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Koosoleku kutses sisalduv päevakord:
1. Ühise laskeürituse korraldamine koostöös EJS-ga (EJS-i tegevjuht Hegne Lump
annab ülevaate kavandatud üritusest);
2. Raamatupidamist puudutavate küsimuste arutelu (sh. võlglased) ning 2010. a
majandusaasta aruandega tutvumine;
3. 2010. aasta hooaja kokkuvõte ja hinnangu andmine;
4. 2011. aasta tiitlivõistluste kalender;
5. Haavlikomisjoni tegevuse arutelu ja üleseannete jagamine;
6. Kuulikomisjoni tegevuse arutelu ja ülesannete jagamine;
7. Kohtunike koolitamise arutelu;
8. Uue tegevjuhi kinnitamine;
9. Muud küsimused.
EJSL president H. Kuumik tegi ettepaneku muuta koosoleku päevakorda alljärgnevalt:
1. Ühise laskeürituse korraldamine koostöös EJS-ga (EJS-i tegevjuht Hegne Lump
annab ülevaate kavandatud üritusest);
2. Raamatupidamist puudutavate küsimuste arutelu (sh. võlglased) ning 2010. a
majandusaasta aruandega tutvumine;
3. 2011. aasta tiitlivõistluste kalender;
4. Haavlikomisjoni tegevuse arutelu ja üleseannete jagamine, kohunike koolitamine ja
nende töö korraldamine;
5. Kuulikomisjoni tegevuse arutelu ja ülesannete jagamine;
6. 2010. aasta hooaja kokkuvõte ja hinnangu andmine;
7. Uue tegevjuhi kinnitamine;
8. Muud küsimused.
Kohaletulnud kinnitavad päevakorra ühehääldselt. Koosoleku juhatajaks valiti H. Kuusmik,
protokollijaks T. Kirs.
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1. Päevakorrapunktina EJS tegevjuht H. Lump:
Kahjuks on koostööleping, mis sõlmitud Kaitseliidu, Eesti Jahimeeste Seltsi, EJSL ja
Laskurliidu vahel, realiseerimata ja selles olevad võimalused kasutamata. Sellega seoses
pakun välja alljärgnevad ideed:
- korraldada täpsuslaskmise päev. Varem on selline sündmus toiminunud Tallinnas
Männikul KL, EJS, EJSL ja LL ühise ettevõtmisena ning seda peeti suureks
õnnestumiseks. EJS sooviks selliseid laskepäevi korraldada üle eesti ning sellega
propageerida laskeoskuse parandamist. Huvi vastavasisulie ettevõtmise vastu on olnud
üle Eesti ja oleks otstarbekas grupeerida maakonnad näiteks viieks piirkonnaks, kus
selliseid ettevõtmisi läbi viia.
- jahipraktilise jahikoolituse läbiviimine, kus kasutataks teistsuguseid märklehti (silueti teine
pool oleks uluki siseorganite kujutusega, mis aitaks selgitada tabamisalasid ja tõsta lasu
kvaliteeti).
H. Lump - kasu nendest sündmustest on väljenduv kaheti:
- parandame jahimeeste laskeoskust
- lisateenistuse toomine lasketiirudele
Kui EJSL otsustab sellega liituda, siis tuleb moodustada organisatoorne töögrupp, kes
valmistab ette programmi, mida esitletakse Kaitseliidule, EJSile ja Laskurliidule. Kulude ja
osavõtutasude määrad tuleb läbi arvutada ja kokku panna enne 4-poolset kohtumist.
H. Lump - eesmärk oleks alustada juba kevadel, et enne puhkuste hooaega esimeste
koolitustega-laskepäevadega ühele poole saada. Eelmisel laskepäeval olid osavõtjad
jaotatud 3 gruppi, igaühes 20 liiget. Gruppide teemad olid: 300m, 100m, 50m. Kui leiame
neljanda teema, siis on võimalik osavõtjate arvu kasvatada 60-lt 80ni.
Eesmärk on sündmuste programm paika saada märtsikuu jooksul, et kevade saabudes
esimeste laskekoolitustega alustada. EJSL juhatus väljendas oma valmisolekut kõnealuste
laskmiskoolituse korraldamises osalemiseks ning nimetab kahe nädala jooksul oma
esindajad moodustatavasse töögruppi.
2. Raamatupidamist puudutavate dokumentide arutelu. 2011. a. majandusaasta
aruande ülevaade.
H. Kuusmik tutvustas EJSL 2010. aasta majandusaasta aruannet ning vastas juhatuse
liikmete küsimustele, mille käigus esitati telefoni teel küsimusi ka EJSL raamatupidamise
eest vastatavale Tiiu Ratassepale.
Et EJSL bilansis on hulk nõudeid, mis on aegunud ning lootusetud laekumised, siis
otsustas juhatus need nõuded bilansi selguse ja andmete tõesuse huvides kustutada.
Juhatus arutas ka liikmete küsimust ning otustas tasumata liikmemaksu tõttu EJSL
liikmete hulgast välja arvata alljärgnevad organisatsioonid:
1. Teesoo Laskurklubi
2. Narva Sporting
3. Harju JK
Juhatus otsustas majandusaasta aruande ühehäälselt kinnitada ja esitada üldkoosolekule.
Ühtlasi palutakse H. Kuusmikul ja T. Ratassepal üldkoosolekuks ettevalmistada
majandusaasta aruande seletuskiri.
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Samuti pani koosolek T. Kirsile ülesandeks koostada majandusaasta aruande juurde
juhtkonna tegevusaruanne.
3. 2011. aasta tiitlivõistluste kalender
H. Kuusmik - seoses raskete ilmastikuoludega on kahtluse all 26. märtsile planeeritud
Inglise Sportingu Eesti KV toimumiskohaga Laekveres. Juhatus otsustas nimetatud
võistluse nihutada 30. aprillile.
4. Haavlikomisjoni tegevuse arutelu ja ülesannete arutelu
A. Kõiva - põhiteemaks on kohtunikud. Kohtunike valdkonna eest vastutab I. Pärn, kuid ta
ei ole suutnud leida piisavalt inimesi, et tagada võistlustele piisav kohtunike arv.
R. Nagel - olen vestelnud eelmisel aastal koolitatud kohtunikega ja nad väidavad, et I.
Pärn ei ole nendega suhelnud. Lisaks on sõlmitud Tagavere seltsiga kokkulepe, et seal
toimuva Compaki EK etapil koolitatakse abikohtunikest kohtunikud. Samasugune
kokkulepe on Elva Compaki EK etapil Valga Jaanikese Jahiühinguga, kes saadab
koolitustele abikohtunikud.
R. Nagel - EJSL on I. Pärnale 2011. aasta kohtunike koolitustegevuse korraldamisel
tekkinud autokütuse kompensatsiooni võlg 100 EUR.
Koosolek otsustas I. Pärnale tekkinud kulu hüvitada.
H. Kuusmik - ettepanek on muuta rajakohtunike tasu seeriapõhiseks. Et üks kohtunik ei
suuda päevas rohkem teenindada kui 8 seeriat, siis teen ettepaneku kehtestada
rajakohtuniku ühe seeria tasuks 4 eurot seeria kohta. Lisaks teen ettepaneku
peakohtuniku tasuks 2011. aastal kehtestada 45 eurot, millele lisandub aasta lõpus
kütusekulu kompenseerimine kokkulepitud mahus.
Koosolek kinnitas kohtunike tasumäärad 2011. aastaks
A. Kõiva - haavlikomisjoni ettepanek on Sporting-harjutuses igast vahetuses nimetada
meeskonna kapten, kes on ühtlasi ka abikohtuniku rollis.
H. Kuusmik, I. Kõue - see peaks olema vabatahtlik ning kedagi sundkorras määrata ei saa.
Koosolek otsustas haavlikomisjoni ettepanekut mitte kinnitada.
A. Kõiva tutvustas haavlikomisjoni korraldusel on toimunud juunioride treeninglaagrid, mille
läbiviijaks on R. Uuemõis.
H. Kuusmik - kahjuks ei ole R. Uuemõis üldist treeningkava nõuetekohaselt vormistanud
ning juhatusel puudub võimalus treeninglaagrite finantseerimiseks.
Koosolek paneb haavlikomisjonile ülesandeks koostada juunioride treeningprogrammi
aastane tegevuskava ning eelarve, mis kuulub esitamiseks ja kinnitamiseks juhatusele.
Ühtlasi pani koosolek H. Kuusmikule, R. Nagelile, A. Kõivale, I. Pärnale ja A. Holmile
ülesandeks enne 12. märtsi pidada kohtunike-alane koosolek, et leppida kokku ühtne ja
kõigile arusaadav kohtunikepoliitika.

EJSL juhatuse koosoleku protokoll 22.05.2011

5. Kuulikomisjoni tegevuse arutelu
P. Roostfeldt - kuulikomisjon teeb ettepaneku muuta võistlusmäärustikku siledaraudsete
jahisportrelvadele kuuliharjutustes sihikute osas ning lasta sihikud vabaks, seejuures
lubada suurendavaid sihikuid. Ettepaneku põhjenduseks on praeguse võistlusmäärustiku
mahajäämus tegelikkusest - jahisituatsioonis kasutatakse ka siledaraudsetel relvadel
enamaltjaolt optilisi sihikuid ja võistlusharjutuses n.ö. kirbu ja sälgu kasutamise nõudmine
on põhjendamatu.
Koosolek otsustas kuulikomisjoni ettepanekut toetada ning võistlusmäärusi vastavalt
täiendada.
P. Roostfeldt - ühtlasi teeb kuulikomisjon ettepaneku lisada EJSL kodulehele rubriik
“kordumakippuvad küsimused”, kus leiduks vastused laskurite seas kuulialasid
puudutavatele enimlevinud küsimustele. Nimetatud info kogub kokku kuulikomisjon ning
edastab EJSL kodulehe eest vastutavale isikule.
Koosolek otsustas kuulikomisjoni ettepanekut toetada.
P. Roostfeldt - 2011. aasta FITASC Euroopa meistrivõistlustel kombineeritud harjutuses
puudub võistlusklasside arvestus ning kuulikomisjon teeb EJSL juhatusele palve edasitada
FITASCile ametlik kiri paluda võrdsuse printsiibist lähtuvalt kasutada kombineeritud
jahilaskmises samu võistlusklasse kui haavliharjutustes, s.o. naised, juuniorid, seeniorid,
veteranid ja superveteranid.
Koosolek palus kuulikomisjonil vastavasisuline palvekiri ette valmistada ja esitada
juhatusele kinnitamiseks.
P. Roostfeldt - Läänemaal käib koostöös Kaitseliidu, spordikooli ja Silma Laskurklubiga
uue 50m tiiru ehitamine ning selle toetamise korraldamiseks palutakse EJSL abi. Vastava
taotluse valmistab Silma Laskurklubi poolt ette A. Taal.
P. Roostfeldt tutvustas ka kuuliharjutuste alast tööd juunioritega, kes on kantud EJSL poolt
treeningtoetust saavasse nimekirja. Toetust saavaid noori laskureid on 12 ja nendega
toimub jooksvalt aktiivne töö. Selleks tarbeks kuluvate treeningpadrunite maksumuse
katavad sponsorid.
6. Uue tegevjuhi kinnitamine
H. Kuusmik - pärast pikka otsimist oleme leidnud EJSL-le uue tegevjuhi kandidaadi,
kelleks on Aare Holm. Aare on kogenud laskur, kellel on suur kogemus laskeradadelt.
Samuti on Aare aktiivne jahimees ja tema kaudu eeldame tulevikus veelgi paremat
koostööd EJS-ga.
A. Holm: kahjuks on ajastus hiline, mistõttu ei anna alanud hooajal jooksvalt enam suurt
midagi muuta, kuid ka praegu ülesandeid on piisavalt. Tuleb üle võtta hulk dokumente,
sealhulgas laskurlitsentse puudutav, samuti viie end kurssi EJSL kirjavahetusega,
korrastada dokumendihaldus, korraldada karikate ja medalite tellimused 2011. aastaks
jpm.
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Juhatus otsustas kinnitada A. Holmi EJSL tegevjuhiks. Ühtlasi lepiti kokku, et A. Holmi
töökoormus EJSL tegevjuhina on üks päev nädalas, mis on võimalik jaotada ka 2 x 0,5
päeva nädalas. Täpne töörežiim lepitakse kokku täiendavalt.
7. Muud küsimused.
H. Kuusmik - minuni jõudnud info kohaselt on EJSL kuulikomisjoni liige K. Kindsigo läinud
tülli Kaitseliidu Männiku tiiruga seoses tiiru kasutamise tasuga ning järgmisest nädalast on
Kaitseliit otsustanud piirata EJSL liikmesorganisatsioonide liikmete sissepääsu. Seetõttu
on Kaitseliit otsustanud ka taganeda koostööst EJSL-ga ning keelanud Männiku tiiru
parkla kasutamise Compak Sportingu EMi korraldamise käigul. Probleemi asjaolud on
selgitamisel
R. Nagel - laskeinstruktorite koolitus. Tuleb läbi viia uued laskeinstruktorite koolitused, kuid
sel korral oleme sunnitud koolituse tasu tõstma. Sooviksime ka diferentseerida EJSL
liikmesorganisatsioonide liikmetelt võetava tasu võrreldes teiste organisatsioonide
esindajatele rakenduva tariifiga. Ettepanek on laskeinstruktorite koolituse maksumuseks
kehtestada vastavalt 40 eurot EJSL liikmete esindajatele ja 64 eurot väljaspoolt EJSL
liikmeid tulevatele instruktoritele
Koosolek otsustas R. Nageli ettepanekut toetada.
Ühtlasi otsustas juhatus Kaitseliidu Männiku tiirus asuvad elektroonilised märklauad
defekteerida, korda teha ja seejärel demonteerida. Märklaudade tulevane asukoht
otsustatakse järgmistel koosolekutel.
Koosoleku lõpp kell 18:45

................................................... H. Kuusmik (koosoleku juhataja)

................................................... T. Kirs (protokollija)
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