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Juhatuse  koosolek  

                                                                                           03. detsember 2019.a. 

 

Jõhvi , Oru 1a. 

 

 

PROTOKOLL  10-2019 

 
Koosoleku algus kell 09.03                                                                        Lõpp kell 11.15 

 

Koosolekut juhatas: Marko Vinni. 

 

Protokollis: Talvi Vestel. 

 
Koosolekul osalesid: 

 

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

 

Puudusid juhatuse liikmed: Tarmo Tomson  ja  Rudolf Pervunin. 

 

Koosolekul osalesid :Vaivara JK juhatuse esimees  Andrey. Zhebrovsky , Alajõe JK juhatuse 

 

esimees Aare Aalja , Vaivara JK jahimehed V.Petrov, A. Plotnikov ja A. Ivanov. 

 

 

PÄEVAKORD 

 
1. Vaivara jahtkond. 

 

2. Alajõe jahtkond. 

 

3. Juriidiliste liikmete vastuvõtmine IVJS-i. 

 

4. Ülevaade tegevustest.  

 

5. Jahtkondade esimeeste koosolek. 

 



6.  Muud küsimused  ( Itaalia jahimeeste seaduserikkumised linnujahil Kalvi rannas;  

 

jahiaasta lõpupeo korraldamine Ida-Viru JMS poolt ; uue monitori ost jne.) 

 

1. Vaivara jahtkond. 

 

Ida-Viru JMS-i juhatuse liikmed kuulasid ära Vaivara jahtkonnas 

tekkinud siseprobleemid. Sõna said nii Vaivara Jk juhatuse esimees kui 

ka jahimehed , kes leiavad et neile on tehtud liiga. Peale pikka arutelu 

(1 tund ja 15 minutit) tehti juhatuse poolt järgmine otsus: 

1.1; saadud info võeti teadmiseks. 

1.2; esitatud probleeme arutatakse 06.12.2019.a. toimuval Vaivara JK 

       üldkoosolekul. 

1.3; üldkoosolekust võtab osa Ida-Viru JMS juhatuse liige Veiko Rosi. 

                         

2. Alajõe jahtkond. 

 

Kuulati Alajõe jahtkonna juhatuse esimehe Aare Aalja tegemised eelmise 

kuu kohta.  29.11.2019.a. toimus Alajõe Jk üldkoosolek kus A. Aalja selgitas 

jahtkonna liikmetele kassa sularaha liikumisi. 

 

Info võeti teadmiseks. 

             

3. Juriidiliste liikmete vastuvõtmine Ida-Viru JMS-i. 

 

Juhatuse esimees oma sõnavõtus ütles , et 03.12.2019.a. seisuga on laekunud 

Ida-Viru JMS MTÜ-le 14 jahtkonna avaldused.  Nende hulgas on 6 

jahtkonnal kõik nõutud  dokumendid olemas. Puuduste kõrvaldamiseks 

anti aega 31.12.2019.a. 

 

                  Info võeti teadmiseks. 

                          

            4 . Ülevaade tegevustest. 

 

                   Juhatuse esimees oma sõnavõtus rääkis oma tegemistest tegevjuhina: 

                   Tehtud on järgmist: registrid Klis-2 ja Metsis töötavad. Nende andmete 

                   kontrollimiste ja parandustega on alustatud kuid võtab ilmselt palju aega; 

                   koduleht toimib; korraldati viktoriin 15.11.2019 jahtkondadele millel osales 

                   6 jahtkonda. Järgmine viktoriin toimub veebruaris. ; 14.11 2019 toimus 

                   Tallinnas Eesti JMS –is tegevjuhtide teabepäev ; elektrileping Elektrileviga 

                   Konju lasketiiru osas on lõpetatud ; uus põhikiri on esitatud kinnitamiseks 

                   Äriregistrile ja kandmiseks B-kaardile. Ootame vastust lähipäevil; põdra- 

                   päev toimus 18.11.2019.a. 

 

                   Info võeti teadmiseks. 

                    

           5.Jahtkondade esimeeste koosolek. 

                 

              Peale arutelu juhatuse liikmete vahel otsustati korraldada jahtkonna esimeeste 

              Koosolek 18. detsember 2019.a. Jõhvis, Oru tn 1A, algusega kell 18.00. 



              Kõik poolt. 

              Vastu ja erapooletuid ei olnud. 

 

6.Muud küsimused (Itaalia jahimeeste seadusrikkumised linnujahil Kalvi   

   rannas; Jahiaasta lõpupeo korraldamine Ida-Viru JMS MTÜ poolt; Uue 

   monitori ost jne.). 

 

a) 2019.a. sügisel kasutasid itaalia jahimehed linnujahil keelatud elektroonilisi 

seadmeid  Kalvi rannas. Peale arutelu juhatuse liikmed otsustasid, et seadusi 

rikkunud jahimeestele ei väljastata enam välismaalase jahitunnistusi ja 

jahilube. Keeld kehtib 3 aastat. 

b) Jahiaasta lõpupeo korraldamine Ida-Viru JMS  MTÜ poolt. 

Juhatuse liikmed arutasid peo korraldamise küsimust. Juhatuse esimees 

hakkab otsima peo paika. 

c) 19.12.2019.a. toimub Vihula mõisas jahirahu väljakuulutamine. Kui on 

soovijaid siis korraldada transport. 

d) Monitori ost lauaarvutile. 

Otsustati osta uus monitor lauaarvutile. Monitori soetamisel kasutada 

IT töötajat. 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                   Marko Vinni                                                                               Talvi Vestel 

                   Koosoleku juhataja                                                                       Protokollija 
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