Juhatuse koosolek
28. juuli 2020.a.
Jõhvi , Oru 1a.

PROTOKOLL 07-2020

Koosoleku algus kell 09.02

Lõpp kell 11.00

Koosolekut juhatas: Marko Vinni.
Protokollis: Talvi Vestel.
Koosolekul osalesid:
Juhatuse liikmed: Avo Randlo , Kaupo Tihvan , Marko Vinni, Veiko Rosi , Rudolf
Pervunin ja Tarmo Tomson.
Heiko Taim oli andnud volituse enda esindamiseks Veiko Rosile.
Koosolekule olid palutud ka revisjonikomisjoni liikmed. Keegi ei osalenud.

PÄEVAKORD
1. Karu küttimislimiit ja lubade jaotus.

2. Teiste suurulukite küttimislimiidid.
3. Koduleht EJS kodulehe alla.
4. Virumaa jahimeeste kokkutuleku kokkuvõte.
5. Muud küsimused ja info:
a)
b)
c)
d)

Majandusaasta aruande esitamine;
Jahitunnistuse koolituse info;
Lepingud sõlmitud;
Alajõe jahtkond.

1. Karu küttimislimiit ja lubade jaotus.
Pruunkaru küttimislimiit 2020.a. on Ida-Viru maakonnas 9 isendit 24
jahipiirkonna kohta. Juhatuse liikmetele jäi arusaamatuks millise metoodika
alusel nii väike küttimislimiit kehtestati. Keskkonnaameti käskkirja pole
veel tulnud.
Otsustati: 1.1; pruunkaru võib küttida kõikides jahipiirkondades. Igast
jahipiirkonnast võib küttida ühe pruunkaru kuni maakondliku
küttimismahu täitumiseni.
1.2; pruunkaru küttimine tuleb eelnevalt registreerida Marko
Vinni juures ( SMS-iga või helistada: küti nimi, jahtkond ja
jahipiirkond).
1.3; pruunkaru küttimisest tuleb koheselt teavitada Keskkonnaameti jahindusspetsialisti: Raivo Sass, telefon 5688 6919.
Kõik juhatuse liikmed poolt.
2. Teiste suurulukite küttimislimiidid.
Juhatuse esimees , Marko Vinni, tutvustas juhatuse liikmetele Ida-Viru
Maakonna jahindusnõukogu koosoleku protokolli 13-15/20/33 09.07.2020.a.
Jahindusnõukogu soovituslikud minimaalsed küttimismahud Ida-Virumaal
2020/2021. jahiaastal on järgmised:
Põder
-371 isendit.
Metssiga -233 isendit.
Metskits - 947 isendit.
Selgitusi antud küsimuses jagas ka Ida-Viru Maakonna jahindusnõukogu
liige , Kaupo Tihvan. Peale arutelu jõuti järgmise otsuseni.
Otsustati: 2.1; saata kiri kõikidele jahipiirkondadele palvega veelkord
üle vaadata põdra küttimissoovid ja siis oma soovid saata
Ida-Viru JMS-i. Vastust ootame kuni 12.08.2020.a.
Kõik juhatuse liikmed poolt.
3. Koduleht EJS kodulehe alla.

Sõna sai juhatuse esimees, Marko Vinni , kes tutvustas EJS ettepanekut
koondada maakondade jahiseltside kodulehed EJS `i kodulehe alla.
Peale arutelu juhatuse liikmete hulgas jõuti järgmise otsuseni.
Otsustati : 3.1; Ida-Viru JMS ei soovi ühineda selle ettepanekuga vaid
jätkab ise oma kodulehe haldamisega.
Kõik juhatuse liikmed poolt.
4 . Virumaa jahimeeste kokkutuleku kokkuvõte.
Virumaa jahimeeste kokkutulek toimus 25.07.2020 Oandus.
Enam osalejaid oli Ida-Virumaalt. Kokkutulek läks korda. Tulud ja
kulud ei ole veel kõik kokku löödud.
Toimunud võistlustest võttis osa 9 võistkonda (s.h. 1võistkond LääneVirumaalt).
Kokkutuleku võistluste parimad olid:
I koht Kohtla-Nõmme võistkond
II koht Oonurme- Nugritsa võistkond
III koht Tudulinna võistkond.
Kokkutulekul toimus ka Ida-Viru JMS viktoriinisarja viimane etapp.
Viktoriinisarja lõplik kokkuvõte:
I koht
Mäetaguse võistkond
II koht Kohtla-Nõmme võistkond
III koht Voka võistkond.
Info võeti teadmiseks.
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Muud küsimused ja info ( majandusaasta aruanne on esitatud; jahitunnistuse
koolituse info ; lepingud sõlmitud , Alajõe jahtkond).
5.1; Ida-Viru JMS MTÜ majandusaasta aastaaruanne on esitatud Tartu
Registriosakonda 21.07.2020 . Automaatkinnitus :ettevotjaportaal@rik.ee.
Info võeti teadmiseks.
5.2; Jahitunnistuse koolituse info.
Jahitunnistuse koolitusel osales 17 õppijat. Esmakordselt õppisid koos nii
eesti emakeelega kui ka vene emakeelega õppurid. Kõik uued jahimehed on
teinud nii teooria kui ka laskeeksamid.
Info võeti teadmiseks.
Koosolekult lahkus juhatuse liige Rudolf Pervunin :kell 10.35
5.3; Lepingud sõlmitud.
Jahimaade haldamise lepingud on laiali saadetud kõikidele 13.06.2020.a.

toimunud Ida-Viru JMS üldkoosolekul vastuvõetud 19-le MTÜ-le.
Allkirjastatud lepinguid tänase päevaga on tagastatud 18.
Info võeti teadmiseks.
5.4;Alajõe jahtkond.
Juhatuse liige , Kaupo Tihvan , tegi juhatuse liikmetele ettepaneku:
Tunnistada õigustühiseks Ida-Viru JMS MTÜ 09.06.2020.a. toimunud
juhatuse koosoleku otsus „ 5.6.1;võtta vastu Alutaguse Jahtkond MTÜ
Ida-Viru JMS MTÜ-sse. „. Põhjuseks et Alutaguse JK MTÜ ei olnud
sel hetkel äriregistrisse kantud.
Järgneval arutelul ei jõutud hääletuseni. Päevakorrapunkti arutelu
jäi seega pooleli.
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