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Koosoleku juhataja: Margus Puust                                              Protokollija: Lea Truska 

 

1. Päevakorra kinnitamine.  

2.  

Kinnitati päevakord: 

 

1.Päevakorra kinnitamine. 

2.KÕL-de pikendamine. Ülevaade kohtumisest keskkonnaministriga. M.Puust 

3.Ülevaade kohtumisest Riigikogus ja ÜMO-ga. T.Kõuhkna 

4.Raamatupidamise aastaaruande 2021 esitamine volikogule. T.Korts 

5.Eelarve 2022 esitamine volikogule. T.Korts 

6.Volikogu päevakorra kinnitamine. T.Korts 

7.Kindlustusühistu ÜKS tegevuse ülevaade. M.Puust 

8.Põdra küttimismahud 2022/23 hooajal. P.Vahtramäe 

9.Avalduse esitamine Kennelliitu astumiseks. A.Lillemäe 

10.Jahitrofeede hindamise reeglid ja hinna kehtestamine. A.Lillemäe 

11.Muud küsimused. 

12.Järgmise juhatuse koosoleku aja määramine.   

 

2. KÕL-de pikendamine. Ülevaade kohtumisest keskkonnaministriga. M.Puust 

Koosoleku juhataja Margus Puust teeb ülevaate veebis toimunud kohtumisest 

keskkonnaminister Erki Savisaarega. Hetkel on KÕL-ide pikendamise protsess 

jahindusnõukogudes peatatud. Ministri jutust selgus, et Riigikogu justkui olla on algatanud 

käimasolevat jahipiirkondade pikendamise protsessi käsitleva seaduse muudatuse protsessi. 

Täpsemalt aga keegi ei tea.  

Otsus: võtta info teadmiseks. 

 

3.Ülevaade kohtumisest Riigikogus ja ÜMO-ga.  

 

Juhatuse liige Toomas Kõuhkna kohtus koos tegevjuhiga Riigikogu jahinduse töörühmaga. 

Kohtumisel selgus, et Riigikogu jahimeeste toetusrühmal puudus info jahiseaduse avamisest ning 



käimasolevast seaduse muudatuse protsessist. Jahimeeste toetusrühma seisukoht oli, et kui 328-st 

jahipiirkonnast neljal või viiel jahtkonnal on konfliktseid probleeme ja lahendamist vajavaid 

küsimusi, siis see ei anna küllaldast alust jahiseaduse avamiseks ja teistel protsessi takistada või 

tagasi keerata. EJS toetab jätkuvalt kogukondliku jahindust.  

Juhatuse liige Toomas Kõuhkna kohtus ÜMO-ga, kellele anti edasi EJS ettepanekud, milledele 

oodatakse vastust lähiajal.  

Juhatuse liikmed arutavad tekkinud olukorda. 

Otsus: anda KeM ja KeA-le edasi EJS-i seisukoht, et jahindusnõukogude tegevus 

kasutusõiguse lubade pikendamisel jätkuks varem lepitud tingimustel. Tekkinud vaidlused 

lahendatakse eraldi. 

 

4.Raamatupidamise aastaaruande 2021 esitamine volikogule. T.Korts 

 

EJS tegevjuht Tõnis Korts esitleb EJS 2021 aastaaruannet ning teeb ettepaneku juhatusele see 

esitada volinikele kinnitamiseks. 

Hääletati: kõik poolt 

Otsus: Kinnitada EJS 2021 majandusaasta aruanne ning esitada see 15.06. 2022 toimuvale 

volikogule kinnitamiseks. 

 

5. Eelarve 2022 esitamine volikogule. T.Korts 

 

Tõnis Korts esitleb juhatusele eelnevalt eelmisel koosolekul arutatud eelarve projekti ning teeb 

ettepaneku see EJS volikogule esitleda. 

Hääletati: kõik poolt. 

Otsus: Esitada EJS eelarve 2022 aastaks EJS volikogule 15.06.2022 kinnitamiseks. 

 

6. Volikogu päevakorra kinnitamine. T.Korts 

 

EJS tegevjuht Tõnis Korts teeb ettepaneku kinnitada EJS volikogu päevakord. Volikogu toimub 

15.06.2022 aastal Harjumaal Kosel.  

Volinike koosoleku päevakord: 

 

1.Päevakorra kinnitamine. 

2.EJS tunnustusavalduste üleandmine. 

3.EJS presidendi Margus Puusti ülevaade juhatuse tööst. 

4.EJS 2021. a. majandusaasta aruande kinnitamine ja 2022.a. audiitori määramine. 

5.2022. a. eelarve kinnitamine.  

6.2023. a. EJS-i liikmemaksu kinnitamine. 

7.Põhikirja muutmine. 

8.EJS juhatuse uute liikmete valimine. 

9.Muud küsimused ja informatsiooni vahetamine. 

 9.1 EJS-i liikmete abi Ukrainale ülevaade.  

 9.2 Põdra küttimine 2022/2023 

 

Otsus: kinnitada esitatud 15.06.2022 Kosel toimuva korralise EJS volinike koosoleku 

päevakord. 

 

7.Kindlustusühistu ÜKS tegevuse ülevaade. M.Puust 

 

Margus Puust esitleb ülevaadet KÜ Üks hetke tegevusest ja tuleviku nägemustest. 

Juhatuse liikmed arutavad, et EJS on küll väikese osaga KÜ sees, kuid seni kuni ei ole kindlust 



tema tegevuse osas EJS oma kanalites teda oma kuludega ei reklaami. 

 
Otsus: võtta info teadmiseks. 

8.Põdra küttimismahud 2022/23 hooajal.  

 

Koosoleku juhataja annab ettekande ja ülevaate tegemiseks sõna juhatuse liikmele Priit 

Vahtramäele. Ettekandja teatab, et kohtus KAURi põdrauurijatega, kus arutati põdra küttimise 

mahtusid uuel hooajal. Põdra olukord on jätkuvalt madalseisus. 

Olukorra parandamiseks teeb ta ettepaneku leppida hooaja 22/23 küttimismahtudes 

jahindusnõukogudes maa- ja metsaomanikega väga täpsetes numbrites kokku halb. Vahtramäe 

arvamusel tohiks 22/23 jahihooajal küttida maksimaalselt kokku 4000 põtra. 

Juhatuse liikmed arutavad, kuidas olukorda kõige paremini ja operatiivsemalt lahendada. 

Vajalik on teavet jahiseltsides levitada, leppida KAURIGA, et riigi ja jahimeeste numbrid oleks 

võimalikult lähedased. 

Tehakse ettepanek käsitleda teemat volinike koosolekul muude küsimuste all. EJS juhatuse 

ettepanek on küttida 22/23 hooajal kokku 4000 põtra.  

Otsus: Lisada Priit Vahtramäe ettekanne põdra küttimisest volikogu koosoleku 

päevakavva. EJS juhatuse ettepanek 22/23 põtrade küttimise limiit on suurusjärgus 4 000 

isendit.  

 

9.Avalduse esitamine Kennelliitu astumiseks. 

 

EJS tegevjuhi asetäitja Andres Lillemäe selgitab, et EJS-i büroo on jõudnud seisukohale, et 

parim võimalus jahikoerte teemal kaasa rääkida on siis kui EJS on Kennelliidu liige. 

Kennelliidus on loodud jahikoerte töörühm, kus EJS liikmena ei osale. Töörühmas arutatakse 

jahikoerte katsete tingimusi, jahipidamiseks sobivate koeratõugude lubamist Eestis jne. On vaja 

EJS otsest sekkumist. 

Juhatuse liikmed arutavad küsimust. Jaak Volmer teab, et EJS on Kennelliidu asutajaliige, 

sellekohane info tuleb üles leida. Kennelliit asutati 1992 aastal. 

Arutatakse, mis võimalused on Eesti Jahikoerte Tõuühing aktiivsemalt tegutsema panna. 

Praegu ei ole ka täpselt arusaadav, mida saaks EJS tõhusamalt teha kui on Kennellidu liige. 

Otsus: Septembri kuu juhatuse koosolekuks valmistada Andres Lillemäel ette teema Eesti 

Jahikoerte Tõuühingu edasisest perspektiivist. 

 

10. Jahitrofeede hindamise reeglid ja hinna kehtestamine. A.Lillemäe 

 

Andres Lillemäe selgitab, et Eesti jahitrofeede eksperdid on jõudnud ühiste reeglite 

kehtestamisele. Reeglid on lisatud juhatuse materjalidele. Samuti tehakse ettepanek, et hind 

võiks olla trofeede hindamise eest kõikidele trofeedele ühtne. Ettepanek on trofee hindamise 

tasu 10 eurot trofee kohta. 

Jaak Volmer teeb ettepaneku nimetada juhatuse töögrupp, keda juhiks Ive Kuningas. Trofeede 

hindamine ei ole arenenud igas maakonnakeskuse klubis võrdselt. Tuleb täiendavalt koolitada 

eksperte. 

Otsus: Juhatus kinnitab trofeede hindamise tasuks 10 eurot iga trofee eest. Ettepanek on, 

et septembri juhatuse koosolekul moodustada  EJS juhatuse trofeekomisjon.  

 
11. Muud küsimused 

12. Järgmise juhatuse koosoleku toimumise aeg. 

Otsus: Järgmine korraline juhatuse koosolek toimub 14. septembril 2022 kell 13.00 



 

Koosoleku juhataja                                                                          Protokollija 

 

 


