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EESTI JAHISPORDI LIIDU
KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Toimumise koht:

ORU Hotelli konverentsikeskus, Narva mnt 120B, Tallinn

Toimumise kuupäev:

26. märts 2010.a.

Üldkoosolekul osalenud liikmed: kolmekümne ühest (31) Eesti Jahispordi Liidu liikmest
võttis üldkoosolekust osa kakskümmend üks (21) liiget ja need olid järgmised:
1) Elva Jahilaskeklubi – esindaja Andres Kõiva
2) Hiiumaa Jahimeeste Selts – esindaja Jaan Brikker
3) Ida-Viru Jahilaskurklubi – esindaja Kaupo Tihvan
4) Ida-Viru Jahimeeste Selts – esindaja Kaupo Tihvan
5) Jaanikese Jahiühing – esindaja Tõnis Balodis
6) Järvamaa Jahindusklubi – esindaja Silvar Algpeus
7) Järveka OÜ – esindaja Anti Järvelaid
8) Kose Jahiselts – esindaja Olev Annuk
9) Keila Jahiselts – esindaja Kalev Laast
10) Laekvere Jahimeeste Ühing – esindaja Tõnu Krooben
11) Linnamäe Laskespordikeskus – esindaja Hillar Pahk
12) Mahu Jahipiirkond – esindaja Hannes Kuusmik
13) Männiku Sporting Klubi – esindaja Aare Holm
14) Padise Jahimeeste Selts – esindaja Hendrik Nõmme
15) Põlva Jahiselts – esindaja Anne Vasarik
16) Pärnumaa Jahimeeste Liit – esindaja Hannes Kuusmik
17) Rakvere Jahindusklubi – esindaja Tõnu Krooben
18) Raplamaa Jahimeeste Liit – esindaja Villem Reinaas
19) Silma Laskurklubi – esindaja Aarne Taal
20) Tagavere laskurklubi – esindaja Marko Vann
21) Võrumaa Jahimeeste Selts – esindaja Mati Kivistik
•
•
•

Üldkoosolekul osalesid ka juhatuse liige Priit Roostfeldt ning revident Kaupo
Kindsigo;
Üldkoosolekul osalenud liikmete nimekiri lisatakse käesolevale protokollile.
Lähtuvalt asjaolust, et üldkoosolekul osales 31-st liikmest 21, Eesti Jahispordi Liidu
põhikirja punktidest 4.4., ja 4.5. on üldkoosolek otsustusvõimeline ning üldkoosolekul
on kõik õigused üldkoosoleku päevakorrapunktidest tulenevate otsuste
vastuvõtmiseks.

Üldkoosoleku alguse kellaaeg:

12.05

Üldkoosoleku lõppemise kellaaeg: 16.30
Üldkoosoleku juhatajaks valiti: Rainis Nagel (poolt hääletasid kõik üldkoosolekul osalenud
liikmed)
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Üldkoosoleku protokollijaks valiti: Inga Kõue (poolt hääletasid kõik üldkoosolekul
osalenud liikmed)
Häälte lugejaks määrati: Andres Kõiva

ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORRA KINNITAMINE
•

•
1.
2.
3.
4.
5.

Üldkoosoleku päevakorra projekti muutmiseks ja täiendamiseks esitati järgmised
ettepanekud:
1) Rae Rahvaspordiklubi taotlus võimaldada meeskondlikus arvestus osaleda
erinevate klubide laskuritest koostatud meeskonnaga haavlilaskmise
tiitlivõistlustel.
* koosolekul osalenud liikmed tegid ettepaneku nimetatud küsimus arutada muude
küsimuste all pärast päevakorra põhipunktide arutelu:
2) kohtunike koolitamine (R. Nagel);
3) jahiseadus (sh. laskekatsed) (R.Nagel);
4) tegevusluba ja laskepaik (V.Reinaas)
* Nimetatud küsimuste muude küsimuste all arutamise poolt hääletas 14 koosolekul
osalenud liiget ning vastu oli 7 liiget.
Hääletusele pandi ning lõpliku üldkoosoleku päevakorrana kinnitati järgmine
päevakord:
Eesti Jahispordi Liidu 2009.a. tegevuse ülevaade;
Revisjoniakti tutvustamine;
Eesti Jahispordi Liidu 2009.a. majandusaasta aruande kinnitamine;
Eesti jahispordi Liidu 2010.a. eelarve tutvustamine ja kinnitamine;
Klubilitsentsi taotlemisest ja väljastamisest;

Üldkoosoleku lõpliku päevakorra kinnitamise hääletustulemused on: POOLT – 21 häält,
VASTU – 0 häält, ERAPOOLETU – 0 häält

PÄEVAKORRAPUNKT 1
Eesti Jahispordi Liidu 2009.a. tegevuse ülevaade
-

-

Eesti Jahispordi Liidu liikmete arv on 31. Käesoleval aastal lisandusid – OÜ Järveka,
Rahnoja Jahiselts ja Narva Sporting Klubi. Tartumaa Tervisespordikeskus esitas
taotluse nende liikmestaatuse lõpetamiseks ning selle on ka juhatus rahuldanud;
Edukalt viidi läbi laskeinstruktorite ülevabariigiline koolitus – tänase seisuga on meil
293 litsentsiga instruktorit;
Kohtunike koolitus – lisaks juba olemasolevale kahele FITASC’i litsentsiga (ühe
Copmak Sporting ja teisel nii Compak Sporting kui ka Sporting) kohtunikule on
tänase seisuga 15 kohtuniku kandidaati, kellel litsentsi saamiseks on veel vajalik
sooritada praktilise eksamiosa võistluspraktika, e. siis kohtunikuna osalemine
tiitlivõistlustel. Laskedistsipliinid, millistel kohtuniku litsentsi on võimalik saada ja
mille osas ka koolitust läbi viidi, on FITASC’i aladest Compak Sporting ja Sporting
ning Kombineeritud harjutus, VSS ja Inglise Sporting;
Rahvusvaheliste võistlusreeglite tõlkimine - rahvusvaheliste Compak Sporting,
Sporting, jahipraktilise kombineeritud laskeharjutuse ning Inglise Sporting reeglite
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tõlkimine eesti keelde. Kõik need tõlked on üleval Eesti Jahispordi Liidu kodulehel ja
kõigile kasutatavad;
- FITASC euroopa ja maailma karikavõistluste etapi Compak Sporting’us edukas läbi
viimine – osavõtjaid oli üheksast riigist ning kokku osalejaid – 128 laskurit;
- Edukalt viidi Jaanikese JÜ eestvedamisel ning Eesti Jahispordi Liidu kaasabil läbi
jahipraktilise laskmise võistlussari Kütiliin 2009 ning päris kindlasti on vajalik selle
kui traditsiooni jätkumine;
- Koostöö – sõlmitud sai Kaitseliidu, Eesti Jahispordi Liidu, Eesti Jahimeeste Seltsi ja
Eesti Laskurliidu vaheline koostööleping, mis reguleerib koostööd laskespordi
arendamisel, sh. koostööd lasketiirude kasutamisel ja arendamisel. Samuti otsitakse
koostöövõimalusi võimalik sponsoritega.
* Männiku Sporting Klubi esindaja A.Holm küsis, kas tegevuses oli ka midagi sellist, mis
ei läinud päris nii nagu kavandatud, kas midagi jäi vajaka. Siinkohal toodi välja kaks
teemat: 1) kavandatult ei käivitunud klubilitsentsi väljaandmine ja 2) Kaitseliiduga
Männiku kuulitiiru kasutamise osas lepingu mittesõlmimine.
Sellega loeti päevakorrapunkt 1 arutatuks.
PÄEVAKORRAPUNKT 2
Revisjoniakti tutvustamine
Revident Kaupo Kindsigo tutvustas üldkoosolekule 2009.a. revisjoniakti ning see võeti
liikmete poolt teadmiseks.
• Linnamäe Laskespordikeskuse esindaja H. Pahk küsis revidendilt, kuidas on käsitletud
kaitseliidu Männiku tiirus selle kasutamise põhimõtted. Vastus – need põhimõtted
tuleb täpselt ja selgelt paika panna, et ei tekiks tõrkeid ja vaidlusi tiiru kasutamisel
EJSL’i laskurite poolt.
Samas tehti ettepanek Kaitseliidu kuulitiiru teemat arutada vajadusel muude küsimuste all.
Sellega loeti päevakorra punkt 2 arutatuks.
PÄEVAKORRAPUNKT 3
Eesti Jahispordi Liidu 2009.a. majandusaasta aruande kinnitamine
Üldkoosoleku toimumise kutsega edastas Eesti Jahispordi Liidu juhatus kõigile liikmetele
tutvumiseks ka 2009.a. majandusaasta aruande. Ühtegi küsimust või ettepanekut selle kohta
koosoleku kutses toodud tähtajaks ei esitatud.
Seoses majandusaasta aruandega sisulisi küsimusi ei esitatud. Küll oli arutluse all kuludetulude üksikasjalikum kirjendamine (sh. litsentsitasude eraldi äranäitamine) ning see võeti
teadmiseks.
Kuivõrd rohkem ettepanekuid, seiskohti või märkusi selle päevakorrapunkti osas ei
esitatud, otsustati panna Eesti Jahispordi Liidu 2009.a. majandusaasta aruanne
kinnitamiseks hääletamisele.
Eesti Jahispordi Liidu 2009.a. majandusaasta aruande kinnitamise
hääletustulemused on: POOLT – 20 häält, VASTU – 1 häält, ERAPOOLETU – 0
häält
Sellega loeti päevakorrapunkt 3 otsustatuks ja arutatuks.
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PÄEVAKORRAPUNKT 4
Eesti Jahispordi Liidu 2010 aasta eelarve tutvustamine ja kinnitamine
Täpsustava märkusena lisati, et kuna tulude hulka lähevad ka uute liikmete sisseastumise
maksud 9000 krooni, siis on tulude pool kokku 154 000 krooni ning eelarve on tasakaalus.
Olulise märkusena lisati ka seda, et eelarvesse ei ole prognoositud klubilitsentside (B-litsents)
tasusid.
Liikmetele selgitati ka lahti eelarve sisu ja põhjendati vastavatel kulude või tulude ridadel
planeeritud summasid. Küsimus esitati seoses KOMB harjutuse meeskonna EM-i osavõtutasu
maksmisega Eesti Jahispordi Liidu poolt. Vintrelvalaskmise poole esindajad selgitasid, miks
see on selliselt planeeritud.
Eesti Jahispordi Liidu 2010.a. eelarve kinnitamise hääletustulemused on: POOLT –
21 häält, VASTU – 0 häält, ERAPOOLETU – 0 häält
Sellega loeti päevakorrapunkt 4 otsustatuks ja arutatuks.
PÄEVAKORRAPUNKT 5
Klubilitsentsi taotlemisest ja väljastamisest
Eesti Jahispordi Liidu juhatus märkis, et kavandatud eesmärki ei ole saavutatud ning
klubilitsentsi liikmete poolt taotlemise ning nende väljastamise vastu on olnud väga madal
huvi.
Avaldati arvamust, et seda litsentsi on vaja ainult relvaloale sportrelva kategooria saamiseks.
Samas on juhatuse seisukoht, et asjale ei saa läheneda nii kitsarinnaliselt. Tegelikkuses on
eesmärk palju laiem – klubilitsents loob korra jahipraktilises jahilaskmises (ehk siis on
võimalik fikseerida, kui palju ja millisel tasandil meil tegelikkuses inimesi jahilaskmisega
tegeleb), samuti saaks selle kaudu tõsta ka klubide tasandil laskmise oskust, ohutust ja
kultuuri. Seega ei saa siin survestada juhatust, kuna kõik klubilitsentsiga seonduv peab ja
vastavalt eelmise aasta erakorralisel üldkoosolekul otsustatule ongi klubide teha. Sellest
tulenevalt ootaks juhatus liikmetelt suuremat aktiivsust.
Klubilitsents ei saa olla pöördumatu kohustus (seda pole nii mõeldud) või nõue. See on pigem
motiveering ja tunnustus vastavale jahilaskurile, kes on eeskujuks teistele, kellel veel seda ei
ole.
Eeltoodu põhjal tegi koosoleku juhataja liikmetele ettepaneku panna hääletamisele, kas
klubilitsentsi kord jätta kehtima või mitte.
Klubilitsentsi korra kehtima jätmise hääletustulemused on: POOLT – 18 häält, VASTU – 3
häält, ERAPOOLETU – 0 häält
Sellega loeti päevakorrapunkt 5 otsustatuks ja arutatuks.
PÄEVAKORRA VÄLISELT ARUTATUD MUUD KÜSIMUSED
1) Uue jahiseaduse eelnõu tutvustamine Eesti Jahispordi Liidule ja selle liikmetele
olulistes küsimustes.
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Võru Jahimeeste Seltsi esindaja Mati Kivistik tutvustas jahiseaduse eelnõu saamislugu –
eelnõu algatamise initsiatiiv ei ole tulnud asjasse puutuvate isikute poolt ning seega ei
arvesta eelnõu kõigi puudutatud isikute huvisid vajalikul määral.
Jahilaskespordi ja laskmise oskuse tagamise seisukohalt on eelnõu puhul suureks
miinuseks see, et laskekatset kui sellist eelnõus üldse pole. See soovitakse ära kaotada.
Eelnõud ettevalmistava ministeeriumi (keskkonnaministeerium) seisukohalt tuleb
laskekatset nõuda kas kõigilt (sh. välisriikide jahimehed) või mitte kelleltki. Ühesõnaga
vahepealset varianti ei pooldata.
Samuti on suureks küsimuseks maaomandi põhine jahindus.
Seoses arutatud asjaoludega asuti seisukohale, et laskekatse peab igal juhul jääma ja tehti
ettepanek, et Eesti Jahispordi Liit peaks oma seisukohad seoses laskekatsetega Eesti
Jahimeeste seltsi üldkoosolekul välja ütlema. See ülesanne pandi hr. Aarne Taal’ile. Eesti
Jahimeeste Seltsi üldkoosolek toimub 16. aprillil Tartus Dorpati hotelli
konverentsikeskuses.
Mati Kivistik lahkus koosolekult kell 14.50
2) Rae Rahvaspordiklubi taotlus –
- A. Järvelaid seisukoht – klubivõistkonnad peavad koosnema sama klubi esindavatest
laskuritest
- Kui soovitakse võistelda konkreetse klubi eest, siis peab end selleks üles andma
hooaja esimesel võistlusel ja selle klubi eest võisteldakse kogu hooaja, ka
individuaalselt. Klubi siseselt võidakse meeskonna koosseisu muuta.
Liikmete meelsus oli selle taotluses osas selline, et taotlust ei toetata.
3) Relvaseaduse muutmine –
Seoses siseministeeriumi poolt kavandatava relvaseaduse muutmisega on oluline, et ka
Eesti Jahispordi Liit saab seaduse kujunemisel oma huvidest lähtuvalt kaasa rääkida.
Tänaseks saabunud üsnagi kehva liikmete poolse tagasiside põhjal oleksid hetkel
põhilised probleemsed teemad relvaseadusega seonduvalt:
a) laskemoona kogused sportrelvadele (nii sileraudsed kui ka vintraudsed) –
seiskoht kujunes selliseks, et sileraudse sportrelva puhul võiks see kogus olla
20 000 padrunit ja vintraudse puhul 5000 padrunit;
b) laskemoona hoidmise tingimused (need tuleks selliselt üle täpsustada ja
sätestada, et poleks probleeme taotletava koguse hoidmisega ning hoidmisele
ei esitataks ebamõistlikke või rahaliselt kalleid nõudmisi;
c) nõuded laskemoona müügikohtadele (sh. hoiutingimused);
d) juunioride võimalus relva kasutada ka väljaspool lasketiiru (laskepaigad);
e) sportrelva soetamine laskuri litsentsi alusel;
f) üle tuleb vaadata ka relvaseaduse alusel antud õigusaktid (nt.
laskeinstruktorid);
g) üle vaadata ja vastavalt tegelikkusele korrigeerida relva käitlemise üldised
nõuded.
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