
   

 

 

 

 

 

Juhatuse  koosolek  

                                                                                             11.märts 2020.a. 

 

Jõhvi , Oru 1a. 

 

 

 

PROTOKOLL  03-2020 

 

 
Koosoleku algus kell 09.01                                                                           Lõpp kell 11.30 

 

 

Koosolekut juhatas: Marko Vinni. 

 

Protokollis: Talvi Vestel. 

 
Koosolekul osalesid: 

 

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

 

Tarmo Tomson ja Rudolf Pervunin.  Heiko Taim oli andnud volituse Tarmo Tomsonile. 

 

Koosolekule olid palutud ka revisjonikomisjoni liikmed. Osales Raivo Keskla. 

 

 

PÄEVAKORD 

 
1. Egert Maltsale Töövaidluskomisjoni poolt määratud hüvitise maksmine. 

 

2. Juriidiliste liikmete vastuvõtmise leping IVJS-i ja liikmete vastu võtmine MTÜ 

 

IVJS-i. 

 

3. Üldkoosoleku  kokkukutsumise dokumendid.  

 

4. Eelarve ja majandusaasta aruande kinnitamine üldkoosolekule. 



 

5. Revisjonikomisjoni aruanne. 

 

6. Juhatuse koosoleku protokoll nr. 2 15.02.2017.a. teenuste hinnakirja tühistamine ja 

uue teenuste hinnakirja kinnitamine (lubade väljastamine) . 

 

7. RMK ulukikahjustuste aruanne. 

 

8. Laste koolitamiseks A3 plakatite trükkimise hinnapakkumine (e-posti teel kinnitatud) 

 

a) IVJS meene ja jahtkondade kaardi kujundamise hinnapakkumine. 

 

9. Trükisehoidja ja loengutahvli tellimine. 

 

10.  Tunnustusavaldused (kandidaadid). 

 

11.  IVJS juhatuse esimees FACE konverentsil (Varssavis) 31.03.-03.04.2020. 

 

12.  Eesti Kindlustusühistu info. 

 

13.  Muud küsimused  ( klubi telefoni number; Soome Riihimäe mess; jahimajade meede 

ministri poolt allkirjastatud; jahitunnistuse koolituse info; viia vibujahi lubamine 

metskitsele EJS liikmete volinike koosolekule arutelule. Juhatuse liikmed arutavad 

küsimust maakondades; LEADELL Pilv Advokaadibüroo AS uus hinnakiri). 

 

1. Egert Maltsale Töövaidluskomisjoni poolt määratud hüvitise maksmine. 

Sõna sai juhatuse esimees , Marko Vinni , kes tutvustas töövaidluskomisjoni 

otsust 4-1/2777/19 12.02.2020 millega mõisteti välja MTÜ Ida-Viru JMS-ilt 

Egert Maltsi kasuks hüvitis TLS § 109 lg 1 alusel  585.24 eurot (bruto). 

Otsustati: välja maksta hüvitis Egert Maltsile summas 551.34 eurot (neto). 

Kõik juhatuse liikmed poolt. 

                        

2. Juriidiliste liikmete vastuvõtmise leping IVJS-i ja liikmete vastu võtmine 

MTÜ IVJS-i. 

Laekunud avaldused , protokollid ja jahimeeste nimekirjad kontrolliti üle ja 

siis tehti järgmine otsus; 

2.1; Võtta vastu alates 11.03.2020.a. MTÜ Ida-Viru JMS-i järgmised juriidi- 

        lised liikmed: 

1-  Kiikla Jahiselts MTÜ 

2-  MTÜ Mäetaguse Venator 

3-  MTÜ Kuremäe Jahtkond 

4-  Tamme Jahimeeste Selts MTÜ 

5-  MTÜ Kohtla-Nõmme Jahtkond 

6-  MTÜ Alajõe Jahtkond 

 

                    Kõikide juriidiliste liikmetega sõlmitakse uued „ Jahimaade haldamise 

                     lepingud“.         

                    Otsustati: 

                    2.1; esitada juriidiliste liikmete vastuvõtmine kinnitamiseks 28.03.2020 

                           toimuvale üldkoosolekule. 



                    2.2; sõlmida kõikide juriidiliste liikmetega „Jahimaade haldamise leping“. 

                    2.3; iga juriidiline liige peab valima oma liikmete seast esindaja IVJS-i MTÜ 

                           üldkoosolekule. 

                   Kõik poolt. 

 

3. Üldkoosoleku kokkukutsumise dokumendid. 

  Toimus arutelu 28.03.2020.a. toimuva üldkoosoleku päevakorra punktide 

üle , mille tulemusel koostati järgmine päevakord: 

1- Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine. 

2- IVJS tegevusaruanne 2019/2020 – Marko Vinni. 

3- 2019 aasta majandusaasta aruande kinnitamine –Talvi Vestel. 

4- 2020 majandusaasta eelarve kinnitamine – Marko Vinni. 

5- Halduslepingu ja maamaksu tabeli kinnitamine –Marko Vinni. 

6- Juriidiliste liikmete vastuvõtmise kinnitamine – Marko Vinni. 

7- Revisjonikomisjoni protokoll –Martin Mägi. 

8- Jahilaskurklubi ülevaade tehtud tegevustest – Kaupo Tihvan. 

9- Ulukikahjude fondi loomisest- Marko Vinni. 

10- Kindlustusfond „ÜKS“ – Marko Vinni. 

11- Muud küsimused. 

 

Päevakord saadetakse koos 2019.a. aastaaruande ; 2020.a. eelarve 

projektiga jahtkondadele  tutvumiseks. Päevakorra täiendamise 

ettepanekud saata Ida-Viru JMS-ile. Küsimused 2019.a. aastaaruande  ja 

2020.a. eelarve kohta palume saata Ida-Viru JMS-ile kirjalikult. 

Tellida ka koosolekule toitlustus. 

 

Kõik poolt.  

               

             4 . Eelarve ja majandusaasta aruande kinnitamine üldkoosolekule. 

                  

              2020.a. eelarve ja 2019.a. majandusaasta aastaaruanne saadetakse jahtkonda- 

              dele tutvumiseks.  

               

               Kõik poolt. 

 

             5. Revisjonikomisjoni aruanne. 

                 Sõna sai revisjonikomisjoni esimees , Raivo Keskla , kes tutvustas 18.02.2020  

                 toimunud revideerimise kohta koostatud protokolli. 

 

                Info võeti teadmiseks. 

 

 6.   Juhatuse koosoleku protokoll nr. 2 15.02.2017.a. teenuste hinnakirja  

       tühistamine ja uue teenuste hinnakirja kinnitamine (lubade väljastamine). 

        Otsustati : tühistada 15.02.2017.a. hinnakiri. 

          Peale arutelu tehti järgmised otsused linnujahile: 

a) väikeuluki jahiluba väliskülalistele 60.-€ , millest 20.-€ IVJS-ile; 

b) väikeuluki jahiluba EJS liikmele 50.-€ , millest 20.-€  IVJS-ile; 

c) väikeuluki jahiluba IVJS liikmele ( mitte omas jahtkonnas) 30.-€ , 

millest 10.-€ IVJS-ile.  



d) Jahtkonnad , kes ise ei väljasta jahilube jahimeestele kehtestatakse 

tagasiulatuvana alates 01.01.2020  järgmised teenustasud; 

- väikeuluki jahiloa  väljastus                5.-€ 

- suuruluki jahiloa väljastus                  10.-€ 

- tagastatud jahilubade sisestamine 

süsteemi JAHIS                                     5.-€ 

                     

    Kõik poolt. 

 

7.  RMK ulukikahjustuste aruanne. 

 

   Sõna sai juhatuse esimees , Marko Vinni , kes andis ülevaate RMK maadel 

   toimunud ulukikahjustuste kohta jahtkondade lõikes. Kahjustuste kohta 

   arveid ei esitata. 

   

   Info võeti teadmiseks ja üldkoosolekule esitamiseks. 

  

8.  Laste koolitamiseks A3 plakatite trükkimise hinnapakkumine (e-posti teel   

     kinnitatud) 

a)  IVJS meene ja jahtkondade kaardi kujundamise hinnapakkumine. 

                 

                Sõna anti juhatuse esimehele , kes tutvustas A3 plakatite komplekti 

                hinda ja IVJS meene ja jahtkondade kaardi kujundamise hinnapakkumist. 

                Laste koolitamiseks trükitud A3 plakatite komplekti hind  on 10.-€. 

                IVJS meene ja jahtkondade kaardi kujundamise hinnapakkumine on 

                300.-€. 

                    

                Otsustati : kinnitada hinnapakkumised etteloetud kujul. 

 

                Kõik poolt. 

 

             9. Trükisehoidja ja loengutahvli tellimine. 

             

               Juhatuse esimees palus juhatuselt nõusolekut tellida trükisehoidja ja loengu- 

               tahvli tellimiseks.  Juhatuse liige , Avo Randlo , lubas tuua loengutahvli. 

               Trükisehoidja otsustati tellida. 

                   

                Kõik poolt. 

 

             10. Tunnustusavaldused ( kandidaadid). 

                      

                  Eesti Jahimeeste Seltsi tunnustusavalduse (teenetemärk „ILVES“) saamiseks 

                 On esitatud järgmised kandidaadid: 

a) Riho Pärn   

b) Sulev Tooming 

c) Rene Tarum 

d) Kaupo Tihvan 

Riho Pärna ja Sulev Toominga esitas MTÜ Reino Jahilasketiir. 

Rene Taruma esitas MTÜ Kuremäe Jahtkond. 

Kaupo Tihvani esitas Ida-Viru JMS MTÜ tegevjuht. 



                  

                 Kõik poolt. 

 

              11. IVJS juhatuse esimees FACE konverentsil (Varssavis) 31.03.-03.04.2020.a. 

           

                  Juhatuse esimees , Marko Vinni, andis teada , et seoses koroona viirusega 

                  on FACE konverents lükatud edasi sügisesse. 

                

                  Info võeti teadmiseks. 

                  

             12.  Eesti Kindlustusühistu info. 

                   

                Juhatuse esimees , Marko Vinni ,tutvustas Eesti Kindlustusühistut ÜKS. 

                Informatsioon võeti teadmiseks ja leiti ,et tuleb tutvustada eelnimetatut infot 

                üldkoosolekul. 

 

                 Kõik poolt. 

           

   13. Muud küsimused ( klubi telefoni number ; Soome Riihimäe mess ;  

        jahimajade meede ministri poolt allkirjastatud ; jahitunnistuse koolituse 

        info ; viia vibujahi lubamine metskitsele EJS liikmete volinike koosolekule  

        arutelule. Juhatuse liikmed arutavad küsimust maakondades; LEADELL 

        Pilv Advokaadibüroo AS uus hinnakiri). 

                      

a) Klubi telefoni numbrit 53 321 325 ei kasutata praegu. 

Otsustati; telefoni number kinni panna  kuid esialgu numbrit mitte ära 

anda. 

Kõik poolt. 

 

b) Soome Riihimäe mess toimub 4-7. juuni 2020.a. 

Otsustati; saata info jahtkondadele , et osaleda soovijad saaksid endast teada 

anda. Võimalik ühiskülastus. 

Kõik poolt. 

 

c) Jahimajade meede ministri poolt allkirjastatud. 

Määrus „ Jahiulukite käitlemiskoha investeeringutoetus“ võeti vastu 

03.03.2020.a.  Taotluseid saab hakata esitama paari kuu pärast. 

Info võeti teadmiseks 

 

d) Jahitunnistuse koolituse info. 

Jahitunnistuse koolitus toimub alates 05.04.2020.a. Koolitus toimub ühe 

grupina (nii eestikeelsed kui venekeelsed isikud). Saavutatud on 

kokkulepped lektoritega ( Tõnis Korts ja Peeter Hussar). MTÜ Voka JK 

avab Konju lasketiiru mais.  

Liikmetele planeeritud koolitused. Lektor KAUR`ist tuleb rääkima 

loendusest, kuidas määratakse küttimislimiite jne.  

Sügisel tuleb Keskkonna Inspektsioon rääkima jahist. 

Info võeti teadmiseks. 

 



e) Info EJS - Viia vibujahi lubamine metskitsele EJS liikmete volinike 

koosolekule arutelule. Juhatuse liikmed arutavad küsimust maakondades; 

 

Juhatuse koosolek arutas antud küsimust. Seisukoht on hetkel pigem 

pooldav.    

Info võeti teadmiseks. 

 

f) LEADELL Pilv Advokaadibüroo AS uus hinnakiri. 

21.02.2020 saatis LEADELL Pilv Advokaadibüroo AS kliendilepingu 

muudatuse . Uus hind kohaldub alates 01.03.2020. 

Info võeti teadmiseks 

 

g) Järgmine juhatuse koosolek toimub 15.04.2020 algusega kell 9.00. 

 

 

 

                 

 

                 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                   Marko Vinni                                                                               Talvi Vestel 

                   Koosoleku juhataja                                                                       Protokollija 
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