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1. Maarendilepingu ülevaatamine ja kinnitamine. 

2. Sügisene ühisjaht – Mäetaguse jahtkonna avaldus. 

3. Volituste andmine MTÜ-dele „METSISE“ keskkonnas liikmete haldamiseks. 

4. Muud küsimused. 

 

 

 

 

 



               

1. Maarendilepingu ülevaatamine ja kinnitamine. 

 

 

Üldkoosoleku otsusega kohustati juhatust välja töötama lepingu vormi, et liikmed saaksid 

sõlmida maaomanikega lepinguid. Tänaseks on leping välja töötatud.  

 

Ettepanek: Kinnitada jahindusliku kasutamise leping ja edastada liikmetele.   

 

Toimus juhatuse hääletus: 

4 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud 

 

Otsus: Kinnitada jahindusliku kasutamise leping ja edastada liikmetele.  

 

Vahepeal on selgunud, et keskkonnaminister on seoses maarendilepingute pikendamisega 

võtnud järgneva seisukoha. Maaomanikega sõlmitud jahinduslike lepingute maht ületab 50%, 

sealhulgas peab eramaade lepingutega kaetuse püüdlus olema see, et pindala peaks tulevikus 

ületama 50% määra. Kui see kriteerium on täidetud ja muid välistavaid (p1-p5) asjaolusid ei 

esine, siis jahipiirkonna kasutusõiguse luba pikendatakse.  

Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise osas seisukoha andmisel 

rakendatakse 2+1 töökorra põhimõtet (2 korda konsensus ja 3 kord ¾ häälteenamus) - 

Jahindusnõukogus.  

 

IVJS juhatus soovib seoses sellega saada liikmete arvamust, kuidas edasi minna? 

 

Ettepanek: Viia läbi elektrooniline hääletus liikmete vahel ühe päevakorra punktiga. 

Kas pikendame jahipiirkonna kasutusõigust Ida-Viru Jahimeeste Seltsi alt või teeb seda 

iga jahipiirkonna kasutaja eraldi? 

 

Toimus juhatuse hääletus: 

4 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud 

 

Otsus: Viia läbi elektrooniline hääletus liikmete vahel ühe päevakorra punktiga. Kas 

pikendame jahipiirkonna kasutusõigust Ida-Viru Jahimeeste Seltsi alt või teeb seda iga 

jahipiirkonna kasutaja eraldi? 

 

 

2. Sügisene ühisjaht – Mäetaguse jahtkonna avaldus. 

 

 

Mäetaguse jahtkonnalt on tulnud avaldus ja soov korraldada 2021 aasta sügisene IVJS 

ühisjaht. 

 

Ettepanek: Sügisene ühisjaht toimub 23.10.2021. Ootame ka teistelt jahtkondadelt 

sooviavaldusi ühisjahi korraldamiseks kuni 31.08.2021. Siis teeme otsuse, kes saab ühisjahti 

korraldada.  

 

Toimus juhatuse hääletus: 

4 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud 

 



Otsus: Sügisene ühisjaht toimub 23.10.2021. Ootame ka teistelt jahtkondadelt 

sooviavaldusi ühisjahi korraldamiseks kuni 31.08.2021. Siis teeme otsuse, kes saab 

ühisjahti korraldada.  

 

3. Volituste andmine MTÜ-dele „METSISE“ keskkonnas liikmete haldamiseks.  

 

 

Läbi EJS on tulnud lauale teema, et osad MTÜ-d soovivad ise läbi „METSISE“ keskkonna 

oma liikmete nimekirju hallata. Põhikiri näeb ette, et liikmed e. MTÜ-D peavad Seltsi 

teavitama hiljemalt majandusaasta 15. jaanuariks oma liikmete arvust. Täna ei näe IVJS 

juhatus vajadust neid õigusi anda üle liikmetele.  

 

Ettepanek: Liikmete nimekirju haldab Ida-Viru Jahimeeste Selts vastavalt MTÜ-de poolt 

esitatud andmetele. ``Metsise` küsimuse uuesti päevakorda võtmine tuleb uuesti päevakorda 

mitte enne kui MTÜ-de poolt on sõlmitud jahimaade kasutamise  lepingud. 

 

Toimus juhatuse hääletus: 

4 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud 

 

Otsus: Liikmete nimekirju haldab Ida-Viru Jahimeeste Selts vastavalt MTÜ-de poolt 

esitatud andmetele. 

 

4. Muud küsimused: 

 

Muid küsimusi ei olnud.  
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