
                                                                                                                

 

 

 EELNÕU 

K Ä S K K I R I  

   

  

[Registreerimise kuupäev] nr 

[Registreerimisnumber] 

Otsus Käru jahipiirkonna piiride muutmata 

jätmise kohta 

1. ASJAOLUD 

 

1.1. Käru jahipiirkond on moodustatud keskkonnaministri 13.04.2004 määrusega nr 15 

„Eidapere, Haimre, Järvakandi, Kehtna, Käru, Päärdu, Raikküla, Vahastu, Valgu ja Vigala 

jahipiirkonna moodustamine” (edaspidi määrus nr 15). 

 

Määruse nr 15 § 5 lg 1 kohaselt on Käru jahipiirkonna pindala 19 180 ha. Käru jahipiirkonna 

piirikirjeldus on sätestatud määruse nr 15 § 5 lg-s 2. 

 

1.2. Käru jahipiirkonna kasutaja on Käru Jahindusklubi (registrikood 80063084), kes kasutab 

Käru jahipiirkonda 03.05.2004 väljaantud Käru jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr Rapla-4 

alusel. 

 

1.3. 19.07.2016 toimunud korralisel koosolekul tegi Rapla maakonna jahindusnõukogu 

Keskkonnaametile ettepaneku muuta Käru jahipiirkonna piire selliselt, et jahipiirkonnast 

arvatakse välja Toosikannu puhkekeskuse tarastatud ala.1 19.07.2016 esitatud ettepaneku 

aluseks on Käru Jahindusklubi 01.07.2016 taotlus jahindusnõukogule (registreeritud 

Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 01.07.2016 nr 13-11/16/172 all). Ettepanekut 

põhjendati sellega, et tarastatud alale puudub jahiulukitel ligipääs. 
 

Ettepanekus käsitletud Toosikannu puhkekeskuse tarastatud ala kogupindalaga 928 ha on 

Keskkonnaameti peadirektori 05.04.2016 käskkirjaga nr 1-1/16/156 „Jahiulukite 

tehiskeskkonnas hoidmise koha registreerimine” registreeritud punahirvede (Cervus 

elaphus), põtrade (Alces alces) ja metskitsede (Capreolus capreolus) tehiskeskkonnas 

hoidmise kohana. Tegemist on kolmest ehitisest koosneva 3 meetri kõrguse piirdeaiaga 

ümbritsetud alaga, milles punahirvi, põtru ja metskitsi hoitakse teadus-, õppe- ja ärieesmärgil 

loomakogude asutamiseks ja majanduseesmärgil loomafarmi asutamiseks. Välistatud on 

punahirvede, põtrade ja metskitsede aiast väljapääsemine. Nimetatud ala jääb Käru 

jahipiirkonda ca 773 ha ulatuses ja ca 156 ha ulatuses Eidapere jahipiirkonda. 

 

1.4. Vastusena Rapla maakonna jahindusnõukogu 19.07.2016 esitatud ettepanekule selgitas 

Keskkonnaamet 29.09.2016 kirjas nr 13-11/16/311 (edaspidi 29.09.2016 kiri), et ettepanekus 

toodud põhjendusel ei ole alust Käru jahipiirkonna piire muuta ning palus selgelt välja tuua 

                                                 
1 Rapla maakonna jahindusnõukogu 19.07.2016 koosoleku protokolliga on võimalik tutvuda veebiaadressil 

http://dhs-adr-kea.envir.ee/Display.aspx?ID=51618&Root=51618 (27.06.2017). 



                                                                                                                

 

täiendavad argumendid, miks on Toosikannu puhkekeskuse tarastatud ala Käru 

jahipiirkonnast väljaarvamine jahipiirkonna kasutaja seisukohast vajalik. 
 

1.5. 13.10.2016 toimunud korralisel koosolekul võttis Rapla maakonna jahindusnõukogu 

Keskkonnaameti 29.09.2016 kirjas esitatud seisukoha teadmiseks ning soovis Käru 

Jahindusklubilt täiendavaid argumente ja põhjendusi, et Toosikannu puhkekeskuse 

tarastatud ala väljaarvamine Käru jahipiirkonnast oleks jahipiirkonna kasutaja seisukohast 

vajalik ja põhjendatud.2 

 

1.6. 22.02.2017 toimunud korralisel koosolekul tegi Rapla maakonna jahindusnõukogu 

Keskkonnaametile taas ettepaneku Käru jahipiirkonna piiride muutmiseks (edaspidi 

ettepanek).3 Ettepaneku kohaselt seisneks Käru jahipiirkonna piiride muutmine Toosikannu 

puhkekeskuse tarastatud ala väljaarvamises Käru jahipiirkonnast. Ettepanek tugineb Käru 

Jahindusklubi 06.02.2017 pöördumisele ja selles esitatud selgitustele (registreeritud 

Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 06.02.2017 nr 13-11/17/2114 all), mida Rapla 

maakonna jahindusnõukogu peab jahinduslikus mõttes põhjendatuks. 
 

1.7. Vastavalt jahiseaduse (edaspidi JahiS) § 12 lg-le 3 hindas Keskkonnaamet ettepaneku 

nõuetekohaseks, algatas menetluse Käru jahipiirkonna piiride muutmise otsustamiseks ja 

informeeris 09.03.2017 kirjaga nr 13-11/17/3544 sellest Rapla maakonna jahindusnõukogu 

ja Käru Jahindusklubi. 

 

1.8. 05.06.2017 kirjaga nr 13-11/17/6992 pikendas Keskkonnaamet Käru jahipiirkonna piiride 

muutmise kohta otsuse tegemise tähtaega kuni 09.08.2017. 

 
2. ÕIGUSLIK ALUS JA KAALUTLUSED 

 

2.1. JahiS § 12 lg 1 p 6 järgi muudetakse jahipiirkonna piire, kui jahindusnõukogu on esitanud 

põhjendatud ettepaneku. JahiS § 12 lg-st 4 tulenevalt teeb otsuse jahipiirkonna piiride 

muutmise kohta Keskkonnaamet. 

 

2.2. Käru jahipiirkonna piiride muutmise ettepanekus on Rapla maakonna jahindusnõukogu 

lähtunud Käru Jahindusklubi 06.02.2017 pöördumisest. Kokkuvõtvalt tugineb piiride 

muutmise ettepanek järgmistele põhjendustele: 

 

 Toosikannu puhkekeskuse tarastatud ala ei ole juriidiliselt ega sisuliselt jahimaa JahiS 

§ 3 lg 1 mõistes; 

 Käru Jahindusklubi ei soovi tegeleda probleemidega ja vastutada võimalike rikkumiste 

eest (nt salaküttimine) Toosikannu puhkekeskuse tarastatud alal;  

 Käru Jahindusklubi peab ulukite loendusel praegu arvestama ka Toosikannu 

puhkekeskuse tarastatud alal olevaid ulukeid, kellele ei ole võimalik jahti pidada, mis 

moonutab loendusandmeid; 

 punahirvede suureneva arvukuse tõttu tarastatud alal suureneb taudioht ja hirvede 

võimalik väljatungimine tarastatud alalt, mis toob Käru Jahindusklubile suure 

tõenäosusega kaasa palju sekeldusi, aruandmist, lisatööd ja sanktsioone. 

 

2.3. Hinnanud argumente, millele Rapla maakonna jahindusnõukogu ettepanek tugineb (s.o Käru 

Jahindusklubi 06.02.2017 pöördumises esitatud selgitused), on Keskkonnaamet seisukohal, 

et Käru jahipiirkonna piiride muutmine ei ole põhjendatud. Alljärgnevalt selgitab 

Keskkonnaamet oma seisukohta, lähtudes Käru Jahindusklubi 06.02.2017 pöördumises 

                                                 
2 Rapla maakonna jahindusnõukogu 13.10.2016 koosoleku protokolliga on võimalik tutvuda veebiaadressil http://dhs-

adr-kea.envir.ee/Display.aspx?ID=69725&Root=69725 (27.06.2017). 
3 Rapla maakonna jahindusnõukogu 22.02.2017 koosoleku protokolliga on võimalik tutvuda veebiaadressil http://dhs-

adr-kea.envir.ee/Display.aspx?ID=101112&Root=101112 (27.06.2017). 



                                                                                                                

 

esitatud argumentidest jahimaa mõiste ning jahipidamise võimalikkuse, samuti 

jahipiirkonna kasutaja vastutuse ja kohustuste kohta. 

 

2.4. Esmalt juhib Keskkonnaamet veel kord tähelepanu, et käimasolevas haldusmenetluses 

lahendatakse jahindusnõukogu ettepanekut jahipiirkonna piiride muutmiseks, mitte 

jahimaa piiride muutmiseks. Seetõttu ei ole asjassepuutuvad argumendid, mis seonduvad 

konkreetse ala JahiS tähenduses jahimaaks või mittejahimaaks määratlemisega. 

Keskkonnaamet selgitab, et jahipiirkonna piiritlemise seisukohast omab tähendust eelkõige 

jahimaa pindala ühes ringpiiris (s.o jahipiirkonnas): JahiS §-st 5 ja § 12 lg 1 p-st 1 tulenevalt 

peab see olema vähemalt 5000 hektarit jahipiirkonna kohta. Asjaolu, millistel põhjustel ja 

kui palju on jahipiirkonnas jahimaa määratlusele mittevastavat maad, ei ole jahipiirkonna 

piiride muutmise otsustamisel üldjuhul oluline. Keskkonnaamet kordab 29.09.2016 kirjas 

selgitatut, et kooskõlas jahipiirkonna moodustamise põhimõtetega välditakse ka 

jahipiirkonna piiride muutmisel ringpiiri sisse nn laikude (s.o alade, mis jäävad jahipiirkonna 

ringpiiri sisse, kuid on jahipiirkonna territooriumist välja piiritletud) tekitamist. Üldjuhul ei 

piiritleta jahipiirkonna territooriumist välja ka JahiS-s sätestatud jahimaa mõistele 

mittevastavaid alasid. 

 

2.5. Siiski vastusena Käru Jahiseltsi väitele, justkui poleks Toosikannu puhkekeskuse tarastatud 

ala jahimaa JahiS tähenduses, osundab Keskkonnaamet JahiS §-s 3 sätestatud jahimaa 

mõistet. Viidatud paragrahvi lg 1 kohaselt on jahimaa jahiuluki vabaks elamiseks sobiv ja 

jahipidamiseks kasutatav ala. Sama paragrahvi lg 2 kohaselt ei kuulu jahimaa hulka: 1) 

planeeringuga määratud linna, alevi ja aleviku ning küla selgelt piiritletav kompaktse 

asustusega ala (tiheasustusala), samuti puhke- ja virgestusala, kus ohutu jahipidamine ei ole 

võimalik, 2) kaitseala vöönd, kus jahipidamine on seadusega või seaduse alusel kehtestatud 

õigusaktidega keelatud. JahiS eelnõu seletuskirjas4 selgitakse JahiS § 3 kohta, et 

jahipidamiseks sobivaks alaks loetakse kogu Eesti territoorium teatud erisustega. Jahimaa 

mõiste sätestamine ja täpsustamine võimaldab jahimaadest välja arvata planeeringuga 

määratud tiheasustus-, puhke- või virgestusalad, kus ohutu jahipidamine ei ole võimalik. 

Loomade vaba liikumist ja jahipidamist võivad takistada piiratud territooriumid, nagu 

ajutised ja alalised tarandikud vms, kuid nende alade jahimaadest välja arvamine ei ole 

siiski põhjendatud. 
 

2.6. Eeltoodust tulenevalt on jahimaa määratluse aluseks jahipidamise ohutus ning 

loodusväärtuste kaitse tagamine. Jahimaa hulgast on välistatud planeeringuga määratud 

tiheasustus-, puhke- või virgestusalad, milles jahipidamist ohutuks ei peeta, samuti kehtiva 

jahipidamiskeeluga kaitseala vööndid. Jahimaal esinevaid looduslikke (veekogud, sood) ega 

inimtekkelisi (sh ajutised või alalised tarad ja aiad) tõkendeid, mis võivad takistada mõnede 

jahiulukite liikumist, jahimaa määratlemise aluseks ei ole ning selliseid alasid jahimaa 

hulgast välja ei arvata. Sealhulgas ei ole JahiS-s ega JahiS eelnõu seletuskirjas jahimaa kohta 

esitatud käsitluses oluline, kas tara või aed on ajutine või alaline ning kui suurt ala taoline 

ajutine või alaline rajatis hõlmab. Seega ka Toosikannu puhkekeskuse tarastatud ala on JahiS 

tähenduses jahimaa, olenemata sellest, kui kaua jahiulukite tehiskeskkonnas hoidmise 

kohaks rajatud tarad püsivad või kui suur ala on taraga piiratud. 
 

2.7. Seonduvalt Käru Jahiseltsi väitega, et jahiulukid ega jahimehed ei pääse tarastatud alale, 

selgitab Keskkonnaamet järgmist. Toosikannu puhkekeskuse jahiulukite tehiskeskkonnas 

hoidmise koha tarastamisel on kasutatud erineva silmasuurusega traatvõrku (150x50 mm, 

150x100 mm, 150x150mm ja 150x200 mm), mis on mõeldud vaid suurulukite liikumise 

takistamiseks. Enamiku väikeulukite (sh linnud) jaoks Toosikannu puhkekeskuse tarastatud 

ala oluline liikumistakistus ei ole (erandiks on mõned suuremad väikeulukid nagu rebane, 

kobras, kährik, mäger). Seega on vähemalt osaliselt jahiulukite vaba liikumine tarastatud 

                                                 
4 JahiS eelnõu (351 SE) seletuskirjaga on võimalik tutvuda veebiaadressil 

https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/f48b8e85-78e0-4cc3-98e4-20656125fccf/ (27.06.2017), lk 4. 



                                                                                                                

 

alale ja sealt ära tagatud. Mis puutub jahimehe võimalustesse tarastatud alal jahti pidada, siis 

tuleb arvestada JahiS § 23 lg 2 p-s 2 sätestatuga. Viidatud sättest tulenevalt on 

Keskkonnaametis registreeritud ulukite tehiskeskkonnas hoidmise kohas välistatud 

jahipidamine neile jahiulukitele, kelle hoidmise kohana on konkreetne tehiskeskkond 

registreeritud (praegusel juhul punahirved, põdrad, metskitsed,).5 Teistele ulukiliikidele on 

jahipidamine lubatud JahiS-s ja selle alamaktides sätestatud korras ja viisil, arvestades kõiki 

võõral maal jahipidamisele kehtestatud reegleid. Sealhulgas tuleb arvesse võtta JahiS § 6 p 

1, mille kohaselt on maaomanikul õigus seada oma maal jahipidamiseks tingimusi või 

jahipidamine keelata. Kuna kõnesolev Toosikannu puhkekeskuse ala on aiaga piiratud, siis 

sellest lähtuvalt peab jahipiirkonna kasutajal olema maaomaniku luba tarastatud alal 

jahipidamiseks vastavalt JahiS § 25 lg-le 1. Maaomanik ei või siiski keelata JahiS § 25 lg-s 

3 nimetatud tegevusi. Eeltoodust tulenevalt on jahipidamine (v.a jahipidamine 

punahirvedele, põtradele ja metskitsedele) tarastatud alal maaomanikuga kokkuleppimise 

küsimus. Kokkuleppe mittesaavutamine ei ole tarastatud ala mittejahimaaks 

kvalifitseerimise ega ka jahipiirkonna piiride muutmise aluseks. 
 

2.8. Seoses Käru Jahiseltsi väidetega jahipiirkonna kasutaja vastutusest ja kohustustest 

Toosikannu puhkekeskuse tarastatud alal ei leia Keskkonnaamet, et Käru Jahiselts on 

Toosikannu puhkekeskuse tarastatud alaga seonduvalt ebasoodsamas olukorras. 

Keskkonnaameti hinnangul ei kaasne Toosikannu puhkekeskuse tarastatud alaga Käru 

Jahiseltsile võrreldes teiste jahipiirkondadega, kus samuti taolisi tarastatud tehiskeskkonnas 

hoidmise kohti on, ega ka jahipiirkondadega, kus taolisi tehiskeskkonnas hoidmise kohti ei 

ole, rohkem kohustusi ega vastutust. JahiS § 13 järgi on jahipiirkonna kasutusõigus õigus 

korraldada jahipiirkonnas jahti ja teha jahiulukite seiret seaduses ja selle alusel kehtestatud 

õigusaktis sätestatud alustel ja korras. JahiS § 14 lg 1 kohaselt antakse jahipiirkonna 

kasutusõigus jahipiirkonna kasutusõiguse loaga. Sarnaselt iga jahipiirkonna kasutajaga 

vastutab Käru Jahiselts Käru jahipiirkonna kasutajana nii jahipiirkonna kasutusõiguse loaga 

kaasnevate kohustuste kui JahiS-s ja selle alusel jahipiirkonna kasutajale kehtestatud nõuete 

täitmise eest (riiklik järelevalve, süüteomenetlus). Jahipiirkonna kasutaja ei saa vastutada 

selliste kohustuste täitmata jätmise eest, mille täitmine ei ole jahipiirkonna kasutajalt nõutav 

või mida jahipiirkonna kasutaja ei ole toime pannud. 

 

2.9. Oma jahipiirkonna piires jahiulukite seire korraldamise kohustus tuleneb JahiS § 21 lg-st 2. 

Sama paragrahvi lg 3 alusel on seireandmete loetelu ja kogumise kord kehtestatud 

keskkonnaministri 23.05.2013 määruses nr 27 „Jahiulukite seireandmete loetelu ja kogumise 

kord ning seiret korraldama volitatud asutus“ (edaspidi määrus nr 27). Määruse nr 27 § 2 lg 

1 p-des 1−5 loetletud loendusandmete kogumisel tuleb Toosikannu puhkekeskuse tarastatud 

ala arvestades võtta arvesse järgmist: 

 

1) jahiulukite isendite ja jälgede vaatlusandmed (§ 2 lg 1 p 1) − Jahiulukite isendite ja 

jälgede vaatlusandmeid tuleb koguda vaid määruse nr 27 § 3 lg-s 1 ja § 4 lg-s 1 nimetatud 

ulukiliikide kohta (suurkiskjad, šaakal, sõralised). Loendamise nõue ei kehti 

tehiskeskkonnas hoidmise koha registreerimisel märgitud ulukiliikide (praegusel juhul 

punahirv, põder, metskits) kohta, sest tegemist ei ole loodusliku populatsiooniga. Kuna 

Keskkonnaametile teadaolevalt ei ole Toosikannu puhkekeskuse tarastatud alal ühtegi 

suurkiskjat, šaakalit või metssiga, siis ei saa jahipiirkonna kasutajale määruse nr 27 § 2 

lg 1 p-s 1 nimetatud andmete esitamata jätmist ette heita; 

2) kütitud jahiulukite ja bioproovide andmed ning (§ 2 lg 1 p 2) – Nõutavad andmed ja 

bioproovid tuleb koguda kütitud suurkiskjate ja šaakalite isenditelt. Kuna 

Keskkonnaametile teadaolevalt ei ole Toosikannu puhkekeskuse tarastatud alal 

tuvastatud suurkiskjate ega šaakalite olemasolu, lisaks ei ole neile võimalik isegi isendite 

                                                 
5 Sama seisukohta on Keskkonnaamet väljendanud TOOSIKANNU OÜ-le 01.06.2016 saadetud kirjas nr 13-

11/16/131-2, millega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris veebiaadressil http://dhs-adr-

kea.envir.ee/Display.aspx?ID=42355&Root=42355 (27.06.2017). 



                                                                                                                

 

olemasolul ilma maaomaniku nõusolekuta jahti pidada, siis puudub ka võimalus kütitud 

jahiulukitelt andmete kogumiseks ning bioproovide võtmiseks. Seetõttu ei saa olla 

nõutav esitada määruse nr 27 § 2 lg 1 p-des 2 ja 5 nimetatud andmeid. 

3) ruutloenduse andmed (§ 2 lg 1 p 3) − Toosikannu puhkekeskuse tarastatud alal ei asu 

ühtegi ruutloenduse loendusruutu, mistõttu ei ole Käru jahipiirkonna kasutajal nõutav 

esitada määruse nr 27 § 2 lg 1 p-s 3 nimetatud andmeid. 

4) kobraste pesakondade loendusandmed (§ 2 lg 1 p 4) − Kopra nooremad isendid võivad 

liikuda läbi aia  ning ka aias sees püsivalt elama jääda. Kuna samasugune võimalus on 

neil või nende järglastel sealt ka välja liikuda, siis on tegemist avatud populatsiooniga 

ning sellisel juhul tuleb jahipiirkonna kasutajal loendada koprapesakondi määruse nr 27 

§ 5 lg 1 p-s 4 sätestatud tingimustel, kui maaomanik ei ole ulukite loendamist ja 

tarastatud alal viibimist keelanud. Ulukite loendamise kohustuse täitmise seisukohast ei 

erine Toosikannu tarastatud ala muudest sarnastest aladest, kuhu jahipiirkonna kasutaja 

mis tahes põhjusel ei pääse. 

5) jahindusstatistilised andmed (§ 2 lg 1 p 5) – Jahindusstatistilised andmed esitatakse kogu 

jahipiirkonna kohta tervikuna. Määruse § 7 kohaselt hõlmavad jahindusstatistilised 

andmed peamiselt andmeid kütitud isendite, suur- ja väikeulukite arvukuse ja arvukuse 

muutumise kohta jms. Andmete kogumine ei ole võimalik aladelt (kinnistutelt), kus 

maaomanik on jahipidamise ja/või viibimise ära keelanud. Jahipidamise keeluga alad (sh 

tarastatud territooriumid) on esindatud peaaegu kõikides jahipiirkondades. Selles mõttes 

ei erine Käru jahipiirkond ja sellel asuvad tarastatud territooriumid või kinnistud, millel 

maaomanikud on jahipidamise ära keelanud (sh Toosikannu puhkekeskuse tarastatud 

ala) ülejäänud Eesti jahipiirkondadest, kes jahindusstatistilised andmed iga-aastaselt 

Keskkonnaagentuurile esitavad. 

 

2.10. Jahiulukite tehiskeskkonnas hoidmise koht peab vastama looduskaitseseaduse § 58 lg-s 26 

esitatud nõuetele, sealhulgas peab olema välistatud jahiulukite loodusesse sattumine. 

Tarastatud ala omanik peab kinni pidama loomakaitseseaduses ja selle alamaktides 

sätestatud nõuetest. Keskkonnaametil ei ole mingit alust eeldada, et Toosikannu 

puhkekeskuse tarastatud alal pannakse toime õigusrikkumisi. Looduskaitseseaduses ja 

loomakaitseseaduses sätestatud nõuete rikkumise eest vastustab rikkumise toimepanija. 

Ulukite tarastatud alalt väljapääsemisele saab järgneda eelkõige riikliku järelevalve 

menetlus, arvestades loodusekaitseseaduse 101. peatükis ja korrakaitseseaduses sätestatut.  

 

2.11. Arvestades eeltoodut ei pea Keskkonnaamet Toosikannu puhkekeskuse tarastatud ala 

väljaarvamist Käru jahipiirkonnast põhjendatuks ning jätab Käru jahipiirkonna piirid 

muutmata. 

 

3. MENETLUSOSALISTE ÄRAKUULAMINE 

 
3.1. Vastavalt JahiS § 11 lg-le 5 kohaldatakse jahipiirkonna piiride muutmisel haldusmenetluse 

seaduse (edaspidi HMS) avatud menetluse sätteid, arvestades JahiS erisusi. 
 

3.2. 10.03.2017 avaldas Keskkonnaamet teate Käru jahipiirkonna piiride muutmise menetluse 

algatamisest Keskkonnaameti veebilehel (keskkonnaamet.ee) ja 22.03.2017 Rapla 

maakonna nädalalehes Raplamaa Sõnumid, määrates taotlusega tutvumise ja ettepanekute 

ning vastuväidete esitamiseks kaks nädalat arvates teate ilmumise päevast Keskkonnaameti 

Rapla kontoris aadressil Tallinna mnt 14, 79513 Rapla, tel 484 1181, e-posti aadress 

uno.treier@keskkonnaamet.ee. Ettepanekuid ega vastuväiteid ei laekunud. 

 

3.3. 10.03.2017 kirjaga nr 13-11/17/3612 teavitas Keskkonnaamet Käru ja Kehtna Vallavalitsust, 

Toosikannu puhkekeskust ja Eidapere Jahiseltsi Käru jahipiirkonna piiride muutmise 

menetluse algatamisest ja küsis nende seisukohta Käru jahipiirkonna piiride muutmise 



                                                                                                                

 

kohta. Ettepanekuid ega vastuväiteid ei laekunud. 
 

3.4. ................ kirjaga nr……..saatis Keskkonnaamet vastavalt Rapla maakonna 

jahindusnõukogule, Käru Jahindusklubile, Eidapere Jahiseltsile, Käru ja Kehtna 

Vallavalitsusele ja Toosikannu puhkekeskusele käesoleva käskkirja eelnõu. Avalikustamise 

käigus Rapla maakonna jahindusnõukogu, Käru Jahindusklubi, Eidapere Jahiselts, Käru ja 

Kehtna Vallavalitsus ning Toosikannu puhkekeskus tähtajaks ……………….. ettepanekuid 

ega vastuväiteid ei esitanud/esitas. Teade eelnõu avaliku väljapaneku kohta avaldati 

Keskkonnaameti veebilehel (keskkonnaamet.ee) ja Keskkonnaameti Rapla kontoris 

(Tallinna mnt 14, 79513 Rapla, tel 484 1181, e-mail: jave@keskkonnaamet.ee.) ning ilmus 

kohalikus ajalehes Raplamaa Sõnumid ………………. Ettepanekute ja vastuväidete 

esitamise tähtajaks määrati kaks nädalat arvates teate ilmumise päevast. Ettepanekuid ja 

vastuväiteid ei laekunud/laekus. Kohalikus ajalehes avaldatud teade sisaldas infot, et vastava 

ettepanekuta avalikku istungit ei korraldata. Avalikku istungit ei toimunud/toimus. 

 

4. OTSUSTUS 

 

Arvestades käesoleva käskkirja punktis 1 toodud asjaolusid ja punktis 2 toodud põhjendusi, 

kooskõlas JahiS § 11 lg-ga 5 ja § 12 lg-ga 4, haldusmenetluse seaduse §-dega 46‒50 ning võttes 

aluseks keskkonnaministri 20.05.2014 määruse nr 13 „Keskkonnaameti põhimäärus” § 5 lg 2 p 40 

ja § 6 lg 2 p 19, otsustan: 

 
4.1. Jätta Käru jahipiirkonna piirid muutmata. 

 
4.2. Keskkonnaameti metsaosakonna jahinduse ja vee-elustiku bürool korraldada otsuse 

Rapla maakonna jahindusnõukogule teatavaks tegemine seitsme päeva jooksul otsuse 
tegemisest. 

 

Käskkirja on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul käskkirja teatavaks tegemisest, esitades vaide 

käskkirja andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtusse 

halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. 

 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Andres Onemar 

peadirektor 

 

 

Jaotuskava: Leelo Kukk, Lüüli Junti, Aimar Rakko, Sulev Vare ja Jaanus Nilp. 

 

 

Saata: Rapla maakonna jahindusnõukogu: Margus Emberg (margus.emberg@rmk.ee), Ülo     

           Flaur (paefarmer@gmail.com), Mait Värk (maitvark@hot.ee), Valdu Reinaas       

           (valdu.reinaas@erametsaliit.ee), Tiit Tammsaar (tiit.tammsaar@mail.ee), Aare Ader  

           (aderaare1@gmail.com), Illar Heinsaar (illar.heinsaar@gmail.com); 

           Käru Jahindusklubi (karu.jahindusklubi@eesti.ee). 

 

 

Uno Treier 

jahinduse spetsialist 

Jahinduse ja vee-elustiku büroo 

Metsaosakond 

  


