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I ULDSATTED

1.

NIMI
.1.1. Mittetulundustihingu
( edaspidi" klubi") nimion KaiuJahindusklubi.
ASUKOHT
2.1.Klubiasukohton EestiVabariik,Raplamaakond,Kaiuvald,Kaiualevik.

3. STAATUS
Klubion Kaiujahimeestevabatahtlik
3.1.
Uhendus.
juriidilineisik, mis oma tegevusesjuhindubEestiVabariigi
3.2.
Klubion era6iguslik
seadustest,juhtorganiteotsustest,kaesolevastp6hikirjastja muudest sellekohastest
6igusaktidest.
4. EESMARK
ja harrastuslikjahindusening jahindustegevuse
4.1. Klubi eesmargikson heategevuslik
korraldamine
omaliikmetele.
5. ULESANDED
5.1.Omap6hikirjaliste
eesmirkidesaavutamiseks
klubi:
5.1.1. arendabjahimajandust
vastavaltkehtivalemajanduskavale;
ja normidega;
5.1.2. organiseerib
ulukijahte
koosk6las
kehtivate
eeskirjade
5.1.3. viiblabiulukiteloendust;
ja vaartustab
jahitraditsioone;
5.1.4. jargibjahieetikat
5.1.5. arendabjahilaskesporti;
5.1.6. viiblabiloodus-ja jahialastkoolitustegevust;
jahindusalaseid
5.1.7. korraldab
kultuuritiritusi;
jahifaunakaitse,taastoomise
ja
5.1.8. teeb selgitustodd
alal, rakendab
meetmeidulukikahiustuste
vdhendamiseks:

5.1.9. vastavaltvajaduseleostab jahimeestepoolt kiititudulukitenahku ning muid
ja realiseerimist;
jahisaadusi,
organiseerib
nendeumbert60tlemist
jahikaupuomatootmis-ja sotsiaalja impordib
ekspordib
5.1. 10.teostabtdidja teenuseid,
ja tegelebmuu majandustegevusega
oma p6hikirjaliste
kultuuriliseks
vajaduseks
eesmdrkidesaavutamiseks;
ja maarendimakseid,s6lmib
5.1.11.vastavaltkehtivalekorraletasub ulukik0ttimis6iguse
jahipidamiseks
maaomanikega
lepingud
nendemaadel;
ja klubihooneid.
jahirajatisi
5.1.12.ehitab,majandabninghooldab

P6HIM6TTED
6. TEGEVUSE
6.1.
Klubi tegevus rajaneb demokraatia ja heategevuse p6him6ttel, liikmete
ja iihistegevusel,
juhtorganitevalitavuselja valitudorganitearuandlusel
omaalgatusel
liikmeteees.
ja klubi
6.2.Klubi juhindub oma tegevusesEestis Vabariigiskehtivatest6igusaktidest
p6hikirjast.
6.3.
Klubilarendabmajandustegevust,
mille tulemusenatekkinudtulu kasutaboma
p6hikirjaliste
eesmerkidesaavutamiseks.
klubiliikmetevahel.
6.4.Majandustegevusega
tekkinudtuluei kuulujaotamisele

II KLUBILIIKMELISUS
7. KLUBILIIKMED
p6hikirjan6uetele.
7.1.
Klubiliikmeksv6ibollaigafiiUsiline
isik,kes vastabkdesoleva
7.2.
Liikmeksastumiseks
avalduskoosklubikaheliikme
tulebesitadaklubijuhatusele
soovitusega
ning ara naidataendaseotusKaiuvallaga.
7.3.
Liikmelisuse
tingimuseks
olemasolu.
on kehtivajahitunnistuse
7.4.
Klubiirldkoosolek
otsustablihthaalteenamusega
uue liikmeklubissevastuv6tmise.
Parast vastuv6tmisttuleb tasuda sisseastumismaks
nino vastava kalendriaasta
liikmemaks.
ja
ja liikmemaksuga.
7.5.
Klubiliikmelisus
on seotudsisseastumisKlubisisseastumisliikmemaksu
suuruseja maksmise
tdhtajamddrabjuhatus.
7.6.
Klubi liikmed moodustavad2 jahtkonda: Kuimetsajahtkondja Kaiujahtkond.
Jahtkondei ole iseseisev
iuriidiline
isik.

8. LIIKMETE
OIGUSED
8.1. Klubiliikmelon 6igus:
8. 1.1.V6ftaosa Uldkoosolekust
;
ja ollavalitudklubijuhtimis-ja kontrollorganitesse;
8.1.2.valida
8.1.3.saada
teavetklubitegevusekohta;
8.1.4.v6ftaosaklubitegevusest;
8.1.5.kasutada klubile kasutusesolevaidjahimaid,jahibaase,ehitisi ning jahi- ja
spordiinventarivastavaltjuhatusepooltkehtestatudkonale;
jahilubasidvastavaltjuhatusepooltkehtestatulfbrrale;
8.1.6.soetada

8.1.7.astuda
omaavaldusealuselklubistvalia.

9. LIIKMETE
KOHUSTUSED
9.1. Klubiliigeon kohustatud:
ja tunnustama
9.1.1.taitma
klubip6hikirjan6udeidja klubijuhtorganite
seaduseparaseid
otsuseid;
juhatusepooltndidatud
ja tahtajal;
9.1.2.6igeaegselt
tasumaliikmemaksu
suuruses
jahieeskirjadest;
9.1.3.pidama
kinni
jalgimajahipidamisel
jahieetikat
ja distsipliini;
9.1.4.rangelt
ohutusen6udeid,
9.1.5.v6tmaaktiivseltosa klubitegevusestning osutamaigakUlgset
abi ja toetustklubi
tegevuseedendamisel;
pidevaltomajahindusalaseid
9.1.6.teiendama
teadmisi;
9.'l.7.teostama
ulukihoolet;
9.1.8.v6itlema
salakUttimise
vastu;
jahipidamiseks
jeevaidjahimaid.
klubilkasutada
9.1.9.v6imaldama
tema valdustesse

1O.KLUBILIIKMETE
DISTSIPLINAARVASTUTUS.
jargmisidistsiplinaarkaristusi:
10.1.Klubiliikmesuhtesv6ibklubijuhatusrakendada
10.1.1. noomitus;
10.1.2.jahilubade
piirang;
veljastamise
10.1.3.keeldosaledaklubipooltkonaldatavatel
kolleKiivjahtidel;
10.1.4.rahatrahv
vastavaltklubikodukorrale;
peatamine
10.'1
.5.klubiliikmelisuse
kunijdrgmisekorralise
illdkoosolekuni;
10.1.6.
(esitabUldkoosolekule
klubistveljaarvamine
otsustamiseks).
10.2.P6hilised
rikkumised,
milleeestrakendatakse
distsiplinaarkaristusi
on:
10.2.1
. p6hikirja
n6ueterikkumine;
ja ohutusn6uete
10.2.2.jahieeskirjade
rikkumine;
jahidokumentide
10.2.3.
jne;
hooletutaitmine,
tehtaegadest
mittekinnipidamine
10.2.4.jahijuhataja
seadusperaste
korralduste
mittetaitmine;
ja
10.2.5.
vanuseliselt sooliselt
valeloomakUttimine;
10.2.6.salaktittimine;
10.2.7.klubikodukorra
rikkumine.
10.3.Distsiplinaarkaristuse
algatamise
6iguson igalklubiliikmel.

11.KLUBILIIKMELIIKMELISUSE
PEATAMINE.
11.1.Klubi
liikmeliikmelisust
saabpeatadajdrgmiselt:
11.1.'l. klubiliikmeavaldusealuselkuni3 aastaks;
11.1.2.klubiliikmesuhtesrakendatava
distsiolinaarkarist

'11.1.3.
peatamisel
Klubiliikmeliikmelisuse
haale6igust,
ta ei ole
ei ole tal iildkoosolekul
kohustatudtasuma liikmemaksu,
talle ei valjastatajahilubasidning ta ei tohi
osaledaklubikolleKiivjahtidel.
pealejooksva
peatamise
11.1.4.Pealeliikmelisuse
tahtajamdddumist
taastubliikmelisus
aastaliikmemaksu
tasumist.
12.KLUBISTVALJAARVAMINE.
12.1.Klubi
liigearvatakse
klubistvdlja:
12.1.1. liikmeavaldusealusel;
12.1.2.
distsiplinaarkaristuse
alusel;
jahitunnistust;
12.1.3.liikmelei ole kehtivat
12.1.4.liige
ei oletasunudklubiliikmemaksu
1. maiks;
12.1.5.klubijahipiifkonnas
maad omav klubi liige keeldubs6lmimastklubigajahimaade
kasutamise
lepingut,
12.1.6.liikmesurmakonal.
12.2.Klubi
liikmeklubistvaljaarvamine
ei too kaasatemaolemasolevate
varalistekohustuste
l6ppemist
klubisuhtes.

IV KLUBIORGANID
13.ULDKOOSOLEK.
13.1.Klubi
k6rgeimaks
organikson liikmeteilldkoosolek.
pddevusse
13.2.Uldkoosoleku
kuulub:
13.2.1. klubieesmargimuutmine;
ja tagasikutsumine;
13.2.2.juhatuseliikmetemaaramine
ja tagasikutsumine;
13.2.3.revisjonikomisjoni
liikmetemearamine
ja liikmeteklubistveljaarvamine;
13.2.4.klubiuuteliikmetevastuv6tmine
13.2.5.klubimajandusaasta
aruandekinnitamine;
13.2.6.klubiaastaeelarve
kinnitamine;
13.2.7.revisjonikomisjoni
aruandekinnitamine;
juhatusev6i muuorganiliikmegatehingutegemisev6itemavastun6udeesitamise
13.2.8.
ja sellestehingusv6i tehingusv6i n6udesklubiesindajamaeramine;
otsustamine
ja jagunemise
13.2.9.klubil6petamise,
Uhinemise
otsustamine;
13.2.1O.
klubilekuuluvakinnisvara
v66randamise
otsustamine;
13.2.'11.
muudekiisimusteotsustamine,
mida ei ole seadusev6i p6hikirjagaantudklubi
teisteorganitepddevusse.
'13.3.Korralise
Uldkoosoleku
kokkukutsumine.
13.3.'1.
korraline
irldkoosolek
kutsutakse
kokkukordaastas;
'13.3.2.
konaliseUldkoosoleku
kutsubkokkujuhatus,saatessellekohase
teate k6ikidele
klubiliikmetele
30 paevaenne0ldkoosoleku
toimumist;
13.3.3.teates
naidatakse
ara iildkoosoleku
toimumise
aeg,B t ja pdevakord;
13.3.4.
iildkoosolek
on oisustusv6imeline.
kui sellestv6ta
tile poolteklubiliikmete;

U//lzv--,,

mitte
kokkuuus iildkoosolek
13.3.5.kuiUldkoosolek
ei kogun6utudkvoorumit,
kutsutakse
varemkui 3 nddalatpealearajaanudUldkoosolekut,
kuidmittehiljemkui 5 nadala
m6odumisel
arajaenud
Uldkoosolekust;
s6ltumatakvoorumist;
13.3.6.teist
kordakokkukutsutudtlldkoosolek
on otsustusvdimeline
kordakokkukutsutudtlldkoosolek
13.3.7.teist
ei tohi otsustadaklubip6hikirjamuutmist,
mddratudorganiteUmbermearamist,
liikme valjaarvamistega klubi tegevuse
l6petamist.
l3.4.Erakorraline
iildkoosolek
kutsutaksekokkujuhatusepooltselle algatuselv6i kui seda
taotleb1/10klubiliikmetest.
. teade erakorraliseUldkoosoleku
saadetaksek6ikideleklubi
13.4.1
kokkukutsumisest
liikmetele
vihemalt7 peevaenneselletoimumist,
naidatessellesara Uldkoosoleku
ja
koha,aja paevakorra;
13.4.2.erakorralisel
Uldkoosolekul
ei tohi muutaeelnevaltvaljasaadetudpaevakorda;
13.4.3.
erakonaline
tlldkoosolek
kui sellestv6tabosa Ulepooleklubi
on otsustusv6imeline,
liikmetest;
13.4.4.kuierakorralineUldkoosolek
ei kogu n6utudkvoorumit,siis teist korda sama
paevakorraga
Uldkoosolekut
enamkokkuei kutsuta;
'13.4.5.kuijuhatus ei kutsunudkokku vastavalttaotluseleerakorralistilldkoosolekut,
v6ivadsedatehaka taotlejadsamadelalusteljuhatusega.
13.5.Osav6tt
illdkoosolekust.
13.5.1. Uldkoosolekust
v6ivadosav6ttak6ikklubiliikmeo;
13.5.2.klubiliigev6iblisaksesindadakirjalikuvolitusealuselveeliihteklubiliiget;
13.5.3.igalklubiliikmelon Uldkoosolekul
0ks hiiiil.
13.6.Otsuste
vastuv6tmine
illdkoosolekul.
'13.6.1
.otsusedv6etaksevastulihthealteenamusega;
13.6.2.klubitegevuseeesmirgimuutmiseks
on vajalik9/10klubiliikmeten6usolek;
jagunemiseja l6petamisening klubi
13.6.3.
klubi p6hikirjamuutmise,klubi Uhinemise,
liikmeklubistvdliaarvamiseotsuse vastuv6tmisekson vaialik2/3 klubiliikmete
n6usolek:
13.6.4.
isikuvalimised
on salajasedv.a. juhtudel,kui valitavateisikuteja mandaatide
arv
langebkokku;
13.6.5.valituks
osutubenim hddlisaanudkandidaat.Haaltev6rdsusekonal viiakselebi
taiendavhealetusvoor.
kui ka see ei annatulemust.heidetakse
liisku.
juhatajaja
13.7.Uldkoosoleku
otsusedprotokollitakse
ningsellelekirjutavad
allaUldkoosoleku
protokollija.
protokoll
Uldkoosoleku
on kdttesaadav
klubiliikmetele
14 paevaparastpeale
iildkoosolekut.
14.JUHATUS.
14.1.Klubilon kUmne(10) liikmelinejuhatus, mis juhib ja esindabklubi igapdevases
tegevuses.
padevusse
14.2.Juhatuse
kuulub:
14.2.1.klubitildkoosoleku
kokkukutsumine:

14.2.2.klubivarakasutamine;
14.2.3.klubimajandusaasta
aruandeesitamine0ldkogule;
klubieelarveesitamine
14.2.4.
Uldkogule;
14.2.5.klubiraamatupidamise
korraldamine;
jahimaade
14.2.6.klubi
kasutuslepingute
s6lmimineja vastavatelepingutetditmise
tagamine;
14.2.7.ulukite laskelimiitide
kindlaksmaaraminevastavaltkehtivalemaianduskavale
jahtkondade
l6ikes;
jahtkondade
ja 6iguste
14.2.8.
vahelisepiiri,jahtkondade
vanemateja nendekohustuste
meeramine;
pidamine;
14.2.9.klubiIiikmete
arvestuse
14.2,1O.
avalduste
vastuv6tt
klubiliikmeksastujatelt;
ja
ja maksmisetahtaegade
14.2.1
1. sisseastumis- liikmemaksude
suurusekinnitamine
maaramine;
14.2.12.jahilubadeja muudeteenustehinnakinnitamine;
14.2.13.
t66tajatet66le v6tmine,nendegat66lepingus6lmiminening ametijuhendite
kinnitamine;
ja muutmine;
14.2.14.
klubikodukorra
vastuv6tmine
14.2.15.K6ikideteistekilsimusteotsustamine,
pandudklubiteiste
mis ei ole p6hikirjaga
organitepadevusse.
14.3.Juhatuse
medramine.
14.3.1.juhatus
maaratakse
pooltneljaksaastaksklubiliikmetehulgast;
Uldkoosoleku
14.3.2.juhatuse
liikmedmddratakse
uldkoosolekul
valimiste
tulemusena
arvestusega,
et 5
juhatuseliigetmedratakse
jahtkonnast
ja
jahtkonnast;
Kuimetsa
5 liigetKaiu
.
14.3.3.juhatuse
liikmeksv6ivadkandideerida
k6ikklubiliikmed;
14.3.4.
k6ik klubi liikmedsaavad haaletadak6ikidekandidaatidepoolt ning neil on
juhaiuseliikmetearvugav6rdnearv hiidli;
valimistel
valitavate
jahtkonnast
ja 5 enim
14.3.5.valituks
osutuvad5 enimheelikogunudkandidaati
Kuimetsa
jahtkonnast;
healikogunudkandidaati
Kaiu
14.3.6.valja
langenudjuhatuseliikmeasemelemedratakse
korraliselUldkoosolekur
uus
juhatuseliige,arvestades
jahtkondade
printsiipi,
kellevolitusedkehtivadkunivdlja
langenudliikmevolituste
tahtajani;
14.3.7.juhatuse
liikmedmaaravadendi hulgastjuhatuseesimehe( presidendi)
ja Uhe
juhatuseesimeheasetaitja.

14.4.Juhatuse
koosolekud
toimuvadvastavaltvajadusele,kuid mitte harvemkui ilks kord
kvartalis.Juhatusekoosolekon otsustusv6imeline
kui kohal on tlle poole juhatuse
liikmetest.Juhatusekoosolekukutsub.kokku juhatuseesimeesv6i tema asetaitja
informeerides
sellestjuhatuseliikmeidvdhemalt5 paevaette_
juhatusekoosolekul
14.5.Otsused
v6etakse
vastulihthaalteenamusega.
ja
jahtkondade
l4.6.Distsiplinaarkaristuse
vahelisepiirikinnitamise
otsusevastuvftmisers
on
vajalik2/3juhatuseliikmeten6usolek.

14.7.Juhatuse
otsuseidv6ibtehaka koosolekut
kokkukutsumata,
kui otsusepooltheeletavad
kirjalikultv6i elektroonilisel
teel 2/3 juhatuseliiget,kusjuuresk6ik liikmedon otsuse
eeln6ustinformeeritud.
juhataja
ja sellelekirjutavadalla koosoleku
14.8.Juhatuse
koosoleku
otsusedprotokollitakse
ja protokollija.
14.9.Juhatuse
liikmetel
on 6igusesindadaklubi6igustoimingutes
Uksinda.
14.10. Juhatuseliikmed peavad tditma oma kohustusijuhatuse liikmelttavaliselt
oodatavahoolsusega.

15. REVISJONIKOMISJON.
15.1.Jarelvalveteostamiseksklubi organite Ule mddrab uldkoosolekkolme liikmelise
revisjonikomisjoni.
15.2.Revisjonikomisjon
maeratakse
klubiliikmetehulgastneljaksaastaks.
l5.3.Revisjonikomisjoni
liigeei tohiollajuhatuseliigeega klubiraamatupidaja.
ja muu organiliikmedpeavadv6imaldama
1s.4.Juhatuse
revisjonikomisjoni
liikmeteltutvuda
k6igirevisjoni
16biviimiseks
vajalikedokumentidega
ningandmavajalikku
teavet
l5.5.Revisjonikomisjon
koostab revisjoni tulemuste kohta aruande, mille esitab
iildkoosolekule.

V JAHIMAAD
pooltvdljastatud
16.Klubijahimaadeks
on Keskkonnaameti
kasutus6iguseloal
Jahipiirkonna
jahipiirkond,
naidatudKaiu
misasetsebp6hiliselt
Kaiuvallatenitooriumil;
juhatus
jahtkondade
piiri.
17.Klubi
mddrab
vahelise

VI VARAJA RAAMATUPIDAMINE
18,KLUBIVARA
ja majandustegevusest.
18.1.Klubi
moodustub
liikmemaksudest,
toetustest,
annetustest
19.MAJANDUSAASTA
ja l6peb31.detsembril.
19.1.Klubimajandusaasta
algab1.jaanuaril
20.EELARVE
20.1.Klubituludja kuludnahakseetteaastaeelarves.
21.RAAMATUPIDAMINE
peab raamatupidamisarvestust
21.1.Klubi
koosk6las 6igusaktide ning
raamatupidamistavaga.

VII UHINEMINE,
JAGUNEMINE
JA LoPETAMINE
22. LOPETAMISE
OTSUSEVASTUVOTMINE

.h

hea

22.1.Klubil6petatakseiildkoosoleku otsusealusel,kui selle poolt haabtab rohkemkui 2/3
klubiliikmetest.
22.2.Uldkoosolek
valib likvideerijad,kes lahendavadk6ik klubi vara ja asjaajamisega
seonduvadkiisimused.
22.3.Yaraantakseklubi iildkoosolekuotsusegatile Kaiu vallas tegutsevalesamalaadsete
eesmerkidega
mittetulundusuhingule,
kohalikuleomavalitsusele
v6i riigile.

23. UHINEMISE
JA JAGUNEMISE
OTSUSEVASTUVOTMINE
jagunemise
23.1.Uhinemise
v6i
otsuseteeb klubi uldkoosolek.Otsusepoolt peab heeletama
rohkemkui 23 klubiliikmetest.

VIIIPOHIKIRJA
JOUSTUMINE
24.POHIKIRJA
VASTUVOTMINE
24.1.Kaesolevp6hikirion vastu v6etud Kaiu Jahindusklubi
poolt 04. aprillil
iildkoosoleku
20'lO.a.
p6hikirihakkabkehtimapealesellekandmistmiftetulundusUhingute
24.2.Kaesolev
registrisse.

Juhatuseliikmed:

