
   

 

 

 

 

 

 

 

Juhatuse  koosolek  

                                                                                             15. september  2020.a. 

 

Jõhvi , Oru 1a. 

 

 

 

PROTOKOLL  08-2020 

 

 

 
Koosoleku algus kell 09.02                                                                           Lõpp kell 10.45 

 

 

 

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. Keegi ei osalenud. 

 

 

PÄEVAKORD 

 
1. Sünnipäevaliste õnnitlemine. 

 

2. Põdra ühisjahi korraldamine. 

 



3. IVJS viktoriinisari.    

 

4. Viru Karikas- jahilaskmine 

 

5. Küttimise statistika. 

 

6. Muud küsimused ja info: 

 

a) IVJS ajalooraamatu info; 

b) Marutaudi- ja riskiloomade peaproovide kogumise lepingute info; 

c) Laskevõistluse Aru Kult tulemuste info; 

d) Alajõe jahtkond; 

 

Juhatuse koosolek algas minutilise leinaseisakuga. Mälestati Ontika JS liikme 

            Elmar-Johannes Süda lahkumist igavestele jahimaadele. Pikka aega kuulus Ida-Viru 

            JMS juhatusse , Ilvese teenetemärgi kavaler ja noorjahimeeste koolitaja. 

 

 

1. Sünnipäevaliste õnnitlemine. 

Õnnitleti juhatuse liikmeid : Rudolf Pervunin´it , Marko Vinni`t ja Kaupo 

Tihvan`it. Kõik sünnipäevalapsed said väikese meene Ida-Viru JMS´i poolt. 

                        

2. Põdra ühisjahi korraldamine. 

 

Juhatuse liige , Permisküla JS MTÜ esimees, Avo Randlo, oli nõus 

korraldama 2020a. põdra ühisjahti Ida-Viru JMS juhatuse liikmetele , 

revisjonikomisjoni liikmetele ja jahiseltside juhatuse esimeestele. 

Arutati tehtud ettepanekut. 

 

Otsustati : 2,1; korraldada 2020.a. põdra ühisjaht 24.10.2020.a. 

                   algusega kell 9.00 Permisküla JS maadel. 

                   2,2;toetada põdra ühisjahi korraldamist 1000.-€ vastavalt 

                   Ida-Viru JMS juhatuse otsusele 13.05.2020 päevakorrapunkt 

                   1.3. 

 

Kõik juhatuse liikmed poolt. 

 

3. IVJS viktoriinisari. 

       

               Sõna sai juhatuse esimees, Marko Vinni , kes rääkis eelmisel talveperioodil 

               toimunud jahtkondade vahelise viktoriinisarja jooksul tekkinud mõtetest. 

               Peale arutelu viktoriinisarjast juhatuse liikmete hulgas jõuti järgmise otsuseni.      

    

               Otsustati : 3.1; Jätkata ka käesoleval talveperioodil viktoriinisarjaga jaanuaris, 

                                  veebruaris ja märtsis 2021.a.. 

                  

                 Kõik juhatuse liikmed poolt. 

                                 

             4 .  Virumaa Karikas - jahilaskmine. 

 



                Juhatuse esimees tutvustas juhatuse liikmetele tekkinud mõtet , korraldada 

                Virumaa lasketiirudes jahilaskmise võistlusi jahtkondade vahel 2021.a. suvel. 

                Ida-Viru JMS-is on 3 lasketiiru Avinurmes , Konjus ja Aru laskepaik. Lääne- 

                Virus Haljala ja Laekvere lasketiirud. Kõik juhatuse liikmed avaldasid oma  

                 arvamust. 

 

                 Otsustati: 4,1; moodustada töörühm jahilaskmis võistluse Virumaa Karikas- 

                                    tingimuste väljatöötamiseks. 

 

                 Kõik juhatuse liikmed poolt. 

 

5 Küttimise statistika. 

 

Küttimise statistika kohta sai sõna juhatuse esimees , Marko Vinni. 

Karujaht Ida-Viru JMS-is on lõppenud. Kütitud on 9 karu (lubatud 8 

pluss 1 varu). Metskitse küttimine on väga nutune. Metssigade küttimine 

normis. Põdra küttimislimiidid jäid samaks. 

 

                   Info võeti teadmiseks. 

 

             6.Muud küsimused ja info (IVJS ajalooraamatu info ; marutaudi- ja riski – 

                 loomade peaproovide kogumise lepingute info; Laskevõistluse ARU KULT   

                 tulemuste info ; Alajõe JK MTÜ). 

           

                 6.1; IVJS ajalooraamatu info. 

 

                  IVJS ajalooraamatu koostamine jääb graafikust  maha. Ilmumine lük- 

                  kub 2021.a. teise poolde. Materjali tuleb kogu aeg jahtkondadest juurde. 

                    

                   Info võeti teadmiseks. 

            

                  6,2; Marutaudi- ja riskiloomade  peaproovide kogumise lepingute info. 

 

                  Riskiloomade proove peab laekuma Ida-Virumaalt 67. 01.09.2020 seisuga 

                  on laekunud 37. 

                  Marutaudi proove peab laekuma 65 . 01.09.2020 seisuga on laekunud 2. 

 

                  Info võeti teadmiseks. 

 

                 6.3; Laskevõistluse ARU KULT tulemuste info. 

 

                  Sõna sai juhatuse liige , Kaupo Tihvan , kes on ka laskevõistluse ARU KULT 

                  korraldaja. Laskevõistlus toimus 13.09.2020.a. Aru laskepaigas 20. korda. 

                  Ida-Viru JMS MTÜ-le anti üle meene kui võistluse toetajale.  

                  Jahipüss JM -2 meeskonna võistluse võitis Maidla 3 ja ka vintrelv VJM-1 

                   meeskonna võistluse võitis Maidla 2. 

 

                  Info võeti teadmiseks. 

 

            



                 6.4; Alajõe JK MTÜ. 

 

                 Toimus arutelu Alajõe Jahtkonna MTÜ ja Alutaguse Jahtkonna MTÜ 

                 üle. Arutelu oli pikk ja põhjalik ning mille tulemusena tehti järgmine otsus. 

 

                 Otsustati: 6.4;1: Juhatuse esimees , Marko Vinni , koostab ja saadab mõle- 

                                    male märgukirja et lahendada vaidlused omavahel. Märgukirja 

                                    sisu oleks järgmine „ Viimase IVJS juhatuse otsusega anname Ala- 

                                    jõe jahtkonna liikmetele viimase ajalise tärmini oma staatuse mää- 

                                    ramiseks . Palume jahtkonna liikmetel kokku saada ja koos ära 

                                    otsustada , millise juriidilise kehaga vormistatakse leping IVJS. 

                                    Oma vastuse esitamiseks on tähtajaks määratud 01.10.2020. Kui 

                                    Selleks hetkeks konsensuslikku vastust ei esitata , teeb selle otsuse  

                                    Teie eest järgmine IVJS juhatuse koosolek (oktoobris). 

                                     

 

                 Kõik juhatuse liikmed poolt. 

 

 

 

 

  

                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                   Marko Vinni                                                                               Talvi Vestel 

                   Koosoleku juhataja                                                                       Protokollija 

                                                                   

           /Allkirjastatud digitaalselt/                                                    /Allkirjastatud digitaalselt / 
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