
   
 
 
 
 
Juhatuse  koosolek .                                                              26. juuli  2017.a. 
 
 
Jõhvi , Oru 1a. 
 
 
 
PROTOKOLL  07-2017 
 
 
 
Koosoleku algus kell 12.01                                                                           Lõpp kell 13.07 
 
 
Koosolekut juhatas: juhatuse esimees Tarmo Tomson. 
 
Protokollis: spetsialist/raamatupidaja Talvi Vestel. 
 
Koosolekul osalesid: 
 
Juhatuse liikmed:   Raimu Aia  , Kaupo Tihvan  ,  Tarmo Tomson , Aare Aalja, 
 
 ja Marko Vinni. 
 
Puudusid: juhatuse liikmed Andrei Šilin (puhkusel)  ja Sulev Tooming ( põhjus 
 
teadmata). 
 
Koosolekul osales tegevjuht : Egert Malts. 
 
Koosolekul osales  revisjonikomisjoni  esimees : Raivo Keskla . 
 
  
 
PÄEVAKORD 
 

1.  Karujaht Ida-Virumaal (lubade jaotamine). (K. Tihvan). 
 



2.  Jahtkondade ulukiseirest. ( E. Malts). 
 

3. Küttimislimiit (karu , põder ,metskits , metssiga).( K. Tihvan). 
 

4. Vabariiklik jahimeeste kokkutulek – kokkuvõte. ( E.Malts). 
 

5. LUX Ekspressi soovist. ( E. Malts). 
 

6.  Muud küsimused ( Lohusuu jahtkonna uus jahimees , käskkiri pruunkaru küttimiseks 
 

väljaspool jahiaega , Meelis Kallavus –nõue, jahilubade väljakirjutamise õiguse  
 
andmine, reservfondist). 

 
 
1. Karujaht Ida-Virumaal (lubade jaotamine). (K. Tihvan). 

   
Karujahist Ida-Virumaal anti sõna juhatuse liikmele ja Ida-Viru Maakonna 

Jahindusnõukogu liikmele, Kaupo Tihvanile . Ida-Viru JMS soovis küttida 16 karu 
 aga Keskkonnaametile esitati küttimiskvoot Ida-Virumaale 10 karu. Jaotamisele 
läheb kvoot 24 Ida-Viru maakonna jahtkonna vahel. 1 luba on juba väljastatud 
Kiikla jahtkonnale pruunkaru isendi küttimiseks väljaspool jahiaega. Pruunkaru 
küttimine tuleb eelnevalt registreerida Egert Malts juures. Peale karu tabamist 
tuleb saata koheselt SMS Egert Malts´ile ja järgmise päeva hommikul helistada 
telefonil 53 321 325. 
  
 

2.  Jahtkondade ulukiseirest ( E. Malts). 
 

Antud küsimuses anti sõna Ida-Viru JMS tegevjuhile , Egert Maltsile , kes ütles et 
ulukiseire andmete esitamine on jahtkondadele kohustuslik .  Hoolimata sellest esitasid 
paljud jahtkonnad oma seireandmed puudulikult või ei esitanud neid üldse. Suuremad 
probleemid on Tamme , Mäetaguse , Kohtla-Nõmme , Vaivara ja Kurtna jahtkonnaga. 
 Juhatuse liikmed arutasid pikalt ja põhjalikult antud küsimust ja lõpuks 
otsustati:  
2;1;  ulukiseire andmete puuduliku esitamise eest väljastada Tamme , Mäetaguse , 
         Kohtla-Nõmme , Vaivara ja Kurtna jahtkondadele  karu küttimise lubasid 
         alates  01. september 2017.a. 
Poolt: 5 juhatuse liiget. 
Vastu ja erapooletuid ei olnud. 

 
        

3 . Küttimislimiit ( karu , põder , metskits ,metssiga) . ( K.Tihvan). 
 
     Sõna anti Ida-Viru Maakonna Jahindusnõukogu  ja Ida-Viru JMS juhatuse liikmele , 
Kaupo Tihvan`ile , kes lühikeses sõnavõtus andis teada , et põdra minimaalne  
küttimislimiit Ida-Viru maakonnas on 470 isendit. Metssigade küttimislimiit 
minimaalne on 301 isendit, metskitse minimaalne küttimislimiit 594 isendit . 
Metssigadele küttimisstruktuuri ei rakendata. Punahirve võib kõigis Ida-Virumaa 



jahipiirkondades küttida 2017/2018 jahiaastal kvoodi ja struktuurivabalt 
väljakirjutatud jahiloa alusel. 
 
Otsustati võtta teadmiseks ja täitmiseks. 
 
          4.Vabariiklik  jahimeeste kokkutulek -kokkuvõte ( E. Malts). 
  
     Sõna anti Ida-Viru JMS tegevjuhile, Egert Malts´ile , kes oma lühikeses sõnavõtus 
peatus  Eesti JMS vabariiklikul kokkutulekul  , kus saavutati 5 koht. Punktide arvestus 
oli arusaamatu ja segane. 
 
Otsustati võtta teadmiseks. 
 

 5. LUX EKSPRESSI soovist. 
 

 Tegevjuhi poole on pöördunud suulise avaldusega LUX Ekspressi esindaja ,kes sooviks 
parkida öösiti liinibussi Ida-Viru JMS territooriumil kuutasuga 50.-€ . Kui soov jääb 
kehtima siis sõlmida leping parkimise kohta lisaklausliga ,et lumetõrje eest hoolitseb ise. 
 

 6 .Muud küsimused (Lohusuu jahtkonna uus jahimees , käskkiri pruunkaru    
küttimiseks väljaspool jahiaega , Meelis Kallavus nõue , jahilubade 
väljakirjutamise õiguse andmine, reservfondist). 
 
 
6,1- Lohusuu jahtkonnalt on laekunud avaldus, võtta vastu Ida-Viru JMS`i 
Lohusuu jahtkonda uus jahimees Marko Gussev. 
 
Otsustati- võtta vastu Ida-Viru JMS ´i Lohusuu jahtkonna liikmeks Marko 
Gussev  alates 05 . mai  2017.a. 
Poolt : 5 juhatuse liiget. 
 
6,2- Keskkonnaameti käskkiri 12.07.2017  nr 1-1/17/256 `` Loa andmine 
pruunkaru isendi küttimiseks väljaspool jahiaega Ida-Viru maakonnas Kiikla 
jahipiirkonnas``. 
 
Käskkiri võtta teadmiseks ja Kiikla JK täitmiseks. 
 
6,3- Meelis Kallavuse nõue kutsuda kokku Ida-Viru JMS üldkoosolek. 
 
Peale põhjalikku arutelu antud küsimuses Ida-Viru JMS juhatuse liikmed 
tegid järgmise otsuse: 
otsustati- Ida-Viru JMS juhatus ei kutsu kokku Ida-Viru JMS´i üldkoosolekut 
antud küsimuses.. 
Poolt : 5 juhatuse liiget. 
 
6,4- Jahilubade väljakirjutamise õiguse andmine. 
 
Laekunud on avaldused Mäetaguse ja Voka Jahtkondadelt, kes soovivad enda 
kätte saada väikeuluki ja suuruluki jahilubade väljastamise õigust. 
 



Otsustati: Ida-Viru JMS ei anna jahilubade väljakirjutamise õigust jahtkondadele 
                 vaid võtab selle aasta jooksul kasutusele jahilubade tellimise ja väljasta-   
                  mise süsteemi  JAHIS. 
 
6,5 – Reservfondist. 
 
Ida-Viru JMS saatis härra Ralf Burk`i ulukikahjustuste reservfondi  
põhimääruse kondikava üle vaatamiseks  ja paranduste tegemiseks 
Eesti Jahimeeste Seltsi juristile. 
 
6,6- järgmine juhatuse koosolek toimub 23.08.2017.a algusega kell 12.00                               

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