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 9. veebruar 2017 nr 1-1/17/116 

Keskkonnaameti peadirektori 31.10.2016 käskkirja 

nr 1-1/16/404 „Hundi küttimismahu kehtestamine 

2016/2017 jahiaastaks” muutmine 

1. ASJAOLUD JA PÕHJENDUSED  

 

1.1. 31.10.2016 käskkirjaga nr 1-1/16/404 „Hundi küttimismahu kehtestamine 2016/2017 

jahiaastaks” (edaspidi 31.10.2016 käskkiri) kehtestas Keskkonnaamet 2016/2017 jahiaasta 

hundi (Canis lupus) küttimismahuks Eesti Vabariigi territooriumil kokku 67 isendit ning 

määras kehtestatud küttimismahu jagunemise maakondade ja/või ohjamisalade kaupa. 

Sama käskkirjaga jagati maakonnad ohjamisaladeks ning küttimismaht määrati iga 

ohjamisala kohta. Rapla maakonna  küttimismahuks kehtestati 8 isendit, küttida lubati 

kõigis Rapla maakonna jahipiirkondades. 

 

Samas selgitati 31.10.2016 käskkirjas, et sarnaselt varasemate aastatega määratakse hundi 

küttimismaht kahes osas: küttimismahu esimene osa hundi jahiaja alguseks ning teine osa 

jahiaja jooksul vastavalt kogunenud informatsioonile hundikarjade tegeliku arvu, leviku ja 

suuruse kohta ning küttimismahu esimese osa realiseerimisele. Vastavalt 

Keskkonnaagentuuri ulukiseire aruande lisas „Ettepanek hundi küttimise korraldamiseks 

2016. aastal”1 esitatud ettepanekule teeb Keskkonnaagentuur küttimismahu teise osa 

määramise operatiivsuse huvides ettepaneku otse Keskkonnaametile. Küttimismahu teise 

osa määramine erinevatele maakondadele võib toimuda sõltuvalt olukorrast eri aegadel. 

 

1.2. 31.10.2016 käskkirja on muudetud Keskkonnaameti peadirektori 15.11.2016 käskkirjaga 

nr 1-1/16/413, 06.12.2016 käskkirjaga nr 1-1/16/428, 16.12.2016 käskkirjaga nr 1-1/16/437, 

13.01.2017 käskkirjaga nr 1-1/17/47 ja 27.01.2017 käskkirjaga nr 1-1/17/85. Eeltoodud 

muutmiste tulemusel on Eesti Vabariigi territooriumil 2016/2017 jahiaastal küttida lubatud 

isendite (huntide) koguarvu suurendatud 67 isendilt 116 isendile. 

 

1.3. 06.12.2016 käskkirjaga nr 1-1/16/428 „Keskkonnaameti peadirektori 31.10.2016 käskkirja 

nr 1-1/16/404 „Hundi küttimismahu kehtestamine 2016/2017 jahiaastaks” (muudetud 

peadirektori 15.11.2016 käskkirjaga nr 1-1/16/413) muutmine” muutis Keskkonnaamet 

Keskkonnaagentuuri ettepanekul 31.10.2016 käskkirjaga kehtestatud hundi küttimismahtu, 

jagades muuhulgas Rapla maakonna küttimismahu kahe ohjamisala vahel: Rapla 1 

ohjamisala, kuhu kuuluvad kõik Rapla maakonna jahipiirkonnad ning kus hundi 

küttimismahuks jäi 31.10.2016 käskkirjaga kehtestatud 8 isendit, ning Rapla 2 ohjamisala, 

                                                 
1 Kättesaadav Keskkonnaagentuuri kodulehel aadressil: 

http://www.keskkonnaagentuur.ee/sites/default/files/hundi_kuttimisettepanek2016.pdf, 13.12.2016. 



2 (3) 
 

kuhu kuuluvad Haimre, Juuru, Kaiu, Kohila, Külmallika, Leva, Märjamaa, Palamulla, 

Põrsu, Päärdu, Rapla, Sooniste, Urevere, Valgu, Valtu, Vardi ja Vigala jahipiirkonnad ning  

milles hundi küttimismahuks kehtestati 6 isendit.  

 

1.4. 09.02.2017 seisuga on Rapla 1 ja Rapla 2 ohjamisalal kütitud vastavalt 8 ja 6 hunti, s.o 

ohjamisalade kohta kehtestatud küttimismaht on täies mahus realiseeritud. 

 

1.5. 09.02.2017 e-kirjaga (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 

09.02.2017 nr 13-11/17/2305 all) tegi Keskkonnaagentuur Keskkonnaametile ettepaneku 

suurendada hundi küttimismahtu Rapla maakonnas (alal, mis hõlmab Kaiu ja Leva 

jahipiirkondi) 1 isendi võrra. Ettepanek tugineb hundi jahiajal kogutud vaatluste ja 

küttimisega saadud informatsioonile, mille käigus on käesoleva aasta veebruari algusest 

alates Leva ja Kaiu jahipiirkonna kokkupuutealal korduvalt täheldatud halvas tervislikus 

seisundis hunti. Kohapeal tehtud vaatluste põhjal on selgunud, et vigastatud loomal esineb 

märkimisväärne liikumishäire ilmselt küttimise käigus haavamisel tekkinud vasaku 

esijäseme vigastusest. Arvestades mainitud asjaolusid teeb Keskkonnaagentuuri 

eluslooduse osakond ettepaneku anda luba vigase hundi küttimiseks, et looma asjatud 

piinad lõpetada. 

 

1.6. 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 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. 

 

1.7. 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 23.05.2015 määruse nr 27 „Jahiulukite 

seireandmete loetelu ja kogumise kord ning seiret korraldama volitatud asutus” §-st 1 

tulenevalt on jahiulukite seire korraldaja Keskkonnaagentuur. 

 

1.8. Eeltoodust tulenevalt on Keskkonnaamet pädev haldusorgan 31.10.2016 käskkirja 

muutma. Lähtudes Keskkonnaagentuuri 24.01.2017 e-kirjas esitatud ettepanekutest teeb 

Keskkonnaamet 31.10.2016 käskkirjas (viimati muudetud peadirektori 27.01.2017 

käskkirjaga nr 1-1/17/85) järgmised muudatused. 

 

Rapla maakonda moodustatakse uus ohjamisala „Rapla 3“, mis hõlmab Kaiu ja Leva 

jahipiirkondi. Rapla 3 ohjamisalale määrab Keskkonnaamet vastavalt Keskkonnaagentuuri 

ettepanekule huntide küttimismahuks kokku 1 isendi. Küttimismahu suurendamine eespool 

toodud ohjamisalal võimaldab tabada vigastatud hundi, kes väga suure tõenäosusega ei saa 

looduses iseseisvalt hakkama ning on määratud piinarikkalt surema. Küttimismahu, s.o 

maksimaalselt küttida lubatud isendite arvu suurendamisega ei panda jahipiirkondade 

kasutajatele täiendavaid kohustusi. Küttimismahu muutmise võimalikkust selgitati ka 

31.10.2016 käskkirjas. 
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1.9. Rapla maakonnas on hundi küttimine lubatud vaid küttimismahu realiseerimata osas, s.o 

küttida võib Rapla 3 ohjamisalal 1 hundi. 

 

 

2. OTSUSTUS  

 

Arvestades punktis 1 esitatud asjaolusid ja põhjendusi, 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:  

 

2.1. Muuta Keskkonnaameti peadirektori 31.10.2016 käskkirja nr 1-1/16/404 „Hundi 

küttimismahu kehtestamine 2016/2017 jahiaastaks” (muudetud peadirektori 15.11.2016 

käskkirjaga nr 1-1/16/413, 06.12.2016 käskkirjaga nr 1-1/16/428, 16.12.2016 käskkirjaga 

nr 1-1/16/437, 13.01.2017 käskkirjaga nr 1-1/17/47 ja 27.01.2017 käskkirjaga  

nr 1-1/17/85) otsustuse punkt 2.1 ning sõnastada see järgmiselt: 

 

„2.1. Kehtestan 2016/2017 jahiaasta hundi (Canis lupus) küttimismahuks Eesti Vabariigi 

territooriumil kokku 117 isendit, mis maakondade ja/või ohjamisalade vahel jaguneb 

järgmiselt:”. 

 

2.2. Täiendada Keskkonnaameti peadirektori 31.10.2016 käskkirja nr 1-1/16/404 „Hundi 

küttimismahu kehtestamine 2016/2017 jahiaastaks” (muudetud peadirektori 15.11.2016 

käskkirjaga nr 1-1/16/413, 06.12.2016 käskkirjaga nr 1-1/16/428, 16.12.2016 käskkirjaga 

nr 1-1/16/437, 13.01.2017 käskkirjaga nr 1-1/17/47 ja 27.01.2017 käskkirjaga  

nr 1-1/17/85) otsustuse punkti 2.1.10 punktiga 2.1.10.3 järgmises sõnastuses: 

 

„2.1.10.3. Rapla 3, küttimismaht 1, küttida võib Kaiu ja Leva jahipiirkondades.”. 

 

2.3. Teha käskkiri teatavaks Kaiu ja Leva 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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