VALGAMAA JAHIMEESTE ÜHISTU
ÜLDKOOSOLEK 8.4.2016
PROTOKOLL
Algus: 19.07
Lõpp: 20.30
Toimumise koht: Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus, Kesk 1 Valga
Kohal: 293 liiget, seega on Üldkoosolek otsustusvõimeline.
Ainsaks koosoleku juhataja kandidaadiks esitati Rein Rosenberg.
Koosoleku juhataja: Rein Rosenberg
Hääletamine: Poolt: 293 Vastu: 0 Erapooletuid: 0
Koosoleku protokollija: Kaisa Kann
Hääletamine: Poolt: 293 Vastu: 0 Erapooletuid: 0
Häältelugemiskomisjonis: Kaido Tamberg, Peeter Ein, Vahur Saar, Robert Kõvask
Hääletamine: Poolt: 293 Vastu: 0 Erapooletuid: 0
Väljakuulutatud päevakord:
1. Päevakorra kinnitamine
2. Revidendi aruande 2015nda aasta majandustegevuse kohta ning 2015 majandusaasta
aruande kinnitamine
3. 2015. aastal tekkinud kasumi kandmine jaotamata kasumi hulka
4. Statistika 2015/2016 jahiaasta kohta
5. 2016 tegevusplaan
6. Ulukikahjustuste Fond
Päevakorra muutmiseks ettepanekuid ei tehtud.
Ettepanek: Kinnitada päevakord.
Hääletamine: Poolt: 293 Vastu: 0 Erapooletuid: 0
Otsus vastu võetud.
2. Revidendi aruanne 2015nda aasta majandustegevuse kohta ning 2015 majandusaasta
aruande kinnitamine.
Rein Rosenberg tutvustab revidendi aruannet ning luges ette revidendi aruande kokkuvõtte.
2015 majandusaasta aruandest:
Liikmeid 2015 maksnud liikmed 555, aasta lõpuks maksmata 2 jahiseltsil, kes tänaseks päevaks on
tasunud. Lahkunuid oli 35 inimest, 13 nendest Koorküla mehed, 6 meest on meie hulgast lahkunud
parimatele jahimaadele ning ülejäänud on kas liikunud mujale või muudel põhjustel lahkunud.
Juurde tulijaid 21 liiget. Aasta lõpu seisuga oli 561 liiget.
R. Rosenberg: Aitäh meestele, kes olid kohal eelmisel aastal erakorralisel Üldkoosolekul. Probleem
oli tõsine, aga saime selle kenasti lahendatud. Tänasel päeval on olemas Nõukogu liikmed ning
volinikud.
Eelmise aastal maeti 167 siga. Oleme tegelenud antud probleemiga hästi ja üsna ladusalt.
Eelmise aasta kasum 9893 eurot. Kõik, mis majandustegevuses tulu tõi, läks ka kasumiks. Suure
osa kasumist moodustavad jahitunnistuste pikendamised, laskekatsed ning Kopra Karjamõisa SAK'i
nakatunud sigade hukkamine.
M.Ein: Miks Koorküla meeste väljaarvamisega ei tegeletud 2014 suvel, kui nad siis lahkusid?
R. Rosenberg: Välja arvati avalduste alusel, millele oli märgitud väljaastumise kuupäevaks
1.1.2015.

Ettepanek: Kinnitada nii revidendi aruanne kui ka majandusaasta aruanne.
Hääletamine: Poolt: 289 Vastu: 4 Erapooletuid: 0
Otsus vastu võetud.
3. 2015. aastal tekkinud kasumi kandmine jaotamata kasumi hulka.
Jaotamata kasum 9893 eurot.
Täiendavaid küsimusi ei esitatud.
Ettepanek: Kanda 2015ndal aastal tekkinud kasum jaotamata kasumi hulka.
Hääletamine: Poolt: 293 Vastu: 0 Erapooletuid: 0
Otsus vastu võetud ühehäälselt.
4. Statistika 2015/2016 jahiaasta kohta.
R. Rosenberg kiitis kõiki jahimehi, kes vaatamata seakatku olukorrale kütiti nii palju, kui suudeti.
Suurimad numbrid:
Ühistus kütiti 310 põtra, Valgamaal kokku 399 põtra. Miinimumnorm täideti kõikjal jahiseltsides.
Kuigi põtru kütiti palju, esines siiski ka põdrakahjustusi.
Punahirvi 29 looma.
Metskitsi 486 looma. Kõik jahiseltsid miinimumnormi täis ei saanud. Käesoleval aastal panen
kõigile südamele, et me jälgiksime miinimumnorme paremini, sest kitsekahjustused võivad samuti
tulla.
Metssiga 498, maakonna limiit 800 looma. Osa jahiseltse said limiidi täis. Enamus küttimislimiidist
täideti augusti kuuni. Hilisemal ajal tuli küll küttimist juurde, kuid need numbrid ei olnud nii suured
kui kuni augustini.
Hunti kütiti 8 looma. Oleks tahtnud veel küttida, sest hundide arvukus on päris korralik. Tähelepanu
väärne on see, et kui varasemalt on huntide arvukus olnud kõrgel Ühistu piiridel, siis tänavu kütiti
kõik hundid Ühistu keskmes – Sangaste, Keeni, Uniküla ja Laatre, kus huntide arvukus pole kunagi
nii kõrgel olnud.
Väikeulukitest tooks eraldi esile koprad. Eelmise laastal kütiti 758 kobrast.
Ilvese küttimise võimalust meile eelmisel aastal ei antud, tõenäosus, et me seda ka sel aastal saame,
on üsna väike.
Kiidame jahiseltse, kes on saanud teha ruutloenduse ning esitanud jahindusstatistika aruande. Selle
poolest oleme sel aastal tänavu tublimad ning kõik vaatluskaardid ja aruanded on uluikseiresse
esitatud tähtaegselt.
Täiendavaid küsimusi ei esitatud.
5. 2016 aasta tegevusplaan.
R. Rosenberg: Nõukogu koosolekul panime kokku tegevusplaani 2016ndaks aastaks. Kuude viisi on
välja toodud tegevused, mis on planeeritud. Varasemalt ei ole erinevatele üritustele rõhku pandud
ning selle koha peal pean endale ka otsa vaatama. Nüüd asjad sujuvad paremini ning oleme rohkem
ette võtnud.
Suur kiitus Aivar Täärile, kes on juba juhendanud väikeulukite nahastamise koolitust ning mille
koolituse tagasiside on positiivne.
Kevadine maakonna kokkutulek on planeeritud uues lasketiirus ning jääb see nädalavahetusse, mis
on mai 14-16 ning on eeldatavasti ühepäevane üritus.
Juulis vabariigi kokkutulek. Meeskondade kokkupanekute aluseks on maakondlik kokkutulek mais,
kus toimub omavaheline mõõduvõtmine. Vabariikliku kokkutuleku eellaskmised jäävad ära, sest
tänavu kokkutulek veidi teistmoodi planeeritud. Sel aastal on asjad pisut „ummamuudu“.

Sügisesse on planeeritud ka üks lektoriga koolitus ulukikahjustuste kohta.
Täiendavaid küsimusi ei esitatud.
6. Uluikkahjustuste Fond.
R. Rosenberg: Antud teemat on arutatud kõikidel Nõukogu koosolekutel ning on toimunud ka eraldi
arutelu huvilistele.
Eelmisel Nõukogu koosolekul jõuti selleni, et Fond moodustatakse ning eelistatuim variant selleks
on moodustada Fond ulukipõhiselt ning 20 eurot kütitud põdra pealt.
Antud teemal on mitu tahku. Seaduse silmis peab KIKst raha tagasitaotlemisel olema Ühstu Fond.
See on veel lahtine, kunas voor avatakse. Teiselt poolt, kui me seda ei moodusta, võib juhtuda sama,
mis 1996ndal aastal: siis kütiti maakonnas 26 põtra. See on ääretult väike arv ning kui me omavahel
kokku ei lepi, on suur oht üleküttimisele. Kahjunõudeid vaadates võib põdra küttimine hoogustuda.
Omavahel kokku leppides on põtra lihtne majandada ning kütitakse optimaalne summa. Isiklikult
arvan, et põtrade arvukus tuleks viia sinnamaale, kus maakonnas on normaalne küttida 200 põtra.
Sel juhul on ka kahjustused optimaalsed.
Küsimus saalist: Kui palju on Eestis kahjustusi?
R. Rosenberg: Kõikide kahjustuste kohta korralik statistika puudub. RMKl on 10 erinevat
kahjustust üle Eesti, 5 nendest Valgamaal, 2 Saaremaal, 1 Põlvamaal, 1 Viljandimaal ja 1 IdaVirumaal.
Alanud EJS ja RMK vaheliste läbirääkimiste üheks põhiliseks ettepanekuks on haavikute ja muude
lehtpuude väljavõtmine lepingust.
Uusi kahjustusi on tulnud 2 – mõlemad haavikud.
H. Sunts: Jahindusnõukogus on kokku lepitud limiidid. Mis mõte on lõpuks jahindusnõukogul?
R. Rosenberg: Miinumumlimiidid on praeguseks kõik täidetud, peale metssea. See polnud enam ka
meie võimuses kuna katk oli teinud oma. Kui on jäänud limiit küttimata, tuleb selle kohta selgitus
kirjutada.
Selle kohta on see näide, Raplamaal soovis RMK jahindusnõukogus kehtestada kõrgeid
põdraküttimise miinimumlimiite, mille vastu jahimehed olid, kuid edutult. Tulemus on täna, et
jahimehed ei ole rahul suurte limiitidega, kuid ka kahjunõudeid RMK neile täna esitanud ei ole.
Kui kahjunõuete esitamise võimalus jääb ära, soovivad maaomanikud minimaalseid küttimislimiite
võimalikult kõrgeks ajada. Kahjunõuete tasumine annab meile võimaluse ise määrata, kust ja kui
palju me kütime.
Küsimus saalist: Kas kõik esitatakse jahimeestele?
R. Rosenberg: Kui süüakse ära rohkem taimi, kui on ette nähtud miinimaalsena metsaks
arvestamisel, läheb asi kahjunõudeks ning arve esitatakse jahimeestele.
Küsimus saalist: Kui limiit on täidetud, miks siis ikka kahjustusi sisse nõutakse?
R. Rosenberg: Sest lepingus on nii.
Küsimus saalist: Kui maaomanik pole ka midagi ette võtnud, miks neil pole omavastutust?
R. Rosenberg: Erametsaomanike lepingu järgi meie kahjunõude hektaritasu ei tohiks minna üle 250
euro.
M. Ein: Mis funktsioon on jahindusnõukogul, kui seal lepitakse kokku limiidid, need tädetakse ära
ning ikka saadakse kahjunõuded.
R. Rosenberg: Kui soovitakse piirkondi jagada vms, siis ka need otsused on Jahindusnõukogul. Mis
puudutab limiite, siis limiidid ja lepingud on erinevad asjad. Hetkel loodame lepinguid ümber
muuta. Samamoodi mitmekordsed maksmised välja jätta. Antud konkreetsele küsimusele ei saa

mina vastata, Jahindusnõukogu funktsioone ja eesmärke määravad Keskkonnaministeerim ja
Keskkonnaamet.
H. Sunts: Kodukorras on kirjas, et Fond moodustatakse pindala põhiselt. Kas teeme Fondi
ulukipõhiselt ja siis muudame uuesti kodukorda?
R. Rosenberg: Enne tuleb kokku leppida Fondi idee ja ülesehitus, detailid ning lõplikud lahendused.
Hetkel pole mõtet kodukorda muuta, kui Fond idee ja kasutamine pole paigas.
M. Ein: Siis on Nõukogu otsus tühine, sest Üldkoosolekul otsustati luua fond pindala põhiselt ning
Üldkoosolek on kõrgemal kui Nõukogu. Kui oleks päevakorras punkt kodukorra muutmine, siis
saaksime arutada edasi. Kas see on juba otsus või see on mis ?
R. Rosenberg: Enne tuleb paika saada Fondi idee ning ülesehitus, enne pole mõtet kodukorda
muuta. Hetkel tutvustamegi Fondi. Mingit konkreetset otsust ei ole asja kohta tehtud, on ainult
ettepanekud.
H. Sunts: Millal tuleb järgmine koosolek, kui asju otsustama hakatakse?
R. Rosenberg: Enne tuleb mitu arutelu, kus pannakse Fondi põhimõte kokku.
H. Sunts: Kuidas see kokku pannakse?
R. Rosenberg: Loodan, et saadakse Nõukogus kokku.
Raha korjamisega on nii, et enne peab kõik olema kokku lepitud.
H. Sunts: Palju see 20 eurot on siis? On see konkreetne summa või mis see on? Kodukorras on
kõik kirjas. Ja kui muuta, siis muutub ainult see, et pindalapõhiselt muutub ulukipõhiseks.
R. Rosenberg: Siis tuleb kõigil koos ka otsus teha.
H. Sunts: Raha asjadega on see, et summa peab samaks jääma. Otsustakse, et kogutakse 20 eurot,
aga siis tuleb välja, et jääb väheks ja hakatakse uuesti muutma?
R. Rosenberg: Pannakse kindel summa paika, selle muutmine jäetakse Nõukogu pädevusse.
M. Ein: Kas ma sain õigesti aru, et järgmisel Üldkoosolekul muudetakse kodukorda?
R. Rosenberg: Jah
Rohkem küsimusi ei esitatud.

