
 

 

 

K O R R A L D U S  

   

  26. aprill 2021 nr 1-3/21/201 

Jahipiirkonna kasutusõiguse loa 

pikendamine 

1. OTSUS 

 

Lähtudes korralduse p-s 2 toodud asjaoludest ning p-s 3 esitatud põhjendustest ning võttes 

aluseks JahiS § 18 lg-d 1-5 ning peadirektori 10.12.2020 käskkirja nr 1-1/20/230 

„Keskkonnaameti looduskaitse korraldamise osakonna põhimäärus“ punkti 2.3.2, otsustan: 

 

pikendada Märjamaa Jahi-ja Kalameeste Seltsi (reg kood 80235680, aadress Rapla 

maakond, Märjamaa vald, Paeküla, Jahimehe, 78206) Märjamaa jahipiirkonna 

kasutusõiguse luba nr Rapla-10 kuni 23.04.2031.  

 

Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades vaide 

korralduse andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse Tallinna 

Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. 

 

2. ASJAOLUD 

 

2.1. Märjamaa Jahi- ja Kalameeste Selts MTÜ on esitanud Keskkonnaametile taotluse1, milles 

soovib Märjamaa jahipiirkonna (JAH1000052) kasutusõiguse loa nr Rapla-10 (edaspidi ka 

luba) pikendamist järgmiseks 10 aastaks. Hetkel kehtiva jahipiirkonna kasutusõiguse loa 

kehtivus lõpeb 31. mail 2023. 

 

2.2. Märjamaa Jahi- ja Kalameeste Selts MTÜ esitas Rapla maakonna jahindusnõukogule 

taotluse Märjamaa jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr Rapla-10 pikendamiseks toetuse 

saamiseks. Kuulanud ära Märjamaa Jahi-ja Kalameeste Seltsi juhatuse liikmete Mati 

Viska, Aivar Jõgiste ja Priit Kotkase aruande Märjamaa jahipiirkonna kasutamise kohta, 

otsustas Raplamaa jahindusnõukogu jahipiirkonna kasutusõiguse loa pikendamist 

järgmiseks 10 aastaks ühehäälselt toetada2. 

 

                                                 
1 Taotlus on registreeritud Keskkonnaameti dokumenudihaldussüsteemis 26.02.2021 nr 13-11/21/4306 all. 
2 Jahindusnõukogu protokoll on registreeritud Keskkonnaameti dokumenudihaldussüsteemis 26.02.2021 nr 13-

15/21/6 
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3. KAALUTLUSED 

 

3.1. Jahimaa heaperemeheliku kasutamise jätkamiseks ning jahindusliku kasutuse edasiseks   

võimaldamiseks on oluline kehtiv jahipiirkonna kasutusõiguse luba pikendada järgmiseks 

10 aastaks. Jahimaa kasutuse stabiilsus peaks andma kindlustunde edaspidiseks ka 

piirkonna maaomanikele, et ulukite arvukuse reguleerimisega probleeme ei esine ning 

ulukite tekitatud kahjustused püsivad talutaval tasemel. 

 

3.2. Jahiseaduse (edaspidi JahiS) § 18 lg 1 järgi pikendatakse jahipiirkonna kasutusõiguse loa 

kehtivust järgmiseks kümneks aastaks, kui jahipiirkonna senine kasutaja on esitanud kuus 

kuud enne jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse lõppemist jahipiirkonna 

kasutusõiguse loa andjale vastava taotluse koos jahindusnõukogu seisukohaga. Märjamaa 

Jahi- ja Kalameeste Selts MTÜ on kasutusõiguse pikendamise loa taotluse esitanud 6 kuud 

enne Märjamaa jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr Rapla 10 kehtivusaja (31.05.2023) 

lõppu. 

 

3.3. Jahis § 18 lg 2 kohaselt jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivust ei pikendata, kui: 1) loa 

taotleja on teadlikult esitanud valeandmeid; 2) jahindusnõukogu ei ole loa kehtivuse 

pikendamist toetanud; 3) jahipiirkonna kasutaja ei ole täitnud jahipiirkonna kasutusõiguse 

loas sätestatud kohustusi. 

 

3.4. Keskkonnaamet on tuvastanud, et loa taotleja jahipiirkonna kasutusõigue loa 

pikendamiseks esitatud andmed on tõesed. 

 

3.5. JahiS § 9 lg 3 p 5 järgi kuulub jahindusnõukogu pädevusse seisukoha andmine 

jahipiirkonna kasutusõiguse loa andjale jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse 

pikendamise kohta. 25.02.2021 prtokollilise otsusega otsustas Raplamaa jahindusnõukogu 

toetada Märjamaa Jahi- ja Kalameeste Selts MTÜ jahipiirkonna kasutusõiguse loa 

pikendamist.. 

 

Keskkonnaametile teadaolevalt on üks jahindusnõukogu liige peale 25.02.2021 toimunud 

Rapla jahindusnõukogu koosoleku toimumist saatnud 01.03.2021 jahindusnõukogule kirja, 

milles palub tema protesti arvestada eriarvamusena, mitte toetada Raplamaa 

jahindusnõukogu otsust Märjamaa JKS kasutusõiguse loa Rapla -10 pikendamisel 

Keskkonnaametis. Keskkonnaameti hinnangul on jahindusnõukogu iseseisev kollegiaalne 

haldusorgan, kelle otsused peavad olema seaduslikud ja põhjendatud. Jahindusnõukogu 

otsus on oma õiguslikult olemuselt halduskohtumenetluse seadustiku § 45 lg 3 alusel 

iseseisvalt vaidlustatav menetlustoiming. Seega, kui jahindusnõukogu liige leidis, et 

jahindusnõukogu 25.02.2021 protokolliline otsus on õigusvastane, tulnuks tal oma õiguste 

kaitseks pöörduda kaebusega halduskohtusse. Keskkonnaametile esitatud Raplamaa 

jahindusnõukogu 25.02.2021 protokolliline otsus on kehtiv ning Keskkonnaameti 

pädevuses ei ole jahindusnõukogu otsuste ümberhindamine. Eeltoodud arvesse võttes 

pikendab Keskkonnaamet Märjamaa jahipiirkonna kasutusõiguse loa järgmiseks 10 

aastaks. 

 

3.6. Keskkonnaametile teadaolevalt ei ole jahipiirkonna kasutaja jätnud täitmata jahipiirkonna 

kasutusõiguse loas sätestatud kohustusi.  

 

3.7. JahiS § 18 lg 2 sätestab ammendava loetelu jahipiirkonna kasutusõiguse loa pikendamisest 

keeldumise aluste kohta. Arvestades, et taotleja ei ole teadlikult esitanud valeandmeid, 

Rapla jahindusnõukogu toetab loa kehtivuse pikendamist ning jahipiirkonna kasutaja ei ole 

jätnud täitmata jahipiirkonna kasutusõiguse loas sätestatud kohustusi, puuduvad alused 

keelduda loa pikendamisest. 
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3.8. Jahis § 18 lg 5 kohaselt avalikustatakse jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse 

pikendamise otsus 14 päeva jooksul loa kehtivuse pikendamise otsuse tegemisest arvates 

ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ning Keskkonnaameti veebilehel. 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Aimar Rakko 

juhataja 

jahinduse ja vee-elustiku büroo  

 

 

Saata: Märjamaa Jahi- ja Kalameeste Selts info@jahimehed.ee 
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