
   

 

 

 

Juhatuse  koosolek  

                                                                                                  13. mai  2020.a. 

 

Jõhvi , Oru 1a. 

 

 

 

PROTOKOLL  05-2020 

 

 
Koosoleku algus kell 09.00                                                                           Lõpp kell 10.50 

 

 

Koosolekut juhatas: Marko Vinni. 

 

Protokollis: Talvi Vestel. 

 
Koosolekul osalesid: 

 

Juhatuse liikmed:   Avo Randlo ,  Kaupo Tihvan  , Marko Vinni, Veiko Rosi , Rudolf 

 

Pervunin , Tarmo Tomson ja Heiko Taim. 

 

Koosolekule olid palutud ka revisjonikomisjoni liikmed. Osales Martin Mägi. 

 

 

PÄEVAKORD 

 
1. Otsus IVJS hooaja lõpupeo suhtes. 

 

2. Noorjahimeeste koolitus. 

 

3. MTÜ Alajõe jahtkonna üldkoosolek.    

 

4. Jõulurahu välja kuulutamine Ida-Virumaal 2020. 

 

5. 2021 vabariiklik jahitrofeede näitus. 

 

6. Haljastustööde hinnapakkumised. 



 

7. Muud küsimused ja info. 

 

 

1. Otsus IVJS hooaja lõpupeo suhtes. 

 

Juhatuse liikmed arutasid kas IVJS hooaja lõpupidu sel aastal korraldada 

või mitte. Peale põhjalikku arutelu jõuti järgmise tulemuseni. 

 

Otsustati: 1.1; IVJS jahihooaja lõpupidu sellel aastal ei toimu.  

                  1.2; korraldada IVJS-i viktoriinisarja viimane võistlus. 

                  1.3; 2020.a. IVJS-i ühisjahi läbiviijale anda toetust 1000.-€.          

 

Kõik juhatuse liikmed poolt. 

                        

2. Noorjahimeeste koolitus. 

 

Juhatuse esimees , Marko Vinni, rääkis noorjahimeeste koolitusest. Kõik 

noorjahimeeste koolitusele registreerinud on helistanud ja küsivad millal 

algab koolitus. Lektorid on nõus tulema maikuu lõpupoole. 

  

Otsustati: 2.1; noorjahimeeste koolitus algab 31.05.2020. 

 

Kõik juhatuse liikmed poolt. 

 

3. MTÜ Alajõe jahtkonna üldkoosolek. 

       

                  Juhatuse esimees, Marko Vinni, teavitas juhatuse koosolekut oma kohtu- 

                 misest  Alajõe JK MTÜ juhatuse esimehega mille käigus arutati üldkoosoleku 

                 kokkukutsumist. Peale arutelu juhatuse liikmete vahel tehti järgmine otsus: 

    

                 3.1;  juhatuse esimees, Marko Vinni ( IVJS volitatud esindajana) , aitab Alajõe  

                 JK esimehel kokku  kutsuda  jahtkonna üldkoosoleku ja ka selle läbi viimisel. 

                     

                  Kõik juhatuse liikmed poolt. 

                                 

             4 . Jõulurahu välja kuulutamine Ida-Virumaal 2020. 

              

                  Juhatuse esimees, Marko Vinni , tutvustas juhatuse liikmetele EJS tegevjuhi, 

                  Tõnis Kortsu, ettepanekut  - kuulutada sellel aastal Jõulurahu välja Ida-Viru- 

                   maal.  Toimus arutelu juhatuse liikmete vahel. Suuremaid kulutusi sellega ei  

                  kaasne, sest piletitulu katab suure tõenäosusega kulud. 

                  

                  Otsustati: 4.1; kuulutada Jõulurahu välja Ida-Virumaal , Mäetagusel, 18.12. 

                                    2020.a. 

                                     

                  Kõik juhatuse liikmed poolt. 

 

             5.  2021 vabariiklik jahitrofeede näitus. 

               



                  Ida-Virumaal on võimalik korraldada 2021.a. vabariiklik jahitrofeede näitus. 

                  Juhatuse esimees selgitas juhatuse liikmetele milliseid tegevusi see üritus Ida- 

                  Viru JMS kaasa toob.  

 

                  Otsustati: 5.1; tegutseda sellel suunal ,et 2021.a. jahitrofeede näitus toimuks 

                                    Ida-Virumaal. 

 

Kõik juhatuse liikmed poolt.  

 

               6.  Haljastustööde hinnapakkumised. 

 

                   Juhatuse esimees , Marko Vinni , tegi juhatuse liikmetele ettepaneku korras- 

                   tada  Ida-Viru JMS-i territoorium (Oru tn 1a.) tutvustades hinnapakkumisi 

                   pinnase hoolduseks. 

               

                   Otsustati: 6.1; heakorrastada Ida-Viru JMS territoorium (Oru tn 1a); 

                                     6.2; võta vastu Firelli Grupp OÜ hinnapakkumine nr 3107; 

                                     6.3; tõsta eelarve „Ürituste kulud“ realt 2500.-€ reale „Kontori 

                                     korrashoid“ 

 

                Kõik juhatuse liikmed poolt. 

 

              7.  Muud küsimused ja info. 

        

                 Juhatuse esimees , Marko Vinni , rääkis veelkord jahindusstatistilise aruande 

                 esitamisest Keskkonnaagentuurile. „ Selles aruandes on ka hinnang ulukite 

                 arvukusele. Vaadates aruannet tundub ,et esitatud hinnangud on utoopilised.“ 

                 Peale arutelu tehti järgmine otsus: 

 

                 7.1; jahihooaja lõpul kõikide jahtkondade esindajad saavad kokku ja siis koos 

                        korrigeerivad loendusandmed mis esitatakse Keskkonnaagentuurile. 

 

                  Kõik juhatuse liikmed poolt. 

                          

                   

                  

                    

             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                   Marko Vinni                                                                               Talvi Vestel 

                   Koosoleku juhataja                                                                       Protokollija 
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