
 
 
 
 
Juhatuse  koosolek .                                                           14. märts  2018.a. 
 
 
Jõhvi , Oru 1a. 
 
 
PROTOKOLL  03-2018 
 
 
Koosoleku algus kell 12.15                                                                        Lõpp kell 13.15 
 
 
Koosolekut juhatas: juhatuse esimees Tarmo Tomson. 
 
Protokollis: spetsialist/raamatupidaja Talvi Vestel. 
 
Koosolekul osalesid: 
 
Juhatuse liikmed:   Raimu Aia  , Kaupo Tihvan   , Aare Aalja  , Andrei Šilin  , 
 
Tarmo Tomson . 
 
Koosolekult puudusid juhatuse liikmed: Marko Vinni ja Sulev Tooming. 
 
Koosolekul osales tegevjuht : Egert Malts. 
 
Koosolekul osales ka revisjonikomisjoni esimees Raivo Keskla. 
 
 
 
PÄEVAKORD 
 
 

1. Kohtumääruse 2-18-2706 vastus. 
 

2. Muud küsimused (Oonurme JK uus jahimees; Dmitri Merkurjevi avaldus; Vaivara JK 
uued jahimehed ; Ontika JS taotlus teenetemärgi saamiseks ; Kiikla JK taotlus teenete- 
märgi ja tänukirjade saamiseks; järelpärimine jne.)  
 



1. Kohtumääruse 2-18-2706 vastus. 
 
Antud päevakorra punkti kohta anti sõna Ida-Viru JMS´i juhatuse esimehele, 
Tarmo Tomson´ ile . Kohtumäärus 2-18-2076  vastus saadeti Viru 
Maakohtule 05.03.2018. Vastuses on öeldud ``… antud juhul on tegemist 
olukorraga , kus hageja on tekitanud koheselt kohtusse pöördumisega 
tarbetult täiendavaid menetluskulusid selle asemel , et pöörduda esmalt 
kohtuvälise lahenduse leidmiseks otse kostja poole. Hageja pole kordagi isegi 
huvi tundnud , millistest kaalutlustest lähtuvalt otsustati ta kostja 
liikmeskonnast välja arvata. Kostja hinnangul kinnitab see, et hageja 
eesmärgiks pole mitte enda eksimuste mõistmine ja käitumise korrigeerimine 
, vaid kostja otsuses  esineda võivatele juriidilistele puudujääkidele tuginedes 
sundkorras enda liikmestaatuse taastamise saavutamine. Kostja näol on 
tegemist MTÜ-ga, mille liikmeks astumine ja olemine on vabatahtlik , kuid 
see eeldab ühemõtteliselt ka MTÜ põhikirja ja põhimõtete järgimist. Kostja 
hinnangul on kahetsusväärne , et MTÜ liige ei pea vajalikuks juhatusega 
suhelda ja organisatsiooni sisestele erimeelsustele lahendusi leida , vaid peab 
põhjendatuks koheselt hagiavalduse esitamist ja seeläbi täiendavate 
menetluskulude tekitamist. Kostja eesmärgiks ei ole pidada juriidilisi vaidlusi 
,vaid tegeleda jahinduse ja jahikultuuri edendamisega``. 

  
                Otsustati: 1,1; võtta antud vastus teadmiseks.   
                                   
                   Poolt:           5 juhatuse liiget. 
                   Vastu ja erapooletuid ei olnud. 
 

2.  Muud küsimused ( Oonurme JK uus jahimees; Dmitri Merkurjevi avaldus; 
Vaivara  JK uued jahimehed; Ontika JS taotlus teenetemärgi saamiseks; 
Kiikla JK taotlus teenetemärgi ja tänukirjade saamiseks; järelpärimine jne.). 

 
                2,1; Oonurme JK uus jahimees. 
                 Ida-Viru JMS juhatusele on laekunud Ida-Viru Jahimeeste liikme ankeet jahi- 
                 mees Indrek Lepasaar`elt , kes soovib astuda nii Oonurme JK kui ka Ida-Viru  
                 JMS liikmeks.  Puudu on nii jahimehe avaldus kui ka Oonurme JK üldkoos- 
                 oleku protokoll mis kinnitaks, et antud jahimees on vastu võetud Oonurme Jk. 
      
                Otsustati :2,1; Oonurme JK peab esitama nõutud dokumendid Ida-Viru JMS. 
                                   Siis arutatakse antud küsimust uuesti .                      
                 Poolt:             5 juhatuse liiget. 
                 Vastu ja erapooletuid ei olnud. 
 
                2,2; Dmitri Merkurjevi avaldus. 
 
                     Ida-Viru JMS-ile on laekunud avaldus Vaivara JK jahimehelt, Dmitri  Mer- 
                 kurjevilt, kes palub peatada oma liikmelisus Ida-Viru JMS üheks aastaks. 
 

           Otsustati: 2,2;1: peatada Vaivara Jk jahimehe , Dmitri Merkurjev`i liikme- 
                                      lisus  üheks aastaks alates 01.03.2018 kuni 28.02.2019.a. 
                             2,2;2: liikmelisuse taastamiseks peab Dmitri Merkurjev esitama 
                             järgmisel aastal uue avalduse. 



                
           Poolt:        5 juhatuse liiget 
           Vastu ja erapooletuid ei olnud. 
 
      2,3; Vaivara JK  jahtkonna uus juhatuse esimees. 
               Vaivara JK on laekunud üldkoosoleku protokolli väljavõte kus teavita- 
               takse, et Vaivara JK uus juhatuse esimees on Andrey Zhebrovskiy alates 
               02.03.2018.a. 
                        
          Otsustati: 2,3;1:  võtta teadmiseks, et Vaivara JK uus juhatuse esimees on 
                             Andrey Zhebrovskiy .           
             Poolt:        5 juhatuse liiget 
             Vastu ja erapooletuid ei olnud. 
 
     2,4; Vaivara Jahtkonna uued jahimehed. 
 
         Ida-Viru JMS –ile on laekunud Vaivara JK üldkoosoleku protokoll kus  
         palutakse vastu võtta Ida-Viru JMS järgmised jahimehed: 

a)  Aleksandr Stepanov 
b)  Aleksei Tshurkin 
c)  Valeri Petrov 

                     Alates 02.03.2018.a. 
       

         Otsustati: 2,4;1: võtta vastu Ida-Viru JMS liikmeteks järgmised Vaivara 
                        jahtkonna liikmed: Aleksandr Stepanov , Aleksei Tshurkin ja  
                         Valeri Petrov alates   02.03.2018.a.                                                                
          Poolt:             5 juhatuse liiget. 
          Vastu ja erapooletuid ei olnud. 
 
      2,5;  Vaivara Jahtkonna üldkoosoleku protokolli alusel soovivad Vaivara Jaht-  
              konna jahimehed Vladimir Kuznetsov ja Viktor Klimovitš , et neid vabas- 
              tataks Vaivara JK liikmetest seoses nende üleminekuga teise jahtkonda 
              (Sillamäe). 
 
      Otsustati: 2,5;1: võtta antud jahimeeste liikumine ühest jahtkonnast teise tead- 
                        miseks. 
        Poolt:          5  juhatuse liiget. 
        Vastu ja erapooletuid ei olnud. 
 
      2,6 ;  Ontika JS taotlus teenetemärgi saamiseks. 
 
       Ontika JK juhatus on esitanud Ida-Viru JMS juhatusele taotluse Eesti JMS 
       teenetemärgi saamiseks oma kauaaegse jahtkonna liikme Elmar-Johannes 
      Süda. 
        
         Otsustati: 2,6;1: toetada Ontika jahtkonna taotlust teenetemärgi saamiseks 
                           Elmar-Johannes Süda`le ja saata vastav taotlus Eesti JMS´i. 
        
          Poolt:           5  juhatuse liiget. 
          Vastu ja erapooletuid ei olnud. 



 
       2,7 ; Kiikla JK taotlus teenetemärgi ja tänukirjade saamiseks. 
 
        Kiikla JK on esitanud taotluse EJS teenetemärgi saamiseks jahimees 
        Rein Kriisk´ile ja tänukirjade saamiseks jahimeestele Enn Männiste ja 
        Valeri Kolubai`le. 
 
       Otsustati; 2,7;1: toetada Kiikla JS taotlust EJS teenetemärgi saamiseks 
                         Rein Kriisk`ile ja tänukirjade saamiseks jahimeestele Enn 
                         Männiste ja Valeri Kolubai. 
        
           Poolt:           5 juhatuse liiget. 
           Vastu ja erapooletuid ei olnud. 
   

                  2,8; Järelpärimine. 
 
                       Ida-Viru JMS-i juhatusele on laekunud järelpärimine Aimar Valgelt. 
                     Ida-Viru JMS juhatus tutvus järelpärimise sisuga . Juhatuse liikmed 
                     arutasid eelnimetatud küsimust ja siis tegid otsuse. 
 
                   Otsustati; 2,8;1:  vastata Aimar Valge järelpärimisele kirjalikult. 
     
                    Poolt:               5 juhatuse liiget. 
                    Vastu ja erapooletuid ei olnud. 
 
 
                  2,9; Jahilubade väljastamiseks korraldada õppepäev neile kes soovivad 
                         seda teha. Tegevjuhil Egert Maltsil leppida kokku Karri Urban-iga 
                         millal saab seda õppepäeva korraldada. 
 
                    
                     
 
                                                                                                                                                                                                                  
Tarmo Tomson                                                                           Talvi Vestel 
Koosoleku juhataja                                                                       Protokollija 
                                                                   
/Allkirjastatud digitaalselt/                                                  /Allkirjastatud digitaalselt / 
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