
 

IVJS infokiri Aprill 2020 

Toimunud tegevused: 

15.04 – IVJS juhatuse koosolek; 

Eelseisvad tegevused: 

13.05  - IVJS juhatuse koosolek; 

13.06 – IVJS üldkoosolek;  

 

1. Eesti Imetajate levikuatlas koos "Trapper 2020 

Meie "Trapper 2020" läheb kokku ka imetajate levikuatlase koostamisega. Ühesõnaga saame kaks 

asja ühes teha. Trapper 2020 ühildub imehästi projektiga „Eesti imetajate“ levikuatlase 

koostamisega. Eriti keerukas ongi just selliste loomade kaardistamine nagu tuhkur ja mink. Kuigi 

Trapper 2020 puhul tuleb kütitud ulukist teha pilt sellisena, kus on näha uluki pea ja kogu selja ulatus, 

siis Eesti imetajate levikuatlase koostamise puhul on nugistest parem kaeluse pilt (mets- ja kivinugis) 

kui selja pealt ja minkide puhul ka lõuaalusest või ninast (noored tuhkrud ja mingid). Põhimõtteliselt 

saame Ida-Virumaaga osaleda samal ajal kahes suures projektis. 

Hetkeseisuga on Ida-Virumaa kaart selline (keri lehel allapoole vastava liigini): 

http://kaur.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=2a8ec624ee0f47a1a0a8ecb4e699

7397#  

Info, kuidas andmeid koguda: 

Kõik huvilised on oodatud atlase koostamisse kaasa lööma ning sisestama oma vaatlusi imetajate 

kohta (koht, kuupäev, vaatleja/kütt), mida te kogute ka projekti Trapper 2020 raames: 

Loodusvaatluste andmebaasi või eElurikkusesse. Looduses on selleks mugav kasutada nutirakendusi: 

LVA äppi või eElurikkuse äppi Legulus 

(https://lva.keskkonnainfo.ee/default.aspx?id=1343770484&state=1;877954539;est;lvadb;;). Seda 

saab teha kohe, kui küttimistulemus on olemas looduses koha peal. 

Siiski pole kõigil nutitelefoni kohe käepärast, seega on võimalus edastada andmed ka hiljem, nt 

kodulehe kaudu (https://lva.keskkonnainfo.ee/). 

Samuti saab info sisestada Jahisesse (kui sisestada väikeuluki küttimistulemus sinna, siis lisaks oleks 

vaja kusagil ära märkida ka asukoht, kas siis koordinaadid või küla täpsusega, sest hetkel vist 

väikeuluki kohta nii täpseid andmeid ei küsita Jahises). Kui kogute ise andmed nt Exceli tabelisse või 

http://kaur.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=2a8ec624ee0f47a1a0a8ecb4e6997397
http://kaur.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=2a8ec624ee0f47a1a0a8ecb4e6997397


mingisse andmevormi, saab ka kõik lihtsalt meili teel korraga edastada. Siinkohal oleks muidugi hea, 

kui saaks kuidagi pildid ka (kuna neid nagunii tehakse). 

Lühidalt, kui kütite, siis tehke pilt (mingi, tuhkru ja nugiste) puhul ka kaelast, ninast. Tekitage üks exeli 

tabel kuhu lisate andmed, et kust küttisite jne. ja siis aasta lõpus edastage mulle. Ma edastan 

andmed ise Keskkonnaametile. Aga võite loomulikult otse ise ka saata. 

 

2. Ida-Virumaa 2019/20 jahiaasta küttimise statistika. 

Kokkuvõtlikult võime 2019/20 jahihooajaga rahule jääda. Jahimehed on maakonnas oma 

küttimiskohustused ilusti täitnud. Kõige rohkem kütiti eelmisel aastal metskitsi ja kopraid. Mõlema 

liigi küttimine on ka maakonna senine rekord, kunagi varem pole nii palju neid kahte liiki kütitud. 

Kenasti läks ka põdrajahiga, kuid küttimisstatistika näitab langustrendi. Küttisime see aasta samal 

tasemel, mis oli 2016 aastal. Suure tõenäosusega langeb tänavu aasta küttimine veelgi. Suuresti 

lumeta talv jättis oma jälje ka metssigade küttimisele ja küttimisprotsent oli maakonnas 86%. 

Suurkiskjate küttimine oli maakonnas eeskujulik. Väikekiskjate küttimine järgnevatel aastatel peab 

kindlasti intensiivistuma. Käimasoleval jahihooajal kindlasti vaadata jahtkondade lõikes üle metskitse 

küttimine ja koos panna paika plaan ja küttimise struktuur.  

Kui vaadata Eesti lõikes, siis Ida-Virus kütiti kõige rohkem karusid. Kopraid küttisid meie maakonnast 

enam (Valga-,Võru-,Pärnumaa). Ja hanesid meist enam (Läänemaa ja Lääne-Virumaa). Muidu oleme 

oma küttimismahuga enam vähem kuldne keskmik.  

NB! Eelneval jahihooajal kütiti Ida-Virumaal ka 4 Punahirve.   

Tänan kõiki jahimehi, kes on oma panuse andnud limiitide realiseerimisse.  

Kogu vabariigi statistika leitav IVJS kodulehelt - http://ivjs.ee/  

Suurulukite küttimine 2019/20 

 

Miks ei lähe meie maakonna metskitse küttimise statistika kokku Eesti koondtabeliga, asi on selle, 

et kaks jahtkonda lisasid oma metskitse küttimise statistika JAHIS-esse aprilli kuus!! 
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Metskitse küttimine on tõusutrendis.  

 

 

Väikeulukite küttimine 2019/20 
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Väikekiskjate küttimine aastate lõikes.  

 

Kopra küttimine on tõusutrendis.  
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3. SAK teenuse leping on IVJS ja EJS vahel sõlmitud ja teenuste hinnakiri on järgmine: 

 

5.1 Teenuste eest tasumine toimub alljärgnevalt: 

 

5.1.1 Ühe (1) hukkununa leitud ja maetud metsseaga seotud kulude hüvitamiseks 

tasutakse Töövõtjale 55,41 eurot, millele lisandub käibemaks 20% juhul, kui Töövõtja on 

käibemaksukohustuslane. 

 

5.1.2 Ühe (1) hukatud ja maetud metsseaga seotud kulude hüvitamiseks tasutakse 

Töövõtjale 55,41 eurot, millele lisandub käibemaks 20% juhul, kui Töövõtja on 

käibemaksukohustuslane. 

 

5.1.3 Ühe (1) hukkununa leitud ja konteinerisse toimetatud metsseaga seotud kulude 

hüvitamiseks tasutakse Töövõtjale 33,25 eurot, millele lisandub käibemaks 20% 

juhul, kui Töövõtja on käibemaksukohustuslane. 

 

5.1.4 Ühe (1) hukatud ja konteinerisse toimetatud metsseaga seotud kulude 

hüvitamiseks tasutakse Töövõtjale 33,25 eurot, millele lisandub käibemaks 20% 

juhul, kui Töövõtja on käibemaksukohustuslane. 

 

5.1.5 Ühe (1) kütitud ja seejärel rümba konteinerisse toimetamisega seotud kulude 

hüvitamiseks tasutakse Töövõtjale 33,25 eurot, millele lisandub käibemaks 20% 

juhul, kui Töövõtja on käibemaksukohustuslane. 

 

5.1.6 Ühe (1) kütitud emisega seotud kulude hüvitamiseks tasutakse Töövõtjale 95 

eurot, millele lisandub käibemaks 20% juhul, kui Töövõtja on 

käibemaksukohustuslane. Hüvitist makstakse eeldusel, et küttimist tõendav 

organmaterjal on nõuetekohaselt kohalikku veterinaarkeskusesse toimetatud. 

 

5.1.7 Ühelt (1) metssealt võetud vereproovide eest tasutakse Töövõtjale 9,50 eurot, 

millele lisandub käibemaks 20% juhul, kui Töövõtja on käibemaksukohustuslane. 

Hüvitist makstakse eeldusel, et vereproovid on nõuetekohaselt kohalikku 

veterinaarkeskusesse või Veterinaar- ja Toidulaboratooriumisse toimetatud. 

 

5.1.8 Ühe (1) surnuna leitud metssea leiukohast või kliiniliste tunnustega kütitud 

metsseast teavitamise eest tasutakse Töövõtjale 9,50 eurot, millele lisandub 



käibemaks 20% juhul, kui Töövõtja on käibemaksukohustuslane. Hüvitist 

makstakse eeldusel, et nõuetekohane teavitus on e-maili teel saadetud kohalikku 

veterinaarkeskusesse 

 

4. 23.04.2020 toimus ka EJS juhatuse veebikoosolek. 

Lühidalt võib öelda, et suurt midagi ei otsustatud, aga toon mõned mõtted, sellest koosolekust teieni: 

a. EJS volikogu kuupäeva ei teata, kui selgub annan teada. 

b. Tunnustusavaldusi läbi ei vaadatud, hetkel ei oska ka öelda, millal seda tehakse. Hetkel on 

mõttes, et tunnustusavalduste statuut tehakse ümber ja et ta oleks kõigile arusaadavam. 

Idee on luua ka kolmas märk ja siis põhimõtteliselt oleksid teenetemärgid rivis sellisena: 

1) „METSIS“ – isikule, kellel on teeneid Vabariigi ees; (annab üle EJS) 

2) „ILVES“ – isikule, kellel on teeneid maakonna ees; (annab üle EJS) 

3) „KOBRAS“ – isikule kellel on teeneid kogukonna ees; (annab üle maakonna juhatus, 

maakonna üritusel) 

c. Esmakäitlushoone meetme on PRIA välja kuulutanud, nii et 15/07 kuni 21/07 on eeltäitmine 

ja 22/07 kuni 28/07 on taotluste esitamine. See tähendab, et infopäevad peavad toimuma 

mai/juuni kuu jooksul. Aga kui tuleb täpsem info, siis edastan.  

d. Jahindusorganisatsioonidele panna südamele, et metskitsi peaks see jahihooaeg küttima 

vähemalt samas mahus, mis see aasta ja põdra küttimine Eesti lõikes peaks jääma 5000 

isendi juurde.  

 

Muu info: 

a) IVJS töötajate ametijuhendid on kodulehel üleval – annab objektiivsema ülevaate, millega 

seltsis igapäevaselt tegeletakse ja millised on töökohustused. Ametijuhendid leitavad IVJS 

kodulehelt Seltsist-Põhikiri ja seal on leitavad nii põhikirjad, kui ametijuhendid.  

b) Kes soovivad endale tellida Ida-Virumaa jahtkondade kaardi seinale (jahimajja), andke teada. 

Jahimaa kaardi hind on 50 eurot ja sisaldab kaardi trükki ja raamimist (raami mõõt on 50x70 

ja raam on koos klaasiga).  

 



c) Keskkonnainspektsiooni teadeanne. 

Eriolukorra tõttu on keelatud tegevus lasketiirudes, millest tulenevalt puudub jahimeestel võimalus 

sooritada laskekatseid kuni piiravate meetmete leevendamiseni. Eesti jahimeestel lõppes või peagi 

lõppeb märtsis 5, aprillis 122 ning maikuus 1969 laskekatse tunnistuse (SILE, VINT, KOMBI, VIBU) 

kehtivus. Keskkonnainspektsioon ei karista alates 2020. aasta märtsikuu algusest kehtivuse kaotanud 

laskekatse tunnistuse alusel jahti pidavaid jahimehi. Eriolukorra ajal aegunud laskekatse tunnistuse 

alusel võib jahti pidada kuni 30 päeva pärast eriolukorra piirangute leevendamist ja lasketiirude 

avamist. Enne 1. märtsi 2020 aegunud laskekatse tunnistuse alusel jahti pidada ei või. Jahijärelevalve 

käigus kontrollib Keskkonnainspektsioon jätkuvalt kõikide jahipidamiseks vajalike dokumentide 

olemasolu ja kehtivust ning erisus puudutab vaid eriolukorra ajal aegunud laskekatse tunnistusi. 

NB! Mai kuus on valitsuse poolt luba lasketiirud avada. Seega laskekatsete sooritamisele takistusi 

hetkel ei ole.  

d) Põdra Diana seemneid on veel klubis pakkuda – alles on 7 kg.  

e) Jahtkondade külastus IVJS juhatuse esimehe poolt – Kui erinevad piirangud lõdvenevad, siis 

helistan ja lepin täpsemalt iga jahtkonnaga eraldi külastuse aja kokku. Aga loodan ikka 

mai/juuni kuuga kõik jahtkonnad läbi käia.  

f) Valmis video „Metsloomad teel – Kuidas käituda?“ – video leitav - http://www.ejs.ee/video-

metsloomad-teel-kuidas-kaituda/  

g) Kui soovite oma jahtkonna liiget/liikmeid tänada Tänukirjadega (juubeli / jahistaaži, muude 

teenete eest), siis saate seda teha läbi klubi. Osad jahtkonnad on seda kasutanud. Saadavad 

mulle isiku andmed ja soovi – mille eest Tänatakse ja ma vormistan selle Tänukirja ära ja siis 

saate jahtkonnas üle anda. Panen ühe näite ka: 

 

 

http://www.ejs.ee/video-metsloomad-teel-kuidas-kaituda/
http://www.ejs.ee/video-metsloomad-teel-kuidas-kaituda/


 

Püsige Terved! 

Lugupidamisega 

Marko Vinni 

IVJS juhatuse esimees 

 

 

 

 




