
MTÜ Ida-Viru Jahimeeste Selts  

08.05.2021 korralise üldkoosoleku protokoll 

 

Kõrtsialuse küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond. 

 

MTÜ Ida-Viru Jahimeeste Seltsil  (edaspidi IVJS) on 20 liiget. Üldkoosolekule registreerus 

17 liikme esindajat (nimekiri lisatud). 

Seoses „Trapper 2020/2021“ oli koosolekule kutsutud ka Maidla esindaja. 

 

Koosolek algas kell 10.00 

Ja lõppes kell 13.00 

Koosoleku avas tegevjuht Marko Vinni, kes autasustas „Trapper 2020/21“ parimaid, pärast 

mida lahkus Maidla esindaja. 

 

1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine. 

Martin Mägi pakkus koosoleku juhatajaks Marko Vinni. Marko Vinni keeldus ja pakkus 

omakorda koosoleku juhatajaks Roland Peets`i. Pandi hääletusele Roland Peets`i kandidatuur. 

Hääletustulemus:  

Poolt 17 vastu 0 

 

Veiko Rosi pakkus protokollijaks Martin Mägi. 

 

Hääletustulemus: 

Poolt 17 vastu 0 

 

2. Koosoleku päevakorra kinnitamine 

Roland Peets tutvustas juhatuse kinnitatud alljärgnevat päevakorda: 

1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine 

2. IVJS 2020/2021 aasta tegevusaruanne 

3. 2020 aasta majandusaasta aruande kinnitamine 

4. 2021 majandusaasta eelarve kinnitamine 

5. Revisjonikomisjoni protokoll 

6. Ida-Viru Jahilaskurklubi ülevaade tehtud tegevustest 

7. Ulukikahjude fondi loomisest 

8. 2023 aasta jahimaade rendilepingud 



9. Põtrade bioproovide 100% määramine 

Kaupo Tihvan palus lisada päevakorda 10. punktina „Muud küsimused“. 

 

Otsustati lisada päevakorda punkt „muud küsimused“ ja panna päevakord muudetud 

kujul hääletusele 

 

Hääletustulemus: 

            Poolt 17 vastu 0 

 

 

3. IVJS 2020/2021 aasta tegevusaruanne 

Marko Vinni tegi põhjaliku ettekande 2020/2021 aasta tegevustest. Kajastust leidsid 

alljärgnevad tegevused: 

 Üldkoosolek 13.06.2020 

 2020 teenetemärgid 

 Virumaa kokkutulek 

 Viktoriinisari 

 Seltsi hoovi haljastus 

 Sügisene ühisjaht Permiskülas 

 ARU Kult  

 Metsavahi CUP 20.08. 

 Hirvlaste kurtumustõve leping VTA-ga 

 Marutaudi leping VTA-ga 

 Seltsi ajalooraamat 

 Erinevad koolitused 

 Reflektorite paigaldamine Tallinn-Narva maanteele 

 Tegevjuhi juhtkondade külastus 

 EJS Juhatuse liikmete tutvumine IVJS-i ja selle eripäradega 

 Põdrapäev 

 Küttimistulemused 

 Muudatused raamatupidamises 

 IVJS meediapildis 

 Jahindusorganisatsioonidele mõeldud toetusmeede  

 Kodulehe uuendused 

 Seltsi maksusüsteem 

 JAHIS uuendused 

Lisaks toimunud tegevustele rääkis ettekandja ka Covid-19 tõttu ära jäänud Virumaa näitusest 

ning Vabariikliku Jahirahu väljakuulutamisest Mäetagusel, mis loodetavasti toimub sel aastal. 

Ettekanne oli põhjalik ja liikmetel küsimusi ei olnud. 

Roland Peets:  Kuna aruanne ei nõua kinnitamist ega hääletamist, võtab koosolek selle 

teadmiseks.  

Koosoleku juhataja palub liikmetel esitada tekkinud küsimusi pärast seda kui ettekandja on 

lõpetanud. 



 

Kell 10.13 saabus koosolekule Remniku Jahiselts MTÜ esindaja 

 

4. 2020 aasta majandusaasta aruande kinnitamine 

Koosoleku juhataja andis sõna Rudolf Uustal`le, kes tegi ettepaneku enne majandusaasta 

aruannet  kuulata ära revisjonikomisjoni aruanne. 

Roland Peets:  Kahjuks ei saa kinnitatud päevakorda muuta. 

Seejärel andis koosoleku juhataja sõna Marko Vinnile, kes tutvustas 2020 aasta 

majandusaasta aruannet. Liikmetel küsimus ei olnud, seega tegi koosoleku juhataja 

ettepaneku panna aruanne hääletusele ja kinnitada. 

Otsus: Kinnitada 2020 aasta majandusaasta aruanne 

Hääletustulemus:  

Poolt 18 vastu 0 

 

5. 2021 majandusaasta eelarve kinnitamine 

Koosoleku juhataja andis sõna Marko Vinnile, kes tutvustas juhatuse poolt esitatud eelarvet.  

Roland Peets: Teen ettepaneku jätta juhatusele õigus oma otsusega vajadusel muuta eelarvet 

kinnitatud eelarve piires. 

Rasmus Rooden: Juhatus kinnitab muudatuse järgmisel juhatuse koosolekul. 

Otsustati ettepanekud lisada ja panna eelarve hääletusele. 

Otsus: Kinnitada 2021. aasta eelarve. Anda juhatusele õigus muuta oma otsusega 

eelarvet kinnitatud kulude summa piires. Eelarve muutmine peab sealjuures olema 

vormistatud ja kinnitatud eelotsusena ja saadetud tutvumiseks IVJS liikmetele. Eelarve 

muutmise otsuse tehakse järgmisel juhatuse koosolekul. 

Hääletustulemus:  

Poolt 18 vastu 0 

 

Kell 11:50 Martin Mägi tegi ettepaneku teha kohvipaus 10min. Kõik poolt. 

Kell 12:00 koosolek jätkus. 

 

6. Revisjonikomisjoni protokoll. 

 Ettekandja komisjoni liige Martin Mägi: Revisjonikomisjon on koos käinud 4 korda, mille 

käigus on pidanud vastama erinevatele IVJS liikmete pöördumistele, juhtinud tähelepanu 

puudustele dokumentatsioonis ja juhatuse töös.  Enamik puudusi on juhatus ka koheselt 

kõrvaldanud ning võtnud arvesse edasiste otsuste langetamisel. Majandusaasta aruandes 



komisjon puudusi ei tuvastanud. Komisjon leiab, et juhatus on teinud tänuväärset tööd 

juriidiliste kulutuste vältimiseks ja raamatupidamise ümberkorraldamisega saavutanud 

arvestatava kokkuhoiu. Kuna Seltsis on täna vaid juriidilised liikmed, siis on ka kogu 

asjaajamine läbipaistvam. 

Roland Peets: Ontika jahimehed on Revisjonikomisjoni ja juhatuse poole pöördunud põhjusel, 

et vältida edasisi arusaamatusi ja kõik asjast ühtmoodi aru saaksid. Lisaks juhime tähelepanu, 

et juhatuse liikmed ei saa üksteist volitada juhatuse koosolekutel. 

Martin Mägi: Vastavasisuline protokoll on komisjoni poolt juhatusele edastatud. 

Marko Vinni: Ontika Jahtkonna poolt esitaud pöördumises juhiti tähelepanu IVJS 

informatsiooni avalikustamisele kolmandatele osapooltele. Üldkoosolek peaks otsustama, 

mida me avalikustame. Variant muuta kodulehelt protokollid kättesaadavaks vaid parooliga 

sisenedes. 

Roland Peets: Ei peaks avalikustama protokollide lisasid. 

Rohkem küsimusi ei olnud ja kuna antud päevakorra punkti pole vaja kinnitada võetakse info 

teadmiseks. 

 

7. Ida-Viru Jahilaskurklubi ülevaade tehtud tegevustest 

Ettekandja Kaupo Tihvan tegi ülevaate laskurklubi tegemistest ja tänas üldkoosolekut, kes 

kiitis heaks eelarve, millega IVJS eraldab laskurklubile 3000 eurot. Lisaks andis K.Tihvan 

ülevaate võistlustest, saavutustest ning olukorrast Aru laskepaigas ja selle aluse maa müügiga 

seonduvast. 

Info võeti teadmiseks. 

 

8. Ulukikahjude fondi loomisest. 

Marko Vinni tutvustas juhatuse poolt kokkupandud töörühma koostatud fondi põhimäärust 

ning hetkeolukorda. Maakonna lõikes on kahjustused vähenenud või sisuliselt neid ei esinegi. 

Kahjude kompenseerimist on võimalik taotleda ka KIK projektide läbi kui need peaksid 

tekkima.  

Rasmus Rooden: Peaksime ootama ära uued maakasutuslepingud. Saame selle vajadusel 

uuesti päevakorda võtta. Ka tekitab küsimusi see, kui kahju tekib mitmes piirkonnas, siis kes 

on eelistatud, kui kõigile raha ei jätku. 

Veiko Rosi: Peaksime alati lähtuma kõige mustema võimaliku stsenaariumi järgi, et me oma 

jahimaad säilitaksime. 

Martin Mägi: Kõikidel liikmetel on võimalus luua oma fond, kuhu kogutakse mingi reserv, 

mida ei kasutata muul otsatarbel. 

Rudolf Uustal: Kas IVJS on uue jahindusorganisatsioonidele mõeldud kindlustusühistu ÜKS 

liige 



Marko Vinni: Ei ole liige. 

Järgnes mitmeid sõnavõtte antud teemal. 

Otsus: Mitte kinnitada fondi loomist ja lükata antud teema edasistele üldkoosolekutele 

ja võtta teema päevakorda, kui selleks tekib vajadus või soov. 

Hääletustulemus:  

Poolt 18 vastu 0 

 

 

9. 2023 aasta jahimaade lepingud 

Marko Vinni: 2023 aastal lõpeb maakasutusleping ning juba täna on võimalik taotleda lepingu 

pikendamist järgmiseks kümneks aastaks. Nüüd on otsustuskoht, kas minna edasi koos või 

eraldi. 

Veiko Rosi:  Täna on surve mitmetelt ühendustelt, mis koondavad enda alla erinevaid 

maaomanikke ja huvid on erinevad. Osad tahavad raha, teised omal maal ise jahti reguleerida 

või jahti pidada. Toob näiteid, kus juba täna makstakse jahimaa kasutamise eest teatud 

maaomanikele. Riik on täna jahimehe poolt. Ettepanek on jätkata ühiselt. 

Rasmus Rooden: maaomanikku huvitab raha 

Roland Peets: Peame otsuse tegema, kas minna edasi koos või eraldi. 

Martin Mägi: Kindlasti on organisatsioonil nagu IVJS rohkem kaalu kui mõnel liikmel 

(MTÜ). Kõik peavad täna tegema pingutusi ja sõlmima võimalikult palju lepinguid 

eramaaomanikega. RMK sõlmib lepinguid kõigiga. Tuleb koostada ühtne lepinguvorm ja 

anda liikmele volitus lepingu sõlmimiseks. 

Järgneb pikem arutelu antud teemal. 

Roland Peets: peame sõnastama otsuse, mis hääletusele läheb. 

Otsus: Tegeleme küsimusega edasi järgmistel koosolekutel, kuid kohustame juhatust 

välja töötama lepingu vormi, et liikmed saaksid sõlmida maaomanikega lepinguid. 

Sõlmitavad lepingud peaksid andma võimaluse minna edasi koos, kuid ka vajadusel 

eraldi. Vajadusel kaasata jurist. 

Hääletustulemus:  

Poolt 18 vastu 0 

  

10. Põtrade bioproovid. 

Marko Vinni selgitab oma mõtet koguda 100% protsenti põtrade biomaterjali (lõualuud) 

saamaks ülevaadet, meie asurkonnast ja sellest, mis vanuses loomi me kütime. Saadud info 

põhjal saab lihtsamini teha korrektuure küttimises, et säilitada tugev põdra asurkond. 



Rasmus Rooden: Sellest on kasu vaid siis, kui tuua ka 100% kütitud pullide sarved. See annab 

ülevaate väärarengutest ja on ka lihtsam liikmetele selgitada, kui midagi on küttimises valesti 

tehtud. 

Järgnes arutelu teemal, kas ikka on mõistlik kõiki sarvi klubisse tuua, samas leiti ka, et pullide 

protsent pole nii suur, et seda mitte teha. 

Otsus: 100% kütitud põtrade lõualuud ja sarved tuua klubisse mõõtmiseks ja vanuse 

määramiseks. 

 

Hääletustulemus:  

Poolt 15 vastu 3 

 

 

11. Muud küsimused 

Marko Vinni annab ülevaate JAHIS maahaldusprogrammist ja selgitab tekkinud olukorda, kus 

osad liikmed on vabatahtlikult panustanud 100 euroga, kuid kasutada saavad seda kõik.  

Otsus: Kõik liikmed, kes pole tasunud 100 eurot, saavad IVJS`lt vastavasisulise arve ja 

kohustuvad selle tasuma tähtaegselt. 

Hääletustulemus:  

Poolt 18 vastu 0 

 

 

 

Roland Peets                                                                                                         Martin Mägi 

Koosoleku juhataja                                                                                              Protokollija 

/Allkirjastatud digitaalselt/                                                                /Allkirjastatud digitaalselt/ 

 

 

 

 

 

 




