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MITTETULUNDUSUHING KAIU JAHINDUSKLUBI

POHIKIRI

Mittetulundusuhing Kaiu Jahindusklubi

p6hikirja kaesolev redaktsioon on kinnitatud

04.04 -201 0.a. ijldkoosoleku otsusega.

I ULDSATTED

NIMI
. 1 .1 . Mittetulundustihingu ( edaspidi " klubi" ) nimi on Kaiu Jahindusklubi.

ASUKOHT
2.1. Klubi asukoht on Eesti Vabariik, Rapla maakond, Kaiu vald, Kaiu alevik.

3. STAATUS
3.1 . Klubi on Kaiu jahimeeste vabatahtlik Uhendus.
3.2. Klubi on era6iguslik juriidiline isik, mis oma tegevuses juhindub Eesti Vabariigi

seadustest, juhtorganite otsustest, kaesolevast p6hikirjast ja muudest sellekohastest
6igusaktidest.

4. EESMARK
4.1. Klubi eesmargiks on heategevuslik ja harrastuslik jahinduse ning jahindustegevuse

korraldamine oma liikmetele.

5. ULESANDED
5.1. Oma p6hikirjaliste eesmirkide saavutamiseks klubi:

5.1.1. arendab jahimajandust vastavalt kehtivale majanduskavale;
5.1.2. organiseerib ulukijahte koosk6las kehtivate eeskirjade ja normidega;
5.1 .3. viib labi ulukite loendust;
5.1 .4. jargib jahieetikat ja vaartustab jahitraditsioone;
5.1.5. arendab jahilaskesporti;
5.1 .6. viib labi loodus- ja jahialast koolitustegevust;
5.1.7. korraldab jahindusalaseid kultuuritiritusi;
5. 1.8. teeb selgitustodd jahifauna kaitse, taastoomise ja

meetmeid ulukikahiustuste vdhendamiseks:
alal, rakendab



5.1 .9. vastavalt vajadusele ostab jahimeeste poolt kiititud ulukite nahku ning muid
jahisaadusi, organiseerib nende umbert60tlemist ja realiseerimist;

5.1 . 10. teostab tdid ja teenuseid, ekspordib ja impordib jahikaupu oma tootmis- ja sotsiaal-
kultuuriliseks vajaduseks ja tegeleb muu majandustegevusega oma p6hikirjaliste
eesmdrkide saavutamiseks;

5.1.1 1. vastavalt kehtivale korrale tasub ulukik0ttimis6iguse ja maarendi makseid, s6lmib
maaomanikega lepingud jahipidamiseks nende maadel;

5.1 .12. ehitab, majandab ning hooldab jahirajatisi ja klubi hooneid.

6. TEGEVUSE P6HIM6TTED
6.1 . Klubi tegevus rajaneb demokraatia ja heategevuse p6him6ttel, liikmete

omaalgatusel ja iihistegevusel, juhtorganite valitavusel ja valitud organite aruandlusel
liikmete ees.

6.2. Klubi juhindub oma tegevuses Eestis Vabariigis kehtivatest 6igusaktidest ja klubi
p6hikirjast.

6.3. Klubil arendab majandustegevust, mille tulemusena tekkinud tulu kasutab oma
p6hikirjaliste eesmerkide saavutamiseks.

6.4. Majandustegevusega tekkinud tulu ei kuulu jaotamisele klubi liikmete vahel.

I I  KLUBI LIIKMELISUS

7. KLUBI LIIKMED
7 .1 . Klubi liikmeks v6ib olla iga fiiUsiline isik, kes vastab kdesoleva p6hikirja n6uetele.
7.2. Liikmeks astumiseks tuleb esitada klubi juhatusele avaldus koos klubi kahe liikme

soovitusega ning ara naidata enda seotus Kaiu vallaga.
7 .3. Liikmelisuse tingimuseks on kehtiva jahitunnistuse olemasolu.
7.4. Klubi irldkoosolek otsustab lihthaalteenamusega uue liikme klubisse vastuv6tmise.

Parast vastuv6tmist tuleb tasuda sisseastumismaks nino vastava kalendriaasta
l i ikmemaks.

7 .5. Klubi liikmelisus on seotud sisseastumis- ja liikmemaksuga. Klubi sisseastumis- ja
liikmemaksu suuruse ja maksmise tdhtaja mddrab juhatus.

7 .6. Klubi liikmed moodustavad 2 jahtkonda : Kuimetsa jahtkond ja Kaiu jahtkond.
Jahtkond ei ole iseseisev iuriidiline isik.

8. LIIKMETE OIGUSED
8.1 . Klubi liikmel on 6igus:

8. 1 .1 .V6fta osa Uldkoosolekust ;
8.1 .2.valida ja olla valitud klubi juhtimis- ja kontrollorganitesse;
8.1 .3.saada teavet klubi tegevuse kohta;
8.1 .4.v6fta osa klubi tegevusest;
8.1.5.kasutada klubile kasutuses olevaid jahimaid, jahibaase, ehitisi ning jahi- ja

spordiinventari vastavalt juhatuse poolt kehtestatud konale;
8. 1.6.soetada jahilubasid vastavalt juhatuse poolt kehtestatulfbrrale;



8.1 .7.astuda oma avalduse alusel klubist valia.

9. LIIKMETE KOHUSTUSED
9.1 . Klubi liige on kohustatud:

9.1.1.taitma ja tunnustama klubi p6hikirja n6udeid ja klubi juhtorganite seaduseparaseid
otsuseid;

9.1 .2.6igeaegselt tasuma liikmemaksu juhatuse poolt ndidatud suuruses ja tahtajal;
9.1.3.pidama kinni jahieeskir jadest;
9. 1.4.rangelt jalgima jahipidamisel ohutuse n6udeid, jahieetikat ja distsipliini;
9.1 .5.v6tma aktiivselt osa klubi tegevusest ning osutama igakUlgset abi ja toetust klubi

tegevuse edendamisel;
9.1 .6.teiendama pidevalt oma jahindusalaseid teadmisi;
9.'l.7.teostama ulukihoolet;
9.1.8.v6itlema salakUttimise vastu;
9.1 .9.v6imaldama klubil kasutada jahipidamiseks tema valdustesse jeevaid jahimaid.

1 O. KLUBI LIIKMETE DISTSIPLINAARVASTUTUS.
10.1 . Klubi liikme suhtes v6ib klubi juhatus rakendada jargmisi distsiplinaarkaristusi:

10.1 .1 .  noomitus;
10.1 .2. jahilubade veljastamise piirang;
10.1 .3. keeld osaleda klubi poolt konaldatavatel kolleKiivjahtidel;
10.1 .4. rahatrahv vastavalt klubi kodukorrale;
10.'1 .5. klubi liikmelisuse peatamine kuni jdrgmise korralise illdkoosolekuni;
10.1.6. klubist veljaarvamine (esitab Uldkoosolekule otsustamiseks).

10.2.P6hilised rikkumised, mille eest rakendatakse distsiplinaarkaristusi on:
10.2.1 . p6hikirja n6uete rikkumine;
1 0.2.2. jahieeskirjade ja ohutusn6uete rikkumine;
10.2.3. jahidokumentide hooletu taitmine, tehtaegadest mittekinnipidamine jne;
1 0.2.4. jahijuhataja seadusperaste korralduste mittetaitmine;
10.2.5. vanuseliselt ja sooliselt vale looma kUttimine;
1 0.2.6. salaktittimine;
1 0.2.7. klubi kodukorra rikkumine.

10.3. Distsiplinaarkaristuse algatamise 6igus on igal klubi liikmel.

11. KLUBI LIIKME LIIKMELISUSE PEATAMINE.
11.1.Klubi liikme liikmelisust saab peatada jdrgmiselt:

1 1 .1 .'l . klubi liikme avalduse alusel kuni 3 aastaks;
1 1 . 1 .2. klubi liikme suhtes rakendatava distsiolinaarkarist



'11.1.3. Klubi liikme liikmelisuse peatamisel ei ole tal iildkoosolekul haale6igust, ta ei ole
kohustatud tasuma liikmemaksu, talle ei valjastata jahilubasid ning ta ei tohi
osaleda klubi kolleKiivjahtidel.

11 .1.4.Peale liikmelisuse peatamise tahtaja mdddumist taastub liikmelisus peale jooksva
aasta liikmemaksu tasumist.

12. KLUBIST VALJAARVAMINE.
12.1.Klubi liige arvatakse klubist vdlja:

12.1 .1 . liikme avalduse alusel;
12.1.2. distsiplinaarkaristuse alusel;
1 2.1 .3. liikmel ei ole kehtivat jahitunnistust;
12.1.4.liige ei ole tasunud klubi liikmemaksu 1 . maiks;
1 2.1 .5. klubi jahipiifkonnas maad omav klubi liige keeldub s6lmimast klubiga jahimaade

kasutamise lepingut,
12.1.6. l i ikme surma konal.

12.2.Klubi liikme klubist valjaarvamine ei too kaasa tema olemasolevate varaliste kohustuste
l6ppemist klubi suhtes.

IV KLUBI ORGANID

13. ULDKOOSOLEK.
13.1.Klubi k6rgeimaks organiks on liikmete illdkoosolek.
1 3.2.Uldkoosoleku pddevusse kuulub:

1 3.2.1 . klubi eesmargi muutmine;
1 3.2.2. juhatuse liikmete maaramine ja tagasikutsumine;
13.2.3. revisjonikomisjoni liikmete mearamine ja tagasikutsumine;
13.2.4. klubi uute liikmete vastuv6tmine ja liikmete klubist veljaarvamine;
13.2.5. klubi majandusaasta aruande kinnitamine;
1 3.2.6. klubi aastaeelarve kinnitamine;
1 3.2.7. revisjonikomisjoni aruande kinnitamine;
13.2.8. juhatuse v6i muu organi liikmega tehingu tegemise v6i tema vastu n6ude esitamise

otsustamine ja selles tehingus v6i tehingus v6i n6udes klubi esindaja maeramine;
13.2.9. klubi l6petamise, Uhinemise ja jagunemise otsustamine;

13.2.1O. klubile kuuluva kinnisvara v66randamise otsustamine;
13.2.'11. muude kiisimuste otsustamine, mida ei ole seaduse v6i p6hikirjaga antud klubi

teiste organite pddevusse.

'1 3.3. Korralise Uldkoosoleku kokkukutsumine.
13.3.'1. korraline irldkoosolek kutsutakse kokku kord aastas;
'13.3.2. konalise Uldkoosoleku kutsub kokku juhatus, saates sellekohase teate k6ikidele

klubi liikmetele 30 paeva enne 0ldkoosoleku toimumist;
13.3.3.teates naidatakse ara iildkoosoleku toimumise aeg, B t ja pdevakord;

tile poolte klubi liikmete;13.3.4. iildkoosolek on oisustusv6imeline. kui sellest v6ta

U//lzv--,,



13.3.5.kui Uldkoosolek ei kogu n6utud kvoorumit, kutsutakse kokku uus iildkoosolek mitte
varem kui 3 nddalat peale arajaanud Uldkoosolekut, kuid mitte hiljem kui 5 nadala
m6odumisel arajaenud Uldkoosolekust;

13.3.6.teist korda kokku kutsutud tlldkoosolek on otsustusvdimeline s6ltumata kvoorumist;
13.3.7.teist korda kokku kutsutud tlldkoosolek ei tohi otsustada klubi p6hikirja muutmist,

mddratud organite Umbermearamist, liikme valjaarvamist ega klubi tegevuse
l6petamist.

l3.4.Erakorraline iildkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt selle algatusel v6i kui seda
taotleb 1/10 klubi liikmetest.

13.4.1 . teade erakorralise Uldkoosoleku kokkukutsumisest saadetakse k6ikidele klubi
liikmetele vihemalt 7 peeva enne selle toimumist, naidates selles ara Uldkoosoleku
koha, aja ja paevakorra;

13.4.2. erakorralisel Uldkoosolekul ei tohi muuta eelnevalt valja saadetud paevakorda;
13.4.3. erakonaline tlldkoosolek on otsustusv6imeline, kui sellest v6tab osa Ule poole klubi

liikmetest;
13.4.4.kui erakorraline Uldkoosolek ei kogu n6utud kvoorumit, siis teist korda sama

paevakorraga Uldkoosolekut enam kokku ei kutsuta;
'13.4.5.kui juhatus ei kutsunud kokku vastavalt taotlusele erakorralist illdkoosolekut,

v6ivad seda teha ka taotlejad samadel alustel juhatusega.

1 3.5.Osav6tt illdkoosolekust.
1 3.5.1 . Uldkoosolekust v6ivad osa v6tta k6ik klubi liikmeo;
13.5.2. klubi liige v6ib lisaks esindada kirjaliku volituse alusel veel iihte klubi liiget;
13.5.3. igal klubi liikmel on Uldkoosolekul 0ks hiiiil.

1 3.6.Otsuste vastuv6tmine illdkoosolekul.
'13.6.1 . otsused v6etakse vastu lihthealteenamusega;
1 3.6.2. klubi tegevuse eesmirgi muutmiseks on vajalik 9/10 klubi liikmete n6usolek;
13.6.3. klubi p6hikirja muutmise, klubi Uhinemise, jagunemise ja l6petamise ning klubi

liikme klubist vdliaarvamise otsuse vastu v6tmiseks on vaialik 2/3 klubi liikmete
n6usolek:

13.6.4. isikuvalimised on salajased v.a. juhtudel, kui valitavate isikute ja mandaatide arv
langeb kokku;

13.6.5.valituks osutub enim hddli saanud kandidaat. Haalte v6rdsuse konal viiakse lebi
taiendav healetusvoor. kui ka see ei anna tulemust. heidetakse liisku.

13.7. Uldkoosoleku otsused protokollitakse ning sellele kirjutavad alla Uldkoosoleku juhataja ja
protokollija. Uldkoosoleku protokoll on kdttesaadav klubi liikmetele 14 paeva parast peale
iildkoosolekut.

14. JUHATUS.

14.1.Klubil on kUmne (10) liikmeline juhatus, mis juhib ja esindab klubi igapdevases
tegevuses.

14.2.Juhatuse padevusse kuulub:
1 4.2.1. klubi tildkoosoleku kokkukutsumine:



14.2.2. klubi vara kasutamine;
14.2.3. klubi majandusaasta aruande esitamine 0ldkogule;
14.2.4. klubi eelarve esitamine Uldkogule;
14.2.5. klubi raamatupidamise korraldamine;
14.2.6. klubi jahimaade kasutuslepingute s6lmimine ja vastavate lepingute tditmise

tagamine;
14.2.7. ulukite laskelimiitide kindlaks maaramine vastavalt kehtivale maianduskavale

jahtkondade l6ikes;
14.2.8. jahtkondade vahelise piiri, jahtkondade vanemate ja nende kohustuste ja 6iguste

meeramine;
14.2.9. klubi Iiikmete arvestuse pidamine;
14.2,1O. avalduste vastuv6tt klubi liikmeks astujatelt;
14.2.1 1 . sisseastumis- ja liikmemaksude suuruse kinnitamine ja maksmise tahtaegade

maaramine;
14.2.12. jahilubade ja muude teenuste hinna kinnitamine;
14.2.13. t66tajate t66le v6tmine, nendega t66lepingu s6lmimine ning ametijuhendite

kinnitamine;
14.2.14. klubi kodukorra vastuv6tmine ja muutmine;
14.2.15. K6ikide teiste kilsimuste otsustamine, mis ei ole p6hikirjaga pandud klubi teiste

organite padevusse.

14.3.Juhatuse medramine.
14.3.1.juhatus maaratakse Uldkoosoleku poolt neljaks aastaks klubi liikmete hulgast;
14.3.2.juhatuse liikmed mddratakse uldkoosolekul valimiste tulemusena arvestusega, et 5

juhatuse liiget medratakse Kuimetsa jahtkonnast ja 5 liiget Kaiu jahtkonnast;
. 14.3.3.juhatuse liikmeks v6ivad kandideerida k6ik klubi liikmed;

14.3.4. k6ik klubi liikmed saavad haaletada k6ikide kandidaatide poolt ning neil on
valimistel valitavate juhaiuse liikmete arvuga v6rdne arv hiidli;

14.3.5.valituks osutuvad 5 enim heeli kogunud kandidaati Kuimetsa jahtkonnast ja 5 enim
heali kogunud kandidaati Kaiu jahtkonnast;

14.3.6.valja langenud juhatuse liikme asemele medratakse korralisel Uldkoosolekur uus
juhatuse liige, arvestades jahtkondade printsiipi, kelle volitused kehtivad kuni vdlja
langenud liikme volituste tahtajani;

14.3.7.juhatuse liikmed maaravad endi hulgast juhatuse esimehe ( presidendi) ja Uhe
juhatuse esimehe asetaitja.

14.4.Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui ilks kord
kvartalis. Juhatuse koosolek on otsustusv6imeline kui kohal on tlle poole juhatuse
liikmetest. Juhatuse koosoleku kutsub . kokku juhatuse esimees v6i tema asetaitja
informeerides sellest juhatuse liikmeid vdhemalt 5 paeva ette_

14.5.Otsused v6etakse juhatuse koosolekul vastu lihthaalteenamusega.
l4.6.Distsiplinaarkaristuse ja jahtkondade vahelise piiri kinnitamise otsuse vastuvftmisers on

vajalik 2/3 juhatuse liikmete n6usolek.



14.7.Juhatuse otsuseid v6ib teha ka koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt heeletavad
kirjalikult v6i elektroonilisel teel 2/3 juhatuse liiget, kusjuures k6ik liikmed on otsuse
eeln6ust informeeritud.

14.8.Juhatuse koosoleku otsused protokollitakse ja sellele kirjutavad alla koosoleku juhataja
ja protokollija.

14.9.Juhatuse liikmetel on 6igus esindada klubi 6igustoimingutes Uksinda.
14.10. Juhatuse liikmed peavad tditma oma kohustusi juhatuse liikmelt tavaliselt

oodatava hoolsusega.

1 5. REVISJONIKOMISJON.
15.1 .Jarelvalve teostamiseks klubi organite Ule mddrab uldkoosolek kolme liikmelise

revisjonikomisjoni.
1 5.2.Revisjonikomisjon maeratakse klubi liikmete hulgast neljaks aastaks.
l5.3.Revisjonikomisjoni liige ei tohi olla juhatuse liige ega klubi raamatupidaja.
1s.4.Juhatuse ja muu organi liikmed peavad v6imaldama revisjonikomisjoni liikmetel tutvuda

k6igi revisjoni 16biviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet
l5.5.Revisjonikomisjon koostab revisjoni tulemuste kohta aruande, mille esitab

iildkoosolekule.

V JAHIMAAD

16. Klubi jahimaadeks on Keskkonnaameti poolt vdljastatud Jahipiirkonna kasutus6iguse loal
naidatud Kaiu jahipiirkond, mis asetseb p6hiliselt Kaiu valla tenitooriumil;

17. Klubi juhatus mddrab jahtkondade vahelise piiri.

VI VARA JA RAAMATUPIDAMINE

18, KLUBI VARA
18.1.Klubi moodustub liikmemaksudest, toetustest, annetustest ja majandustegevusest.

19. MAJANDUSAASTA
19.1.Klubi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja l6peb31. detsembril.

20. EELARVE
20.1 .Klubi tulud ja kulud nahakse ette aastaeelarves.

21. RAAMATUPIDAMINE
21.1.Klubi peab raamatupidamisarvestust koosk6las 6igusaktide ning hea

raamatupidamistavaga.

VII UHINEMINE, JAGUNEMINE JA LoPETAMINE

22. LOPETAMISE OTSUSE VASTUVOTMINE .h



22.1.Klubi l6petatakse iildkoosoleku otsuse alusel, kui selle poolt haabtab rohkem kui 2/3
klubi liikmetest.

22.2.Uldkoosolek valib likvideerijad, kes lahendavad k6ik klubi vara ja asjaajamisega
seonduvad kiisimused.

22.3.Yara antakse klubi iildkoosoleku otsusega tile Kaiu vallas tegutsevale samalaadsete
eesmerkidega mittetulundusuhingule, kohalikule omavalitsusele v6i riigile.

23. UHINEMISE JA JAGUNEMISE OTSUSE VASTUVOTMINE
23.1.Uhinemise v6i jagunemise otsuse teeb klubi uldkoosolek. Otsuse poolt peab heeletama

rohkem kui 23 klubi liikmetest.

VIII POHIKIRJA JOUSTUMINE

24. POHIKIRJA VASTUVOTMINE
24.1 .Kaesolev p6hikiri on vastu v6etud Kaiu Jahindusklubi iildkoosoleku poolt 04. aprillil

20'lO.a.
24.2.Kaesolev p6hikiri hakkab kehtima peale selle kandmist miftetulundusUhingute registrisse.

Juhatuse liikmed:

I


