
 

                                                                                                                                  Lisa 4 
                                                                                              Kinnitatud 
                                                                                              IVJS volinike/üldkoosoleku otsusega 
                                                                                              12.06.2016.a. 
 
                                                                                
 
                                           MITTETULUNDUSÜHING 
                                     IDA-VIRU JAHIMEESTE SELTS 
                                                    PÕHIKIRI 
 
 
1.ÜLDSÄTTED 
 
    1.1. Mittetulundusühingu nimi on lda -Viru Jahimeeste Selts (edaspidi - Selts ) 
    1.2. Seltsi asukoht on Ida-Virumaa, Jõhvi. 
    1.3. Seltsi postiaadress on Oru 1A,41531 Jõhvi, Ida-Virumaa, Eesti Vabariik. 
    1.4. Seltsi e-posti aadress on: ida.virujs@gmail.com 
    1.5. Seltsi jahimaad asuvad Ida-Virumaa,  Lääne-Virumaa,  Jõgevamaa 
           haldusterritooriumil, vastavalt Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse poolt koostatud 
           jahimaakorralduskava alusel moodustatud ja Keskkonnaministri poolt kinnitatud 
           jahipiirkondade, nende suuruse ja piirikirjelduse, alusel Keskkonnaameti poolt 
           väljastatud jahipiirkondade kasutusõiguse lubadele. 
   1.6. Seltsi jahimaid haldavad vastavalt nende asukohale Seltsi osakonnad, mida 
          nimetatakse põhikirjajärgselt jahtkondadeks (edaspidi Jahtkond). Jahtkonnad ei pea 
          olema juriidilised isikud, kuid neil on oma juhatus ja üldkoosolek( jahtkonna 
          jahimeeste koosolek). Seltsil on 20 jahtkonda ja nendeks on Alajõe-,Auvere-, 
          Avinurme-, Kiikla-, Kivinõmme-, Kiviõli-, Kohtla-Nõmme-, Kuremäe-, Kurtna-, 
          Lohusuu-, Mäetaguse-, Narva-, Ontika-, Oonurme-, Permisküla-, Remniku-, 
          Sillamäe-, Tamme-, Vaivara- ja Voka Jahtkond. 
    1.7. Selts võib oma tegevuses laieneda Eesti Vabariigi teistele haldusterritooriumidele. 
    1.8. Selts on eraõiguslik juriidiline isik ja lähtub oma tegevustes Mittetulundustühingute 
           seadusest, käesolevast põhikirjast ning teistest Eesti Vabariigi seadustest ja 
           õigusaktidest. 
    1.9. Seltsi liikmeskonna moodustavad põhikirja nõuetele vastavad ning juhatuse või muu 
            selleks pädeva organi poolt liikmeks vastuvõetud füüsilised isikud. 
    1.10. Seltsi majandusaasta algab 01 jaanuaril ja lõpeb 31 detsembril. 
    1.11. Seltsi põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine, ega selle 
             jaotamine oma liikmete vahel. Selts kasutab oma tulu põhikirjaliste eesmärkide 
             saavutamiseks. 
 
 
2. EESMÄRK 
 
     2.1. Seltsi eesmärgiks on loodus-, jahikultuuri ja jahipidamise mitmekülgne arendamine 
            ning selle järjepidevuse kindlustamine Ida-Virumaa, Jõgevamaa, Lääne-Virumaa 
            maakonnas, koos oma liikmete ühistegevuse arendamise, koordineerimise ja nende 
            huvide ja õiguste esindamisega. 
     2.2. Kultuuri- ning jahindushuvil põhineva ühistegevuse korraldamine, s.h. jahieeskirjade 
            täitmise üle järel valve teostamine  ning  jahiressursside  kasutamine,  samuti 
            jahindusalaste heategevusürituste organiseerimine ja läbiviimine, jahilaskespordi 
           edendamine, jahiturismi- ja lasketiiruteenuse ning muude jahindusega seotud teenuste 
           osutamine. 
 



 
 
3. PÕHILISED ÜLESANDED 
 
     3.1. Jahipiirkondade kasutusõiguse lubade taotlemine, nende alusel jahimaade haldamise 
             lepingute sõlmimine Jahtkondadega ning lepingute tingimuste täitmise tagamine; 
     3.2. Jahimaadel Jahtkondade poolt ulukifondi kasutamise ja ulukihoolde teostamise 
             korraldamine nii, et oleks tagatud bioloogiline mitmekesisus ja populatsioonide 
             taastootmine; 
     3.3. Seltsi liikmete teoreetiliste-, praktiliste oskuste ja kvalifikatsiooni tõstmine, 
             omades/hallates selleks lasketiirusid ning korraldades vastavat väljaõpet ja koolitust; 
     3.4. Jahimaadel jahiturismi korraldamine, selle arendamine ning propageerimine koos 
             jahikülaliste vastuvõtu korraldamisega; 
      3.5. Seltsi liikmete abistamine oskusteabega nende ettevalmistamisel  jahipidamiseks, 
             jahipidamisvahendite soetamisel ning jahisaaduste töötlemisel-realiseerimisel ; 
      3.6. Jahindusalase teabe kogumine ja levitamine, jahindusalaste trükiste väljaandmine ning 
              reklaaminduse ja muu kirjastustegevuse, sealhulgas arvutivõrgus oma kodulehe 
              pidamise korraldamine ; 
      3.7. Jahitõukoerte arendamisele ja propageerimisele kaasaaitamine; 
      3.8. Jahinduslike ürituste korraldamine ja jahipidamise kultuuri propageerimine; 
      3.9.  Lasketiirudes teenuste osutamine. 
      3.10. Põhikirjast tulenevalt oma liikmete esindamine suhetes kolmandate isikutega ja 
               erinevate asutustega; 
      3.11. Osalemine looduskaitsealases töös; 
      3.12. Koostöö arendamine riiklike asutuste , ühiskondlike ja muude organisatsioonidega; 
      3.13. Relva- ja lõhkematerjali seadusest tulenevate tegevusluba nõudvate tegevuste 
               teostamine, sealhulgas relva ja laskemoona käitlemise ning lõhkematerjali ja 
               pürotehnilise toote käitlemisega seotud teenuste osutamine Seltsi liikmetele ja teistele 
               isikutele. 
 
 
 
 
4. LIIKMED 
 
     4.1. Seltsi liikmeks võivad olla vähemalt 16-aastased isikud, kes omavad jahitunnistust ja 
            nõustuvad täitma Seltsi põhikirja; 
     4.2. Seltsi liikmeks olevad isikud peavad kuuluma vähemalt ühte Seltsi Jahtkonda; 
     4.3. Seltsi liikmeks astuv isik: 
            4.3.1. esitab ühe Seltsi Jahtkonna juhatusele kahe Seltsi liikme soovitusega kirjaliku 
            sooviavalduse; 
            4.3.2. läbib Jahtkonna poolt kehtestatud katseaja; 
     4.4. Jahtkonna juhatus esitab peale katseaja lõppemist kahe nädala jooksul isiku avalduse 
            koos täidetud jahimehe ankeedi, jahitunnistuse koopia ja Jahtkonna juhatuse 
            seisukohaga Seltsi juhatusele otsuse tegemiseks; 
     4.5. Seltsi liikmeks vastuvõtmise lõpliku otsuse teeb Seltsi juhatus; 
     4.6. Juhatuse otsuse ärakiri Seltsi liikmeks vastuvõtmisest või keeldumisest saadetakse 
             taotluse esitajale viie päeva jooksul peale otsuse vastuvõtmist. Vastuvõtmisest 
             keeldumise otsus peab sisaldama põhjendust liikmeks vastuvõtmise keeldumise 
             kohta; 
     4.7. Seltsi liikmeks vastuvõtmisel on Seltsi uus liige kohustatud tasuma liikmemaksu; 
     4.8. Seltsi liikmel on õigus Seltsist välja astuda esitades sellekohase avalduse Seltsi 
            juhatusele; 
     4.9. Seltsi juhatus teeb otsuse Seltsi liikme väljaastumise avalduse kohta kahe kuu jooksul 
            ning vastava otsuse ärakiri saadetakse Seltsist väljaastumise avalduse esitajale viie 
            päeva jooksul peale otsuse vastuvõtmist; 



    4.10. Seltsi liige loetakse Seltsist väljaarvatuks juhatuse poolt vastava otsuse 
            vastuvõtmise päevast ning enammakstud liikmemaksu ei tagastata; 
    4.11. Seltsi liige arvatakse juhatuse otsusega Seltsist välja ilma tema kirjaliku 
            avalduseta järgmistel juhtudel : 
            4.11.1. Seltsi liige ei vasta põhikirjas Seltsi liikmele esitatud tingimustele; 
           4.11.2. Jahtkonna juhatuse esildise alusel: 
                      4.11.2.1. kui Seltsi liige ei ole tasunud majandusaasta jooksul liikmemaksu; 
                      4.11.2.2. kui Seltsi liige on võetud vastutusele jahiloata jahipidamise eest või 
                                    karistatud kriminaalkorras tahtlikult sooritatud kuritöö eest; 
           4.11.3 .Seltsi liige ei täida põhikirjas sätestatud kohustusi; 
           4.11.4. Seltsi mainet olulisel määral kahjustamise tõttu; 
           4.11.5.Seltsi liige põhjustab oma süülise tegevusega kahju Seltsi tegevusele või 
                      muudel seaduses ettenähtud juhtudel; 
   4.I2. Seltsist väljaarvatud liikmele tuleb tema väljaarvamise otsuse vastuvõtmisest ja 
           selle põhjustest teatada kirjalikult viie päeva jooksul; 
   4.13. Seltsi liikmelisusest tulenevaid õigusi ja kohustusi ei saa Seltsi liige edasi anda 
            ega pärandada, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti; 
   4.14. Seltsi liikmelisus lõppeb isikust liikme surma korral; 
   4.15. Seltsi juhatus peab Seltsi Jahtkondade liikmete registrit, kuhu kantakse 
            järgmised andmed: 
           4.15.1.Isiku ees- ja perekonna nimi ning isikukood; 
           4.15.2.posti aadress; 
           4.15.3. e-posti aadress ja kontakttelefon; 
           4.15.4.liikme Seltsi vastuvõtmise kuupäev; 
           4.15.5.liikme Seltsist väljaastumise-väljaarvamise kuupäev ning selle põhjus; 
           4.15.6.Seltsi poolt väljastatud tunnistuste kehtivusaeg: 
  4.16. Seltsi liige on kohustatud teatama juhatusele oma kontaktandmete muutumisest 
           hiljemalt 1 kuu jooksul; 
  4.17. Seltsi auliikme statuudi töötab välja juhatus. Statuudi ja auliikme kandidatuuri 
           kinnitab Seltsi üldkoosolek. 
 
 
 
5. LIIKME ÕIGUSED JA  KOHUSTUSED 
 
     5.1. Seltsi liikme õigused tekkivad tema liikmeks vastuvõtmise päevast. 
 
     5.2. Seltsi liikmel on õigus: 
 
            5.2.1. võtta isiklikult hääleõigusega osa Seltsi üldkoosolekust või teha seda oma 
                      esindaja kaudu; 
            5.2.2. võtta osa Seltsi poolt korraldatavatest üritustest; 
            5.2.3. valida ja olla valitud Seltsi juhtimis- ja kontrollorganitesse; 
            5.2.4. saada täielikku informatsiooni Seltsi tegevuse kohta; 
            5.2.5. astuda Seltsist välja; 
            5.2.6. kasutada Seltsi jahibaase, rajatisi ja inventari juhtorganite poolt kehtestatud 
                      tingimustel ja korras; 
            5.2.7. pidada jahti Seltsi poolt renditud jahipiirkondades Jahtkondade poolt koostatud 
                      jahinduskavade alusel kooskõlastatult Jahtkondadega, lähtudes kehtivast 
                      seadusandlusest; 
            5.2.8. kasutada teisi käesolevas põhikirjas sätestatud õigusi; 
 
     5.3. Seltsi liige on kohustatud: 
 
            5.3.1. järgima seadusest ja põhikirjast tulenevaid kohustusi, täitma üldkoosoleku ja 
                      teiste  juhtimis- ning kontrollorganite otsuseid; 
            5.3.2. tasuma õigeaegselt liikmemaksud ja sihtotstarbelised maksed Seltsi 



                      juhtorganite poolt kinnitatud suuruses ja tähtajal; 
            5.3.3. võtta osa Seltsi tegevusest; 
            5.3.4. kooskõlas Jahtkonna juhatuse otsusega rajama jahipiirkondadesse söödapõlde, 
                      söödakohti ja rajatisi kooskõlas kehtiva seadusandlusega ja jahikorralduskavaga; 
           5.3.5. suhtuma heaperemehelikult Seltsi varasse; 
           5.3.6. hoidma ja kaitsma Seltsi ning tema liikmete mainet; 
    5.4. Seltsi liikmele võib täiendavaid kohustusi kehtestada ainult üldkoosoleku otsusega, 
            ühekordseid ülesandeid saab panna Jahtkonna juhatuse otsusega. 
    5.5. Seltsi liikmelisusest tulenevad varalised ja mittevaralised õigused ja kohustused 
            lõpevad alates päevast, millal Seltsi liige loetakse Seltsist välja astunuks või 
            väljaarvatuks juhul, kui seadus ei sätesta seda teisiti. 
     5.6. Isikul, kelle liikmelisus on lõppenud, ei ole õigust Seltsi varale. 
     5.7  Seltsi liige ei tohi ilma Seltsi juhatuse või vastava Jahtkonna juhatuse kirjaliku loata 
            (otsuseta) pidada iseseisvalt jahti nende Jahtkondade hallatavatel jahimaadel mille 
            liikmeskonda ta ise ei kuulu. Nimetatud nõude/reegli rikkumise eest võib Selts reeglit 
            rikkunud Seltsi liikmelt nõuda leppetrahvi tasumist, maksimumsummas kuni 300 
            eurot rikkumise kohta. Igal konkreetsel juhul nõutava leppetrahvi suuruse otsustamise 
            õigus on Seltsi juhatusel. 
 
 
   6. ÜLDKOOSOLEK 
 
 
          6.1. Seltsi kõrgeim organ on vähemalt üks kord majandusaasta jooksul kokku tulev 
                 üldkoosolek, millel osaleval liikmel on 1 (üks) hääl. Kui Seltsi liikmete arv ületab 
                 300, võib Seltsi juhtimisorganiks üldkoosoleku pädevuse piires olla volinike 
                 koosolek. 
          6.2. Volinike koosolek moodustub Seltsi Jahtkondade üldkoosolekul, mis toimuvad 
                 käesoleva põhikirja punkt 6 alusel, Jahtkonna liikmetest valitud volinikest.  
          6.3. Volinikke koosolekule registreerimisel esitab iga volinik volikirja, milles on toodud 
                 esindavate Seltsi liikmete nimekiri nende allkirjadega. 
 
          6.4. Üldkoosoleku pädevusse kuulub: 
 
                 6.4.1. põhikirja vastuvõtmine ja selle muutmine; 
                 6.4.2. eesmärgi muutmine ja sellesse muudatuste tegemine; 
                 6.4.3. juhatuse liikmete ja revisjonikomisjoni liikmete valimine ja ennetähtaegne 
                           tagasikutsumine; 
                 6.4.4. Seltsi ühinemise, jagunemise ja tegevuse lõpetamise otsustamine; 
                 6.4.5. majandusaasta tegevussuundade (sh põhivara soetamise, arendamise ja 
                           võõrandamise), eelarve ja aruande kinnitamine; 
                 6.4.6. järelevalve juhatuse tegevuse üle ja sellele hinnangu andmine; 
                 6.4.7. juhatuse liikmete arvu, nende tasustamisaluste ja korra kehtestamine; 
                 6.4.8. Seltsi liikmetele täiendavate kohustuste kehtestamine; 
                 6.4.9. Seltsi liikmetele liikmemaksude ja sihtotstarbeliste maksete ning muude 
                           maksete suuruse ja tähtaja kehtestamine; 
                6.4.l0.juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude 
                          esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Seltsi esindaja määramine; 
                 6.4.11.muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduses või põhikirjas antud 
                           juhatuse või mõne teise organi pädevusse; 
         6.5. Üldkoosolek teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle, kusjuures selle ülesande 
                täitmiseks võib üldkoosolek määrata revisjoni või audiitori kontrolli. 
         6.6.  Seltsi üldkoosolekud on korralised ja erakorralised. 
         6.7. Korralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus kuue kuu jooksul, arvates Seltsi 
               majandusaasta lõppemisest. 
         6.8.  Erakorralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus järgmistel asjaoludel: 



                6.8.1. juhatuse initsiatiivil kui seda nõuavad Seltsi huvid; 
                6.8.2. kui seda nõuab kirjalikult vähemalt 1/10 Seltsi liikmetest. 
        6.9. Seltsi liikmete nõudmisel erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise nõue tuleb 
              esitada juhatusele kirjalikult, näidates ära selle kokkukutsumise põhjused. Juhatus 
              peab kutsuma üldkoosoleku kokku ühe kuu jooksul peale vastava nõude saamist. 
      6.10. Kui juhatus ei ole üldkoosolekut ühe kuu jooksul kokku kutsunud, on 
              koosoleku kokkukutsumisest taotlenud Seltsi liikmetel õigus üldkoosolek ise kokku 
              kutsuda samas korras juhatusega. 
      6.11. Üldkoosoleku toimumisest tuleb kirjalikult ette teatada vähemalt neliteist päeva 
             enne koosoleku toimumist, kusjuures koosoleku kutses peab olema näidatud 
             koosoleku toimumise koht, aeg ning selle päevakord. 
     6.12. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb või sellel on 
             esindatud üle poole Seltsi liikmetest. 
     6.13. Juhul kui üldkoosolek ei ole käesoleva põhikirja punktis 6.12. ettenähtud 
             tingimuste kohaselt pädev otsuseid vastu võtma, peab juhatus kolme nädala jooksul 
             kokku kutsuma uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Üldkoosolek on pädev vastu 
             võtma otsuseid, kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt 2 liiget. 
     6.14. Juhul kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud seaduse või põhikirja 
             nõudeid, ei ole üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui 
             üldkoosolekul osalevad või sellel on esindatud kõik Seltsi MTU liikmed. 
     6.15. Seltsi liikmetel on üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisel üks hääl, seltsi liige võib 
             oma hääleõigust kasutada isiklikult või teha seda oma Jahtkonna liikmest voliniku 
             kaudu, kellele on antud lihtkirjalik volikiri või juhatuse poolt kehtestatud 
             vormikohane volikiri. 
     6.16. Liikmekandidaadil hääleõigust ei ole. 
     6.17. Seltsi liige ei saa osa võtta hääletamisest järgmiste küsimuste otsustamisel: 
             6.17.1. temaga kohtuvaidluse alustamine või lõpetamine; 
             6.17.2  Seltsi nõue tema vastu, või tema vastutamine varaliselt või muudest 
                         kohustustest; 
             6.17.3.liikme või temaga võrdset majandusliku huvi omava isikuga tehingu tegemisel; 
             6.17.4.tema Seltsi liikmeks vastuvõtmisel või Seltsist väljaarvamisel; 
    6.18. Juhatuse liikmete, revisjonikomisjoni, liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine 
             ning distsiplinaarkaristuse määramine toimub salajase hääletamisega. Ülejäänud 
             juhtudel juhul kui vähemalt 1/3 üldkoosolekul osalevatest liikmetest nõuab otsuste 
             vastuvõtmisel salajast hääletust, tuleb hääletamine läbi viia salajasena. 
    6.19. Liikme valimisel juhtorganitesse loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, 
            kes sai teistest enam hääli. Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku. Enne 
            tähtaegselt juhtorganitesse kuulumise volitustest loobunud või volitused peatanud 
            liige asendatakse asendusliikmega, volitustest loobumise või peatamise päevast, 
            viimase üldkoosolekul toimunud  juhtorganite valimisprotokolli alusel. 
    6.20. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole 
            koosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest. 
    6.21. Üldkoosoleku otsuse vastuvõtmiseks on vajalik 2/3 koosolekul osalenud 
            liikmete või nende esindajate poolthäält, kui otsustatakse: 
            6.21.1. Seltsi põhikirja muutmist, täiendamist või uue vastuvõtmist; 
            6.21.2. Seltsi ühinemist,  jagunemist või lõpetamist; 
   6.22. Seltsi eesmärgi muutmiseks on vajalik 9/10 liikmete nõusolekut. 
           Üldkoosolekul mitte osalenud liikmete nõusolek peab olema kirjalik. 
   6.23. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui 
           otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik Seltsi MTÜ liikmed: 
   6.24. Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku 
            juhataja ja protokollija. Koosoleku protokoll peab olema liikmetele ja asjaosalistele 
            kättesaadav hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul. 
   6.25. Kohus võib Seltsi liikme või juhatuse liikme avalduse alusel tunnistada 
           kehtetuks seaduse või põhikirjaga vastuolus oleva üldkoosoleku otsuse, kui avaldus 
           on esitatud kohtule kolme kuu jooksul pärast otsuse vastuvõtmist. 
 



 
 
   7. JUHATUS 
 
 
        7.1. Juhatus esindab ja juhib Seltsi üldkoosolekute vahelisel ajal. 
        7.2. Juhatuse liikmed valitakse üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks. 
        7.3. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees, vajaduse korral valib juhatus endi hulgast 
                ühe või mitu juhatuse aseesimeest, kes korraldavad juhatuse tegvust juhatuse 
                esimehe äraolekul. 
        7.4. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada Seltsi iseseisvalt. 
 
        7.5. Juhatuse pädevusse kuulub: 
 
               7.5.1.Seltsi majandusaasta eelarve ning tegevussuundade ettevalmistamine; 
               7.5.2. Tegevussuundade elluviimiseks vajalike hangete korraldamine, lepingute 
                          sõlmimine; 
               7.5.3. Jahimaadel Jahtkondade poolt ulukifondi kasutamise ja ulukihoolde teostamise 
                          korraldamiseks normdokumentide väljatöötamine ning nende täitmise järelevalve; 
               7.5.4. Jahiturismi korraldavate normdokumentide väljatöötamine ning nende täitmise 
                          järelevalve; 
               7.5.5. Seltsi vahendite kasutamise korra, Seltsi poolt otsustavate teenuste hinna ja 
                         nende tasumise korra kehtestamine; 
               7.5.6. Jahimaade haldus/hoolduslepingute sõlmimine Jahtkondadega ja Jahtkondade 
                          majandamiskavade kooskõlastamine. 
               7.5.7. Seltsi sümboolika kinnitamine; 
               7.5.8. Seltsi raamatupidamise korraldamine; 
               7.5.9. Seltsi ametnike töölevõtmine ja nendega töölepingu ja materiaalse vastutuse 
                         lepingu sõlmimine; 
               7.5.l0.Raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruannete koostamine ning nende 
                         esitamine üldkoosolekule; 
               7.5.11.Muude seaduse või põhikirja alusel juhatuse pädevusse kuuluvate küsimuste 
                          otsustamine; 
      7.6. Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte 
             harvem kui kord kvartalis, vajadusel kaasatakse Jahtkondade juhatuse esimehed. 
      7.7. Juhatuse koosolek kutsutakse kokku samuti Seltsi kontrollorgani või juhatuse 1/3 
             liikmete kirjalikul nõudmisel. 
      7.8. Juhatus on otsustusvõimeline, kui sellel koosolekul osaleb üle poole juhatuse 
             liikmetest. Juhatus võib otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui selle 
             poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed. 
     7.9. Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav juhatuse koosolekul osalenud juhatuse 
             liikmete poolthäälteenamus. 
     7.I0. Majandusaasta lõppedes koostab juhatus Seltsi raamatupidamise aastaaruande 
             ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras ning head raamatupidamistava järgides. 
     7.11. Juhatus esitab aruanded üldkoosolekule kinnitamiseks kuue kuu jooksul, 
             arvates majandusaasta lõppemisest. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad 
             alla kõik juhatuse liikmed. 
     7.12. Juhatuse liikmed vastutavad juhatuse pädevusse kuuluvate otsuste 
               vastuvõtmise või vastuvõetus otsuste täitmata jätmisel Seltsile tekitatud varalise kahju 
               eest solidaarselt. 
     7.13. Juhatuse liikme vabastab vastutusest: 
              7.13.1.tema poolt esitatud eriarvamus vastuvõetud otsuse kohta, mis on protokollitud; 
              7.13.2.tema puudumine juhatuse koosolekult mõjuval põhjusel, mille käesoleva 
                         põhikirja punktis 7.13. viidatud otsus vastu võeti. 
     7 .I4. Seltsi juhatuse esimehe ja liikme võib tagasi kutsuda kohustuste olulisel määral 
              täitmata jätmise või muul mõjuval põhjusel. 



 
 
 
8. JAHTKOND 
 
 
      8.1. Jahtkonna juhtorganiks on jahtkonna jahimeeste koosolek, mis kutsutakse kokku 
             vähemalt üks kord aastas vastavalt punktis 6.11 kehtestatud korrale ning on 
             otsustusvõimeline, kui sellel osaleb vähemalt üle poole jahtkonna jahimeestest; 
     8. 2. Jahtkonna jahimeeste koosoleku pädevusse kuulub : 
             8.2.1. Seltsi üldkoosolekule volinike ja jahtkonna juhatuse valimine; 
             8.2.2. Jahtkonnas kodukorra kinnitamine; 
             8.2.3 . Noor jahimeestele katseaja kinnitamine ; 
             8.2.4. Jahtkonnasiseste hinnakirjade ja eelarve kinnitamine; 
             8.2.5 . Jahipiirkonna majandamiskava kooskõlastamine; 
     8.3. Jahimeeste koosolek valib jahtkonna juhatuse, kelle ülesanne on: 
             8.3.1. Jahtkonna igapäevase asjaajamise korraldamine ja jahtkonna esindamine; 
             8.3.2. Jahtkonna eelarve koostamine; 
             8.3.3. Jahtide korraldamine; 
             8.3.4. Ulukite loenduste ja hooldamise korraldamine; 
             8.3.5. Jahipiirkonna majandamisekava täitmise korraldamine; 
             8.3.6. Jahinduse alase teabe viimine jahimeesteni ning nende suunamine 
                        täiendõppele; 
             8.3.7. Seltsi juhatusele ettepaneku tegemine katseaja läbinud noorjahimeeste Seltsi 
                       liikmeks vastuvõtmise ja vastavalt punkt 4.11 seltsi liikmest väljaarvamise 
                       küsimuses. 
 
 
9. JÄRELVALVE TEOSTAMINE 
 
 
      9.1. Üldkoosolek teostab järelevalvet Seltsi ja tema Jahtkondade organite tegevuse üle, 
             kusjuures selle ülesande täitmiseks võib üldkoosolek moodustada revisjonikomisjoni 
             või määrata audiitorkontrolli. 
      9.2. Revisjoni komisjoni liikmed valib üldkoosolek, kusjuures liikmed ei tohi olla Seltsi 
             juhatuse liikmed, raamatupidaja ega palgalised töötajad. 
     9.3. Juhatuse liikmed peavad võimaldama Seltsi kontrollorganil tutvuda kõigi kontrolli 
             läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma kontrollimisel vajaliku teavet. 
     9.4. Seltsi kontrollorgan on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees. 
 
 
10. VARA 
 
 
       10.1. Seltsi vara tekib tema liikmete liikmemaksudest, sihtotstarbelistest maksetest ja 
                muudest maksetest, Seltsi tegevusest saadavast tulust ja muudest laekumistest, 
                väljaannete   kirjastamisest ja levitamisest saadud tulust, põhikirjalistest eesmärkidest   
                tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest ja teenuste osutamisest. 
       10.2. Seltsi põhivara viib soetada, arendada või müüa üldkoosoleku poolt kinnitatud Seltsi 
                majandusaasta tegevussuundades ettenähtud tingimustel ja korras. 
       10.3. Selts vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga. 
 
 
11. TEGEVUSE LÕPETAMINE 
 



 
         11.1. Seltsi tegevus lõpetatakse: 
                  11.1.1. Üldkoosoleku otsusega; 
                  11.1.2.Pankrotimenetluse alustamisega Seltsi vastu; 
                  11.1.3. Juhul kui Seltsi on jäänud vähem kui kaks liiget; 
                  11.1.4. Muudel seaduses ettenähtud juhtudel; 
         11.2. Seltsi tegevuse lõpetamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud 
                  vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või esindatud liikmetest. 
         11.3. Seltsi tegevuse lõpetamine ja lõpetamise korral selle likvideerimine toimub 
                  seaduses ettenähtud korras ja viisil. Seltsi likvideerijateks on üldkoosoleku poolt 
                   määratud isikud; 
         11.4. Seltsi lõpetamisel antakse Seltsi vara üle samalaadsete eesmärkidega ühingule 
                  või avalikõiguslikule juriidilisele isikule. 
         11.5. Kui vara ei saa jaotada eelnevates puntides ettenähtud alusel, siis läheb vara üle 
                  riigile, kes peab seda kasutama võimalikult Seltsi eesmärkidele vastavalt. 
         11.6. Seltsi sundlõpetamise korral põhjusel, et Seltsi tegevus on vastuolus 
                  põhikirjaliste eesmärkidega ,  läheb pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist 
                  järele jäänud vara riigile. 
         11.7. Vara ei või õigustatud isikute vahel välja jagada enne kuue kuu möödumist 
                  Seltsi lõpetamise registrisse kandmisest ja likvideerimisteate avaldamist. 
 
 
12. ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE 
 
 
         12.1. Selts võib ühineda ainult mittetulundusühinguga ja jaguneda ainult 
                   mittetulundusühinguteks. 
          I2.2. Seltsi ühinemine ja jagunemine toimub seaduses sätestatud korras. 
 
 
13. TÄHTAEG 
 
 
         13.1. Mittetulundusühing Ida-Viru Jahimeeste Selts on asutatud määramata 
                   tähtajaks. 
 
 
Põhikiri on kinnitatud Ida-Viru Jahimeeste Seltsi 12.06.2016.a.üldkoosoleku otsusega. 
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