektijuht Urmas Salmu. Ta tegi ülevaate ulukitele 

ohtlikest kohtadest meie teedel ja rääkis, kuidas on läinud projekt. Kaks kolmandikku 

maakondadest on projektiga ühinenud ja üle viiekümne kilomeetri on reflektoreid 

paigaldatud. Esmaste hinnangute põhjal on ka hukkumine vähenenud. Täpsemat analüüsi aga 

veel koostatakse. 

 

 



 

 



 

2022 aastal on reflektorite piirkonnas juhtunud 6 liiklusõnnetust ( 2 põdraga, 3 metskitsega ja 

1 metsseaga).  

Trofeede hindamine 

 

Trofeede hindamisest ja vabariikliku trofeenäituse korraldamisest rääkis Ive Kuningas, EJS-i 

juhatuse trofeetöögrupi juht. Juhatus on trofeeteema väärtusta jahisaaki aastal tähtsustanud ja 

moodustanud töögrupi. Ive kõneles, kuidas toimub trofeede hindamine, kui palju see maksab 

ja kuhu läheb raha. Raha jääb piirkonda, mida kasutatakse trofeeasjanduse arendamiseks. Ta 

rääkis ka kuidas on asi korraldatud Saaremaal, kus hinnatakse ära praktiliselt kõik trofeed ja 



analüüsitakse küttimist. Järgmisel aastal on soov korraldada Saaremaal vabariiklik trofeede 

näitus. 

 

 

 



Ülevaade jahiajakirjast ja linnukaitselisest projektist 

Ajakirjast Eesti jahimees rääkis peatoimetaja Jaanus Vaiksoo. Ta selgitas, kuidas meie 

ainukene eestikeelne jahiajakiri riigis valmib ja kuidas kajastatakse teemasid. Oluline on 

aastateema, aga seda kajastatakse ka järgmistel perioodidel. Ta tõi näiteks jahikoda korda 

aasta, milline rubriik jätkub ka sellel ja järgmisel aastal. Peatoimetaja soovis, et antakse 

põnevatest sündmustest rohkem ka talle teada, et kõiki huvitavad teemad saaksid kajastatud. 

Projekti „Väikekiskjate küttimine liigikaitseliselt olulistel rannaniitudel“ tutvustas samuti 

Jaanus Vaiksoo, kes on selle projekti juht. Ta tõi näiteid, kuidas projekti esimesel aastal 

saavutati juba häid tulemusi. Seda tehakse koostöös jahimeeste, keskkonnaameti ja teadlaste-

ornitoloogidega. 

Samuti on Ida-Virumaal tulemas metsnugise küttimise projekt. 

EJS-i tegevjuhi Tõnis Kortsu sõnul on sellised projektid jahimeestele äärmiselt olulised. Ta 

ütles, et nende projektide puhul on oluline nii sisu, kui ka vorm. Just see, et projekti viivad 

läbi jahimehed näitab seda, et jahindus on looduskaitse praktiline osa ja jahimehed on 

sisuliselt looduse praktilised kaitsjad. Selliste projektide läbiviimine aitab kogukonnas 

jahindust ja jahipidamist hästi selgitada. 

Ülevaade IT arendustest 

EJS-i IT arendustest rääkis projektijuht Karri Urban. Ta selgitas, mis on hetkel käsil ja mis on 

lähiaja prioriteedid. Hetkel on töös põllumassiivide Jahisesse kandmise rakendus, mis toimub 

põllumajandustootjate ja jahimeeste ühisel rahastamisel. See rakendus hõlbustab 

põllumeestega lepingute tegemist ja nende kandmist Jahisesse. Samuti tutvustas ta, kaugel on 

äpi arendus.  

Ülevaade aktuaalsetest teemadest 

Päeva lõpuks kõneles olulistel teemadel tegevjuht Tõnis Korts. 

Korts tegi kokkuvõtted kasutusõiguse lepingute pikendamisest. Üle 90% jahipiirkondadest on 

nõusolekud maakondlikest jahindusnõukogudest saanud ja KeA-s toimub aktiivselt 

pikendamine. Protsess on tervikuna läinud hästi. Mõned probleemkohad on, aga nendega 



tegeletakse. Tegevjuht tuletas meelde, et väga viimane aeg on esitada avaldus 

jahindusnõukogule, kes seda pole teinud, aga soovib teha. On mitmeid jahiseltse, kes ei soovi 

selle korra järgi pikendada, vaid osaleda avalikul pakkumisel. See on iga seltsi enda valik. 

Samuti tuletas tegevjuht meelde, et avaldus pikendamiseks Keskkonnaametile peab olema 

esitatud hiljemalt 30. novembriks. Avaldusele peab olema lisatud jahindusnõukogu 

heakskiitev otsus. Seda ei tohi maha magada. 

Edasi rääkis tegevjuht raadiosagedustest. Riigis on tekkinud huvitav olukord, kus riigi 

erinevatel institutsioonidel on väga erinevad seisukohad. Õiguskantsler peab pealtkuulamist 

lubamatuks ja Keskkonnaamet oma tegevust õiguspäraseks. Ajad on muutunud ja see mis oli 

15 aastat tagasi normaalne, ei pruugi täna seda olla. EJS jälgib huviga seda debatti ja ootab 

ära, millisele ühisele seisukohale jõuab riik. Siis teame ka meie, kuidas on õige edasi 

toimetada ja milliseid kokkuleppeid kellega sõlmida. 

Tegevjuhi sõnul on hea uudis see, et helisummutiga seonduv seaduseparandus peaks jõudma 

peatselt riigikokku, hetkel on see valitsuses. Kui hästi läheb, jõustatakse see üsna varsti. Siis 

ei pea enam helisummutit relvalt pidevalt maha kruttima. 

Tegevjuht rääkis ka projektist Oma Nahk. See on tegevus, mida viiakse läbi väärtusta 

jahisaaki aasta raames ja mille eesmärk on legaalselt kütitud looduslike karusnahkade 

kasutuselevõtt läbi spetsiaalse märgistuse. Huvi karusnaha vastu kasvab ja Oma naha märgi 

kasutuselevõtt hõlbustab tarbijal valikute tegemist. 

Seda märki koostatakse koos Eesti Käsitööliiduga ja paljude teiste organisatsioonidega, sh 

nahakunstnikega ja kunstikõrgkoolidega. Märk tuleb lisaks nahale ka puidule, savile, villale ja 

mitmetele teistele looduslikele toormetele.  Märki esitletakse Mardilaadal novembri algusel. 

Tegevjuht rääkis samuti nagu presidentki jahifotode tegemisest. Jahindus on vaikiv kunst ja 

nagu näiteks kirurgide tegevusest ja sõdurite õppustest ei tehta detailseid fotosid ja ei paisata 

neid internetti, nii ei tehta seda ka jahipidamise detailidest. See, mis kirurgile on normaalne 

oma töös, ei pruugi seda olla kõrvalisele inimesele. Detailsed fotod operatsioonist võivad esile 

kutsuda vaatajates väga erinevaid reaktsioone. Seega, enne kui pildistad, mõtle, kas seda on 

vaja. Ei ole olemas kinniseid gruppe. Ülesse pandud fotol on komme oma elu elada. 

Tegevjuht rääkis meediamonitooringust ja võimalusest, et kõik, kes on EJS-i liikmed läbi 

organisatsiooni saavad tellida igapäevase ülevaate jahindust puudutavast meediast. Igal päeval 



kell 9 laekub soovijatele postkasti ülevaade eelmise päeva kirjutavast, näitavast ja rääkivast 

jahindust puudutavast meediast. See on makstud keskuse poolt ja liikmetele tasuta ja annab 

võimaluse omada pidevat ülevaadet nii jahindust puudutavast kui ka meiega seonduvatest 

muudest teemadest. Huvilistel võtta ühendust pressiesindaja-toimetaja Andra Hamburgiga. 

Korts tutvustas ka Euroopa Komisjoni peatset kehtima hakkavat määrust pliihaavlite 

kasutamise kohta märgaladel. Alates 15. veebruarist 2023. aastal on keelatud märgadel ja 100 

meetrit nendest kasutada küttimisel pliihaavleid. Märgalade definitsiooni peetakse Ramsari 

konventsiooni järgi, millega märgalaks loetakse sisuliselt iga liigniiske ala, raba, soo, jõed-

järved, tiigid, kraavid jms. Samuti loetakse pliihaavlite kasutamiseks nende märgalal kaasas 

kandmine. See on kõigile arusaamatu, kuidas selline süütuse presumptsiooni rikkuv 

regulatsioon sattus määrusesse. Eks seda saame näha, kuidas rakendamine toimuma saab. 

Kõige lõpuks rääkis Korts, et abi Ukrainale jätkub. Senini on kõik läinud hästi, kogutud ja 

soetatud konservid on jõudnud kõik sihtkohta. Seltsidel palutakse võimalusel kas annetada 

lihakonserve või raha nende soetamiseks. Ukraina poolt on tugev vajadus lihakonservide järgi 

olemas. Info leiab siit. 

9. Põdra ja metskitse küttimise vahekokkuvõte Ida-Virumaal  

Edastan selle hooaja põdra küttimise vahekokkuvõtte. Kõige suurem mure tundub tänavu 

aasta olevat vasikate puudus. Minu sügav soovitus on, et palun mitte kompenseerida vasikate 

puudust suurte loomade küttimisega. Jahindusnõukogust on koos limiitidega antud selge 

suunitlus, et küttida tuleb struktuurselt (vahekorras 33;33;33). Olukorras, kus hakkate lihtsalt 

limiiti küttima, siis lõikate kahekordselt näppu. Lisaks sellele, et pole kütitud struktuurselt, 

teete asurkonnale ka sellega selget liiga. Pigem jätta vasikate % küttimata ja koos sellega ka 

limiit küttimata. Seda me vähemalt suudame jahindusnõukogus selgitada, et miks jäi limiit 

täitmata.  

Metskitsega tundub see aasta asi olevat eriti täbar. Limiidi on täitnud hetkel Kohtla-Nõmme ja 

kiidan jahtkonda, et kütitud on ka struktuurselt. Suure tõenäosusega punnitavad 4-5 jahtkonda 

ka limiidi täis, aga hetkel võib prognoosida, et suure tõenäosusega jääb limiit täitmata. Lisaks 

on jätkuvalt metskitse küttimine liialt sokkude poole kaldu. Ka siin on tegelikult nõue küttida 

struktuurselt (33;33;33).  

https://www.ejs.ee/ejs-jatkab-lihakonservide-kogumisega-ukraina-heaks/


NB! 17.12.2022 toimub seltsi üldkoosolek, arvan, et seal peame hakkama tõsiseid otsuseid 

vastu võtma. Kuidas edaspidi ikkagi oleks mõistlik sõraliste asurkondi majandada.  

Põdra küttimise statistika 2022 

 

pull lehm vasikas pull lehm vasikas

Alajõe 25 9 6 2 1 36 67 22 11 18960 0

Anguse 25 0 #### #### ##### 13623 0

Auvere 17 10 5 4 1 59 50 40 10 15350 1

Avinurme 25 11 5 6 44 45 55 0 20760 1

Kauksi 8 0 #### #### ##### 8930 0

Kiikla 16 5 4 1 31 80 20 0 16700 0

Kivinõmme 17 7 3 3 1 41 43 43 14 14650 0

Kiviõli 15 10 4 5 1 67 40 50 10 19050 1

Kohtla-Nõmme 13 9 2 4 3 69 22 44 33 15490 1

Kuremäe 9 3 1 2 33 33 67 0 11030 0

Kurtna 11 3 1 2 22 33 67 0 7780 0

Lohusuu 13 9 2 4 3 69 22 44 33 11490 1

Maidla 25 9 3 5 1 36 33 56 11 20280 0

Mäetaguse 6 4 2 2 67 50 0 50 9600 0

Narva 9 7 4 2 1 78 57 29 14 12430 1

Ontika 7 6 3 1 2 86 50 17 33 10480 1

Oonurme 20 8 5 3 40 63 38 0 8980 1

Permisküla 9 3 3 33 100 0 0 14570 0

Remniku 15 5 3 1 1 33 60 20 20 13040 0

Sillamäe 13 2 2 15 100 0 0 13090 0

Tamme 8 4 2 2 50 50 50 0 14260 0

Tudulinna 12 0 #### #### ##### 13070 0

Vaivara 15 3 2 1 20 0 67 33 13750 0

Voka 16 8 3 4 1 50 38 50 13 19330 0

Kokku 349 135 63 53 19 39 47 39 14 336693 0

JN otsus 382 <33 >33 >34

Vahe -247

Jahindusli

k  pindala

Kütitud 

1000 ha 

kohtaJahipiirkond Min. Kütitud

sellest
Täitmis

e %

%



 

 

Lugupidamisega 

Marko Vinni 

IVJS juhatuse esimees 

sokk kits tall sokk kits tall

Alajõe 46 12 8 2 2 26 67 17 17 18960 1

Anguse 12 0 #### #### #### 13623 0

Auvere 21 4 4 19 100 0 0 15350 0

Avinurme 100 21 20 1 21 95 0 5 20760 1

Kauksi 13 0 #### #### #### 8930 0

Kiikla 24 2 2 8 100 0 0 16700 0

Kivinõmme 10 0 #### #### #### 14650 0

Kiviõli 70 11 9 2 16 82 18 0 19050 1

Kohtla-Nõmme 15 15 5 5 5 100 33 33 33 15490 1

Kuremäe 21 0 #### #### #### 11030 0

Kurtna 30 19 15 3 1 63 79 16 5 7780 2

Lohusuu 40 4 3 1 10 75 25 0 11490 0

Maidla 50 25 16 3 6 50 64 12 24 20280 1

Mäetaguse 35 8 6 2 23 75 0 25 9600 1

Narva 20 8 3 2 3 40 38 25 38 12430 1

Ontika 27 14 6 3 5 52 43 21 36 10480 1

Oonurme 25 7 6 1 28 86 14 0 8980 1

Permisküla 6 1 1 17 100 0 0 14570 0

Remniku 9 1 1 11 100 0 0 13040 0

Sillamäe 15 0 #### #### #### 13090 0

Tamme 30 2 2 7 100 0 0 14260 0

Tudulinna 35 0 #### #### #### 13070 0

Vaivara 15 3 3 20 100 0 0 13750 0

Voka 30 15 10 3 2 50 67 20 13 19330 1

Kokku 699 172 120 25 27 25 70 15 16 336693 1

JN otsus 699 <30 >35 >35

Vahe -527

Metskitsede küttimine 2022/23

Jahipiirkond JN otsus Kütitud

sellest Täit

mise 

%

%

Jahindusli

k  pindala

Kütitud 

1000 ha 

kohta



 

 


