
INFOSÜSTEEM JAHIS – Jahilubade väljastamine 

Infosüsteemi JAHIS eesmärgiks on jahipiirkonna kasutaja ja 

jahimehe poolt õigusaktidega määratud kohustuste 

tõhusam täitmine. Jahidokumentatsiooni haldamine ja 

ulukiseireandmete kogumine. Jahimehe ja jahipiirkonna 

vahelise infovahetuse operatiivsemaks muutmine. 

Infosüsteem asub aadressil https://jahis.ejs.ee. Süsteemi 

saavad siseneda kasutajad kelle konto on aktiveeritud. 

Kasutajakonto aktiveerimiseks tuleb võtta ühendust Eesti 

Jahimeeste Seltsi või infosüsteemi kasutava jahipiirkonnaga. 

Kuidas toimub jahilubade väljastamine JAHISes? 

Jahiloa taotluse saab esitada jahimees ise või jahiloa väljastaja. Jahiloa taotluse esitamiseks 

infosüsteemis JAHIS tuleb siseneda keskkonda https://jahis.ejs.ee. Peale süsteemi sisenemist 

tuleb valida menüüst „Jahiload“. Avaneb vaade, kus saab valida, kas soovitakse taotlust 

esitada väike- või suuruluki jahiloa saamiseks. 

 

Suuruluki jahiloa taotlemiseks tuleb valida piirkond kuhu soovitakse jahile minna. Valida saab 

nende piirkondade vahel, kes JAHIS süsteemi kasutavad. Kui soovitakse pidada jahti mingis 

konkreetses jahipiirkonna osas saab loale märkida katastritunnuse. Järgnevalt tuleb valida 

kütitav jahiuluki liik. Vajadusel saab määrata ka uluki soo ja vanusegrupi. Väljal „erinõuded“ 

saab märkida info, mis eelnevas taotluses ei kajastunud. Peale andmete sisestamist tuleb 

valida „salvesta“. Seejärel edastatakse taotlus vastava jahipiirkonna haldurile menetlemiseks. 

 

 

https://jahis.ejs.ee/


Väikeuluki jahiloa taotlemiseks tuleb valida piirkond kuhu soovitakse jahile minna. Valida saab 

nende piirkondade vahel, kes JAHiS süsteemi kasutavad. Kui soovitakse pidada jahti mingis 

konkreetses jahipiirkonna osas saab loale märkida katastritunnuse. Järgnevalt tuleb määrata 

kütitavad ulukid. Märkides ära rea „Küttida on lubatud väikeulukite loetellu kantud ulukeid“ 

ei pea ulukeid ükshaaval jahiloale lisama. Soovi korral saab valida ka ainult ühe konkreetse liigi 

jahiloale märkimiseks. 

Kui jahiloa taotlus on jahipiirkonna haldurile edastatud hakatakse luba menetlema. Lisaks 

jahiloa väljastamisele on halduril võimalus taotlust muuta või tühistada. Teade jahiloa 

väljastamise kohta või taotluse muutmise ning tühistamise kohta saadetakse ka jahimehele. 

Haldur prindib jahiloa ning edastab selle taotluse esitanud jahimehele. 



 

Peale edukat jahti saavad kasutajad küttimistulemuse kohta esitada eelregistreeringu ning 

suurulukiloa puhul lisaks küttimiskoha koordinaadid. 

 

Küttimistulemuse eelregistreering tekitab võimaluse vaadata jahiloa väljastajal reaalajas 

küttimisstatistikat. Jahiloa tagastamisel võrdleb jahiloa väljastaja jahiluba JAHISes esitatud 

esmase küttimistulemusega. Vajadusel saab lisada puuduvad andmed või teha korrigeerimisi.  

JAHIS süsteemis väljastatud jahilube on kasutajal võimalik vaadata menüüst „jahiload“. 

Jahilubade nimekiri on eristatud staatuse alusel (ootel/aktiivne/esmane 

tulemus/tagastatud/tühistatud). Erineva staatusega jahiload on eristatud eri värvidega. 


