
 

 

Eesti Jahimeeste Seltsi juhatuse koosolek 

19. mai  2021. a. algus kell 13.00 lõpp kell 15.30 

 

Toimumiskoht: Kuristiku 7 Tallinnas ja veebis Zoom keskkonnas. 

 

Osalesid (veebis) Raivo Aeg, Riho Breivel, Mati Kivistik, Ive Kuningas, Arvi Luuk, Margus 

Puust, Jaanus Põldmaa, Endrik Raun, Rein Rosenberg, Tiit Tammsaar, Andres Vainola, Raul 

Vahter, Priit Vahtramäe, Marko Vinni, Jaak Volmer, Karel R. 

Puudus:  Aigar Kallas, Priit Piilmann Toomas Kõuhkna. 

Osalesid: Tõnis Korts, Lea Truska, Jaanus Vaiksoo, Andra Hamburg, Andres Lillemäe 

 

Koosoleku juhataja: Margus Puust                                  Protokollija: Lea Truska 

 

1. Päevakorra kinnitamine. 

 

Koosoleku juhataja teeb ettepaneku kinnitada all pool olev päevakord: 

 

1. Päevakorra kinnitamine. 

2. Ülevaade kohtumistest seoses KÕL pikendamisega. 

2.1 EEML-ga (osalejad). Vastus EEML-le.  

2.2 maaeluministriga (M. Puust) 

2.3 ministriga Läänemaal (E. Raun) 

2.4. läbirääkimistest põllumajandustootjatega (J. Põldmaa)  

2.5.  juhatuse liikmed informeerivad tegevusest. Kiri RK Keskkonnakomisjonile.  

3. Aasta tegu 2020. otsustamine. 

4. Raamatupidamise aastaaruande 2020 esitamine volikogule. 

5. EJS tegevuskava 2021-2025. (T. Korts) 

6.Volikogu päevakorra kinnitamine ja toimumise kuupäeva määramine.  

7. Kandidatuuri kooskõlastamine FACE Balti asepresidendi kohale.  

8. Muud küsimused. 

   8.1.Info maarahva pöördumise üleandmisest. (T. Tammsaar) 

9. Järgmise juhatuse koosoleku aja määramine.   

 

Otsus: Kinnitada juhataja esitatud päevakord. 

 

2. Ülevaade kohtumistest seoses KÕL pikendamisega. 

Koosoleku juhataja annab põhjaliku ülevaate koosolekute vaheajal toimunud erinevatest 

koosolekutest ja kohtumistest seoses kasutusõiguse lepingute pikendamisega.  

2.1. EEMLga. Vastus EEML-le. 

10. mail toimus kohtumine Eesti Erametsaliidu esindajatega, kus osalesid EJS juhatuse liikmed 

Margus Puust, Jaak Volmer ja Raul Vahter. EEML esindus pakkus tingimused, mida 

jahindusorganisatsioonid peaksid täitma, et taotlus jahimaade kasutusõiguse loa pikendamiseks 



saaks jahindusnõukogus nende esindaja poolt heakskiidu. EJSi juhatuse läbirääkijate grupp  

esitas omapoolsed ettepanekud ja argumendid. Arutelu EEMLiga jätkub. 

2.2. Maaeluministriga kohtusid 11. mail Margus Puust ja tegevjuht. Peateema oli samuti KÕL-

de ümber toimuv. Samuti käsitleti jahimeeste tegevust SAKi tõrjumisel, mille tulemusena taudi 

kodusigade farmides alates 2017. a.  ei ole leitud. Maaeluminister tunnustas jahimeeste 

tegevust. 

2.3. Keskkonnaministriga kohtumisest Läänemaal tegi kokkuvõtte Endrik Raun. Kohaliku elu 

esindajaid ja poliitikud viidi kursi KÕL pikendamise teemadega. 

2.4. Jaanus Põldmaa tegi ülevaate läbirääkimistest põllumajandustootjatega. 

Põllumajandustootjate huvi on ulukikahjude ennetamine mitte rendiraha. 

Põllumajandustootjate esindajatega kohtutakse veel lähiajal ümarlauas. 

2.5. juhatuse liikmed informeerisid juhatust oma tegevusest kohalikes jahindusnõukogudes 

KÕL pikendamise protsessi valguses. Erimeelsused tuleks lahendada kehtivast seadusest 

lähtudes. 

 

Otsus: Võtta teadmiseks. 

 

3. Aasta tegu 2020 otsustamine 

Koosoleku juhataja teatab, et eelmisel koosolekul otsustatud ettepanekute tegemise tähtaja 

pikendamine tõi lisaks ühe ettepaneku: PRIA meede jahisaaduste esmatöötlemise kohtade 

rajamiseks. Juhatuse eelmisel koosolekul esitati „Ulukid teel“ projekt. Kuna viimane vastab 

statuudile, et tegevus peab olema suunatud organisatsioonist välja, teeb koosoleku juhataja 

ettepaneku nimetada jahiaasta 2020 teoks projekt „ Ulukid teel.“. 

Otsus: Kinnitada 2020 aasta teoks Ulukid teel projekt. 

 

4. Raamatupidamise aastaaruande 2020 esitamine volikogule. 

Koosoleku juhataja annab sõna EJS tegevjuhile Tõnis Kortsule, kes tutvustab majandusaasta 

aruannet. Aruanne on juhatuse liikmetele saadetu eelnevalt tutvumiseks. Ta vastab juhatuse 

liikmete küsimustele. 

Koosoleku juhataja teeb ettepaneku esitada EJS majandusaastaaruanne 2020 ja audiitori otsus 

volikogule kinnitamiseks. 

Otsus: Esitada EJS 2020 majandusaastaaruanne koos audiitori otsusega volinike 

koosolekule kinnitamiseks. 

 

5. EJS tegevuskava 2021 -2025. 

Koosoleku juhataja annab sõna Tõnis Kortsule, kes tutvustab juhatusele arengukava hetkeseisu 

ja arengukäiku.  

Eelmine kava oli koostatud aastateks 2014-2020 ja see on läbi saanud. See käsitles peamiselt uute 

liikmete kaasamist organisatsiooni, IT lahenduste, sh Jahise loomist, jahinduse hea tava 

kehtestamist jm ülesandeid. Käesolevad arengusuunad on koostatud viieks aastaks ja nendes 

käsitletakse seltsi arengu seisukohalt olulisi eesmärke ja tegevusi, mis arvestavad eelmise 

tegevuskavaga loodu edasi arendamist aga samuti kaasaegse ühiskonna arengut ja toimunud 

muutuseid. Arengusuundade koostamisel on lähtutud arusaamast, et kestlik jahindus on kaasaegse 

keskkonnakaitse meede ja praktiline osa ja seetõttu käsitleme EJS-i kui keskkonnaorganisatsiooni. 

Arengusuundade määratlemisel tuginesime EJS-i volinike koosolekul 28. aprillil 2016. aastal 

vastu võetud põhimõtetele ja väärtustele Eesti rahvusliku jahinduse arendamisel. Käesoleva 



dokumendi kavandamisel arvestati nii EJS-i kui institutsiooni kui ka Eesti jahinduse kui terviku 

arengut. Arvestati ka seda, et Eestis on riigipoolne jahinduse arendus väikesemahuline ja 

põhiraskus lasub EJS-il kui ühiskondlikul ja jahimeeste katusorganisatsioonil. Samuti asjaolu, et 

riik on usaldanud osa ülesandeid läbi halduslepingu EJS-ile ja nende kvaliteetne täitmine ja nende 

täitmise vahendite arendamine on võtmetähtsusega meie arengus. Arengusuundi hakkasime 

koostama eelmisel aastal. Alusdokument on kokkupandud EJS-i büroo poolt, sellesse on 

ettepanekuid teinud juhatuse liikmed, EJS-i liikmed ja eksperdid. Seda on tutvustatud juhatuse 

liikmetele mitmeid kordi ja liikmesorganisatsiooni juhtide kevadisel koosolekul 11. märtsil. 

Samuti on see saadetud tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks liikmesorganisatsioonidele. 

Arengusuunad on pandud kodulehele tutvumiseks ja oodatakse ettepanekuid ja arvamusi kuni 

10. juunini, mil toimub avalik arutelu, e-posti aadressil arengusuunad@ejs.ee. Arengusuunad 

peaks kinnitama volinike koosolek juunis 2021. 

Otsus: Võtta info teadmiseks ja pärast avalikku arutelu suunata lõplik variant volikogu 

koosolekule kinnitamiseks. 

 

6. Volikogu päevakorra kinnitamine ja toimumise kuupäeva määramine. 

Koosoleku juhataja teeb ettepaneku korraldada EJS 2021 korraline volinike koosolek 17. juunil 

2021 Harjumaal, Virla külas Siidrifarmis. Seal on kõik vajalikud tingimused pandeemiast 

hoidumiseks.  

 

Volinike koosoleku päevakord:   

                                

1. Päevakorra kinnitamine. 

2. EJS tunnustusavalduste üleandmine. 

3. EJS presidendi Margus Puusti ülevaade juhatuse tööst. 

4. EJS 2020. a. majandusaasta aruande kinnitamine ja 2021. a. audiitori määramine. 

5. 2021. a. eelarve kinnitamine.  

6. Kasutusõiguse lubade pikendamine. 

7. EJSi tegevuskava 2021-2025 kinnitamine. 

8. Muud küsimused ja informatsiooni vahetamine. 

8.1. Informatsioonid. 

 

Otsus: Kinnitada EJS volinike korralise koosoleku päevakord eelpool esitletud kujul ja 

koosoleku toimumise aeg 17. juuni 2021. algusega kell 11.00, koosolek toimub 

Siidrifarmis, Virla külas Harjumaal. 

 

7. Kandidatuuri kooskõlastamine FACE Balti asepresidendi kohale. 

EJS tegevjuht Tõnis Korts selgitab, et FACE Balti asepresidendi koht roteerub ja järgnevaks 

mailto:arengusuunad@ejs.ee


nelja-aastaseks perioodiks peaks see kuuluma Eestile või Leedule. Omavahelisel arutelul 

otsustasid Balti jahindusorganisatsioonid teha ettepanek, et FACE Balti asepresidendina 

jätkab Läti esindaja Linda Dombrovska.  

Juhatuse liikmed on nõus. 

Otsus: Kinnitada FACE Balti asepresidendi kandidaadiks Linda Dombrovska. 

 

8. Muud küsimused  

8.1.Info maarahva pöördumise üleandmisest (T. Tammsaar) 

Juhatuse liige Tiit Tammsaar andis edasi info, kuidas toimus maarahva pöördumise 

üleandmine Toompeal EV peaministrile Kaja Kallasele. EJS-i esindas Tiit Tammsaar. 

Üleandmine toimus koos teiste pöördumisele allakirjutanud organisatsioonide esindajatega. 

Üleandmine oli meedia poolt väga hästi kajastatud. 

 

Otsus: Võtta info teadmiseks.  

 

9. Järgmise juhatuse koosoleku aja määramine. 

Koosoleku juhataja teatas, et järgmine korraline juhatuse koosolek toimub 15. septembril. 

Arvestades olukorda peaksid juhatuse liikmed olema valmis erakorraliste koosolekute või 

nõupidamiste kokkukutsumiseks. 

 

 

 

 

Koosoleku juhataja                                                                    Protokollija 

 

 


