Tihemetsa Jahiseltsi Põhikiri

I Üldsätted

1. Seltsi nimeks on Tihemetsa Jahiselts (edaspidi Selts).
2. Seltsi asukoht on Eesti Vabariik Pärnu maakond Saarde vald ja aadress Tihemetsa,
86201, Pärnu maakond.

3. Selts on vabatahtlik mittetulunduslik organisatsioon, mille eesmärgiks on ühendada
põhiliselt Seltsile kinnitatud territooriumil elavaid jahimehi.

4. Seltsi tegevus rajaneb tema liikmete initsiatiivil ja ühiskondlikult tegevusel, juhtivate
organite valitavusel ning valitud organite perioodilisel aruandlusel Seltsi liikmete ees.

5. Vastavalt talle pandud ülesannetele Selts:
5.1.
sõlmib maavanemaga lepingu

temale kinnitatud territooriumi
jahimajanduslikuks kasutamiseks, rakendab abinõud ulukifondi kaitseks ja
optimaalse arvukuse säilitamiseks, organiseerib jahti temale kinnitatud
territooriumil ning kasutab, töötleb ümber ja realiseerib jahiressursse;
5.2.
organiseerib
kontrolli
jahieeskirjade
täitmise
üle,
kontrollib
looduskaitsenõuete täitmist temale kinnistatud territooriumil ning rakendab
abinõud salaküttimise likvideerimiseks ja vältimiseks;
5.3.
arendab jahimajandust ja jahilaskesporti, s.h. peab jahilasketiire;
5.4.
korraldab jahindusalaseid kultuuriüritusi, teeb selgitustööd looduse ja
jahifauna kaitse alal;
5.5.
aitab kaasa tõujahikoerte aretamisele;
5.6.
korraldab jahiturismi, s.h. välisriikide kodanike osavõtul.
6. Seltsil on juriidilise isiku õigused, oma nimega pitsat ja iseseisev pangaarve.

II Seltsi liikmed, nende õigused ja kohustused

1. Seltsi võib kuuluda isik, kes on vähemalt 18 a. vana, kellel on kehtiv jahitunnistus ja
2.
3.
4.

5.

kes tunnistab käesolevat põhikirja.
Seltsi liikmeks võetakse pärast üheaastast kandidaadiaega üldkoosoleku otsusega
soovitaja-juhendaja esildisel. Liige arvatakse Seltsist välja tema kirjaliku avalduse
põhjal Seltsi juhatuse poolt.
Seltsi liikmed tasuvad liikmemaksu jooksva aasta eest hiljemalt 15. märtsiks.
Kandidaadimaks kuulub tasumisele seitsme päeva jooksul pärast sisseastuja
vastuvõtmist kandidaadiks. Maksude suuruse määrab üldkoosolek.
Seltsi liikmel on õigus:
4.1. võtta osa Seltsi tegevusest vastavalt käesolevale põhikirjale;
4.2. valida ja olla valitud kõigisse Seltsi juhtivatesse organitesse;
4.3. omada kehtestatud korras registreeritud jahirelvi ja –koeri.
Seltsi liige on kohustatud:
5.1. võtma osa seltsi tegevusest ning kaasa aitama Seltsi ees seisvate ülesannete
lahendamisele;
5.2. pidama kinni Seltsi põhikirjast, kehtivatest jahieeskirjadest, täitma Seltsi
üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid;
5.3. hoidma Seltsi vara.

6. Seltsi liikmeid, kellel on erilisi teeneid Seltsi tegevusele kaasaaitamisel, võib vastavalt
Seltsi üldkoosoleku otsusele premeerida.

7. Seltsi liige kannab karistust jahieeskirjade rikkumise, üldkoosoleku ja juhatuse otsuste
mittetäitmise eest.
Seltsi liige kannab järgmisi karistusi: noomitus, jahipidamise õiguse äravõtmine kuni
2 aastaks ja Seltsist väljaheitmine. Karistusi määrab juhatus asjaosalise juuresolekul,
väljaheitmise otsustab üldkoosolek.

III Seltsi struktuur ja juhtimine

1. Seltsi kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, mis toimub vähemalt üks kord aastas.

2.

3.
4.

5.
6.

1.1 . Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku Seltsi juhatuse või ühe kümnendiku
liikmete nõudmisel.
1.2 . Üldkoosoleku aja, koha ja päevakorra määrab kindlaks juhatus ning teatab sellest
liikmetele kirjalikult vähemalt 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist.
1.3 . Seltsi üldkoosolek on otsustusvõimeline kui sellest võtab osa vähemalt 50% + 1
Seltsi arvelolevatest liikmetest.
Seltsi üldkoosolek:
2.1. võtab vastu Seltsi põhikirja ja teeb selles muudatusi ning parandusi;
2.2. valib Seltsi juhatuse, juhatuse esimehe ja revidendi 3 aastaks;
2.3. kuulab ära ja kinnitab Seltsi juhatuse (Seltsi esimehe) ja revidendi aruanded;
2.4. arutab Seltsi tegevuse põhiküsimusi ja võtab selle kohta vastu otsuseid;
2.5. kinnitab kandidaadi- ja liikmemaksu suurused;
2.6. kinnitab küttimislubade hinnad;
2.7. lõpetab tegevuse.
Seltsi üldkoosolek otsustab põhikirja muutmist ja tegevuse lõpetamist käsitlevad
küsimused kahe kolmandiku, muud küsimused lihthäälteenamusega.
Üldkoosolekute vahelisel perioodil juhib Seltsi tööd juhatus, kelle koosolekud
toimuvad vähemalt üks kord kvartalis. Juhatus on vähemalt viieliikmeline.
4.1 . Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt kaks
kolmandikku juhatuse liikmetest.
4.2 . Juhatuse otsused võetakse vastu lahtisel hääletusel, kui poolt hääletab 50% + 1
koosolekust osavõtjatest.
Juhatuse esimees juhib Seltsi tegevust kooskõlas põhikirjaga, esindab Seltsi ilma
erivolitusteta ning käsutab Seltsi rahalisi vahendeid.
Seltsi revident revideerib Seltsi finants- ja majandustegevust vähemalt kord aastas ja
annab aru üldkoosolekule.

IV Seltsi finants- ja majandustegevuse alused
1. Selts töötab välja ja kinnitab majandustegevuse plaani vastavalt vajadusele.
2. Oma ülesannete täitmiseks on Seltsil õigus:
2.1 . moodustada kehtestatud korras struktuuriüksusi, ehitada õppekeskusi ja
jahibaase, valmistada, remontida ja realiseerida jahiinventari ja jahivarustust ning
töödelda ja realiseerida ulukinahku ja muid jahisaadusi vastavalt kehtivale
seadusandlusele;
2.2 . võtta kehtestatud korras tööle ja vabastada töölt Seltsi töötajaid;

2.3 . sõlmida lepinguid riiklike, eraettevõtete, asutuste ja organisatsioonidega ning
välismaiste ettevõtetega;

2.4 . levitada erialakirjandust;
2.5 . kasutada oma tegevuses Seltsi liikmete sõidukeid, ruume, seadmeid ja tööriistu,
hüvitades vajadusel nende kasutamise kulud.
3. Seltsi rahalised vahendid koosnevad:
3.1 . kandidaadi- ja liikmemaksudest;
3.2 . Seltsile kuuluva vara ekspluateerimisest, trükiste väljaandmisest, loengute
pidamisest, näituste, võistluste korraldamisest ja teistest üritustest saadavatest
tuludest;
3.3 . jahisaaduste realiseerimisel saadavast tulust;
3.4 . jahilubade eest saadavatest tuludest;
3.5 . jahiturismist saadavatest tuludest;
3.6 . ettevõtete, asutuste, organisatsioonide ja üksikisikute vabatahtlikest maksetest;
3.7 . muude jahindusalaste ürituste ja ettevõtmiste korraldamisest saadavatest
tuludest.
4. Selts kasutab oma tulusid jahinduse edasiseks arenguks, ulukite hooldamiseks ja
kaitseks.
5. Seltsi varaline vastutus:
5.1 . Selts ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei
kanna varalist vastutust Seltsi varaliste kohustuste eest.
5.2 . Juhatuse liikmed vastutavad Seltsile tekitatud kahju eest seaduses sätestatud
korras.

V Seltsi ühinemine, jagunemine, lõpetamine.

1. Seltsi ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine toimub seaduses sätestatud
korras.

2. Pärast võlgade kehtestatud korras tasumist jaotatakse järelejäänud vara liikmete vahel
seaduses ettenähtud korras, vastavalt üldkoosoleku otsusele.

3. Seltsi poolt tasuta kasutamiseks saadud või rendile võetud hooned, ruumid, seadmed
ja muu vara tagastatakse kehtestatud korras nende valdajatele.

Seltsi põhikiri on vastu võetud asutamiskoosolekul
täiendatud ja parandatud

Väino Lill
Juhatuse esimees

08.06.1990.a.,
15.11.1994 ja 02.05.1998.a.

