
   

 

 

Juhatuse  koosolek  

                                                                                   19. september 2022.a. 

 

Jõhvi , Oru 1a. 

 

 

          PROTOKOLL 8-2022 

 

 
 

Koosoleku algus kell 10.00                                                                     Lõpp kell 12:00 

 

 

 

Koosolekut juhatas: Marko Vinni 

 

Protokollis: Veiko Rosi 

 

Koosolekul osalesid: 

 

Juhatuse liikmed: Marko Vinni, Veiko Rosi, Andres Tooming (elektrooniliselt), 

Andrey Zhebrovskiy.  

 

Koosolekult puudus juhatuse liige Heiko Taim  

 

 

Revisjonikomisjoni liikmeid koosolekul ei osalenud.  

 

 

PÄEVAKORD 

 

1. Talupidajate Liidu hoone külastus 

2. KÕL pikendamisega seotud info 

3. Relvaseaduse määruse muudatuse info 

4. IVJS ühisjaht Maidlas 21.10.2022 

5. Huntloci litsentside soetamine 

6. Muud küsimused;  

 



               

1. Talupidajate Liidu hoone külastus 

 

Juhatuse alguses külastasime Talupidajate Liidu hoonet. Hoones oleks võimalik rentida 

kontori ruumi hinnaga 100 eurot + käibemaks kuu. Koosolekute läbiviimiseks on majas 

samuti ruum olemas, mida saaks kasutada tasuta. Hoones puudub laoruum.  

 

Ettepanek: Hoone küsimuse lahendamine on üldkoosoleku pädevuses. Järgmisel juhatuse 

koosolekul panna üldkoosoleku kokkukutsumise punkt sisse ja siis üldkoosolekul otsustada, 

mis saab Oru 1a tänava majast, ning kas rendime kuhugi kabineti töö tegemiseks.   

 

4 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud 

 

Otsus: Järgmisel juhatuse koosolekul panna üldkoosoleku kokkukutsumise punkt sisse 

ja siis üldkoosolekul otsustada, mis saab Oru 1a tänava majast, ning kas rendime 

kuhugi kabineti töö tegemiseks.   

 

 

2. KÕL pikendamisega seotud info 

 

Kõik Ida-Virumaa jahipiirkonnad on jahindusnõukogust pikendamise otsused kätte saanud. 

Jahimaade pikendamise taotlused on Keskkonnaametile esitatud 21.02.2022. Viimase 

Keskkonnaameti info põhjal hakatakse lepingute pikendamise protsessiga ja kinnitamisega 

tegelema sellel nädalal. Ehk siis Ida-Virumaa jahimaade pikendamise otsused peaksid 

lähinädalatel laekuma.  

 

Info võetud teadmiseks 

 

3. Relvaseaduse määruse muudatuse info 

 

Hakatakse muutma relvaseadust. Relvaseaduse muudatustega on riigil kiire, siis seekordsed 

muudatused kooskõlastusringile ei saadeta, vaid võetakse kiirkorras vastu. Kirjutan lahti, mis 

muudatused ees seisavad ja eelkõige puudutab see jahimehi, kes pole Eesti kodakondsusega. 

Seadus tahetakse vastu võtta nii, et see jõustuks 01.12.2022 

 

✓ Alates 01.12.2022 ei väljastata enam relvalube Vene ja Valgevene kodanikele 

✓ Alates 01.12.2022 võõrandatakse kõik tulirelvad Vene ja Valgevene kodanikelt 

✓ Jahimehed, kes omavad halli passi, aga kellel puudub Eesti kodakondsus, siis neile 

võimaldatakse üleminekuaeg relvaloa kehtivusaja lõppemiseni. Ehk siis selle perioodi 

jooksul, kui kehtib relvaluba saab taotleda Eesti kodakondsust, kui selle aja jooksul 

pole Eesti kodakondsust võetud, siis võõrandatakse relvad. 

✓ Suure tõenäosusega muudetakse seadust, et edaspidi ei pea summutit relva küljest 

transportimise ajal maha keerama.  



✓ Väikese võimalusena läheb sisse ka öösihikute kasutamise lubamine, see otsus pidi 

olema suuresti Keskkonnaministeeriumi taga.    

 

Infoks, mis laekus juhtkondadelt, et paljusid jahimehi uus relvaseaduse muudatus mõjutab. 

 

Jahtkond 
Liikmeid 

kokku 
Venemaa 

kodanikud 
Valgevene 
kodanikud 

Halli 
passiga 

Narva 39 9 0 6 

Remniku 29 11   4 

Auvere 45 13 1 10 

Kivinõmme 17 3     

Kuremäe 30 2     

Ontika 33 3   1 

Sillamäe 28 7   9 

Tamme 20 9   5 

Vaivara 36 9   9 

Oonurme 21 5     

Mäetaguse 23     5 

Kokku 321 71 1 44 

 

 

Info võetud teadmiseks  

 

 

4. IVJS ühisjaht Maidlas 21.10.2022 

 

Maidla jahtkonna juhatus on kirjalikult kinnitanud, et on nõus IVJS ühisjahi läbi viima.  

Edastame jahikutse liikmetele.  

 

Info võetud teadmiseks 

 

5. Huntloci litsentside soetamine 

 

17.10.2022 toimus IVJS seltsis Huntloci koolitus. Huntloc võimaldab täna jahte paremini ja 

informatiivsemalt korraldada. Mõttes on soetada Huntloci litsentsid IVJS-ile ja neid siis 

juhtkondadele jagada.  

 

Ettepanek: Uurida juhtkondadelt, kes soovivad liituda litsentsi soetamisega. Saadame 

jahtkonna esimeestele välja sellekohase küsimuse, koos Huntloci tutvustava pdf-iga. 

Litsentside soetamise otsused teha järgmisel juhatuse koosolekul.  
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Otsus: Saata jahtkonna esimeestele välja sellekohane küsimuse, koos Huntloci 

tutvustava pdf-iga. Litsentside soetamise otsused teha vastavalt laekunud vastustele 

järgmisel juhatuse koosolekul. 



 

 

6. Muud küsimused 

 

a) Narva karjääri sissesõiduload Sillamäe ja Vaivara jahtkonna liikmetele 

 

Edastame Maa-ameti esindajale uuesti järelpäringu Narva karjääris olevatele katastritele. 

Uurime ka muid võimalusi, et järsku saame need laod kätte läbi peadirektori A. Vainola  

 

b) Uue juhatuse aja määramine 

 

Järgmine Ida-Virumaa jahimeeste seltsi juhatus toimub 17.10.2022 kell 10:00 

       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                   Marko Vinni                                                                                Veiko Rosi 

                   Koosoleku juhataja                                                                       Protokollija 

                                                                   

           /Allkirjastatud digitaalselt/                                                    /Allkirjastatud digitaalselt 

 

Oru 1a          Reg.nr.: 80050897  Tel/fax:+372 335 6512         A/a  EE09 2200 001120022462 
41535 Jõhvi                                  E-mail:ida.virujs@gmail.com          Swedbank AS 
ESTONIA 


