KÄSKKIRI
21. jaanuar 2020 nr 1-1/20/9
Keskkonnaameti peadirektori 31.10.2019 käskkirja
nr 1-1/19/200 „Hundi küttimismahu kehtestamine ja
ohjamisalade moodustamine 2019/2020 jahiaastaks”
muutmine
1.

ASJAOLUD JA PÕHJENDUSED

1.1

Keskkonnaameti peadirektori 31.10.2019 käskkirjaga nr 1-1/19/200 „Hundi küttimismahu
kehtestamine ja ohjamisalade moodustamine 2019/2020 jahiaastaks” (edaspidi 31.10.2019
käskkiri) kehtestas Keskkonnaamet 2019/2020 jahiaasta hundi (Canis lupus) esmaseks
küttimismahuks Eesti Vabariigi territooriumil kokku 61 isendit ning määras kehtestatud
küttimismahu jagunemise käskkirja lisas 1 toodud ohjamisaladel.

1.2

31.10.2019 käskkirja muudeti Keskkonnaameti peadirektori 23.12.2019 käskkirjaga nr 11/19/231 (edaspidi 23.12.2019 käskkiri) ning suurendati Eesti Vabariigi territooriumil
2019/2020 jahiaastal küttida lubatud isendite (huntide) koguarvu 61 isendilt 69 isendile.

1.3

31.10.2019 ja 23.12.2019 käskkirjadega Põhja-Läänemaa ohjamisalale huntide
küttimismahtu esialgu ei kehtestatud. 31.10.2019 käskkirjaga määrati Ida-Viru, Järva,
Lõuna-Pärnu ja Lääne-Pärnu ohjamisaladele huntide küttimismahuks vastavalt 2, 10, 3 ja 2
isendit. 10.01.2020 seisuga on eelmainitud ohjamisaladele kehtestatud küttimismahud
realiseeritud (v.a Järva ohjamisala, kus on jäänud küttida 2 hunti).

1.4

Samas selgitati 31.10.2019 ja 23.12.2019 käskkirjades, et sarnaselt varasemate aastatega
määratakse hundi küttimismaht vähemalt kahes osas: küttimismahu esimene osa hundi
jahiaja alguseks ning teised osad 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 2019. aastal”1 esitatud ettepanekule teeb Keskkonnaagentuur
küttimismahu teiste osade määramise operatiivsuse huvides ettepaneku otse
Keskkonnaametile. Küttimismahu teiste osade määramine erinevatele ohjamisaladele võib
toimuda sõltuvalt olukorrast eri aegadel.

1

Kättesaadav Keskkonnaagentuuri kodulehel aadressil:
https://www.keskkonnaagentuur.ee/sites/default/files/hundi_kuttimisettepanek_2019_i_osa.pdf, 06.01.2020.

1.5

06.01.2020 ja 09.01.2020 e-kirjadega tegi Keskkonnaagentuur Keskkonnaametile
ettepanekud23 (edaspidi 06.01.2020 ja 09.01.2020 ettepanek), seoses hundi küttimismahu
täieliku või osalise realiseerimisega osades ohjamisalades ning seoses hundi küttimis-,
vaatlus- ja kahjustusandmetest lisandunud teabega hundi leviku ja arvukuse kohta, 2020.
aastal lubada lisaks olemasolevale küttimismahule küttida hunte küttimismahu teises osas
järgmiselt: lubada Põhja-Läänemaa ohjamisala osas, mis hõlmab Palivere ja Risti
jahipiirkondi, Taebla jahipiirkonna Tallinn-Haapsalu maanteest põhja poole jäävat osa ja
Linnamäe jahipiirkonna Keila-Haapsalu maanteest lõuna poole jäävat osa, küttida 3 isendit.
Lisaks lubada küttida Ida-Viru, Järva, Lõuna-Pärnu ja Lääne-Pärnu ohjamisaladel vastavalt
1, 5, 3 ja 1 isendit. Järva ohjamisalal tehakse ettepanek lubada täiendava küttimismahu alusel
küttida hunte Kaiu, Kõrvemaa, Käru, Kehtna, Vahastu, Valtu, Juuru, Leva, Kõue, EPT,
Lõõla, Anna, Alliku, Ardu ja Väätsa jahipiirkondadest. Lõuna-Pärnumaa ja Lääne-Pärnumaa
ohjamisalade puhul võib Lõuna-Pärnumaa ohjamisalal küttida ühest jahipiirkonnast kuni 2
isendit ning Lääne-Pärnu ohjamisalal võib küttida vaid üksikisendeid.
Keskkonnaagentuuri selgituste kohaselt on piirangute eesmärk suunata ohjamisala siseselt
küttimist neile huntidele, kes on tekitanud kahjustusi ja säästa neid hundikarju, kelle
põhieluala jääb teistesse ohjamispiirkondadesse. 06.01.2020 ettepanekus palutakse lisada
Võru ohjamisala jahipiirkondade nimekirja Vastseliina jahipiirkond, mis on sealt varasemalt
eksikombel välja jäänud.

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 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

31.10.2019 käskkirja otsuse p 2.2. kehtestati käskkirjale kõrval tingimus käskkirja hilisema
muutmise ja/või kehtetuks tunnistamise ja/või kõrval tingimuse kehtestamise võimaluse
jätmise kohta selliselt, et Keskkonnaametil on pärast Keskkonnaagentuuri poolsete
ettepanekute tegemist õigus käskkirjaga kehtestatud huntide küttimismahtu ja ohjamisalade
piire muuta.

2
3

Kiri on registreeritud Keskkonnaameti DHS-is 06.01.2019 nr 13-11/20/220 all.
Kiri on registreeritud Keskkonnaameti DHS-is 09.01.2019 nr 13-11/20/518-2 all
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2.4

Eeltoodust (p 2.1., 2.2. ja 2.3.) tulenevalt on Keskkonnaamet pädev haldusorgan 31.10.2019
käskkirja muutma ning muudetav käskkiri sisaldab kõrval tingimust käskkirja hilisema
muutmise võimaluseks.

2.5

Keskkonnaagentuur on esitanud 06.01.2020 ja 09.01.2020 ettepanekud (vt p 1.5.)
31.10.2019 käskkirja muutmiseks. Muudatusettepanekuga palutakse suurendada
küttimismahtu 69 isendilt 82 isendile ning jagada suurenenud küttimismaht ohjamisalade
vahel. Lisaks seab Keskkonnaamet huntide küttimiseks tingimuse, mille kohaselt PõhjaLäänemaa ohjamisalal võib hunte küttida vaid ohjamisala osas, mis hõlmab Palivere ja Risti
jahipiirkondi, Taebla jahipiirkonna Tallinn-Haapsalu maanteest põhja poole jäävat osa ja
Linnamäe jahipiirkonna Keila-Haapsalu maanteest lõuna poole jäävat osa. Eelmainitud alal
võib kokku küttida 3 hunti.
Ida-Viru ohjamisalal hundi küttimisele lisapiiranguid ei seata. Järva ohjamisalal võib
täiendava küttimismahu alusel küttida hunte Kaiu, Kõrvemaa, Käru, Kehtna, Vahastu, Valtu,
Juuru, Leva, Kõue, EPT, Lõõla, Anna, Alliku, Ardu ja Väätsa jahipiirkondadest. LõunaPärnumaa ja Lääne-Pärnumaa ohjamisalade puhul võib Lõuna-Pärnumaa ohjamisalal küttida
ühest jahipiirkonnast kuni 2 isendit ning Lääne-Pärnu ohjamisalal võib küttida vaid
üksikisendeid. Eelmainitud ohjamisaladel võib küttida vastavalt 1, 5, 3 ja 1 isendit.

2.6

Võru ohjamisalasse kuuluvate jahipiirkondade nimekirja lisatakse 06.01.2020 ettepaneku
alusel Vastseliina jahipiirkond. Seoses huntide küttimiseks moodustatud ohjamisalade
koosseisus olevate jahipiirkondade loetelu muutumisega, Võru ohjamisala täiendamisega
Vastseliina jahipiirkonnaga, muudetakse 31.10.2019 käskkirja lisa 2.

2.7

Selleks et täpsustada töötavate telemeetriliste märgistega varustatud huntide asukohti nende
küttimise vältimiseks, on vajalik operatiivne infovahetus Keskkonnaagentuuri ja hundi
küttimise ohjamisalade jahipiirkondade vahel. Huntide asukohast täpsema ülevaate
saamiseks edastab Keskkonnaagentuur iganädalaselt võimalusel vajaliku info ohjamisalade
koordinaatoritele, mille piires töötavate märgistega hundid parajasti liiguvad. Ohjamisalade
koordinaatorid edastavad vastava info ohjamisalade jahipiirkondade kontaktisikutele.
Arvestada tuleb asjaoluga, et jälgimisseadmete andmeedastusega tekivad erinevatel
põhjustel tehnilised viivitused, mistõttu ei ole konkreetse isendi asukohast teavitamine
mõningatel juhtudel võimalik.

2.8

JahiS § 41 lõike 1 kohaselt tehakse nii individuaal- kui ka ühisjahis asjaomane märge
jahiloale viivitamata pärast suuruluki haavamist või surmamist ja väikeuluki puhul jahipäeva
lõpus. JahiS § 41 lõike 2 alusel märgitakse suuruluki haavamise korral jahiloale viivitamata
haavamise kuupäev ja kellaaeg. Kui haavatud suurulukit 24 tunni jooksul ei tabata,
lõpetatakse jahiloa kehtivus märkega, et haavatud suurulukit ei leitud. Jahiseaduse eelnõu4
seletuskirja kohaselt loetakse „suuruluki (sh suurkiskja) haavamise korral konkreetne isend
surmatuks, kui teda ei ole tabatud 24 tunni jooksul. Jahiloale vastava märke tegemise
kohustus annab võimaluse selle põhimõtte kontrollimiseks, kui looduses avastatakse
jahipidamise käigus haavatud suuruluk“. Suuruluki haavamisel jahi käigus võrdsustatakse
see jahiuluki tabamisega ning seetõttu tuleb haavamisest koheselt teavitada ka ohjamisala
kontaktisikut, et vältida ohjamisalale kehtestatud küttimismahu ületamist. Viivitamata tuleb
ohjamisala kontaktisikut uuesti teavitada ka haavatud suuruluki tabamisest või 24 tunni
möödudes haavatud suuruluki mitte tabamisest.

2.9

Seoses vajadusega täpsustada jahpidamise korda hundi (isendi) haavamise korral jahis,
muudetakse 31.10.2019 käskkirja punkte 2.4.3, 2.4.4. ja 2.5.3. Eelmainitud käskkirja
punktides võrdsustatakse haavatud hundi mitte leidmine 24 tunni jooksul tema ära

4

Seletuskiri on leitav aadressilt: http://www.jahindusinfo.ee/WWW_files/files/user_files/dokumendid/
jahiseaduse_eelnou_seletuskiri.pdf (02.01.2020).
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küttimisega ja sellest teavitatakse ohjamisala ja jahipiirkonna kontaktisikuid samal viisil kui
kütitud isendist.
3.

OTSUSTUS

Arvestades punktis 1 esitatud asjaolusid ja punktis 2 esitatud kaalutlusi ning võttes aluseks HMS
§ 53 lõike 1 punkti 4 ja lõike 2 punkti 3, § 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 31.10.2019 käskkirja nr 1-1/19/200 „Hundi
küttimismahu kehtestamine ja ohjamisalade moodustamine 2019/2020 jahiaastaks”
(muudetud peadirektori 23.12.2019 käskkirjaga nr 1-1/19/231) otsustuse punkt 2.1.
ning sõnastada see järgmiselt:
„Kehtestan 2019/2020 jahiaasta hundi (Canis lupus) küttimismahuks Eesti Vabariigi
territooriumil kokku 82 isendit ning kinnitan küttimismahu jagunemise ohjamisalade
vahel (lisa 1).”

3.2

Muuta Keskkonnaameti peadirektori 31.10.2019 käskkirja nr 1-1/19/200 „Hundi
küttimismahu kehtestamine ja ohjamisalade moodustamine 2019/2020 jahiaastaks”
(muudetud peadirektori 23.12.2019 käskkirjaga nr 1-1/19/231) lisa 1 ning asendada
muudetav lisa 1 käesoleva käskkirja lisaga 1 (lisatud).

3.3

Muuta Keskkonnaameti peadirektori 31.10.2019 käskkirja nr 1-1/19/200 „Hundi
küttimismahu kehtestamine ja ohjamisalade moodustamine 2019/2020 jahiaastaks”
(muudetud peadirektori 23.12.2019 käskkirjaga nr 1-1/19/231) lisa 2 ning asendada
muudetav lisa 2 käesoleva käskkirja lisaga 2 (lisatud).

3.4

Muuta Keskkonnaameti peadirektori 31.10.2019 käskkirja nr 1-1/19/200 „Hundi
küttimismahu kehtestamine ja ohjamisalade moodustamine 2019/2020 jahiaastaks”
(muudetud peadirektori 23.12.2019 käskkirjaga nr 1-1/19/231) otsustuse punkt 2.4.3.
ning sõnastada see järgmiselt:
„Hundi küttimisest või haavamisest peab jahipiirkonna kontaktisik ohjamisala
kontaktisikut teavitama viivitamatult pärast hundi küttimist või haavamise kohta
suuruluki loale märke tegemisest, saates ohjamisala kontaktisiku telefoninumbrile
lühisõnumi (SMS) sisuga: märksõna „hunt kütitud” või „hunt haavatud“, küti nimi ja
jahipiirkonna nimi, kus hunt kütiti või haavati. Hundi haavamise korral (vastava
märke tegemisel loale) peab jahipiirkonna kontaktisik ohjamisala kontaktisikut
teavitama viivitamatult ka haavatud isendi tabamisest või 24 tunni möödudes
mittetabamisest, saates ohjamisala kontaktisiku telefoninumbrile lühisõnumi (SMS)
sisuga: märksõna „hunt kütitud” ja jahipiirkonna nimi, kus hunt kütiti või haavati.

3.5

Muuta Keskkonnaameti peadirektori 31.10.2019 käskkirja nr 1-1/19/200 „Hundi
küttimismahu kehtestamine ja ohjamisalade moodustamine 2019/2020 jahiaastaks”
(muudetud peadirektori 23.12.2019 käskkirjaga nr 1-1/19/231) otsustuse punkt 2.4.4
ning sõnastada see järgmiselt:
„Ohjamisala kontaktisik teavitab viivitamatult kõiki ohjamisala jahipiirkonna
kontaktisikuid (SMS) teel hundi küttimisest või haavamisest (sisu: „arv“ „hunt(i)
kütitud” või „hunt(i) haavatud“ ja jahipiirkonna nimi, kus hunt kütiti või haavati).
Haavatud hundi küttimisel või 24 tunni jooksul mitte leidmisel teavitab ohjamisala
kontaktisik kõiki ohjamisala jahipiirkonna kontaktisikuid (SMS) teel (sisu: „arv“
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„hunt kütitud“ ja jahipiirkonna nimi, kus hunt kütiti või haavati. Küttimismahu
täitumisel teavitab ohjamisala kontaktisik ohjamisala jahipiirkonna esindajaid
hundijahi lõppemisest (sel juhul lisatakse sõnumile teade „jaht lõppenud“).
Jahipiirkonna kontaktisik on kohustatud viivitamatult hundi küttimisest ja/või jahi
lõppemisest teavitama kõiki nende piirkonnas hundijahti pidavaid jahimehi.“
3.6

Muuta Keskkonnaameti peadirektori 31.10.2019 käskkirja nr 1-1/19/200 „Hundi
küttimismahu kehtestamine ja ohjamisalade moodustamine 2019/2020 jahiaastaks”
(muudetud peadirektori 23.12.2019 käskkirjaga nr 1-1/19/231) otsustuse punkt 2.5.3
ning sõnastada see järgmiselt:
„teavitama viivitamata hundi tabamisest või haavatud hundi mittetabamisest 24 tunni
möödudes loale märke tegemisest lühisõnumiga (SMS) Keskkonnaameti jahinduse
spetsialisti järgmiselt:
 Harju, Järva, Rapla maakond − Uno Treier, telefon 514 9565;
 Hiiu, Lääne, Saare ja Pärnu maakond − Ivar Marlen, telefon 5304 0354;
 Jõgeva, Tartu, Ida- ja Lääne-Viru maakond − Heete Ausmeel, telefon 56886919;
 Põlva maakond − Margo Tannik, telefon 516 0148.
 Valga, Viljandi ja Võru maakond – Mihkel Pastik, telefon 53044134.“

3.7

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)
Riho Kuppart
peadirektor
Jaotuskava: jahinduse ja vee-elustiku büroo, regioonid
Teadmiseks: Eesti Jahimeeste Selts ejs@ejs.ee, Keskkonnaagentuur,
Keskkonnainspektsioon, Keskkonnaministeerium tonu.traks@envir.ee

Margo Tannik
jahinduse peaspetsialist
jahinduse ja vee-elustiku büroo
metsaosakond
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