
 
MTÜ Ida-Viru Jahimeeste Selts    
Volinike/üldkoosolek 03.06. 2017.a.      
Edise 16, Trahteris Valge Hobu 
 
 
Üldkoosoleku protokolli projekt. 
 
Registreerus 47volinikku 412 mandaadiga (häälega) 
Koosoleku algus kell 10.00 
 
1. Koosoleku avamine.  Koosoleku avas juhatuse esimees hr. Tarmo Tomson. 
2. Kvoorumi kohaloleku kontroll koosoleku läbiviimiseks ja otsuste 

vastuvõtmiseks. Nimekirjas 628 jahimeest. 
Kontrollitud, saalis kohal 47 volinikku mandaatide arv hääletamiseks 412 häält. 

3. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine. 
K. Kärneri ettepanek valida koosoleku juhatajaks  Ralf Burk.  Protokollijaks  
Avo Randlo 
Hääletamine – poolt 412,  vastu 0 , erapooletud 0. Ühehäälselt. 

4. Kodukorra ja päevakava kinnitamine. 
M. Mägi ettepanek anda arupärimistele 10 min. 

Hääletamine vastu 0, erapooletuid 0, poolt 412. Ühehäälselt. 
5. IVJS juhatuse 2016. aasta tegevuse aruanne.  Hr.Tarmo Tomson 
Volikogu käis koos 12 + 3 korda. Kokku 15 koosolekut. 
Hr. Tomson avaldas isiklikku arvamust, et lubatud 4 hundi küttimisloaga kütiti Ida 
Virus jahimeeste poolt rohkem hunte. Sellega oleme pälvinud kahtlustuse. Meie 
vastu pole usaldust. Karu küttimise lisalubasid võime ka saada vähem. 
Küsimus: hr. Rosi poolt. Mida me selleks teha võime? 
Küsimus: M. Mägi poolt. Paluks panga väljavõtte tutvumiseks välja panna. 
Vastus; ei ole võimalik. 
Koosoleku juhataja; Küsimus pole selle aruande kontekstis. Esitage hiljem. 

5.1. 2016. majandusaasta aruanne (Talvi Vestel ) 
Märkus saalist; Aruande materjalid oleks võinud olla tahvlipeale kuvatud. Nad 
puudusid koosoleku arvutis. 
Küsimus: M. Mägi – Mitu inimest on Ida Viru Jahiseltsis palgal?  
Vastus: kolm inimest. 
Küsimus: M. Mägi -  kas eelarves vahendid olid ja kas oli juhatuse otsus olemas. 
Vastus: Oli tegevdirektorite vahetuse periood, üks koolitas teist välja. Seoses sellega 
juhatus otsustas maksta tasu mõlemale tegevdirektorile. Vastavalt 29.11.2016 aasta 
juhatuse otsusele oli ametis kaks juhti. 
Küsimus: M. Mägi -  kas oli töötajatel ka palgatõus? 
Vastus: Ei olnud. Tõusis isikliku transpordivahendi kasutamise kompensatsioon. 

5.2. Arupärimistele vastamine 
Küsimus: M. Mägi -  Kui suur on raamatupidaja palk? 
Vastus raamatupidaja poolt: see ei kuulu avalikustamisele. 
Küsimus: M. Mägi -  kui suur on raamatupidaja töökoormus, ülesanded. 
Vastus raamatupidaja poolt; loetletud töökohustused ja ülesanded vastavalt 
töölepingule. 
Küsimus: M. Mägi -  Kui suured olid kokkutuleku kulud? 
Koosoleku juhataja vastus: Konteksti mittepuudutavad küsimused palun esitada 
paberkandjal ja enne koosolekut. 
Küsimus: M. Mägi -  Tahaks näha Jahiseltsi panga väljavõtet? 
Vastus: Panga väljavõttega saab tutvuda ainult revisjoni komisjon. 
Küsimus: Rosi -  Kas oleme saanud tulusid jahiturismist. 
Vastus: Ainus sissetuleku allikas on jahituristidele jahitunnistuste ja lubade 
väljakirjutamine. 
6. Revisjoni komisjoni aruanne (Raivo Keskla)  

6.1. Arupärimistele vastamine  
Küsimus: M.Mägi -  mitu korda revisjonikomisjon kokku käis? 
Vastus: kaks korda. 
 Küsimus: M.Mägi -  kas tegevjuhi vahetuse käigus revisjoni komisjon teostas 
revideerimist, juures viibis? 



Vastus: Ei teostanud, ei viibinud. 
 
7. Esitatud aruannete kinnitamine. 

Koosoleku juhataja. Panen kinnitamisele, läbi hääletamise. Kas kinnitame kõik 
aruanded korraga?  
Hääl saalist; Ei, eraldi. 

Koosoleku juhataja: Panen hääletusele majandustegevuse aruande. 
Poolt 309, vastu103, erapooletuid polnud. 
Koosoleku juhataja: Panen hääletusele revisjonikomisjoni aruande. 
Vastu 0, erapooletuid 11, poolt 401 
 
8. IVJS 2017. a eelarve arutelu . 
Eelarve luges ette raamatupidaja. Kuvati ka elektroonilisel kujul tahvlile. 
K. Kärner: Viibisin EJS juhatuse koosolekul, seal kiideti heaks jahimeeste 
liikmemaksu tõus (osalustasu). Hakkab kehtima 01.01.2018. 
Küsimus: M. Mägi -  Kui suured on IVJS kohtuorganitega seotud kulud? Ei onud 
eraldi reana välja toodud. 
Vastus: See rahaline reserv on majanduskulude real. 
Küsimus: M. Mägi -  Kuidas on olukord Konju lasketiiru teega? 
Vastus: Tee küsimusega tegeleb uus juhatuse liige M. Vinni. Momendil 
läbirääkimised käivad, vastus on saamata. 
Koosoleku juhataja: kui küsimusi ja täiendusi pole siis hääletame. 
Kes on eelarve kinnitamise poolt? Poolt 166, vastu 83, erapooletuid 8. Vastu võtta. 
 
9. IVJS 2017. a majandusaasta tegevuskava. Otsus…… 
Majandusaasta tegevuskava luges ette koosoleku juhataja. 
Küsimus auditooriumist: Mis on loenda ulukit? 
Vastus: E. Malts 
 
Küsimus: M. Mägi -  Tulles tagasi eelmise aasta tegevuskava juurde. Kuidas on 
olukord tegevuskavas olevate heitemasinate soetusega? Taldrikute laskmine tiirus? 
Vastus: E. Malts - kolmapäeval viibisime PPA esindajaga lasketiirus ja mõõtsime 
üle laskesektorid taldrikute laskmiseks. Ainus suund laskmiseks on Sillamäe poole. 
Heitemasinate soetuseks on hinnapakkumine võetud.  
Küsimus: K. Kärner -  Kas politsei uurib vargust?  
Vastus: E. Malts – politsei on lõpetanud varguse uurimise. 
Küsimus: M. Mägi -  Eelmisel aastal oli üleval küsimus MTÜ integreerimisega 
Jahiseltsi. Kaugel on see asi sellel aastal? 
Vastus: K. Tihvan – Me ei saa sundida jahiseltse moodustama MTÜ-sid. Siin on 
vajalik põhikirjaline muudatus. 
Koosoleku juhataja R. Burk – võtan vastutuse selles küsimuses, ütlen et pole küps 
aeg tuua üldkoosolekule ettepanekuid ühinemise osas. 
Repliik; K. Kärner – Punkt 5 kohta -  otsitakse finantsallikaid Konju lasketiiru 
maja ehitamiseks ja suurelt teelt juurdepääsu tee leidmiseks. 
Ettepanek K. Kärneri poolt – lisada tegevuskavasse jahimeeste aastalõpu peo 
ettevalmistamine ja jätkata traditsiooni ringlusesse lastud korraldaja rändkarikaga. 
Koosoleku juhataja: Hääletame, kes selle punkti lisamise poolt? Ühehäälselt. 
Erapooletuid pole. 
Saalist; Tegevuskava punkt, jahinduse arendamine, millised on konkreetsed 
suunad? 
Vastab K. Kärner – Traditsioonilised suunad. Jahilaskmine, tiirulaskmine, koostöö 
maaomanikuga, jahinduse mitmekülgne tundmaõppimine, tunne loomi ja jälgi jne. 
E. Malts – Hea koostöö eelneval perioodil nii mõnegi jahtkonnaga (Kivinõmme, 
Ontika), ülelendavate rändlindude küttimise korraldamisel. Arendame edasi 
suhteid maaomanikega, ka maaomanikud on huvitatud koostööst. 
Küsimus: M. Mägi -  Kes sellel aastal korraldas koolitust noorjahimeestele? Kas 
võeti ka hinnapakkumisi koolitajatelt? 
E. Malts – Eestikeelsele grupile oli koolitajaks Raivo Sass ja venekeelsele grupile V. 
Šelepov. Kuna koolitustasud on EJS poolt ette antud siis mängumaad siin pole. 
Koosoleku juhataja: Peame otsustama tegevuskava kohta. Kas võtame vastu? 
Hääletame.   Vastu – pole.  Erapooletuid 0   Poolt 412 Vastu võetud täiendusega. 
 



10. Muud küsimused : sõnavõtud   (25 min, ühe sõnavõtu pikkus maksimaalselt, ühe 
sõnavõtu pikkus maksimaalselt 3 minutit). 

K. Kärner – pöördun kohalviibijate poole isikliku murega hundijahi küsimuses. 
Hundijahiks antakse vähe lubasid, sama ka karu ja ilvese kohta. Kuid see ei 
tähenda nagu kütiksime me neid rohkem. Samas on üks salaküttimist soodustavaks 
asjaoluks vähene lubade eraldamine maakonnale. Peame oma mainet tõstma. 
M. Mägi – Saades teate üldkoosoleku kokkukutsumisest, tegime ettepaneku lisada 
päevakorda punkt. Jahiselts vastas päevakorra lisamise kohta eitavalt. Soovime 
selgitust millisele põhikirja punktile tugines Jahiselts oma keeldumisega. Sest vastus 
oli ebamäärav. 
Seltsi poolt viidatud P6.11 mis oli keeldumise aluseks on valeviide. 
Millise aja jooksul on siis see õige aeg, lisamaks päevakorrapunkte ja teha 
muutmisettepanekuid?  Rosi tegi ettepaneku juba 22 kuupäeval kui oli 19 
kuupäeval saanud koosoleku kokkukutsumise teate. Selgub, et seaduse järgi on 3 
päeva aega lisada päevakorda muutmiseks ja täiendamiseks küsimusi. 
 
M. Mägi – Mina kui seltsi liige tahan teada mis toimub seltsis ühistegevusena, mida 
teeb tegevjuht? 
E. Malts – 2016 aasta tegemistest Ida Viru Jahiseltsis:  
- väljastatud 937 väikeulukiluba, 1368 suuruluki luba. 
Organiseeritud jahimeeste suurkokkutulekut, moodustatud meeskonnad, 
võistkonnad, osaletud võistlustel ja jõukatsumistel. 
Kord kuus läbi viidud juhatuse koosolekud. 
Korraldatud Alajõe jahtkonnas jaht jahtkondade esimeestele, kokkutulekust 
osavõtjatele, rev. kom. liikmetele jne. 
Korraldatud jahinduse teabepäev KKI esindaja M. Tint osalusel 
Koostöös KKI teostatud jahilindude … 
Osaletud erinevatel õppepäevadel 
Allkirjastatud ja koostatud koostöölepingud SAK ja EJS …. 
Jahidokumentide väljastus, pikendus, registreerimine 
Noorjahimeeste koolituse korraldamine nii eesti kui vene gruppidele 
Laskevõistluste korraldamine nii kuuli kui ka haavli laskmises 
 
Küsimus Rosi: - kuidas on lahenenud või ei ole lahenenud kohtuga seonduvad 
asjad? 
Juhatusele suunatud küsimus- Kui palju on planeeritud raha kohtu keissidega 
tegelemiseks ja kes nende asjadega tegeleb? 
Vastab K. Tihvan: - jutt käib Kallavusega kohtuteest. Kohus mõistis eelmise aasta 
üldkoosoleku otsuse õigustühiseks. Kuid konstateeris juhatuse õiget tegutsemist ja 
otsust. 
K.Kärner – meie ühistöö on jahindus, küttimine ja sellest tulenevad kohustused ja 
õigused. 
Küsimus Rosi: - Kas on raha kohtukuludeks planeeritud? Kas seltsi liikmed saavad 
olla rahulikud , et nende käest ei küsita raha lisaks kohtukuludeks? Jahtkonnad ei 
pea eraldama põtru jne… 
Vastus: jahimehed saavad olla rahulikud. 
 
 IVJS volinike/üldkoosoleku protokolli projekti ettelugemine. (10 min). 
Loeti ette üldkoosoleku protokolli projekti mustand. 
Lisada protokolli: 
M. Mägi - materjalide kuvamine osalejatele koosoleku ruumis võiks olla 
korrektsem. 
H. Kuusmik-  ettepanek muuta juhatuse töö läbipaistvamaks. 
 
11. Koosoleku lõpetamine (orienteeruvalt kell 12.30) 
Koosolek kuulutati lõppenuks koosoleku protokolli ettelugemise lõppedes ja 
protokolli kinnitades kell 12:30 
 
 
 
 
Koosoleku juhataja R. Burk    Protokollija A. Randlo 


