
 

IVJS infokiri Juuli 2020 

Toimunud tegevused:  

02.07 – EJS volinike üldkoosolek  

16.07 – Trofeekoolitus  - Peeter Hussar 

22.07 – „KAUR“ küttimislimiitide määramisest  

25.07 – Virumaa jahimeeste kokkutulek – Oandu 

28.07 – IVJS juhatus  

31.07 – Trapperi koolitus – Vahur Sepp  

Eelseisvad tegevused: 

1. Jahtkondade külastus mai-juuli 

Kogutud mõtted jahtkondade külastustest, mida on mõeldud: 

 Infovahetus on kõvasti paremaks läinud, pakutakse erinevaid võimalusi;  

 Jahimeeste eest seismine on nõrk – EJS juhatuse teema; info edastada (jõulisemalt 

seista jahimeeste hea maine eest);  

 Protokollid võiks olla paremini sõnastatud;   

 Üritused – ühisjaht põdrale, hooaja lõpupidu ja kokkutulek;  

 Raamatupidamine – jahtkondade kulu konto ära kaotada ja rahad MTÜ-dele üle 

kanda; 

 Väljaspool seltsi olevad jahtkonnad võtta seltsi alla toetavateks liikmeteks;  

 Raha, mis pannakse Seltsi, ei jõua tavajahimehele tagasi ;  

 Juhatuse esimees ja tegevjuht võiksidki jääda ka tulevikus üheks samaks isikuks; 

 Juhatus võiks olla 3 liikmeline ja kõik juhatuse liikmed saavad palka ja kõigil on 

töökohustused Seltsi juhtimisel; 

 Juhatus võiks olla 20 liikmeline, kõik jahtkonnad esindatud; 

 Iga jahtkond peab saama kaasa rääkida juhtimises; 

 Laiendatud koosolekuid võiks rohkem olla;  

 Ulukipopulatsiooni loendus, naabrid võiks/peaks enne koos arvukuse (eelkõike 

kiskjad) üle vaatama; 

 Jahilaskesport – võimaldada tiire kasutada (trenni teha jne.) Koostada reglement 

(statuut) kuidas toetame jahilaskesporti ja noorsportlasi;  

 Metsakahjustused – RMK võiks anda kirjaliku kindluse, et kui küttimiskohustused on 

täidetud, siis kahjustuste eest tasuma ei pea; 



 JAHIS-e koolitus IVJS tegevjuhi poolt jahtkondadele, lube oskavad kõik väljastada, 

aga vaatlustulemusi ja teisi võimalusi JAHIS-es väga ei osata kasutada; 

 Sisekoolitusi teha jahimeestele, erinevaid teemasid on laual;  

 Toetavad liikmed – Maidla, Kauksi, Tudulinna, Anguse; Ühed suured, teised väiksed 

– lahendus; 

 Projektikirjutamise abi ja juriidiline abi Seltsilt; 

 Ida-Viru jahimeeste suvine kokkutulek; 

 Toodete turustamine läbi Seltsi, jahtkonnad teevad tooted ja Selts turustab, 

kokkuostjatele enam müüa ei taheta; 

 Jahimehi ühendav pidu; 

 Selts peaks/võiks otsima jahiturismi gruppe jahtkondadele; 

 Ühishange põdraliha müügile – kokkuost;  

 Jahitrofeede näituse – hinnatavad trofeed, läheksid läbi Seltsi hindamisele ja siit saaks 

nad ka kätte, lisaks medalid ja diplomid ka Seltsist, mitte ise ei pea edasi tagasi 

jooksma; 

 Ümarlaud- naabritega kokku leppida küttimine – piirialadel just põdrale enne jahti  – 

ohjamisalad; 

 Jahitrofeede väärindamise koolitus läbi viia; 

 Hundijaht võiks olla rohkem avalik ja koordineeritud; Ühe ideena, et ohjamisala juht 

saadab, ka info, kus jaht toimub; 

 Otsida jahtkondadele projekti meetmeid, kust saab taotleda rahastust; 

 Moona müük klubis, et teha mõni kokkulepe poega, kes saadab kataloogid ja kust saab 

ette tellida jahimoona, reklaam koos hinnapakkumisega; 

 RMK võiks edastada täpsema kaardi, kus on kahjustuste oht suur; 

 Ühtse jahibaasi rajamine Peipsi järve kaldale (puhkebaas); 

 Ühine hagijate õppejahi korraldamine;  

 Pabuloaloenduse pilootprojekt; 

 Esmakäitlusruum merekonteinerisse ja selle võimalikus; 

 Väljaspool katust olevad jahtkonnad võiksid olla toetavad liikmed; 

 Võiks võtta vastu otsuse, et mingil perioodil teatud piirkonnas metssigu ei kütita, et 

juurdekasvu määr suureneks; 

 Piirkondlikud ühisjahid võiksid rohkem populaarsemad olla; 

 Piirinaabrid võiks omavahel eetilised normid/tingimused paika panna; 

 IVJS-le luua Instagram ja Viber; 

 Kobraste kahjustuste koha pealt võiks RMK jahimehi aidata, kus on truubid ja 

kraavid; 

 Klubi võiks jahtkondi kõrgemalt maksustada, siis saab asjalikke asju rohkem teha; 

 Ulukikahjustuste fond peaks ikka olema; 

 Esmakäitlushoone järelhaagises, kas oleks variant; 

 Soolakivide ühishange klubi poolt; 

 SAK ja muid proove võiks saata väikeste pakkida, et sõitma ei peaks nii palju; 

 Nahkade parkimine, koos viia, siis oleks soodsam; 

 Põdrakava luua/jahihooaja alguses; 

 Raamatupidamise teenus sisse osta; 



 Eelnevalt nii ära lõhutud süsteem, et ei oskagi midagi tahta, saame ise hakkama; 

 Sanitaar-ja hügieenikoolitus;  

 Maidla ja Tudulinna jahtkonnad toetavaks liikmeks astumine IVJS – ettepanek tehtud;  

Ülevaade maakonnast läbi fotosilma.   

19 jahtkonnal 24-st on kas juba oma pesa olemas või siis liigutakse selles suunas.  

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

2. Vaatlusandmete sisestamine JAHIS-es ja nende kinnitamine.  

Kõikidel jahtkondadel on JAHIS-es administraatorid, need on need isikud, kes väljastavad ja 

sisestavad jahilube. Nendel isikutel on õigused ka kinnitada vaatlustulemusi. Kui teie jahimehed 

lisavad JAHIS-esse vaatlustulemused, siis need peavad olema kinnitatud administraatori poolt, muidu 

ei jõua need vaatlustulemused „KAUR-i“.  

 

 

3. Virumaa jahimeeste kokkutulek 25.07.2020 

Virumaa I jahimeeste kokkutulek on saanud ajalooks. Täname kõiki, kes oma panuse sellesse 

üritusse andsid.  

Virumaa jahimeeste kokkutuleku üldvõitjaks krooniti Kohtla-Nõmme, teise koha saavutas 

Oonurme-Nugrits ja kolmanda koha Tudulinna jahtkond. 

 

Pildigalerii kokkutulekust leitav - http://www.ivjs.ee/index.php/content-joomla/galerii 

http://www.ivjs.ee/index.php/content-joomla/galerii


 

Kokandus 

Nr. Võistkond Punktid Koht 

1 Voka 106 8 

2 Kohtla-Nõmme 113 4 

3 Tudulinna 115 III 

4 Laekvere-Simuna 109 5 

5 Kiviõli 118 II 

6 Alutaguse 97 9 

7 Oonurme-Nugrits 107 7 

8 Ontika 119 I 

9 Maidla  108 6 

 

Kutsemeisterlikkus 

Jahtkond Üldaeg max 48 p Küsimused ja lasud max 48 Kokku Koht 

Maidla 42 25 67 II 

Simuna 24 19 43 9 

Tudulinna 39 27 66 III 

K-Nõmme 45 20 65 4 

Kiviõli 33 24 57 6 

Alutaguse 30 15 45 8 

Oonurme 48 24 72 I 

Voka 27 20 47 7 

Ontika 36 19 55 5 

 

Meeskondlik laskesuusatamine 

Jahtkond Raja läbimise aeg Koht 

Ontika 10:15 9 

Voka 6:05 7 

Oonurme-Nugrits 5:41 6 

Alutaguse 6:26 8 

Kiviõli 5:08 4 

Kohtla-Nõmme 5:37 5 

Tudulinna 4:26 2 

Simuna-Laekvere 5:00 3 

Maidla 4:07 1 

 



Jahijutt  

Jahtkond Koht 

Ontika 9 

Voka 5 

Oonurme-Nugrits 3 

Alutaguse 8 

Kiviõli 4 

Kohtla-Nõmme 2 

Tudulinna 7 

Simuna-Laekvere 1 

Maidla 6 

 

 

 

Muu info: 

a) Adavere Meat ulukirümpade kokkuostu hindadest: 

 Põder – 3,50€/kg on lagi ja sinna ei lisanud see aasta boonushinda; 

 Karu – 10€/kg, kui on alla 60 kg ja Adavere peab ise järele tulema, siis on hinnaks 

6€/kg; 

 Metskits – 2,40€/kg; 

 Lootust on, et see aasta saab jälle ka metssiga kokku osta;   

 

Lugupidamisega 

Marko Vinni 

IVJS juhatuse esimees 

 




