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2016.a. parimate autasustamine 

Arutati  võimalusi, kus teha 2016.a. parimate austamise üritus. Otsustati, et see tehakse KL peastaabi 

majas , Toompea 8, 1.detsembril algusega 16:00 

Nimekiri parimatest jahilaskuritest koostatakse juhatuse liikmete poolt 1.novembriks ja esitatakse 

juhatusele kinnitamiseks. 

EJSL arengukava loomine 

Juhatuse otsusega on kinnitatud plaan koostada EJSLi arengukava. Arengukava draft versioon on 

olemas ja sisu arutelu jätkub elektroonselt juhatuse liikmete vahel. Soov on kinnitada arengukava 

hiljemalt 2017.a. alguses. 

Juhatuse liikmed leidsid, et arengukava peab ütlema ,mis olukorras liit hetkel on ja kuhu me tahame 

jõuda.  Eesmärgid peavad olema selged ja üheselt mõistetav. 

KL Männiku tiiru ehitus 

Meelis Kiili andis ülevaate KL Männiku tiiru ehitusprojektist. Projekteerimine lõppeb kõikide eelduste 

kohaselt 2016a. ja ehitus algab 2017.a. Investeering on kindlustatud kuni 1,5 miljoni euro ulatuses ja 

jahimeeste tiiru osa on investeeringus tagatud. Nn jahimeeste tiirus on üleval ka EJSLi elektroonilised 

märklehed, mis varasema juhatuse otsusega jäävad sinna tiiru kasutamiseks ning nende hoolduse 

eest vastutab tiiru ülem J.Pekri. 

Kuulikomisjon ja kuulilaskmise juhendid 

Juhatuse liige Igor Homin moodustas kuulilaskmise komisjoni, mis koosneb järgmistest 

jahilaskuritest:  

1.Aarne Taal 

2.Arles Taal 

3.Imre Randjõe 



4.Kaupo Kindsigo 

5.Kaupo Kirs 

6.Kalev Leemet 

7.Tõnis Balodis 

8.Pauli Saag 

9.Ülo Treial 

10.Heino Sadam 

11.Tiit Karp 

13.Sulev Tooming 

14.Igor Homin 

 

Järgmisele juhatuse koosolekule esitab Igor uuendatud kuulilaskmise juhendid juhatusele 

kinnitamiseks.  

 

Võistluskalender 2017 

1.Novembriks koostatakse 2017.a. võistluskalendri põhi, milles kajastuvad naaberriikide võistlused ja 

rahvusvahelised tiitlivõistlused. Võistluskalender saadetakse laiali ka liikmetele, võimalusega esitada 

omapoolsed nägemused võistluste korralduspaikade osas. Võistluskalender kinnitatakse hiljemalt 

2016.a. lõpus 

Muud teemad 

Meelis Kiili esitas infona Eesti Laskurliidu presidendi Riho Terrase palve, kes on ühtlasi ka EOK 

täitevkomitee liige. Ettepanek oli, et EJSL esitaks koos Laskurliiduga oma nägemuse sellest, mis rolli 

EOK liidu jaoks tähendab ning millised on liidu ootused eelseisval perioodil EOK suhtes. 

Ivar Pärn tõstatas teema seoses kohtunike vähesusega CSP võistlustel. Liit on koolitanud palju 

rahvusvahelise litsentsiga kohtunikke, kes kahjuks ei käi enam liidu tiitlivõistlustel ning iga võistluse 

eel on raske saada kokku vajalikke kohtunikke.  Tehti ettepanek panna rohkem vastutust kohtunike 

leidmiseks võistluste korraldajatele. Teine võimalus on võistlejaid rakendada ka kohtunike töös. 

Otsustati, et võistluste korraldamise juhend tuletatakse võistlushooaja eel meelde kõikidele 

võistluste korraldajatele eesmärgiga rõhutada korraldaja vastutust võistluste läbiviimisel. 

 

  


