MTÜ Järvamaa Jahindusklubi volikogu koosolek
PROTOKOLL
MTÜ Järvamaa Jahindusklubi volikogu koosolek toimus 7. märtsil 2018.a. algusega kell 17.30.
Koosoleku lõpp kell 18.35
Paides, Parkali tn. 28 a.
Koosolekust võttis osa 23 volikogu liiget, sealhulgas 1 liiget volitusega.
Koosoleku juhatajaks valiti Lauri Valdur ja protokollijaks Aili Pärtel-Beljaev .
Häältelugejad: Arvi Luuk
Koosoleku juhataja luges ette päevakorra ja tegi ettepaneku kinnitada päevakord.
Hääletamine: vastu võetud ühehäälselt.
Otsustati: kinnitada päevakord.
Päevakord:
1.
2.
3.
4.

MTÜ Järvamaa Jahindusklubi 2018 eelarve läbi vaatamine ja kinnitamine.
Puraviku kinnistu müük ja võõrandamise luba.
Laekunud avaldused.
Jooksvad küsimused.

1. MTÜ Järvamaa Jahindusklubi eelarve läbi vaatamine ja kinnitamine.
Koosoleku juhataja Lauri Valdur andis sõna juhatuse esimees Mati Hõbemägile, kes andis ülevaate
MTÜ Järvamaa Jahindusklubi 2018 aasta eelarvest.
Koosoleku juhataja Lauri Valdur pani hääletusele kinnitada MTÜ Järvamaa Jahindusklubi 2018
eelarve.
Hääletamine: vastu võetud ühehäälselt.
Otsustati: kinnitada MTÜ Järvamaa Jahindsuklubi 2018 eelarve.
2. Puraviku kinnistu müük ja võõrandamine.
Koosoleku juhataja Lauri Valdur andis sõna juhatuse esimees Mati Hõbemägile.
Antud maa-ala hinnatakse tüki hinnaga, hindamisel m2 hinda välja ei tooda.
Eelpool toodud infot arvestades on Puraviku kinnistu hind 14 000 eurot.
Lisandub maakleritasu 1000 eurot.
Tare Kinnisvara on nõus antud krundi müüki võtma ja on nõus läbirääkimistele asuma.
Hardi Ulla tegi ettepaneku panna kinnistu enampakkumisele.
Klubi juhatus ja tegevjuht Lauri Ellram võtsid volinike soovitused ja ettepanekud teadmiseks ning
püüavad saada kinnistu müümisel parimat pakkumist.
3. Laekunud avaldused.
Ühtegi avaldust ei olnud laekunud.

4. Jooksvad küsimused.
Koosoleku juhataja Lauri Valdur andis sõna tegevjuht Lauri Ellramile.
4.1. Lasketiir.
Lasketiiru projekt on esitatud Priale. Esimeses etapis rajatakse 100m ja 50m tiirud koos
laskemajadega. Lisaks teed ja parkla. Projekti maksumus on 59 000 eurot, lisandub käibemaks.
Oma finantseering on 10 protsenti. Töödega alustatakse kohe, kui PRIA rahuldab taotluse.
4.2. Jahitunnistuse taotleja koolitus.
Jahitunnistuse taotlejate koolitus on planeeritud aprilli, kui grupi suurus on vähemalt 15 inimest.
Koolituse maksumus ühele inimesele on 300 eurot.
4.3. Hundijaht.
Ahto Kattai tegi ettepaneku arutada läbi hundijahi limiidi jagamine Järvamaal, tema hinnangul saab
Järvamaa ise hundi küttimise limiidi jagamisega hakkama ja kehtestatud võiks olla ühtne
küttimislimiit tervele Järvamaale. Volikogu võiks teha ametliku ettepaneku EJS-i juhatusele ühtse
hundi küttimislimiidi kehtestamiseks.
Arvi Luuk andis selgituse, et järgmisel hooajal saab selguse ja et antud teema on arutusel Eesti
Jahimeeste Seltsi juhatuses.
Mati Hõbemägi arvates võiks olla Järvamaa Jahindusklubi poolne ettepanek, et põhi otsustaja hundi
küttimislimiidi üle võiks olla keskkonnaamet.
Enne jahihooaega võiks ühiselt ( jahimehed, keskkonnaamet ja Peep Männil ) arutada huntide
küttimislimiidi läbi.
Otsutati teha Järvamaa Jahindusklubi poolne ettepanek Eesti Jahimeeste Seltsi juhatusele
kehtestada üle riigiline ühtne hundi küttimislimiit.
4.4. Arvi Luuk andis teada, et jahimehed saadaks omapoolseid ettepanekuid, kes võiks olla
rahvusloom. Ettepanekud saata Arvi Luugile e-posti teel.
4.5. Rajakaamerate fotode võistlus 2017.
Laekus 17 pilti.
Žüriisse kuulusid: Ahto Kattai, Ingmar Muusikus ja Tarmo Mikussaar
I koht Andrei Rikberg
II koht Aleksander Amur
III koht Vello Noorveli
IV koht Igor Homin
V koht Gennadi Jürgenson
Parimatest piltidest tehakse näitus
2018 aasta rajakaamerate fotokonkursi pildid saadetakse suurkiskjatest.
4.6. Lauri Ellram rääkis klubisisesest ühistegevusest, millega jätkatakse ja oodatakse rohkemat
osavõttu. Plaanis on lauatennise, koroona ja võrkpalli võistluse kordamine.
Koosoleku juhataja
Koosoleku protokollija
Lauri Valdur
Aili Pärtel Beljaev
Allkirjastatud digitaalselt
Allkirjastud digitaalselt

