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1. 2021 aasta Jahirahu väljakuulutamine Mäetagusel 

 

2021 aasta Jahirahu kuulutatakse välja 15.12.2021 Ida-Virumaal Mäetagusel.  

 

Ettepanek: IVJS ajalooraamatu soetamise võimalus Jahirahul 10 eurot raamat inimese kohta. 

 

Toimus juhatuse hääletus: 

5 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud 

 

Otsus: IVJS ajalooraamatu müügi hind Jahirahul 10 eurot raamat inimese kohta. 

 

Jahirahu ürituse filmimiseks ja ajaloo jäädvustamiseks on tellitud filmija. Töö eest ta tasu ei 

võta, soovis, et IVJS kompenseeriks majutuse. 

 

Ettepanek: Tasuda Ida-Viru Jahimeeste Seltsi eelarvest filmija majutus Mäetaguse Spas. 

 

Toimus juhatuse hääletus: 

5 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud 

 

Otsus: Tasuda Ida-Viru Jahimeeste Seltsi eelarvest filmija majutus Mäetaguse Spas. 

 

 

2. Ontika jahtkonna valgusreflektorite soetamise avaldus 
 

Ontika jahtkonnalt on tulnud suuline avaldus IVJS-le, soetada koos seltsiga kahesse 1 km 

pikkuses valgusreflektoreid ja need paigaldada lõigule, kus juhtub sagedased liiklusõnnetused 

ulukitega. 

  
Ettepanek: Palume Ontika jahtkonal teha kirjalik avaldus toetuse saamise kohta. Lisaks 

edastada reflektorite hinnapakkumine, millest IVJS on nõus kompenseerima 1/3 reflektorite 

maksumusest.  

 

Toimus juhatuse hääletus: 

5 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud 

 

Otsus: IVJS on nõus toetama 1/3 reflektorite soetamise kulust vastavalt 

hinnapakkumisele.  

 

 

3. Öösihikute kasutuselevõtu seadustamise seisukoha võtmine 

 

EJS juhatuse lauale on tulnud öösihikute kasutusse võtmise seadustamise teema. EJS juhatuse 

liikmete arvates on aeg küps selleks, et EJS võtaks küsimuses oma seisukoha. Aeg on selline, 

et jahimehel on ülesandeid palju, meilt eeldatakse panustamist erinevates valdkondades, aeg 

on kallis ja efektiivsuse ja kvaliteedi tõus aitaks jahimeestel keerulistes tingimustes edukamalt 



hakkama saada. Oldi seda meelt, et öösihiku kasutamist võiks kaaluda SAKi tingimustes riigi 

poolt antud ülesande täitmiseks- metssigade arvukuse piiramiseks. SAKis metssead võivad 

ohustada mitte ainult seafarme, aga ka meie leivavilja eksporti. Samuti on seadeldis oluline 

reguleerimaks teiste haiguste levikut (nt kärntõbi). Samuti saab öösihikuid kasutada 

nuhtlusisendite efektiivseks kõrvaldamiseks, võõrliikide loodusest eemaldamiseks. Ka 

kahjutekitajate kopra ja karu efektiivsemaks ja täpsemaks küttimiseks. Erinevate seadmete 

kasutamisel on põhiline ikka ohutus.  

 

Enne kui liikmetele saadame küsimustiku arvamuse avaldamiseks, peaks IVJS juhatus oma 

seisukoha antud küsimuses formuleerima.  

 

IVJS juhatuse seisukoht: Toetame mõistliku, jätkusuutliku ja seaduslikku jahipidamist. 

Samas pole mõtet ka protsessi pidurdada. Juhatuse seisukoht on, et pooldada öösihikute 

kasutuselvõttu ettepandud ulukiliikide küttimisel: metssiga, kobras, karu, kährikkoer ja 

kõik võõrliigid. 

 

Ettepanek: Viia IVJS liikmete hulgas läbi küsitlus öösihikute kasutusele võtmiseks või siis 

mitte võtmiseks ja lõpliku seisukoha kujundamiseks.   

 

Toimus juhatuse hääletus: 

5 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud 

 

Otsus: Viia IVJS liikmete hulgas läbi küsitlus öösihikute kasutusele võtmiseks või siis 

mitte võtmiseks ja lõpliku seisukoha kujundamiseks.   

 

4. Maakasutuslepingute pikendamisest jahindusnõukogus 

 

Järgmine jahindusnõukogu seoses maakasutuslepingute pikendamisega toimub 21.12.2021. 

JAHIS-es toimub andmete uuendamine 10.12.2021. Palume liikmetel selleks ajaks kõik 

sõlmitud lepingud JAHIS-esse sisestada. 

Andmed peame jahindusnõukogule ja Keskkonnaametile esitama 14.12.2021 

 

Ettepanek: Saata antud info liikmetele välja  

 

Toimus juhatuse hääletus: 

5 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud 

 

Otsus: Saata antud info liikmetele välja 

 

5. Muud küsimused 

 

a) Kesskonnaameti vastuskiri järelpäringule 

 

Tegime Keskkonnaametile järelpäringu seoses suurulukilubade väljastamisel ja kasutamisel 

jahis. Seoses sellega, et osad maakonnad kasutavad juba jahis ainult elektroonilisi 

suurulukilube.  

 

Keskkonnaameti vastuskiri on juhatuse poolt läbi arutatud ja edastame selle kirja ka 

liikmetele. 

 



Info võetud teadmiseks 

 

 

 

b) IVJS järgmine juhatus toimub 17.01.2022 
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