
   

 

 

Juhatuse  koosolek  

                                                                                   16. jaanuar 2023.a. 

 

Jõhvi , Oru 1a. 

 

 

          PROTOKOLL 1-2023 

 

 
 

Koosoleku algus kell 11.15                                                                     Lõpp kell 12:50 

 

 

 

Koosolekut juhatas: Marko Vinni 

 

Protokollis: Veiko Rosi 

 

Koosolekul osalesid: 

 

Juhatuse liikmed: Marko Vinni, Veiko Rosi, Andrey Zhebrovskiy,  Heiko Taim ja 

Andres Tooming 

 

Koosolekult puudusid Revisjonikomisjoni liikmed 

 

 

 

PÄEVAKORD 

 

1. EJS ja IVJS teenetemärkide esitamine juhatusele 

2. Ida-Virumaa Jahimeeste Seltsi 75 juubeli korraldamine 18.11.2023 

3. Keskkonnaministeeriumi poolt kinnitatud hinnad jahindusalaste toimingute eest 

4. Jahitrofeede hindamine Ida-Virumaal 1.04.2023  

5. Seltsi hoonega seotud küsimused ja tegevused 

6. Muud küsimused  

 

 

 

               



1. EJS ja IVJS teenetemärkide esitamine juhatusele 

 

Palume esitada IVJS juhatusele kandidaate EJS teenetemärkidele ja IVJS teenetemärkidele. 

 

EJS kandidaatide avalduste kord liikmetele saata. Kandidaadid palume IVJS juhatusele 

esitada enne 17.02.2023 

 

Lisaks palume esitada kandidaate IVJS teenetemärkidele. IVJS teenetemärgid antakse üle 

IVJS juubeliüritusel, mis toimub 18.11.2023. Statuut kandidaatide kohta puudub. Kõik 

jahtkonnad saavad esitada nii palju kandidaate, kui nad ise on omavahel kokku lepivad. Kõik, 

kes seltside arvates väärivad IVJS teenetemärki, siis neile me nad ka väljastame.  

IVJS teenetemärkide kavalerid samuti esitada 17.02.2023, et me saaksime eelarvesse selle 

kulu sisse arvestada. 

 

Ettepanek: Palume esitada IVJS juhatusele kandidaadid EJS teenetemärkidele ja IVJS 

teenetemärkidele enne 17.02.2023 

 

5 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud 

 

Otsus: Palume esitada IVJS juhatusele kandidaadid EJS teenetemärkidele ja IVJS 

teenetemärkidele enne 17.02.2023 

 

 

2. Ida-Virumaa Jahimeeste Seltsi 75 juubeli korraldamine 18.11.2023 

 

Hinnapakkumine on võetud Jõhvi Kontserdimajalt juubeliürituse läbiviimiseks. Toitlustuse, 

muusika ja õhtujuhi hinnapakkumised võtta jaanuari kuu jooksul. Hetkel pole ürituse osas 

eelarve kinnitatud ja pole täit selgust palju üritus maksma võiks minna.  

 

Ettepanek: Määrata IVJS juubeliürituse eelarveks 10 000 eurot ja kinnitada juubeliürituse 

osavõtu piletihinnaks 20 eurot inimese kohta.   

 

5 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud 

 

Otsus: Määrata IVJS juubeliürituse eelarveks 10 000 eurot ja kinnitada juubeliürituse 

osavõtu piletihinnaks 20 eurot inimese kohta.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Keskkonnaministeeriumi poolt kinnitatud hinnad jahindusalaste toimingute eest 

 

Alates 1. jaanuarist 2023 kehtivad jahindusalaste toimingute hinnad on alljärgnevad: 

 

Eesti – ja välisriigi kodanikule esmase jahitunnistuse andmise taotluse 

läbivaatamine ja väljastamine 
20 € 

Eesti kodaniku jahitunnistuse vahetamise taotluse läbivaatamine 10 € 

Eesti kodaniku jahitunnistuse pikendamise taotluse läbivaatamine 10 € 

Eesti kodaniku jahitunnistuse kehtivuse taastamise taotluse läbivaatamine 
10 € 

Jahiteooriaeksami või laskekatseeksami vastuvõtmine (iga sooritus) 10 € 

Eesti ja välisriigi kodaniku suuruluki laskekatse või vibujahi laskekatse 

vastuvõtmine (iga sooritus) 
7 € 

Eesti ja välisriigi kodaniku suuruluki laskekatse tunnistuse või vibujahi laskekatse 

tunnistuse väljastamine 
3 € 

 

Info võetud teadmiseks 

 

4. Jahitrofeede hindamine Ida-Virumaal 1.04.2023  

 

Ida-Virumaa jahitrofeede hindamine toimub 1.04.2023. EJS on määranud ühe trofee 

hindamise hinnaks 10 eurot trofee kohta. Eelmise aasta hindamisest saab järeldada, et 10 eurot 

trofee kohta katab umbes 50% kogu trofeehindamise eelarvest.  

Ettepanek: Kinnitada ühe trofee hindamise hinnaks 10 eurot ja katta eelarvest üle minev 

summa IVJS eelarvest. Tellida trofeemedalite fail ja tellida peale hindamist medaliväärsetele 

trofeedele medali. Ning katta hindajate kulud.    

 

5 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud 

 

Otsus: Kinnitada ühe trofee hindamise hinnaks 10 eurot ja katta eelarvest üle minev 

summa IVJS eelarvest. Tellida trofeemedalite fail ja tellida peale hindamist 

medaliväärsetele trofeedele medali. Ning katta hindajate kulud.    

 

 

 

5. Seltsi hoonega seotud küsimused ja tegevused 

 

Vastavalt MTÜ Ida-Virumaa Jahimeeste Seltsi üldkoosoleku protokoll 2-2022 otsusele, tuleb 

liikmetele koostada eelarve tabel hoone ühe aasta kulude kohta. Hinnata hoone kinnistu ja 

uurida mis tingimustel saab saadav tulu liikmete vahel ära jagada, vastavalt MTÜ varade 

jagamise seadusele.  

 



 

a) Hoone 2022 aasta kulu ja 2023 aasta prognoos on järgmine: 

Artikkel 2022 2023  

Vesi 2,1 5 

Elekter 472,54 500 

Soojus 2169,4 2300 

Internett 706,32 706,32 

Valve 390,48 422,88 

Niitmine 119,22 150 

Lume lükkamine 232,8 300 

Kindlustus 190,88 190,88 

Prügi 29,86 30 

Kokku 4313,6 4605,08 

 

 

b) Oru 1a Jõhvi hoone hindamisakt tellida 

c) Vastavalt MTÜ varade jagamise seadusele, saab hoonest saadavat tulu, liikmetel 

kasutada ettemaksuna IVJS kohustuste ees. Näiteks liikmemaksude tasumine. 

Ühesõnaga tulu saab kasutada teenuste ja varade, maksude ettemaksuna.  

 

Ettepanek: Tellida seltsi hoone hindamisakt UUSMAA Kinnisvarabüroost hinnaga 650 eurot 

+ käibemaks ja esitada see liikmetele.     

 

5 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud 

 

Otsus: Tellida seltsi hoone hindamisakt UUSMAA Kinnisvarabüroost hinnaga 650 eurot 

+ käibemaks ja esitada see liikmetele.     

 

 

6. Muud küsimused 

 

 

a) Uue juhatuse aja määramine 

 

Järgmine Ida-Virumaa jahimeeste seltsi juhatus toimub 20.02.2023 kell 10:00 

 

b) Jahitunnistuse koolituse läbiviimine Ida-Virumaal 

 

Kursuse avamine aprilli kuus ja info välja saata jaanuari kuu jooksul 

 

c) Täiendõppe koolitus jahimeestele Luua Metsanduskoolis 

 

Soovijaid oli, kahjuks saame sellel korral registreerida koolitusele 2 soovijat. Tegime otsuse 

vastavalt sellel, kes ees see mees. 1-3.03.2023 toimuvale koolitusele registreerisime Ida-

Virumaalt Rasmus Roodeni ja Elar Ploomi.  
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