
   

 

 

Juhatuse  koosolek  

                                                                                   22. august 2022.a. 

 

Jõhvi , Oru 1a. 

 

 

          PROTOKOLL 7-2022 

 

 
 

Koosoleku algus kell 10.00                                                                     Lõpp kell 11:30 

 

 

 

Koosolekut juhatas: Marko Vinni 

 

Protokollis: Veiko Rosi 

 

Koosolekul osalesid: 

 

Juhatuse liikmed: Marko Vinni, Heiko Taim, Veiko Rosi, Andres Tooming, Andrey 

Zhebrovskiy.  

 

 

Revisjonikomisjoni liikmeid koosolekul ei osalenud.  

 

 

PÄEVAKORD 

 

1. Taotluste läbivaatamine IVJS ühisjahi korraldamiseks;  

2. „Vereta jahi“ piltidest Ida-Virumaa jahikalendri loomine; 

3. Vabariikliku kokkutuleku eelarve ülevaatamine ja Kogu Pere Metsapäeva eelarve 

kinnitamine 

4. Vabariiklikul kokkutulekul osalenud võistlejate premeerimine;  

5. IVJS juhatuse esimehele volituste andmine vabariikliku kokkutuleku läbiviimiseks;  

6. Aru Kult 2022 taotlus toetuseks;  

7. Muud küsimused;  



 

 

               

1. Taotluste läbivaatamine IVJS ühisjahi korraldamiseks 

 

Kirjalike taotlusi ühisjahi korraldamiseks keegi ei esitanud. Maidla Jahimeeste Seltsilt tuli 

suuline pakkumine ühisjahi korraldamiseks. Maidla jahtkonnaga on suusõnaline kokkulepe 

jahi korraldamiseks olemas.  

 

Ettepanek: Kinnitada IVJS ühisjahi korraldajaks Maidla Jahimeeste Selts. Tasuda Maidla 

Jahimeeste Seltsile jahi korraldamiseks 1000 eurot. Eeldatav kuupäev jahi läbiviimiseks on 

21.10.2022  

 

5 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud 

 

Otsus: Kinnitada IVJS ühisjahi korraldajaks Maidla Jahimeeste Selts. Tasuda Maidla 

Jahimeeste Seltsile jahi korraldamiseks 1000 eurot. Eeldatav kuupäev jahi läbiviimiseks 

on 21.10.2022 

 

 

2. „Vereta jahi“ piltidest Ida-Virumaa jahikalendri loomine 

 

Sellel aastal toimus „Vereta Jaht“ Ida-Virumaal. Kahe päeva jooksul saadi päris palju ilusaid 

loodus fotosid. Seoses sellega tuli mõte, et võiks nendest piltidest koostada 2023 aasta 

jahikalendri. Esimese asjana pakkusime välja, et EJS võiks iga aastase jahikalendri koostada 

„Vereta Jahi“ piltidest. Ja kui nad selle mõttega päri ei ole, siis koostaks 2023 aasta 

jahikalendri ise eraldi.  

 

Ettepanek: Rääkida läbi EJS tegevjuhi T. Kortsuga, et 2023 aasta jahikalender koostataks 

selle aasta „Vereta Jahi“ piltidest. Lisaks küsida kalendri koostamise hinnapakkumist.   

 

5 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud 

 

Otsus: Rääkida läbi EJS tegevjuhi T. Kortsuga, et 2023 aasta jahikalender koostataks 

selle aasta „Vereta Jahi“ piltidest. Lisaks küsida kalendri koostamise hinnapakkumist 

 

3. Vabariikliku kokkutuleku eelarve ülevaatamine ja Kogu Pere Metsapäeva 

eelarve kinnitamine 

 

Vabariikliku kokkutuleku eelarve oli vastavalt Protokollile 5-2022 9.mai.2022 3000 eurot. 

Vabariikliku kokkutuleku kulud olid järgmised: 

Artikkel Kulu Kellele 

Laskemoon 61,5 Kutsemeisterlikkus 



Piletid 736 Osalejatle 

Särgid 520 Võisteljatele/osalejatele 

Võistlusalade 
tasu 425 Võistlejad 

Laskemoon 349,2 Laskjad 

Laskemoon 809,9 Laskjad 

 2901,6  
Seega kokkutuleku kulud jäid eelarve piiridesse.  

 

Vastavalt Protokollile 5-2022 9.mai.2022 oli Kogu Pere Metsapäeva läbiviimise eelarve 

kinnitatud 1000 eurot. Kuna IVJS puudub päeva läbiviimiseks telk ja lipud, siis tuleb need 

juurde tellida. Seoses sellega läheks summa eelarvest 558,20 euroga üle.   

 

 

Ettepanek: Tellida telk ja lipud ning kinnitada  Kogu Pere Metsapäeva 27.08.22 osalemise 

eelarveks 1558,20 eurot.  

 

5 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud 

 

Otsus: Tellida telk ja lipud ning kinnitada  Kogu Pere Metsapäeva 27.08.22 osalemise 

eelarveks 1558,20 eurot. 

 

 

4. Vabariiklikul kokkutulekul osalenud võistlejate premeerimine 

 

IVJS juhatusele on tulnud ettepanek premeerida vabariiklikul kokkutulekul auhinnalistele 

kohtadele tulnud võistlejaid.  

Juhatuse seisukoht on selles küsimuses järgmine: 

1) Maakonna esindamine on pigem auasi ja sellele ei peaks järgnema lisa hüvesid 

2) IVJS on kõik kulud seoses kokkutuleku osalemisega võistlejatele katnud 

3) IVJS korraldab iga aasta ühisjahi, kuhu on kõik kokkutulekul võistelnud osalejad 

oodatud 

4) Oma ala parimaid on juba kokkutulekul autasustatud  

5) Täna on kõik jahtkonnad iseseisvad ja väljastavad suurulukilube ise. Kindlasti ei ole 

IVJS juhatusel enam võimalik jagada kellelegi lisa küttimislube oma äranägemise 

järgi.  

Ettepanek: Lähtuda nendest viiest punktist ja nende järgi edaspidi ka orienteeruda.  

 

5 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud 

 

Otsus: Lähtuda nendest viiest punktist ja nende järgi edaspidi ka orienteeruda. 

 

 

 



5. IVJS juhatuse esimehele volituste andmine vabariikliku kokkutuleku 

läbiviimiseks 

 

Järgmine Eesti Jahimeeste Seltsi vabariiklik kokkutulek toimub Ida-Virumaal. Kokkutuleku 

läbiviimiseks tuleb määrata isik, kes selle eest vastutab ja kes komplekteerib kokkutuleku 

läbiviimise meeskonna.  

 

Ettepanek: Anda volitused IVJS juhatuse esimehele Marko Vinni-le 2023 aasta EJS 

vabariikliku kokkutuleku läbiviimiseks ja korraldusmeeskonna komplekteerimiseks.  

 

Marko Vinni taandas ennast hääletusest.  

 

4 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud 

 

Otsus: IVJS juhatuse esimees Marko Vinni vastutab 2023 aasta EJS vabariikliku 

kokkutuleku läbiviimise ja korraldusmeeskonna komplekteerimise eest.  

 

6. Aru Kult 2022 toetustaotlus 

MTÜ Ida-Viru Jahilaskurklubilt on tulnud toetustaotlus Aru Kult 2022 läbiviimiseks, mis 

toimub 18.september 2022.a., summas 250 eurot. 

Ettepanek: Tegemist on maakonna laskevõistlusega, siis oleks ettepanek taotlus rahuldada ja 

toetada üritust 250 euroga.  

 

5 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud 

 

Otsus: Taotlus rahuldada ja toetada MTÜ Ida-Viru Jahilaskurklubi Aru Kult 2022 

läbiviimisel, mis toimub 18.september 2022.a., summas 250 eurot 

 

7. Muud küsimused 

 

a) Uue juhatuse aja määramine 

 

Järgmine Ida-Virumaa jahimeeste seltsi juhatus toimub 19.09.2022 kell 10:00 
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