
 

 

Ida-Viru Jahimeeste selts MTÜ 

üldkoosoleku protokoll 

 

Aeg ja koht:   30.04.2022 kell 10.00 Jõhvi linn Oru tn 1a 

 

Osavõtjad:  Kohal oli 18  liiget, puudus 2 liiget (Lisa 1), üldkoosolek on 

otsustusvõimeline 

 

Esitatud päevakord: 

1. Üldkoosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine; 

2. IVJS 2021/2022 aasta tegevusaruanne; 

3. 2021 aasta majandusaasta aruande kinnitamine; 

4. 2022 majandusaasta eelarve kinnitamine; 

5. Revisjonikomisjoni protokoll; 

6. Ida-Viru Jahilaskurklubi ülevaade tehtud tegevustest; 

7. Põtrade bioproovide 100% määramine 2022 aasta jahihooajal; 

8. IVJS juhatuse valimine; 

9. IVJS revisjonikomisjoni valimine; 

Üldkoosoleku otsused: 

Üldkoosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine. 

Esitati koosoleku juhatajaks  Roland Peets, koosoleku protokollijaks  Veiko Rosi, 

Häältelugemiskomisjoni liikmeteks Rasmus Rooden ja Rudolf Uustal. 

Hääletati: poolt 18, vastu 0, erapooletuid 0 

 

1. Päevakorra kinnitamine 

1.1. Tehti ettepanek muuta päevakorda, lisada 8 päevakorrapunktiks muud küsimused ja 

juhatuse ja revisjonikomisjoni valimised teha korraga 9 punktina.  

Hääletati: poolt 18, vastu 0, erapooletuid 0 

 

Kinnitatud päevakord: 

2. IVJS 2021/2022 aasta tegevusaruanne; 

3. 2021 aasta majandusaasta aruande kinnitamine; 

4. 2022 majandusaasta eelarve kinnitamine; 

5. Revisjonikomisjoni protokoll; 

6. Ida-Viru Jahilaskurklubi ülevaade tehtud tegevustest; 

7. Põtrade bioproovide 100% määramine 2022 aasta jahihooajal; 

8. Muud küsimused 

9. Juhatuse ja revisjoni komisjoni valimiste häältelugemis komisjoni protokolli kinnitamine 



 

 

 

 

2. IVJS 2021/2022 aasta tegevusaruanne 

2.1. Ettekandja Marko Vinni. MTÜ aasta tegevusaraunne oli põhjalik ja ettekandjale küsimusi ei 

tekkinud. Aruanne on lisatud protokollile( Lisa 2).  

Koosolek võttis tegevusaruande teadmiseks.  

 

3. 2021 aasta majandusaasta aruande kinnitamine  

3.1. Ettekandja Marko Vinni. MTÜ majandusaasta aruanne kuulati ära ja koosolekul küsimusi ei 

tekkinud. Liikmetele oli eelnevalt majandusaasta aruanne saadetud e-mailile tutvumiseks. 

Hääletati: poolt 18, vastu 0, erapooletuid 0 

 

4. 2022 majandusaasta eelarve kinnitamine 

4.1. Ettekandja Marko Vinni. Tegevjuht tegi ülevaate 2022 aasta eelarve kohta ülevaate ning 

tegi ettepaneku kinnitada 2022 aasta eelarve lähtudes 2021 eelarvest. 2022 aasta 

majandusaasta eelarve oli saadetud liikmetele eelnevalt tutvumiseks e-mailile. Kohapeal 

täiendavaid küsimusi ei tekkinud.  

Hääletati: poolt 17, vastu 0, erapooletuid 1 

 

5. Revisjonikomisjoni protokoll  

5.1. Ettekandja Matti Alles- Revisjonikomisjoni vaatas läbi 2021 majandusaasta aruande ja 

dokumendid. Komisjon revisjoni käigus ei tuvastanud MTÜ tegevuses ebakõlasid. 

Mittetulundusühing on järginud head raamatupidamis tava oma tööd tehes.  

Üldkoosolek võttis info teadmiseks. 

 

6. Ida-Viru Jahilaskurklubi ülevaade tehtud tegevustest 

6.1. Ettekandja Kaupo Tihvan. Koosolekul viibijatele tehti ülevaade 2021 aasta tegevustest ja  

laskevõistlusete tulemustest, lisaks informeeriti 2022 plaanidest kuhu minnakse võistlema ja 

millised võistkonnad. 

Üldkoosolek võttis info teadmiseks. 

 

7. Põtrade bioproovide 100% määramine 2022 aasta jahihooajal 

7.1. Tegevjuht Marko Vinni tegi ülevaate 2021 aasta kogumiste tulemustest. Antud tegevus sai 

üle Eesti kiita, selle tulemusena saadi teada teaduslik põtrade populatsiooni info Ida-

Virumaa kohta. Seega tegi tegevjuht üldkoosolekule ettepanku jätkata ka 2022 aastal nende 

proovide võtmisega. 

Hääletati: poolt 10, vastu 6, erapooletud 2.  

 

8. Muud küsimused 

8.1. Kaupo Tihvan küsis mis seisus on jahipidamise kasutus lepingud? Vastas Marko Vinni- 

Kõik Ida-Viru jahiseltsid on saanud oma jahimaadel sõlmitud kasutuslepingut maade 

omanikega mille tulemusena on nad saanud ka heakskiidu Jahindusnõukogust, mille peale 

tegevjuht on saatnud Keskkonnaametisse lepingute sõlmimise pikendamise taotluse 



 

 

järgmiseks 10 aastaks. Seoses õiguskantsleri kirjaga Keskkonnaametile mis tuleneb teiste 

isikute kaebusest, on Keskkonnaamet võtnud meie lepingute pikendamise taotlusele 

vastamiseks täiendavat  kaks kuud vastamis tähtaega. 

8.2. Veiko Rosi  küsis mis üldkoosolek arvab Oru tn 1a Jõhvi linnas asuvast Ida-Viru Jahimeeste 

seltsile kuulust majast, mis on Teie nägemis antud hoonest. Toimus arutelu, et kõik 

tunnistavad, et antud hoone nõuab kulutusi. Tuleb leida lahendusi kuidas kulutusi 

vähendada ning kas see hoone on üldse MTÜ le vajalik. Üldkoosolek tegi uuele juhatusele 

ettepaneku koostada tegevuskava võimalikest arengu variantidest ja esitada üldkoosolekule 

otsuse tegemiseks.  

 

9. IVJS juhatuse  ja revisjonikomisjoni valimine.  

9.1. MTÜ põhikirja järgi võib olla juhatuse liikmeid 5-7 inimest. Tehti ettepanek valida juhatus 

7 liikmeline, 

Hääletati: poolt 18, vastu 0, erapooletud 0.  

 

9.2. Valimiste käigus selgus, et on mõistlik vahendada juhatuse liikmete arvu ja tehti ettepanek 

tühistada käesoleva koosoleku otsus 9.1 ja valida juhatus viie liikmeline. 

Hääletati: poolt 18, vastu 0, erapooletud 0.  

 

9.3. Juhatu liikme kandidaatideks esitati: Veiko Rosi, Heiko Taim, Marko Vinni, Andrey 

Zhebrovskiy, Raigo Lembinen, Andres Tooming 

 

9.4. Revisjonikomisjoni liikme kandidaatideks esitati:  Roland Peets, Matti Alles, Avo Randlo 

 

9.5. Viidi läbi hääletamise protseduur ja esitati kinnitamiseks Häältelugemise komisjoni valimis 

tulemuste protokoll( Lisa 3). 

Hääletati: protokolli kinnitamise poolt 17, vastu 0, erapooletud 0. 1 liige ei osalenud 

hääletusel. 

 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/     /allkirjastatud digitaalselt/ 

 

 

Koosoleku juhataja  Protokollija 

Roland Peets                                                                Veiko Rosi 

 

 

 

 

 

 

 

 


