
 

IVJS infokiri Märts 2020 

Toimunud tegevused: 

11.03 – IVJS juhatuse koosolek; 

Eelseisvad tegevused: 

Kahjuks on seoses viirusega kõik tegevused hetkel lükatud edasi.  

15.04 – IVJS juhatuse koosolek; 

IVJS üldkoosolek (Jõhvi, Oru 1.a) –  toimub kui viiruse levik on peatunud.  

30.04 – IVJS hooaja lõpupidu (Illuka mõisa seminarihoones) – toimub sel juhul, kui viiruse levik on 

peatunud.   

Jahitunnistuse koolitus   (Jõhvis, Oru 1.a) – lükkus edasi, toimub kui viiruse levik on peatunud.  

 

 

1. Metskitse küttimisest Ida-Virumaal 2019/20 jahihooajal  

Vabandan, et veebruarikuu infokirja oli sattunud üks valeväide. Nimelt ei ole Ida-Virumaa 

jahindusnõukogu teinud otsust küttida 10 kitse/1000 ha kohta. Seega Ida-Virumaale see nõue ei 

kehtinud. See soovitus pärineb Keskkonnaagentuuri 2019 küttimissoovitusest (lk 68, 69) ja täpne 

sõnastus sealt on: „Kõrgema metskitse asustustihedusega maakondades Jõgeva-, Tartu-, Põlva-, 

Võru-, Valga- ja Viljandimaal tuleks üldreeglina kõikides jahipiirkondades küttida metskitsi 

minimaalselt tasemel 10 isendit 1000 ha jahimaa kohta, erandina võiks madalamat küttimissurvet 

rakendada vaid suuremaid raba- ja sooalasid sisaldavates jahipiirkondades.“ See info tuli mulle EJS 

tegevjuhtide koosolekult ja ma ei kontrollinud seda fakti üle. Seega Vabandan valeväite esitamise 

eest.  

Jahiload 

§ 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 

 

Miks ma selle paragraafi punkti teile uuesti meeldetuletuseks siia panin on see, et kahjuks ikka 

sisestatakse küttimistulemusi JAHIS-esse rikkudes seadust. Ja selle tulemusena tuleb aruandeid ja 

muud statistikat kogu aeg ümber teha.  

31 jaanuaril lõppes metskitse jaht ja veebruarikuu lõpu statistika näitas, et me olime küttinud 1078 

metskitse. Siis tegelikult kanti ka märtsi kuus veel kütitud metskitse lube infosüsteemi. Ja tegelik 

küttimine metskitsele oli 1087 isendit, mis teeb maakonna limiidist 96%, kui sinna lisada 2019 aastal 

hukkunud loomad, mida oli 215. Siis oleme küttimislimiidi metskitse puhul täitnud.  

Väikeulukilubade sisestamisega on tegelikult seis samuti mitterahuldav. Palun sisestage oma 

küttimised iga päeva lõpus JAHIS-esse. Siis on jooksev statistika olemas ja keegi ei riku 10 päeva 

nõuet.  

 

 

2. Küttimisest Ida-Virumaal 2019/20 jahiaastal. 

Märtsikuu infokiri oligi suuresti mõeldud jahindusaasta kokkuvõttele. Kahjuks lükkas viiruse puhang 

IVJS üldkoosoleku edasi ja ma sooviks seda kokkuvõtet presenteerida enne üldkoosolek ja alles siis 

avalikult. Seega teen loodetavasti suurema ülevaate jahihooajast aprillikuu infokirjas.  

Hetkel panen teile siia maakonna koondtabeli küttimisest (hõlmab IVJS seltsi all olevaid jahtkondi). 

Olemas on ka kogu maakonna suurulukite küttimise aruanne: 

a) Põder – 464 -  limiit täidetud 100% 

b) Metskits – 1087 - limiit täidetud 96% 

c) Metssiga -214 -  limiit täidetud 86% 

d) Karu 12 – limiit täidetud 100% 

e) Hunt 5 – limiit täidetus 100% 

Kogu statistiline pool on ka lahti võetud ja selle edastan aprillikuu infokirjas.  



 



3. Pikemalt relvaseaduse punktide muudatustest 

Anname teada, et 1. märtsil 2020 jõustuvad relvaseaduse muudatused. Kuna eelnõu menetlus venis 

oodatust pikemaks, siis tuletame meelde, milliseid teemasid see puudutas ja mis on olulisemad 

muudatused võrreldes senisega. Esmalt juhime tähelepanu aga sellele, et suures osas puudutavad 

muudatused eelkõige uusi relvaomanikke, ehk neid inimesi, kellel enne 1. märtsi 2020 relvaluba ega 

relva polnud (vt seaduse rakendamise erisused relvaseaduse §-s 91 lg 22-35). 

 Relvad liigitatakse A-, B- ja C-klassi ning teatud tulirelvade ja padrunisalvede kasutamist piiratakse 

oluliselt. 

•        Selleks, et EL-is tervikuna oleks ühesugused reeglid relvade käitlemisel ja et liikmesriikidel oleks 

parem ülevaade ringluses olevatest relvadest, jagatakse liikmesriikides relvad ühtsetesse klassidesse. 

Sellega muutub näiteks relvadega reisimine (nt laskespordi või jahipidamise eesmärgil) kasutajale 

mugavamaks ja riikide jaoks kontrollitumaks. 

•        Tsiviilkäibes piiratakse teatud poolautomaatsete kesktulepadrunit kasutavate tulirelvade 

käitlemist. Sellisteks tulirelvadeks on relvad, millele on kinnitatud lühikese tulirelva (püstoli) korral 

padrunisalv, mis mahutab rohkem kui 20 padrunit, või pika tulirelva (püssi) korral padrunisalv, mis 

mahutab rohkem kui 10 padrunit. 

•        Sellise padrunisalvega relvade kasutamise õigus jääb teatud tingimustele vastavatele 

sportlaskjatele, kollektsionääridele, riigikaitses osalejatele, ajalooliste sündmuste taasetendajatele ja 

kaitseliitlastele. Enesekaitseks soetatud relval sellist padrunisalve olla ei tohi. Ka ei tohi sellist 

padrunisalve olla inimesel, kellel üldse relvaluba pole. Piiratud käibega padrunisalve soetamisel tuleb 

esitada isikut tõendav dokument, relvaluba või Kaitseliidu relvaluba. 

  

Kõrgema ühiskonnaohtlikkusega tulirelvade sportlaskmises kasutajatele kehtestatakse täpsemad 

nõuded, mis annavad neile õiguse omada A-klassi tulirelvi ja nende suuri padrunisalvesid. 

•        Kehtima jääb üldnõue, et sporditulirelva soetamine, omamine ja valdamine on lubatud vastava 

spordialaga tegeleva laskespordiklubi liikmele. 

•        Rangemad reeglid sätestatakse A-klassi tulirelva omamisele sporditulirelvana - A-klassi tulirelv 

on lubatud vähemalt 18-aastasele isikule, kes on olnud laskespordiklubi liige viimase kahe aasta 

jooksul vähemalt 12 kuud. Samas peab ta olema osalenud vähemalt ühel ametliku 

laskespordiorganisatsiooniga seotud võistlusel. 

•        Laskespordiorganisatsiooniga seotud võistluse nõue välistab pahatahtliku tegevuse näiliste 

võistluste korraldamisel. 

•        Laskespordiklubil tuleb oma liikmete nimekiri hoida ajakohane ja võimaluse korral teha see 

kättesaadavaks Politsei- ja Piirivalveametile järelevalve tegemiseks. Samuti tuleb laskespordiklubil 

teavitada Politsei- ja Piirivalveametit laskesportlase liikmeõiguse lõppemisest. 

  



Täpsustatakse laskespordiorganisatsiooni ja laskespordiklubi mõistet ning täiendatakse neile 

esitatavaid nõudeid. 

•        Mõistete sisustamisel on arvestatud senist loogikat ja spordiorganisatsioonides levinud 

praktikat, mille järgi sportlased kuuluvad klubidesse (RelvS-is laskespordiklubi – nt Koeru 

Laskespordiklubi, Audentese Spordiklubi, Eesti Reservohvitseride Kogu, Klubi Tajask, Elva Suusaklubi 

jne), mis omakorda kuuluvad alaliitudesse (RelvS-is laskespordiorganisatsioon – nt Eesti Laskurliit, 

Eesti Jahispordi Liit jne). 

•        Uue termini laskespordiklubi kasutuselevõtt ei tähenda seda, et näiteks laskesuusatamisega 

tegelev klubi, kelle nimetuses ei ole viidet laskespordiga tegelemisele, peaks oma nime vahetama. 

Eelkõige tuleb klubidel lähtuda sellest, et nende põhikirjas sisalduks viide sellise spordialaga 

tegelemisele, kus on vaja kasutada piiratud tsiviilkäibega relvi. 

  

Soodustamaks korrektset ja heaperemehelikku relvade kollektsioneerimist täpsustatakse 

kollektsioneerimise eesmärke ja tingimusi ning julgeoleku tagamiseks piiratakse laskmiskõlbulike 

relvade kogumise tingimusi. 

•        Politsei- ja Piirivalveametil tuleb enne kollektsioneerimisloa väljastamist hinnata isiku sobivust 

kollektsionääriks ja hinnata ka isikust tulenevat võimalikku ohtu riigi julgeolekule. Kuna koguda on 

lubatud muu hulgas automaattulirelvi, sh kuulipildujaid, ning enamohtlikke padruneid ja tulirelvi, 

peab riik loa andmisel kontrollima isiku tausta hoolikalt, et välistada ohtlike ja suure tulejõuga 

tulirelvade sattumine mitteseaduskuulekate isikute kätte. 

•        Kollektsioneerimisloa kehtivus lüheneb viiele aastale. 

•        Kollektsioneeritavatele laskekõlblikele tulirelvadele ja laskemoonale, mis on valmistatud pärast 

1945. aastat seatakse piirid, et kollektsiooni ei kogutaks piiramatus koguses tänapäevaseid relvi ja 

laskemoona, mis võib kujutada julgeolekuriski. Näiteks keelatakse pärast 1945. aastat valmistatud üle 

12,7 mm kaliibriga (lõpeb rahvusvaheliselt kokkulepitud tsiviilkäive) laskekõlbliku vintraudse tulirelva 

ja üle 20 mm kaliibriga laskekõlbliku sileraudse tulirelva ning nende laskemoona kollektsioneerimine. 

•        Kollektsioneeritavate padrunite arv ei tohi ületada 200 padrunit ühe padrunimudeli kohta, mille 

tootmist alustati pärast 1945. aastat. 

•        Tulirelvade ja laskemoona valmistamise aega tõendab eelkõige kollektsionäär ise, kuna 

eeldame, et neil kui ajaloolise ja kultuurilise väärtusega esemete omanikel on head teadmised oma 

kollektsiooni kohta. 

  

Relvaseadust kohaldatakse edaspidi ka muuseumi relvakollektsioonile, misläbi muutub selgemaks 

relvi kollektsioneerivate isikute staatus ja neile esitatavad nõuded. Samuti paraneb riigil ülevaade 

muuseumide relvakollektsioonide hulgast, seisundist ja paiknemisest üle Eesti. 

•        Muuseum, kelle relvakollektsiooni kuulub RelvS §-des 19, 20 ja 833 nimetatud relv või 

laskemoon, peab hiljemalt 2021. aasta 1. märtsil liituma muuseumide andmekoguga. 



•        Muuseum, kellel ei ole relvaseaduse alusel väljastatud kollektsioneerimisluba ja kes ei liitu 

muuseumide andmekoguga tähtaegselt või kes ei soovi muuseumide andmekoguga liituda, peab 

relvad võõrandama või üle andma vastavat õigust omavale isikule või viivitamata esitama Politsei- ja 

Piirivalveametile taotluse kollektsioneerimisloa väljastamiseks. Muuseum, kes ei täida kumbagi 

nõuet, peab tema valduses olevad piiratud käibega ja keelatud relvad andma üle Politsei- ja 

Piirivalveametile. 

•        Muuseum peab määrama relvade eest vastutava isiku hiljemalt 2021. aasta 1. märtsil. 

•        Muuseumide relvakollektsiooni käitlemise täpsemad nõuded kehtestab kultuuriminister 

määrusega ja selle üle teostab järelevalvet Muinsuskaitseamet. 

 Relva ja laskemoona hoiutingimused muutuvad paindlikumaks. 

•        Lisaks seni kehtinud raudkapile võib edaspidi relvakapina kasutada ka muust vastupidavast 

materjalist relvakappi, mis vastab turvalisust tõendava ja murdvarguse vastase kaitse klassi määrava 

standardi nõuetele. 

 Relvade ja laskemoona Euroopa Liidus edasitoimetamise võimalused laienevad, muutuvad 

mõnevõrra dokumendid, mille alusel relvi edasi toimetada tohib. 

•       Seoses relvade A-, B- ja C-klassi jagunemisega, tuleb tulirelvapassi, eelloale või loale märkida 

edasitoimetatava relva klass. D-klassi uue regulatsiooniga enam ei eksisteeri. 

•       Relva klassi määramisel jälgitakse, milline padrunisalv relval on – oluline on tootja poolt relvale 

ette nähtud suurusega padrunisalv. 

•       Senised B-klassi jahitulirelvad tuleb üle hinnata – st tuleb välja selgitada, kas relv kuulub 

jätkuvalt B-klassi või muutub relva klass ja relv kuulub edaspidi C-klassi. Tulirelvapassi tohib 

jahirelvana kanda üksnes C-klassi relva. Samamoodi tuleb üle hinnata kõik sporditulirelvad, kuid 

tulirelvapassi tohib spordiotstarbega kanda nii A-, B- kui C-klassi relvad. 

•       Relvaga teise EL-i liikmesriiki reisimisel peab padrunisalv olema üksnes originaalsuurusega ehk 

padrunisalv ei tohi olla ümber ehitatud, ajutise piirajaga vms. 

•       Lisandub laskekõlbmatute relvade edasitoimetamine eelloa ja loa alusel. 

•       Riigilõivu tasumisest vabastus kehtib vaid laskespordiorganisatsioonile, mitte laskespordiklubile. 

  

Mõnevõrra täienevad tegevusloa omanike õigused ja kohustused. 

•        Lisaks senisele relvade laenutamise võimalusele lasketiirus võib vastavat tegevusluba omav isik 

edaspidi relvi laenutada ka laskepaigas teenusena. 

•        Tegevusloa taotlemisel lisandub usaldusväärsuse tingimus. 

•        Toimingud piiratud käibega padrunisalvega tuleb kanda relvade müügiraamatusse. Samamoodi 

relva soetamisega tuleb ka piiratud käibega padrunisalve ostjalt nõuda isikut tõendava dokumendi ja 

relvaseaduse või Kaitseliidu seaduse alusel väljastatud relvaloa esitamist. 



•        Relvade ja laskemoona müügi tegevusluba omav isik võib keelduda terviklike padrunite või 

laskemoona komponentide omandamise tehingu lõpuleviimisest, mida ta peab tehingu olemuse või 

ulatuse tõttu põhjendatult kahtlaseks. Igast sellise tehingu tegemise katsest peab viivitamata 

teavitama Politsei- ja Piirivalveametit. Kui sellisest tehingust ei teatata, võib järgneda 

väärteomenetlus ja karistus. 

  

Relvaseaduse, riigilõivuseaduse ja strateegilise kauba seaduse muutmise seaduse (tulirelvadirektiivi 

ülevõtmine) tekstiga on võimalik tutvuda Riigi Teatajas: 

https://www.riigiteataja.ee/akt/112022020001  

Relvaseaduse 1. märtsil jõustuva redaktsiooni terviktekstiga on võimalik tutvuda Riigi Teatajas: 

https://www.riigiteataja.ee/akt/112022020008  

Eelnõu menetlusega Riigikogus ja eelnõu materjalidega on võimalik tutvuda Riigikogu lehel: 

https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/a18ec81f-9133-46b2-b220-

6201973468a2/Relvaseaduse,%20riigil%C3%B5ivuseaduse%20ja%20strateegilise%20kauba%20seadu

se%20muutmise%20seadus%20(tulirelvadirektiivi%20%C3%BClev%C3%B5tmine)  

4. Jahtkondade külastus  

Mai ja juunikuu jooksul on IVJS juhatuse esimehel plaanis külastada kõiki Ida-Virumaal tegutsevaid 

jahtkondi.  

Mõte on, et tulen kohale ja räägime muredest, rõõmudest. Kuidas saame üksteisele toeks olla ja 

millised on plaanid. Vastuvõttajale piiranguid ei ole, võib kogu jahtkond laua taha tulla, võib 

jahtkonna juhatus ja võib ka jahtkonna esimees üksinda. Kui jahtkonnal on olemas jahimaja või 

esmakäitlusruum, siis koguneks seal. Kui ei, siis võime koguneda kokkulepitud kohas. Mõned mõtted, 

mida võiksime kokkusaamisel arutada: 

 Ida-Viru ajaloo jahiraamat; 

 Jahimajad ja esmakäitlushooned jms.; 

 Kuidas Selts saab abiks olla ja vastupidi, ideed, mõtted; 

 Liikmed, jahikoerad jms.;  

 Küttimine;  

 Koostan jahtkondade kataloogi;  

Panen kaasa tabeli, saate sealt aegu vaadata ja siis endale sobiva kuupäeva välja valida. 

NB! Naaberjahtkonnad võiksid vaadata välja enam vähem ühe kuupäevaga päevad, et sõitmist 

vähem oleks.  

Paremal pool on välja pakutavad kuupäevad. Teie märkige omale sobivad kuupäevad vasakusse tulpa 

ja edastage mulle. Võite ka mõne endale sobiva kuupäeva ja kellaaja välja pakkuda.  

1   Alajõe 05.05 kell 18:00 

2   Anguse 06.05 kell 18:00 

3   Auvere 09.05 kell 10:00 

https://www.riigiteataja.ee/akt/112022020001
https://www.riigiteataja.ee/akt/112022020008
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/a18ec81f-9133-46b2-b220-6201973468a2/Relvaseaduse,%20riigil%C3%B5ivuseaduse%20ja%20strateegilise%20kauba%20seaduse%20muutmise%20seadus%20(tulirelvadirektiivi%20%C3%BClev%C3%B5tmine)
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/a18ec81f-9133-46b2-b220-6201973468a2/Relvaseaduse,%20riigil%C3%B5ivuseaduse%20ja%20strateegilise%20kauba%20seaduse%20muutmise%20seadus%20(tulirelvadirektiivi%20%C3%BClev%C3%B5tmine)
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/a18ec81f-9133-46b2-b220-6201973468a2/Relvaseaduse,%20riigil%C3%B5ivuseaduse%20ja%20strateegilise%20kauba%20seaduse%20muutmise%20seadus%20(tulirelvadirektiivi%20%C3%BClev%C3%B5tmine)


4   Avinurme 09.05 kell 14:00 

5   Kauksi 13.05 kell 18:00 

6   Kiikla 16.05 kell 10:00 

7   Kivinõmme 16.05 kell 14:00 

8   Kiviõli 17.05 kell 10:00 

9   Kohtla-Nõmme 17.05 kell 14:00 

10   Kuremäe 19.05 kell 18:00 

11   Kurtna 20.05 kell 18:00 

12   Lohusuu 23.05 kell 10:00 

13   Maidla 23.05 kell 14:00 

14   Mäetaguse 24.05 kell 10:00 

15   Narva 24.05 kell 14:00 

16   Ontika 26.05 kell 18:00 

17   Oonurme 27.05 kell 18:00 

18   Permisküla 30.05 kell 10:00 

19   Remniku 30.06 kell 14:00 

20   Sillamäe 31.05 kell 10:00 

21   Tamme 31.05 kell 14:00 

22   Tudulinna 03.06 kell 18:00 

23   Vaivara 04.06 kell 18:00 

24   Voka   

 

 

Muu info: 

a) Kokkutulek Toosikannul 10-12.07.2020 –JÄÄB ÄRA   

b) 15.04.2020 – algab hülgejaht, lubatud on küttida kaks isendit (Soome lahe piirkonnas)   

Kiviõli, Kohtla-Nõmme, Ontika, Voka, Vaivara, Sillamäe ja Narva jahipiirkonnas. Viimane 

hallhülge jaht tuleb eelnevalt registreerida Ida-Viru Jahimeeste Seltsis, Marko Vinni, tel: 522  

5905  

c) Panen meeldetuletuseks, et jahihooaeg on alanud ja võistlus käib - „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  

d) Piirivalvest käis minuga rääkimas Mauno Jalonen, ta soovis saada teie jahimaa kaarte ja andis 

oma kontaktid, et kui jahimehed jahi käigus näevad mingit kahtlast tegevust, mis on seotud 

piiriüleste rikkumistega või kui jahi käigus jahikoerad üle piiri lähevad, siis saate temaga 

kontakti võtta – telefon: 5668 6174.   

e) Seltsist saab soetada söödakapsa seemet 13€/kg. Seeme on ilusti pakendatud 1 kg. 

kottidesse.  

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


f) Rajakaamerate ühisost. Kui on soovi jahtkondadel ühiselt osta rajakaameraid, siis on hetkel 

laual kolm pakkumist – info olen saatnud jahtkondade esimeestele. Kui on huvi, võtke 

minuga ühendust.  

g) Esmakäitlusmeede on ka hetkel teadmata ajaks edasi lükatud, kui infot tuleb, siis edastan.  

h) Erinevad plakatid. Kellel on soovi jahimajja või lihtsalt endale soetada laste koolitamise 

plakateid või siis näiteks põdra valikküttimise plakateid, siis edastage soov. Hetkel meil Jovist 

hea pakkumine – ühe plakati printimine 1,65€. Osad jahtkonnad on juba tellinud. Panen 

mõlemast ühe näite ka: 

  

 

Püsige Terved! 

Lugupidamisega 

Marko Vinni 

IVJS juhatuse esimees 
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