
Taotlus välisriigi kodanikule jahitunnistuse, suuruluki laskekatse tunnistuse väljastamiseks ja jahipidamisõiguse tasu maksmiseks       nr _______ 
 

TAOTLEJA: 

(nimi, registri/isikukood, aadress, telefon, e-post) 

EELDATAV JAHIPIIRKOND:             Taotlen jahitunnistust kehtivusega alates väljastamise KUUPÄEVAST:       KUNI: 

Taotlen dokumente alljärgnevatele välisriigi kodanikele: 

 

Jrk 

Nr 

Perekonnanimi Eesnimi 

Isikukood/ 

Sünniaeg 

 

Elukoht 

(riik) 

Soovitud toimingu kasti märkida X  Täidab 

väljaandja 
Jahi-

tunnistuse nr  

Jahi-

tunnitus 

20€ 

Laske- 

katse- 

tunnistus 

3€ 

Jahipidamis- 

õiguse tasu 

10€ + 1,2€ 

1         

2         

3         

4         

5         

 Kinnitan, et taotluses nimetatud kodanikul(-el) on päritolu-/elukohariigis kehtiv jahipidamise õigus.  

 Kinnitan, et taotluses nimetatud kodanikule on välisriigis (elukohariigis) väljastatud suuruluki laskekatse või vibujahi laskekatse sooritamist kinnitav  

tunnistus ja viimase laskekatse sooritamisest ei ole möödunud rohkem kui 2 aastat (kui taotluses on soovitud laskekatsetunnistust). 

TAOTLUS ESITATUD (allkiri, kuupäev):  

OTSUS – Täidab väljaandja 
Jahiseaduse § 36 lg 6 ja § 42 lg 4 järgi annab väljaandja välisriigis väljaantud kehtiva jahitunnistuse alusel selle saanud isikule 10 päeva jooksul ilma jahindusalast koolitust 

läbimata ning jahiteooriaeksamit sooritamata välisriigi kodaniku jahitunnistuse kehtivusega kuni 1 aasta ning laskekatset sooritamata suuruluki laskekatse tunnistuse 

kehtivusajaga 2 aastat tingimusel, et viimasest laskekatsest ei ole möödunud rohkem kui kaks aastat. Eelpooltoodust tulenevalt ja KKM ja EJS vahel sõlmitud halduslepingu 

19.07.2013 alusel otsustan: 

1. Väljastada taotluses nimetatud välisriigi kodanikele jahi- ja/või laskekatsetunnistused. 

2. Käesolevat otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus 

sätestatud korras või vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras. 

Kinnitan EJS volituse alusel (nimi, allkiri, kuupäev): 

                                           

DOKUMENDID KÄTTE SAANUD (allkiri, kuupäeva):                                                                
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