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EJS president Margus Puust tervitab kohale tulnud volinikke ja külalisi. Vastavalt EJS 

põhikirjale on EJS juhatus kutsunud kokku korralise volikogu koosoleku teisipäeval 

17.06.20212 kell 11 Siidrifarmi Harjumaale. 

102 juriidilise liikme põhikirja alusel määratud 213st volinikust on eelregistreeritud 199 

volinikku. Täpsed tulemused kinnitab mandaatkomisjon, kuid juba saab öelda, et volinike 

koosolek on otsustusvõimeline. 

Jahimehi on tervitama tulnud Kose vallavanem Merle Pius, kes soovib jahimeestele 

tulemusrikast koosolekut ja edu jahiradadel. 

President õnnitleb kohal olevaid tänaseid sünnipäevalapsi: Rakvere JK voliniku Heimar 

Lepiksood ja EJS töötajat Taavi Möllerit. 

President teeb ettepaneku valida koosoleku rakendustoimkond: häälte lugejad, 

mandaatkomisjon, koosoleku juhataja ja protokollija. Kõik ettepanekud hääletati: vastu ja 

erapooletuid ei olnud. Kõik poolt.. 

Otsus: Häälte lugejateks valiti(3): Arvi Lepisk, Aivo Jaanits ja Veiko Rosi. 

Mandaatkomisjoni valiti (3): Mati Kivistik, Tõnu Peterson ja Ivo Kalmus. 

Koosoleku juhatajaks valiti Priit Piilmann. Protokollijaks valiti Lea Truska.  

Mandaatkomisjonil paluti asuda tööle. 

Koosoleku juhataja Priit Piilmann annab sõna tervituseks Siidrifarmi omanikule Aivar 

Kuusele, kes tutvustab Siidrifarmi saamislugu, soovib jahimeestele töist ja asjalikku 

tööpäeva. 

Mandaatkomisjon on tutvunud registreerimise nimekirjaga ja esitatud volikirjadega. 

Mandaatkomisjoni esimees Mati Kivistik loeb ette mandaatkomisjoni portokolli nr 1: 

kokku on volinikud esitanud 165 kehtivat ja 0 kehtetut mandaati. EJS põhikirja p.8.11 

otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb või on selles esindatud vähemalt ½ volikogu 

liikmetest. Koosoleku juhataja teeb ettepaneku kinnitada mandaatkomisjoni otsus ning 

kuulutada EJS volinike koosolek Siidrifarmis 17.06 2021 otsustusvõimeliseks. 

Volinike nimekiri on protokollile lisatud (lisa 1). 

Hääletati: Vastu ja erapooletuid ei ole. Kõik poolt. 

Otsus: kinnitada mandaatkomisjoni otsus, et EJS volinike koosolek Siidrifarmis 

17.06.2021 on otsustusvõimeline.  
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Koosoleku juhataja tutvustab varem saadetud päevakava ning teeb ettepaneku see 

kinnitada. 

Hääletati: Vastu- ja erapooletuid ei ole. Kõik poolt. 

Otsus: Kinnitada esitatud 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 arengusuunad 2021-2025 kinnitamine. 

8.Muud küsimused ja informatsiooni vahetamine. 

  8.1.Informatsioonid. 

 

2. EJS tunnustusavalduste üleandmine. 

Tunnustusavaldused annab üle EJS president Margus Puust. 2021 aastal ei esitatud ühtegi 

taotlust autasustamiseks EJS vapimärgiga Metsis. EJS juhatuse otsusega annetatakse 

teenetemärk Ilves 9-le jahimehele: Raivo Sassile, Ilmar Paalile, Eerik Väärtnõule, Ats 

Kasemaale, Helmuth Kaljole, Enno Hüvale, Kalev Päästelile, Danel Nirgile, Raul Viilole. 

Teenetemärk Kobras annetatakse kokku 25-le jahimehele: Nikolai Laanetule nr.1, edasi: 

Aivo Põim, Tõnis Ulm, Vahur Koplimaa, Raivo Kert, Ivo Sepp, Maaris Sveters, Urmas 

Rooden, Rene Tarum, Viktor Lonski, Margus Kukk, Uno Saks, Arvo Kase, Kaljo Lind, 

Juhan Pikkur, Argo Vamper, Anne Reitel, Anne Vasarik, Toivo Vaik, Henno Kallas, Viljar 

Loode, Andres Erik, Mati Ots, Ilmar Ait, Kaido Kuus. 

Nominentide nimekiri on protokollile lisatud (lisa 2) 
Esimest korda anti üle aasta teo tunnustusavaldus. Aasta teoks nomineeriti ”Ulukid teel” 

projekt, mille võttis vastu projektijuht Urmas Salmu.  

 

3. EJS presidendi Margus Puusti ülevaade juhatuse tööst. 

Koosoleku juhataja annab sõna EJS presidendile Margus Puustile, kes teeb ülevaate EJS 

juhatuse tegevusest eelmisel majandusaastal. Presidendi ülevaade on lisatud protokollile 

(lisa 3). 

Volinikel ettekandjale küsimusi ei olnud. 

Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks. 

 

4. EJS 2020. a. majandusaastaaruande kinnitamine ja 2021. a. audiitori määramine 

Koosoleku juhataja annab 2020. majandusaastaaruande tutvustamiseks sõna EJS 

tegevjuhile Tõnis Kortsule. Majandusaastaaruanne koos selgitavate lisadega oli volinikele 

eelnevalt kättesaadavad ZONE pilveserveris. Korts selgitab, et bilansi maht on eelneva 

perioodiga võrreldav. Muutused on tulemiaruandes, sest mitmed suuremahulised tulud on 

eelmisel aastal seoses pandeemiaga väiksemad või olematud. Aasta tulemus oli negatiivne, 

aga mitte vähenenud tulude vaid suurenenud IT arenduskulude arvelt.  

Koosoleku juhataja annab sõna EJS juhatuse liikmele Priit Vahtramäele, kes selgitab, et 

eelmisel aastal eraldati volikogu poolt IT arenduste jaoks reservi eelmiste perioodide 

kasumi arvelt 76 tuhat eurot. Kuna tekkis võimalus toetada IT arendusi KeMi 

sihtfinantseerimise lepingu abil, ei olnud vaja eraldatud reservi kasutada. Kulud kaeti SF ja 

omavahendite arvelt. Reserv on alles, kuid tulem tuli negatiivne. 

Volinikud ei esitanud majandusaastaaruande kohta küsimusi. 

Tõnis Korts loeb ette OÜ Grow Audit vandeaudiitor Aare Olanderi otsuse 2020. 

majandusaastaaruande kohta, samuti kinnituse, et Aare Olander on nõus 2021. aastal EJS 
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majandusaastat auditeerima 

Koosoleku juhataja teeb ettepaneku kinnitada EJS 2020. a. majandusaastaaruanne ja 

kinnitada 2021 majandusaasta audiitoriks OÜ Grow Audit audiitor Aare Olander. 

Hääletati: Vastu- ja erapooletuid ei ole. Kõik poolt. 

Otsus: Kinnitada EJS 2020.a. majandusaastaaruanne. Kinnitada EJS 2021 

majandusaastat auditeerima OÜ GroW Audit audiitor Aare Olander. 

Aruanne ja audiitori otsus lisatud protokollile (lisa 4). 

 

5.2021. aasta eelarve kinnitamine. 

Koosoleku juhataja annab EJS 2021. aasta eelarve kinnitamiseks sõna EJS tegevjuhile 

Tõnis Kortsule, kes esitleb EJS käimasoleva aasta eelarvet. Sisulisi muudatusi võrreldes 

eelnevaga ei ole, küll on mõned sarnased kuluread arvepidamise selguse mõttes kokku 

pandud. Eelarve on esitatud volinikele tutvumiseks koos teiste materjalidega Zone 

pilveserveris. 

Volinikel ei olnud küsimusi. 

Koosoleku juhataja teeb ettepaneku EJS 2021 aasta eelarve kinnitada. 

Hääletati: Vastu- ja erapooletuid ei ole. Kõik poolt. 

Otsus: Kinnitada EJS 2021. aasta eelarve. 

Eelarve on lisatud koosoleku protokollile (lisa 5) 

 

Koosoleku juhataja kuulutab välja lõunavaheaja. 

 

6. Kasutusõiguse lubade pikendamine. 

Koosoleku juhataja annab sõna Margus Puustile, kes tutvustab volinikele juhatuse tegevust 

jahimaade kasutusõiguste lepingute pikendamisel. Teema oli aktuaalne ka 2013. aastal kui 

võeti vastu uus jahiseadus. Seaduses on, et jahiseltsidel on jahipiirkondade kasutuslubade 

pikendamisel eelis, kui on täidetud kõik seadusest tulenevad tingimused. Tänaseks on 

mitmed metsaomanike grupid tulnud välja oma, seadusest ja jahimeestest erinevate 

huvidega. Läbirääkimised ja kokkulepete leidmine on olnud keeruline. Sõnavõtja rõhutab, 

et jahimeestel tuleb suhtuda maa- ja metsaomanikega sõlmitavatesse lepingutesse tõsiselt 

ning arendada kohtadel tugevaid maa- ja metsaomanike ning jahimeeste tuumikuid, et 

hoida alles senist jahindussüsteemi. Lepingute sõlmimine ei ole tulevik, sellega tuleb 

tegeleda kohalike jahiseltside tasandil kohe. On juba seltse, kellel on KÕL järgmiseks 

perioodiks pikendatud nt Märjamaa JKS. Läbirääkimised KeMi ja KeAga on väga 

aktiivsed, järgmine kohtumine KeMis toimub juba homme s.o.18.06. Juhatus läheb sinna 

tänase EJS volinike koosoleku arvamusega.  

Koosoleku juhataja annab sõna külalisele Reevo Paasile, jahindusspetsialistile MTÜst 

Ühinenud Metsomanikud. Sõnavõtja tervitab jahimehi ja tänab võimaluse eest nii 

esindusliku kogukonna ees oma ühingu tegevust tutvustada. Ta tutvustab MTÜ ÜMO 

arvulisi andmeid. Selts ühendab 1256 metsaomanikust liiget, kellel on metsamaid kokku 

193,9ha, lisaks põllumaad. Nende suurtoetajad on Tornator Eesti, Valga Puu. Paas lisab, et 

neil on jahimeeste jaoks välja töötatud maa jahindusliku kasutamise lepingu vorm ja lisa, 

tasulise lepingu e. rendilepingu vorm. ÜMO eesmärk on, et jahimaa kasutuslepingud oleks 

sõlmitud ja jahipidamine peetud väikeste ulukikahjudega. Nende soov on ka operatiivsem 

infovahetus jahimeestega. 
EJS on teinud volinikele eelnevalt ettepaneku esitada ÜMOle küsimused, millele esineja 

saaks koosolekul vastata.  

Reevo Paas vabandab, et peab koosolekult lahkuma ja ei saa kohapeal esitatavatele 

küsimustele põhjalikult vastata. Ta lubab need saata hiljem kirjalikult. Kõik küsimused ja 

vastused on protokollile lisatud (lisa 6). Ta pakub, et võiks korraldada kohtumisi 
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jahimeestega väiksemates piirkondades. Tema arvamusel peab kohalik mees saama pidada 

jahti kohalikus metsas. Külaline lahkub. 

Koosoleku juhataja annab sõna EJS juhatuse liikmele Jaak Volmerile, kes tutvustab 

volinikele, kuidas jahimaade kasutusõiguse lepingute protsess on kulgenud. Probleemid 

algasid koosolekul, kus selgus, et jahiseaduse mõistes kokkuleppeid omanike ja jahimeeste 

vahel sõlmitud ei ole, vähemalt ei ole jahindusnõukogul ülevaadet nendest jahipiirkondade 

kaupa. Tartumaa jahimehed otsisid lahendust ning arendasid tarkvara, mis tugines maad.ee 

rakendusele. Selle kasutamisel selgus, et see ei ole päris sobiv jahimeeste jaoks. EJS 

juhatuses otsustati arendada jahimaade haldusprogramm Jahise juurde. Praegu on 

osamaksuga liitunud 220 jahiseltsi, mis on suurepärane tulemus. Arendustööd käivad veel, 

I etapp on valmis ja II etapi tööd on arenduses edaspidi. Jahise jahimaade-arendus teeb 

jahimeeste ja maaomanike kokkulepete sõlmimise ja nende haldamise lihtsamaks. 

Pooled Tartumaa jahiseltsid on jahindusnõukogu KÕLide lepingute sõlmimise 

jahindusnõukogus läbinud. KeA toimis vastavalt kehtivale seadusele. 

Kõneleja hinnangul toimub Eestis praegu jahiressursi ümberjagamise katse. Jahiseaduse 

vastuvõtmisel 2012/2013 aastal toimus vaidlus metssea- ja –kitse väikeulukina käsitlemise 

teemal. Nüüd on tõstatatud jahmaade kasutamise õiguse lepingute pikendamise tingimuste 

teema. ÜMO-ga ei ole jahimehed lepinguid sõlminud. Rõhuasetus ulukikesksuse pealt on 

läinud maaomaniku poole.  

Peame säilitama kogukondlikku jahindust, kui mingi aspekt arvestamata jätta, hakkab 

toimuma tänane metsanduse areng. 

On vaja sõlmida lepingud maaomanikega, neid on vaja igal positsioonil. Kõik on 

lõppkokkuvõttes rahul, suhtlemine maaomanikuga mõjub jahindusele tervendavalt. 

Rohujuur on leping. Vald ja küla peab teadma, mida jahimehed teevad. Konsensus ei ole 

demokraatlik. On ilmselt aja küsimus, kui jahiseaduses jahindusnõukogude otsuste 

vormistamisel konsensuse võimalus ära kaotatakse. Metsameeste käest tuleb küsida, kes 

jääb teie liitlaseks kui jahinduse ära lõhute. Kas suurte metsafirmade Hiina või Põhjamaade 

pensionfondidest omanikud? Kuidas siis edaspidi jahti hakkame pidama?  

Ennustan, et 10 aasta pärast on Eestis kõige eesrindlikum jahindus, sest jaht ei käi raha 

pärast. 

Koosoleku juhataja annab sõna volinikele. 

Aegviidu JS volinik Andres Lillemäe ÜMO ähvardab kellegi teise ja uustulnukaga. Kes 

need on? Paljud jahimehed on ka ise maaomanikud. Sõlmime lepingud sugulaste ja 

tuttavatega. 

Tartu JK volinik Janno Simm teeb märkuse koosoleku korraldajale, et kõige tähtsamal 

esinejal lasti lahkuda. 

Villem Reinaas, Juuru JSi volinikul on küsimus lahkunud külalisele Reevo Paasile maade 

arvestuse osas. Ta on ka ise ÜMO liige, maaomanik, põllumaad on renditud. Kuidas siis 

pindala arvestus käib? Kust tulevad andmed, et maaomanikud ei ole jahimeestega rahul ja 

on vaja uusi lepinguid. Meie jahiseltsis ei ole probleeme omanike ja jahimeeste vahel. 

Andres Onemar, Hiiumaa JS volinik teeb ettepaneku, et jahimaade kasutamise lepingute 

sõlmimisel peaks jälgima põhimõtet, et jahiseltsid teevad lepinguid kohalike 

maaomanikega, suurte partneritega sõlmivad lepingu katusorganisatsioonid. ÜMO-ga 

peaks raamlepingu sõlmima EJSi juhatus. Lepingud sõlmitakse võrdsete tasandite vahel. 

Volinikud andsid suunise ja volitasid EJSi juhatust läbi rääkima ÜMOga ja sellel ajal 

soovitavad jahiseltsidel nendega mitte lepinguid sõlmida, vaid oodata läbirääkimiste 

tulemust. Sama põhimõtet saab kasutada ka teiste suuremate katusorganisatsioonide puhul. 

Lepingute tingimusi läbiräägitakse võrdsete tasandite vahel. Raamlepingud 

katusorganisatsioonide vahel sõlmib vajadusel EJS juhatus. 

Võrumaa JS volinik Mati Kivistik küsib, kas keegi on pakkunud ÜMO lepingu sõlmimisel 
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raha? Maakondlike vallalehtede tasandil avaldatakse sageli väärinfot. Peame vaatama, et ei 

oleks šantaaže.  

Koosoleku juhataja teeb ettepaneku vormistada jahimaade kasutusõiguse pikendamise 

arutelu tulemusena volinike koosoleku otsus, millest juhatus saab läbirääkimistel 

juhinduda. Vormistatakse otsuse projekt, mida volinikud täiendavad ja parandavad. 

Palamuse JS volinik August Klemens Kasemaa, Tartu JK volinik Janno Simm teevad 

parandusi.  

Hääletati: Vastu ja erapooletuid ei ole. Kõik poolt.  

Otsus: Toetame ulukikeskset jahindust. EJSi liikmesorganisatsioonidel tuleb sõlmida 

maaomanikega, kes seda soovivad vastastikku sobivad kokkulepped. Seadusest 

tulenevalt ei ole määratud, kui palju peab kokkuleppeid olema. Oleme seisukohal, et 

väga hea on olukord, kui lepingutega (sh riigimaade osas) on kaetud pool 

jahipiirkonna jahiks sobivast maast. Soovitus on, et sõlmida tuleb nii palju lepinguid 

kui võimalik ja vajalik. Toetame koos sellega KeA uut jahindusnõukogu töökorra 

eelnõud, kus nähakse ette konsensuse kaotamist KÕL nõusoleku hääletamisel.  

 

Põltsamaa JS volinik Toivo Tõnson küsib, mida soovitame EJS liikmeskonda 

mittekuuluvatele jahimeestele. 

EJS juhatuse liige Priit Vahtramäe vastab, et EJS kodulehel on 2013 aastast jahimaade 

kasutus tüüplepingud. Suurte firmade puhul saab kasutada RMK lepingu põhja. 

 

7. EJSi arengusuunad 2021-2025 kinnitamine  

Koosoleku juhataja annab sõna EJS tegevjuhile, kes selgitab, et arengusuunad on EJS 

oluline arengudokument järgnevaks viieks aastaks. Dokument ei ole lukus, seda on 

võimalik täiendada. Arengusuundade väljatöötamine ja ettepanekute kogumine on 

toimunud avalikult ja liikmeid kaasates. Neid on arutatud tegevjuhtide nõupidamisel, 

viimane variant oli tutvustamisel vahetult enne volikogu veebinaril. Ettepanekutega on 

arvestatud. Arengusuundade viimane projektdokument oli volinikele loetav pilveserveris. 

Volinikel küsimusi ja ettepanekuid ei olnud. 

Koosoleku juhataja teeb ettepaneku kinnitada EJS arengusuunad 2021 -2025. 

Hääletati: Vastu ja erapooletuid ei olnud. Kõik poolt. 

Otsus: Kinnitada EJS arengusuunad 2021 -2025. 

Arengusuunad lisatud (lisa 7). 

 

8. Muud küsimused ja informatsiooni vahetamine. 

 8.1. Volinikud küsivad paberivaba jahinduse kohta. Hetkel on see vajalik kohendada 

jahiseadust ja sellega tegeleb KeM. 

8.2. Andres Lillemäe teatab, et viimane jahtrofeede hindamine sellel hooajal on Paides 

29.juunil kell 10.00 

Koosoleku juhataja teatab, et sellega on koosoleku ametlik osa lõppenud. 

 

Lõpusõnadeks saab sõna EJS president Margus Puust, kes soovib volinikele kaunist suve ja 

head koduteed. Puust rõhutab, et lepingute sõlmimine on äärmiselt tähtis ja nõuab 

järjekindlat panustamist. Ta kutsus üles liikmesorganisatsioone KÕLide pikendamisega 

tegelema.  

 

 
Koosoleku juhataja                                                                                           Protokollija 


