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Koosoleku algus kell 09.00                                                                     Lõpp kell 11:20 

 

 

 

Koosolekut juhatas: Marko Vinni 

 

Protokollis: Veiko Rosi 

 

Koosolekul osalesid: 

 

Juhatuse liikmed: Rudolf Pervunin, Marko Vinni, Veiko Rosi, Kaupo Tihvan, Heiko 

Taim, Avo Randlo ja Tarmo Tomson  

 

Koosolekul revisjonikomisjoni liikmed ei osalenud  

 

 

PÄEVAKORD 

 

1. Kinnitada igaaastane jahitrofeede hindamine Ida-Viru Jahimeeste Seltsis 

2. Jahinduse valikkursus läbi viimine mõnes gümnaasiumis  

3. EJS volikogu 17.06.2021   

4. Medalite tellimine 2021 aasta hinnatud jahitrofeedele 

5. Metskitse jaht 

6. Jahiraamatu kujunduse hinna kinnitamine 

7. Kalendri loomine  

8. Tegevjuhi puhkuse avalduse kinnitamine  

9. Muud küsimused: 

a. jahindusnõukogu info;   

b. järgmise juhatuse aja määramine;                      



 

 

               

1. Kinnitada igaaastane jahitrofeede hindamine Ida-Viru Jahimeeste Seltsis 

 

Tõsta maakondliku jahitrofeede väärindamise mainet ja anda võimalus maakonna hindajatele 

trofeeekspertide kõrval trofeesid hinnata ja läbi selle oma kvalifikatsiooni tõsta. On ettepanek 

järgmine.  

 

Ettepanek: Hinnata iga jahiaasta lõpus trofeeväärilised trofeed ja põdrasarved hinnata koos 

Ida-Virus toimuva „Põdrapäevaga“.  

 

Toimus juhatuse hääletus: 

7 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud 

 

Otsus: Hinnata iga jahiaasta lõpus trofeeväärilised trofeed ja põdrasarved hinnata koos 

Ida-Virus toimuva „Põdrapäevaga“.  

 

 

 

2. Jahinduse valikkursus läbi viimine mõnes gümnaasiumis  

 

Noorjahimeeste pealekasv on aeglane ja tänapäeva looduskaitseliste tegevuste valguses, peaks 

noortega rohkem tegelema ja neile loodust ja jahindust tutvustama. Ettepanek on võtta 

ühendust mõne maakonna gümnaasiumiga ja pakkuda välja jahinduse valikkursus 

gümnaasiumi klassile.  

 

Ettepanek: Võtta ühendust koolidega ja pakkuda valikkursuse läbiviimise võimalust. 

 

Toimus juhatuse hääletus: 

7 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud 

 

Otsus: Võtta ühendust koolidega ja pakkuda valikkursuse läbiviimise võimalust. 

 

3. EJS volikogu 17.06.2021   

 

EJS volinike korraline üldkoosolek toimub neljapäeval 17. juunil 2021 a. algusega kell 11.00 

Siidrifarmis, Harjumaal Virla külas. Volinike koosolekul antakse üle ka teenetemärgid.  

EJS volinike üldkoosolekul peab olema MTÜ Ida-Virumaa Jahimeeste Seltsi poolt esindatud  

olema 9 liiget. 7 liiget on juhatusest, neid valima ei pea, kuna on B-kaardil. Kaks volinikku  

tuleb kinnitada juhatuse poolt.   

 

Ettepanek: Kinnitada volinikeks Martin Mägi ja Raivo Sass. 

 

Toimus juhatuse hääletus: 

7 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud 

 

Otsus: EJS volinike üldkoosolekul 17. juunil 2021 a.esindab MTÜ Ida-Virumaa  

Jahimeeste Seltsi 9 volinikku järgnevalt: 

 



1. Veiko Rosi – juhatuse liige 

2. Rudolf Pervunin – juhatuse liige 

3. Kaupo Tihvan – juhatuse liige 

4. Heiko Taim – juhatuse liige 

5. Tarmo Tomson – juhatuse liige 

6. Marko Vinni – juhatuse liige 

7. Martin Mägi – juhatuse otsusega 

8. Raivo Sass – juhatuse otsusega 

9. Urmas Rooden – juhatuse otsusega  

 

 

4.  Medalite tellimine 2021 aasta hinnatud jahitrofeedele 

 

Sellel aastal EJS trofeenäitust ei toimu ja EJS poolt ei väljastata ka trofeemedaleid hinnatud 

trofeedele on ettepanek need ise tellida.  

 

Ettepanek: Tellida 2021 aasta hinnatud trofeedele medalid (kuld, hõbe, pronks), kokku 41 

hinnatud trofeele. Vastavalt tellitud medali kujundusele ja vastavalt hinnapakkumisele 9 

eurot/tk.   

 

Toimus juhatuse hääletus: 

7 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud 

 

Otsus: Tellida 2021 aasta hinnatud trofeedele medalid (kuld, hõbe, pronks), kokku 41 

hinnatud trofeele. Vastavalt tellitud medali kujundusele ja vastavalt hinnapakkumisele 

9 eurot/tk 
 

5. Metskitse jaht 

 

Jahindusnõukogu pole selle aasta metskitse küttimislimiite veel kokku leppinud ja kinnitanud. 

Sellegi poolest saavad jahtkonnad sokujahiga alustada vastavalt enda poolt määratud ja 

KAUR-ile edastatud limiitide alusel.  

 

Info võetud teadmiseks ja jahtkondadele edastamiseks.  

 

6. Ida-Viru jahiraamatu kujunduse hinnapakkumise kinnitamine 

 

Ida-Viru Jahimeeste Seltsi poolt tellitud ajalooline jahiraamatu käsikiri hakkab valmis saama. 

Raamatu trükkimiseks on esitatud kaks projekti. Enne käsikirja trükki saatmist tuleb lasta 

raamat kujundada. Raamatu kujundamise hinnapakkumine on 1700 eurot. 

 

Ettepanek: Kinnitada Ida-Viru jahiraamatu kujunduse hinnapakkumine hinnaga 1700 eurot.  

 

Toimus juhatuse hääletus: 

7 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud 

 

Otsus: Teostada Ida-Viru jahiraamatu kujundus hinnaga 1700 eurot.  

 

 

 



 

7. Kalendri loomine  

 

Tegevusi on palju ja võiks luua kalendri, kus on tegevused kajastatud ja kõigile avalikud, nii 

on kõigil liikmetel oma tegevusi lihtsam planeerida. Näiteks trofee hindamise kuupäevad, 

ühisjahid, põdrapäevad jne.  

 

Ettepanek: Koostada kalender jooksvalt läbi e-posti.  

 

Toimus juhatuse hääletus: 

7 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud 

 

Otsus: Koostada kalender jooksvalt läbi e-posti. 

 

8. Tegevjuhi puhkuse avalduse kinnitamine  

 

Tegevjuht esitas Ida-Viru Jahimeeste Seltsi juhatusele puhkuse avalduse.  

 

Ettepanek: Rahuldada tegevjuhi puhkuse avaldus ja kinnitada puhkus ajavahemikus 

05.07.2021 – 31.07.2021 

 

Toimus juhatuse hääletus: 

Marko Vinni taandas ennast hääletusest  

6 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud 

 

Otsus: Ida-Viru Jahimeeste Seltsi tegevjuht on puhkusel alates 05.07.2021 kuni 

31.07.2021 

 

9. Muud küsimused: 

 

a. jahindusnõukogu info;   

 

Kaupo Tihvan andis ülevaate 25.05.2021 toimunud Ida-Viru jahindusnõukogust 

 

b. Järgmise juhatuse aja määramine 

 

Järgmine juhatus toimub 28.06.2021 kell 09:00 (Jõhvi, Oru 1a).  
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