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Algus kell 10:00, lõpp kell 15:40
EJS president Margus Puust tervitab kohale tulnud volinikke. Võttes aluseks EJS põhikirja
p.8.11, mille alusel on volikogu otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb või selles on
esindatud vähemalt ½ volikogu liikmetest, on volikogu otsustusvõimeline. President
otsustab kuulutada volinike koosolek avatuks, sest kohal on üle poole volinikest.
President teeb ettepaneku valida koosoleku tööorganid: häältelugejad, mandaatkomisjoni,
koosoleku juhataja ja protokollija.
Ettepanek: valida häältelugejad Ilmo Torn Saarte JS-st ja Ando Holm Kunda JK-st.
Hääletati: Poolt on 158 häält.
Otsus: Valida häältelugejateks Ilmo Torn ja Ando Holm.
Ettepanek: valida mandaatkomisjon koosseisus: Mati Kivistik, Mati Kepp, Tõnu Peterson.
Hääletati: Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole.
Otsus: Valida mandaatkomisjon koosseisus Mati Kivistik, Mati Kepp, Tõnu Peterson.
President palub mandaatkomisjonil tööle asuda. Mandaatkomisjon väljub koosoleku
ruumist, kontrollib registreerimislehti, volikirjade vastavust. Kinnitab väljastatud
mandaatide arvu.
Ettepanek: valida koosoleku juhatajaks Priit Piilmann.
Hääletati: Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole.
Ettepanek: valida protokollijaks Lea Truska.
Hääletati: Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole.
Otsus: Kinnitada koosoleku juhataks Priit Piilmann ja protokollijaks Lea Truska.
President annab koosoleku juhtimise üle koosoleku juhatajale Priit Piilmannile.
Koosoleku juhataja annab tervituseks sõna Järvamaa jahimehele, Riigikogu liikme ning
Riigikogu jahinduse töörühma liikmele Kalle Grünthalile.
Kalle Grünthal tervitab kohaletulnuid, teeb ülevaate riigikogu jahinduse toetusrühmas
arutusel olnud jahindusküsimustest.
Koosoleku juhataja teavitab volinikke koosoleku toimumise ajakavast. Ta teavitab, et
volinike koosolekust teatati, päevakord ja materjalid tehti volinikele kättesaadavaks 9.juunil
k.a. volinike koosolek on sellest aspektist vaadates seaduspärane.
Koosoleku juhataja teeb ettepaneku kinnitada päevakord, tingimusel mandaatkomisjoni
otsustusvõimet mittekinnitava otsuse alusel otsus tühistada.
Ettepanek päevakorra kinnitamiseks pannakse hääletamisele.
Hääletati: Vastu hääli ei ole, üks erapooletu, ülejäänud poolt.
Otsus: kinnitada allolev päevakord.
1. Päevakorra kinnitamine
2. EJS tunnustusavalduste üleandmine
3. EJS presidendi Margus Puusti ülevaade juhatuse tööst
1

4. EJS 2019. a. majandusaasta aruande kinnitamine ja 2020.a. audiitori määramine
5. 2020. a. eelarve kinnitamine
6. EJS presidendi ja juhatuse valimine
7. Meie sõnumid väljapoole
8. Suurkiskjate küttimine
9. Seisukoht vibujahi küsimuses metskitsele
10. Küttimisandemete esitamine. EJSi IT lahendused ja nende rakendamine
11. Muud küsimused ja informatsiooni vahetamine
2. EJS tunnustusavalduste üleandmine.
Tunnustusavaldused annab üle EJS president Margus Puust: EJS juhatuse otsusega
annetatakse vapimärk Metsis Ilmar Rootsile, Uno Treierile, Aarne Taalile, Ive Kuningale,
postuumselt Mati Tangule. EJS teenetemärk Ilves annetatakse: Riho Pärnale, Sulev
Toomingale ja Kaupo Tihvanile Ida-Virumaalt, Aivo Mogilnõile, Peeter Raudlale, Vello
Metssonile, Kaur Karonile Lääne-Virumaalt, Ants Mattisele Põltsamaalt, Gaido Padrikule
Jõgevamaalt, Arvo Niilerile, Paul Tsizikovile, Tõnu Viipsile Läänemaalt, Avo Kivastikule
Raplamaalt, Aare Poltimäele Harju JK-st; Arvo Viirmaale Järvamaalt, Rene Nikitinile ja
Tarmo Kokale Võrumaalt, Ilmo Tornile ja Arvo Kullaperele Saaremaalt, Üllar Mölderile,
Edu Pikkerile ja Aare Jaamale Valgamaalt.
Mandaatkomisjon on vormistanud otsuse, mille loeb ette komisjoni liige Tõnu Peterson.
Mandaatkomisjoni otsusega on EJSi 209st võimalikust volinikust kohal 179 kehtiva
mandaadiga volinikku. Elektrooniliselt osaleb 2 mandaadiga volinikku.
Koosoleku juhataja paneb mandaatkomisjoni otsuse hääletusele. Hääletati: kõik poolt.
Otsus: kinnitada mandaatkomisjoni otsus ning tunnistada 2. juulil toimuv volinike
koosolek otsustusvõimeliseks.
3. EJS presidendi Margus Puusti ülevaade juhatuse tööst.
Koosoleku juhataja annab sõna EJS presidendile Margus Puustile ülevaateks 2019. aasta
juhatuse tööst. Seisuga 31.12.2019 kuulus EJS-i 101 juriidilist liiget, mis ühendavad kokku
11 515 jahimeest. Oleme väga suur organisatsioon, kes ühendab jahimehi igast maakonnast.
EJS 2019 liikmetasud on tasutud korrektselt. EJSi kontoris Kuristiku tn 7, töötab kokku 6
palgalist töötajat. EJSi juhatus tegi koostööd Riigikogu, Keskkonnaministeeriumi,
Keskkonnaameti, VTA, RMK, Erametsaliidu, Keskkonnainspektsiooni, metsa ja
maaomanike esindusorganisatsioonidega.
Koostöös VTA-ga kogutakse marutaudi ja SAK-i uuringute proovide materjale.
Jahindusliku teavitustööd teevad ajakiri Eesti Jahimees, mis ilmub 6 korda aastas, EJS
koduleht www.ejs.ee, kus ilmus kokku 874 uudist ja külastajaid oli kokku ligi 900 tuhat; FB
ja instagramm. Tehakse tulemuslikku koostööd ajakirjaga Sinu Mets. Koostööd meediaga
võetakse väga tõsiselt ja see muutub aina professionaalsemaks. Koostöös riigiga
halduslepingu raames antakse välja jahidokumente ja koolitatakse noor- ja tegevjahimehi.
Jätkus EJS infosüsteemide Jahis ja Metsis arendus. Esmaeesmärgiks on seadusest tulenevate
kohustuste mugav täitmine e-keskkonnas. Jahiohutuse aasta on täitnud oma eesmärgi,
eelmisel aastal ei juhtunud ühtegi jahiõnnetust. Koolitused ja õppepäevad on jätkuvalt
oluline tegevusvaldkond. Toetati noortelaagrit Roostal. Anti välja ulukihaiguste käsiraamat
Ulukihaigused ja jahihügieen, Aastaraamat 2019. Rahvusvaheline koostöö jätkus KIK-i
rahalisel toel. Osaleti FACE erinevatel koosolekutel ja konverentsidel, FACE
kommunikatsiooni töögrupi koosolek korraldati veebruaris Tallinnas. CIC aastakoosolekul
Lõuna-Aafrikas osales president ja tegevjuht.
Mitmeid arendusi tehti SA KIK rahalisel toel, anti välja ajakirja, arendati ja ehitati välja
Kuristiku tn 7 III korrus.
Volinike koosolek toimus 2019. aasta mais Põltsamaal. Korraldati 2 tegevjuhtide
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koosolekut, juhatus pidas 7 korralist koosolekut.
Volinikud võtsid presidendi ülevaate juhatuse tööst teadmiseks.
4. EJS 2019. a. majandusaasta aruande kinnitamine ja 2020. a. audiitori määramine.
Koosoleku juhataja annab sõna EJS tegevjuhile Tõnis Kortsule, kes teeb ülevaate bilansist ja
kasumiaruandest. EJS majanduslik seis on rahuldav. Juhatuse poolt kinnitatud aastaaruanne
on esitatud volinikele saadetud materjalide hulgas. Tõnis Korts loeb ette vandeaudiitor Aare
Olanderi otsuse. Aare Olander on nõus auditeerima 2020. aasta aruannet.
Koosoleku juhataja annab võimaluse volinikele küsimusteks.
Priit Vahtramäe Viljandi JL volinik, küsib kas materjalide hulgas on juhatuse liikmete
küsimused-vastused. Vastus: Laeme need kindlasti üles.
Volinikel rohkem küsimusi ei olnud.
Hääletati: Vastu- ja erapooletuid ei ole. Poolt 179.
Otsus: Kinnitada Eesti Jahimeeste Seltsi 2019 majandusaasta aruanne. Määrata 2020.
aasta audiitoriks OÜ Grow Audit audiitor Aare Olander.
5. 2020. a. eelarve kinnitamine.
Koosoleku juhataja annab sõna EJS tegevjuhile Tõnis Kortsule, kes selgitab, et eelarve on
koostatud arvestades praegust olukorda ning on koostatud eelmiste perioodidega võrreldes
konservatiivselt ja reaalselt. Eelarvesse on arvestatud 28.05.20 juhatuse otsusega reserv 76
000 eurot Jahis äpi arendamiseks.
Ettekandja teeb ettepaneku kinnitada EJS 2020. a. eelarve volikogu materjalides esitatud
kujul.
Küsimus: Palamuse JS volinik Klemens Kasemaa ja Haimre JS volinik Tõnis Mäerand
esitavad küsimuse muude lepingute tulude kohta. Nad teevad ettepaneku näidata lepingute
tulud eelnevate perioodide laekumise põhjal.
Tõnis Korts selgitab, et lepingute tulude ja kulude käibed liiguvad läbi EJS eelarve. Seetõttu
on eelmise perioodi lepingute tulude-kulude arvud prognoositust märgatavalt suuremad.
Käesoleva aasta eelarvesse neid arvestatud ei ole, sest SAKi lepingu tulemusi ei ole
võimalik ennustada. Kui volinikud soovivad, võib siin teha muudatuse.
Volinikud ei soovi.
Koosoleku juhataja teeb ettepaneku 2020 aasta eelarve kinnitamiseks.
Hääletati: vastu ei ole, erapooletuid ei ole, poolt 179.
Otsus: Kinnitada EJS 2020. a. eelarve.
6. EJS presidendi ja juhatuse valimine.
Koosoleku juhataja tutvustab EJS põhikirja presidendi ja juhatuse valimise kohta:
EJS põhikirja p8. Seltsi volikogu ainupädevusse kuulub muuhulgas 8.2.8 Seltsi juhatuse
esimehe (presidendi) ja juhatuse teiste liikmete valimine ja ennetähtaegne tagasikutsumine;
9. Seltsi juhatus: 9.2 Juhatus koosneb juhatuse esimehest (presidendist) ja teistest juhatuse
liikmetest. Juhatusse kuulub kokku kolm (3) kuni kakskümmend (20) liiget.
9.3 Juhatus valitakse volikogu poolt neljaks (4) aastaks. Volikogu valib presidendi, kes
nimetab juhatuse liikmekandidaadid arvestades regionaalset printsiipi. Volikogu valib
presidendi poolt nimetatud juhatuse.
Koosoleku juhataja teatab, et juhatusele on siiani laekunud üks nõusolek kandideerida EJS
presidendiks, see on Margus Puusti poolt. Koosoleku juhataja küsib, kas on veel kandidaate,
kes sooviksid EJS presidendiks kandideerida.
Ettepanekuid saalist ei tule.
Koosoleku juhataja annab sõna presidendi kandidaadile Margus Puustile
Margus Puust selgitab, et kaalus väga põhjalikult kandideerimist järgmiseks neljaks aastaks.
„Rääkides paljude jahimeestega, kes avaldasid minule toetust, otsustasin seekord veel
kandideerida“. Presidendi kandidaat teeb kokkuvõtte 2016-2020 programmist ja tutvustab
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programmi 2020-2024. Margus Puust esitleb oma meeskonda, kes on valmis juhatuse
liikmekandidaatidena kandideerima ja juhatuse tööd tegema.
Uue juhatuse liikmed oleksid: Raivo Aeg, Riho Breivel, Aigar Kallas, Mati Kivistik, Ive
Kuningas, Toomas Kõuhkna, Arvi Luuk, Kalle Palling, Priit Piilmann, Jaanus Põldmaa,
Endrik Raun, Rein Rosenberg, Karel Rüütli, Tiit Tammsaar, Andres Vainola, Raul Vahter,
Priit Vahtramäe, Marko Vinni, Jaak Volmer.
Koosoleku juhataja küsib, kas volinikel on küsimusi. Küsimusi ei olnud.
Koosoleku juhataja paneb hääletusele ettepaneku valida EJS presidendiks Margus Puust
Hääletati: Vastu 0. Erapooletuid 6 häält. Poolt 173 häält.
Otsus: Valida EJS presidendiks aastatel 2020 kuni 2024 Margus Puust.
Koosoleku juhataja teeb ettepaneku juhatuse liikmeteks valida presidendi poolt nimetatud
nimekiri.
Hääletati: Poolt oli 173. Vastu 0 ja erapooletuid 6.
Otsus: Valida EJS juhatuse liikmeteks (19) Raivo Aeg, Riho Breivel, Aigar Kallas,
Mati Kivistik, Ive Kuningas, Toomas Kõuhkna, Arvi Luuk, Kalle Palling, Priit
Piilmann, Jaanus Põldmaa, Endrik Raun, Rein Rosenberg, Karel Rüütli, Tiit
Tammsaar, Andres Vainola, Raul Vahter, Priit Vahtramäe, Marko Vinni, Jaak
Volmer.
7. Meie sõnumid väljapoole.
Koosoleku juhataja annab sõna EJS tegevjuhile Tõnis Kortsule, kes selgitab miks selline
päevakorra punkt kavasse võeti. Sõnumid organisatsioonist väljapoole muutuvad aina
olulisemaks praeguses linnastumise protsessis, kus jahivastaste hääl aina tugevamaks
muutub. Ettekandja teeb ülevaate Eestis tegutsevatest jahivastaste ühendustest ja nende
tegevusest. Jahindust ei pea näitama kui lõbu, vaid ühiskondliku tellimuse täitmist ulukite
arvukuse reguleerimisel. Jahimees on looduse praktiline looduskaitsja. Jahti peetakse
teadusepõhiselt, kogutakse materjale teadusuuringuteks. Jaht on väikese ökoloogilise
jalajäljega. Oleme positiivse ja avatud suhtumisega.
Volinike hulgast tehakse ettepanek käsitleda sõnumites senisest rohkem jahimeest. Enamus
pakutavaid sõnumeid käsitleb jahindust.
Koosoleku juhataja teeb ettepaneku võtta saadud informatsioon koos ettepanekutega
teadmiseks.
Otsus: võtta informatsioon teadmiseks.
8. Suurkiskjate küttimine.
Koosoleku juhataja annab sõna Priit Vahtramäele, kes teeb ülevaate suurkiskjate küttimisest
karu näitel. Ettekandja rõhutab, et EJS-il on oluline teha ise küttimisandmete analüüse ja
omada adekvaatset infot. Teeb ettepaneku, et EJS osaleks aktiivselt uue suurkiskjate
tegevuskava koostamisel ja ise andmete kogumisel ja analüüsimisel. Ta selgitab, et uus
juhatus peaks rohkem tähelepanu pöörama teadustöös kaasalöömisele ja teeb ettepaneku, et
volikogu annaks sellele heakskiidu.
Koosoleku juhataja annab võimaluse küsimusteks.
Volinikelt tuleb ettepanek, vabastada hunt rahvuslooma tiitlist.
Ettekandja vastab, et täna on rahvuslooma küttimine lubatud.
Koosoleku juhataja teeb kokkuvõtte ettekandes tehtud ettepanekutest: valitud juhatusel
osaleda aktiivselt uue suurkiskjate tegevuskava koostamisel ja korraldada nelja aasta jooksul
töö selliselt, et selts hakkaks järk- järgult tegelema ulukiseire ja jahindusliku teadusliku
tööga.
Otsus: võtta informatsioon teadmiseks ja juhatusele juhindumiseks töös.
9. Seisukoht vibujahi küsimuses metskitsele.
Koosoleku juhataja selgitab, et antud päevakorrapunkt on lisatud juhatuse poolt seetõttu, et
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Keskkonnaministeerium ootab enne seaduse muutmise alustamist EJS-i seisukohta. Juhatus
otsustas seda seisukohta küsida volinikelt.
Koosoleku juhataja annab sõna olukorra tutvustamiseks vibuküttide esindajale Rita Anette
Kohavale. Ettekandja selgitab, et esindab eesti vibujahimehi ning CIC ja FACE vibujahi
töögruppi. Väikeulukile on vibuga jahipidamine Eestis legaalne olnud 6 aastat. Ta rõhutab,
et 50 vibujahimeest on üks osa Eesti kõikidest jahimeestest. Siiani on olnud kuvand
vibujahimeestest positiivne. Eesti vibujahimehed on leidnud, et on aeg astuda samm edasi
ning riigil tuleb teha poliitiline otsus lubada vibujahti metskitsele. Ettekandja kutsub
jahimehi vibujahimeeste taotlust toetama.
Koosoleku juhataja annab võimaluse küsimusteks-vastusteks-ettepanekuteks?
Andres Lillemäe Aegviidu JS volinik: toetab erinevate maade jahitraditsioone ja ei arvusta
neid. Praegu toetab ettekandjat ja vibujahimehi, on küsimus, kas suudame hoida
jahimeestena kokku.
Ants Järvmägi Valga JÜ volinik: Meie siin ainult toetame, mitte ei otsusta vibujahi lubamist.
Ettekandja vastus: see on protsessi jätkamiseks vajalik toetus.
Janno Simm Tartu JK volinik: oleme kahvlis, kui me nüüd vibujahimehi ei toeta, anname
jahivastastele võimaluse.
Priit Kotkas Märjamaa JS volinik: meie mehed ei ole vibujahi lubamisega rahul. Meil on
omad tavad jahipidamises, vibu ei ole meile kohane. See sobib väikeulukile. Metskitsele ei
taheta vibujahti näha. Seisukoha võtmiseks on meie jaoks vara. Teema peaks küpsema.
Ettepanek – võtame teadmiseks, seisukoha jaoks vara.
Ermo Kruuse Valgamaa volinik – meie oleme vastu. Vastuhääl.
Kalle Grünthal: küsimus on minu jaoks poliitiline. Vastus võib bumerangiga tagasi tulla.
Oleme looduskaitsjate silmis ikka veel mõrtsukad. SAKiga hakati nägema, et jahimehi on
vaja. Näen ohuna, et langetame konkreetse seisukoha. Võtaks teadmiseks. On ohtlik
tõmmata tuli jahimeestele. On vaja laiemat arutelu.
Andres Onemar Hiiumaa JS volinik: Anname avalikkusele sõnumi usaldusest. Kardame, et
äkki tuleb siit uus konflikt. Vibuga metskitse küttimine metskitse arvukust ei mõjuta.
Jahimeeste sõnum, kui siin otsustatakse vibudega küttimist lubada, on, et kehtestataks
piisavad reeglid, et vibukütist jahimees ei tekita jahi käigus ulukile tarbetuid piinasid ning
kogu protsess oleks kontrolli all.
Villem Reinaas Juuru JS volinik: Saan aru, et vibukütte on 50. Kas me tahame sellele
vähemusele anda õigusi juurde? Kunagi lubati, et see suurendab jahimeeste ringi. Tänaseks
seda juhtunud ei ole. Mina olen vastu. See ei too jahindusele kuulsust juurde.
Ettekandja vastulause: Oleme olnud ikka pildil. Tegelenud noorte ja jahikultuuri
arendamisega.
Tiit Tammsaar Kaiu JK , Linnuse JS volinik: Mina pean toetama Kalle Grünthali
ettepanekut, et täna ei langetaks otsust, vaid võtaks teadmiseks.
Priit Vahtramäe Viljandimaa JL volinik: Nagu internetis näha, kasvatab Loomus vastuhäälte
arvu. Nad jäävad ikka meie vastu, vahet pole mida räägime või otsustame.
Andrus Reimaa Viljandimaa JL volinik: Oleme praegu arengute teel. Vibujahi 15 aasta
jooksul on sellega tegelema hakanud 100 inimest. Kui oleme avatud uutele
jahipidamisviisidele, siis praegune aeg on selleks väga pingeline.
Koosoleku juhataja: teema on tundlik. Vibukütid ootavad toetust. Jahimehed peavad valima
poole. Meie ei saa midagi lubada, küttimist korraldab riik. Kui riik otsustab lubada metskitse
küttimist vibuga, peab ta tagama turvalisuse ja reeglitest kinnipidamise. Sellel juhul
jahimehed toetavad riigi otsust.
Koosoleku juhataja teeb kaks ettepanekut mille paneb hääletamisele:
A: EJSi juhatus annab edasi volikogul kõlanud meelsuse: et kui Keskkonnaministeerium
otsustab vibuküttimist lubada, peab olema seaduste ja määrustega tagatud, et jaht oleks
eetiline, valmistaks metsloomale võimalikult vähem piinu ning oleks väga täpselt
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reguleeritud.
B: EJS volikogu toetab vibuga metskitse küttimist.
Koosoleku juhataja paneb hääletusele ettepaneku A. EJS juhatus edastab volikogu meelsuse,
et vibujahi lubamisel metskitsele on jaht rangelt reglementeeritud.
Hääletati: Poolt 142 häält. Vastu ja erapooletuid ei loetud
Teist ettepanekut ei hääletatud.
Villem Reinaas Juuru JS volinik palub protokollida eriarvamus: Olen vibuga metskitse
küttimise vastu.
Otsus: EJS on seisukohal, et kui Keskkonnaministeerium plaanib teha otsuse
laiendada vibuga jahti metskitsele, peab see olema korraldatud moel ja viisil, mis oleks
eetiline, valmistaks metsloomale võimalikult vähem piinu ja oleks väga täpselt
reguleeritud. Tuleb jätkata ühiskondlike aruteludega, milles peaks olema rohkem
teadust, faktipõhisust ja teiste riikide kogemusi.
10. Küttimisandmete esitamine. EJSi IT lahendused ja nende rakendamine.
Koosoleku juhataja annab sõna EJS juhatuse liikmele Jaak Volmerile, kes tuletab meelde
eelmise aasta aastaraamatut, kus ei olnud küttimisandmeid riigi poolt jõutud kokku liita.
Küttimisandmed on muutunud väga oluliseks. Andmete kogumine ei ole olnud seni väga
operatiivne. Eelmise aasta „Põder Jahisesse“ rong liigub vääramatu jõuga. Jahise mittekasutamine on sageli jahindusjuhis kinni. Tuleb jahiseltsist leida inimene, kes tahab ja saab
oma jahiseltsis infosüsteeme arendada. Enamused kohustused Kauri ees on võimalik uuel
hooajal Jahises ära teha. Veel rohkemate andmete soovil saame „ühendada“ oma kaamerad
Jahisega. Tahame jahiteadust EJSi. Potentsiaal selleks on olemas. Tuleb mõelda ja unistada
suurelt.
Koosoleku juhataja annab sõna EJS IT spetsialistile Karri Urbanile, kes lisab, et statistika
põhjal tänaseks kasutatakse jahist võrreldes eelmise perioodiga võrreldes mitmekordselt.
Arengut põhjustavad mitmed tegurid: mugav kasutus ja menetlemine, harjumus, kasutajate
soovitused naabritele. Ülekutse „Põder Jahisesse“ andis julguse ühe ulukiga proovida.
Süsteem ei ole valmis vaid on arengus. Arendatakse kasutusmugavusi, lisatakse
funktsionaalsusi, veebikoolituste kasutamine. Ettekandja julgustab Jahist kasutama.
Volinikud esitavad mitmeid küsimusi, millele ettekandja kohapeal vastab.
Koosoleku juhataja teeb ettepaneku saadud informatsioon teadmiseks võtta.
Otsus: võtta informatsioon teadmiseks ja juhatusele juhindumiseks.
11. Muud küsimused ja informatsiooni vahetamine.
Kalle Grünthal Riigikogu jahinduse toetusrühmast tutvustab probleemi pliilaskemoona
kasutamise keelustamisest EL initsiatiivil. Ta annab ülevaate, mida Riigikogu jahinduse
töörühm selles valdkonnas teinud on. Probleem on keeruline ja võib tingida pöördumatuid
tagajärgi eriti jahilasketiirude ja jahilaskmise arendamisel.
Villem Reinaas Juuru JS volinik küsib, kas pliikuulid on keelatud.
Ettekandja vastab, et tema hinnangul esialgu pliikuulid selle direktiivi alla ei käi.
Saadud info võetakse teadmiseks.
Koosoleku juhataja annab lõppsõna EJS president Margus Puustile, kes tänab koosoleku
juhatajat, vana ja uut juhatust, kõiki kohale tulnud volinikke. Soovib kivi kotti ja turvalist
koduteed.
Koosoleku juhataja teatab, et koosolek on lõppenud.
Koosoleku juhataja
/allkirjastatud digitaalselt/

Protokollija
/allkirjastatud digitaalselt/
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