
MTÜ	Ida-Viru	Jahimeeste	Seltsi	
Volinike	üldkoosolek	09.06.2018	
Jõhvi,	Oru	1a,	Ida-Viru	Jahimeeste	Seltsi	majas.	
	
Üldkoosoleku	protokoll	
	
MTÜ	 Ida-Viru	 Jahimeeste	 Seltsi	 üldkoosolekule	 registreerus	 35	 volinikku	 369	
mandaadiga(häälega).	
	
Koosolek	algas	kell	10:36	
Ja	lõppes	kell	13:42	
	
Koosoleku	avas	juhatuse	esimees	T.	Tomson.	
T.	Tomson	tegi	ettepaneku	määrata	häälte	lugejateks	M.	Vinni	ja	A.	Randlo.	
	

1. Koosoleku	juhataja	ja	protokollija	valimine.		
	
K.	 Tihvan	 tegi	 ettepaneku	 määrata	 koosoleku	 juhatajaks	 T.	 Tomson	 ja	 protokollijaks	 K.	
Nagel.	
V.	Rosi	tegi	ettepaneku	määrata	koosoleku	juhatajaks	A.	Surva	ning		protokollijaks	K.	Nagel.		
	
Toimus	hääletamine	A.	Surva	koosoleku	juhatajaks	määramise	üle.		
Poolt	hääletas	230	mandaati.	
Koosolekut	juhatab	A.	Surva.	Protokollijaks	valiti	K.	Nagel.	
	

2. Koosoleku	kodukorra	ja	päevakava	kinnitamine.	
	
Kuulati	A.	Survat,	kes	luges	ette	koosoleku	päevakorra	ning	küsis	kas	kõik	on	päevakorraga	
nõus.		
M.	Mägi	 soovib	 saada	 infot	miks	 ei	 ole	 arvesse	 võetud	 tema	24.05	 esitatud	 ettepanekuid	
päevakorra	muutmiseks.	
A.	Surva	luges	ette	M.	Mägi	ettepanekud:	
	
Lisada	päevakorda:	

• Kutsuda	tagasi	tänane	juhatuse	kogu	koosseis;	
• muuta	põhikirja	punkti	4.2	seltsi	 liikmeks	olevad	 liikmed	peavad	kuuluma	vähemalt	

ühte	seltsi	jahtkonda	järgmiselt:	seltsi	liikmed	peavad	kuuluma	ühte	seltsi	jahtkonda,	
milleks	saab	olla	vaid		juriidiline	isik;	

• anda	rendile	Konju	lasketiir	MTÜ-le	Kohtla	Jahtkond;	
• algatada	Ida-Viru	Jahimeeste	Seltsi	arengukava	järgmiseks	kümneks	aastaks;	
• lubada	seltsi	erapooletu	sisekontroll.	

	
Vastab	 T.	 Tomson:	 Päevakorras	 on	 Ida-Viru	 Jahimeeste	 Seltsi	 põhikirja	 muutmine.	 Uus	
põhikiri	tuleb	teha	selliselt,	et	liige	on	võimalik	olla	nii	füüsilise	kui	ka	juriidilise	isikuna.		
M.	Mägi	–	miks	ma	ei	ole	saanud	oma	ettepanekutele	vastust?	
K.	Tihvan	–	vastatakse	mõistliku	aja	jooksul,	milleks	on	30	päeva.	



A.	Surva	–	peale	koosoleku	toimumist	pole	ju	enam	mõtet	vastata.	Teen	ettepaneku	panna	
M.	Mägi		ettepanekud	koosoleku	päevakorda,	kuivõrd	nendele	ei	ole	vastatud.	
A.	Surva	paneb	hääletusele	päevakorra	koos	M.	Mägi		ettepanekutega:		
Poolt	154	mandaati.	
	
Seejärel	pani	A.	Surva	hääletusele	välja	saadetud	päevakorra	kinnitamise:		
Poolt	215	mandaati.	
	
Kinnitati	järgmine	päevakord:	
	
	 1.	 Koosoleku	juhataja,	protokollija	valimine.	
	 2.	 Koosoleku	kodukorra	ja	päevakorra	kinnitamine.	
	 3.	 EJS	tunnustusavalduste	üleandmine.	

4.		 MTÜ	 Ida-Viru	 JMS	 16.05.2015	 volinike/üldkoosoleku	 päevakorrapunkti	 2	
arutelu.	

	 5.	 IVJS	juhatuse	esimehe	Tarmo	Tomson	ülevaade	juhatuse	tööst.	
	 6.	 IVJS		2017.	aasta	majandusaasta	aruanne.	
	 7.	 Revisjonikomisjoni	aruanne		.	
	 8.	 Esitatud	aruannete	kinnitamine.	
	 9.	 2018.a	majandusaasta	eelarve	.	
	 10.	 2018.a	majandusaasta	tegevuskava	.	
	 11.	 Ida-Viru	Jahimeeste	Seltsi	liikmemaks	aastast	2019.	
	 12.	 Ulukikahjude	solidaarsusreservi	moodustamine.	
	 13.	 Muud	küsimused	ja	informatsiooni	vahetus	(sõnavõtud	jne.).	
	

3. EJS	tunnustusavalduste	üleandmine.	
	
E.	Malts	ja	T.	Tomson	andsid	üle	tunnustusavaldused	järgmistele	jahimeestele:	
	

• Viktor	Lonski	
• Kalle	Kohver	
• Veikko	Tihvan	
• Kalle	Valdna	
• Enn	Männiste	
• Valeri	Kaluboi	
• Allan	Simm	
• Vladimir	Osipenko	

	
	

4. MTÜ	Ida-Viru	JMS	16.05.2015	volinike/üldkoosoleku	päevakorrapunkti	2	arutelu.	
	
Kuulati	E.	Maltsa	selgitust	päevakorrapunkti	kohta.	
16.05.2015	 toimus	 volinike	 üldkoosolek,	 kus	 toimus	 päevakorrapunkti	 nr.	 2	 üle	 salajane	
hääletus.	 Väljastati	 49	 sedelit	 ning	 väljaarvamise	 poolt	 oli	 275	 liiget	 ning	 vastu	 102	 liiget.	
Erapooletuid	oli	56.		
Kuivõrd	 toimunud	 koosolekul	 kvoorumit	 kokku	 ei	 saadud,	 siis	 on	 nimetatud	 otsus	
õigustühine	ning	meil	on	vaja	tänasel	koosolekul	selle	punkti	üle	uuesti	hääletada.	



	
V.	Rosi:	Kui	suured	on	antud	kaasusega	seoses	olnud	IVJS-i	kohtukulud?	
Avo	Randlo:	3011€.	
	
V.	Rosi:	Juhatus	lubas	kanda	osaliselt	kohtukulud	ise,	kas	seda	on	tehtud?	
T.	Tomson:	Osad	liikmed	on	oma	kohustuse	täitnud	ning	osad	ei	ole.	
	
Toimus	arutelu	 teemal,	 kas	hääletada	on	vaja	kogu	 toimunud	koosoleku	pädevuse	üle	või	
konkreetse	 päevakorra	 punkti	 nr.	 2	 üle.	 Tutvuti	 kohtuotsusega	 ning	 leiti,	 et	 vajalik	 on	
hääletada	konkreetse	päevakorrapunkti	nr	2	pädevuse	üle.	
	
M.	Mägi	avaldas	arvamust,	et	kohtuteed	on	alguse	saanud	juhatusest	–	juhatus	ütleb,	et	me	
kindlasti	võidame	ning	tulemus	on	see,	et	kohtutee	on	pikk	ning	tasud	on	suured.	Prooviks	
teisi	võimalusi	olukordade	lahendamiseks	kui	kohtutee.	
E.Malts	 selgitas,	 et	 kui	 põhikirja	 muutus	 tehakse	 ära,	 siis	 on	 edaspidi	 jahtkonna	 enda	
pädevus	liikmeid	välja	arvata.	
	
A.	Surva	pani	hääletusele	kas	üldkoosolek	kinnitab	juhatuse	otsust	M.Kallavus	MTÜ	Ida-Viru	
Jahimeeste	Seltsist	välja	arvata.	
Poolt	248	häält.	
Juhatuse	otsus	on	pädev.	
	

5. IVJS	juhatuse	esimehe	Tarmo	Tomson	ülevaade	juhatuse	tööst.	
	
Kuulati	Tarmo	Tomsoni,	kes	andis	ülevaate	juhatuse	tööst.	
Tänase	kuupäevaga	on	meil	635	jahimeest	jätkuvalt	20	jahtkonda.	Eelmisel	aastal	toimus	15	
juhatuse	koosolekut	ning	sellel	aastal	on	toimunud	5	koosolekut.	
Kasutusele	on	võetud	JAHIS	infosüsteem,	mida	kasutab	täna	umbes	7	jahtkonda.		
Oleme	üritanud	leida	Konju	Lasketiiru	suhtes	kompromissi	maaomanikuga	umbes	8	aastat.	
Probleem	 leiab	 lahenduse	 sellel	 aastal.	 Sõlmitud	on	õigusabi	 leping	ning	 kohtuasi	 on	99%	
võidetav	ja	me	saame	objektile	eelkaitse.	
Põhikirja	muutmiseks	soovib	juhatus	leida	abi	juristilt,	kes	aitab	põhikirja	muuta	selliselt,	et	
see	ei	oleks	vastuolus	MTÜ	seadusega.	
Tänase	seisuga	on	maksmata	18	liikmel	liikmemaksud.	
M.	Mägi	saatis	04.04.2018	pöördumise,	mille	luges	ette	Tarmo	Tomson	ning	andis	selgitusi	
pöördumise	sisus	loetletud	küsimustele.	
Toimus	arutelu	audiitori	teenuse	vajalikkusest	
Tarmo	Tomson	selgitas,	et	Martin	Mägi	on	lubanud	katta	audiitori	teenusega	seotud	kulud,	
kuid	 loomulikult	mõistlikkuse	piires.	 EJS	on	 lubanud	vajadusel	 appi	 tulla	 auditeerimist	 läbi	
viima.	Martin	Mägi	lubas	ka	ise	otsida	audiitorit	ja	tasuda	auditeerimise	kulud	juhul	kui	see	
on	erapooletu	ja	hind	on	vastuvõetav.	
	
V.	 Rosi	 väljendas	 nördimust,	 et	 Tarmo	 Tomson	 on	 ühes	 sõnavõtus	 süüdistanud	 Ida-Viru	
jahimehi	hundi	salaküttimises.		
T.	 Tomson	 selgitas,	 et	 ta	 ei	 ole	 väitnud,	 et	 Ida-Viru	 jahimehed	 on	 salakütid	 ning	 peaks	
täpsemalt	sõnavõtuga	tutvuma.	
M.	Mägi	refereeris	antud	artiklit	ning	luges	artikli	sisu	ette.		



E.	Malts	selgitas,	et	ajakirjanduses	küsiti	miks	ei	antud	hundi	lube.	
	
A.	Surva	küsis	kas	on	juhatuse	töö	kohta	lisaküsimusi?	
Saalist	küsiti,	miks	ei	oi	ole	juhatuse	liige	M.	Vinni	MTÜ	B-kaardil?	
T.	 Tomson	 selgitas,	 et	 Ida-Viru	 Jahiselts	 on	 omalt	 poolt	 teinud	 äriregistris	 kõik	 vajaliku,	
puudu	on	vaid	M.Vinni	allkiri	kandeavaldusel.	
K.	 Tihvan	 selgitas,	 et	 3	 kuu	 jooksul	 ei	 ole	 juhatuse	 liige	 äriregistris	 avaldust	 allkirjastanud	
ning	nüüd	on	vajalik	avaldus	uuesti	esitada.	
A.	 Surva	 tegi	 ettepaneku	 teha	 äriregistrisse	 uus	 kandeavaldus	 ning	 proovida	 uuesti	
allkirjastada	ning	probleemide	korral	pöörduda	äriregistrisse.	
	
Kell	12.10	tegi	koosoleku	juhataja	A.	Surva	ettepaneku	5.	minutiliseks	pausiks.	
	

6. IVJS	2017.	aasta	majandusaasta	aruanne		
	
Kuulati	T.Vestelit,	kes	tutvustas	majandusaasta	aruande	sisu.	
	
Aastaaruanne	lõpeb	miinuses.	Miinus	tuleneb	kohtukuludest	ning	muudest	kuludest.	Muud	
kulud	 on	 Konju	 lasketiiru	 esimese	 aia	 jääkmaksumus	 ning	 Voka	 jahtkonnale	 külaliste	
vastuvõtuks	eraldatud	1000€.	
	
A.Surva	 tõi	 välja,	 et	 mingil	 põhjusel	 kasutatakse	 kahte	 erinevat	 aruannet	 ning	 nende	
aruannete	vahel	on	erinevused.	
T.Vestel	 selgitas	 millest	 tulenevad	 erinevused	 ning	 milleks	 on	 vajalik	 kasutada	 kahte	
erinevate	aruannet.	
T.	Tomson	tegi	ettepaneku,	et	 järgmisest	aastast	teeme	ülevaate	vaid	ühest,	 	äriregistrisse	
saadetavast	aruandest.	
M.	Mägi	–	meil	on	kokkutulekule	kulunud	5638€,	mis	on	2400€	planeeritust	rohkem,	millest	
nii	suur	vahe	tuleb,	kuivõrd	eelarve	on	kinnitatud	ja	täitmiseks.	
E.	Malts	–	IVJMS	maksis	kinni	3	liikme	kulutused	kokkutulekule:	osalustasu,	laskemoon.	
M.	Mägi	–	Kui	oleks	kulude	juures	näha	väljavõte,	oleks	majandamine	läbipaistvam,	täna	me	
näeme	rida,	kuid	täpsemalt	teada	ei	ole	võimalik	kuhu	on	kulutatud.	
T.	Vestel	selgitas	üksikasjalikult,	mida	sisaldavad	ürituste	kulud.		
A.	Surva	juhtis	tähelepanu,	et	kinnitatud	eelarve	on	täitmiseks	ning	eelarve	suurendamiseks	
tuleks	teha	lisaeelarve.	
M.	Mägi	–	Oleme	planeerinud	muudeks	kuludeks	300	ja	tuleb	9715,	siis	sellega	on	ületatud	
igasugused	juhatusele	antud	volitused.	Me	kõik	maksame	oma	maksud	siia	ning	ühel	hetkel	
on	muude	kulutuste	peal	üle	9000	vahe.	Kust	see	on	tulnud	ja	kes	selle	kinni	maksab?	
T.	 Tomson	 selgitas,	 et	 sellest	 summast	 4900€	 läks	 Konju	 lasketiiru.	 See	 summa	 on	 ühelt	
poolt	kuluna,	kuid	teiselt	poolt	tuleb	see	summa	tuluna	tagasi.	
A.	Surva	selgitas	veelkord,	et	meil	on	loodud	eelarve,	seda	on	rikutud	ning	sellises	olukorras	
tuleks	eelarve	ületamise	puhul	teha	lisaeelarve.	
J.	Tarto	-	Personalikulud	on	tõusnud,	kuhu	on	läinud?	
T.	Vestel	-	Koolitaja	töötasu	tõstab	seda	numbrit.	
J.	Tarto	-	Kes	vastutab	eelarve	täitmise	eest	
T.	Tomson	–	Juhatus.	
J.	Tarto	–	Bürookulud,	millest	koosnevad?	



T.	Vestel	–	Arvutite	ja	võrguhooldus.	Näiteks	printerite	toonerid	ca	400€	2x	aastas.	
	
	
	
	
	

7. Revisjonikomisjoni	aruanne.			
	
Kuulati	A.	Randlo	revisjonikomisjoni	aruande	tutvustust.	
2017	aastal	tegime	2	kontrollimist:	11.03	ja	06.06.	
Kontrollisime	jahilube	ning	enne	6.	Juuni	seisuga	oli	tagastamata	turistidelt	28	jahilinnu	luba.	
Jahtkondade	töö	lubade	tagastamisel	on	olnud	selles	osas	puudulik.	
Valesti	lastud	ulukite	jahiload	on	menetluses	ja	nendega	tegeleb	keskkonnainspektsioon	
Reserfondi	küsimus	–	20st	jahtkonnast	on	6	teinud	reservfondi	sissemakse.		
Küsimus	 saalist:	 Mille	 alusel	 on	 tehtud	 sissemaksed	 fondi,	 kuivõrd	 fondi	 reaalselt	 ei	
eksisteeri?	
A.	Randlo	–	lihtsalt	solidaarsuse	alusel.	
Kontrolliti	 IVJS	 juhatuse	 protokollis	 kajastuvate	 rahaliste	 vahendite	 kasutamist,	 silma	 jäi	
15.05.2017	protokoll,	milles	oli	 juhatusele	 laekunud	taotlus	 Ida-Viru	Jahilaskurklubi	MTÜ-lt	
toetuse	 saamiseks	 3500€	 suuruses	 summas.	 Taotluses	 oli	 toetuse	 kirjeldus	 selgelt	
sõnastatud,	kuid	juhatuse	protokollis	ei	olnud	kirjas	mille	jaoks	raha	eraldati	–	protokolliline	
ebatäpsus.	
14.06.2017	 juhatuse	koosolekul	võeti	vastu	otsus	hüvitada	endiste	 juhatuse	 liikmete	poolt	
Ida-Viru	Jahimeeste	Seltsile	hagi	osa,	kuid	otsuses	puudus	tähtaeg.	Järelkontrollis	selgus,	et	
see	on	juhatuse	protokollis	ära	määratletud	ning	ebatäpsus	parandatud.	
Liikmemaksud	on	tasumata	18.	jahimehel.		
2017	majandusaasta	aruandes	vaatasime	kulud	üle.	Viisime	läbi	küsitlused	juhatuse	liikmete	
ja	raamatupidajaga,	et	välja	selgitada,	millest	tulenes	EJS	maksete	suurenemine.	
Selgitati,	 et	 eelmisel	 üldkoosolekul	 jäi	 tõstmata	 liikmemaksu	 summa	 ning	 EJS	 tõstis	
jahimeeste	 liikmemaksu	 summat.	 Sellest	 tulenevalt	 oli	 ka	 kohustus	 tasuda	 EJS	 suurema	
liikmemaksude	summa.	
Kokkutuleku	kulu	oli	suurem	2438€	võrra	seoses	suurema	osalejate	arvuga.	
Amortisatsioon	vähenes	284€	võrra.	
Majanduskulud	olid	9415€	võrra	 suuremad	ning	 sisaldasid	kohtukulusid,	Voka	 jahtkonnale	
antud	toetust	ning	lasketiiru	uue	aia	maksumust.	
Antud	 situatsioonist	 lähtuvalt	 andis	 revisjonikomisjon	 juhatusele	 rahuldava	 hinnangu	 ning	
IVJS	rahaline	seis	on	rahuldav.		
Ettepanek	on	majandusaastaaruanne	kinnitada.	
	

8. Esitatud	aruannete	kinnitamine.	
	
A.	Surva	pani	hääletusel	majandusaasta	aruande	ja	revisjonikomisjoni	aruande	kinnitamise.		
Poolt:	325	mandaati.	
Majandusaasta	aruanne	on	kinnitatud.	
	

9. 2018.a	majandusaasta	eelarve.	
	



M.Mägi:	Kas	Konju	 lasketiiru	 tulu	on	põhjendatud	ootus,	kuivõrd	me	ei	ole	kindlad,	et	me	
lasketiiru	üldse	kasutada	saame?	
K.Tihvan	 Selgitas	 milles	 seisneb	 probleemi	 olemus	 ning	 selgitas,	 et	 lasketiir	 toimib	 ja	 on	
avatud.	
T.	Tomson	selgitas,	et	 tuleb	eelkaitse	otsus,	mis	 tähendab,	et	kuni	kohtuotsuseni	 jääb	 tee	
lahti.	

10. 2018.a	majandusaasta	tegevuskava.	
	
Kuulati	T.Tomsoni,	kes	tutvustas	2018	majandusaasta	tegevuskava.	
	

• Tagatakse	jätkuvalt	noorjahimeeste	koolituse	läbiviimine	23.	Jahimehele;	
• tagatakse	jahitunnistuse	pikendamine	soovijatele;	
• tagatakse	jahitunnistus	soovijatele	plastikkaartidel;	
• tagatakse	suuruluki	laskekatse	Konju	ja	Maidla	lasketiirus;	
• tagada	juurdepääs	Konju	lasketiiru;	
• osaleda	jahimeeste	kokkutulekul;	
• korraldada	jätkuvalt	täiendkoolitusi;	
• koostada	uus	põhikiri.	

	
M.Mägi:	Kas	on	kokkutuleku	võistlejad	juba	paika	pandud?	
E.Malts:	Kõik	on	veel	lahtine.	
	
A.	Surva	pani	hääletusele	2018	majandusaasta	eelarve	ja	tegevuskava	kinnitamise.		
Poolt:	357	mandaati	
2018	majandusaasta	eelarve	ja	tegevuskava	on	kinnitatud.	
	

11. Ida-Viru	Jahimeeste	Seltsi	liikmemaks	aastast	2019.	
	
T.Vestel	 selgitas,	 et	 iga	 liikme	pealt	 on	EJSis	 liikmemaks	3€	 kallim.	Vajalik	on	 liikmemaksu	
tõsta.	Kui	iga	jahimees	maksaks	40€,	siis	peaks	tulema	välja.	
E.Malts	 teeb	ettepaneku,	et	 iga	 liige	maksab	40€	ning	 lugupidav	 jahtkond	võiks	eakamate	
eest	ise	maksta.	
V.Rosi	 tegi	 ettepaneku,	et	 vanemad	 liikmed	 jäävad	 sama	hinna	 juurde	ning	 teised	 liikmed	
maksaksid	50€.	
Otsustati,	 et	 liikmemaksu	 tõstmine	 koos	 põhikirja	 muudatuse	 punktiga	 tõstetakse	
otsustamiseks	järgmise	üldkoosoleku	päevakorda.	
	

12. Ulukikahjude	solidaarsusreservi	moodustamine.	
	

A.	 Surva	 selgitas,	 et	 otsus	 reservfondi	 moodustamiseks	 on	 tehtud,	 kuid	 ametlikult	 ei	 ole	
reservfondi	veel	loodud	ning	paika	tuleks	täpselt	panna	loodava	fondi	kord.	
	
E.Malts	–	Reservfondi	loomist	saab	otsustada	vaid	üldkoosolek	ning	meil	on	vaja	hääletada	
kas	me	loome	reservfondi.	
V.Rosi	–	Milline	on	 fondi	 kasutuskord?	Kui	 fondi	antakse	 raha,	 siis	on	vajalik	 teada	kuidas	
seda	 raha	 kasutatakse.	 Kui	 suur	 on	 intress?	 Kokkuvõttes	 on	 asi	 väga	 keeruline	 ning	 peab	
olema	väga	korrektne	ja	põhjalikult	läbimõeldud.	



T.	Tomson	teeb	ettepaneku,	et	iga	jahtkond	võiks	moodustada	ise	sellise	fondi.	
M.Mägi	–	sellega	muutub	maakasutusleping,	sest	vastutus	on	ikkagi	IVJS-il.	
Otsustati,	et	reservfondi	moodustamise	küsimus	otsustatakse	siis,	kui	uus	põhikiri	on	valmis	
järgmisel	üldkoosolekul,	mis	peab	toimuma	mitte	hiljem	kui	01.10.2018.	
Samas	otsustati,	et	põhikirjas	peab	olema	selgelt	kirjeldatud	Ida-Viru	Jahiseltsi	liikmelisus	–	
seltsi	 liikmeks	 saavad	 olla	 juriidilised	 isikud.	 Ida-Viru	 Jahiseltsist	 saab	 katusorganisatsioon,	
mis	ühenda	endas	juriidilisi	isikuid.	
E.Malts:	peame	kasutama	antud	küsimusel	juriidilist	abi	ning	sellega	kaasnevad	täiendavad	
kulud	mille	suurus	on	teadmata.	
A.	Randlo	teeb	ettepaneku	anda	juhatusele	voli	kasutada	eelarvelisi	vahendeid	täiendavate	
kulutuste	tegemiseks	õigusabi	saamiseks.		
Toimus	hääletamine	ning	selle	ettepaneku	poolt	olid	kõik	liikmed.	
	

13. Muud	küsimused	ja	informatsiooni	vahetus	(sõnavõtud	jne.)	
	

	
Muid	küsimusi	ja	ettepanekuid	ei	tehtud	ning	A.Surva	lõpetas	koosoleku	kell	13:42.	
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