
   

 

 

Juhatuse  koosolek  

                                                                                             2. detsember  

2020.a. 

 

Jõhvi , Oru 1a. 

 

 

 

PROTOKOLL  10-2020 

 

 

 
Koosoleku algus kell 09.00                                                                     Lõpp kell 11.30 

 

 

 

Koosolekut juhatas: Marko Vinni. 

 

Protokollis: Veiko Rosi. 

 

Koosolekul osalesid: 

 

Juhatuse liikmed:   Avo Randlo ,  Kaupo Tihvan  , Marko Vinni, Veiko Rosi , Rudolf 

 

Pervunin ja Heiko Taim. 

 

Puudus: Tarmo Tomson 

Koosolekul revisjonikomisjoni liikmed ei osalenud  

 

 

PÄEVAKORD 

 

1. Valgusreflektorite paigaldamine Tallinn-Narva 152 km.; 

2. Raamatupidamise teenuse pakkumised; 

3. Kodulehe rakendus mobiilis;  

4. 2023 aasta jahimaade kasutuslepingud;  

5. IVJS edasised töökorralduslikud muudatused;  

6. 2020/21 jahihooaja küttimise ülevaade;   



7. Muud küsimused; JAHIS-e äpp (mobiilis); EJS juhatuse jaht; Kurtna 

külmkamber;   

                        

1. Valgus reflektorite paigaldamine Tallinn-Narva 152 km.; 

 

Reflektorite paigaldamine Tallinn-Narva mnt 152 km. Antud teelõigul on 

toimunud mitmed rasked liiklusõnnetused metsloomadega. Ettepanek on 

koos Ontika jahiseltsiga katta reflektorite soetamise kulud kahesse.  

1 reflektori hind on 9 eurot. 1 km peale läheb 40 reflektorit ja 2 km peale 

läheb 80 reflektorit kokku 720 eurot. Pool kulust katab Ida-Viru jahimeeste 

selts ja teise poole Ontika jahiselts. IVJS vajalikkus projektis osalemiseks 

on, et saame seire  abil teada, kas reflektorite kasutamine töötab või ei. 

Ontika juhatuse otsus/ nõusolek on antud teemas olemas.  

 

Toimus juhatuse hääletus: 

6 poolt, 0 vastu ja 0 erapooletud 

 

Otsus: Soetada valgusreflektorid Ontika jahiseltsiga kahesse ja 

paigaldada Tallinn-Narva maanteele.  

 

 

 

2. Raamatupidamise teenuse pakkumised 

       

2.12.2020 oli esitatud kaks raamatupidamise teenuse hinnapakkumist. Juhatus     

vaatas  mõlemad pakkumised üle ja hindas hinnapakkumised liiga kõrgeks.  

               

          Toimus juhatuse hääletus: 

          6 poolt, 0 vastu ja 0 erapooletud 

 

Otsustati : Võtta veel kaks raamatupidamise teenuse hinnapakkumist, et 

saada teenust odavamalt sisse osta.                        

                  

               

 

                                 

3. Kodulehe rakendus mobiilis;  

 

 

Hetkel ei tööta IVJS koduleht android süsteemis olevates nutitelefonides. On olemas 

hinnapakkumine 250 eurot, et teenus korda saada.  

                  

Toimus juhatuse hääletus: 

6 poolt, 0 vastu ja 0 erapooletud 

 

 

Otsustati: Kinnitada hinnapakkumine ja teenus tööle saada.   

 

                  



 

 

 

4. 2023 aasta jahimaade kasutuslepingud 

 

IVJS juhatuse esimees andis ülevaate EJS juhatustes toimuvast, kus on arutatud 2023 

aasta jahimaade kasutuslepingute üle.  

 

Toimus arutelu 

Toimus juhatuse hääletus: 

6 poolt, 0 vastu ja 0 erapooletud 

 

Otsustati: 

  Viia läbi 2021 aasta alguses ümarlaud, kus oleksid kõik osapooled esindatud 

(RMK, Erametsliit, Talupidajate liit ja jahtkondade esindajad) 

 Sõnum MTÜ-dele. Hakake suhtlema ja lepinguid sõlmima oma MTÜ-de alt 

teie jahipiirkonnas olevate maaomanikega.  

 

         

 

5. IVJS edasised töökorralduslikud muudatused 

 

Ühe aasta oleme uue süsteemiga töötanud ja tänases olukorras oleks mõistlik töö ja  

palgatingimused üle vaadata.  

Toimus arutelu. 

 

Toimus juhatuse hääletus: 

Marko Vinni taandas ennast hääletusest.  

5 poolt, 0 vastu ja 0 erapooletud 

 

Otsustati: 

 

 IVJS seltsi hoone lahtioleku aeg alates 01.01.2021 hakkab olema esmaspäeviti 

09:00 – 18:00. Teistel nädalapäevadel on tegevjuht kätte saadav mobiili ja e-

posti teel. Muud kokkusaamised lepitakse eraldi kokku.  

 

 Tegevjuhi palk alates 01.01.2021 hakkab olema fikseeritult 1000 eurot (bruto). 

 

 

 

6. 2020/21 jahihooaja küttimise ülevaade 

 

Juhatus vaatas üle jahtkondade poolt edastatud karuvaatluslehed. Hetkel veel esitamata 

Remniku ja Tamme jahtkondadel. Tegevjuht tegeleb ja uurib, ning vajadusel aitab 

jahtkondadel need vaatluslehed edastada. Vaadati üle ka põdra, metskitse ja metssea 

hetke küttimise olukord. 

 

  

 



7. Muud küsimused; JAHIS-e äpp (mobiilis); EJS juhatuse jaht; Kurtna 

külmkamber;   

                    

 Marko Vinni  andis ülevaate kaugele on jõudnud JAHIS-e äppi arendus. JAHIS-e 

rakenduse mobiilis saab kasutusele võtta jahimeeste poolt 2021 aasta alguses.  

 Marko Vinni andis ülevaate EJS juhatuse jahist ja teistest suurematest üldjahtidest 

maakonnas. 

 Kurtna külmkamber, mille vastutavaks isikuks oli R. Aia on liikunud Kohtla-

Nõmme jahtkond MTÜ-le.  

 

 

 

  

                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                   Marko Vinni                                                                               Veiko Rosi 

                   Koosoleku juhataja                                                                       Protokollija 

                                                                   

           /Allkirjastatud digitaalselt/                                                    /Allkirjastatud digitaalselt / 
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