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VALGAMAA JAHIMEESTE ÜHISTU NÕUKOGU KOOSOLEK HARGLAS 

24.02.2023 PROTOKOLL  

 

Algus:13.30 

Lõpp:16.41 

Toimumise koht: Hargla, Valga vald, Valgamaa 

Kohal 10 Nõukogu liiget: 

Andres Rõõmus, Kaupo Kutsar, Ants Järvmägi, Priit Vakmann, Mart Ilves, Arno Kangro, 

Urmas Tekkel, Taimo Elvet, Aavo Kikkas, Meelis Mägi,  

Koosolek  ei ole otsustusvõimeline. 

 

Juhatuse liige: Rein Rosenberg 

Tegevsekretär: Tiina Tõnissoo 

Külalised ja jahiseltside esindajad: Taavi Tamm, Janar Asson, Heiki Abolin, Indrek Punt, 

Tamur Tamm, Raivo Rohtla, Toomas Tamm, Mait Mägi, Ake Andressoo 

 

Koosolekut juhib: Nõukogu esimees Ants Järvmägi 

Hääletamine: Poolt: 10  Vastu: 0    

Otsus vastu võetud.  

 

Koosolekut protokollib: Tiina Tõnissoo 

Hääletamine: Poolt: 10 Vastu: 0    

Otsus vastu võetud. 

 

Ants Järvmägi: 

Teen ettepaneku kinnitada päevakord 

Päevakord: 

1. Rulli lasketiir   

2. Eelarve  2023 

3. Tegevused 2023-2033 

5. Muud küsimused 

 

 

Päevakorra kinnitamine 

Ants Järvmägi: 

Ettepanek: Kinnitada päevakord ülaltoodud kujul. 

Hääletamine: Poolt: 10 Vastu: 0  

Otsus vastu võetud. 

 

Ants Järvmägi: 

Kõigepealt tänusõnad Nõukogu poolt Nõukogu jahtide organiseerimise ja eduka läbiviimise 

eest: Kaupo Kutsar ja Ain Loorist -Laatre JP, Vähero jahimaadel kitsejaht möödunud aasta 

lõpus ja  Andres Rõõmus-Hargla jahimaadel tänane edukas jänesejaht-kütitud üks halljänes! 
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I. Rulli lasketiir 
 

Rein Rosenberg: 

Lasketiiru nõuetele vastavuse saavutamiseks (rikošetioht), on tarvis kuuliraja külgedel 

katmata pindade katmine vähemalt 5cm paksuse puitmaterjaliga. Saime ka pakkumise 

7476,41€. 

Ake Andressoo: 

Peaks olema vähemalt 3 pakkumist 

Rein Rosenberg: 

Küsime 2 pakkumist juurde. 

Tahaksime sel aastal läbi viia vähemalt kaks laskevõistlust-millal oleks sobivam? 

Ja kus seda oleks mõistlikum läbi viia? 

Priit Vakmann: 

Teema toimumise kuupäevade osas avada aruteluks ja pakkumisteks 

 

II. Eelarve  2023 
Ants Järvmägi: 

Möödunud aasta oli murranguline-sai sõlmitud maaomanikega jahimaade kasutusõiguse 

lepingud ja pikendatud kasutusõiguse load järgmiseks 10.-ks aastaks. Selgunud on nn uus 

VJÜ-ilma Uniküla, Tõrva, Hummuli, Vana-Otepää jahipiirkondade ja Keeni 

Jahiseltsita(Sangaste jätkab meiega-jahipiirkonna piiride muutmise ettepanek on KKA poolt 

28.02.2023 menetlusse võetud, otsus tuleb hiljemalt kolme kuu jooksul). 

Siin on mõtlemise koht, et saaksime edasi minna samadel tingimustel, pean silmas iga-aastast 

liikmemaksu, mis seni oli 60€(15EJS+40€VJÜ+5€Rulli lasketiir). EJS sel aastal veel maksu 

ei muuda aga meil tuleb see samm ette võtta. Liikmeskond võib väheneda  25% ja 

tarbijahinna indeksi muutus on aastaga muutunud ligikaudu 20%,  st selle võrra oleks 

mõistlik liikmemaksu tõsta. Arvutuste kohaselt praegu puudujääk 12€ , arvestades samas ka 

elukalliduse tõusuga, siis peaks tõstma 20€.  Kas seda juba sel aastal…2023? 

Priit Vakmann: 

Selge see-liikmeskond väheneb, elu läheb kallimaks. 2023.aasta liikmemaksu tõstmise 

summa võiks olla 20€. Seltsid räägivad oma koosolekutel meestega teema läbi. 

Rein Rosenberg: 

31.05.2023 on VJÜ 5 jahipiirkonna võrra väiksem, Ühistu liikmeskond selgub peale seda. 

Põhikirja p. 2.1.järgi: Ühistu liikmeks võib olla jahitunnistust omav füüsiline isik, kes soovib 

osaleda Ühistu eesmärgi saavutamisel ja kes on seotud jahipiirkonnaga, mis on antud 

kasutusõiguse loaga ühistule kasutada. 

 Peaksime küsima seltside käest, kes kuhu jääb.   

Priit Vakmann: 

Üks kummaline punkt kodukorras: § 3. (3) Liikme jahiseltsilise kuuluvuse muutmiseks on 

nõutav liikme senise jahiseltsi ja taotletava jahiseltsi nõusolek. Ehk siis nii seltsi astudes kui 

seltsist välja astudes peab liikmel olema seltsi nõusolek. Ehk peaks kodukorra üle vaatama 

värske pilguga, mulle tundub, et seal on mõned punktid ajale jalgu jäänud? 

Arno Kangro: 

Põhikirja saab muuta Üldkoosolek. 

Meelis Mägi: 

Mõistlik on jahiseltsidele saata päring, millised on nende edasised sammud. 
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Priit Vakmann: 

31.mail 2023 lõpeb eelpool nimetatud piirkondade jahipidamise õigus. Seadusest tulenevalt 

on menetlusaega 2 kuud. VJÜ koordineerib jahipidamist neis jahipiirkondades 31.maini 

2023. Ka load saab välja anda 31.maini 2023. 

Liikmemaksu kohustus on neil piirkondadel samuti 01.jaanuarist 31.maini. Ehk 5 kuu eest. 

EJS 15€ on ikka kogu aasta eest arvestatud. VJÜ saab liikmemaksu arve teha 5 kuu 

kohta(5/12). 

Andres Rõõmus: 

UKF tasu arvestus on möödunud 2022/23 jahihooaja küttimistulemuste pealt, st see kohustus 

seltsidel on. 

Liikmemaks 2023 kujuneb siis: EJS 15€+VJÜ 45€+20€=80€ 

Kaupo Kutsar: 

See kehtib jääjate kohta, lahkujatel vana hind proportsionaalselt liikmeks olekuga 2023: 

(15€+45/12*5)=33,75€ 

 

III. Tegevused 2023-2033 
Ants Järvmägi: 

Annaksin sõna Ake Andressoole, kellega on olnud kirjavahetust ja muidu suhtlust. Asi 

hakkab selgeks saama. Viimane kiri Ühistule oli pigem ähvardus, mis oli kohatu, ma leian. 

Meie Teiega sõjas ei ole-oleme osalenud Teie seltsi koosolekutel, pooli valimata ja sõna 

võtmata. Tänaseks on Hellenurme jahipiirkonnale väljastatud kasutusõiguse luba, Valgamaa 

Jahindusnõukogu vaatas kõik esitatud lepingud maaomanikega väga tähelepanelikult üle ja 

veendus, et nõutav protsent eramaadest on lepingutega kaetud. Sinu viimane kiri oli aga 

ähvardus, väljavõte kirjast, saadetud VJÜ meilile 22.02.2023 
VJÜ on menetlusosaline ning kohtuvaidlus võib kesta aastaid, kus VJÜ on vaja esindajat ja viimasele 
ka maksma hakata.  
Lisaks tuleb VJÜ tasuda võimalikud menetluskulud kohtuasja lõpus. 
Seega on VJÜ oodata mitmekümne tuhande eurost õigusabi kulu lähema paari aasta jooksul. 
Kas VJÜ on sellega arvestanud ja millistest allikatest kavatsetakse see kulu katta? 

Kokkuvõtteks-  kas VJÜ-l on ikka nii palju raha, kui kohtus kaotama peaks.  

Ake, Sa andsid vaide kohtusse mitte meie vaid KKA vastu, st VJÜ on kolmas osapool seal. 

Ake Andressoo: 

Olukord on kummaline, st 5 jahipiirkonda võivad vabalt ilma probleemideta VJÜ-st välja 

astuda aga Palupera JS ei või? Miks Te Hellenurme JP kolmeks ei jaganud? Palupera JS 

protokoll pole VJÜ-st edasi läinud(protokollija märkus: Palupera JS üldkoosoleku protokoll 

15.03.2022) . Süüdistate meid, et me ei suhelnud. Samas kui ei olnud, kellega asju ajada. Siis 

nägingi ainsa võimalusena asi kohtusse anda, kus on VJÜ kaasatud kolmanda osapoolena. 

Ants Järvmägi: 

Meie, st VJÜ austab oma liikmete tahet ja arvestab kohapealsete asjadega. 

Pilt on selge: kui naabritega kokku leppida ei taha ja ei saa, siis VJÜ arvestab enamuse 

arvamuse ja tahtega.  

Näiteks Sangaste JS  ja Keeni JS leppisid omavahel piiride jagamises kokku ilma otse KKA 

või Kohtu poole pöördumata. 

Ake Andressoo: 

Meil oli ka piiride jagamine ette valmistatud, mille saatsime 25.02.2022 Valgamaa 

Jahindusnõukogule, eeldades, et  Otepää JS ja Nõuni JS tahavad omaette jääda. 

Rein Rosenberg: 

Mina nägin sellist lähenemist esimest korda Valga Jahindusnõukogus ja olin üsna üllatunud. 
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Taivo Tigane: 

Hellenurme jahipiirkonna 3 seltsi peale on kokku 51 jahimeest, kelledest enamus soovib 

VJÜ-ga jätkata. 

Ake Andressoo: 

15.03.2022 on VJÜ-le teada antud, millised plaanid meil on (Protokollija märkus: selles 

kirjavahetuses on teemaks JAHIS õigused;  

Meilitsi on vastuskiri saadetud VJÜ-le 24.02.2022, kus on kirjas, et otsuse, kas hakata VJÜ 

nimel allkirju korjama, otsustab Palupera JS üldkoosolek, mis kutsutakse kokku märts/aprill 

2022. Koosolek toimus 15.03.2022, mille protokoll saadeti VJÜ-le meili teel 18.03.2022) 

Rein Rosenberg: 

Vaidlen vastu- Te ei vastanud jahiseltsidele suunatud pöördumistele meilitsi: (VJÜ poolt 

saadetud välja kõigile VJÜ liikmetele 08.09.2021 ega ka korduvale pöördumisele 15.11.2021)   

Selleks ajaks kui vastasite, oli Hellenurme JP taotlus jahipiirkonna kasutusõiguse loa 

pikendamiseks JNst( 28.02.2022)juba läbi käinud oma maaomanikega sõlmitud lepingutega, 

taotluse andis VJÜ sisse JN-le 21.01.2022.  

Ake Andressoo: 

See ei ole hetkel ka oluline aga me eelmise aasta sügisel rääkisime sellest. 

Rein Rosenberg: 

Ja meie sõnum oli ühene-antud lahendust on võimalik saavutada kui jahipiirkonnas jahti 

pidavad jahiseltsid omavahel kokku lepivad. 

Ants Järvmägi: 

Saime kokku möödunud kevadel 02.märtsil Valgas tanklas, Ake ja mina. Peale vestlust 

vormistas Ake 03.03.2022 ainuisikuliselt sellest protokolli-ilma minult luba saamata ja ilma 

et oleksin seda enne tema poolt avalikult laiali saatmist üle vaadata saanud. Samas oli minu 

sõnum samuti üks-leppige omavahel kokku! 

Ake Andressoo: 

Mis olnud-see olnud. Rein peale seda enam telefonile ei vastanud ja kokku temaga saada ei 

õnnestunud. 

Priit Vakmann: 

Rein on meie poolt valitud Ühiste liikmete huvide eest seisma. Meil oli valida, kas seista 40 

mehe või 2mehe MTÜ poolt? 

Me oleme eraisikud siin Ühistus. Täna soovivad 51-st Hellenurme JP jahimehest VJÜ-ga 

jätkata  vähemalt 40. Mis huvi on anda Ühistul oma jahimaad ära?  

Joonistub selgelt välja, et alates 2019.a. oli  2-3 mehel eesmärk kaaperdada maid Nõuni ja 

Otepää jahialadelt. Teil on moodustatud Hellenurme Jahiselts MTÜ, kuhu kuulub mitu liiget? 

Ake Andressoo: 

Kaks- mina ja Kaur Lõhmus 

Me oleme alates 2019.aastast saatnud Otepää ja Nõuni esindajatele kirju. 

Tamur Tamm: 

 A.Andressoo on kogu protsessi jooksul saatnud Nõuni JS esindajale ühe e- kirja, milles 

teatas, et MTÜ Hellenurme JS soovib iseseisvalt omandada JP kasutusõiguse loa ning 

soovitas koonduda tema MTÜ alla.) 

Priit Vakmann: 

Teie korjasite allkirju ka nn võõrastelt jahialadelt -Nõuni ja Otepää jahialade maaomanikelt!  

Kahe paberiga käisite-esimesele võtsite kinnituseks allkirja, kus kirjas keeld VJÜ liikmetel 

seal jahti pidada ja teine, kus lubatakse jahti pidada MTÜ Hellenurme Jahiseltsil. 

Ake Andressoo: 

Hakkasime seepärast ettenägelikult MTÜ alt allkirju jahipidamise õiguse lepingutele korjama 

lisaks Palupera jahialale ka Nõuni ja Otepää jahialadele jäävatel maadel, et kui kogu piirkond 

läheb vabale  turule, siis on meil juba lepingud olemas.  
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Rein Rosenberg: 

Ake Andressoo esitas Palupera Jahiseltsi nimel 25.02.2022 Valgamaa Jahindusnõukogule 

ettepaneku Palupera jahipiirkonna jagamiseks kolme asemel kaheks: Palupera 7000ha ja 

Nõuni/Otepää 9000ha) 

 

Tamur Tamm: 

Kui Ake kutsus meid kohvile, siis eelnevalt pidasime nõu oma meestega. Teie omad mehed ei 

oska suud pidada ja Teie tegevus ja eesmärgid olid meile teada. 

 

 

Ants Järvmägi: 

Ettepanek arvata Ake Andressoo Valgamaa Jahimeeste Ühistust välja Ühistu maine 

kahjustamise ja ebalojaalse käitumise pärast lisaks ähvardustele. 

Ake Andressoo: 

Praegu on KKA jahipidamise õiguse luba pikendanud aga kui see kohtu poolt tühistatakse… 

Andres Rõõmus: 

Meil oli ka küsimus-kas MTÜsse astuvad kõik JS liikmed. Jah-kuuluvad täna kõik JS liikmed 

ja enamuses jahipiirkondades ja seltsides on nii. Mitte 2 meest nagu Teil Paluperas.  

Priit Vakmann: 

Olen protsessi jälginud, värske näide, teistest jahipiirkondadest-üks ühe, teine kahe mehe 

firma. KKA on andnud ühese vastuse. Eestis on 315-st jahipiirkonnast  ca 5% vaidlustanud 

KKA otsused. 

Ake Andressoo: 

Võitlen selle eest, et Palupera jahiala läheks MTÜ Hellenurme Jahiseltsi kätte. Jahiseltsis 

kirjas 16 liiget, kellest koos volitustega 9 meest on poolt VJÜ-st eraldi omaette minema. 

Ants Järvmägi: 

VJÜ toetab enamust, Teie MTÜ enamuse huve ei kaitse.  

Need 5 seltsi, kes tänaseks läinud on-meie uksed on neile ikka avatud, see tähendab, et nad ei 

läinud tüliga. 

Ants Järvmägi: 

VJÜ toetab enamust. 

Priit Vakmann: 

Õigus on nõukogu liikmete ettepanekul  juhatuse otsus kaevata edasi Valgamaa Jahimeeste 

Ühistu Üldkoosolekule. 

 

 

IV. Muud küsimused 
 

Rein Rosenberg: 

 

Ants Järvmägi: 

Täname jänesejahist ja koosolekust osavõtjaid, täname korraldajaid-Hargla Jahiselts oma 

jäägritega.  

Koosolek on lõppenud, jätkame traditsioone! 

 


