
   

 

 

 

Juhatuse  koosolek  

                                                                                             15. aprill 2020.a. 

 

Jõhvi , Oru 1a. 

 

 

 

PROTOKOLL  04-2020 

 

 
Koosoleku algus kell 09.00                                                                           Lõpp kell 10.58 

 

 

Koosolekut juhatas: Marko Vinni. 

 

Protokollis: Talvi Vestel. 

 
Koosolekul osalesid: 

 

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

 

  Heiko Taim ja Tarmo Tomson olid andnud volituse Veiko Rosi´le enda esindamiseks. 

 

Rudolf Pervunin oli andnud volituse enda esindamiseks Avo Randlo´le. 

 

Koosolekule olid palutud ka revisjonikomisjoni liikmed. Osalesid Raivo Keskla ja 

 

Martin Mägi. 

 

 

PÄEVAKORD 

 
1. IVJS töötajate ametijuhendite kinnitamine. 

 

2. Lux Expressi parkimisleping lõpetatud IVJS-iga. 

 

3. Alajõe jahtkonna liikmete märgukiri IVJS ´i juhatusele.  

 

4. IVJS` i  üldkoosoleku uue aja määramine. 



 

5. Otsus IVJS´ i hooaja lõpupeo suhtes. 

 

6. Noorjahimeeste koolituse uue aja määramine . 

 

7. Jahilubade tagastamine ja sisestamine infosüsteemi  JAHIS. 

 

8. Muud küsimused ja info. 

 

 

1. IVJS ´i  töötajate ametijuhendite kinnitamine. 

Juhatuse esimees , Marko Vinni , tutvustas juhatuse liikmetele tegevjuhi ja 

spetsialist-raamatupidaja uusi ametijuhendeid. Ametijuhendid olid eelnevalt 

saadetud juhatuse liikmetele tutvumiseks seega toimus arutelu 

ametijuhendite üle kiiresti. Tehti mõningaid parandusi sõnastuse osas. 

Otsustati: kinnitada uued tegevjuhi ja spetsialist-raamatupidaja 

ametijuhendid. 

 

Kõik juhatuse liikmed poolt. 

                        

2. Lux  Expressi parkimisleping lõpetatud IVJS´iga. 

 

31.03.2020.a. seisuga on lõpetatud hoiuleping AS Lux Express Estonia 

minibussidele  kuna liin JÕHVI –PETERBURG suleti. 

 

                   Info võeti teadmiseks. 

 

3. Alajõe jahtkonna liikmete märgukiri IVJS´ i juhatusele. 

 

Sõna sai juhatuse esimees, Marko Vinni , kes tutvustas Alajõe jahtkonna 

                  5 (viie) jahimehe märgukirja Ida-Viru JMS MTÜ juhatusele.  Peale märgu- 

                  kirjaga tutvumist ja arutelu otsustati: 

                  3.1; IVJS suhtleb Alajõe JK esimehega ja IVJS kutsub kokku Alajõe JK 

                  üldkoosoleku ja viib läbi.   

                    

                  Kõik juhatuse liikmed poolt. 

                                 

             4 . IVJS ´i üldkoosoleku uue aja määramine. 

                  

                  Peale arutelu  ja ootusega , et pandeemia lõpeb tehti järgmine otsus: 

                  4.1; viia läbi Ida-Viru JMS MTÜ üldkoosolek 13.06.2020. 

 

                  Kõik juhatuse liikmed poolt. 

 

             5.  Otsus IVJS hooaja lõpupeo suhtes. 

                

                  Toimus arutelu  mille tulemusena tehti järgmine otsus: 

5.1; hooaja lõpupeo toimumise kohta tehakse otsus järgmisel juhatuse 

koosolekul. 

5.2; järgmine juhatuse koosolek toimub 13.05.2020 algusega kell 9.00. 



Kõik juhatuse liikmed poolt.  

 

               6.  Noorjahimeeste koolituse uue aja määramine. 

 

                   Otsustati: noorjahimeeste koolituse uue aja määramine jääb järgmisele 

                    juhatuse koosolekule. 

 

                Kõik juhatuse liikmed poolt. 

 

              7.  Jahilubade tagastamine ja sisestamine infosüsteemi JAHIS. 

        

                 Juhatuse esimees , Marko Vinni , juhtis veelkord tähelepanu sellele , et 

                 jahiload tuleb tagastada õigeaegselt ja sisestada ka infosüsteemi JAHIS 

                 õigeaegselt mitte kuu või kaks hiljem. 

                 Jahindusstatistilise aruande esitamise tähtaeg  Keskkonnaagentuurile oli  

                 20.03.2020.a. Tähtajaks jätsid aruande esitamata  Kurtna , Lohusuu , 

                 Kuremäe ja Kohtla-Nõmme jahtkonnad. 

 

                 Info võeti teadmiseks. 

 

8.Muud küsimused ja info. 

 

    8.1; juhatuse liige , Avo Randlo, soovis korra veel arutada eelarve punkti ,mis       

     puudutab jahiühenduste tasu suurust hektaripõhisel hindel. Ettepanek on tasu  

     suuruse hinnet vähendada. 

     Otsustati: antud küsimust arutatakse IVJS ´i üldkoosolekul. 

     

    8.2;  Ida-Viru JMS telefoninumber 53 321 325 on suletud. Numbrit hoitakse 6  

    kuud. 

    Info võeti teadmiseks. 

 

    8.3;  puidust jahikalendri tegemine on lõpusirgel. Ida-Viru jahimaade kaart 

    on samuti koostamisel. 

    Info võeti teadmiseks. 

 

    8.4; Ida-Viru JMS raamatu koostamine läheb edukalt. Oodatakse veel pilte 

    ja meenutusi jahtkondadest. 

          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                   Marko Vinni                                                                               Talvi Vestel 

                   Koosoleku juhataja                                                                       Protokollija 

                                                                   

           /Allkirjastatud digitaalselt/                                                    /Allkirjastatud digitaalselt / 
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