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Küsimustikku ei pea alati täitma sama inimene, täitmise kohustus otsustatakse jahiseltsi siseselt. 

Oluline on aga, et iga kuu kohta oleks üks vastus. 

Mitmes küsimuses (3, 4, 10, 11, 12) on vastustelahtreid rohkem, kui neid tegelikult vaja läheb. 

Sel juhul täitke ainult vajalik arv ridu. Näiteks, kui jahipiirkonnas on seitse metssigade 

söötmiskohta, täitke ainult seitsme rea lahtrid, ülejäänud jätke tühjaks. 

Tärniga * märgitud küsmusi (1, 2, 5, 6, 13) ei saa jätta vastamata. Kui sellises küsimuses on 

palutud sisestada arv (kas ühisjahtide või kütitud sigade arv), aga kuu jooksul jahti ei toimunud, 

siis palume märkida lahtrisse „0“. 

Küsimustes, kus palutakse sisestada asukoha koordinaate (3, 4, 11, 12, 13), ei pea ilmtingimata 

kasutama Google Maps abil leitud koordinaate. Võite kasutada ka kohapeal GPS seadmega 

salvestatud koordinaate, aga võimalusel palume sisestada need formaadis YY.YYYYYY, 

XX.XXXXX. 

Söötmiskohtade asukohad on püsivad, seetõttu soovitame salvestada vastavad koordinaadid 

endale sobivasse failiformaati (Word, Excel, OpenOffice, Notepad vms), siis pole vaja neid iga 

kuu uuesti kaardilt kopeerida. Enda jaoks tehtud faili soovitame salvestada ka söötmiskoha nime 

(nii, kuidas Te konkreetset sööta omakeskis kutsute) – ainult koordinaatide puhul on raske 

siduda söödaplatsi ja metsa viidava lisasööda kogust. 

Nt. Seltsiplatsid.docx 

1) 58.298409, 27.040042 Suvilatagune sööt  

2) 58.279438, 27.119177 Vana kanala sööt  

3) 58.273691, 27.166192 Aleksi ja Sassi pukk 

Kui küsimustik on täidetud, ärge unustage vajutamast „Saada“ nuppu lehekülje lõpus: 

 

Küsimuste tekkimisel palume helistada +372 5322 6036 (Ragne Oja). 



Juhend Google Maps abil koordinaatide leidmiseks 

 

 Sisestage veebilehitseja aadressiribale https://maps.google.ee/ 

 Vaadet (kaart või aerofoto) saab vahetada lehe vasakus alaservas, kaarti suurendada või 

vähendada vastavalt „+“ ja „-“ märgiga nuppudega (märgitud pildil punase piirjoonega). 

 Klikates kaardil hiire parema klahviga soovitud kohas, ilmub kursori kõrval alamenüü, 

kust valida hiire vasaku klahviga "Mis siin on?" (märgitud pildil punase piirjoonega). 

 

 Lehe vasakusse ülaserva ilmuvad kohanimi ja koordinaadid (helehallis väikeses kirjas 

kohanime all, allolevalpildil märgitud punase piirjoonega). 

 Valige koordinaadid kursoriga, siis saate need vastavasse lahtrisse kopeerida (mõlemad 

koordinaadid koos samasse lahtrisse – nt 58.259953, 27.048302).  

 Järgmised koordinaadid ilmuvad kaardi vasakusse ülaserva automaatselt, klõpsates 

kaardil hiire vasaku klahviga. 

 

https://maps.google.ee/

