
   

 

 

Juhatuse  koosolek  

                                                                                       13. jaanuar  2021.a. 

 

Jõhvi , Oru 1a. 

 

 

 

PROTOKOLL  1-2021 

 

 

 
Koosoleku algus kell 09.00                                                                     Lõpp kell 10.50 

 

 

 

Koosolekut juhatas: Marko Vinni. 

 

Protokollis: Veiko Rosi. 

 

Koosolekul osalesid: 

 

Juhatuse liikmed:   Avo Randlo volitas Rudolf Pervuninit,  Marko Vinni, Veiko Rosi , 

Rudolf Pervunin ja Heiko Taim volitas Veiko Rosit. 

 

Puudusid: Tarmo Tomson ja Kaupo Tihvan   

Koosolekul revisjonikomisjoni liikmed ei osalenud  

 

 

PÄEVAKORD 

 

1. Tegevjuhi ametijuhendi muudatuste kinnitamine; 

2. Raamatupidamise teenuse hinnapakkumised ja teenuse pakkuja valimine; 

3. 2021 aasta esimese poolaasta tegevused; 

4. Muud küsimused;  

                        

1. Tegevjuhi ametijuhendi muudatuste kinnitamine. 

 

Viia tegevjuhi ametijuhendisse sisse muudatused, mis puudutab tegevjuhi tööaega.  

 



 

Toimus juhatuse hääletus: 

5 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud 

 

Otsus: Viia sisse muudatused ametijuhendis ja kinnitada tegevjuhi 

ametijuhend.  

 

 

 

2. Raamatupidamise teenuse hinnapakkumised ja teenuse pakkuja valimine. 

       

Hinnapakkumised on saadud järgnevatelt ettevõtetelt: 

a) Tulem Pluss OÜ – 104,16 eurot kuu 

b) Kreedit RT OÜ – 110 eurot kuu 

c) Aaroni raamatupidamine OÜ – 54,07 eurot kuu 

Hinnad ei sisalda käibemaksu, lisaks lisandub kõikidel pakkumistel majandusaasta aruande 

koostamise eest lisatasu.  

Ettepanek on sõlmida raamatupidamisteenuse odavaima hinnapakkujaga.  

               

          Toimus juhatuse hääletus: 

          5 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud 

 

Otsustati : Valida raamatupidamisteenuse pakkujaks Aaroni 

raamatupidamine OÜ. Sõlmida leping Ida-Viru Jahimeeste Seltsi ja Aaroni 

raamatupidamine OÜ vahel.                        

                  

               

                                 

3. 2021 aasta esimese poolaasta tegevused.   

 

 

Viirusest tulenevate piirangute tõttu ei saa küll pikemaid ja kindlamaid plaane teha. 

Olenemata sellest püüame 2021 aasta esimese poolaasta plaani täita järgnevalt: 

a) Jahtkondade vaheline viktoriinisari - (märts-aprill-mai) 

b) IVJS üldkoosolek – (märts) 

c) Hooaja lõpupidu – (aprill) 

d) Virumaa jahikultuuri näitus (Narva muuseum) – (aprill-mai)  

e) Noorjahimeeste jahitunnistuse koolitus – (aprill-mai)  

f) Virumaa jahilaskevõistluse sari – (mai-juuni)  

                  

                Toimus juhatuse hääletus: 

                5 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud 

 

Otsustati: Kinnitada 2021 aasta esimese poolaasta tegevused.   

 

Kinnitada  „TRAPPER 2020“ auhinnafond: 

Kinkekaardid „Jahipaunalt“ 

I koht – 450 eurot 

II koht – 250 eurot 

III koht – 200 eurot  



Üllatusauhind – 100 eurot 

              

                Toimus juhatuse hääletus: 

                5 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud 

 

Otsustati: Kinnitada „TRAPPER 2020“ auhinnafond.  

  

 

4. Muud küsimused.    

                    

 Metssigade küttimine – Iga kuu 10. kuupäevaks tuleb metssigade küttimisaruanne 

esitada Keskkonnaametile. Kontakt: Raivo Sass - Raivo.Sass@keskkonnaamet.ee  

 „TRAPPER2020“-  Tuletame liikmetele meelde, et jahihooaeg hakkab lõppema ja 

hakake vaikselt oma väikeulukeid kokku võtma ja pilte IVJS saatma. 

 Järgmine IVJS juhatus toimub 16.02.2021 kell 09:00 (Jõhvi).  

 

 

 

  

                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                   Marko Vinni                                                                               Veiko Rosi 

                   Koosoleku juhataja                                                                       Protokollija 

                                                                   

           /Allkirjastatud digitaalselt/                                                    /Allkirjastatud digitaalselt / 
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