
 
 

MTÜ Ida-Virumaa Jahimeeste Seltsi üldkoosolek 28.08.2021 kell 09:00, Jõhvi (Oru,1a)  

Oru 1.a, Jõhvi 28.08.2021 Algus: 09:00 

Juhatas: Marko Vinni 

Protokollis: Veiko Rosi 

Üldkoosolekul osalesid:  19 liiget, puudus 1 liige – üldkoosolek on hääleõiguslik  

Protokoll Nr. 2-2021 

 Päevakord 

 

1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine; 

2. Maarendilepingute pikendamisest;  

3. Muud küsimused; 

 

1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija  

Koosoleku juhataja valimine: 

Ettepanekut, valida MTÜ Ida-Virumaa Jahimeeste Seltsi üldkoosolek juhatajaks Marko Vinni 

Poolt: 19 liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud. 

Otsus: MTÜ Ida-Virumaa Jahimeeste Seltsi üldkoosolekut juhatab Marko Vinni 

Koosoleku protokollija valimine:  

Ettepanek valida MTÜ Ida-Virumaa Jahimeeste Seltsi üldkoosolek protokollijaks Veiko Rosi 

Poolt: 19 liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud. 

Otsus: MTÜ Ida-Virumaa Jahimeeste Seltsi üldkoosolek protokollijaks määrata Veiko 

Rosi 

Ettepanek: kinnitada MTÜ Ida-Virumaa Jahimeeste Seltsi üldkoosoleku päevakord.  

Päevakord: 

1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine 

2. Maarendilepingute pikendamisest 

3. Muud küsimused 

 

 



 
 

Toimus üldkoosoleku hääletus 

Poolt 19 liiget, vastu ja erapooletuid polnud   

Otsus: Kinnitada MTÜ Ida-Virumaa Jahimeeste Seltsi 28.08.2021 üldkoosoleku 

päevakord. 

 

2. Maarendilepingute pikendamisest 

 

Sõna sai EJS-i tegevjuht Tõnis Korts, kes sõnas, et praegu kõige olulisem väljakutse 

keskenduda KÕL-i pikendamisele. „Meil on erinevaid küsimusi, mis vajavad lahendust, aga 

hetkel on vaja kogu tähelepanu pöörata maaomanikega kokkulepete sõlmimisele ja 

kindlustada sujuv KÕL-i pikendamise protsess. Samas tuleb jälgida, et kõik vajalikud 

kohustused andmete esitamisel oleksid täidetud ja kindlustada, et rikkumisi ei oleks. Kui kõik 

need asjad on korras, siis sujub ka lubade pikendamine,“ .  

Sõna sai Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja Aimar Rakko, kes osales 

läbi veebis. Aimar Rakko selgitas veelkord kuidas protsess käib ja tõi erinevaid näiteid 

teistest maakondadest. 

Sõna sai RMK jahinduse peaspetsialist Kalev Männiste, kes selgitas, kuidas RMK-ga 

lepingute pikendamine käib. Lisaks andis ülevaate kuidas teostab RMK jahtkondade 

küttimise tulemuste ülevaadet. Rõhutas, et jahindusnõukogused kokku lepitud küttimismahud 

on kohustusena täitmiseks.  

Peamised punktid, mis puudutab maarendilepingute pikendamist: 

1) Maarendilepingut saab pikendada see organisatsioon kellel on hetkel kehtiv 

kasutusleping. 

2) Kui keegi soovib iseseisvalt lepingut pikendada, siis tuleb arvestada, et jahipiirkond 

läheb avalikule pakkumisele ja kõik saavad taotleda kasutuspingut sellele 

jahipiirkonnale osale.  

3) Jahindusnõukogul on õigus kasutusluba kehtivus lõpetada, kui jahipiirkonna kasutaja 

on kaks aastat aruanded esitamata jätnud (Keskkonnaagentuurile).  

4) Kõige turvalisem oleks maarendi kasutusileping pikendada Ida-Viru Jahimeeste Seltsi 

alt. 

5) Tänased RMK kasutuslepingud pikenevad automaatselt, uued rendipiirkonna 

kasutajad peavad uued sõlmima.  

 



 
 

Ettepanek: Pikendada maarendi kasutusleping Ida-Viru Jahimeeste Seltsi alt, kui tänane 

kasutuslepingu omaja. Anda maarendilepingu pikendamise taotlus jahindusnõukogule sisse 

15.09.2021 kõikide jahipiirkondadega. 

Toimus üldkoosoleku hääletus 

Poolt 19 liiget, vastu ja erapooletuid polnud   

Otsus: Pikendada maarendi kasutusleping Ida-Viru Jahimeeste Seltsi alt, kui tänane 

kasutuslepingu omaja. Anda maarendilepingu pikendamise taotlus jahindusnõukogule 

sisse 15.09.2021 kõikide jahipiirkondadega.  

3. Muud küsimused 

Ida-Viru jahimeeste seltsi juhatuse esimees Marko Vinni andis ülevaate ees ootavatest 

tegevustest 

Info võetud teadmiseks 

 

Juhatas: Marko Vinni 

Protokollis: Veiko Rosi 

Lõpp: 11:30 

 

 

 

 

 




