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Juhatuse erakorraline koosolek  

                                                                                           07. november 2019.a. 

 

Jõhvi , Oru 1a. 

 

PROTOKOLL  09-2019 

 
Koosoleku algus kell 09.10                                                                       Lõpp kell 10.50 

 

Koosolekut juhatas: Marko Vinni. 

 

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 liikmed:  Raivo Keskla, Mati Alles ja Martin Mägi. 

 

 

PÄEVAKORD 

 
1. Juhatuse esimehe valimine. 

 

2. Ida-Viru JMS edasine töösuhe tegevjuhiga. 

 

3. Karuluba ja kirjad. 

 

4. Konju lasketiiru tööaja tabeli kinnitamine.  

 

5. Teabenõue Anatoly Plotnikov. 

 

1. Juhatuse esimehe valimine. 

 

Toimus arutelu: osa juhatuse liikmeid soovisid valida uut juhatuse esimeest. 



Osa aga soovisid ,et kinnitataks juhatuse esimehe kohusetäitja. 

Peale vaidlusi otsustati hääletada ,kas valida uus juhatuse esimees või ei. 

Toimus hääletus : uue juhatuse esimehe valimise poolt oli 4 juhatuse liiget , 

vastu 3 juhatuse liiget. 

Esitati juhatuse esimehe kandidaadiks Marko Vinni ja juhatuse esimehe 

asetäitja kandidaadiks Veiko Rosi ja Avo Randlo. 

Toimus salajane hääletus. Jagati välja 7 hääletussedelit kandidaatide 

nimedega. 

Revisjonikomisjoni esimees, Raivo Keskla, tegi teatavaks hääletuse 

tulemused: 

Juhatuse esimehe kohale Marko Vinni. 

Marko Vinni: 

Poolt – 5 häält 

Vastu – 2 häält 

Aseesimehe kohale Veiko Rosi ning Avo Randlo. 

Veiko Rosi: 

Poolt   -4 häält 

Vastu  - 3 häält. 

Avo Randlo: 

Poolt -3 häält 

Vastu – 4 häält 

Seega osutusid valituteks juhatuse esimeheks Marko Vinni ja esimehe 

asetäitjaks Veiko Rosi. 

                                    

2. Ida-Viru JMS edasine töösuhe tegevjuhiga. 

 

Päevakorras oleva küsimuse arutelule kutsuti ka tegevjuht, Egert Malts. 

Toimus arutelu 2018.a. Alajõe jk kütitud karu üle. 

Tutvuti revisjonikomisjoni aktiga, milles revisjonikomisjoni seisukohta 

antud küsimuses ei olnud. 

Sõna anti tegevjuhile , kes andis selgitusi oma tegemiste kohta. Tegevjuht 

vastas ka esitatud küsimustele. 

Tõstatati küsimus: kas jätkame tööd praeguse tegevjuhiga või ei. 

Osa juhatuse liikmeid olid selle vastu, sest nende arvates on asi veel ennatlik. 

Juhatuse esimees tegi ettepaneku panna hääletusele järgmine otsus: 

tegevjuhi töösuhe lõpetada usalduse kaotuse tõttu. 

4 juhatuse liiget olid selle poolt ; 3 vastu , kes palusid end nimeliselt 

protokollida: Kaupo Tihvan , Avo Randlo , Rudolf Pervunin, sest nende 

arvates on tehtud otsus ühepoolselt. 

Jagati välja 7 hääletussedelit küsimusega, poolt või vastu. Revisjonikomisjoni 

esimees kogus kokku hääletussedelid ja tegi teatavaks tulemused: 

Töösuhte lõpetamine: 

poolt   4 juhatuse liiget, 

vastu   3 juhatuse liiget. 

Seega otsus: lõpetada töösuhe tegevjuhiga usalduse kaotuse tõttu alates 07.11. 

2019.a. 

             

3. Karuluba ja kirjad. 



         Juhatuse liige , Kaupo Tihvan, soovis selgitusi 2018.a. karu küttimisloa kohta ,                     

alusel tõusis õhku süüdistus salaküttimises. Samuti soovis ta ka teada, kes kirjutasid alla 

kirjadele mis esitati 23.10.2019.a. juhatuse koosolekul. 

Peale väga põhjalikku arutelu tuli ilmsiks järgmine: 

a) karuloaga oli kõik korras- seega langes ära salaküttimise süüdistus. 

b) anonüümkirjadele ilmusid ka allakirjutanute nimed. 

                 Info võeti teadmiseks.        

                        

            4 . Konju lasketiiru tööaja tabeli kinnitamine. 

                 Laskeinstruktor, Avo Randlo, esitas juhatusele tabeli oma töö kohta 2019.a. 

                 suvel Konju lasketiirus. 

                 Otsustati: kinnitada töötunni hindeks 5.50 € ja töötunde 125. Koostada 

                 töövõtuleping. 

 

                Kõik poolt. 

                Vastu ja erapooletuid ei olnud. 

 

           5.Teabenõue Anatoly Plotnikovilt. 

                 

             Jahimees , A. Plotnikov , soovib alates 2016.a. kuni 31.10.2019.a. Ida-Viru 

            JMS MTÜ konto väljavõtet, Vaivara Jk –le väljastatud suurulukite litsentside 

            arvestust alates 01.01.2016 kuni 01.11.2019.a. ja samal ajaperioodil kütitud 

            suurulukite arvu. 

            Otsustati :A. Plotnikovi volitatud esindajal leppida kokku Ida-Viru JMS  

            revisjonikomisjoniga kellega koos võib tutvuda ainult Vaivara Jk konto 

            väljavõtetega. 

            

               Kõik poolt. 

               Vastu ja erapooletuid ei olnud. 

 

  Peale selle arutati veel järgmiseid küsimusi: 

a) kes hakkab asendama tegevjuhti 

b) millal toimub järgmine juhatuse koosolek 

Otsustati: 

a) tegevjuhti hakkab asendama juhatuse esimees töötunni hindega 

5.50 €. 

             b)  järgmine juhatuse koosolek toimub 28.11.2019 algusega kell 9.00      
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