HUNDIJAHI TEAVITUS 2018/2019 JAHIAASTAL
Juhised jahimehele ja jahipiirkonna kasutajale

JAHIPIIRKONNA KONTAKTISIKU MÄÄRAMINE
1. Esmalt lepitakse igas jahipiirkonnas kokku jahipiirkonna kontaktisikus (üks kord). Iga
jahipiirkonda esindab üks kontaktisik;
2. Jahipiirkonna kontaktisik edastab (telefoni või SMS-i teel) OHJAMISALA
KONTAKTISKULE koheselt enda nime ja telefoninumbri (üks kord);
3. Jahipiirkonna kontaktisiku vahetuse korral tuleb OHJAMISALA KONTAKTISKULE
koheselt teada anda uue kontaktisiku nimi ja telefoninumber.

JAHI REGISTREERIMINE
1. Jahipiirkonna jahimees või jahijuhataja teavitab jahi alguses jahipiirkonna kontaktisikut
hundijahist otse või sidevahendite (raadiosaatja, telefon) kaudu.
2. Jahipiirkonna kontaktisik registreerib jahipiirkonnas toimuva hundijahi OHJAMISALA
KONTAKTISIKU juures SMS-i teel.


(SMS sisu: hundijaht tühik jahipiirkonna nimi). Näiteks: hundijaht Kükametsa.



Registreering kestab 12 tundi.



Registreerida saab iga päev kella 7.30-st 21.00-ni.



Ühe registreeringu alusel jahti pidavate isikute või gruppide arv pole piiratud.

KÜTITUD HUNDIST TEAVITAMINE
1. Hundi küttimisel teavitab jahimees otse või sidevahendite
jahipiirkonna kontaktisikut.

(raadiosaatja, telefon)

2. Jahipiirkonna kontaktisik teavitab hundi küttimisel SMS-i teel OHJAMISALA
KONTAKTISIKUT SMS-i teel.


(SMS sisu: hunt kütitud tühik jahipiirkonna nimi). Näiteks: hunt kütitud
Kükametsa.



Kui korraga kütiti rohkem kui 1 hunt, tuleb SMS-i kirjutada kütitud isendite arv.
Näiteks 2 hunti kütitud Kükametsa;



Kütitud hundist teavitab Keskkonnaametit OHJAMISALA KONTAKTISIK.

HUNDIJAHI TEAVITUS 2018/2019 JAHIAASTAL
Juhis ohjamisala kontaktisikule

JAHIPIIRKONNA KONTAKTISIKU MÄÄRAMINE
1. OHJAMISALA KONTAKTISK koostab talle saadetud jahipiirkonna kontaktisikutest
listi või grupi oma telefoni, mille abil saab hiljem MultiSMS (massSMS) saata (sõnum
mitmele isikule korraga).
2. OHJAMISALA KONTAKTISK teavitab kõiki enda ohjamisala jahipiirkonna
kontaktisikuid (va need, kes pole oma nime ja kontaktandmeid edastanud) viivitamatult
hundi küttimisest ja hundi küttimismahu ammendumisest SMS-i teel;


Hundi küttimisel on SMS-i sisu: arv tühik hunt(i) kütitud tühik jahipiirkonna nimi,
kus hunt kütiti). Näiteks: 2 hunti kütitud Kükametsa



hundi küttimismahu täitumisel ja hundijahi lõppemise puhul lisatakse SMS-i lõppu
teade jaht lõppenud. Näiteks 2 hunti kütitud Kükametsa jaht lõppenud

3. OHJAMISALA KONTAKTISK teavitab hundi küttimisest SMS-ga hundi küttimise
asukohajärgset Keskkonnaameti kontaktisikut SMS-i teel järgmiselt: arv tühik hunt(i)
kütitud tühik jahipiirkonna nimi.

Keskkonaameti kontaktisikud
Ivar Marlen (Hiiu, Lääne, Saare, Pärnu maakond)
tel 530 40354
Uno Treier (Harju, Rapla, Järva maakond)
tel 514 9565
Margo Tannik (Põlva maakond)
tel 516 0148
Mihkel Pastik (Viljandi, Valga ja Võru maakond)
tel 530 44134
Heete Ausmeel (Ida-Viru, Lääne-Viru, Jõgeva ja Tartu maakond)
tel 568 86919

