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    Oru tn. 1a , Jõhvi. 
 
 
 
Koosoleku algus kell 18.56                                                                         Lõpp kell 19.35 
 
 
 
 
Koosolekul osalesid: 
Kohal olid jahtkondade esindajad koos volitustega. 
20.12.2017.a. seisuga on Seltsis 634 jahimeest. 
Koosolekul osales 35 volinikku  kokku 405 mandaadiga. 
Vajalik mandaatide arv  otsuste tegemiseks( väljaarvatud põhikirja muutmiseks) 318. 
Koosolek on otsustusvõimeline. 
 
 
  Juhatuse esimees, Tarmo Tomson, avas volinike/ erakorralise üldkoosoleku. 
Koosoleku läbiviimiseks on vaja valida koosoleku juhataja ja protokollija. 
 
Juhatuse liige, Kaupo Tihvan , tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks Tarmo Tomson ja   
protokollijaks Talvi Vestel. 
Martin Mägi tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks Raivo Sass ,isik kes oleks 
erapooletu. 



Otsustati hääletada , kuid Raivo Sass ei soovinud koosolekut juhatada ja võttis oma 
kandidatuuri maha. 
Koosoleku juhatajaks jäi Tarmo Tomson ja protokollijaks Talvi Vestel. 
 
Koosoleku juhataja luges ette koosoleku päevakorra: 
 

1. Koosoleku juhataja , protokollija valimine. 
2. Koosoleku kodukorra ja päevakorra kinnitamine. 
3. Juhatuse liikmete ennetähtaegne tagasikutsumine. 
4. Juhatuse liikmete arvu kehtestamine, uue juhatuse ehk uute juhatuse liikmete valimine. 
5. Juhatuse liikme tagasikutsumise kinnitamine  ( R. Pullerits) ja uue juhatuse liikme 

kinnitamine (M. Vinni). 
 
 

27.09.2017.a. esitas endine juhatuse liige , R. Pullerits , Ida-Viru JMS juhatuse koosolekule 
``Erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise nõude `` 6 (kuuel) lehel 74 (seitsekümne nelja) 
allkirjaga alljärgneva tekstiga: 
 
`` Meie , allakirjutanud MTÜ Ida-Viru Jahimeeste Selts liikmed (kokku enam kui 1/10 MTÜ 
Ida-Viru Jahimeeste Selts liikmetest) ,palume juhatusel kutsuda kokku erakorraline 
üldkoosolek, järgmise päevakorraga: 
 
1. Juhatuse liikmete ennetähtaegne tagasikutsumine; 
2. Juhatuse liikmete arvu kehtestamine, uue juhatuse ehk uute juhatuse liikmete valimine. 

 
 
 
Erakorralise üldkoosoleku  kokkukutsumise põhjused: 
 

Käesolevale nõudele allakirjutanud MTÜ Ida-Viru Jahimeeste Selts liikmed on seisukohal ,et 
praegune juhatus ei tule oma ülesannete täitmisega toime , sest tänaseni pole suudetud 
korrektselt tööle panna Konju lasketiiru ; seltsi büroo ei tööta nõuetekohaselt, kuna tööle 
võetud tegevjuht ei vasta talle konkursil esitatud nõuetele (samuti ei pea ta kinni kehtestatud 
tööajast, ei teavita enda puudumisest jne.) ;juhatuse liikmed , koos tegevjuhiga ei edasta 
liikmetele piisavalt informatsiooni ( majandusalast , jahialast), liikmetega käitutakse 
üleolevalt ning juhatuse liikmed järgivad oma tegevuses vaid enda isiklikke huvisid 
(jahiturismi-äri jne.). 
 
Liikmete nimed; allkirjad:`` 
 
Koosoleku juhataja teavitab volinike/erakorralisest üldkoosolekust osavõtjaid , et 
umbusaldusele allakirjutanud jahiseltsi liikmetest on 18 (kaheksateist) jahimeest oma allkirjad 
tagasivõtnud (tühistanud). Seega langevad välja päevakorrast punktid 3 ja 4. (ei ole 1/10 MTÜ 
Ida-Viru JMS liikmetest nõuet taotlenud). 
 
Koosoleku juhataja tegi ettepaneku , et koosoleku päevakorrast jätta välja päevakorra punktid 
3 ja 4 ( Juhatuse liikmete ennetähtaegne tagasikutsumine ja juhatuse liikmete arvu 
kehtestamine , uue juhatuse ehk uute juhatuse liikmete valimine). 
Tekkis koheselt arvamuste lahknevus. 
Martin Mägi arvates ei ole õigust inimestel oma allkirju tagasi võtta  ja päevakorda ei tohi 



muuta võrreldes eelmise volinike/erakorralise üldkoosolekuga millel ei olnud vajalik arv  
mandaate; tegevjuht ei suhtle vene keeles;  jahiseltsibüroo ei ole alati ettenähtud aegadel lahti; 
pool aastat ei ole saadud B-kaarti korda jne. 
 
Koosoleku juhataja tegi ettepaneku koosolekule hääletada päevakorrast maha päevakorra 
punktid 3  ja 4. 
Ühehäälselt valiti häälte lugejad- nendeks said Marko Vinni ja Avo Randlo. 
 
Koosoleku juhataja tegi ettepaneku esimesena hääletada kes on  selle poolt, et jätta 
päevakorrast välja punktid 3 ja 4 (Juhatuse liikmete ennetähtaegne tagasikutsumine ja 
Juhatuse liikmete arvu kehtestamine ,uue juhatuse ehk uute juhatuse liikmete valimine). 
 
Poolt            245  
Vastu           132  
Erapooletuid  28 
 
Päevakord volinike /erakorraliseks üldkoosolekuks on järgmine: 
 

1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine. 
2. Koosoleku kodukorra ja päevakorra kinnitamine 
3. Juhatuse liikme tagasiastumise kinnitamine (R. Pullerits) ja uue juhatuse liikme 

kinnitamine (M. Vinni). 
 
 
 

 
  Koosoleku juhataja tegi ettepaneku hääletada , et kes on   juhatuse liikme tagasi astumise  ja 
uue juhatuse liikme  kinnitamise poolt. Paluti hääletada. 
 
Hääletuse tulemus: 
Poolt            339 
Vastu ei olnud. 
Erapooletuid 66 
 
 
Seega on uus Ida-Viru JMS MTÜ juhatuse liige Marko Vinni. 
 
 
 
 
Koosoleku juhataja lõpetas koosoleku  ja tegi ettepaneku samas vabadeks sõnavõttudeks. 
 
T. Tomson: tegi ettepaneku, et tulevikus koosneks juhatus jahtkondade esimeestest. 
M. Mägi- Juhatuse esimees Tarmo Tomson on välja ütelnud , et seltsis on salakütid. 
 
Tekkis pikk ja põhjalik arutelu hundijahist:  kes on ikka süüdi ja kes mida kellele ütles. 
 
K. Ige – kas hundi vaatlusandmed on esitanud kõik? 
 



G. Bondarev : pidas väga emotsionaalse sõnavõtu. Kui Ida-Viru JMS on mõnelt jahtkonnalt 
raha varastanud siis pöörduge politsei poole või kohtusse. Egert ei peagi vene keelt oskama , 
kui minul on midagi vaja pikalt arutada siis tulen tõlgiga. 10 aastaseid vanu asju ei ole mõtet 
iga koosolek arutada. Meie oleme klubi tööga rahul. 
 
K. Tihvan-  jahindusnõukogu taotles Ida-Viru maakonnale 4 hundi ja 6 ilvese luba. Hunte 
esimeses voorus me ei saanud ja ilvese jahti üldse ei toimu. 

 
 

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

Oru 1a          Reg.nr.: 80050897  Tel/fax:+372 335 6512         A/a  EE09 2200 001120022462 
41535 Jõhvi                                  E-mail:ida.virujs@gmail.com          Swedbank AS 
ESTONIA 


