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VALGAMAA JAHIMEESTE ÜHISTU NÕUKOGU KOOSOLEK RULLIS 

18.06.2021 PROTOKOLL  

 

Algus:17.00 

Lõpp:20.08 

Toimumise koht: ˇRulli lasketiir, Tõrva vald, Valgamaa 

Kohal 14 nõukogu liiget: 

Andres Rõõmus, Üllar Mölder, Jaanus Jaanimäe,  Ants Järvmägi, Priit Vakmann, Arno 

Kangro, Meelis Mägi, Urmas Tekkel, Vahur Saar, Taimo Elvet, Oliver Orgel, Aavo Kikkas, 

Aivo Pinte, Peeter Ein,   

Koosolek  otsustusvõimeline. 

Juhatuse liige: Rein Rosenberg 

Tegevsekretär: Tiina Tõnissoo 

Külalised ja nõukogu liikmete asendused: Erki Rapur, Tamur Tamm, Kalev Lõhmus, Arvu 

Kikkas, Aivar Püvi, Taavi Tamm, Andrei Andreitsuk, Indrek Valner 

Koosolekut juhib: Nõukogu esimees Ants Järvmägi 

Hääletamine: Poolt: 14  Vastu: 0    

Otsus vastu võetud.  

 

Koosolekut protokollib: Tiina Tõnissoo 

Hääletamine: Poolt: 14 Vastu: 0    

Otsus vastu võetud. 

 

Ants Järvmägi: 

Teen ettepaneku kinnitada päevakord 

Päevakord: 

*Jooksvad küsimused 

*Jahipiirkondade kasutusõiguse pikendamine, lepingute ettevalmistamine 

 

Päevakorra kinnitamine 

Ants Järvmägi: 

Ettepanek: Kinnitada päevakord ülaltoodud kujul. 

Hääletamine: Poolt: 14 Vastu: 0  

Otsus vastu võetud. 

 

1. Jooksvad küsimused 

Ants Järvmägi: 

Rulli lasketiir 

Ettepanek osta stend-alus relva sisselaskmiseks. Indrek otsib sobiva. 

Ants Järvmägi: 

Niitmine Rullis. Pole leidnud head toimivat lahendust. Peaksime otsima lähedusest teenuse 

pakkujat. Tõrvas on teenuse pakkuja, proovime-Taavi võtab kontakti nendega. Meil on 2-3ha 

heinamaad hooldada 

Rein Rosenberg: 

Kogu plats tuleks niita üle 1kord suve jooksul, kord-kaks kuus esiplats ja taldrikute laskeala, 

ühendustee 

Ants Järvmägi: 

Juulikuus teeme siis kogu ala purustajaga, 1 kord kuus väiksemad alad, lisaks vajadusel 

laskeala ja seamaja poolse ala trimmerdamised 

Taavi Tamm lahendab ära selle-laseme esimest korda niita ja vaatame, mis hinnaks tuleb, siis 
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otsustame, kas sobib meile see teenusepakkuja 

Rein Rosenberg: 

Tuvimajad ja plank tahaks värvimist, ootame pakkumisi 

Kuperjanovi tänava aia pakkumine tuli uuesti küsida. Kevadel küsisime hinnapakkumisi 6lt 

aiaehitusega tegelevalt firmalt. Vastuseid saime 2, TNS OÜ 2603€ ja Eesti Aiad 3141€. 

Ilmselt on maht liiga väike ja seetõttu pakkumisi rohkem ei tulnud. Aga  kuna pakkumised on 

juba aegunud ja hinnad tõusnud vahepeal, küsisime uue pakkumise: roheline 

keevispaneel(40jm), jalgvärav ja liugvärav, koos paigaldusega, pakkuja TNS OÜ, 2720€. 

Lisaks praegune puitaed tuleb utiliseerida, aia alus, mis on valatud, nõuab kohati parandust.  

Ants Järvmägi: 

Ettepanek: Planeerime aia eelarveks Kuperjanovi 76 kontori ees Valga linnas 3000-3300€. 

Hääletamine: Poolt: 14 Vastu: 0  

Otsus vastu võetud. 

 

Ants Järvmägi: 

Laskepäeva organiseerimine, kas sügisel või juba juulis, pühapäeval, 18.juulil Rullis 

Rein Rosenberg: 

See ei sobi, kuna samal nädalalõpul Ralli, sellega me konkureerima ei hakka 

Ants Järvmägi: 

Siis 25.juulil, pühapäeval 

Indrek Valner: 

Ettepanek on teha võistlus samade normatiividega, mis laskekatsel nõutavad. Planeerime 

auhindadega võistlust, meeskondade vahelist, individuaaltulemused samuti auhinnatud. 

Võistkonnas juunior(alla 21)/veteran(üle 50)/naine, kellede pealt saab punkte(5)lisaks.  

Vindiga, võistkondade järjestus loosiga, edasi tuvide laskmine.  

Ants Järvmägi: 

Laskeinstruktori tasustamine, seni oli 9€ päeva eest.  

Indrek Valner: 

Keskmiselt 25 laskekatse tegijat päevas. Katse maksab 7€, EJS-le sellest pool. 

Mitte VJÜ liige maksab 10€ Rulli tiiru kasutamise eest juurde. 

Andres Rõõmus: 

Ettepanek alates tänasest, et laskeinstruktori tasu päevas on 25€+maksud/instruktori kohta. 

Ulukikahjude Fond 

Rein Rosenberg: 

JN ei ole veel limiidikokkuleppeid teinud selleks jahihooajaks. 

Ants Järvmägi: 

Jahindusnõukogus on esindajad-metsaomanik, põllumees. Looma eest ei seisa keegi, vaja 

oleks kaasata ka metsloomade eestseisja otsustajate hulka! 

UKF rahade korjamine jätkub samadel alustel-põder 20€, hirv 5€ ja kits 1€. Vähendada ei ole 

mõtet Fondi kogumise takse. 

Rein Rosenberg: 

JN pakkus välja loenduse, et veenduda metskitse arvukuses meie metsades. Võimalik teha 

ajal, mil lehed langenud. 

Andres Rõõmus: 

Peaks kaasama ka ülikoolimehi, et pärast neid andmeid ka kasutataks ja saaksime mingi 

ülevaate ja analüüsi hiljem 

Urmas Tekkel: 

Liiklusõnnetustes hukkunud loomad, kas need ka kajastuvad kusagil? 

Rein Rosenberg: 

Ümarlauas jahiseltside ja maaomanike vahel sai kokku lepitud, et see number läheb 
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statistikasse. Hukkunud loomast tuleb teavitada. 

Mesitarude lõhkumine on ka kahju ja see arv on tõusnud 

Ants Järvmägi: 

 

 

*Jahipiirkondade kasutusõiguse pikendamine, lepingute ettevalmistamine 

Ants Järvmägi: 

Ainus päevakorra punkt 

Eile Siidrifarmis toimus EJS volinike koosolek. Enam jäi meelde  Tartumaa eestkõneleja Jaak 

Volmeri lähenemie ja entusiasm uueks perioodiks ettevalmistamisel. Tartumaal on juba 

Jahindusnõukogusse jõutud lepingutega. Meil pikk tee minna veel. 

 

Euroopas on jahindus üles ehitatud maaomanikust lähtuvalt. Meil on aga jahindus 

ulukipõhine, mis muudab Eestimaa jahinduse ainulaadseks, see ei sobi meie maaomanikele. 

Jahimehed on aga valdavalt maaomanikud. RMK seisukohta tulevikuks me täna ei tea veel. 

EJS on suure töö ära teinud, läbirääkimised ja ümarlauad-RMK/ÜMO/Metsaühistute vahel. 

Rein Rosenberg: 

EJS-i eilne seisukoht, et minnakse JN kui 51% lepingutest koos RMKga on olemas. 

ÜMOga on meil praegu veel kehtiv leping olemas. 

Ants Järvmägi: 

Põllumeestele sobivat lepinguvarianti ei ole meil praegu. Lepingute sõlmimise volitused on 

jahiseltside esimeestel. 

Ja ärge kartke lepinguläbirääkimistel lepingule lisasid lisada. Näiteks kui maaomanik ei 

soovi, et nädalavahetusel tema maadel jahti peetakse või soovib eelnevat teavitust 

jahipidamisest jne jne. See ongi  tema maa ja tema õigus. 

Rein Rosenberg: 

Kui maaomanik soovib, et talle hommikul helistatakse enne jahi algust- lisa juurde lepingule 

ja pange kirja. Kuid kindlasti selgitage, et helistamine võib toimuda laup-pühapäeva 

hommikul suhteliselt vara, siis kas see talle ikka  sobib või piisab maaomanikule SMSteel 

teavitusest vahetult enne jahi algust. 

Priit Vakmann: 

Lepingus praegu vale sõnastus…üldkasutatavaid teid või radu pidi 

Andres Rõõmus: 

Õige ettepanek! 

Aivar Püvi: 

Eelmistel lepingutel oli erisuse lahtris nõusolek- kas lubab ööpäevaringselt jahti pidada 

Ants Järvmägi: 

Teeme 2 varianti lepingut 

Esimene variant: 

2.2. Kasutaja teostab ulukite arvukuse reguleerimist vastavalt kokkuleppele maaomanikuga 

järgmistel tingimustel: 

2.2.1. Jahimaad kasutatakse ööpäevaringselt kooskõlas jahiseadusega (sh kasutades 

vajadusel mootor- ja maastikusõidukit ulukite seireks ning tabatud uluki transpordiks); 

Teisest variandist jätame välja ööpäevaringselt ja ulukite seireks, et mitte ärritada 

maaomanikku 

2.2.1. Jahimaad kasutatakse kooskõlas jahiseadusega (sh kasutades vajadusel mootor- ja 

maastikusõidukit tabatud uluki transpordiks); 

Elmar Lõõndre: 

Meie piirkonnas tuntud maaomanik 100ha maaga, saatis sõnumi, et soovib kompensatsiooni. 

Me ei saa seda teed minna, et hakkame maksma maaomanikele jahipidamise võimaluse eest, 
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sest meie liikmed ei ole nii maksejõulised. 

Rein Rosenberg: 

Kogukonnal põhinev jahiselts ei suuda maksta jahipidamisõiguse eest tasu. EJS soovib 

jätkata samadel põhimõtetel kogukonnapõhist ulukijahti, kuigi muu maailm on jahindusega 

juba kapitalismi jõudnud. 

Suulised lepingud JahindusNõukogus ei päde-Tartu näitel-JN poolt soovitati vormistada 

suusõnaline leping kirjalikult. 

Me üritame jõuda põdrajahi alguseks JN-sse oma lepingutega. 

Meelis Mägi: 

Liiga optimistlik, aasta lõpuks pigem, jahihooajaga läheb aktiivsem lepingute sõlmimine 

käima 

Rein Rosenberg: 

VJÜ teeb suuremate maaomanikega lepingud, sest suured ei viitsi jahipiirkondade kaupa 

laiali jagama hakata oma maid. 

Ants Järvmägi: 

Kui väikemaaomanikul mitmes jahipiirkonnas on maad, siis iga jahiselts sõlmib oma maade 

kohta lepingu eraldi. 

 

Andre Rõõmus: 

Volitus peaks olema 

Taimo Elvet: 

Jahipiirkondade maade osas on segadusi, näiteks Laatre/Sangaste jahimaade vaheline piir, 

päris suur ala, mida mõlema seltsi staažikamad mehed enda jahimaaks peavad. Segadus 

sellest, et piir ja piiriseletus ei ole kooskõlas. 

Rein Rosenberg: 

Valmistame ette 2 lepingut, lisaks on meil olemas ÜMO tabel seisuga 11.06.2021-saadame 

Teile meiliga 

Meil on ÜMOga 2015.aastal sõlmitud kehtiv leping olemas, ja see on nimekiri, kes ÜMOsse 

kuuluvad. 

Ants Järvmägi: 

Lepingute sõlmimiseks oleks hea kui iga seltsi esimees saaks oma jahimaade lepingute 

sõlmimiseks ette ettevalmistatud aluslepingu oma rekvisiitidega, sest lepingu allkirjastamise 

õigus on ainult volitatud esimehel. 

Andre Rõõmus: 

Oleme ikka seda meelt, et säiliks kogukonnapõhine jahindus, mis on ulukipõhine- 

uluk ei ole maaomaniku vara, sest uluk liigub.  Ja kogukonnapõhiselt loodud jahiseltsidel ei 

ole võimalik jahipidamise õiguse eest tasu maksma hakata maaomanikele. Jahimeestel on 

lisaks õigustele ka kohustused. 


