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PÄEVAKORD 

 

1. Ida-Viru Jahimeeste Seltsi käibemaksukohustuslaseks muutmise otsus. 

2. Jahirahu läbiviimise eelarve kinnitamine.  

3. 2022 aasta Ida-Viru jahimeeste seltsi juhatuse valimised.  

4. Elektroonsete suurulukilubade kasutuselevõtt Ida-Virumaal.  

5. Uue jahikursuse hinna kinnitamine.  

6. Põdra, metskitse ja metsea jahi vahekokkuvõte.   

7. Juhatuse ja jahtkonna esimeeste ühine koosviibimine.   

8. Raamatute broneerime kingitusteks ja Iisaku muuseumi müügile andmine. 

9. Salaküttimisele viitavad tegurid Vaivara jahtkonnas 



10. Tunnustusavalduste läbi vaatamine veebruari juhatuse koosolekul.  

11. Muud küsimused. 

a) Uue juhatuse aja määramine 

               

1. Ida-Viru Jahimeeste Seltsi käibemaksukohustuslaseks muutmise otsus. 

 

Liikmetelt on tulnud arvamusi, et võiks kaaluda mõtet muuta Ida-Virumaa jahimeeste selts 

käibemaksukohustuslaseks. Juhatuse seisukohad on järgnevad, miks mitte muuta MTÜ-d 

käibemaksukohustuslaseks: 

a. Liikmetele tõuseks liikmemaks 20% tänasest liikmemaksu summast. 

b. Kauba müümisel lisanduks raamatutele käibemaksu 9% ja kalendritele ja muule 

jahikaubale 20% käibemaksu, mis tuleks ka meie liikmetelt. 

c. Vastavalt käibemaksuseadusele võib ainult käibemaksu tagasi küsida nende teenuste 

ja kaupade pealt, mida maksustatakse käibemaksuga. Seega võib käibemaksu tagasi 

küsida ainult kaupade müügi pealt ja teenuste pealt ei või, mis omakorda tähendab, 

et peab rakendama proportsionaalselt käibemaksu arvestust. Proportsionaalne 

käibemaksu arvestus tähendab seda, et osadelt ostuarvetelt võib käibemaksu tagasi 

küsida ja osadelt ei või, mis omakorda mõjutab raamatupidamise mahtu ja tõstab 

hinda. Lisaks on käibemaksukohustuslase raamatupidamises rohkem kirjeid, sest 

lisandub käibemaksu arvestus, mille tõttu tõuseb omakorda raamatupidamise hind. 

d. Kui kliendid e. jahtkonnad oleksid käibemaksu kohustuslased, siis nad saaksid ka KM-i 

tagasi küsida ja oleks mõistlik KM kohustuslaseks registreerida ja pakkuda neile seda 

võimalust, aga enamus kliendid on mittekäibemaksukohustuslased, kes ei saa 

käibemaksu tagasi küsida, mistõttu on neile ebaoluline käibemaksu arvestus. 

e. Ürituste korraldamise kulult saaks tagasi küsida KMu, aga samuti siis peab lisama 

müügiarvele KMi ja sisuline KMi võit on null, sest te müüte tooteid/teenuseid 

omahinnaga. 

f. Mõistlik oleks muuta MTÜ käibemaksukohustuslaseks ainult siis, kui viidaks ellu suuri 

projekte, kust saaks käibemaksu osa tagasi küsida. 

 

Ettepanek: Võttes arvesse kirjeldatud punkte, otsustada mitte muuta MTÜ Ida-Viru 

Jahimeeste Selts käibemaksukohustuslaseks.   

 

Toimus juhatuse hääletus: 

5 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud 

 

Otsus: Mitte muuta MTÜ Ida-Viru Jahimeeste Selts käibemaksukohustuslaseks. 
. 

 

 

2. Jahirahu läbiviimise eelarve kinnitamine.  

 

15.12.2021 kuulutati Ida-Virumaal Mäetagusel välja üle vabariigiline jahirahu. Täna on kõik 

arved laekunud ja „Jahirahu“ väljakuulutamise eelarve on järgmine: 



Ürituse kulu kokku oli 6148 eurot 

Millest Eesti Jahimeeste selts kattis kulusid 5083 euro eest 

Ida-Viru Jahimeeste Seltsil tuleb katta kulusid 1065 euro eest 

  
Ettepanek: Kinnitada „Jahirahu“ eelarve ja katta „Jahirahu“ ürituse korraldamise kulud 1065 

euro eest Ida-Virumaa jahimeeste seltsi eelarvest.   

 

Toimus juhatuse hääletus: 

5 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud 

 

Otsus: Kinnitada „Jahirahu“ eelarve ja katta „Jahirahu“ ürituse korraldamise kulud 

1065 euro eest Ida-Virumaa jahimeeste seltsi eelarvest.   

 

 

3. 2022 aasta Ida-Viru jahimeeste seltsi juhatuse valimised.  

 

Tänase juhatuse volitused lõppevad 2022 aasta aprillis. Järgmisel Ida-Virumaa jahimeeste 

seltsi üldkoosolekul tuleb seltsile valida uus juhatus.  

 

Juhatus teeb jahtkondadele ettepaneku esitada seekord uue juhatuse liikmekandidaadid  varem 

üldkoosolekule. Saate jahtkondades varem kandidaadid läbi mõelda ja esitada, ning 

võimalusel saata ka kandidaadi nägemus/tegevuskava mida soovitakse järgneval perioodil ellu 

viia.  

 

Ettepanek: Edastada info jahtkondadele.    

 

Info võetud teadmiseks 

 

 

4. Elektroonsete suurulukilubade kasutuselevõtt Ida-Virumaal.  

 

On maakondi kus on juba lubatud kasutada ja väljastada elektroonilisi suurulukilube. Tegime 

vastavasisulise järelpäringu Keskkonnaametile ja Eesti Jahimeeste Seltsile. Täna on võimalus 

ja valmisolek elektroonilisi suurulukilube väljastama hakata ka Ida-Virumaal alates uuest 

jahihooajast (1.03.2022).  

 

Ettepanek: Anda sisend Eesti Jahimeeste Seltsile ja Keskkonnaametile, et soovime alates 

1.03.2022 väljastada ja kasutada Ida-Viru jahimeeste seltsi jahipiirkondades elektroonilisi 

suurulukilube paralleelselt paberlubadega. Jahipiirkond saab ise valida millise süsteemiga 

lube kasutab.  

 

Toimus juhatuse hääletus: 

5 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud 

 

Otsus: Võtta kasutusele alates 1.03.2022 Ida-Viru jahimeeste seltsi jahipiirkondades 

elektroonilisi suurulukilube väljastamine ja kasutamine paralleelselt paberlubadega. 

Jahipiirkond saab ise valida millise süsteemiga lube kasutab. 

 

 

 



5. Uue jahikursuse hinna kinnitamine.  

 

Siiani oleme jahikursuse koolituse tasuks võtnud 300 eurot kursuslase kohta. Millele on 

lisandunud hiljem eksamitasud ja jahitunnistuse väljastamise tasu. Et kogu protsessi paremini 

raamatupidamislikult hallata teeb juhatuse esimees tõsta jahikursuse tasu 400 eurole 

kursuslase kohta. Tasu sisaldaks loenguid, lasketiiru algkoolitust koos laskemoonaga, kursuse 

lõpueksameid (teooria- ja laske), ühte riikliku teooriaeksamit ja jahitunnistuse vormistamist. 

 

Ettepanek: Tõsta jahikursuse tasu 400 eurole kursuslase kohta. Tasu sisaldab loenguid, 

lasketiiru algkoolitust koos laskemoonaga, kursuse lõpueksameid (teooria- ja laske), ühte  

riikliku teooriaeksamit ja jahitunnistuse vormistamist. 

 

Toimus juhatuse hääletus: 

5 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud 

 

Otsus: Tõsta jahikursuse tasu 400 eurole kursuslase kohta. Tasu sisaldab loenguid, 

lasketiiru algkoolitust koos laskemoonaga, kursuse lõpueksameid (teooria- ja laske), 

ühte riikliku teooriaeksamit ja jahitunnistuse vormistamist. 

 

 

6. Põdra, metskitse ja metseajahi vahekokkuvõte 

 

Põdra küttimise täitmise % 97. Struktuur liialt pullide poole kaldu.  

Kokku 382 369 148 122 99 97 40 33 27 336693 1

JN otsus 382 <33 >33 >34

Vahe -13  
 

Kaks nädalat enne metskitse küttimishooaja lõppu täitmise % 55 

Kokku 900 499 215 138 146 55 43 28 29 336693 1

JN otsus 947 <30 >35 >35

Vahe -448  
 

Metssea küttimise seis hea, murelikuks teeb, et SAK on osades jahtkondades sees.  

Kokku 421 450 261 75 36 37 38 42 27 0 62 60 40 52

58Maakonna küttimise % KAUR ettepanekust  
 

 

Info võetud teadmiseks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Juhatuse ja jahtkonna esimeeste ühine koosviibimine.   

 

Mitu korda on olnud plaanis läbi viia vabas vormis juhatuse ja jahtkonna esimeeste ühine 

koosviibimine. 

 

Ettepanek: Viia üritus läbi 4.02.2022 algusega kell 18:00 Rosi Puhkemajas 

 

Toimus juhatuse hääletus: 

5 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud 

 

Otsus: Juhatuse ja jahtkonna esimeeste ühine koosviibimine toimub 4.02.2022 Rosi 

Puhkemajas 

 

8. Raamatute broneerime kingitusteks ja Iisaku muuseumi müügile andmine. 

 

Iisaku Kihelkonna muuseum soovis 36 raamatut endale müüki võtta. Lisaks tuleks 

kingitusteks ja jagamiseks mingi osa raamatuid broneerida, mida ei müüda, vaid on 

kingitusteks mõeldud ja saab vajadusel kingitusteks jagada. 

 

Ettepanek: Anda Iisaku Kihelkonna muuseumile 36 raamatut müüki hinnaga 20 eurot/tk. 

Lisaks broneerida 150 raamatut Ida-Viru Jahimeeste Seltsile kingitusteks.  

 

 

Toimus juhatuse hääletus: 

5 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud 

 

Otsus: Anda Iisaku Kihelkonna muuseumile 36 raamatut müüki hinnaga 20 eurot/tk. Lisaks 

broneerida 150 raamatut Ida-Viru Jahimeeste Seltsile kingitusteks. 

 

9. Salaküttimisele viitavad tegurid Vaivara jahtkonnas. 

 

Detsembri kuus aastal 2021 toimusid Vaivara jahimaadel tegevused, mis viitavad 

salaküttimisele. Tegevusjälgede põhjal võib järeldada, et kütiti viis – kuus metssiga. Asi on 

antud menetlemiseks Keskkonnaametile. Senini kui Keskkonnaamet pole asja välja 

selgitanud Ida-Viru Jahimeeste Seltsi juhatus hinnanguid tegevusele ei anna.  

 

Info võetud teadmiseks 

 

10. Tunnustusavalduste läbi vaatamine veebruari juhatuse koosolekul.  

 

Palume esitada jahtkondadel Ida-Viru jahimeeste seltsi juhatusele kandidaadid 

tunnustusavalduste andmiseks, hiljemalt 10.02.2022 

 

 



11. Muud küsimused. 

a) Uue juhatuse aja määramine 

 

Järgmine Ida-Virumaa jahimeeste seltsi juhatus toimub 14.02.2022  
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