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PROTOKOLL 2-2021

Koosoleku algus kell 10.00

Lõpp kell 12:10

Koosolekut juhatas: Marko Vinni
Protokollis: Veiko Rosi
Koosolekul osalesid:
Juhatuse liikmed: Avo Randlo, Rudolf Pervunin, Marko Vinni, Veiko Rosi, Tarmo
Tomson ja Kaupo Tihvan
Puudus: Heiko Taim
Koosolekul revisjonikomisjoni liikmed ei osalenud
PÄEVAKORD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

EJS loodava JAHISE kaardirakendus programmiga liitumine;
Virumaa jahikultuuri näituse eelarve;
MTÜ Ida-Viru Jahimeeste Seltsi üldkoosoleku aja määramine;
Jahitrofeede hindamine Rakveres 06.03.2021;
Jahtkondade liikmemaksude võimalikust muutmisest;
Ida-Viru Jahimeeste seltsi korraldatavad üritused;
MTÜ Kiikla Jahiseltsi avaldus;
Muud küsimused;
a) Järgmise IVJS juhatuse koosoleku aja määramine

1. EJS loodava JAHISE kaardirakendus programmiga liitumine
Uute maakasutuslepingute sõlmimisega 2023 aastal, oleks vaja jahimeestel tööriista, kust
oleks võimalik saada andmeid jahipiirkonnas olevate maaüksuste ja nende omanike kohta.
Tartu jahindusklubi koostöös maad.ee on sellise programmi välja arendanud. Selle süsteemiga
liitumise tasu oleks 1000 eurot pluss 100 eurot iga jahtkonna kohta. Samas on EJS-il plaanis
JAHIS-esse sama süsteem luua ja see jääks olenemata asjaoludest jahimeeste käsutusse.
“Jahimaa korraldaja” moodul võimaldab Eesti Jahimeeste Seltsi liikmesorganisatsioonidel
hallata oma jahipiirkonnas asuvate maaüksuste omanikega sõlmitud lepinguid. Antud
süsteemi loomine JAHIS-esse maksab 31 428 eurot ja seda pole hetkel EJS eelarvesse
planeeritud. Aga jahimeestele oleks sellist tööriista väga vaja ja kiiremas korras. Maad.ee
pakutava programmiga ei julge liituda, sest kunagi ei tea, kauaks seda programmi nende poolt
jahimeestele pakutakse.
Ettepanek: Liituda EJS poolt loodava „Jahimaa korraldaja“ mooduliga ja teha arendusse
sissemaks 1000 eurot.
Toimus juhatuse hääletus:
6 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud
Otsus: Liituda EJS poolt loodava „Jahimaa korraldaja“ mooduliga ja
teha arendusse sissemaks 1000 eurot

2. Virumaa jahikultuuri näituse eelarve.
Koos Rakvere jahindusklubiga on plaanis see aasta korraldada Virumaa jahikultuuri näitus
Narva muuseumis. Virumaa jahikultuuri näitus hõlmab endas järgnevat:
 Rakveres hinnatud jahitrofeed
 Jahikultuuri tutvustavaid plakateid
 Näituse ja trofeede kataloogi
Virumaa näituse korraldamiseks on koostatud integratsiooni projekt. Projekt on esitatud ja
projekti eelarve on 9686 eurot. Kui projekt saab heakskiidu ja rahastuse, siis lisaks eelnevale
hõlmab projekt
 Jahiteemalist koolitust vene emakeelega jahimeestele
 Noorte trofeeekspertide koolitust
Iga juhul soovime me näituse korraldada ja näituse enda poolne eelarve on suurusjärk 4000
eurot. Rakvere jahindusklubi on kinnitanud, et nemad kannavad kulutustes pool ehk siis 2000
eurot.
Ettepanek: Juhul kui projekt rahastust ei saa, kanda Ida-Viru jahimeeste seltsi eelarvest
Virumaa jahikultuuri näituse korraldamiseks 2000 eurot.
Toimus juhatuse hääletus:
6 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud

Otsus: Rahastada Virumaa jahikultuuri näitust Ida-Viru Jahimeeste Seltsi
poolt 2000 euro ulatuses.
3. MTÜ Ida-Viru Jahimeeste Seltsi üldkoosoleku aja määramine
Määrata MTÜ Ida-Viru Jahimeeste Seltsi üldkoosolek ajaks 3.04.2021
Toimus juhatuse hääletus:
6 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud
Otsus: Määrata MTÜ Ida-Viru Jahimeeste Seltsi üldkoosolek ajaks 3.04.2021
4. Jahitrofeede hindamine Rakveres 6.03.2021
Virumaa jahimeeste trofeed hinnatakse 2021 aastal Rakveres 6.03.2021. Virumaa jahikultuuri
näitus toimub see aasta Narvas. Ootame jahimeeste poolt aktiivset osalemist ja viige oma
trofeed hindamisele.
Info võetud teadmiseks ja liikmetele edastamiseks
5. Jahtkondade liikmemaksude võimalikust muutmisest
Sõna sai juhatuse liige Avo Randlo, kes avas teemat. Seoses majandusliku olukorraga ja uute
maakasutuslepingute sõlmimise valguses, võiks liikmemaksude suuruse üle vaadata. Juhatus
tõdeb, et majanduslik seis on kõigil raske, kuid ei näe täna võimalust liikmemaksude
vähendamiseks. Igal aastal pole võimalik suuri eelarvelisi muudatusi sisse viia.
Info võetud teadmiseks ja liikmetele edastamiseks
6. Ida-Viru Jahimeeste seltsi korraldatavad üritused
Ida-Viru Jahimeeste Seltsi protokoll 1-2021, kinnitasime esimese poolaasta tegevused. Seoses
viiruse suure levikuga ja eelmise aasta kogemusega. Jätame esimese poolaasta tegevusest
välja IVJS hooaja lõpupeo.
Toimus juhatuse hääletus:
6 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud
Otsus: IVJS hooaja lõpupidu 2021 aastal ei korralda.
7. MTÜ Kiikla Jahiseltsi avaldus
MTÜ Kiikla jahiseltsilt on tulnud IVJS juhatusele avaldus. MTÜ Kiikla Jahiselts palub 2021
aasta liikmemaksu tähtaja pikendamist kuni 01.06.2021.a Seoses esmakäitlusruumi
ehitamisest tulenevate maksete viivitustega.
Ettepanek: Rahuldada avaldus ja anda MTÜ Kiikla Jahiseltsile 2021 aasta liikmemaksu
tasumise tähtajaks 01.06.2021

Toimus juhatuse hääletus:
6 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud
Otsus: MTÜ Kiikla Jahiseltsi avaldus rahuldada ja 2021 aasta liikmemaksu tasumise
tähtajaks MTÜ Kiikla Jahiseltsile on 01.06.2021
8. Muud küsimused;
a) Järgmise IVJS juhatuse koosoleku aja määramine
Järgmine IVJS juhatuse koosolek toimub 15.03.2021
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