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Juhatuse  koosolek  
koos revisjonikomisjoniga                                                  14.august  2019.a. 
 
Jõhvi , Oru 1a. 
 
PROTOKOLL  06-2019 
 
Koosoleku algus kell 11.03                                                                       Lõpp kell 13.05 
 
Koosolekut juhatas: Tarmo Tomson. 
 
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 liige: Mati Alles. 
 
Koosolekul osales tegevjuht: Egert Malts. 
 
 

PÄEVAKORD 
 

1. Alajõe jahipiirkonnast. 
 

2. Vaivara ja Vaivina (kirjad). 
 

3. Karujaht (E.Malts). 
 

4. Toetuseavaldus (Metsavahi CUP) . 
 

5. Konju lasketiir. 



 
6. Muud küsimused: 

 
a) Kiviõli jahtkonna avaldus. 
b) Vaivara jahtkonna lahkunud jahimees. 
c) Koolituse korraldamine. 
d) Elektrienergia lepingud. 
 
Päevakorda täiendati järgmiste muude küsimustega: 
 
e) Jahisektsioonide juubelid. 
f) Ühisjahi korraldamine 2019.a. 
g) EJS kokkutuleku info. 
h) Valiklaskmise koolitus. 

 
 
 

Revisjonikomisjoni liige , Mati Alles , tegi ettepaneku muuta päevakorda nii ,et 
esimesena  arutatakse Konju lasketiiru küsimust kuna teda ootab järgmine koosolek. 
Kõik olid sellega nõus. 

 
1. Konju lasketiir . 

 
Peale emotsionaalset arutelu jõuti järgmisele kokkuleppele: 
Konju lasketiiru tingimused MTÜ Ida-Viru JMS poolt MTÜ Voka 
jahtkonnale tiiru üleandmiseks. Tingimused , mis peavad olema notariaalselt 
kinnitatud: 
• Konju lasketiiru arendamine; 
• Laskekatsete vastuvõtmine aastani 2030; 
• Jahinduslike tegevuste elluviimine ja selle võimaldamine kõikidele MTÜ 

Ida-Viru JMS liikmetele. 
• Maa sihtotstarvet muuta ei tohi; 

 
 

                Hetkel jääks Konju lasketiiru üleandmisega MTÜ Voka jahtkonnale MTÜ  
                Ida-Viru JMS-i raamatupidamisse ligikaudu 22 000.- eurone miinus - hoonete 
                 ja  taristu amortisatsiooni jääk (amortiseerumata osa). Selle olukorra välti- 
                 miseks , pakuti MTÜ Voka jahtkonnale tiiru üleandmine järgmistel  
                 tingimustel: 
                 Notariaalsesse lepingusse läheksid loetud tingimused ja järgmised punktid: 

1. MTÜ Voka jahtkond ostab Konju lasketiiru maa fikseeritud hinnaga 
1394,12 eurot. 

2 Sõlmitakse MTÜ Ida-Viru JMS-i ja MTÜ Voka jahtkonna  vahel 
notariaalne valduskasutusleping , mis võimaldab MTÜ Voka jahtkonnal 
tiiru majandada ja samas jääksid  hooned ja taristu MTÜ Ida-Viru JMS 
bilanssi seniks kuni amortisatsioon on raamatupidamislikult 0.- euroni 
tiksunud . Siis 10 aasta pärast läheb Konju lasketiir üle automaatselt 
MTÜ Voka jahtkonnale. 
Kõik poolt. 
Vastu ja erapooletuid ei olnud.                   



2. Alajõe jahipiirkonnast. 
 
Alajõe jahtkonna osa jahimehi (26-st 5) ei ole rahul MTÜ Alajõe jahtkonna 
moodustamisega- rikutud on Alajõe jahtkonna üldkoosoleku kokkukutsumise 
reegleid (MTÜ Ida-Viru JMS põhikiri mis kinnitatud 12.06.2016.a.). 
Koosolekul osalejad arutasid antud küsimust ja tegid siis järgmised otsused: 

                 2,1; läbi viia Alajõe jahtkonna üldkoosolek vastavalt MTÜ Ida-Viru JMS 
                        Põhikirjale (etteteatamine 7 päeva). Vajadusel abi. 
                 2,2; teavitada kõiki jahtkonna liikmeid. 
                 2,3; jahtkonna üldkoosolek tuleb läbi viia kuni 15.09.2019.a. 
 
                 Kõik poolt. 
                 Vastu ja erapooletuid ei olnud. 
             
                 3. Vaivara ja Vaivina ( kirjad). 
 
                    MTÜ Ida-Viru JMS-ile on laekunud erinevaid ettepanekuid ja nõudmisi 
                    MTÜ Vaivina  Jahiseltsilt: 

a)  nõuab Vaivara jahtkonna maade jagamist, 
b)  luba teha laskeharjutusi Konju lasketiirus koos lepingu sõlmimisega, 
c)  teavet Vaivara jahtkonna kolme viimase aasta tegemistest , 

rahaliikumisest jne. 
Peale arutelu tehti järgmine otsus: 
 

                    3,1; Vaivara jahtkonna maade jaotus on välistatud. 
                    3,2; Konju lasketiirus laskeharjutuste tegemise küsimuses  võtta ühendust    
                           härra Avo Randlo`ga. 
                            Eraldi lepingut ei tehta. Treenida saab lasketiiru lahtioleku ajal. 
                    3,3; Andmekaitse seaduse valguses isikuandmete väljastamine välistatud. 
                                 
                   Kõik poolt. 
                   Vastu ja erapooletuid ei olnud. 
                          

4 . Karujaht( E. Malts). 
                     Tegevjuht, Egert Malts , teavitas juhatuse liikmeid, et tänasega (s.o 14.08)   
                    on kütitud 6 karu. Küttida veel 2 isendit pluss load kuni 30.09.2019.a. 
                    Tudulinna ja Mäetaguse jahtkonnale. 

Info võeti teadmiseks. 
 
                 5. Toetuseavaldus (Metsavahi CUP). 
 
                   Ida-Viru JMS juhatusele on laekunud palve toetada  jahilaskmis võistlust 
                   Metsavahi CUP 20.08.2019.a. 
                   Otsustati: 
                    5,1; toetada jahilaskmise võistlust 500.- euroga. 
                   Kõik poolt. 
                   Vastu ja erapooletuid ei olnud. 

 
                  6.Muud küsimused (Kiviõli jahtkonna avaldus ; Vaivara jahtkonna lahkunud 
                     jahimees; koolituse korraldamine ; elektrienergia lepingud; jahisektsiooni- 



                     de juubelid; ühisjahi korraldamine 2019.a. ; EJS kokkutuleku info ja 
               valiklaskmise koolitus). 
                  
                  6,1; Avaldus Veiko Rosi`lt ,kes soovib saada jahilubade väljastamise õigust. 
                        Otsustati; V. Rosi saab hakata toimetama „JAHISES“ peale seda kui on  
                                          programmis läbi viidud uuendused. 
                        Kõik poolt. 
                  6,2; Vaivara jahtkonnast on surma läbi lahkunud Vassili Kortšagin  ja Lohu- 
                          suu jahtkonnast Ülo Karro. 
                          Info võeti teadmiseks. 
                  6,3; Vaivara JK soovib saata veel sellel aastal 2 inimest noorjahimehe kursus- 
                          tele. 
                          Otsustati: kui tuleb kokku vähemalt 10 inimest siis korraldada veel 
                                            sellel aastal kursus noorjahimeestele.  
                           Kõik poolt. 
                   6,4; Elektrilepingute kinnitamine. 
                           Otsustati: kinnitada Eesti Energia elektrienergia müügileping nr. 
                                             3736510937(Oru tn 1a) ja elektrienergia müügileping nr 
                                             3736510102 (Õppepolügoon, Konju küla). 
                            Kõik poolt. 
                   6,5; Jahisektsioonide juubelid ( Voka  ja Lohusuu moodustatud 1949.a.). 
                           Otsustati: pidada meeles jahisektsioone juubeli puhul meenega. 
                            Kõik poolt. 
                   6,6; Ühisjahi 2019.a. korraldamisest. 
                           Otsustati : korraldada ühisjaht 30. oktoober 2019.a. Tegevjuht 
                                             räägib läbi jahtkondadega kelle maadel soovitakse jahti 
                                             korraldada. 
                           Kõik poolt. 
                    6,7; Eesti Jahimeeste Seltsi XXXIX kokkutuleku tulemustest jagas infot 
                           juhatuse liige Marko Vinni. 
                           Info võeti teadmiseks. 
                    6,8; Valiklaskmise koolitus. 
                            Otsustati: korraldada põdra valiklaskmise koolitus. Lektoriks paluda 

A. Lillemäe. 
                           Kõik poolt. 
 
                   Esialgse plaani alusel toimub järgmine juhatuse koosolek 12.09.2019.a. algu- 
                   sega kell 9.00 Jõhvis. 

  
                                                                                                                                                                                                               
                   Tarmo Tomson                                                                            Talvi Vestel 
                   Koosoleku juhataja                                                                       Protokollija 
                                                                   
           /Allkirjastatud digitaalselt/                                                    /Allkirjastatud digitaalselt / 
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