Juhatuse koosolek

04. jaanuar 2017.a.

Jõhvi , Oru 1a.

PROTOKOLL 01-2017

Koosoleku algus kell 12.05

Lõpp kell 13.15

Koosolekut juhatas: juhatuse esimees Tarmo Tomson.
Protokollis: spetsialist/raamatupidaja Talvi Vestel.

Koosolekul osalesid:
Juhatuse liikmed: Raimu Aia , Kaupo Tihvan , Tarmo Tomson , Sulev Tooming , Roland
Pullerits , Aare Aalja ja Andrei Šilin
Koosolekul osales tegevjuht: Egert Malts.
Koosolekul osales revisjonikomisjoni esimees : Raivo Keskla.

PÄEVAKORD
1.

Hundijahist Ida-Viru JMS-is.

2.

Metssea ja metskitse jahist.

3. Põdrajahist.
4. Kuremäe jahtkonna pöördumine.
5. Voka jahtkonna esimehe Kalle Pirk´i kirjale vastamine.
6.

Jooksvad küsimused ( kriminaalmenetluse lõpetamise määrus, Kiviõli jahtkonna
teadeanne, Kohtla-Nõmme jahtkonna uus jahimees , Voka jahtkonna uus jahimees).

Juhatuse liikmelt, Roland Pullerits´ult , laekus õigeaegselt avaldus lisada päevakorda
järgmine punkt : Anda juhatuse hinnang Ida-Virumaa JMS tegevjuhi ( Egert Malts)
töötulemuste ja tegevuse kohta.
Koosoleku juhataja, Tarmo Tomson, tegi ettepaneku juhatuse liikmetele hääletada antud
päevakorrapunkti lisamise või lisamisest keeldumise kohta. Toimus hääletus.
Poolt:
3 juhatuse liiget.
Vastu:
3 juhatuse liiget.
Erapooletuid : 1 juhatuse liige.
Sellele koosolekule antud küsimust päevakorda ei lisatud.
1. Hundijahist Ida-Viru JMS-is.
Seisuga 04.01.2017.a. on Ida-Viru JMS halduspiirkonnas kütitud 3 hunti. Tabamata
on veel üks hunt.
Otsustati: 1;1: antud informatsioon võtta teadmiseks .

2. Metssea ja metskitse jahist.
Metssea ja metskitse jaht on läinud edukalt.
Otsustati:2;1: antud informatsioon võtta teadmiseks.
3.

Põdrajahist.

Põdrajaht Ida-Viru JMS läks edukalt.

Otsustati: 3;1: tagastada jahiload kellel on veel tagastamata ( alus: JAHISEADUS,
``§41. Jahiloa täitmine , tagastamine ja säilitamine lõige (5). Jahiluba
tagastatakse selle andjale vahetu üleandmisega või väljastusteatega tähtkirjaga kümne päeva jooksul jahiloale märgitud tähtaja lõppemisest arvates.``
4. Kuremäe jahtkonna pöördumine.
Ida-Viru JMS juhatuse poole on pöördunud Kuremäe jahtkond kelle liikmed oma
pöördumises juhtisid tähelepanu jahimeeste omavahelisele suhtluskeelele
raadiosaatejaamades ühisjahil.
Otsustati: 4;1: antud informatsioon võtta teadmiseks ja jahimeestel lugeda
veelkord `` Eesti jahinduse hea tava``.
5. Voka jahtkonna esimehe Kalle Pirk´i kirjale vastamine.
Voka jahtkond oma pöördumises Ida-Viru JMS MTÜ juhatuse liikmete
poole küsib ``millele tuginedes kehtestas seltsi juhatus reservfondi makse
kohustuse?`` ,sest`` IVJS põhikirja punktidele 6.4.8 ja 6.4.9 tuginedes on
Seltsi liikmetele täiendavate kohustuste kehtestamine ning liikmemaksude ,
sihtotstarbeliste maksete ja muude maksete suuruse ja tähtaja kehtestamine
üldkoosoleku pädevuses.``
Otsustati :5;1: Voka jahtkonnal lugeda Jahiseadust -JAHISEADUSE 6. peatükk
`` Ulukikahjude tekitatud kahju hüvitamine``
§ 45. Reservfond ja fondist makstud summade kompenseerimine, lõige (1)
``Jahipiirkonna kasutaja või kasutajaid ühendav organisatsioon moodustab
maaomanikule uluki tekitatud kahjust tulenevate nõuete katmiseks
reservfondi ,mille vahenditeks on liikmetelt kogutud maksed , toetused
ning muud tulud.´´. Kui Ida-Viru Jahimeeste Seltsi MTÜ põhikiri on
vastuolus JAHISEADUS-ega siis ülimuslik on JAHISEADUS.
6. Jooksvad küsimused (kriminaalmenetluse lõpetamise määrus, Kiviõli
jahtkonna teadeanne, Kohtla-Nõmme jahtkonna uus jahimees, Voka
jahtkonna uus jahimees).
6,1. Kriminaalmenetluse lõpetamise määrus.
Politsei- ja Piirivalveameti Ida-Prefektuur saatis kriminaalmenetluse lõpetamise
määruse ( Konju lasketiirus varastatud märgiheitemasinad).
Otsustati: 6;1,1: antud määrus võtta teadmiseks.
6;1,2: põhivara( amortiseerunud) maha kanda.
6,2. Kiviõli jahtkonna teadaanne.
Kiviõli jahtkonna jahimees, Gert Lonski, avaldus jahtkonnast lahkumise kohta

alates 11.06.2016.a.
Otsustati: 6;2;1: Gert Lonski arvata välja Ida-Viru JMS-ist alates 11.06.2016.a.
6,3. Kohtla-Nõmme Jahtkonna avaldus uue jahimehe, Ranel Laht vastuvõtmise
kohta Ida-Viru JMS-i.
Otsustati: 6;3,1. Võtta vastu Ida-Viru JMS liikmeks jahimees Ranel Laht alates
11.09.2016.a.
6,4. Voka jahtkonna avaldus uue jahimehe , Martin Toovise vastuvõtmise kohta
Ida-Viru JMS-i.
Otsustati: 6;4,1: antud küsimuses toimunud hääletuse tulemusena ( poolt 3 (kolm)
juhatuse liiget , vastu 4 ( neli) juhatuse liiget) Martin Toovist Ida-Viru JMS-i
liikmeks vastu ei võeta.
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