
 

 

 

K Ä S K K I R I  

 

 

  

 

 

 1. oktoober 2020 nr 1-1/20/167 

30.07.2020 käskkirja nr 1-1/20/137 „Pruunkaru 

küttimismahu kehtestamine 2020/2021 jahiaastal” 

muutmine 

1. ASJAOLUD JA PÕHJENDUSED  

 

1.1 Keskkonnaameti peadirektori 30.07.2020 käskkirjaga nr 1-1/20/137 „Pruunkaru küttimismahu 

kehtestamine 2020/2021 jahiaastal” (edaspidi 30.07.2020 käskkiri) kehtestas Keskkonnaamet 

2020/2021 jahiaasta pruunkaru (Ursus arctos) esmaseks küttimismahuks Eesti Vabariigi 

territooriumil kokku 87 isendit ning määras kehtestatud küttimismahu jagunemise käskkirja lisas 1 

toodud ohjamisaladel (maakondades).  

 
1.2 25.09.2019 seisuga on Keskkonnaameti andmetel 30.07.2020 käskkirjaga kehtestatud pruunkarude 

küttimismaht suures osas realiseeritud, 87 pruunkarust on ära kütitud kokku 81 isendit. Pruunkarude 

küttimismaht on ammendunud Harju-, Ida-Viru-, Pärnu-, Rapla-, Tartu-, ja Valgamaal. Küttimismaht 

on realiseerimata veel Jõgeva-, Järva-, Lääne-Viru-, Põlva- ja Viljandimaal. 

 
1.3 30.07.2020 käskkirjas selgitati, et jahihooaja alguses kehtestati Keskkonnaagentuuri ulukiseire 

aruandes toodud soovitusest ühe isendi võrra väiksem karude küttimismaht esialgu Ida-Viru, Jõgeva, 

Järva, Lääne-Viru, Põlva ja Viljandi maakonnale. Teisisõnu kehtestas Keskkonnaamet nendele 

maakondadele esialgseks karude küttimismahuks vastavalt 8, 17, 10, 17, 3 ja 7 isendit. Reservi 

jäetavate isendite küttimismahu (kokku 6 pruunkaru) kehtestab Keskkonnaamet küttimismahu teise 

osana jahihooajal vastavalt lisanduvate karukahjustuste esinemisele Eesti maakondades.  

 
1.4 Augusti ja septembri jooksul on Eestis kokku lisandunud 29 karukahjustuse juhtumit. Juurde 

lisandunud kahjustuskolded paiknevad hajusalt üle Eesti, suurem osa kahjustustest on koondunud 

Tartu, Harju ja Rapla maakondadesse. Eeltoodud põhjustel on mõistlik eraldada karude küttimise 

võimalus maakondadele, kuhu on lisandunud enim pruunkaru kahjustusi.  Küttimismahu kasutamist 

maakonnas jagatakse kahjustuste ruumilise paiknemise ja jahindusnõukogude ettepanekute alusel. 

2. KAALUTLUSED  

 

2.1 Haldusmenetluse seaduse (edaspidi HMS) § 64 lõikest 1 tuleneb, et haldusorgani poolt haldusakti 

muutmisele kohaldatakse haldusakti kehtetuks tunnistamise kohta sätestatut. HMS § 64 lõike 2 

kohaselt otsustab haldusorgan haldusakti kehtetuks tunnistamise kaalutlusõiguse kohaselt, kui seadus 

ei keela haldusakti kehtetuks tunnistada või ei kohusta haldusakti kehtetuks tunnistama. HMS § 64 

lõige 3 sätestab, et kaalutlusõiguse teostamisel tuleb arvestada haldusakti andmise ja haldusakti 

kehtetuks tunnistamise tagajärgi isikule, haldusakti andmise menetluse põhjalikkust, haldusakti 

kehtetuks tunnistamise põhjuste olulisust ning nende seost isiku osalemisega haldusakti andmise 
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menetluses ja isiku muu tegevusega, haldusakti andmisest möödunud aega ning muid tähtsust 

omavaid asjaolusid. HMS § 65 lõike 2 kohaselt võib õiguspärase haldusakti edasiulatuvalt kehtetuks 

tunnistada isiku kasuks, välja arvatud juhul, kui sama sisuga haldusakt tuleks uuesti välja anda või 

kui kehtetuks tunnistamine oleks vastuolus seadusega. Tulenevalt HMS § 68 lõikest 2 otsustab 

haldusakti muutmise haldusorgan, kelle pädevuses oleks haldusakti andmine muutmise ajal. 

 

2.2 Jahiseaduse (edaspidi JahiS) § 22 lõike 2 alusel kehtestab pruunkaru, hundi, ilvese ja hallhülge 

küttimismahu igal jahiaastal Keskkonnaamet, lähtudes JahiS § 21 lõikes 4 nimetatud aruandest ning 

jahindusnõukogu ettepanekust. JahiS § 21 lõike 4 punkti 4 kohaselt koostab igal aastal JahiS § 21 

lõike 3 alusel määratud asutus ulukite seire aruande, mis muuhulgas sisaldab uluki soovituslikku 

küttimismahtu ja -struktuuri. JahiS § 21 lõike 3 alusel kehtestatud keskkonnaministri 23.05.2013 

määruse nr 27 „Jahiulukite seireandmete loetelu ja kogumise kord ning seiret korraldama volitatud 

asutus” §-st 1 tulenevalt on jahiulukite seire korraldaja Keskkonnaagentuur. 

 

2.3 Eeltoodust (p 2.1., 2.2.) tulenevalt on Keskkonnaamet pädev haldusorgan 30.07.2020 käskkirja 

muutma. 

 

2.4 30.07.2020 käskkirja muutmisega suurendatakse pruunkarude küttimismahu Eesti maakondades 87 

isendilt 93 isendile ning jagatakse maakondade vahel juurde lisanduv küttimismaht. Kahjustuste 

paiknemist, Keskkonnaagentuuri ja jahindusnõukogude ettepanekuid ning senist karude küttimist 

arvesse võttes jagatakse reservi jäetud pruunkaru küttimismaht maakondade vahel ringi järgmiselt: 

Harjumaale 1, Jõgevamaale 1, Põlvamaale ja Võrumaa Antsla, Lasva, Sõmerpalu ja Võhandu 

jahipiirkonnale 1, Raplamaale 1, Tartumaale 1 ning Viljandimaale ja Valgamaa Lüllemäe 

jahipiirkonnale 1 isendi küttimiseks.  

Kahjustuste esinemist ja karude senist küttimist arvesse võttes on algselt Ida-Virumaale, Järvamaale 

ja Lääne-Virumaale reservi jäetud karude küttimismaht määratud Harju, Rapla ja Tartu 

maakondadele. Põlvamaale ja Viljandimaale määratud pruunkarude küttimismahtu võivad kasutada 

ka osad naabermaakondade (Võru- ja Valgamaa) jahipiirkonnad.  

 
2.5 Pruunkaru küttimine on lubatud vaid küttimismahu realiseerimata osas vastavalt käskkirja lisas 1 

maakondades kehtestatud pruunkaru küttimismahtudele.  

 
2.6 Kuna jahindusnõukogud arvestavad oma otsustes enne 2017. aasta haldusreformi kehtinud 

maakondade piiridega, samuti on oluline säilitada andmete võrreldavus varasemate aastatega, 

võetakse seda asjaolu arvesse ka 30.07.2020 käskkirjas ja käesolevas käskkirjas  küttimismahu 

kehtestamisel s.o. maakondadena käsitletakse jahipiirkondadest koosnevaid ohjamisalasid, mis 

hõlmavad Eesti maakondi nende halduspiirides enne eelmainitud haldusreformi. Põlva- ja 

Viljandimaa ohjamisaladele liidetakse juurde ka mõned naabermaakonna (Võru- ja Valgamaa) 

jahipiirkonnad, kus varasemalt on esinenud pruunkarude tekitatud kahjustused või on esitatud vastav 

ettepanek Keskkonnaagentuuri või jahindusnõukogude poolt. 

 
2.7 Kuna osadele ohjamisaladele (Põlva- ja Viljandimaa) liidetakse juurde naabermaakonna 

jahipiirkonnad siis seoses pruunkarude küttimiseks määratud ohjamisalade piiride muutumisega 

muudetakse ka 30.07.2020 käskkirja lisa 2. 

3. OTSUSTUS  

 

Arvestades punktis 1 esitatud asjaolusid ja punktis 2 esitatud kaalutlusi ning võttes aluseks HMS § 64 lõiked 

1−3, § 65 lõike 2, § 68 lõike 2, JahiS § 22 lõike 2 ning keskkonnaministri 20.05.2014 määrusega nr 13 

kehtestatud „Keskkonnaameti põhimääruse” § 5 lõike 2 punkti 41 ja § 6 lõike 2 punkti 19, otsustan:  

 

 

3.1 Muuta Keskkonnaameti peadirektori 30.07.2020 käskkirja nr 1-1/20/137 „Pruunkaru 

küttimismahu kehtestamine 2020/2021 jahiaastal” otsustuse punkt 2.1. ning sõnastada see 

järgmiselt: 
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„Kehtestan 2020/2021 jahiaasta pruunkaru (Ursus arctos) küttimismahuks Eesti Vabariigi 

territooriumil kokku 93 isendit ning kinnitan küttimismahu jagunemise ohjamisalade vahel 

(lisa 1).” 

 
3.2 Muuta Keskkonnaameti peadirektori 30.07.2020 käskkirja nr 1-1/20/137 „Pruunkaru 

küttimismahu kehtestamine 2020/2021 jahiaastal” lisa 1 ning asendada muudetav lisa 1 

käesoleva käskkirja lisaga 1 (lisatud). 

 
3.3 Muuta Keskkonnaameti peadirektori 30.07.2020 käskkirja nr 1-1/20/137 „Pruunkaru 

küttimismahu kehtestamine 2020/2021 jahiaastal” lisa 2 ning asendada muudetav lisa 2 

käesoleva käskkirja lisaga 2 (lisatud). 

 
3.4 Teha käskkiri teatavaks kõigile jahipiirkonna kasutajatele. 

 

 

Käskkirja on võimalik vaidlustada haldusmenetluse seaduses või halduskohtumenetluse seadustikus 

sätestatud korras, esitades 30 päeva jooksul käskkirja teatavakstegemisest vaide Keskkonnaametile või 

kaebuse Tallinna Halduskohtusse. 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 
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