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 27. märts 2020 nr 1-1/20/50 

Keskkonnaameti peadirektori 13.03.2020 käskkirja 

nr 1-1/20/44 „Luba haneliste küttimiseks väljaspool 

jahiaega” muutmine 

1. ASJAOLUD JA PÕHJENDUSED  

 

1.1 Keskkonnaameti peadirektori 13.03.2020 käskkirjaga nr 1-1/20/44 „Luba haneliste 

küttimiseks väljaspool jahiaega ” (edaspidi 13.03.2020 käskkiri) kehtestas Keskkonnaamet 

lisaga 1 põllumassiivid, mille piires võib Eestis 2020. aasta kevadperioodil teostada haneliste 

(hallhani, rabahani, suur-laukhani, valgepõsk-lagle ja kanada lagle) letaalset heidutusjahti.  

 

1.2 Kuni 23.03.2020 (k.a) said Eesti põllumassiivide omanikud või rentnikud pärast 13.03.2020 

käskkirja jõustumist Keskkonnaametile teada anda uutest põllumassiividest, kus on tekkinud 

2020. aasta kevadel vajadus haneliste letaalse heidutuse teostamiseks. Keskkonnaamet lisab 

letaalse heidutuse uuringu paremaks võimaldamiseks ja haneliste kahjustuste ennetamiseks 

põllumassiivid 13.03.2020 käskkirja lisaga 1 kehtestatud põllumassiivide nimekirjale. 

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) § 23 lg 4 p 3 järgi korraldab jahipidamist väljaspool jahiaega 

uluki tekitatud kahjustuse vältimiseks Keskkonnaamet. Jahieeskirja § 3 lg 4 alusel võib 

hallhanele, rabahanele, suur-laukhanele, kanada laglele ja valgepõsk-laglele pidada varitsus-

, hiilimis- või peibutusjahti ning jahti jahikoeraga, välja arvatud FCI 6. rühma kuuluva 
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jahikoeraga, 20. septembrist 30. novembrini, sealhulgas valgepõsk-laglele nende lindude 

tekitatud põllukahjustuste piirkonnas kahjustuste vältimise eesmärgil. JahiS § 6 p 3 

tulenevalt on maaomanikul õigus JahiS sätestatud ulatuses ja korras seada oma maal 

jahipidamiseks tingimusi või jahipidamine keelata. 

 

2.3 13.03.2020 käskkirja otsuse p 3.3. kehtestati käskkirjale kõrval tingimus käskkirja hilisema 

muutmise ja/või kehtetuks tunnistamise ja/või kõrval tingimuse kehtestamise võimaluse 

jätmise kohta selliselt, et Keskkonnaametil on pärast uute põllumassiivide lisandumist õigus 

käskkirjaga kehtestatud jahiaega, küttimismahtu ja küttimistsoonide piire muuta. 

Keskkonnaameti hinnangul on letaalse heidutuse uuringu läbiviimise hõlbustamiseks ja 

lisanduvate hanekahjude ennetamiseks täiendavate põllumassiivide lisamine igati 

põhjendatud. 

 

2.4 Eeltoodust (p 2.1., 2.2. ja 2.3.) tulenevalt on Keskkonnaamet pädev haldusorgan 13.03.2020 

käskkirja muutma ning muudetav käskkiri sisaldab kõrval tingimust käskkirja hilisema 

muutmise võimaluseks. 

 

2.5 Keskkonnaameti hinnangul on letaalse heidutuse edukaks läbiviimiseks vajalik haneliste 

letaalset heidutust korraldava põllumassiivi kasutaja (heidutuse korraldaja) ja heidutust 

läbiviiva(te) jahimehe(meeste) omavaheline suhtlus, mille käigus lepitakse muuhulgas 

kokku haneliste vaatlemise ja küttimisega seotud info vahendamine üksteisele ja kogunenud 

info edastamine letaalse heidutuse uuringu läbiviijale. Sel moel on võimalik vältida olukordi, 

kus jahimehed teostavad heidutust ilma põllumassiivi kasutaja teadmata, ületades kogemata 

põllumassiivil küttida lubatud haneliste ööpäevast piirarvu ja/või kogu küttimismahu. 

Samuti võib omavahelise kokkuleppeta ja vastutava isiku määramiseta jääda uuringu 

läbiviijale edastamata vajalik info haneliste vaatluste ja küttimise kohta. Seoses eelpool 

tooduga ja 13.03.2020 käskkirja nõuete täitmisega täiendab Keskkonnaamet 13.03.2020 

käskkirja punkti 3.6., 3.9 ja lisab käskkirjale punkti 3.10. 

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 13.03.2020 käskkirja nr 1-1/20/44 „Luba 

haneliste küttimiseks väljaspool jahiaega” lisa 1 ning asendada muudetav lisa 1 

käesoleva käskkirja lisaga 1 (lisatud). 

 

3.2 Täiendada Keskkonnaameti peadirektori 13.03.2020 käskkirja nr 1-1/20/44 „Luba 

haneliste küttimiseks väljaspool jahiaega” punkti 3.6. järgmise sõnastusega „Letaalse 

heidutuse korraldamise põllumassiivil (sh haneliste küttimisega seotud info vahendamise ja 

edastamise) lepivad omavahel kokku põllumassiivi kasutaja (maaomanik või rendimaa 

korral rendimaa kasutaja) ja konkreetsel põllumassiivil heidutust tegev jahimees (jahiloa 

saaja)“.  

 

3.3 Täiendada Keskkonnaameti peadirektori 13.03.2020 käskkirja nr 1-1/20/44 „Luba 

haneliste küttimiseks väljaspool jahiaega” punkti 3.9. järgmise sõnastusega „Kui ühel 

põllumassiivil on antud jahiluba rohkem kui ühele isikule, määrab küttimisandmete edastaja 

põllumassiivi kasutaja (maaomanik või rendimaa korral rendimaa kasutaja).“.  

 

3.4 Täiendada Keskkonnaameti peadirektori 13.03.2020 käskkirja nr 1-1/20/44 „Luba 

haneliste küttimiseks väljaspool jahiaega” punktiga 3.10. järgmises sõnastuses „Jahiloa 
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saaja on kohustatud tagama p-s 3.5 korraga küttida lubatud isendite hulgast kinnipidamise. 

Juhul kui ühte põllumassiivi kasutab rohkem kui üks jahiloa omaja on põllumassiivi kasutaja 

(maaomanik või rendimaa korral rendimaa kasutaja) või tema poolt määratud isik 

kohustatud tagama p-s 3.5 põllumassiivilt ööpäevas ja p-s 3.1 jahiperioodi jooksul kokku 

küttida lubatud haneliste küttimismahust kinnipidamise.“. 

 

3.5 Teha käskkiri teatavaks kõikide maakondade 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, Eesti Põllumajandus 

Kaubanduskoda info@epkk.ee, OÜ Rewild jaanus.remm@rewild.ee 

 

Margo Tannik 

jahinduse peaspetsialist 

jahinduse ja vee-elustiku büroo 

metsaosakond 


	para6lg1



