
   

 

 

 

 

 

Juhatuse  koosolek  

                                                                                           15. jaanuar 2020.a. 

 

Jõhvi , Oru 1a. 

 

 

 

PROTOKOLL  01-2020 

 

 
Koosoleku algus kell 09.08                                                                        Lõpp kell 11.32 

 

 

Koosolekut juhatas: Marko Vinni. 

 

Protokollis: Talvi Vestel. 

 
Koosolekul osalesid: 

 

Juhatuse liikmed:   Avo Randlo , Kaupo Tihvan, Marko Vinni, Heiko Taim, Veiko Rosi ja 

 

Tarmo Tomson. 

 

Puudus juhatuse liige: Rudolf Pervunin. 

 

Koosolekule olid palutud ka revisjonikomisjoni liikmed. Revisjonikomisjonist osales Martin 

Mägi. 

 

 

PÄEVAKORD 

 
1. Egert Maltsa hagi töövaidluskomisjoni ja tagasi toomata töövahendid. 

 

2. Juriidiliste liikmete vastuvõtmine IVJS. 

 

3. Väikekiskjate küttimisest jahiaastal 2020/2021. 

 



4. IVJS logo värskendamine.  

 

5. IVJS raamatu koostamine. 

 

6. IVJS hooaja lõpupeo kuupäeva ja hinnapakkumiste kinnitamine. 

 

7. 22.01. valiklaskmise koolitus. 

 

8. Eelarve koostamine. 

 

9.  Muud küsimused  ( Konju lasketiiru tee; Ontika JK uued jahimehed; Vaivina 

 

dokumendid ; Rakvere Jahindusklubi juubelipidu  ; uue projektori ost jne.) 

 

 

1. Egert Maltsa hagi töövaidluskomisjoni ja tagasi toomata töövahendid. 

 

Sõna sai juhatuse esimees , Marko Vinni , kes ütles järgmist;                                                                                         

Töövahendid (sülearvuti ja telefon) toodi tagasi 14.01.2020. E. Malts on 

esitanud hagi töövaidluskomisjonile enda töölt vabastamise kohta.  

Töövaidluskomisjoni istung toimub 30.01.2020.a. Rakveres .   Juhatuse 

esimees saatis ka oma vastulause töövaidluskomisjonile (nii hagi kui ka 

vastulause on saadetud kõikidele juhatuse liikmetele). Toimus arutelu 

igasuguste variantide üle ja siis tehti  juhatuse poolt järgmine otsus: 

 

1.1; 30.01.2020 esindab töövaidluskomisjonis  Ida-Viru JMS MTÜ juhatuse   

        esimees, Marko Vinni. 

1.2; edasisi samme arutatakse peale töövaidluskomisjoni otsust. 

                       

2. Juriidiliste liikmete vastuvõtmine IVJS` i. 

 

Eelmisel juhatuse koosolekul (03.12.2019) anti jahtkondadele puuduste 

kõrvaldamiseks aega kuni 31.12.2019.a. Tänase seisuga on kõik tingimused 

täitnud 14 jahtkonda. Peale arutelu tehti järgmine otsus; 

 

2.1; anda jahtkondadele üleminekuperiood kuni 01.04.2020.a.lepingute  

       sõlmimiseks Ida-Viru JMS MTÜ`ga. 

2.2; lepingute sõlmimisel  kasutada juriidilist abi. 

             

3. Väikekiskjate küttimisest jahiaastal 2020/2021. 

 

M .Vinni oma sõnavõtus peatus väikekiskjate küttimise vajalikkusel. 

Väikekiskjate roll maas pesitsevate lindude arvukuse tõusule/langusele on 

märkimisväärne ning väikekiskjate nahkadel ei ole erilist turgu. Siis ei kütita 

neid piisavalt palju, et hoida looduses tasakaalu. Juhatuse esimees tegi 

ettepaneku korraldada jahtkondade  vaheline väikekiskjate küttimise 

võistlus. Toimus arutelu juhatuse liikmete vahel ja siis otsustati;   

 

3.1; välja töötada väikekiskjate küttimise võistluse juhend. 

                 



            4 . IVJS logo värskendamine. 

 

                   Juhatuse esimees, Marko Vinni, tegi ettepaneku värskendada Ida-Viru JMS 

                   MTÜ logot. 

 

                   Otsustati. 4.1; värskendada MTÜ Ida-Viru JMS logot. 

                 

                    

5. IVJS  raamatu koostamine. 

 

            Juhatuse liikmed leidsid, et on viimane aeg  Ida-Viru maakonna jahinduse 

            ajaloo kohta koostada raamat enne kui kõik vanemad ajalugu teadvad inimesed 

            lahkuvad igavikku. 

            Juhatuse esimees on pidanud juba eelnevaid läbirääkimisi  Iisaku Kihelkonna 

            Muuseumiga  kellelt on palutud ka hinnapakkumine.   Raamat valmiks järgmise 

            aasta keskpaiku ja koostamise hinnaks tuleks 4100.-€ . Tasumine toimub kahe  

            aasta jooksul. 

 

             Otsustati: 5.1; koostada raamat IVJS ajaloo kohta. 

                               5.2; kinnitada raamatu koostamise hinnapakkumine 4100.-€ 

                   

6.  IVJS hooaja lõpupeo kuupäeva ja hinnapakkumise kinnitamine. 

 

    Juhatuse esimees jagas teavet oma tegemistest peopaiga leidmisel. IVJS 

    jahimeeste hooaja lõpupidu toimub Illuka mõisas , mille rent on 240.-€. 

    Peale arutelu toitlustamise, õhtujuhi  ja osalustasu üle. 

     

  Otsustati:  6.1; kinnitada Illuka mõisa rendi hind hooaja lõpupeoks. 

                     6.2; hooaja lõpupidu korraldatakse 04.04.2020.a. 

 

7. 22.01.2020 valiklaskmise koolitus. 

 

   22.01.2020.a. korraldab Ida-Viru JMS valiklaskmise koolituse algusega kell 

   18.00 Jõhvis , Oru tn 1a.   Igast jahtkonnast oodatakse jahimehi koolitusele. 

 

   Info võeti teadmiseks ja täitmiseks. 

 

8. Eelarve koostamine. 

 

   Marko Vinni esitles juhatuse liikmetele 2018 ja 2019.a. tulude ja kulude 

   analüüsi. Toimus pikk ja põhjalik arutelu antud küsimuses. Arutelu  tule- 

   musena otsustati:  

 

   8.1; eelarve tulude kokkusaamiseks kehtestada jahimaa hektari põhine maks ja   

panna see hääletusele/kinnitamiseks üldkoosolekule.  

 

  Kõik juhatuse liikmed olid poolt. 

 

9. Muud küsimused (Konju lasketiiru tee ; Ontika JK uued jahimehed ; Vaivina  

dokumendid ; Rakvere Jahindusklubi juubelipidu ; uue projektori ost jne.) 



                        

a) Konju lasketiiru tee kohtulugu (tsiviilasi 2-18-9849) lõpetati 09.01.2020 

kompromissiga. Poolte menetluskulud jäävad poolte endi kanda. 

 

b) Ontika JK uued jahimehed. Uue põhikirja ( vastuvõetud 23.03.2019; 

kinnitatud äriregistris 04.12.2019) alusel ei kinnita Ida-Viru JMS enam 

MTÜ-desse vastuvõetud liikmeid. 

 

c) Vaivina jahtkonna dokumendid. Vastavalt Vaivara JK üldkoosoleku 

otsusele  (06.12.2019), Vaivara jahtkonna seaduslik esindaja Ida-Viru JMS 

on MTÜ Viivikonna  Jahiselts. 

 

d) Rakvere Jahindusklubi juubelipeole 01.02.2020.a. on kutsutud Ida-Viru 

JMS juhatuse esindajad.  Esindajad lähevad  koos kingitusega. 

 

e) osta uus projektor Ida-Viru JMS –i , vana katki. 

 

f) Juhatuse järgmine koosolek toimub 12.02.2020.a. algusega kell 9.00. 

 

g) Üldkoosolek toimub 14.03.2020.a. algusega kell 10.00. 

 

h) 14.02.2020.a.toimub Iisakus IVJS viktoriinisarja II etapp algusega kell 

18.00. 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                   Marko Vinni                                                                               Talvi Vestel 

                   Koosoleku juhataja                                                                       Protokollija 
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