EJSL juhatuse koosoleku protokoll 13.09.2012
Koosoleku algus kell 10:00
Kohal viibisid: Aare Holm, Ivar Pärn, Meelis Tambla, Sven Rannaväli, Maanus Mäesalu,
Hannes Kuusmik, Arles Taal
Puudus: Tõnu Kirs
Koosoleku päevakord
1. Eelmise koosoleku otsuste kokkuvõte
2. Alamkomisjonide töö korraldus- 30 min, A.Taal
3. Laskeinstruktorite koolituste kava ja korraldus, laskurilitsentsiks vajaliku koolituse sisu ja
hinna määratlemine (ettepanek seda teha vaid klubidega mitteliitunutele)- 20 min, I. Pärn
4. EJSL teenetemärgi idee ja statuut- 20 min, S.Rannaväli
5. Muud küsimused- jahilaskmise tulevikuperspektiiv Männikul- 15 min, H.Kuusmik
6. Järgmise koosoleku aja, teemade (2-3) ja teemade ettevalmistajate otsustamine - 10 min.
Kohalolijad kinnitasid päevakorra ühehäälselt. Koosoleku juhatajaks valiti A. Holm,
protokollijaks M.Tambla.
Koosolek:
1. Eelmise koosoleku otsuste kokkuvõte ja teavitus
A. Holm informeeris, et plaanitust kauem aega võtab elektrooniliste märklehtede üleandmine,
kuid A. Holm ja A. Taal koordineerivad järgmiseks võimalikult kiiresti märklehtede
mahamonteerimise. Kultuurkapitalilt laekub liidule vahendeid planeeritust vähem, tehnilistel
põhjustel jäi vastav taotlus õigeaegselt esitamata. Laskurlitsentsi väljastamiseks vajalike
materjalide koondamise ja avaldamise kodulehel koordineerib A. Holm septembri lõpuks.
2. Laskeinstruktorite koolituste kava
I. Pärn tegi ülevaate seni toimunud koolituste korraldusest. Selgitati, et EJSL laskeinstruktori
litsents on üheks eelduseks, kui on soov sõlmida Eesti Jahimeeste Seltsiga leping laskekatsete
läbiviimiseks. Koolituse läbiviimiseks on vajalik samal ajal ka juurdepääs lasketiirule
praktilise koolituse läbiviimiseks.
Otsustati: Laskeinstruktorite koolitust hakkab EJSL korraldama ettemääratud aegadel, sellest
teavitatakse piisavalt ette kodulehel ja Eesti Jahimehe ajakirjas. I. Pärn kooskõlastab
võimalikud koolitajad ja asukohad, vastavalt sellele täpsustub ka koolituse hind. Eesmärgiks
on viia järgmine koolitus läbi 2013 kevadel. Juhul kui klubide poolt esitatakse vastav tellimus
ja on piisavalt osalejaid, võib seda läbi viia ka varem.
3. Alamkomisjonide töö korraldus
A. Taal tegi ülevaate haavli- ja vindikomisjonide tööülesannetest ja -tulemustest. Sisuliselt
need komisjonid hetkel ei toimi, kuid laiemapõhjalisi ala puudutavaid küsimusi, mida tuleks
käsitleda on piisavalt – näiteks reeglite muudatused, võistluste ettevalmistamine ning
läbiviimine. Eriti suur on mahajäämus kuulialadel. Toimus arutelu.

Otsustati: Täpsustada alamkomisjonide tegevuse võimalusi ja võtta vastavad
töökorralduslikud muudatused uuesti päevakorda järgmisel juhatuse koosolekul. Sõltumatult
praeguse kuulikomisjoni töövõimest esitab A. Taal juhatusele hiljemalt 2012. aasta lõpuks
kinnitamiseks EJSL pädevuses olevate kuulialadega seonduvad ja seni puuduvad reeglistikud.
4. EJSL teenetemärgi idee ja statuut
S. Rannaväli tutvustas mõtet anda igal aastal EJSL poolt välja üks teenetemärk silmapaistva
panuse eest jahilaskmise arendamisel.
Otsustati: Kinnitada EJSL teenetemärgi statuut (lisa 1) ja anda esimene teenetemärk välja juba
2012 aastal. S. Rannaväli koordineerib teenetemärgi kavandi väljatöötamise ja esitab
juhatusele kinnitamiseks märgi maksumuse eelarve.
5. Muud küsimused
Tulevikuperspektiiv Männiku jahilasketiirus.
Tiiru ala rendileandja on pöördunud H. Kuusmiku poole ja selgitanud omapoolset vajadust ala
renditasu tõstmiseks, mistõttu soovitakse kutsuda üles huvilisi jahilasketiiru ala
enampakkumisele. Täna rendib antud ala eraettevõtja ja seal on loodud head tingimused
jahilaskmiseks. Juhatus avaldas üksmeelselt soovi, et Männiku tiirus jahilaskmise võimalused
säiliks.
Otsustati: Edastada rendileandja soov edasi kõigile liikmetele. Vajadusel on EJSL valmis
andma omapoolse soovituskirja pakkumisel osalejaile.

