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Anguse, Haljala, Kadrina, Kiltsi, Kullaaru, Kunda,
Laekvere, Mahu, Nõmmküla, Pajusti, Porkuni,

Rakke, Ranna, Simuna, Tamsalu, Triigi, Tõrma,
Uhtna, Varangu, Viitna, Vinni, Viru-Nigula, Vohnja
ja Väike-Maarja jahipiirkonna moodustamine ning
jahipiirkonna kasutusõiguse loa andja määramine

Vastu võetud 29.05.2007 nr 38

Määrus kehtestatakse «Jahiseaduse» § 6 lõike 3 ja § 11 lõike 2 alusel.

§ 1. Anguse jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

(1) Anguse jahipiirkonna pindala on 62 910 hektarit.

(2) Anguse jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

Anguse jahipiirkonna piir läheb Nurkse–Põlula maantee ja Tallinna–Narva raudtee ristumiskohast mööda
Tallinna–Narva raudteed Prügimäe teeni, jätkudes mööda Prügimäe teed Sonda–Tudu endise raudteeni ning
mööda Sonda–Tudu endist raudteed Tudu metskonna kvartali TU116 idasihini; edasi mööda Tudu metskonna
kvartali TU116 idasihti Tudu–Oandu–Lüganuse maanteeni; sealt mööda Tudu–Oandu–Lüganuse maanteed
Rakvere–Rannapungerja maanteeni; teeristist mööda Rakvere–Rannapungerja maanteed Oonurme–Aadomäe
maanteeni, jätkudes mööda Oonurme–Aadomäe maanteed Sonda–Avinurme–Mustvee endise raudteeni; siitpeale
mööda Sonda–Avinurme–Mustvee endist raudteed Raja sihini ning mööda Raja sihti Põrna teeni; sealt mööda
Põrna teed Rakvere–Luige maanteeni, jätkudes mööda Rakvere–Luige maanteed Triigi metskonna kvartali
RO124 lõunasihini; edasi mööda Triigi metskonna kvartalite RO124, RO123, RO121, RO120, RO116, RO115,
RO113 ja RO112 lõunasihti Rahkla–Viru-Jaagupi maanteeni; seejärel mööda Rahkla–Viru-Jaagupi maanteed
Aruküla–Kulina maanteeni, jätkudes mööda Aruküla–Kulina maanteed Rakvere–
Luige maanteeni (Kulina) ning mööda Rakvere–Luige maanteed Küti–Anguse maanteeni; teeristist mööda
Küti–Anguse maanteed Männikvälja–Roostava teeni, jätkudes mööda Männikvälja–Roostava teed Rakvere–
Rannapungerja maanteeni; edasi mööda Rakvere–Rannapungerja maanteed Nurkseni; Nurksest mööda Nurkse–
Põlula maanteed Narva–Tallinna raudteeni.

§ 2. Haljala jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

(1) Haljala jahipiirkonna pindala on 15 330 hektarit.

(2) Haljala jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

Haljala jahipiirkonna piir läheb Sagadi kraavi ja Palmse–Sagadi–Karula maantee ristumiskohast mööda Palmse–
Sagadi–Karula maanteed Vainupea–Võle maanteeni, jätkudes mööda Vainupea–Võle maanteed Kandle sihini;
sealt mööda Kandle sihti Vainupea jõeni ning mööda Vainupea jõge Haljala–Karepa maanteeni; siis mööda
Haljala–Karepa maanteed Tatruse–Põdruse maanteeni; teeristist mööda Tatruse–Põdruse maanteed Põdruse–
Kunda maanteeni, jätkudes mööda Põdruse–Kunda maanteed Tallinna–Narva maanteeni; teeristist mööda
Tallinna–Narva maanteed Kadaka teeni; edasi mööda Kadaka teed Käspri sihini ning mööda Käspri sihti Sagadi
kraavini, jätkudes mööda Sagadi kraavi Palmse–Sagadi–Karula maanteeni.

§ 3. Kadrina jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

(1) Kadrina jahipiirkonna pindala on 5900 hektarit.

(2) Kadrina jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:
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Kadrina jahipiirkonna piir läheb Tallinna–Narva raudtee ja Lillemäe kinnistu kirdepiiri ristumiskohast mööda
Tallinna–Narva raudteed Tapa–Rakvere maanteeni, jätkudes mööda Tapa–Rakvere maanteed Hulja teeni
ning mööda Hulja teed Hulja–Saukse maanteeni; teeristist mööda Hulja–Saukse maanteed Tallinna–Narva
raudteeni; siis mööda Tallinna–Narva raudteed Kõrgemäe teeni ning mööda Kõrgemäe teed Kõrgemäe–Mädapea
kõrgepingeliini trassini, jätkudes mööda kõrgepingeliini trassi Mädapea–Vasivere maanteeni; edasi mööda
Mädapea–Vasivere maanteed Triigi metskonna kvartali SM046 põhjasihini; seejärel mööda kvartalite SM046
ja SM047 põhjasihti kvartali SM047 idasihini, sealt mööda kvartalite SM047 ja SM051 idasihti kvartali SM051
lõunasihini; siis mööda Triigi metskonna kvartalite SM051 ja SM050 lõunasihti Vasivere–
Mädapea maanteeni ning mööda Vasivere–Mädapea maanteed Tapa–Rakvere kõrgepingeliini trassini; edasi
mööda Tapa–Rakvere kõrgepingeliini trassi Assamalla–Kadrina maanteeni, jätkudes mööda Assamalla–Kadrina
maanteed Sihvardi kinnistu loodepiirini; siitpeale mööda Sihvardi kinnistu loodepiiri Hobujärve sihini ning
mööda Hobujärve sihti Triigi metskonna kvartali PX007 põhjasihini; siis mööda Triigi metskonna kvartali
PX007 põhja- ja läänesihti Metsavahi kinnistu lõunapiirini, jätkudes mööda Metsavahi kinnistu lõunapiiri
suusabaasi teeni ning mööda suusabaasi teed Valgma–Saksi maanteeni; teeristist mööda Valgma–Saksi
maanteed Ämmamäe teeni; sealt mööda Ämmamäe teed Triigi metskonna kvartali SM039 edelasihini, jätkudes
mööda Triigi metskonna kvartalite SM038, SM037, SM036 ja SM031 edelasihti Ristamäe–Kiku maanteeni;
seejärel mööda Ristamäe–Kiku maanteed Tapa–Rakvere maanteeni ja mööda Tapa–Rakvere maanteed Lillemäe
kinnistu kirdepiirini ning mööda Lillemäe kinnistu kirdepiiri Tallinna–Narva raudteeni.

§ 4. Kiltsi jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

(1) Kiltsi jahipiirkonna pindala on 10 730 hektarit.

(2) Kiltsi jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

Kiltsi jahipiirkonna piir läheb Tapa–Tartu raudtee ja Tamsalu–Väike-Maarja elektriliini trassi ristumiskohast
mööda Tamsalu–Väike-Maarja elektriliini trassi Veski teeni, jätkudes mööda Veski teed Sääse–Vao teeni ning
mööda Sääse–Vao teed Mäeotsa teeni; edasi mööda Mäeotsa teed Vao–Väike-Maarja maanteeni ning mööda
Vao–Väike-Maarja maanteed Vao–Ebavere maanteeni; teeristist mööda Vao–Ebavere maanteed Rakvere–
Jõgeva maanteeni, jätkudes mööda Rakvere–Jõgeva maanteed Nõmme teeni ning mööda Nõmme teed Nõmme
jõeni; seejärel mööda Nõmme jõge Räitsvere–Ao maanteeni ning mööda Räitsvere–Ao maanteed Räitsvere
paisjärveni; sealt mööda Räitsvere paisjärve idakallast Ilmandu jõeni, jätkudes mööda Ilmandu jõge Aojärve
sihini ning mööda Aojärve sihti Triigi metskonna kvartali VG145 lõunasihini; seejärel mööda Triigi metskonna
kvartalite VG145, VG144 ja VG143 lõunasihti Saunaküla teeni ning mööda Saunaküla teed Padaküla teeni;
teeristist mööda Padaküla teed Pargimetsa teeni, jätkudes mööda Pargimetsa teed Piiri sihini ning mööda
Piiri sihti Piiri teeni; siis mööda Piiri teed Pikevere–Puhmu maanteeni ja mööda Pikevere–Puhmu maanteed
Tammevälja kinnistu lõunapiirini ning mööda Tammevälja kinnistu lõunapiiri Puhmu sihini; siitpeale mööda
Puhmu sihti Karjalaski kinnistu läänepiirini; edasi mööda Karjalaski kinnistu läänepiiri Metsaääre kinnistu
läänepiirini, jätkudes mööda Metsaääre kinnistu läänepiiri Vaoäärse kinnistu läänepiirini ning mööda Vaoäärse
kinnistu läänepiiri Rava metskonna kvartali HU002 idasihini; sealt mööda Rava metskonna kvartali HU002
idasihti kvartali HU002 põhjasihini ning mööda kvartalite HU002 ja HU001 põhjasihti Altrahva teeni, jätkudes
mööda Altrahva teed Karinu–Ebavere maanteeni; teeristist mööda Karinu–Ebavere maanteed Katku–Ällivere
teeni ning mööda Katku–Ällivere teed Bruntali teeni; seejärel mööda Bruntali teed Triigi metskonna kvartali
VG207 loodesihini, jätkudes mööda Triigi metskonna kvartali VG207 loodesihti Kadaka kinnistu kagupiirini
ning mööda Kadaka kinnistu kagupiiri Kuke teeni; siis mööda Kuke teed Raigu–Vajangu maanteeni, jätkudes
mööda Raigu–Vajangu maanteed Mäetaguse teeni ning mööda Mäetaguse teed Nurga teeni; sealt mööda Nurga
teed Proosa teeni; edasi mööda Proosa teed Ilmandu jõeni, jätkudes mööda Ilmandu jõge Ilmandu sihini ning
mööda Ilmandu sihti Triigi metskonna kvartali VG067 idasihini; siitpeale mööda Triigi metskonna kvartalite
VG067, VG061, VG0658, VG049 ida- ja kvartalite VG050, VG051, VG052, VG053 kagusihti Triigi metskonna
kvartali PX124 loodesihini, jätkudes mööda kvartalite PX124 ja PX125 loodesihti Tapa–Tartu raudteeni ning
mööda Tapa–Tartu raudteed Tamsalu–Väike-Maarja elektriliini trassini.

§ 5. Kullaaru jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

(1) Kullaaru jahipiirkonna pindala on 8500 hektarit.

(2) Kullaaru jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

Kullaru jahipiirkonna piir läheb Aaspere–Kihlevere ja Tallinna–Narva maantee ristumiskohast mööda Tallinna–
Narva maanteed Haljala ojani, jätkudes mööda Haljala oja Selja jõeni ning mööda Selja jõge Tallinna–Narva
maanteeni; sealt mööda Tallinna–Narva maanteed Arkna–Rakvere maanteeni; teeristist mööda Arkna–Rakvere
maanteed Tallinna–Narva raudteeni, jätkudes mööda Tallinna–Narva raudteed Saukse–Hulja maanteeni ning
mööda Saukse–
Hulja maanteed Rakvere–Tapa maanteeni; teeristist mööda Rakvere–Tapa maanteed Hulja teeni, jätkudes
mööda Hulja teed Kanavõhma rabateeni ning mööda Kanavõhma rabateed Hulja ojani; seejärel mööda Hulja oja
Auküla kraavini; edasi mööda Auküla kraavi Karja teeni ning mööda Karja teed Auküla–Kihlevere maanteeni;
teeristist mööda Auküla–Kihlevere maanteed Lohu–Mäeotsa teeni; edasi mööda Lohu–Mäeotsa teed Koplimäe–
Niilikse maanteeni ning mööda Koplimäe–Niilikse maanteed Kihlevere–Aaspere maanteeni, jätkudes mööda
Kihlevere–Aaspere maanteed Tallinna–Narva maanteeni.

§ 6. Kunda jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus
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(1) Kunda jahipiirkonna pindala on 10 870 hektarit.

(2) Kunda jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

Kunda jahipiirkonna piir läheb Selja jõe suudmest Kunda lahes mööda Kunda lahe rannajoont Piirivalve teeni
(jahipiirkonna juurde kuulub ka mere akvatooriumi osa, mis ulatub 200 meetri kaugusele rannajoonest), jätkudes
mööda Piirivalve teed Toolse teeni ning mööda Toolse teed Koidu teeni; teeristist mööda Koidu teed Metsavahi
teeni ning mööda Metsavahi teed Laoplatsi teeni, jätkudes mööda Laoplatsi teed Rakvere–Kunda raudteeni;
edasi mööda Rakvere–Kunda raudteed Aiandi teeni ning mööda Aiandi teed Kunda jõeni, siis mööda Kunda
jõge Kunda–Viru-Nigula maanteeni; sealt mööda Kunda–Viru-Nigula maanteed Malla teeristini; Malla teeristist
mööda Kunda–Viru-Nigula vana maanteed Vana-Töökoja teeni ja mööda Vana-Töökoja teed Kutsalani Kunda–
Viru-Nigula uuel maanteel; Kutsalast mööda Kunda–Viru-Nigula uut maanteed turbakarjääri teeni, jätkudes
mööda turbakarjääri teed turbaraba betoonteeni ning mööda turbaraba betoonteed Raba kraavini; seejärel mööda
Raba kraavi Raba sihini ning mööda Raba sihti Sonda metskonna kvartali QN204 lõunasihini; siitpeale mööda
kvartali QN204 lõunasihti ja Kambi kinnistu läänepiiri Kongla ojani, jätkudes mööda Kongla oja Rätsepa
kraavini ning mööda Rätsepa kraavi Sonda metskonna kvartali QN204 lõunanurgani; sealt mööda Kraavide
sihti Sonda metskonna kvartali QN202 kirdenurka; seejärel mööda Sonda metskonna kvartalite QN202, QN201,
QN200, QN199 põhjasihti kvartali QN199 loodenurgani, jätkudes mööda kraavi Sonda metskonna kvartali
QN173 edelanurgani; siis mööda Varudi–Alaküla sihti Kunda jõeni ning mööda Kunda jõge Kärestiku kinnistu
lõunapiirini; siitpeale mööda Kärestiku kinnistu lõunapiiri Uhtna–Kunda maanteeni; edasi mööda Uhtna–Kunda
maanteed Aru karjääri piirini ning mööda Aru karjääri piiri Kunda–Rakvere raudteeni; sealt mööda Kunda–
Rakvere raudteed Jõeäärse kraavini ja mööda Jõeäärse kraavi Selja jõeni ning mööda Selja jõge Põdruse–Kunda
maanteeni; edasi mööda Põdruse–Kunda maanteed Katela teeristini; Katela teeristist mööda Katela–Saariku–
Selja–Karepa maanteed Karepa sillani Selja jõel, jätkudes mööda Selja jõge selle suudmeni Soome lahes.

§ 7. Laekvere jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

(1) Laekvere jahipiirkonna pindala on 20 970 hektarit.

(2) Laekvere jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

Laekvere jahipiirkonna piir läheb Rohu–Rünga maantee ja Kütiraja tee ristumiskohast mööda Rohu–Rünga
maanteed Viru-Jaagupi–Rahkla maanteeni; teeristist mööda Viru-Jaagupi–Rahkla maanteed Triigi metskonna
kvartali RO111 lõunasihini, jätkudes mööda Triigi metskonna kvartalite RO111, RO112, RO113, RO114,
RO115, RO116, RO120, RO121, RO123 ja RO124 lõunasihti Rakvere–Luige maanteeni ning mööda Rakvere–
Luige maanteed Kaasiksaare–Västriku maanteeni; teeristist mööda Kaasiksaare–Västriku maanteed Rajametsa
teeni ning mööda Rajametsa teed Venevere–Sadala maanteeni, jätkudes mööda Venevere–Sadala maanteed
Piiri sihini; sealt mööda Piiri sihti Lammassaare teeni ning mööda Lammassaare teed Venevere–Luusika–
Käru maanteeni; siitpeale mööda Venevere–Luusika–Käru maanteed Imukvere jõeni ja mööda Imukvere jõge
Piiri kraavini ning mööda Piiri kraavi Piiri sihini; seejärel mööda Piiri sihti Sootaguse kraavini; sealt mööda
Sootaguse kraavi Sootaguse sihini ning mööda Sootaguse sihti Triigi metskonna kvartali WT066 kagunurgani;
siis mööda Triigi metskonna kvartalite WT066, WT065 ja WT064 lõuna- ning kvartalite WT064, WT050 ja
WT051 läänesihti Padu peakraavini; edasi mööda Padu peakraavi Koila sihini ning mööda Koila sihti Sirevere
kraavini, jätkudes mööda Sirevere kraavi Sirevere sihini ning mööda Sirevere sihti Raba teeni; seejärel mööda
Raba teed Simuna–Muuga maanteeni ning mööda Simuna–Muuga maanteed Õiemetsa teeni; teeristist mööda
Õiemetsa teed Simuna–Roela maanteeni, jätkudes mööda Simuna–Roela maanteed Rohu–Rünga maanteeni ning
mööda Rohu–Rünga maanteed Kütiraja teeni.

§ 8. Mahu jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

(1) Mahu jahipiirkonna pindala on 7380 hektarit.

(2) Mahu jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

Mahu jahipiirkonna piir läheb Pada jõe suudmest Soome lahes mööda Pada jõge Adriku ojani, jätkudes mööda
Adriku oja Orgu–Kalvi teeni ning mööda Orgu–Kalvi teed Sonda metskonna kvartali QN156 kirdenurgani; sealt
mööda Sonda metskonna kvartalite QN156, QN159 ja QN162 idasihti Ardeoja kinnistu piirisihini, jätkudes
mööda Ardeoja kinnistu piirisihti Verioja ojani; seejärel mööda Verioja oja Aseri–Viru-Nigula maanteeni ning
mööda Aseri–Viru-Nigula maanteed Viru-Nigulani; Viru-Nigulast mööda Viru-Nigula–Kunda endist maanteed
Viru-Nigula–Kunda uue maanteeni (Malla teeristini); Malla teeristist mööda Viru-Nigula–Kunda uut maanteed
Kunda jõeni ning mööda Kunda jõge Kunda–Simunamäe maanteeni, jätkudes mööda Kunda–Simunamäe
maanteed Lontova teeni; teeristist mööda Lontova teed Kunda sadama teeni ning mööda Kunda sadama teed
Kunda sadamani ja sealt mööda Kunda lahe rannajoont Pada jõe suudmeni (jahipiirkonna juurde kuulub mere
akvatooriumi osa, mis ulatub 200 meetri kaugusele rannajoonest).

§ 9. Nõmmküla jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

(1) Nõmmküla jahipiirkonna pindala on 9920 hektarit.
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(2) Nõmmküla jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

Nõmmküla jahipiirkonna piir läheb Loobu metskonna kvartali SM213 läänesihi ja Tapa linnaku kinnistu
lõunapiiri ristumiskohast mööda Tapa linnaku kinnistu lõuna- ja idapiiri Kalevi teeni, jätkudes mööda Kalevi
teed Tapa–Koigi maanteeni; teeristist mööda Tapa–Koigi maanteed Pärnu–Rakvere maanteeni ning mööda
Pärnu–Rakvere maanteed Tapa–Tartu raudteeni; edasi mööda Tapa–
Tartu raudteed Tallinna–Narva raudteeni, jätkudes mööda Tallinna–Narva raudteed Lillemäe kinnistu
kirdepiirini ning mööda Lillemäe kinnistu kirdepiiri Rakvere–Tapa maanteeni; seejärel mööda Rakvere–Tapa
maanteed Ristamäe–
Kiku maanteeni ning mööda Ristamäe–Kiku maanteed Triigi metskonna kvartali SM031 edelasihini, jätkudes
mööda kvartalite SM036, SM037, SM038 ja SM039 edelasihti Ämmamäe teeni; siis mööda Ämmamäe teed
Jõepere–Vahakulmu maanteeni; teeristist mööda Jõepere–Vahakulmu maanteed suusabaasi teeni ning mööda
suusabaasi teed Metsavahi kinnistu lõunapiirini; seejärel mööda Metsavahi kinnistu lõunapiiri Triigi metskonna
kvartali PX007 läänesihini, jätkudes mööda Triigi metskonna kvartali PX007 läänesihti Uuevälja I kinnistu
idapiirini ning mööda Uuevälja I kinnistu idapiiri Triigi metskonna kvartali PX010 põhjasihini; sealt mööda
Triigi metskonna kvartali PX010 põhja- ja läänesihti Videviku kinnistu läänepiirini; siis mööda Videviku
kinnistu läänepiiri Lasila–Saksi maanteeni ning mööda Lasila–Saksi maanteed Saksi–Porkuni maanteeni;
teeristist mööda Saksi–Porkuni maanteed Kalle teeni ning mööda Kalle teed Moe–Nõmmküla maanteeni,
jätkudes mööda Moe–Nõmmküla maanteed Tapa–Tartu raudteeni ja mööda Tapa–Tartu raudteed Uudeküla–
Alupere maanteeni; seejärel mööda Uudeküla–Alupere maanteed Tamsalu–Ambla maanteeni; teeristist mööda
Tamsalu–Ambla maanteed Rava metskonna kvartali RA189 kirdesihini, jätkudes mööda Rava metskonna
kvartali RA189 kirde- ning kvartali RA188 põhja- ja loode- ning kvartali RA187 loodesihti Pihlaka teeni; edasi
mööda Pihlaka teed Koigi–Tapa maanteeni; teeristist mööda Koigi–Tapa maanteed karjääriteeni ning mööda
karjääriteed Rava metskonna kvartali RA167 lõunasihini, jätkudes mööda Rava metskonna kvartalite RA167
ja RA168 lõunasihti kvartali RA168 idasihini ning mööda kvartalite RA168, RA166 ja RA163 idasihti kvartali
RA163 kirdesihini; edasi mööda kvartalite RA163 ja RA162 kirdesihti Loobu metskonna kvartali SM213
läänesihini ning mööda kvartali SM213 läänesihti Tapa linnaku kinnistu lõunapiirini.

§ 10. Pajusti jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

(1) Pajusti jahipiirkonna pindala on 8280 hektarit.

(2) Pajusti jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

Pajusti jahipiirkonna piir läheb Rakvere ringtee ja Rakvere–Luige maantee ristumiskohast mööda Rakvere–
Luige maanteed Vilgu–Vinni maanteeni, jätkudes mööda Vilgu–Vinni maanteed Vinni–Mõdriku maanteeni;
teeristist mööda Vinni–Mõdriku maanteed Kantküla–Kehala maanteeni ning mööda Kantküla–
Kehala maanteed Rakvere–Luige maanteeni Kehalas; Kehalast mööda Kehala–
Viru-Jaagupi maanteed Viru-Jaagupi–Veadla kõrgepingeliini trassini, sealt mööda Viru-Jaagupi–Veadla
kõrgepingeliini trassi Sõjaväe teeni ning mööda Sõjaväe teed Rohu–Veadla maanteeni; siis mööda Rohu–Veadla
maanteed Väike-Maarja–
Vinni maanteeni, jätkudes mööda Väike-Maarja–Vinni maanteed Koeravere–
Tõrma maanteeni; teeristist mööda Koeravere–Tõrma maanteed Rakvere–Jõgeva maanteeni; edasi mööda
Rakvere–Jõgeva maanteed Rakvere ringteeni ning mööda Rakvere ringteed Rakvere–Luige maanteeni.

§ 11. Porkuni jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

(1) Porkuni jahipiirkonna pindala on 7730 hektarit.

(2) Porkuni jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

Porkuni jahipiirkonna piir läheb Saksi–Porkuni ja Saksi–Lasila maantee ristumiskohast mööda Saksi–Lasila
maanteed Videviku kinnistu läänepiirini, jätkudes mööda Videviku kinnistu läänepiiri Triigi metskonna kvartali
PX009 läänesihini ning mööda Triigi metskonna kvartali PX009 lääne- ja põhja- ning kvartali PX010 põhjasihti
Uuevälja Ikinnistu idapiirini; seejärel mööda Uuevälja I kinnistu idapiiri Triigi metskonna kvartali PX008
läänesihini; sealt mööda Triigi metskonna kvartalite PX008, PX007 lääne-, kvartali PX007 lõuna-, lääne-
ja põhja- ja kvartali PX007 idasihti Kameruni teeni ning mööda Kameruni teed Saksi–Lasila maanteeni;
siitpeale mööda Saksi–Lasila maanteed Rakvere–Jõgeva maanteeni; teeristist mööda Rakvere–Jõgeva maanteed
Kullenga–Tamsalu maanteeni ning mööda Kullenga–Tamsalu maanteed Väike-Maarja–Järva-Jaani maanteeni,
jätkudes mööda Väike-Maarja–Järva-Jaani maanteed Tapa–Tartu raudteeni ning mööda raudteed Nõmmküla–
Moe maanteeni; siitpeale mööda Nõmmküla–Moe maanteed Kalle teeni, jätkudes mööda Kalle teed Saksi–
Porkuni maanteeni ning mööda Saksi–Porkuni maanteed Saksi–Lasila maanteeni.

§ 12. Rakke jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

(1) Rakke jahipiirkonna pindala on 20 830 hektarit.

(2) Rakke jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

Rakke jahipiirkonna piir läheb Puhmu–Pikevere maantee ja Piiri tee ristumiskohast mööda Piiri teed Piiri sihini,
jätkudes mööda Piiri sihti Pargimetsa teeni ning mööda Pargimetsa teed Padaküla teeni; sealt mööda Padaküla
teed Saunaküla teeni ning mööda Saunaküla teed Triigi metskonna kvartali VG143 edelanurgani; seejärel
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mööda Triigi metskonna kvartalite VG143, VG144 ja VG145 lõunasihti Aovere sihini ning mööda Aovere
sihti Ilmandu jõeni, jätkudes mööda Ilmandu jõge Räitsvere paisjärveni; edasi mööda Räitsvere paisjärve
idakallast Räitsvere–Ao maanteeni ning mööda Räitsvere–Ao maanteed Nõmme jõeni; sealt mööda Nõmme
jõge Nõmme teeni ning mööda Nõmme teed Rakvere–Jõgeva maanteeni, jätkudes mööda Rakvere–Jõgeva
maanteed Siloaugu–Kärsa teeni; teeristist mööda Siloaugu–Kärsa teed Kurtna peakraavini ja mööda Kurtna
peakraavi Uhe uudismaa läänepoolse piirdekraavini; seejärel mööda Uhe uudismaa läänepoolset piirdekraavi
Haavaboi sihini ning mööda Haavaboi sihti Triigi metskonna kvartali WT234 loodenurgani; edasi mööda
Triigi metskonna kvartali WT234 põhja- ja idasihti Mähkvere sihini ning mööda Mähkvere sihti Mähkvere
teeni, jätkudes mööda Mähkvere teed Väike-Tammiku–Salla maanteeni; teeristist mööda Väike-Tammiku–
Salla maanteed Tammiku teeni ning mööda Tammiku teed Paasvere metskonna kvartali WT011 loodenurgani;
siitpeale mööda kvartali WT011 lääne-ja lõunasihti Peetri sihini, jätkudes mööda Peetri sihti Salla kraavini
ning mööda Salla kraavi Salla jõeni; edasi mööda Salla jõge Käru–Tammiku maanteeni; siis mööda Käru–
Tammiku maanteed Simuna–Sadala maanteeni; teeristist mööda Simuna–Sadala maanteed Kerro sihini ning
mööda Kerro sihti Kangrovälja sihini, jätkudes mööda Kangrovälja sihti Andrese sihini; edasi mööda Andrese
sihti Laanemetsa kinnistu lõunasihini, jätkudes mööda Laanemetsa sihti Kangrumetsa sihini ning mööda
Kangrumetsa sihti Topi kinnistu lõunasihini; siitpeale mööda Topi kinnistu lõunasihti Paasvere metskonna
kvartali WT232 kagunurgani; sealt mööda Paasvere metskonna kvartali WT232 lõuna- ja kvartali WT230 ida-
ning lõunasihti Tõntsutoa sihini; edasi mööda Tõntsutoa sihti Kokametsa sihini ning mööda Kokametsa sihti
Rakvere–Jõgeva gaasitrassini; seejärel mööda Rakvere–Jõgeva gaasitrassi Villakvere uudismaa lõunapoolse
piirdekraavini, jätkudes mööda Villakvere uudismaa lõuna- ja läänepoolset piirdekraavi Väljaotsa sihini ning
mööda Väljaotsa sihti Laiuse metskonna kvartali VZ073 kirdenurgani; sealt mööda Laiuse metskonna kvartalite
VZ073 ja VZ072 põhjasihti Uueturu sihini ning mööda Uueturu sihti Mäe sihini, jätkudes mööda Mäe sihti
Rakvere–Jõgeva maanteeni ning mööda Rakvere–Jõgeva maanteed Külaotsa teeni; teeristist mööda Külaotsa
teed Laiuse metskonna kvartali VZ049 kagunurgani; siis mööda Laiuse metskonna kvartalite VZ049, VZ048,
VZ047, VZ046, VZ035, VZ034, VZ033 ja VZ032 lõunasihti Põltsamaa jõeni ning mööda Põltsamaa jõge Vilba
teeni; siitpeale mööda Vilba teed Piibe–Preedi maanteeni; teeristist mööda Piibe–Preedi maanteed Piibe–Lahu
maanteeni ning mööda Piibe–Lahu maanteed Aravete–
Jõgeva maanteeni; sealt mööda Aravete–Jõgeva maanteed Lahu teeni, jätkudes mööda Lahu teed Ao–Vahuküla
maanteeni ning mööda Ao–Vahuküla maanteed Varangu jõeni; edasi mööda Varangu jõge Kapu–Rakke
maanteeni; seejärel mööda Kapu–Rakke maanteed Puhmu–Pikevere maanteeni ning mööda Puhmu–Pikevere
maanteed Piiri teeni.

§ 13. Ranna jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

(1) Ranna jahipiirkonna pindala on 6000 hektarit.

(2) Ranna jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

Ranna jahipiirkonna piir läheb Selja jõe suudmest Soome lahes mööda Selja jõge Karepa sillani Karepa–Selja
maanteel, jätkudes mööda Karepa–Selja maanteed Mäemetsa–Pehka teeni ning mööda Mäemetsa–Pehka teed
Kraavi kinnistu läänepiirini; sealt mööda Kraavi kinnistu läänepiiri Tidriku kinnistu kagunurgani; Tidriku
kinnistu kagunurgast mööda Tidriku kinnistu lõunapiiri Loobu metskonna kvartali QN026 kagunurgani; edasi
mööda Loobu metskonna kvartalite QN026, QN025 ja QN024 lõunasihti Jõe kinnistu idapiirini, jätkudes mööda
Jõe kinnistut läbivat sihti Selja jõeni; seejärel mööda Selja jõge Loobu metskonna kvartali VU189 kagunurgani;
siis mööda kvartali VU189 lõunasihti Liivoja sihini ning mööda Liivoja sihti Karulõpe–Rutja teeni; sealt
mööda Karulõpe–Rutja teed Ringu sihini ning mööda Ringu sihti Aaviku kraavini, jätkudes mööda Aaviku
kraavi Nurgametsa sihini ning mööda Nurgametsa sihti Kopliotsa sihini; edasi mööda Kopliotsa ja Kruusamäe
sihti Võle–Vainupea maanteeni; sealt mööda Võle–Vainupea maanteed Loobu metskonna kvartali VU054
läänesihini ning mööda Loobu metskonna kvartalite VU054, VU046, VU044 ja VU018 läänesihti Soome lahe
rannajooneni, jätkudes mööda Soome lahe rannajoont Selja jõe suudmeni Soome lahes (jahipiirkonna juurde
kuulub ka mere akvatooriumi osa, mis ulatub 200 meetri kaugusele rannajoonest).

§ 14. Simuna jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

(1) Simuna jahipiirkonna pindala on 17 100 hektarit.

(2) Simuna jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

Simuna jahipiirkonna piir läheb Luteri-Lepiku tee ja Rastla–Määri–Rohu maantee ristumiskohast mööda Rastla–
Määri–Rohu maanteed Roela–Simuna maanteeni; teeristist mööda Roela–Simuna maanteed Õiemetsa teeni,
jätkudes mööda Õiemetsa teed Simuna–Muuga maanteeni ning mööda Simuna–Muuga maanteed Raba teeni;
teeristist mööda Raba teed Sirevere sihini ning mööda Sirevere sihti Sirevere kraavini; sealt mööda Sirevere
kraavi Koila sihini ning mööda Koila sihti Padu kraavini; seejärel mööda Padu kraavi Triigi metskonna kvartali
WT051 loodenurgani; siis mööda Triigi metskonna kvartalite WT051, WT050 ja WT064 lääne- ning kvartalite
WT064, WT065 ja WT066 lõunasihti Sootaguse sihini; sealt mööda Sootaguse sihti Sootaguse kraavini ning
mööda Sootaguse kraavi Piiri sihini, jätkudes mööda Piiri sihti Piiri kraavini ning mööda Piiri kraavi Imukvere
jõeni; siitpeale mööda Imukvere jõge Venevere–Luusika–
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Käru maanteeni ning mööda Venevere–Luusika–Käru maanteed Lammassaare teeni; teeristist mööda
Lammassaare teed Kroonu kraavini, jätkudes mööda Kroonu kraavi Kroonu sihini ning mööda Kroonu sihti
Imukvere jõeni; siis mööda Imukvere jõge Ollisaare sihini; sealt mööda Ollisaare sihti Triigi metskonna kvartali
WT229 edelanurgani, jätkudes mööda Triigi metskonna kvartali WT229 edela- ja läänesihti Laiuse metskonna
kvartali LA001 kagunurgani; edasi mööda Laiuse metskonna kvartali LA001 idasihti Pedja jõeni ning mööda
Pedja jõge Käru peakraavini, jätkudes mööda Käru peakraavi Kerro sihini; sealt mööda Kerro sihti Allikakaela
sihini ning mööda Allikakaela sihti Simuna–Sadala maanteeni; edasi mööda Simuna–Sadala maanteed Käru–
Tammiku maanteeni, jätkudes mööda Käru–Tammiku maanteed Salla jõeni ning mööda Salla jõge Salla
kraavini; seejärel mööda Salla kraavi Peetri sihini, jätkudes mööda Peetri sihti Paasvere metskonna kvartali
WT011 kagunurgani; sealt mööda Paasvere metskonna kvartali WT011 lõuna- ja läänesihti Tammiku teeni ning
mööda Tammiku teed Väike-Tammiku–Salla maanteeni; teeristist mööda Väike-Tammiku–
Salla maanteed Mähkvere teeni ning mööda Mähkvere teed Mähkvere sihini; siis mööda Mähkvere sihti
Metsatuka sihini, jätkudes mööda Metsatuka sihti Haavaboi sihini ning mööda Haavaboi sihti Uhe uudismaa
läänepoolse piirdekraavini; edasi mööda Uhe uudismaa läänepoolset piirdekraavi Kurtna peakraavini ning
mööda Kurtna peakraavi Kärsa vesiveski teeni; sealt mööda Kärsa vesiveski teed Kärsa–Äntu maanteeni,
jätkudes mööda Kärsa–Äntu maanteed Ebavere–Simuna maanteeni; teeristist mööda Ebavere–Simuna maanteed
Lutteri–
Lepiku teeni ning mööda Luteri-Lepiku teed Rastla–Määri–Rohu maanteeni.

§ 15. Tamsalu jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

(1) Tamsalu jahipiirkonna pindala on 13 220 hektarit.

(2) Tamsalu jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

Tamsalu jahipiirkonna piir läheb Rava metskonna kvartali RA193 idasihi ja Ambla–Tamsalu maantee
ristumiskohast mööda Ambla–Tamsalu maanteed Alupere–Uudeküla maanteeni, jätkudes mööda Alupere–
Uudeküla maanteed Järva-Jaani–Väike-Maarja maanteeni ning mööda Järva-Jaani–Väike-Maarja maanteed
Tamsalu–Kullenga maanteeni; teeristist mööda Tamsalu–Kullenga maanteed Porkuni–Väike-Maarja maanteeni,
jätkudes mööda Porkuni–Väike-Maarja maanteed Järva-Jaani–Väike-Maarja maanteeni ning mööda Järva-
Jaani–Väike-Maarja maanteed Kasemäe teeni; edasi mööda Kasemäe teed Soo teeni ning mööda Soo teed
Sääse–Vao teeni, jätkudes mööda Sääse–Vao teed Veski teeni; seejärel mööda Veski teed Tamsalu–Väike-Maarja
elektriliini trassini; edasi mööda Tamsalu–Väike-Maarja elektriliini trassi Tapa–Tartu raudteeni ning mööda
Tapa–Tartu raudteed Triigi metskonna kvartali PX125 loodesihini; sealt mööda Triigi metskonna kvartalite
PX125 ja PX126 loodesihti Triigi metskonna kvartali VG053 kagusihini ning mööda Triigi metskonna kvartalite
VG053, VG052, VG051 ja VG050 kagu- ja kvartalite VG049, VG058, VG061, VG067 idasihti Ilmandu sihini,
jätkudes mööda Ilmandu sihti Ilmandu jõeni ning mööda Ilmandu jõge Proosa teeni; seejärel mööda Proosa
teed Nurga teeni ning mööda Nurga teed Mäetaguse teeni, jätkudes mööda Mäetaguse teed Vajangu–Raigu
maanteeni; teeristist mööda Vajangu–Raigu maanteed Kuke teeni ning mööda Kuke teed Kadaka kinnistu
kagupiirini; edasi mööda Kadaka kinnistu kagupiiri Triigi metskonna kvartali VG207 loodesihini; sealt mööda
Triigi metskonna kvartali VG207 loodesihti Bruntali teeni ning mööda Bruntali teed Ällivere–Katku teeni,
jätkudes mööda Ällivere–Katku teed Ebavere–Karinu maanteeni; teeristist mööda Ebavere–Karinu maanteed
Karinu–Võhmuta maanteeni ning mööda Karinu–
Võhmuta maanteed Järva-Jaani–Tamsalu maanteeni, siis mööda Järva-Jaani–
Tamsalu maanteed Võhmuta–Ambla maaneeni; teeristist mööda Võhmuta–Ambla maanteed Liivaku–Vajangu
teeni, jätkudes mööda Liivaku–Vajangu teed Kosletski teeni ning mööda Kosletski teed Metsavahi sihini; edasi
mööda Metsavahi sihti Einmani sihini, jätkudes mööda Einmani sihti Rava metskonna kvartali RA195 idasihini
ning mööda Rava metskonna kvartalite RA195 ja RA193 idasihti Ambla–Tamsalu maanteeni.

§ 16. Triigi jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

(1) Triigi jahipiirkonna pindala on 7850 hektarit.

(2) Triigi jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

Triigi jahipiirkonna piir läheb Veadla–Rohu maantee ja Autodroomi tee ristumiskohast mööda Veadla–Rohu
maanteed Kütiraja teeni, jätkudes mööda Kütiraja teed Rünga–Rohu maanteeni ning mööda Rünga–Rohu
maanteed Rohuni; Rohust mööda Roela–Simuna maanteed Rohu–Määri–Rastla maanteeni, sealt mööda Rohu–
Määri–Rastla maanteed Rastlani; Rastlast mööda Rastla–Eipri maanteed Väike-Maarja–Simuna maanteeni ning
mööda Väike-Maarja–Simuna maanteed Eipri–Naraka maanteeni; teeristist mööda Eipri–Naraka maanteed
Triigi metskonna kvartali TR054 edelanurgani; sealt mööda kvartalite TR054 ja TR046 lääne- ning kvartali
TR038 lõuna- ja idasihti Autodroomi teeni, jätkudes mööda Autodroomi teed Veadla–Rohu maanteeni.

§ 17. Tõrma jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

(1) Tõrma jahipiirkonna pindala on 11 500 hektarit.

(2) Tõrma jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

Tõrma jahipiirkonna piir läheb Tallinna–Narva raudtee ja Haljala–Rakvere maantee ristumiskohast mööda
Haljala–Rakvere maanteed Rakvere ringteeni, jätkudes mööda Rakvere ringteed Rakvere–Jõgeva maanteeni
ning mööda Rakvere–Jõgeva maanteed Tõrma–Koeravere maanteeni; teeristist mööda Tõrma–
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Koeravere maanteed Vinni–Väke-Maarja maanteeni; siis mööda Vinni–Väike-Maarja maanteed Aburi teeni;
sealt mööda Aburi teed Jõgeva–Rakvere maanteeni, jätkudes mööda Jõgeva–Rakvere maanteed Assamalla–
Kadrina maanteeni ning mööda Assamalla–Kadrina maanteed Lasila–Saksi maanteeni; teeristist mööda
Lasila–Saksi maanteed Kameruni teeni ning mööda Kameruni teed Triigi metskonna kvartali PX007 idasihini;
sealt mööda Triigi metskonna kvartali PX007 idasihti Hobujärve sihini ning mööda Hobujärve sihti Sihvardi
kinnistu loodepiirini; seejärel mööda Sihvardi kinnistu loodepiiri Assamalla–Kadrina maanteeni, jätkudes
mööda Assamalla–Kadrina maanteed Tapa–Rakvere kõrgepingeliini trassini ning mööda kõrgepingeliini trassi
Vasivere–Mädapea maanteeni; siitpeale mööda Vasivere–Mädapea maanteed Triigi metskonna kvartali SM050
lõunasihini; sealt mööda Triigi metskonna kvartalite SM050 ja SM051 lõunasihti kvartali SM051 idasihini,
jätkudes mööda kvartalite SM051 ja SM047 idasihti kvartali SM047 põhjasihini ning mööda kvartalite SM047
ja SM046 põhjasihti Vassivere–Mädapea maanteeni; sealt mööda Vassivere–Mädapea maanteed Mädapea–
Kõrgemäe kõrgepingeliini trassini ning mööda Mädapea–Kõrgemäe kõrgepingeliini trassi Kõrgemäe teeni; edasi
mööda Kõrgemäe teed Tallinna–
Narva raudteeni ning mööda Tallinna–Narva raudteed Haljala–Rakvere maanteeni.

§ 18. Uhtna jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

(1) Uhtna jahipiirkonna pindala on 18 750 hektarit.

(2) Uhtna jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

Uhtna jahipiirkonna piir läheb Pikaristilt Tallinna–Narva maanteel mööda Pikaristi–Samma–Voorse teed Pada–
Uljaste maanteeni, jätkudes mööda Pada–
Uljaste maanteed Sonda metskonna kvartali SO081 kirdenurgani; edasi mööda kvartali SO081 ida- ja
lõunasihti Liivoja kinnistu läänepiirini ning mööda Liivoja kinnistu läänepiiri Sonda metskonna kvartali SO095
põhjasihini; sealt mööda kvartali SO095 põhjasihti Põdra sihini ning mööda Põdra sihti Sonda metskonna
kvartali SO095 läänesihini; seejärel mööda kvartali SO095 läänesihti Aansalu kraavini ning mööda Aansalu
kraavi Sämi–Kiviõli maanteeni, jätkudes mööda Sämi–Kiviõli maanteed Ollimaa kinnistu pinnasteeni; seejärel
mööda Ollimaa kinnistu pinnasteed Narva–Tallinna raudteeni ning mööda Narva–Tallinna raudteed Kabalani;
Kabalast mööda Põlula–Nurkse maanteed Nurkseni; Nurksest mööda Rakvere–Rannapungerja maanteed
Rägavere teeristini; Rägavere teeristist mööda Rägavere-Kaarli maanteed Kaarlini Narva–Tallinna maanteel,
jätkudes mööda Narva–Tallinna maanteed Selja jõeni ning mööda Selja jõge Jõeäärse kraavini; edasi mööda
Jõeäärse kraavi Rakvere–Kunda raudteeni ning mööda Rakvere–Kunda raudteed Aru karjääri piirini; siis
mööda Aru karjääri piiri Kärestiku kinnistu lõunapiirini, jätkudes mööda Kärestiku kinnistu lõunapiiri Kunda
jõeni; seejärel mööda Kunda jõge Varudi–Alaküla sihini ning mööda Varudi–Alaküla sihti Sonda metskonna
kvartali QN173 edelanurgani; siitpeale mööda kraavi Sonda metskonna kvartali QN199 loodenurgani, siis
mööda Sonda metskonna kvartalite QN199, QN200, QN201 ja QN202 põhjasihti kvartali QN202 kirdenurka;
sealt mööda Kraavide sihti Sonda metskonna kvartali QN204 lõunanurka; edasi mööda Rätsepa kraavi Kongla
ojani ning mööda Kongla oja Kusma teeni, jätkudes mööda Kusma teed Männikmägede teeni; teeristist mööda
Männikmägede teed Tallinna–Narva maanteeni ning mööda Tallinna–Narva maanteed Pikaristini.

§ 19. Varangu jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

(1) Varangu jahipiirkonna pindala on 7450 hektarit.

(2) Varangu jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

Varangu jahipiirkonna piir läheb Mäemetsa–Pehka tee ja Karepa–Selja maantee ristumiskohast mööda Karepa–
Selja maanteed Seljani, jätkudes mööda Selja–Saariku–Katela maanteed Kunda–Põdruse maanteeni ning mööda
Kunda–
Põdruse maanteed Selja jõeni; sealt mööda Selja jõge Haljala ojani ning mööda Haljala oja Tallinna–Narva
maanteeni; seejärel mööda Tallinna–Narva maanteed Põdruse–Kunda maanteeni; teeristist mööda Põdruse–
Kunda maanteed Põdruse–Tatruse maanteeni ning mööda Põdruse–Tatruse maanteed Haljala–
Karepa maanteeni, siit mööda Karepa–Haljala maanteed Vainupea jõeni ning mööda Vainupea jõge Kandle
sihini; sealt mööda Kandle sihti Võle–Vainupea maanteeni ning mööda Võle–Vainupea maanteed Kruusamäe
sihini; siis mööda Kruusamäe ja Kopliotsa sihti Nurgaotsa sihini ning mööda Nurgaotsa sihti Aaviku
kraavini, jätkudes mööda Aaviku kraavi Ringu sihini; sealt mööda Ringu sihti Karulõpe–Rutja teeni, jätkudes
mööda Karulõpe–Rutja teed Liivoja sihini; seejärel mööda Liivoja sihti Loobu metskonna kvartali VU189
edelanurgani; seejärel mööda kvartali VU189 lõunasihti Selja jõeni ning mööda Selja jõge Jõe sihini, jätkudes
mööda Jõe sihti Loobu metskonna kvartali QN024 edelanurgani; edasi mööda Loobu metskonna kvartalite
QN024, QN025 ja QN026 lõunasihti Tidriku kinnistu edelanurgani; Tidriku kinnistu edelanurgast mööda
Tidriku kinnistu lõunapiiri Kraavi kinnistu läänepiirini ning mööda Kraavi kinnistu läänepiiri Pehka–Mäemetsa
teeni, jätkudes mööda Pehka–Mäemetsa teed Karepa–Selja teeni.

§ 20. Viitna jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

(1) Viitna jahipiirkonna pindala on 14 740 hektarit.
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(2) Viitna jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

Viitna jahipiirkonna piir läheb Läsna–Loobu maantee ja Tallinna–Narva maantee ristumiskohast mööda
Tallinna–Narva maanteed Loobu metskonna kvartali LB087 läänesihini, jätkudes mööda Loobu metskonna
kvartalite LB087 ja LB080 ida- ja kvartali LB076 ida- ja kirdesihti kvartali LB075 põhjasihini; siis mööda
Loobu metskonna kvartali LB075 põhjasihti kvartali LB069 idasihini; seejärel mööda kvartali LB069 ida- ja
kirdesihti kvartali LB064 edelasihini; sealt mööda kvartali LB064 edela- ja loodesihti kvartali KZ209 kirdesihini
ning mööda kvartali KZ209 kirdesihti Põisma kinnistu loodepiirini; edasi mööda Põisma kinnistu loodepiiri
Pikkeri kinnistu loodepiirini; sealt mööda Pikkeri kinnistu loodepiiri Palmse teeni; edasi mööda Palmse teed
Koljaku–Viitna maanteeni; teeristist mööda Koljaku–Viitna maanteed Palmse–Sagadi maanteeni ning mööda
Palmse–Sagadi maanteed Sagadi kraavini, jätkudes mööda Sagadi kraavi Käspri sihini; seejärel mööda Käspri
sihti Kadaka teeni; sealt mööda Kadaka teed Tallinna–Narva maanteeni; teeristist mööda Tallinna–Narva
maanteed Aaspere–Kihlevere maanteeni, jätkudes mööda Aaspere–Kihlevere maanteed Niilikse–Koplimäe
maanteeni; siis mööda Niilikse–Koplimäe maanteed Lohu–
Mäeotsa teeni ning mööda Lohu–Mäeotsa teed Auküla–Kihlevere maanteeni; teeristist mööda Auküla–
Kihlevere maanteed Karja teeni ning mööda Karja teed Auküla kraavini; edasi mööda Auküla kraavi Hulja
ojani; seejärel mööda Hulja oja Kanavõhma raba teeni, jätkudes mööda Kanavõhma raba teed Hulja maanteeni
ning mööda Hulja maanteed Rakvere–Tapa maanteeni; teeristist mööda Rakvere–Tapa maanteed Loobu jõeni;
seejärel mööda Loobu jõge Kurme kinnistu idapiirini; siis mööda Kurme kinnistu idapiiri Käritsa karjääri
teeni ning mööda Käritsa karjääri teed Loobu–Tapa maanteeni; teeristist mööda Loobu–Tapa maanteed Lossi
teeni ning mööda Lossi teed Loobu metskonna kvartali LB160 läänesihini, jätkudes mööda Loobu metskonna
kvartali LB160 läänesihti kvartali LB168 loodesihini; edasi mööda kvartali LB168 loodesihti Kopase II kinnistu
lõunapiirini, seejärel mööda Kopase II kinnistu lõunapiiri Läsna jõeni ning mööda Läsna jõge Metsaküla teeni;
edasi mööda Metsaküla teed Mõndavere maanteeni; teeristist mööda Mõndavere maanteed Kõnnu–Läsna teeni,
jätkudes mööda Kõnnu–Läsna teed Läsna–Loobu maanteeni ning mööda Läsna–Loobu maanteed Tallinna–
Narva maanteeni.

§ 21. Vinni jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

(1) Vinni jahipiirkonna pindala on 13 690 hektarit.

(2) Vinni jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

Vinni jahipiirkonna piir läheb Rakvere ringtee ja Rakvere–Luige maantee ristumiskohast mööda Rakvere
ringteed Näpini; Näpist mööda Tapa–Narva raudteed Sõmeru jõeni, jätkudes mööda Sõmeru jõge Tallinna–
Narva maanteeni ning mööda Tallinna–Narva maanteed Kaarli–Rägavere maanteeni; teeristist mööda Kaarli–
Rägavere maanteed Rakvere–Rannapungerja maanteeni ning mööda Rakvere–Rannapungerja maanteed
Männikvälja–Võhunõmme–Roostava teeni, jätkudes mööda Männikvälja–Võhunõmme–Roostava teed Küti–
Anguse maanteeni; edasi mööda Küti–Anguse maanteed Rakvere–Luige maanteeni (Kütil), jätkudes mööda
Rakvere–Luige maanteed Kulina–Aruküla maanteeni ning mööda Kulina–Rakvere maanteed Viru-Jaagupi–
Rahkla maanteeni; teeristist mööda Viru-Jaagupi–Rahkla maanteed Rünga–Rohu maanteeni ja mööda Rünga–
Rohu maanteed Kütiraja teeni; sealt mööda Kütiraja teed Rohu–Veadla maanteeni ning mööda Rohu–Veadla
maanteed Sõjaväe teeni; seejärel mööda Sõjaväe teed Veadla–Viru-Jaagupi kõrgepingeliini trassini, jätkudes
mööda Veadla–Viru-Jaagupi kõrgepingeliini trassi Viru-Jaagupi–Kehala maanteeni; siitpeale mööda Viru-
Jaagupi–Kehala maanteed Kehalani; Kehalast mööda Kehala–Kantküla maanteed Vinni–Mõdriku maanteeni;
siis mööda Vinni–Mõdriku maanteed Vinni–Vilgu maanteeni, jätkudes mööda Vinni–Vilgu maanteed Rakvere–
Luige maanteeni ning mööda Rakvere–Luige maanteed Rakvere ringteeni.

§ 22. Viru-Nigula jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

(1) Viru-Nigula jahipiirkonna pindala on 7400 hektarit.

(2) Viru-Nigula jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

Viru–Nigula jahipiirkonna piir läheb Viru-Nigulast mööda Viru-Nigula–Aseri maanteed Kalvi–Raudna
maanteeni, jätkudes mööda Kalvi–Raudna maanteed Raudnani; Raudnast mööda Tallinna–Narva maanteed
Kooguni; Koogust mööda külateed Koogu mõisani ning Koogu mõisast mööda Padaoru kraavi Kalle kraavini;
seejärel mööda Kalle kraavi Kalle sihini, jätkudes mööda Kalle sihti gaasitrassini ning mööda gaasitrassi Pada-
Aruküla sihini; sealt mööda Pada–Aruküla sihti Sonda metskonna kvartali SO066 idasihini; edasi mööda
Sonda metskonna kvartalite SO066, SO059 ja SO056 idasihti kvartali SO056 kirdenurgani; kvartali SO056
kirdenurgast mööda kvartalite SO056, SO055 ja SO054 põhjasihti Metsavälja kinnistu kagunurka; sealt mööda
Metsavälja kinnistu lõunapiiri Pada–Uljaste maanteeni, jätkudes mööda Pada–Uljaste maanteed Voorseni;
Voorsest mööda Voorse–Samma–Pikaristi teed Narva–Tallinna maanteeni ning mööda Narva–Tallinna maanteed
Männikmägede teeni; seejärel mööda Männikmägede teed Kusma teeni, jätkudes mööda Kusma teed Kongla
ojani ning mööda Kongla oja Kambi kinnistu edelanurgani; siitpeale mööda Kambi kinnistu läänepiiri Sonda
metskonna kvartali QN204 lõunasihini, jätkudes mööda kvartali QN204 lõunasihti Raba sihini ning mööda
Raba sihti Raba kraavini; siis mööda Raba kraavi turbaraba betoonteeni ning mööda turbaraba betoonteed
turbakarjääri teeni, jätkudes mööda turbakarjääri teed Viru-Nigula–Kunda maanteeni; teeristist mööda Viru-
Nigula–Kunda maanteed Kutsalani ning Kutsalast mööda Vana-Töökoja teed Kunda–Viru-Nigula vana
maanteeni, jätkudes mööda Kunda–Viru-Nigula vana maanteed Viru–Nigulani.

§ 23. Vohnja jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus
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(1) Vohnja jahipiirkonna pindala on 11 800 hektarit.

(2) Vohnja jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

Vohnja jahipiirkonna piir läheb Udriku Suurjärve tee ja Mõndavere maantee ristumiskohast mööda Mõndavere
maanteed Metsaküla teeni; edasi mööda Metsaküla teed Läsna jõeni ning mööda Läsna jõge Kopase II kinnistu
lõunapiirini, jätkudes mööda Kopase II kinnistu lõunapiiri Loobu metskonna kvartali LB168 loodesihini
ning mööda kvartali LB168 loodesihti kvartali LB160 läänesihini; sealt mööda Loobu metskonna kvartali
LB160 läänesihti Lossi teeni ning mööda Lossi teed Loobu–Tapa maanteeni; teeristist mööda Loobu–Tapa
maanteed Käritsa karjääri teeni ning mööda Käritsa karjääri teed Kurme kinnistu idapiirini; siis mööda Kurme
kinnistu idapiiri Loobu jõeni, jätkudes mööda Loobu jõge Tallinna–Narva raudteeni ning mööda Tallinna–
Narva raudteed Valgejõeni; sealt mööda Valgejõge Aegviidu metskonna kvartali AE284 idasihini; seejärel
mööda Aegviidu metskonna kvartalite AE284, AE278, AE267, AE230, AE190 ja AE172 idasihti Ohepalu
Suurjärve teeni ning mööda Ohepalu Suurjärve teed Udriku Suurjärve teeni, jätkudes mööda Udriku Suurjärve
teed Mõndavere maanteeni.

§ 24. Väike-Maarja jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

(1) Väike-Maarja jahipiirkonna pindala on 11 060 hektarit.

(2) Väike-Maarja jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

Väike-Maarja jahipiirkonna piir läheb Kullenga–Tamsalu maantee ja Väike-Maarja–Porkuni maantee
ristumiskohast mööda Kullenga–Tamsalu maanteed Rakvere–Jõgeva maanteeni, jätkudes mööda Rakvere–
Jõgeva maanteed Aburi teeni ning mööda Aburi teed Väike-Maarja–Vinni maanteeni; sealt mööda Väike-
Maarja–Vinni maanteed Veadla–Rohu maanteeni; teeristist mööda Veadla–Rohu maanteed Autodroomi teeni
ning mööda Autodroomi teed Triigi metskonna kvartali TR038 kirdenurgani; edasi mööda Triigi metskonna
kvartali TR038 ida- ja lõuna- ning kvartalite TR046 ja TR054 läänesihti Naraka–Eipri maanteeni; sealt mööda
Naraka–Eipri maanteed Väike-Maarja–Simuna maanteeni ning mööda Väike-Maarja–Simuna maanteed Eipri–
Rastla maanteeni; teeristist mööda Eipri–Rastla maanteed Äntu–Määri–Rohu maanteeni, jätkudes mööda Äntu–
Määri–Rohu maanteed Luteri-Lepiku teeni ning mööda Luteri-Lepiku teed Ebavere–Simuna maanteeni; sealt
mööda Ebavere–Simuna maanteed Äntu–Kärsa maanteeni ning mööda Äntu–Kärsa maanteed Kärsa vesiveski
teeni; seejärel mööda Kärsa vesiveski teed Kurtna peakraavini; siis mööda Kurtna peakraavi Kärsa–Siloaugu
teeni, jätkudes mööda Kärsa–Siloaugu teed Rakvere–Jõgeva maanteeni ning mööda Rakvere–Jõgeva maanteed
Vao–Ebavere maanteeni; teeristist mööda Vao–Ebavere maanteed Vao–Väike-Maarja maanteeni ning mööda
Vao–Väike-Maarja maanteed Mäeotsa teeni; siitpeale mööda Mäeotsa teed Vao–Sääse maanteeni, jätkudes
mööda Vao–Sääse maanteed Soo teeni ning mööda Soo teed Kasemäe teeni; edasi mööda Kasemäe teed Järva-
Jaani–
Väike-Maarja maanteeni; siitpeale mööda Järva-Jaani–Väike-Maarja maanteed Väike-Maarja–Porkuni
maanteeni ning mööda Väike-Maarja–Porkuni maanteed Kullenga–Tamsalu maanteeni.

§ 25. Jahipiirkonna kasutusõiguse loa andja

Anguse, Haljala, Kadrina, Kiltsi, Kullaaru, Kunda, Laekvere, Mahu, Nõmmküla, Pajusti, Porkuni, Rakke,
Ranna, Simuna, Tamsalu, Triigi, Tõrma, Uhtna, Varangu, Viitna, Vinni, Viru-Nigula, Vohnja ja Väike-Maarja
jahipiirkonna kasutusõiguse loa annab Lääne-Virumaa Keskkonnateenistus.

§ 26. Rakendussäte

(1) Keskkonnaministri 26. oktoobri 1998. a määrus nr 61 «Lääne-Viru maakonna rendijahipiirkondade
ümberkorraldamine» (RTL 1998, 327/328, 1335; 2006, 47, 844) tunnistatakse kehtetuks.

(2) Keskkonnaministri 23. novembri 1999. a määrus nr 97 «Lääne-Viru maakonna rendijahipiirkondade
ümberkujundamine» (RTL 1999, 161, 2305) tunnistatakse kehtetuks.

(3) Keskkonnaministri 23. mai 2003. a määrus nr 46 «Anguse, Kunda ja Porkuni jahipiirkonna moodustamine ja
jahipiirkonna kasutusõiguse loa väljaandja määramine» (RTL 2003, 63, 890) tunnistatakse kehtetuks.

(4) Keskkonnaministri 31. mai 2006. a määrus nr 37 «Viitna ja Vohnja jahipiirkonna moodustamine ning
jahipiirkonna kasutusõiguse loa andja määramine» (RTL 2006, 47, 844) tunnistatakse kehtetuks.
1Haljala, Kadrina, Kiltsi, Kullaaru, Kunda, Laekvere, Nõmmküla, Pajusti, Rakke, Ranna, Simuna, Tamsalu, Triigi, Tõrma,
Uhtna, Varangu, Vinni, Viru-Nigula ja Väike-Maarja jahipiirkond on moodustatud keskkonnaministri 5. septembri 1994. a
määrusega nr 36 «Lääne-Viru maakonna rendijahipiirkondade moodustamine» moodustatud rendijahipiirkondade baasil.
Anguse, Mahu ja Porkuni jahipiirkond on moodustatud keskkonnaministri 14. mai 2003. a määrusega nr 46 «Anguse,
Kunda ja Porkuni jahipiirkonna moodustamine ja jahipiirkonna kasutusõiguse loa väljaandja määramine» moodustatud
jahipiirkondade baasil.
Viitna ja Vohnja jahipiirkond on moodustatud keskkonnaministri 31. mai 2006. a määrusega nr 37 «Viitna ja Vohnja
jahipiirkonna moodustamine ning jahipiirkonna kasutusõiguse loa andja määramine» moodustatud jahipiirkondade baasil.
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