
   

KÄSKKIRI 
 
 

01.10.2015 nr 1-4.1/15/410

Sigade aafrika katku tõkestamiseks metssigade 
asurkonnas Eesti Vabariigi territooriumil 
metssigade küttimismahu ning -struktuuri 
kehtestamine Harju, Järva, Põlva, Pärnu, Rapla, 
Tartu, Valga, Viljandi ja Võru maakondade 
jahipiirkondades 

  

 
 
I  Asjaolud ja põhjendus 
 
1. Keskkonnaameti peadirektori 18.08.2015 käskkirjaga nr 1-4.1/15/365 „Metssigade 

küttimise korraldamine sigade aafrika katku tõkestamiseks metssigade asurkonnas Eesti 
Vabariigi territooriumil” (edaspidi 18.08.2015 käskkiri) kehtestas Keskkonnaamet 
jahiseaduse (edaspidi JahiS) § 23 lg 4 p 5 alusel uluki kaudu leviva haiguse tõkestamise 
meetmena metssigade asurkonna arvukuse vähendamiseks 2015/2016 jahiaastaks 
metssigade küttimismahu ning -struktuuri maakondade kaupa. 

 
2. Enne 18.08.2015 käskkirja jõustumist on jahindusnõukogud käesolevaks jahiaastaks 

(01.03.2015−29.02.2016, edaspidi 2015/2016 jahiaasta) kokku leppinud kütitavate 
metssigade koguarvuks 19 497 isendit. 18.08.2015 käskkirjaga kehtestati  
2015/2016 jahiaasta metssigade küttimismahuks maakondade kaupa kokku  
29 600 isendit, see tähendab täiendav küttimismaht 10 103 isendit. 

 
3. 18.08.2015 käskkirjaga kohustas Keskkonnaamet jahindusnõukogusid 30 päeva jooksul 

18.08.2015 käskkirja jõustumisest leppima kokku metssigade küttimismahu ning  
-struktuuri jagunemise maakonna jahipiirkondade kasutajate vahel. 18.08.2015 
käskkirja punktis 11 selgitatakse, et kui jahindusnõukogu ei ole 30 päeva jooksul 
18.08.2015 käskkirja jõustumisest metssigade maakondlikku küttimismahtu ning  
-struktuuri jahipiirkondade kasutajate vahel kokku leppinud, kinnitab metssigade 
küttimismahu ning -struktuuri jagunemise Keskkonnaamet. 

 
4. Vastavalt 18.08.2015 käskkirja lisas esitatud metssigade küttimismahule ning  

-struktuurile leppisid tähtajaks 18.09.2015 (s.o 30 päeva jooksul käskkirja jõustumisest) 
2015/2016 jahiaasta metssigade küttimismahu ning -struktuuri jagunemise jahipiirkonna 
kasutajate vahel kokku Hiiu, Ida-Viru, Jõgeva, Lääne-Viru, Lääne ja Saare maakondade 
jahindusnõukogud. Harju, Järva, Põlva, Pärnu, Rapla, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru 
maakondade jahindusnõukogude koosolekutel 18.08.2015 käskkirjaga kehtestatud 
2015/2016 jahiaasta metssigade küttimismahu ning -struktuuri jagunemise kohta 
jahipiirkondade kasutajate vahel kokkulepet ei saavutatud või lepiti kokku varasemat 
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kokkulepet (s.o enne 18.08.2015 käskkirja jõustumist sõlmitud) mitte muuta 
(jahindusnõukogude koosolekute protokollidega on võimalik tutvuda aadressil 
http://www.keskkonnaamet.ee/teenused/jahindus-4/jahindusnoukogu/).  

 
5. 2015/2016 jahiaasta metssigade küttimismahu ning -struktuuri jagunemist nende 

maakondade jahipiirkondade kasutajate vahel, mille jahindusnõukogud küttimismahu 
ning -struktuuri jagunemist jahipiirkondade kasutajate vahel kokku ei leppinud, arutasid 
Keskkonnaamet ja Keskkonnaagentuur 16.09.2015 toimunud nõupidamisel (protokoll 
registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 28.09.2015 nr 1-2.5/15/108 
all). Nõupidamise tulemusena tehti Keskkonnaameti peadirektorile ettepanek jagada 
küttimismaht jahipiirkonna kasutajate vahel, arvestades enne käesoleva käskkirja 
jõustumist jahindusnõukogudes kokkulepitud metssigade küttimismahu ning -struktuuri 
jaotust jahipiirkondade kasutajate vahel ning seda proportsionaalselt määratud tasemeni. 
Valga maakonna puhul, kus ka varasemal jahindusnõukogu koosolekul jäi metssigade 
küttimismaht ning -struktuur jahipiirkondade kasutajate vahel jagamata (Valga 
maakonna jahindusnõukogu koosolekute protokollidega on võimalik tutvuda aadressil 
http://www.keskkonnaamet.ee/teenused/jahindus-4/jahindusnoukogu/valga-maakond/), 
tehti peadirektorile ettepanek võtta aluseks maakonna jahipiirkondade kasutajate poolt 
vastavalt keskkonnaministri 23.05.2013 määruse nr 27 „Jahiulukite seireandmete 
loetelu ja kogumise kord ning seiret korraldama volitatud asutus” § 7 lg 4 kohaselt  
01. aprilliks 2015 Keskkonnaagentuurile esitatud 2014/2015 jahiaasta statistilises 
aruandes toodud soov 2015/2016 jahiaasta küttimismahu osas (esitatud andmeid 
hoitakse ja nendega on võimalik tutvuda Keskkonnaagentuuris) ning tõsta seda 
proportsionaalselt 18.08.2015 käskkirja punktiga 1 kehtestatud maakonna tasemeni.  
 

6. Küttimismahu jagamisel enne käesoleva käskkirja jõustumist jahindusnõukogudes 
kokkulepitud metssigade küttimismahu jaotusest lähtumine ning kokkulepitud 
küttimismahu proportsionaalne suurendamine kuni 18.08.2015 käskkirjaga kehtestatud 
tasemini on põhjendatud, kuna küttimismahu selliselt jagamine arvestab enim 
jahipiirkondade vahelisi erisusi, sealhulgas asjaoluga, et jahipiirkonnad on erineva 
suurusega, metsseale sobilikke elupaiku on jahipiirkondade lõikes erinevalt, millest 
tulenevalt on jahipiirkondade lõikes erinev ka metssea arvukus. Kuna enne käesoleva 
käskkirja jõustumist jahindusnõukogudes sõlmitud metssea küttimismahu jagunemise 
kokkulepped arvestasid neid erisusi, siis on mõistlik seni kokkulepitud küttimismahtu 
proportsionaalselt suurendada. Enne käesoleva käskkirja jõustumist jahindusnõukogus 
kokkulepitud metssea küttimismahtu (null metssiga) ei suurendata Pärnu maakonda 
jäävas Kihnu jahipiirkonnas, kuna seal 2014/2015 jahiaasta statistilise aruande alusel 
metssigu loendatud ei ole. Metssea küttimisstruktuuri määramisel tugineb 
Keskkonnaamet Keskkonnaagentuuri 09.08.2015 e-kirjas (registreeritud 
Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 10.08.2015 nr 11-4/15/18065-1 all) 
märgitule, mille kohaselt arvestades tänase olukorraga sigade aafrika katku levikul ning 
sellega, et metssigade asurkonnas on senise emiste hoiule kalduva küttimispraktika tõttu 
kujunenud emasloomade ülekaal täiskasvanud isendite seas, peab 2015/2016 jahiaastal 
metssea asurkonna juurdekasvuvõime piiramiseks erinevalt aruandes soovitatust 
suurendama emasloomade osakaalu kütitavate vanaloomade ja kesikute seas 60%-ni 
(18.08.2015 käskkirja punkt 9) ning alla ühe aasta vanuste isendite (põrsad) osakaal 
peaks moodustama kütitavatest isenditest ca 55−65%. 

 
7. Keskkonnaamet juhib tähelepanu, et käesoleva käskkirjaga uluki kaudu leviva haiguse 

tõkestamiseks kehtestatav küttimismaht ning -struktuur on jahipiirkonna kasutusõiguse 
loast tulenev kohustus ning selle täitmisele, samuti kütitud metssigadest teavitamisele 
kehtivad 18.08.2015 käskkirjaga kehtestatud kohustused. Sealhulgas peab metssigade 
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küttimismaht olema realiseeritud 2015/2016 jahiaasta lõpuks 29.02.2016 (18.08.2015 
käskkirja otsustava osa punkt 2), samuti on jahipiirkondade kasutajad kohustatud uluki 
kaudu leviva haiguse tõkestamise tagamiseks teavitama metssigade küttimisest  
(arv, sugu, vanusegrupp) kalendrikuu kaupa iga kuu 10-ks kuupäevaks Keskkonnaameti 
vastava regiooni jahinduse spetsialisti e-posti aadressil (18.08.2015 käskkirja otsustava 
osa punkt 3). Kehtestatud metssigade küttimismahu ning -struktuuri mõjuva põhjuseta 
täitmata jätmise korral esitab jahindusnõukogu Keskkonnaametile ettepaneku vastava 
jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtetuks tunnistamiseks (käskkirja otsustava osa punkt 
5). Vastavalt 18.08.2015 käskkirja punktile 15 arvestatakse küttimiskohustuse täitmise 
hindamisel ning ettepaneku tegemisel jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtetuks 
tunnistamiseks jahipiirkonna kasutaja poolt teatatud ning Veterinaar- ja Toiduameti 
poolt fikseeritud surnuna leitud ning sigade aafrika katku tunnustega jahiloata surmatud 
metssigade mahtusid. 

 
8. Tulenevalt 18.08.2015 käskkirja punktist 20 ja 18.08.2015 käskkirja otsustava osa 

punktist 7 edastab Veterinaar- ja Toiduamet Keskkonnaametile metssigade 
küttimismahu vajaduspõhiseks korrigeerimiseks informatsiooni surnuna leitud 
metssigadest ning sigade aafrika katku tunnustega jahiloata surmatud metssigadest 
kalendrikuu kaupa iga kuu 10-ks kuupäevaks. Eeltoodust tulenevalt ja vastavalt 
haldusmenetluse seaduse (edaspidi HMS) § 53 lg 1 p-le 4 ja lg 2 p-le 3 jätab 
Keskkonnaamet endale õiguse käesoleva käskkirjaga kehtestatud küttimismahtu ning  
-struktuuri muuta, kui see peaks tulenevalt surnuna leitud metssigade ning sigade 
aafrika katku tunnustega jahiloata surmatud metssigade kohta laekunud informatsioonist 
vajalikuks osutuma.  

 
9. Kooskõlas HMS § 40 lg-ga 1 on käskkirja eelnõud tutvustatud Veterinaar- ja 

Toiduametile, Keskkonnaagentuurile, Keskkonnainspektsioonile ja Eesti Jahimeeste 
Seltsile ning ära on kuulatud nende arvamused. 

 
 
II  Otsustus 
 
Arvestades käesoleva käskkirja punktis I toodud asjaolusid ning põhjendusi, kooskõlas 
peadirektori 18.08.2015 käskkirjaga nr 1-4.1/15/365 „Metssigade küttimise korraldamine 
sigade aafrika katku tõkestamiseks metssigade asurkonnas Eesti Vabariigi territooriumil” ja 
HMS § 53 lg 1 p-ga 4 ja lg 2 p-ga 3 ning JahiS § 23 lg 4 p 5 ja keskkonnaministri 20.05.2014 
määruse nr 13 “Keskkonnaameti põhimäärus” § 5 lg 2 p 41 ja p 42, § 6 lg 2 p 19 alusel, 
 
OTSUSTAN: 
 
1. Kehtestan uluki kaudu leviva haiguse tõkestamise meetmena metssigade asurkonna 

arvukuse vähendamiseks 2015/2016 jahiaastaks metssigade küttimismahu ning  
-struktuuri Harju, Järva, Põlva, Pärnu, Rapla, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru maakondade 
jahipiirkondade kaupa (lisatud). 
 

2. Keskkonnaametil on õigus punktiga 1 kehtestatud küttimismahtu ning -struktuuri muuta, 
kui see on vajalik tulenevalt surnuna leitud metssigade ning sigade aafrika katku 
tunnustega jahiloata surmatud metssigade kohta laekunud informatsioonist. 

 
3. Keskkonnaameti regioonidel teha käskkiri e-posti teel teatavaks Harju, Järva, Põlva, 

Pärnu, Rapla, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru maakondade jahipiirkonna kasutusõiguse 
loa omajatele ja jahindusnõukogudele. 
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4. Keskkonnaameti pressiesindajal avaldada teade käskkirja andmise kohta 

Keskkonnaameti koduleheküljel. 
 

5. Kontrolli käesoleva käskkirja täitmise ja ajakohastamise üle panen Keskkonnaameti 
metsaosakonna juhataja Jaanus Kalale. 

 
Käesolevat otsust on võimalik vaidlustada haldusmenetluse seaduses või 
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, esitades 30 päeva jooksul käskkirja 
teatavakstegemisest vaide Keskkonnaametile või kaebuse Tallinna Halduskohtule. 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
 
Andres Onemar 
peadirektor 
 
 
Lisa: 2015/2016 jahiaasta metssigade küttimismaht ning -struktuur Harju, Järva, Põlva, Pärnu, 

Rapla, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru maakondade jahipiirkondade kaupa  
 
 
Jaotuskava: metsaosakond, looduskaitse osakond, regioonide juhatajad, metsanduse 

juhtivspetsialistid, jahinduse spetsialistid, pressiesindaja, peajurist, Leelo Kukk, 
Teet Koitjärv. 

 
 
Saata: Keskkonnaministeerium (keskkonnaministeerium@envir.ee); Maaeluministeerium 

(info@agri.ee); Veterinaar- ja Toiduamet (vet@vet.agri.ee); Keskkonnaagentuuri 
eluslooduse osakond (uudo.timm@envir.ee); Keskkonnainspektsioon (valve@kki.ee); 
Eesti Jahimeeste Selts (ejs@ejs.ee). 

 
 
 
 
 
 
Jaan Ärmus 
jahinduse peaspetsialist 
Metsaosakond 
 
Jaanus Kala 
juhataja 
Metsaosakond 
 


