
   

 

 

 

 

 

 

 

Juhatuse  koosolek  

                                                                                             14. oktoober  2020.a. 

 

Jõhvi , Oru 1a. 

 

 

 

PROTOKOLL  09-2020 

 

 

 
Koosoleku algus kell 09.00                                                                           Lõpp kell 10.45 

 

 

 

Koosolekut juhatas: Marko Vinni. 

 

Protokollis: Veiko Rosi. 

 
Koosolekul osalesid: 

 

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

 

Pervunin  , Tarmo Tomson ja Heiko Taim. 

 

Koosolekule osalesid ka revisjonikomisjoni liikmed Martin Mägi ja Mati Alles.  

 

 

PÄEVAKORD 

 
1. Alajõe jahtkond ja selle õigusjärgse MTÜ kinnitamine; 

2. Kindlustus pakkumised; 

3. Karu jaht koertega – ettepanek seaduse muudatuseks; 



4. Edasine töökorraldus IVJS-is;   

5. Muud küsimused;  

 

 

Sünnipäevaliste õnnitlemine. 

Õnnitleti juhatuse liiget Avo Randlot  

                        

1. Alajõe jahtkond ja selle õigusjärgse MTÜ kinnitamine 

 

Alajõe jahtkonnale on antud mitu tähtajalist tärminit oma liikmelisuse 

määramiseks ja õigusjärgse MTÜ valimiseks. Tänaseks päevaks pole selgeid ja 

seaduslike otsuseid suudetud vastu võtta ja IVJS juhatusele edastada.  

Sellest lähtuvalt tuleb juhatusel endal määrata õigusjärgne MTÜ kellega sõlmida 

maakasutusleping: 

Eelnevat tuleb tühistada kõik Alajõe jahtkonnaga seotud varasemad juhatuse 

otsused: 

 

Ettepanek tühistada järgnevad juhatuse otsused: 

Tühistada otsused: PROTOKOLL 03-2020 punkt 2. MTÜ Alajõe jahtkonna 

vastuvõtmise osas. Ja PROTOKOLL 06-2020 punkt 5.6; Alutaguse JK MTÜ 

vastuvõtmise osas.  

 

Toimus juhatuse hääletus: 

4 poolt, 1 vastu ja 2 erapooletud 

 

Otsus: Tühistada otsused: PROTOKOLL 03-2020 punkt 2. MTÜ Alajõe 

jahtkonna vastuvõtmise osas. Ja PROTOKOLL 06-2020 punkt 5.6; Alutaguse 

JK MTÜ osas. 

 

Ettepanek: Võtta MTÜ IVJS-i liikmeks MTÜ Alutaguse jahtkond  ja sõlmida 

leping.  

 

Toimus juhatuse hääletus: 

4 poolt, 2 vastu ja 1 erapooletud 

Otsuse vastu olid (Kaupo Tihvan ja Avo Randlo)  

 

Otsus: MTÜ IVJS-i liikmeks võtta vastu MTÜ Alutaguse jahtkond ja 

sõlmitakse leping. 

 

 

2. Kindlustus pakkumised 

       

              IVJS hoonele (Jõhvi, Oru 1a) on esitatud 4 pakkumist.  

               

              Ettepanek: Valida nelja kindlustuse pakkuja seast välja odavaim pakkumine.  

    

              Otsustati : Võtta pakkumine Salva kindlustusest, põhjendusega, et on odavaim.                       

                  

              Kõik juhatuse liikmed poolt. 

 



 

 

                                 

3. Karu jaht koertega – ettepanek seaduse muudatuseks 

 

Karu küttimine toimub enamjaolt kahjustuste vältimiseks, siis 

praegusel hetkel puudub meil kindlus, et tabatud karu on nimelt see 

isend kes kahjustuse tekitas. Kui kahjustuskohas  kohe koer jäljele 

panna siis oleme kindlad, et karu kes tabatakse on nimelt see keda 

vaja. Pragune jahiseadus ei anna meile 100 protsendilist kindlust , et 

võime haavatud  karu koeraga jälitada, samuti autoavarii tagajärgi 

kontrollida. See on vajalik inimeste ohutuse tagamiseks. 

Ettepanek: Muuta jahiseadust ja anda sisend jahiseaduse muutmiseks. Lubades koertega 

pidada karujahti ja lubada koertega haavatud karu jälitamist.  

                  

Otsustati: Anda sisend EJS-i juhatusele seaduse muudatusettepaneku tegemiseks.  

 

                 Kõik juhatuse liikmed poolt. 

 

Juhatuse koosolekult lahkus Kaupo Tihvan kell: 09:49 

 

4. Edasine töökorraldus IVJS-is  

 

 

Juhatus arutas kuidas muuta seltsi töökorraldus efektiivsemaks ja vähendada kulusid. 

 

Ettepanek: Viia raamatupidamine seltsi alt välja ja tsentraliseerime raamatupidamise teenuse, 

ning koondame raamatupidaja koha. 

 

Raamatupidaja Talvi Vestel on soovi avaldanud, et lahkudes sooviks ta kaasa võtta vana 

tööarvuti, klaviatuuri ja printeri. Et saaks ka edaspidi jahtkondadele raamatupidamisteenust 

osutada.  

 

Otsustati: Üleminekuajaks ja kohanemiseks anda 5 kuud. Koondada raamatupidaja 

koht, viimaseks tööpäevaks on 31.03.2021. Järgmiseks juhatuseks võtta kolm 

hinnapakkumist raamatupidamisteenust osutavatelt ettevõtetelt. Raamatupidaja Talvi 

Vestli soovile tuleme vastu, sest antud vahendid on amortiseerunud.  

  

 

Kõik juhatuse liikmed poolt. 

 

5. Muud küsimused 

 

Juhatus arutas 2023 aasta uute maakasutuslepingutega seotud küsimusi. 

 

Ettepanek on viia läbi seminar 2021 aasta alguses, kus kõik huvigrupid saaksid oma 

seisukohti väljendada. Ning me saaksime ühiselt selle teemaga edasi minna ja seisukoha 

kujundada.  
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