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Eesti Jahimeeste Selts 

 

VOLINIKE KOOSOLEKU PROTOKOLL                                      

Kehtna Kutsehariduskeskus                                                                        25. mai 2017 

 

Algus kell 13.00, lõpp kell 16.55  

                                                                  

EJS president Margus Puust tervitab kohale tulnud volinikke. 

 

Volinike koosolek valib tööorganid:  

1. Häältelugemise komisjoni koosseisus: Rein Veitmaa, Heimar Lepiksoo, Kaljo 

Veltbach, Arnold Loos. 

2. Mandaatkomisjoni koosseisus: Mati Kivistik, Mati Kepp, Pauli Saag.  

3. Koosoleku juhataja: Priit Piilmann. 

4. Protokollija: Lea Truska. 

 

Koosoleku juhataja Priit Piilmann palub mandaatkomisjonil kontrollida koosolekule 

registreeritud volinike nimekirja alusel koosoleku otsustusvõimelisust.  

Mandaatkomisjoni otsuse loeb ette komisjoni esimees Pauli Saag. Komisjon on kindlaks 

teinud, et 203-st volinikust on esindatud 151 (74,38 %) kehtivat mandaati omavat volinikku, 

registreeritud on 7 külalist. Mandaatkomisjoni otsusega on volinike koosolek 

otsustusvõimeline. 

Volinikud kinnitavad mandaatkomisjoni otsuse 143 poolt häälega, vastu 1 hääl, erapooletuid  

ei ole. 

1. Päevakorra kinnitamine. 

Koosoleku juhataja teeb ettepaneku kinnitada koosoleku päevakord varem välja kuulutatud 

kujul. 

Hääletati: 144 poolt häält, vastu ja erapooletuid ei ole. 

Otsus: Kinnitada alljärgnev päevakord: 

1. Päevakorra kinnitamine. 

2. EJS tunnustusavalduste üleandmine. 

3.  EJS presidendi Margus Puusti ülevaade juhatuse tööst. 

4. EJS 2016. a. majandusaasta aruande kinnitamine ja 2017.a. audiitori määramine. 

5. 2017. a. eelarve kinnitamine.  

6. EJS liikmemaksu kinnitamine alates 2018.aastast. 

7. Eesti Jahimeeste Hea Tava täiendamine. (maaomandit puudutav). 

8. Loenda ulukit. 

9. Muud küsimused ja informatsioon. 

9.1. jahinduslik õiguspraktika 

9.2. EJSi IT lahendused 

9.3. kokkutulek 2017 

9.4. muu informatsioon 
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2. EJS tunnustusavalduste üleandmine. 

Vastavalt EJS tunnustusavalduste andmise korrale antakse EJS autasud kätte pidulikult 

volinike koosolekul. EJS juhatus otsusel annetatakse vapimärgid Metsis EJS 50. aastapäeva 

peol 25.11.17. Viljandis Ugalas. Teenetemärgi Ilves said Vladimir Bobrov, Mihhail Jegorov, 

Enn-Toivo Annuk, Arvo Lehtla, Jaan Pärn, Evald Vaht, Karl-Johannes Kärner, Margus Vaas, 

Oskar Paukku, Jaak Lohvart, Igor Homin, Aleksnder Reinla, Juri Kari, Mihkel Kunila, Endrik 

Raun, Enn Tee, Uudo Toomela, Mart Mölder, Rein Laas, Anne Reitel, Risto Toom, Koit Ütt, 

Valdo Hermann, Nikolai Kisseljov, Võido Lehiste, Priit Kask, Tõnis Korts, Juss Torp, Uuno 

Minka, Arvo Kõva, Lea Truska. Anti üle ka 10 tänukirja. 

 

3. EJS presidendi Margus Puusti ülevaade juhatuse tööst. 

Koosoleku juhataja annab sõna EJS president Margus Puustile, kes teeb ülevaate EJS juhatuse 

tööst 2016. aruandeaastal. EJS liikmeskonda kuulus aasta lõpuks 93 liikmesorganisatsiooni 

kokku 11 189 jahimehega. 2016 aastal liitusid 4 uut juriidilist liiget: Abja JS, Tänassilma JS, 

Lääne-Lahemaa JS, Metsasõbrad JS, lahkus Metsküla JS, kes liitus Saarte JS-ga. President 

tänab liikmeid liikmemaksu tasumise eest, mille igale eurole lisandus juhatuse ja keskuse 

majandustegevuse tulemusena ca 4 eurot. EJS keskuses on praegu 6 palgalist töötajat s.h. üks 

osalise tööajaga. 

Möödunud aasta juhatuse tegemised jätkusid suures osas seotuna seakatkuga koostöös 

Keskkonna- ja Maaeluministeeriumiga, Riigikogu, Riigikogu jahinduse töörühma ja 

maaelukomisjoniga, Keskkonnainspektsiooniga, Veterinaar- ja Toiduametiga, KAURiga, 

Keskkonnaametiga, Erametsaliiduga, SAKi riikliku tauditõrje komiteega. 

EJS on koostöö- ja esindusorganisatsioon. EJS tegevjuhtkond on 2016. a. osalenud FACE ja 

CIC töökoosolekutel ja peaassambleedel. EJS liikmesorganisatsioonide esindajad osalesid 

maakondlike jahindusnõukogude töös. EJS ajakirja toimetaja osaleb ajakirja Sinu Mets 

toimetuse töös. 

Halduslepingu alusel anti välja 390 uut eesti jahitunnistust ja 3952 väliskodaniku 

jahitunnistust. EJS keskuse abil on viidud läbi palju koolitusi. Oli Jahimeheks aasta, et 

kutsuda rohkem osalema maaomanikke. Noorjahimeeste koolitusi korraldati süsteemis Metsis 

kokku 18. Alustati relvaeksami sooritajate ettevalmistamise kursusi. Ajakirja Eesti jahimees 

anti 2016. aastal välja 6 numbrit. Ajakiri ilmub perioodiliselt tänu SA KIKi rahalisele toele. 

2016. aastal ilmus EJS 2015 aasta tegevusi kajastav aastaraamat, aastalõpus traditsiooniline 

Jahikalender 2017. Aktiivselt kasutatakse võimalust avaldada EJS kodulehel uudiseid 

maakonna jahiüritustest, rajakaamerate tehtud pilte jmt. Aktiivset kaaslöömist EJS kodulehe 

uudiste tootmisel ootame liikmetelt edaspidi rohkemgi. 

Rahvusvaheline koostöö oli aktiivne, toimusid FACE ja CIC nõupidamised ja koosolekud, 

kohtumised keskorganisatsioonide töötajatega ning nõupidamised töörühmades, kus osales 

EJS tegevjuht Tõnis Korts ja tegevjuhi asetäitja Andres Lillemäe. Rahvusvahelist koostööd 

toetas rahaliselt SA KIK. 

Üksikasjalik ülevaade 2016 a. EJSi organiseeritud sündmustest ja toimunud tegevustest on 

esitletud Eesti Jahimeeste Seltsi 2016 aastaraamatus, mis valmis just volinike koosolekuks. 

Eelmisel aastal toimus 7 korralist juhatuse koosolekut, millede protokollid on leitavad ja 

loetavad EJS kodulehel. Välja kuulutatud juhatuse koosolekud on alati toimunud. 

Ettekandja tänab juhatuse liikmeid aktiivse osalemise eest juhatuse töös ja osalemise eest 

koosolekutel. 

Koosoleku juhataja annab sõna volinikele küsimuste esitamiseks. Küsimusi ei esitatud. 

Otsus: Volinikud võtsid presidendi ülevaate juhatuse tööst teadmiseks. 

 

4. EJS 2016 majandusaasta aruande kinnitamine ja 2017 a. audiitori määramine. 
EJS tegevjuht Tõnis Korts tutvustab 2016 majandusaasta aruannet ja audiitori otsust, mis on 

varem volinikele kättesaadavaks tehtud (kasutades pilveserverit ZoneCloud). Majandusaasta 

lõpetati positiivse tulemiga, eelarves kõrvalekaldeid ei olnud. Majandusaasta aruanne on 
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kinnitatud audiitori poolt, kes oma järeldusotsuses kinnitab, et majandusaasta aruanne 

kajastab MTÜ Eesti Jahimeeste Seltsi finantsseisundit 2016. majandusaastal õigesti ja 

õiglaselt.  

Ettekandja loeb ette audiitor Aare Olanderi aruande ja otsuse. Materjalide juurde on lisatud ka 

eraldi seletuskirjad 2016. a. eelarve täitmise ja majandusaruande kohta. Volinikel paluti 

esitada küsimused aruande kohta enne koosolekut, et juhatus ja raamatupidaja saaksid neile 

põhjalikult ja pädevalt vastata. Volinikud ettekandjale koosolekul küsimusi ei ole esitanud. 

Koosoleku juhataja teeb ettepanku kinnitada 2016. a. majandusaasta aruanne koos audiitori 

järeldusotsusega. 

Hääletati: Poolt 147, vastu ja erapooletuid ei ole. 
Otsus: Kinnitada EJS 2016. a. majandusaasta aruanne koos audiitori järeldusotsusega. 

 

Koosoleku juhataja teeb ettepaneku kinnitada OÜ Grow Audit vandeaudiitor Aare Olander 

auditeerima EJS 2017 aasta majandustegevust ja aruannet. Selleks on olemas Aare Olanderi 

nõusolek, kes on nõus auditeerima EJS majandustegevust 2017. ja järgnevatel 

majandusaastatel. 

Hääletati: poolt 147, vastu ja erapooletuid ei ole. 

Otsus: Kinnitada EJS 2017 majandusaastat auditeerima OÜ Grow Audit vandeaudiitor 

Aare Olander.  

 

5. 2017. a. eelarve kinnitamine. 

Koosoleku juhataja annab sõna EJS tegevjuhile Tõnis Kortsule, kes tutvustab 2017 a. eelarve 

projekti.  

Eelarve on tulude-kulude osas tasakaalus. Eelarve on koostatud konservatiivselt, praegu on 

prognoosimatud SAKi küttimise lepingu tulemused. Eelarve on esitatud tasakaalus. Tegevjuht 

selgitab, et tulude vähenemine eelarves võrreldes eelmiste perioodidega on planeeritud 

reaalseid võimalusi silmas pidades. 2017. aastal on ette näha mitmete lepingute tulude 

(haldusleping, VTA leping) mahtude vähenemine, mis põhjustab ka tulude mahu vähenemise 

võrreldes eelmise perioodiga. 

Küsimus volinik Kaljo Veltbach`ilt_ kas ajakiri ilmub edasi. Vastus : Järgmisel aastal on 

ajakirja ilmumine 4 numbrit kindlustatud.  

Koosoleku juhataja teeb ettepaneku kinnitada EJS 2017. a. eelarve volikogu materjalides 

esitatud kujul.  

Hääletati: Poolt hääli 147, vastu ja erapooletuid ei olnud. 

Otsus: Kinnitada EJS 2017 a. eelarve.  

 
6.EJS liikmemaksu kinnitamine alates 2018. aastast. 

Koosoleku juhataja annab sõna EJS presidendile Margus Puustile. 

Margus Puust selgitab, et liikmemaksu on vaja tõsta, tagamaks majanduslik kindlus ajakirja 

järjepidevaks väljaandmiseks, teadustööde tellimiseks. Tulubaas järgnevatel aastatel ilmselt 

kahaneb halduslepingust tulenevate tulude vähenemise tõttu (jahitunnistuste pikendamine 10 

aastaks, välisturistide arvu vähenemine seoses SAKiga, KIKi toetuse vähenemine). 

Ettekandja teeb ettepaneku: Tõsta EJS liikmemaksu aastast 2018 15-le eurole ühe füüsilisest 

isikust liikme kohta. 

Villem Reinaas Juuru JS– kas liikmemaksu tõus on eelarves on arvestatud. Kas SAK lepingu 

rahade laekumisest ei piisa? 

Vastus: Me ei tea selle lepingu tulu ja selle kestust. Raske on prognoosida SAKi kulgu. 2018 

aasta eelarvet ei ole veel koostatud. Arvestame liikmemaksu tõstmisest tulu ca 30 tuhat eurot.  

Koosoleku juhataja paneb Margus Puusti ettepaneku liikmemaksu tõstmisest hääletamisele. 

Hääletati: Poolt 133, erapooletuid 12. 

Otsus: Kinnitada EJS liikmemaks alates 2018 aastast 15 eurot ühe füüsilise liikme 

kohta. 
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7. Eesti Jahimeeste Hea Tava täiendamine 

Koosoleku juhataja annab sõna Tõnis Kortsule, kes tutvustab volinikele EJS juhatuse aktiivset 

koostööd maaomanike ja nende organisatsioonidega. Koostöö ühisosana on tehtud ettepanek 

täiendada Eesti Jahimeeste Hea Tava maaomandit puudutavate sätetega. 

Hea Tava komisjon esitas ettepaneku esmalt juhatusse, kes selle suunas volinike koosolekule. 

Volinikud tegid materjalidega tutvudes mitmeid ettepanekuid, mida on alljärgnevalt 

arvestatud 

Ettekandja teeb ettepaneku täiendada Eesti Jahinduse Head Tava järgmiselt (parandused 

kursiivis) 

I Suhtu austavalt loodusesse, ulukitesse ja maaomandisse. 

 Pea meeles, et sa jahimehena ei ole ainuke looduses liikuja ja looduse kasutaja. 

 Hoia loodus puhas. 

 Õpi tundma oma jahimaadel liikuvate ulukite asurkonda. 

 Küti alati säästlikult, arvestades ulukiasurkondade jätkusuutlikkust. Jahimehes ei tohi 

iialgi vallanduda kirg loomi tappa. 

 Austa ulukite õigust elule. Jahti pidades jäta neile võimalus õnnelikuks pääsemiseks. 

Iialgi ära jälita ega küti abitus seisukorras viibivaid ulukeid. 

 Austa maaomaniku õigust otsustada, millistel tingimustel tema maal jahti peetakse. 

 Pea jahti selliselt, et see ei kahjustaks maaomaniku vara. 

 Suheldes maaomanikuga ole talle võrdväärseks partneriks. Toeta maaomanikku 

jahialastes küsimustes , koostöö on mõlemale osapoolele kasulik 

Koosoleku juhataja paneb ettepaneku hääletamisele. 

Hääletati: Poolt 140, 1 erapooletu ja 1 vastu (Erki Aavik). 

Otsus: Lisada Jahinduse Hea Tava 1.punkti pealkirja sõna maaomandisse ja punktid:  

 Austa maaomaniku õigust otsustada, millistel tingimustel tema maal jahti 

peetakse. 

 Pea jahti selliselt, et see ei kahjustaks maaomaniku vara. 

 Suheldes maaomanikuga ole talle võrdväärseks partneriks. Toeta maaomanikku 

jahialastes küsimustes , koostöö on mõlemale osapoolele kasulik 

 

8. Loenda ulukit. 
Koosoleku juhataja annab sõna Priit Vahtramäele, kes räägib, et jahimeeste suurimad hirmud 

on, et me ei tea, kes meie metsas elab ja kui palju neid on. Ulukiseire osakond ei oska öelda, 

kuidas ulukeid loendada. USO andmetel jahimehed loendavad andmeid valesti - jahimehed 

annavad hinnanguid. 

Küttimise arvukuse määramise aluseks peavad olema täpsed andmed. Tänapäevane 

jahipidamine ilma täpse jahistatistikata ei ole jätkusuutlik. Alates 2013 ei tegele riik enam 

ulukiarvukuse teemaatikaga.  

Ettekandja jagab praktilisi kogemusi väga põhjalikult ja järjekindlalt kaua aega tehtud uluki 

loendamise tulemuste ja statistika põhjal Lembitu JS (Viljandimaa) näitel. Ta ütleb, et on 

müüt, et kui mina ei lase lasevad selle naabrimehed. GPS saatjaga põder tõestab, et põdrad 

väga suuri alasid ei läbi, keskm 5x5 km kuni 6x10km. Tuleb naabritega kokku leppida ja 

majandada koos. Materjalid ettekande kohta lubab ta saata huvi korral volinikele. 

Ettekandja teeb ettepaneku luua EJS juhatuse juurde „teaduse“ töörühm. 

Volinik Kalev Kikas– toetab ettekandjat ning lisab, et Karksi kandis ei saa arvestada 

tavapärast põdra populatsiooni arengut huntide arvukuse tõttu. Praegu peremehetsevad 
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hundid. 

Koosoleku juhataja esitab volinikele küsimuse, mida teha ettepanekuga moodustada 

teaduskomisjon, kas jätta see juhatuse pädevusse ning teemat seal rohkem tähtsustada. 

Villem Reinaas küsib, miks Uluki loendamise küsimus on volikogu päevakorras. Vastus: 

Praegu on Loenda ulukit aasta, tahtsime teema olulisust volinikele rõhutada. 

Koosoleku juhataja teeb ettepaneku, et juhatus võtab volinike ettepanekud teaduskomisjoni 

moodustamiseks ning küsimused ulukite arvukuse teemadel teadmiseks ning edasises 

tegevuses juhindumiseks.  

Otsus: Juhatus võtab volinike ettepanekud teaduskomisjoni ja uluki loenduse teemal 

edasises tegutsemises juhindumiseks.  

 

9.Muud küsimused. 

9.1. Jahinduslik õiguspraktika 

Sõna võtab Erki Aavik, kes tutvustab volinikele kohtu lahendit, kus 2 metskitse küttinud 

jahimehele määrati karistus keskkonnale tekitatud kahju eest, sest tal oli tasumata 10 eurot. 

Maakohtu otsusel mõisteti ta õigeks, sest keskkonnale tekitatud kahju ei tehtud. KKI loobus 

edasikaebamisest. Ettekandja lisab, et jahimehed ei pea iga otsusega nõustuma ja peavad 

ennast ise rohkem kaitsma. 

9.2. EJSi IT lahendused 

EJS töötaja Karri Urban tutvustab EJSi uusi IT lahendusi, mis lähiajal tööle rakendatakse. 

Räägib it - süsteemidest Metsis ja Jahis. Metsis on praegu kasutuses eksamikeskkonnana, kuid 

lähiajal tema funktsioonid laienevad. Jahisest saab tööriist jahimaa haldajale, see sisaldab 

kaardirakendusi, vaatlusandmeid. 

Esimene infopäev uute IT süsteemide tutvustamiseks toimub 8.06 kell 15.00 Kuristiku tn.7. 

9.3.kokkutulek 2017  

Tõnis Korts tutvustab kokkutuleku toimumist ja korraldamist ning lisab, et kokkutulekule 

registreerimine EJS kodulehel on avatud tänasest 25. maist. 

9.4. muu jooksev info 

Jaanus Põldmaa kutsub kõiki osalema septembris jahinduslikule õppereisile Tsehhimaale. 

 

Koosoleku juhataja annab sõna koosoleku lõpetamiseks EJS presidendile Margus Puustile, 

kes rõhutab veel kord ulukite usaldusväärse loendamise olulisust. Ulukite loendamine on 

töövahend ka koostöös maaomanikega. Jahimeeste seltsi perre lisandub uusi liikmeid, mis 

teeb rõõmu. SAK kestab Eestimaal, sellega peame edasi elama ja tegelema. Metskitse arvukus 

vajab kontrolli all hoidmist. EJS muutub aina innovatiivsemaks – uued IT arendused, toimiv 

kodulehekülg ja FB. 

Uueks hooajaks kivi kotti, hoiame kokku ja otsustame koos! Head koduteed! 

 

 

Priit Piilmann                                                                             Lea Truska 

Juhataja                                                                                       Protokollija 




