
  

VILJANDI MAAKONNA  

JAHINDUSNÕUKOGU KOOSOLEKU 

PROTOKOLL 

 

 

Viljandis 07.05.2018 19.06.2018 nr 13-15/18/32 

 

Algus kell 11.00, lõpp kell 12.15  

 

 

Juhatas: Ena Poltimäe 

Protokollis: Mihkel Pastik 

Võtsid osa: Elor Ilmet, Peeter Lääne, Olavi Udam, Priit Vahtramäe ja Veljo Kask  

Puudusid: Tõnu Vreimann, Viljar Türner  

  

 

 

PÄEVAKORD 

1) 2017/2018. jahiaastaks jahindusnõukogus kokkulepitud ja Keskkonnaameti 

peadirektori poolt kehtestatud metssigade küttimismahu ning -struktuuri täitmise kohta 

kokkuvõtte tegemine ja analüüs Viljandi maakonnas; 

2) 2017/2018. jahiaastaks jahindusnõukogus kokkulepitud põdra, punahirve ja metskitse 

küttimismahu ja -struktuuri täitmise analüüs Viljandi maakonnas; 

3) kokkuleppe sõlmimine metskitse küttimise jätkamiseks Viljandi maakonnas 

2018/2019.  jahiaastal; 

4) ettepanekute tegemine Keskkonnaametile pruunkaru küttimise korraldamiseks 

Viljandi maakonnas. 

 

ARUTATI: 

1. 2017/2018. jahiaastaks jahindusnõukogus kokkulepitud ja Keskkonnaameti 

peadirektori poolt kehtestatud metssigade küttimismahu ning -struktuuri täitmise kohta 

kokkuvõtte tegemine ja analüüs Viljandi maakonnas. 

 

Vastavalt Keskkonnaameti peadirektori 29.08.2017 käskkirjale nr 1-1/17/308 „Metssigade 

küttimise korraldamine sigade Aafrika katku tõkestamiseks metssigade asurkonnas Eesti 

Vabariigi territooriumil“ oli kehtestatud Viljandi maakonnas metssigade minimaalne 

küttimismaht 110 isendit ja sellest  emasloomade osakaal vanaloomade ja kesikute seas  

soovituslikult 50%. 2017/2018 (kuni 28.02.2018) aasta jahihooajal kütiti Viljandimaal kokku 

192 isendit, hukkunult leiti 9 isendit. Küttimiskohustus (kütitud+hukkunud) on täidetud 183% 

ulatuses, millest emasloomade osakaal vanaloomade ja kesikute seas oli 54%.    

 

LEPITI KOKKU:  

Viljandimaa jahipiirkonnad on metssigade küttimisega seatud eesmärgid maakonna 

tasemel täitnud. Küttimiskohustuse täieliku mittetäitmise põhjuseksosades 



 

 

jahipiirkondades lugeda sigade Aafrika katkust tingitud metssigade vähesus või 

puudumine. 2018/2019. jahiaastal hoida metssigade arvukus Viljandimaal jätkuvalt alla 

1 isendi 1000 hektari jahimaa kohta.  

 

2. 2017/2018. jahiaastaks jahindusnõukogus kokkulepitud põdra, punahirve ja metskitse 

küttimismahu ja -struktuuri täitmise analüüs Viljandi maakonnas 
 

Jahindusnõukogu tutvus Keskkonnaagentuuri pool koostatud 2018. aasta jahindusstatistilise 

aruandega, kus on muuhulgas kajastatud Viljandi maakonna 2017/2018 põdra, punahirve ja 

metskitse küttimisandmed.  

 

LEPITI KOKKU:  

Nõukogu küsib kirjalikke selgitusi metskitse ja punahirve miinimumlimiidi alla 90% 

täitnud jahipiirkondadelt (Abja, Halliste, Heimtali, Holstre, Kaansoo, Karksi, Kõo, 

Kärstna, Polli, Rimmu, Sürgavere, Tarvastu, Vambola, Viiratsi).  

 

3. Kokkuleppe sõlmimine metskitse küttimise jätkamiseks Viljandi maakonnas 

2018/2019. jahiaastal 
 

Jahiseaduse § 22 lõike 1 kohaselt lepitakse põdra, punahirve, metssea ja metskitse küttimismaht 

ja struktuur igal jahiaastal jahipiirkondade kaupa kokku jahindusnõukogus, lähtudes 

ulukiseirearuandest ja jahipiirkonna kasutaja ettepanekust. Kuna ulukiseirearuanne valmib 

Keskkonnaagentuuri poolt alles 2018. aasta juuniks, ei saa metskitsede küttimismahu ja 

struktuuri kokkulepet sõlmida enne nimetatud aruande valmimist. Et jätkata metskitsejahiga 

2017/2018. jahiaastal, on vajalik sõlmida kokkulepe jahipidamise jätkamiseks metskitsele kuni 

ulukiseirearuande valmimiseni. 

 

LEPITI KOKKU:  

Jätkata Viljandimaa metskitsejahiga 2018/2019. jahiaastal kuni 2018. aasta ulukiseire 

aruande alusel tehtava jahindusnõukogu otsuseni .  

 

4. Ettepanekute tegemine Keskkonnaametile pruunkaru küttimise korraldamiseks 

Viljandi maakonnas. 
 

Jahiseaduse § 9 lg 3 punkti 1 järgi kuulub jahindusnõukogu pädevusse ettepaneku tegemine 

Keskkonnaametile pruunkaru küttimise korraldamiseks. 

 

LEPITI KOKKU: 

Jahindusnõukogu teeb ettepaneku Viljandi maakonnas küttida 2 pruunkaru kahjude 

ennetamise eesmärgil. 
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