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Ida-Viru Jahimeeste Seltsi  2016 aasta üldkoosoleku protokoll 
 
 
Koosoleku algus 11:35 
Lõpp :16:20 
Kohal  jahtkondade esindajad koos volitustega.   
2015.a. lõpuks oli Seltsis 630 jahimeest. 
Koosolekul osales 48 jahimeest koguhäältega 461 häält. (vajalik 2/3 hääli 420) 
Koosolek on hääleõiguslik. 
 
 
 
 
 
Päevakord 
1. Koosoleku juhataja, protokollija, häältelugemis komisjoni valimine. 
2. Koosoleku kodukorra ja päevakorra kinnitamine. 
3. IVJS juhatuse esimehe Enn Männiste ülevaade juhatuse tööst. 
4. IVJS  2015. aasta majandusaasta aruanne. 
5. Revisjonikomisjoni aruanne  . 
6. Esitatud aruannete kinnitamine. 
7. 2016.a majandusaasta eelarve . 
8. 2016 majandusaasta tegevuskava . 
9. Põhikirja muudatused. 
10. Uue juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine. 
11. Muud küsimused ja informatsiooni vahetus (sõnavõtud jne.). 

 
 

1. Koosoleku juhataja, protokollija, häältelugemis komisjoni valimine. 
Ettepanek – juhatab Roland Peets, protokollib Avo Randlo.  
Poolt, vastu. Erapooletud. Kõik poolt.  

Häältelugemiskomisjon. Jahimehed: Egert Malts, Rain Salk , MarkoVinni. 

Poolt, vastu. Erapooletud. Kõik poolt.  

 
2. Päevakorra tutvustamine ja kinnitamine. 
Päevakorra muudatusettepanekuid ei olnud, vastu võetud. 
 



3. Juhatuse esimehe hr. Enn Männiste ülevaade juhatuse tööst. 
Mittetulundusühing Ida-Viru Jahimeeste Seltsi registrikood 80050897(edaspidi Selts)   asutati 
1998.aastal. Seltsi põhikiri on vastu võetud 15.08.1998.a ning muudetud 26.04.2003.a. ja 
19.05.2007.a. Seltsi posti aadress on Oru 1A, Jõhvi 41535Seltsi majandusaasta algab 01 jaanuaril 
ja lõpeb 31 detsembril jne ……… 
 
4. IVJS 2015  majandusaasta aruanne. 
Pr. Talvi vestel esitas majandusaasta aruande. 
Küsimus: Mis kajastub muude tulude all? Vastus – siin kajastub liikmete tulud EJS-t, lasketiirus 
taldrikute müügist saadud summad jne. 
 
5. Revisjoni komisjoni aruanne. 
Revisjoni komisjoni aruande esitas juhatuse liige hr. Kaupo Tihvan (revisjonikomisjoni esimehe, 
hr. Roland Pullerits´i  suulise palve alusel). 
Komisjon hindab IVJS tegevuse heaks. 
 
6. Aruannete kinnitamine. 
Majandusaasta kinnitamine -  vastu 0, erapooletud 0 ülejäänud 461 poolt 

 
7. 2016.a majandusaasta eelarve . 
Pr. Talvi Vestel selgitas eelarve moodustamise aluseid ja täitmise prognoose. 
Enn Männiste: Juhatuse kommentaar prognoosile aastaks 2016 on: oleme tulude ja kulude poole 
tasakaalustanud ja välja arvutanud. Tänase seisuga on metssigade lubade väljakirjutamine tasuta 
seega tulude poolel need ei kajastu ja raha ei laeku.  
Koosoleku juhataja: On ettepanekuid, küsimusi?  
Mis põhjustab liikmemaksu prognoosi vähenemist? 
Vastus: see on tingitud liikmemaksust vabastamine, liikmete voolavus ühest organisatsioonist teise, 
liikmete lahkumine siis ilmast, koolituste suur kulu. 
Sihtfinantseerimine – Konju tiiru sihtfinantseerimine PRIA rahadest. Jõhvi maja remont 10 % meie 
rahadest. 
Küsimus heitemasinate soetamise kohta: kas ostetakse uued heitemasinad? 
Vastab E. Männiste – Ei ole juhatusel veel arutanud kuna asi on politseis menetluse all. See jääb 
edaspidi uue juhatuse pädevusse. 
2016 majandusaasta eelarve kinnitamine.  
Hääletamine: Vastu,  erapooletuid ei ole – ühehäälselt. 
 
8. IVJS 2016  majandusaasta tegevuskava. 
Tegevussuundades teeb ettekande juhatuse esimees Enn Männiste. 
Küsimused: eelmise aasta tegevussuundades oli aastaks planeeritud tegevus suhete 
reguleerimiseks juhtkondade vahel, mis on sellest saanud? 
Vastus: edasi minna suunaga MTÜ-d ja jahtkonnad niikaua kui ei moodustata MTÜ-sid. 
Küsimus: Kas on plaanis heitemasinad soetada? 
Vastus: Jah kui politsei neid üles ei leia. 
Küsimus: Kas neid ei võiks rentida? 
Vastus: Võimalik, peaksime projekti raames taotlema raha koolituste läbiviimiseks, selle sees oleks 
ka heitemasinate rent. 



Tegevuskava kinnitamine -  vastu 0, erapooletud 0, poolt 461 
 
 
 
9. Põhikirja muudatused. 
Parandusettepanekud põhikirja muutmiseks:  

1. Ettepanek  põhikirja punkt 7.2. Juhatusse valitakse üldkoosoleku poolt 9 liiget neljaks  
aastaks. 

Hääletamine: 
Poolt -216 
Vastu -184 
Erapooletud -71 
Muudatuse ettepanek ei läinud läbi , ei saavutanud 2/3  osalejate häältest. 
2. Ettepanek põhikirja punkt 7.2 asendamiseks -Juhatusse valitakse 20 liiget, üks esindaja 
igast Jahtkonnast.Vastava kandidaadi esitab Jahtkond. Juhatus valitaks kolmeks aastaks. 
Hääletamine: 
Poolt -243 
Vastu -196 
Erapooletud -22 
Muudatusettepanek ei läinud läbi ,ei saavutanud 2/3 osalejate häältest. Jääb kehtima 
põhikirja senine sõnastus. 
 
3. Ettepanek muuta põhikirja punkti 6.2. uus sõnastus: Volinike koosolek  moodustub Seltsi 
Jahtkondade üldkoosolekul, mis  toimuvad käesoleva põhikirja punkt 6 alusel, Jahtkonna 
liikmetest valitud volinikest. 
Hääletamine: 
Poolt -447 
Vastu -0 
Erapooletud -0 
Muudetakse põhikirja vastavalt esitatud muudatuste ettepanekule. 
 
4. Ettepanek muuta põhikirja punkti 6.11 ja sõnastada see järgmiselt: – Üldkoosoleku 
toimumisest tuleb kirjalikult ette teatada vähemalt 14 päeva enne koosoleku toimumist , 
kusjuures koosoleku kutses peab olema näidatud koosoleku toimumise koht, aeg ning selle 
päevakord.  
Hääletamine: 
Poolt -386 
Vastu -23 
Erapooletud -10 
Muudetakse põhikirja vastavalt esitatud muudatuste ettepanekule. 
 
5. Ettepanek liikmete liikmemaksu suuruse kohta. (ei ole põhikirja punkt, kuid kuulub 
üldkoosoleku pädevusse) 
5.1.Kehtestada kõigile jahimeestele  liikmemaks.(40.-) 
 
Hääletus: 



Poolt - 130 
Vastu – 280 
Erapooletuid- 51 
5.2 Kehtestada liikmemaks  40.- Eurot vanuseni kuni 65+ aastat. 
Vanus 65 -70+ on 35.- eurot 
Vanus 70+ on 15.- Eurot 
 
Hääletus: 
Poolt – 366 
Vastu – 0 
Eraspooletuid-0 
Kinnitati alates 2017 aastast eelpoolkirjutatud liikmemaksu suurus. Tasumise tähtaeg 01.04 
2017. 
 
10. Uue juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine. 
 
Koosoleku juhataja: Palun esitada kandidaadid uue juhatuse valimiseks. 
Aare Aalja; Kaupo Tihvan; Andrei Šilin; Tarmo Tomson; Rudolf Pervunin; Aleksander Raketski; 
Sulev Tooming; Raimu Aia; Roland Pullerits; Marko Vinni; Martin Mägi; Veiko Rosi; Rasmus 
Rooden; Raivo Sass. 
Koosoleku juhataja: Kas teeme avaliku või salajase hääletuse? 
 
Marko Vinni: Palun mind taandada häältelugemiskomisjoni nimekirjast kuna kandideerin juhatuse 
valimistel. 
 
Koosoleku juhataja: panen hääletusele, kes on selle poolt, et oleks salajane hääletus? 
 

Hääletamine: 
Poolt – 372 
Vastu -89 
Erapooletud -0 
Koosoleku juhataja: Marko Vinni välja arvata häältelugemiskomisjonist. 
 
Hääletamine: 
Poolt - 461 
Koosoleku juhataja: vaheaeg seniks kuni häältelugemiskomisjon teeb ettevalmistusi salajaseks 

hääletuseks. 
 

Hääletamine: 
Hääletuse tulemused: 
Aare Aalja – 175 häält 
Kaupo Tihvan – 267 häält  
Andrei Šilin – 238 häält 
Tarmo Tomson – 262 häält 
Rudolf Pervunin -  137 häält 
Aleksander Raketski - 154 häält 
Sulev Tooming – 424 häält 



Raimu Aia – 285 häält 
Roland Pullerits – 307 häält 
Marko Vinni -  175 häält 
Martin Mägi - 147 häält 
Veiko Rosi -  151häält 
Rasmus Rooden – 143 häält 
Raivo Sass – 153 häält 
 
Koosoleku juhataja: kaks kandidaati on saanud ühepalju hääli. Peame ümberhääletuse 
korraldama. Kas teeme avaliku hääletuse? 
Avaliku ümberhääletuse tulemus: 
Aare Aalja – poolt 218 
Marko Vinni- poolt 205 
 
Koosoleku juhataja: Seega osutusid uue juhatuse liikmeteks valitud alljärgnevad jahimehed: 

Aare Aalja – 175 häält 
Kaupo Tihvan – 267 häält  
Andrei Šilin – 238 häält 
Tarmo Tomson – 262 häält   
Sulev Tooming – 424 häält 
Raimu Aia – 285 häält 
Roland Pullerits – 307 häält 
 
Koosoleku juhataja: Päevakorra järgmine punkt on revisjonikomisjoni valimised. Palun 
ettepanekud kandidaatide osas. 
Kandidaadid revisjoni komisjoni: Avo Randlo, Raivo Keskla, Mati Alles, Martin Mägi. 
Koosoleku juhataja: Kas korraldame avaliku või salajase hääletuse? 
 

Hääletamine: 
Koosoleku juhataja: Avalik hääletamine. 
Avo Randlo – 309 häält 
Raivo Keskla – 289 häält 
Mati Alles – 265 häält  
Martin Mägi – 216 häält 
Koosoleku juhataja: Seega osutusid uue revisjonikomisjoni liikmeteks valitud alljärgnevad 

jahimehed: 
Avo Randlo – 309 häält 
Raivo Keskla – 289 häält 
Mati Alles – 265 häält 
 
 
 
12. Muud küsimused ja informatsiooni vahetus (sõnavõtud jne.). 

 
E. Männiste: Soovin uuele juhatusele jõudu ja üksmeelt edaspidiseks toimetamiseks. 
Martin Mägi: Sooviks teada saada uuest tegevjuhist ja tema ootustest selles ametis? 

Egert Malts: Rääkis visioonist IVJS  ja endast. 



 
 

 

 

 
 
Protokolli mustandi ettelugemine. 
Protokolli  mustand ei olnud ettelugemiseks küps.  
Koosoleku juhataja võttis kokku päevkorra punktid ja olulised otsused. 
 
 
 
Koosoleku juhataja :                                                                       Protokollija: 
 
 
 
Roland Peets                                                                                    Avo Randlo 
 
/allkirjastatud digitaalselt/                                                      /allkirjastatud digitaalselt/ 


