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Juhatuse  koosolek  
                                                                                           23. oktoober 2019.a. 
 
Jõhvi , Oru 1a. 
 
PROTOKOLL  08-2019 
 
Koosoleku algus kell 09.05                                                                       Lõpp kell 11.44 
 
Koosolekut juhatas: Tarmo Tomson. 
 
Protokollis: Talvi Vestel. 
 
Koosolekul osalesid: 
 
Juhatuse liikmed:   Avo Randlo ,  Kaupo Tihvan  , Tarmo Tomson , Marko  
 
Vinni , Rudolf Pervunin , Heiko Taim ja Veiko Rosi. 
 
Koosolekul osales revisjonikomisjoni liige:  Martin Mägi. 
 
Koosolekul osales tegevjuht: Egert Malts. 
 
Koosolekul osales Vaivara JK juhatuse esimees: A. Žhebrovskiy. 
 
 
PÄEVAKORD 
 

1. Juriidiliste liikmete vastuvõtmine Ida-Viru JMS MTÜ-sse. 
 

2. Ühisjaht. 
 

3. Küttimisandmete edastamine. 
 

4. Karujaht.  



 
5. Ida-Viru JMS MTÜ juhtimise struktuur ja tegevused. 

 
6. Muud küsimused: 

 
a) Permisküla JK lahkunud jahimees. 
b) Avinurme JK uued jahimehed. 
c) Kohtla-Nõmme JK uus jahimees. 
d) Valeri Petrovi avaldus. 
 
Päevakorda täiendati järgmiste muude küsimustega: 
 
e) Vaivara Jahtkond. 
f) Alajõe Jahtkond.. 

 
1. Vaivara Jahtkond. 

Viru Maakohus 02.10.2019 a Kohtuotsusega rahuldas Valeriy Petrov ja 
Anatoli Plotnikov hagi  ( 2-19-1852)MTÜ Ida-Viru jahimeeste Selts`i vastu 
üldkoosolekuotsuse kehtetuks tunnistamise nõudes. Vaivara JK esimees, A. 
Žhebrovskiy,  , ütles, et Vaivara jahtkonna jahimehed soovivad kaevata 
otsuse edasi. 
Juhatuse liikmete arvamused jagunesid kaheks. Osa liikmeid arvas , et ei ole 
mõtet edasi kaevata . Osa juhatuse liikmeid olid edasikaebamisega nõus. 
 
Otsustati: lubame edasi kaevata kui Vaivara jahtkond toob kinnituskirja, 
                  et nad tasuvad kõik kulud ,mis seoses hagiga tekkivad. 

                  Kõik poolt. 
                  Vastu ja erapooletuid ei olnud.  

                  
2. Juriidiliste liikmete vastuvõtmine Ida-Viru JMS MTÜ-sse. 

                  Palume jahtkondadel esitada Ida-Viru JMS MTÜ juhatusele järgmised 
dokumendid astumiseks Ida-Viru JMS –i juriidiliste isikutena: 
A . Avaldus 
B.  Liikmete nimekiri 
C. Jahtkonna üldkoosoleku otsus (protokoll) kus on otsustatud astuda 
     Ida-Viru JMS-i liikmeks juriidiliselt. Ja hetkel oleva jahtkonna kohustused 
     lähevad üle nende moodustatud MTÜ-le. 

                 Kõik poolt. 
                 Vastu ja erapooletuid ei olnud. 
             

3. Ühisjaht. 
             Jahtkonna esimeeste, juhatuse liikmete, revisjonikomisjoni liikmete ja EJS 
             kokkutulekul osalenute jahimeeste ühisjaht pidi toimuma 30.10.2019.a. 
             Kahjuks lükkub see edasi, sest ei ole veel leitud jahtkonda kes oleks ühisjahiga 
             oma maadel nõus. 
             Otsustati: otsime võimalusi ühisjahi korraldamiseks. Ei pea olema põdrajaht, 
                               kui keegi soovib oma maal korraldada näiteks kitsejahti , siis võib 
                             juhatusele selle välja pakkuda 
              Kõik poolt. 
               Vastu ja erapooletuid ei olnud. 



                        
            4 . Küttimisandmete edastamine. 
               Tekkinud on palju segadust küttimisandmete edastamisega. 
                Peale pikka ja põhjalikku arutelu, et tagada õigete küttimisandmete 
                edastamist ulukiseirele otsustati:  
                 4.1- iga jahtkond saadab oma andmed ise ulukiseire osakonnale (KAUR) 
                 4.2- küttimisandmed esitatakse paralleelselt Ida-Viru JMS-ile.     
                 Kõik poolt. 
                 Vastu ja erapooletuid ei olnud. 
 
            5.Karujaht. 
                Sõna anti juhatuse liikmele , Marko Vinni´le ,  kes ei olnud rahul karujahi 
              info liikumisega.     
              Otsustati: parandada järgmisel aastal oluliselt karujahi info liikumist. 
               Kõik poolt. 
               Vastu ja erapooletuid ei olnud. 
 

6.Ida-Viru JMS MTÜ juhtimise struktuur ja tegevused. 
   Lükkub edasi järgmisele juhatuse koosolekule. 

               Kõik poolt. 
               Vastu ja erapooletuid ei olnud. 
 

7.Muud küsimused (Permisküla JK lahkunud jahimees, Avinurme JK uued 
  jahimehed, Kohtla-Nõmme JK uus jahimees ja Valeri Petrovi avaldus.). 
  
7,1;Permisküla JK 14.09.2019 üldkoosoleku protokolli põhjal astus avalduse 
      alusel jahtkonnast välja jahimees I. Püvi. 
Otsustati: arvata välja Ida-Viru JMS MTÜ-st Indrek Püvi alates 14.09.2019.a. 
Kõik poolt. 
Vastu ja erapooletuid ei olnud. 
 
7,2; Avinurme JK 13.09.2019.a. üldkoosoleku protokolli alusel võeti vastu kaks  
       uut jahimeest: 

1. Urmel Paju 
2. Taavi Rattiste 

            Otsustati: võtta vastu Ida-Viru JMS MTÜ liikmeks Avinurme JK –da Urmel 
             Paju ja Taavi Rattiste alates 13.09.2019.a. 
            Kõik poolt. 
            Vastu ja erapooletuid ei olnud. 
   
            7,3; Kohtla-Nõmme JK üldkoosoleku protokolli 08.09.2019.a. alusel võeti vastu 
                   uus jahimees  Hendrik Lillipuu. 
             Otsustati : võtta vastu Ida-Viru JMS MTÜ liikmeks Kohtla-Nõmme JK-da 
              Hendrik Lillipuu. 
             Kõik poolt. 
              Vastu ja erapooletuid ei olnud. 
 
           7,4; Valeri Petrovi avaldus( mitme allkirjaga). 
                   Ida-Viru JMS juhatusele on laekunud avaldus jahimees Valeri Petrovilt ,  
                   kes palub juhatusel arutada Vaivara jahtkonna probleeme. 



            Otsustati: kutsuda  Ida-Viru JMS järgmisele juhatuse koosolekule    1 (üks) 
         esindaja nendest ,kes on avaldusele alla kirjutanud ja on Ida-Viru JMS MTÜ liige. 
         Kõik poolt. 
         Vastu ja erapooletuid ei olnud. 
 

8.Alajõe JK. 
 
1.  Juhatuse esimees , Tarmo Tomson, ütles , et temale on laekunud anonüümne 
 avaldus ( avaldusel puuduvad allkirjad) Alajõe JK jahimeestelt, kes paluvad 
välja selgitada Alajõe JK kolme viimase aasta sularaha liikumine. 
2. Juhatuse esimehele , Tarmo Tomsonile , laekus ka teine anonüümne avaldus 
( avaldusel puuduvad allkirjad)Alajõe JK jahimeestelt, kes paluvad välja selgitada 
miks 2018.a. karuliha raha kanti tegevjuhi arvele. 

       Juhatuse esimees, Tarmo Tomson, esitas samas juhatuse koosolekule ( kell 11.30) 
       avalduse milles ta teatab enda tagasiastumisest    Ida-Viru JMS MTÜ juhatuse 
       esimehe kohalt alates 24.10.2019.a.  Alates 24.10.2019 täidab juhatuse esimehe 
       kohustusi Marko Vinni. 
      Juhatuse esimees , Tarmo Tomson, palus revisjonikomisjoni abi Alajõe JK raha- 
      asjade selgitamisel ja samuti kontrollida tegevjuhi tegemisi. 
          Revisjonikomisjonile anti luba kontrollida Ida-Viru JMS-i rahaliste vahendite 
      liikumist raamatupidamises. 

 
         
          
 
          
 
 
                                                                                                                                                                                
                   Tarmo Tomson                                                                           Talvi Vestel 
                   Koosoleku juhataja                                                                       Protokollija 
                                                                   
           /Allkirjastatud digitaalselt/                                                    /Allkirjastatud digitaalselt / 
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