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Juhatuse  koosolek  
                                                                                           17.september  2019.a. 
 
Jõhvi , Oru 1a. 
 
PROTOKOLL  07-2019 
 
Koosoleku algus kell 09.05                                                                       Lõpp kell 10.30 
 
Koosolekut juhatas: Tarmo Tomson. 
 
Protokollis: Talvi Vestel. 
 
Koosolekul osalesid: 
 
Juhatuse liikmed:   Avo Randlo ,  Kaupo Tihvan  , Tarmo Tomson , Marko  
 
Vinni , Rudolf Pervunin , Heiko Taim ja Veiko Rosi. 
 
Koosolekul osales revisjonikomisjoni liige:  Martin Mägi. 
 
Koosolekul osales tegevjuht: Egert Malts. 
 
 

PÄEVAKORD 
 

1. Konju lasketiir. 
 

2. Viktoriinist ( M. Vinni). 
 

3. Kirderanniku projektide taotlusvooru info. ( M. Vinni) 
 

4. Alajõe jahtkonnast.  
 

5. Muud küsimused: 



a) Töövõtuleping EJS -iga 20.03.2019 (riskiloomad). 
b) Ostu-müügileping EJS- iga .10.07.2019 (marutaud). 
c) Kassa limiidist. 
d) Konju lasketiiru maja projekti maha kandmine. 
 
Päevakorda täiendati järgmiste muude küsimustega: 
 
e) Voka JK avaldus . 
f) Ühisjahi korraldamine 2019.a. 

 
 

1. Konju lasketiir . 
 
Taaskord arutati Konju lasketiiru andmist MTÜ Voka Jahtkonnale. 
Uute asjaolude ilmnemisel t ü h i s t a t i Ida-Viru JMS MTÜ  juhatuse 
koosoleku protokolli 06-2019 14.08.2019.a. , päevakorra  „ Konju lasketiiru“ 
tingimuste teine punkt; „ Sõlmitakse MTÜ Ida-Viru JMS-i ja MTÜ Voka 
jahtkonna vahel notariaalne valduskasutusleping , mis võimaldab MTÜ  
Voka  jahtkonnal tiiru majandada ja samas jääksid hooned ja taristu MTÜ 
Ida-Viru JMS bilanssi seniks kuni amortisatsioon on raamatupidamislikult 
0.- euroni tiksunud. Siis 10 aasta pärast läheb Konju lasketiir üle 
automaatselt MTÜ Voka jahtkonnale.“. 
Ülejäänud tingimused, mis kokku lepitud , jäid samaks. 
Konju lasketiir läheb vastavalt MTÜ Ida-Viru JMS üldkoosoleku 
(23.03.2019) otsusele MTÜ Voka jahtkonna bilanssi. Notariaalselt 
vormistavad tehingu MTÜ Ida-Viru JMS-i juhatuse esimees ja MTÜ Voka 
jahtkonna juhatuse esimees. MTÜ Voka jahtkond ostab Konju lasketiiru 
fikseeritud hinnaga 1394.12 €. 
 

                  Kõik poolt. 
                  Vastu ja erapooletuid ei olnud.  

                  
2. Viktoriinist (M. Vinni). 

 
Vastavalt MTÜ Ida-Viru JMS –i tegevuskavale aastateks 2019- 2022 milles 
oli tegevus -  korraldada jahtkondade vaheline viktoriin.  Juhatuse liikmed 
peale arutelu otsustasid: 
• Marko Vinni töötab välja reglemendi; 
• võistkonna suurus  3 inimest; 
• osalustasu võistkonnale 20.- € ( auhindadeks, ruumide rendiks jne.); 
• Ida-Viru JMS MTÜ toetab rahaliselt . 

 
                 Kõik poolt. 
                 Vastu ja erapooletuid ei olnud. 
             

3. Kirderanniku projektide taotlusvooru info (M. Vinni). 
     
               Kirderanniku projektide taotlusvoor 2019.a. on juba lõppenud. Sellist meedet  
               mida meil vaja enne 2023.a. ilmselt ei avane. Toimus omavaheline arutelu. 
                



               Info võeti teadmiseks. 
                                      
           4 . Alajõe jahtkonnast. 

 
               Alajõe jahtkonnas ei ole tänaseni toimunud jahtkonna üldkoosolekut. 
              Peale väga emotsionaalseid ja kõrgendatud hääletooniga tehtud sõnavõtte 

otsustati:  
4,1; Alajõe jahtkonnale põdralube ei väljastata enne kui on läbi viidud 
       juriidiliselt korrektne jahtkonna üldkoosolek. 
4,2; väljastatud põdraload tagastada MTÜ Ida-Viru JMS-i. 
4,3; Alajõe jahtkonnale väljastatakse põdraload peale seda kui Ida-Viru JMS  
       MTÜ juhatuse liikmed on saanud Alajõe jahtkonna üldkoosoleku proto- 
       kolli. 
4,4; soovitati Alajõe jahtkonnal kutsuda üldkoosolekule erapooletu juhatuse 
       liige. 
 
Poolt : 5 juhatuse liiget. 
Vastu: ei olnud ühtegi juhatuse liiget. 
Erapooletuid : 2 juhatuse liiget. 

 
5.Muud küsimused (töövõtuleping EJS- iga 20.03.2019 (riskiloomad); ostu-müügi 
   leping EJS- iga 10.07.2019.a.(marutaud); kassa limiidist ; Konju lasketiiru    
   maja projekti maha kandmine ; Voka jahtkonna avaldus ; ühisjaht  2019.a.). 
 

               5,1; Ida-Viru JMS MTÜ on sõlminud töövõtulepingu Eesti Jahimeeste Seltsiga 
                      (20.03.2019) riskiloomade peaproovide kogumiseks  perioodil 01.01.2019 
                      kuni 18.12.2019.a. Peaproovide arv 67 ja tasu proovi eest 20.-€. 
                       
                 Info võeti teadmiseks. 
 
                5,2; Ida-Viru JMS MTÜ on sõlminud ostu-müügi lepingu  Eesti Jahimeeste  
                        Seltsiga (10.07.2019.a.) marutaudi järelkontrolli pea- ja vereproovide 
                        kogumiseks perioodil 01.07.2019.a. kuni 15.03.2020.a. Pea- ja vereproovi- 
                        de arv 65 ja tasu proovi eest 18.-€. 
 
                    Info võeti teadmiseks. 
 
                 5,3; Kassa  limiidist. Kassa limiit on ajale jalgu jäänud. 
 
                   Otsustati: muuta Ida-Viru JMS –i MTÜ  raamatupidamise sisekorra eeskirja 
                                     punkti 5.1. „ Sularaha arvestus“ alljärgnevalt: „ Kassa sularaha 
                                     limiit on 1000.- eurot.“. 
                               
                    Kõik poolt. 
 
                 5,4; Konju lasketiiru maja projekti maha kandmine. 
                        
                    Konju lasketiiru maja projekt on bilansis arvel summas 6999.60 eurot. 
                    Projekti eest tasumisel kasutati PRIA –lt saadud raha, siis summast 90% 
                    (6299.64) tuleb  kontole „ Sihtfinantseerimise tulu „ arvele ja kontole „Muud  



                    ärikulud“  10 % ( omaosalus) kahjumisse summas 699,96 eurot. Projekt 
                    koostati aastatel 2011-2012. 
                    Otsusutati: kanda maha Konju lasketiiru maja projekt. 
 
                   Kõik poolt. 
 
                   5,5; Voka jahtkonna avaldus.  
                    Voka jahtkonnalt on tulnud avaldus  Hispaania linnujahi jahituristide 
                    kulude hüvitamiseks 1000.-€. 
                    Otsustati : toetada Voka jahtkonda 1000.- euroga. 
 
                     Kõik poolt. 
 
                   5,6; Ühisjahi 2019.a. korraldamisest. 
                    Arutati veelkord 2019.a ühisjahi korraldamist. Ühisjaht korraldatakse 
                    jahtkonna esimeestele, juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmetele ja vaba- 
                    riiklikust jahimeeste kokkutulekust osavõtnud võistlejatele. 
 
                    Otsustati : korraldada ühisjaht 30. oktoober 2019.a. Toimumise koht 
                                       kooskõlastamisel. 
                                         
                     Kõik poolt. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                        
                   Tarmo Tomson                                                                           Talvi Vestel 
                   Koosoleku juhataja                                                                       Protokollija 
                                                                   
           /Allkirjastatud digitaalselt/                                                    /Allkirjastatud digitaalselt / 
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