
   

 

 

Juhatuse  koosolek  

                                                                                    14. veebruar 2022.a. 

 

Jõhvi , Oru 1a. 

 

 

          PROTOKOLL  2-2022 

 

 
 

Koosoleku algus kell 10.00                                                                     Lõpp kell 11:15 

 

 

 

Koosolekut juhatas: Marko Vinni 

 

Protokollis: Veiko Rosi 

 

Koosolekul osalesid: 

 

Juhatuse liikmed: Rudolf Pervunin, Marko Vinni, Kaupo Tihvan, Avo Randlo ja 

Veiko Rosi    

 

Koosolekult puudusid juhatuse liikmed Tarmo Tomson ja Heiko Taim 

 

Revisjonikomisjoni liikmeid koosolekul ei osalenud 

 

 

PÄEVAKORD 

 

1. Teenetemärkide kandidaatide esitamine Eesti Jahimeeste Seltsile; 

2. Ida-Virumaa trofeede hindamine 2.04.2022; 

3. Trapper 2022 komisjoni kokku kutsumine;  

4. Ida-Viru Jahilaskurklubi taotlus; 

5. Jahitunnistuse reklaami soetamine Maalehte;  

6. Arvete esitamine Ida-Viru jahimeeste seltsile liikmete poolt; 

7. Muud küsimused. 

a) Uue juhatuse ja üldkoosoleku aja määramine 

               



1. Teenetemärkide kandidaatide esitamine Eesti Jahimeeste Seltsile 

 

Eesti Jahimeeste Seltsi teenetemärk „ILVES“ kandidaadiks on esitatud järgmine jahimees: 

 

a) Marko Vinni - kandidaadi esitas Ida-Viru Jahimeeste Seltsi juhatus 

 

Eesti Jahimeeste Seltsi teenetemärk „KOBRAS“ kandidaadiks on esitatud järgmised 

jahimehed: 

 

a) Rein Kriisk – kandidaadi esitas MTÜ Kiikla jahtkond 

b) Rain Salk – kandidaadi esitasid MTÜ Kiviõli Jahimeeste Ühing 

c) Alar Süda – kandidaadi esitas MTÜ Voka jahtkond 

 

Eesti Jahimeeste „Tänukirja“ kandidaadiks on esitatud järgmised isikud: 

 

a) Raivo Unuks - kandidaadi esitas MTÜ Kiikla jahtkond 

b) Andrei Sudakov - kandidaadi esitas MTÜ Kiikla jahtkond 

c) Anne Nurgamaa - kandidaadi esitas Ida-Viru Jahimeeste Seltsi juhatus 

 

 

Ettepanek: Esitada nimekirjas olevad teenetmärkide kandidaadid Eesti Jahimeeste Seltsile 

teenetemärkide ja tänukirja saamiseks.  

 

Marko Vinni taandas ennast hääletusest.  

 

Toimus juhatuse hääletus: 

4 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud 

 

Otsus: Esitada nimekirjas olevad teenetmärkide kandidaadid Eesti Jahimeeste Seltsile 

teenetemärkide saamiseks. 

 

 

2. Ida-Virumaa trofeede hindamine 2.04.2022 

 

Sellest hooajast on plaanis Ida-Viru maakonnas kütitud jahitrofeed ära hinnata peale 

jahihooaja lõppu. Jahitrofeede hindamine viiakse läbi 2.04.2022 seltsi hoones. Palume 

jahimeestel kütitud trofeed tuua märtsi kuu jooksul klubisse.  

Ekspertidena viivad trofeede hindamise läbi Peeter Hussar ja Anne Reitel. Kõikidel Ida-Viru 

jahimeestel, kellel on huvi hindamisel osaleda, andke sellest palun teada.  

Ühe trofee hindamise kulu on 10 eurot, millest 5 eurot katab Ida-Viru jahimeeste selts ja 5 

eurot on trofee tooja kulu, trofee kohta. Trofeemedalite kulu katab see aasta samuti Ida-Viru 

jahimeeste selts. Lisaks tellida hindajatele lõuna ja kompenseerida sõidu kulu.  

  

Ettepanek: Kinnitada trofee hindamistega tulenevad kulud. Ühe trofee hindamise kulu 

seltsile 5 eurot, lisaks katta medalitega, lõunaga ja sõitudega seotud kulud.    

 

Toimus juhatuse hääletus: 

5 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud 

 



Otsus: Katta trofee hindamistega tulenevad kulud. Ühe trofee hindamise kulu seltsile 5 

eurot, lisaks katta medalitega, lõunaga ja sõitudega seotud kulud.    

 

 

3. Trapper 2022 hindamiskomisjoni kokku kutsumine  

 

2021/22 jahihooaeg hakkab lõppema. Palume kõikidel, kes osalevad võistlusel „Trapper 

2022“, saata kütitud ulukitest pildid enne 10.03.2022 hindamiskomisjonile e-posti aadressile 

ida.virujs@gmail.com  

Hindamiskomisjoni kuuluvad – Marko Vinni, Veiko Rosi ja Martin Mägi. 

Hindamiskomisjon kokku kutsuda 21.03.2022.  

 

Ettepanek: Kutsuda hindamiskomisjon kokku 21.03.2022. 

 

Otsus: „Trapper 2022“ hindamiskomisjon tuleb kokku 21.02.2022 ja selgitab laekunud 

piltidel põhjal välja parimad.  

 

 

4. Ida-Viru Jahilaskurklubi taotlus MTÜ Ida-Viru jahimeeste seltsile 

 

Ida-Viru jahimeeste seltsile on laekunud toetustaotlus 3200 eurole Ida-Viru Jahilaskurklubi 

poolt.  

 

Ettepanek: Rahuldada taotlus ja lisada 3200 eurot seltsi 2022 aasta eelarvesse. Väljamakse 

3200 eurot teha kuludokumentide alusel.   

 

Kaupo Tihvan taandas ennast hääletuselt  

 

Toimus juhatuse hääletus: 

4 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud 

 

Otsus: Rahuldada taotlus ja lisada 3200 eurot seltsi 2022 aasta eelarvesse. Väljamakse 

3200 eurot teha kuludokumentide alusel.    

 

 

 

5. Jahitunnistuse reklaami soetamine Maalehte 

 

Ida -Virumaa jahitunnistuse koolitus algab 9.04.2022. Tänase seisuga pole veel keegi ennast 

kursusele registreerinud. Püüame leida osalejaid kursusele, üheks võimalusek on kursust 

reklaamida 23.02.2022 Maalehes ilmuvas eriväljaandes Jahile ja Kalale.  

Võimalus tellida jahitunnistuse reklaam seal ¼ reklaampinda hinnaga 125.- + km. 

 

Ettepanek: Tellida jahitunnistuse reklaam Maalehes ¼ reklaampinda hinnaga 125.- + km. 

Mis ilmub 23.02.2022 

 

Toimus juhatuse hääletus: 

5 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud 

 

mailto:ida.virujs@gmail.com


Otsus: Tellida jahitunnistuse reklaam Maalehes ¼ reklaampinda hinnaga 125.- + km. 

Mis ilmub 23.02.2022 

 

 

6. Arvete esitamine Ida-Viru jahimeeste seltsile liikmete poolt 

 

Me edastame liikmetele info arve koostamiseks SAK ja marutaudi proovide tasude kohta. 

Kuna nendega on veel natuke segadust, siis tegevjuht edastab liikmetele täpsed juhised, 

kuidas  ja mille kohta arveid koostada. Hetkel on probleem sellega, et osad liikmed teevad 

arveid väga suure hilinemisega, soovime liikmetelt arveid kiiremini kätte saada.  

Palume liikmetel esitada seltsile arved 7 tööpäeva jooksul peale seltsist arve info laekumist 

liikmetele.  

 

Ettepanek: Liikmetel edastada arved 7 tööpäeva jooksul seltsile, peale seltsist info saamist 

arve kohta. 

 

5 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud 

 

Otsus: Liikmetel edastada arved 7 tööpäeva jooksul seltsile, peale seltsist info saamist 

arve kohta. 

 

 

7. Muud küsimused. 

a) Uue juhatuse aja määramine 

 

Järgmine Ida-Virumaa jahimeeste seltsi juhatus toimub 28.03.2022  

 

b) Ida-Viru jahimeeste seltsi üldkoosoleku aja määramine 

 

Ida-Viru jahimeeste seltsi üldkoosolek toimub 16.04.2022 

 

c) Ida-Viru jahimeeste seltsi hooaja lõpupidu 

 

Juhatus arutas teemat ja hetke olukorda arvestades on keeruline garanteerida külaliste ohutuse 

ja tagada, et üritus toimuda saaks. Jätame sellel aastal ka hooaja lõpupeo ära.  
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