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PÄEVAKORD 

 

1. IVJS üldkoosoleku kokku kutsumine; 

2. Linnujahi tuusikute väljastamine;  

3. Linnujahi hinnakirja muutmine ja kinnitamine; 

4. Linnujahi koolitus;  

5. Muud küsimused;  

 

 

 

 

 



               

1. IVJS üldkoosoleku kokku kutsumine. 

 

Tühistada PROTOKOLL nr. 6-2021 (28.06.2021) otsus viia läbi elektrooniline hääletus 

liikmete vahel seoses maarendilepingute pikendamise küsimusega.  

 

Toimus juhatuse hääletus: 

7 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud 

 

Ettepanek: Kutsuda kokku IVJS üldkoosolek 28.08.2021 kell 09:00 asukohaga Jõhvi, Oru 

1a.  

Järgneva päevakorraga: 

1. Maarendilepingute pikendamisest;  

2. Muud küsimused;  

 

Toimus juhatuse hääletus: 

7 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud 

 

Otsus: Kutsuda kokku IVJS üldkoosolek 28.08.2021 kell 09:00 asukohaga Jõhvi, Oru 1a.        

Järgneva päevakorraga:  

 1. Maarendilepingute pikendamisest;  

 2. Muud küsimused; 

 

IVJS üldkoosolekul osaleb ka EJS tegevjuht Tõnis Korts, RMK jahinduse peaspetsialist Kalev 

Männiste, Keskkonnaameti jahinduse büroo juhataja Aimar Rakko   

 

 

    2.  Linnujahi tuusikute väljastamine 

 

IVJS liikmed on juriidilised isikud, kes saavad ise lube oma jahipiirkonda väljastada. 

Vältimaks eelmise aasta segadust linnujahi lubade väljastamise ja loa tasude üle tuleks võtta 

vastu otsused, et süsteem oleks kõigile ühe moodi arusaadav. Kõikide linnujahi korraldavate 

jahtkondade esimeestega on kokkulepped ja tingimused läbi räägitud ning tingimused on 

järgmised: 

a) Kalvi rand – MTÜ Kiviõli Jahimeeste Ühing – kontakt: Veiko Rosi – 5347 8185,  

veiko.rosi@gmail.com – Väljastavad ise ja volitused lubade väljastamiseks on antud ka IVJS 

b) Saka rand – MTÜ Kohtla-Nõmme Jahtkond – kontakt: Rasmus Rooden – 5621 7297,  

rasmus.rooden@gmail.com – Väljastavad lube ainult ise 

c) Ontika mere äär – MTÜ Ontika Jahiselts – kontakt: Allan Simm – 5568 3590,  

ontikajahiselts@gmail.com – Väljastavad lube ainult ise 

d) Narva veehoidla – MTÜ Auvere Jahtkond - kontakt: Andrei Šilin – 528 9858, 

auverejahtkond@ya.ru  - Väljastab load IVJS 

 

Ettepanek: Info võetud teadmiseks  

 

3. Linnujahi hinnakirja muutmine ja kinnitamine 

 

Linnujahi tuusikute väljastamise hinnakiri on kõikidel jahtkondadel erinev. Keskmiselt 

soovivad jahtkonnad saada linnujahi loa väljastamise eest 40 eurot. Et jahtkonnale jääks 

rohkem raha kätte, tuleb kinnitada IVJS uus hinnakiri linnujahi tuusikute väljastamisel.  
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Ettepanek: Kinnitada linnujahi tuusikute (väikeulukiload) väljastamise hinnaks 50 eurot, 

millest 10 eurot jääb IVJS ja 40 eurot jahtkonnale. Tuusiku väljastamise hinnaks 50 eurot 

kõikidele, kes soovivad tuusikut saada, olenemata kas on IVJS liige või ei.  

 

Toimus juhatuse hääletus: 

7 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud 

 

Otsus: Linnujahi tuusikute (väikeulukiload) väljastamise hinnaks 50 eurot, millest 10 

eurot jääb IVJS ja 40 eurot jahtkonnale. Tuusiku väljastamise hinnaks 50 eurot 

kõikidele, kes soovivad tuusikut saada, olenemata kas on IVJS liige või ei 

 

4. Linnujahi veebikoolituskoolitus 18.08.2021 

 

18.augustil 2021 algusega kell 16.00 toimub veebikoolitus „Veelinnujaht“. Koolituse hinnaks 

on 100 eurot. EJS korraldab veebikursuse välisriigi jahitunnistust omavatele isikutele 

veelinnujahiks väikeuluki jahiloa andmisel läbitava koolituse läbiviijale.  

IVJS tegevjuht väljastab samuti veelinnujahiks väikeulukilube ja puutub turistidega kokku, 

siis peaks tegevjuht kindlasti koolituse läbima. 

 

Ettepanek: Saata IVJS tegevjuht Marko Vinni koolitusele ja tasuda IVJS eelarvest koolituse 

tasu 100 eurot.  

 

Marko Vinni taandas ennast hääletusest  

 

Toimus juhatuse hääletus: 

6 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud 

 

Otsus: Saata IVJS tegevjuht Marko Vinni koolitusele ja tasuda IVJS eelarvest koolituse 

tasu 100 eurot. 

 

5. Muud küsimused 

a) Teha järelpäring Keskkonnaametile seoses karujahiga. Järgnevatel aastatel võiks 

otsuseid tehes konsulteerida ka maakonna jahimeestega.  

b) Ida-Viru jahiajaloo raamat on saanud trükkimise rahastuse. Esialgne plaan on 

raamatu esitlemiseks detsember 2021.  

c) Tellida uued soolakivid müügiks.  
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