Jahipiirkondade kasutusõiguse lubade pikendamine
(18.06.2021 kohtumisel tehtud kokkulepe)
31.05.2023 lõppeb 315 jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivus. Jahipiirkonna kasutusõiguse loa
kehtivust pikendatakse järgmiseks 10 aastaks, kui jahipiirkonna senine kasutaja on esitanud 6 kuud
(31.05.2023 lõppevate lubade puhul hiljemalt 30.11.2022) enne jahipiirkonna kasutusõiguse loa
kehtivuse lõppemist Keskkonnaametile vastava taotluse koos jahindusnõukogu seisukohaga
(jahiseaduse § 18 lg 1).
Lisaks Keskkonnaameti (edaspidi KeA) poolt koostatud juhisele jahipiirkonna kasutusõiguse loa
pikendamiseks lepiti kokku, et jahindusnõukogud otsustavad vastavalt töökorrale konsensuse alusel
toetada jahipiirkonna kasutusõiguse loa pikendamist juhul, kui:
1. viimase kolme aasta jooksul ei ole jahipiirkonna kasutaja Keskkonnaministri määruses
„Jahiulukite seireandmete loetelu ja kogumise kord ning seiret korraldama volitatud asutus“
§-s 4 sätestatud uluksõraliste vaatluse andmed esitamata jäänud.1
2. Keskkonnaameti peadirektori aafrika sigade katku tõrje käskkirjadega pandud metssigade
küttimisliimidi täitmata jätmine ei ole jahindusnõukogu protokolliga taunivalt fikseeritud.
Otsustamise lõppsõna on KeA pädevuses, rikkumine peab olema fikseeritud.
3. jahipiirkonna kasutaja ei ole toime pannud rohkem kui ühe olulise jahieeskirjade rikkumise
viimase 3 aasta jooksul. Otsustamise lõppsõna on KeA pädevuses, rikkumine jahipiirkonna
kasutaja suhtes peab olema fikseeritud.
4. jahindusnõukogus jahiseaduse § 9 (3) 2) alusel kokkulepitud uluksõraliste
küttimismahtudest kinnipidamine pole jahindusnõukogu protokollis taunivalt fikseeritud.
Otsustamise lõppsõna on KeA pädevuses, erisused võivad esineda SAKi tingimustes
metssigade küttimisel ja olukorras, kus erinevused on marginaalsed.
5. Sõlmitud lepingute põhifookus peab olema suunatud kahjude ennetamisele ja tekkinud
kahjude hüvitamisele. Suulised lepingud ehk kokkulepped loetakse samuti lepinguteks.
Jahipidamise lauskeeldu ei loeta lepinguks. Juhul kui jahipiirkonna kasutaja on esitanud
väärinformatsiooni lepingute olemasolu kohta käsitletakse seda valeandmete
esitamisena.
6. Maaomanikega sõlmitud jahinduslike lepingute maht jahipiirkonna kohta ületab 50%,
sealhulgas peab eramaade lepingutega kaetuse püüdlus olema see, et pindala peaks
tulevikus ületama 50% määra. Kui see kriteerium on täidetud ja muid välistavaid (p1-p5)
asjaolusid ei esine, siis jahipiirkonna kasutusõiguse luba pikendatakse.

Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise osas seisukoha andmisel rakendatakse 2+1
töökorra põhimõtet (2 korda konsensus ja 3 kord ¾ häälteenamus).
Jahipiirkonna kasutajatele antakse piisavalt aega (vähemalt 1 kalendrikuu) selleks, et saavutada
50% osakaal pindalast enne kui uuesti jahindusnõukogu koguneb.
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Täpsustatakse õigusnormide muutmisega, et kohustus senisest selgemalt sätestada, kontrolli teostab riik

Täiendavalt lepiti kokku, et nõusoleku andmine jahindusnõukogus on eelkõige kohaliku elu küsimus,
piirkonnad, traditsioonid ja suhted on erinevad. Jahindusnõukogu liikmetel on ka täna koos töötades
võimalus lõpetada KÕL või mitte anda nõusolekut selle pikendamiseks. Samas kui valitsevad
eriarvamused, siis on vaja eriti lähtuda seadustest, kehtivast jahindusnõukogude töökorrast ja
eelnimetatud kokkulepetest2.
Lisaks võttis Keskkonnaministeerium endale ülesandeks analüüsida probleeme seonduval riigi poolt
renditava põllumaa jahindusliku kasutuseõiguse rakendamisel, põldudel kahjustuste määramise
metoodikaga ja võimaluse loomisega, et ka maaomanikud saaksid võimaluse ulukite vaatlusandmete
ja ruutloenduse andmete esitamiseks Keskkonnaagentuurile (JAHISe kaudu).

Osapooled:
Eesti Jahimeeste Selts – Margus Puust
Eesti Erametsaliit – Andres Talijärv
Eestimaa Talupidajate Keskliit - Jaanus Põldmaa
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda - Meelika Sander-Sõrmus
Keskkonnaamet – Riho Kuppart
Riigimetsa Majandamise Keskus – Aigar Kallas
Keskkonnaministeerium – Tõnis Mölder
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JaS § 9 lg 2 punkt 5 kohaselt annab jahindusnõukogu seisukoha loa andjale jahipiirkonna kasutusõiguse loa
kehtivuse pikendamise kohta. Kriteeriume selles osas, millest peab jahindusnõukogu lähtuma otsuse tegemisel,
seadus ette ei näe, jahindusnõukogud on sõltumatu ja võivad kokku leppida nagu soovivad. Kui nad ei soovi
ühiseid kriteeriume kokku leppida, siis nad seda tegema ei pea.

