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1 . Karuload ja põdraload.
Pruunkaru küttimise kohta võttis sõna juhatuse liige , Roland Pullerits , kes arvas ,et
ehkki Ida-Viru Maakonna jahindusnõukogu tegi Keskkonnaametile taotluse 15 pruunkaru küttimisloa saamiseks , jääb siiski küttimismahuks Ida-Viru maakonnas 8
pruunkaru – 24 jahipiirkonna kohta. Antud küsimuses esitasid veel oma arvamused
Martin Mägi , Kaupo Tihvan , Egert Malts jt.
Ida-Viru maakonnas võib pruunkaru küttida kõikides jahipiirkondades , väljaarvatud
Sillamäe ja Vaivara jahipiirkonnast.
Peale pikka ja põhjalikku arutelu võeti vastu järgmine otsus.
Otsustati: pruunkaru küttimise põhimõte on-`` kes ees see mees``.
Hääletamist ei toimunud.
Põtrade minimaalne küttimismaht ( võttes arvesse ka õnnetustes hukkunud isendid) 24
jahipiirkonnas on 395.
Arutati põtrade küttimisega seonduvaid probleeme.
Martin Mägi tegi ettepaneku, et võiks müüa kütitud põtru ``paketina`` kogu maakonnast sellisele kokkuostjale kes pakub enam.
Otsustati: 01.09.2016.a. teatada kõikidel jahtkondadel Ida-Viru JMS –le kui palju
põtru keegi soovib müüa.
Hääletamist ei toimunud.

2. Reservfondi loomine.
Toimus pikk ja põhjalik arutelu kuidas ja mille alusel luua reservfond ulukikahjustuste kompenseerimiseks RMK-le. Erinevaid arvamusi oli samapalju kui koosolekul
osalejaid.
Otsustati:- jahtkondade esimehed räägivad läbi jahimeestega jahtkondade
üldkoosolekul reservfondi moodustamise põhimõtted ja rahastamise
katteallikad.
Ettepanekud esitada Ida-Viru JMS-ile 01.09.2016.a.
- 12.09.2016.a. toimub antud küsimuses laiendatud juhatuse koosolek
algusega kell 17.00.
Hääletamist ei toimunud.
3. Ühisjahi läbiviimine.
2016.a. jahtkondade ühisjaht toimub ka sellel aastal. Toimumispaik on ka
käesoleval aastal Alajõe JK.
Otsustati: – korraldada 22.10.2016.a. Alajõe jahtkonnas ühisjaht jahtkondade
esimeestele , Ida-Viru JMS juhatuse liikmetele, revisjonikomisjoni liikmetele ja vabariiklikul kokkutulekul osalenud võistlejatele.
Hääletamist ei toimunud.
4.Konsensuse leidmine .
Sõna võttis juhatuse liige, Roland Pullerits , kes leidis et Ida-Viru JMS-is toimub
``kraaklemine`` nii jahtkondade siseselt kui ka jahtkondade vahel.
Kiviõli JK esimees , Karl-Johannes Kärner; jahil käimine on vaba aja veetmine ja
jahtkondadel ning jahimeestel tuleb lõpetada mõttetu üksteisele `` kaigaste kodarasse
loopimine``.
Tuleb austada teisi jahimehi.
Koosolek arutas antud küsimust ja tegi alljärgneva otsuse.
Otsustati: kord kvartalis korraldada juhatuse koosolek koos jahtkondade esimeesga.
Hääletamist ei toimunud.

5.Jahiturismi küsimus.
Tegevjuht , Egert Malts, teatas jahtkondade esindajatele , et on laekunud soovi-

avaldusi välismaa jahimeestelt, kes sooviksid osaleda suuruluki (karu ja põdrapeibutus) jahil. Kellel on soovi väliskülalistele antud teenust pakkuda võivad pöörduda
tegevjuhi poole.
Otsustati: võtta teadmiseks.
Hääletamist ei toimunud.
6.Jooksvad küsimused.
-

juhatuse liige , Kaupo Tihvan, tegi märkuse vabariiklikul kokkutulekul
osalejatele , et kokkutulekult lahkuti liiga vara ja ei jäädud
autasustamisele.

-

tegevjuht , Egert Malts, tegi ettepaneku korraldada ka metssigadele
ühisjaht.
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