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1. Maakasutuslepingute pikendamisest jahindusnõukogus; 
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3. Jahirahu välja kuulutamine Ida-Virus; 

4. Jahikalendrite tellimine;  

5. Muud küsimused;  

 

 

 

 



 

               

1. Maakasutuslepingute pikendamisest jahindusnõukogus 

 

Ida-Virumaa jahindusnõukogu toimus 18.10.2021. Neljal jahipiirkonnal pikendati leping 

(Kivinõmme, Narva, Sillamäe ja Tamme). Järgmine erakorraline Ida-Virumaa 

jahindusnõukogu toimub detsembri keskel. Palume kõikidel jahtkondadel tegeleda lepingute 

sõlmimisega ja sisestada lepingud JAHIS-esse.  

 

Info võetud teadmiseks  

 

2. IVJS ajalooraamatu müügihinna kooskõlastamine 

 

Ida-Virumaa ajalooraamat on kokku kirjutatud ja kujundatud, ning saadetud trükkimisele. 

Esmase info kohaselt peaks raamatu trükk valmima detsembri alguses 2021. Seega enne Jõule 

saavad kõik huvilised raamatu soetada. Raamatu koostamise kulu on suurusjärk 14 000 eurot, 

millest poole oleme katnud toetuste ja projektidega, ning teise poole kulu on enda kanda 

võtnud IVJS. Juhatus leidis, et raamatu olulisust veelgi tõsta, peaks raamatul olema jaemüügi 

hind.  

Ettepanek: Kinnitada IVJS ajalooraamatu jaemüügi hinnaks 20 eurot tükk.  

 

Toimus juhatuse hääletus: 

4 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud 

 

Otsus: IVJS ajalooraamatu jaemüügi hinnaks tuleb 20 eurot tükk.  

 

 

3. Jahirahu väljakuulutamine Ida-Virus  

 

2020 aastal jäi seoses Corona viiruse levikuga „Jahirahu“ väljakuulutamine Ida-Virus ära. EJS 

juhatus on omapoolse toetuse andnud, et kui piirangud ei sega „Jahirahu“ väljakuulutamist, 

siis võib selle Ida-Virumaal välja kuulutada. EJS tegevjuht ja IVJS tegevjuht otsustavad 

ürituse toimumise või mitte toimumise koos 10.11.2021. 

 

Ettepanek: Anda IVJS tegevjuhile volitused viia läbi „Jahirahu“ väljakuulutamine Ida-

Virumaal, kui vabariiklikud piirangud seda ei takista. 

 

Toimus juhatuse hääletus: 

4 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud 

 

Otsus: Anda IVJS tegevjuhile volitused viia läbi „Jahirahu“ väljakuulutamine Ida-Virumaal, 

kui vabariiklikud piirangud seda ei takista. 

 

4. Jahikalendrite tellimine 

 

Käes on jälle aeg, kui tuleb hakata tellima „Jahikalendreid“. Igal aastal oleme jahtkondadel 

palunud saata eeldatav kogus, palju nad soovivad jahikalendreid jahimeestele soetada. Aga 

ikka jääb igal aastal kalendreid puudu. Selts ei saa endale võtta ka riski, et tellib kalendreid 

rohkem, kui neid ostetakse.  

 



Ettepanek: Saata jahtkondadele järelpäring, palju on kalendrite soovijaid. Ning miinimum 

kogus, mida IVJS tellib on 350 tk.  

 

Toimus juhatuse hääletus: 

4 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud 

 

Otsus: Saata jahtkondadele järelpäring ja välja selgitada kalendrite soovijaid. Ning miinimum 

kogus, mida IVJS tellib on 350 tk.  

 

5. Muud küsimused 

 

a) Järgmine IVJS juhatus toimub 6.12.2021 kell 10:00 

b) IVJS ühisjaht toimub 13.11.2021 kell 09:00 Mäetagusel  
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