
MITTETULUNDUSÜHING  JÄRVAMAA  JAHINDUSKLUBI  PÕHIKIRI 

1. ÜLDSÄTTED 
1.1 Mittetulundusühing  JÄRVAMAA  JAHINDUSKLUBI, edaspidi nimetatud  Klubi, 

on eraõiguslik, avalikes huvides vabatahtlikkuse alusel asutatud juriidiline isik, 
mis ühendab jahindusega tegelevaid ja jahitunnistust omavaid füüsilisi isikuid; 

1.2 Klubi asub Järvamaal, Paide linnas Parkali 28a; 
1.3 Klubi on 1967. aastal asutatud Paide Jahindusklubi õigusjärglane; 
1.4 Klubi eesmärgiks on kaasaegse  eetilise jahindustegevuse arendamine ja 

jahindusega seonduvate puhke-ja turismiteenuste edendamine Järvamaal ning 
selles tegevuses oma liikmete huvide kaitsmine; 

1.5 Klubi arendab majandustegevust, mille tulemusel saadav tulu kasutatakse 
eesmärgipäraseks tegevuseks; 

1.6 Klubil on oma nimega pitsat ja sümboolika; 
1.7 Klubil on osakonnad, (edaspidi jahtkonnad),mis ei ole juriidilised isikud; 
1.8 Majandusaastaks on kalendriaasta; 

 
2. KLUBI PÕHILISED ÜLESANDED 

2.1 Eesmärgi saavutamiseks: 
2.1.1 Jahipiirkondade kasutuslubadest tulenevate kohustuste ja ülesannete 

täpne täitmine; 
2.1.2 Jahimaade kasutamise lepingute sõlmimine; 
2.1.3 Jahinduse arengut tagava tegevuse korraldamine kaasaegsetest 

põhimõtetest lähtuvalt; 
2.1.4 Jahipiirkonnas jahiulukivarude kasutamine, arvestuse pidamine, 

ulukihoole vastavalt kehtivatele õigusaktidele; 
2.1.5 Jahindusalaste  ürituste korraldamine; 
2.1.6 Osalemine jahindusalastes välissuhetes; 
2.1.7 Liikmete abistamine jahipidamisvahendite hankimisel ja jahisaaduste 

realiseerimisel; 
2.1.8 Jahikülaliste vastuvõtmine ning tegelemine jahiturismiga, turismiteenuse 

pakkumine ja majutus; 
2.1.9 Aktiivse puhkuse teenuse pakkumine; 
2.1.10 Seminaride ja täiendõppe korraldamine; 
2.1.11 Näituste organiseerimine ja korraldamine; 
2.1.12 Giiditeenuse pakkumine; 
2.1.13 Osavõtt looduskaitsealasest tegevusest ja maaelu korraldamisest; 
2.1.14 Foto ja videojaht; 
2.1.15 Harrastus kalapüük; 
2.1.16 Sportliku jahilaskmise arendamine; 
2.1.17 Kinnis- ja vallasvara rentimine; 
2.1.18 Keskkonnasäästliku tegevuse ja hoiaku kujundamine ning propageerimine; 
2.1.19 Liikmete esindamine suhtlemises teiste isikutega; 
2.1.20 Jahikoerte näituste ja välikatsete organiseerimine; 
2.1.21 Klubile avalik-õiguslike asutuste poolt delegeeritud kohustuste ja õiguste 

täitmine; 
 



 
LISAKS ÜLALTOODULE ON KLUBI TEGEVUSEKS: 

2.2 Lasketiiru või laskepaiga kasutamine tasulise teenusena; 
2.3 Relvaseadusest tulenevate tegevusluba nõudvate tegevuste teostamine, 

sealhulgas relva ja laskemoona käitlemise ning käitlemisega seotud teenuste 
osutamine klubi liikmetele ja teistele isikutele; 

2.4 Klubi tegevusest saadud tulu võib kasutada ainult põhikirjaliste eesmärkide 
saavutamiseks ja kasum(tulem) ei kuulu liikmete vahel jaotmisele; 

2.5 Oma tegevuses juhindub Klubi käesolevast põhikirjast. Põhikirjaga 
reguleerimata küsimustes juhindub Klubi Mittetulundusühingute seadusest ja 
teistest MTÜ-de tegevust reguleerivatest õigusaktidest; 

 
3. LIIKMELISUS 

3.1 Klubi liikmeks võib olla iga füüsiline isik, kellel on jahitunnistus, kes tunnustab 
Klubi põhikirja, sellest tulenevaid õigusi ja kohustusi ning on valmis neid 
täitma;  

3.2 Uute liikmete vastuvõtmise jahtkonda otsustab Klubi juhatus soovija kirjaliku 
avalduse alusel, millele on lisatud jahtkonna üldkoosoleku otsus ettepanekuna 
koos jahtkonna juhatuse esimehe resolutsiooniga. Klubi juhatus vaatab 
avalduse läbi ja võtab vastu otsuse järgneval juhatuse koosolekul. Klubi 
liikmelisus tekib alates juhatuse otsuse vastuvõtmise ning liikme- ja 
sisseastumismaksu tasumise päevast. Vastuvõtmise või keeldumise otsusest 
teatab juhatus taotlejale kümne päeva jooksul kirjalikult. Liikmeks astunu on 
kohustatud tasuma 10 päeva jooksul liikmemaksu kogu jooksva majandusaasta 
eest, mille suuruse on kehtestanud volinikke koosolek; 

3.3 Liikmel on õigus kirjaliku avalduse alusel Klubist välja astuda. Klubist 
väljaastumise soovist peab Klubi liige Klubi juhatusele ette teatama vähemalt 
üks kuu. Juhatus peab langetama otsuse Klubi liikmest väljaastumise avalduse 
kohta avalduse esitamisele järgneval juhatuse koosolekul, tehes eelnevalt 
kindlaks Klubist väljaastuva liikme ning Klubi vastastikused varalised õigused ja 
kohustused. Juhatuse otsuse ärakiri saadetakse Klubist väljaastumise esitajale 
kirjalikult. Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta kestel, peab liikmemaksu 
tasuma kogu lahkumise aasta majandusaasta eest; 

3.4 Klubi liikme surma korral tema liikmelisus lõpeb; 
3.5 Kui klubi liige on oma tegevusega kahjustanud Klubi mainet või huve, rikkunud 

või eiranud klubile kuuluva jahipiirkonna kasutusõiguse loa nõudeid või teinud 
takistusi Klubi teiste põhikirjaliste eesmärkide saavutamisel, jätnud täitmata 
liikme kohustusi (s.h. ei ole 31. märtsiks tasunud jooksva aasta eest 
liikmemaksu) võib Klubi juhatus liikme jahtkonna üldkoosoleku ettepanekul või 
enda algatusel Klubist välja arvata; 

3.6 Välja arvamine on võimalik ka muudel põhjustel, mil jahtkonna üldkoosolek ei 
pea võimalikuks isiku jätkamist Klubi liikmena. Sellisel juhul teatab jahtkonna 
juhatus antud küsimuse arutelust liikmele ette vähemalt kaks nädalat enne 
koosoleku toimumist kirjalikult taasesitamist võimaldavas vormis, teatades 
ühtlasi, et liikmel on õigus osaleda antud koosolekul sõnaõigusega oma 
väljaarvamise küsimuse arutamisel. Antud juhul on liikme väljaarvamise otsus 
langetatud kui selle poolt hääletab vähemalt 2/3 üldkoosoleku liikmetest. 



Otsus vormistatakse ettepanekuna Klubi juhatusele liikme väljaarvamiseks; 
3.7 Kui liikme arvab välja Klubi juhatus, võib liige nõuda väljaarvamise otsustamist 

volinike koosoleku poolt. Väljaarvamise päevaks loetakse Klubi juhatuse või 
volinike koosoleku poolt vastava otsuse tegemise päeva; 

3.8 Klubist väljaarvatud liikmele tuleb tehtud otsusest ja selle põhjustest 
viivitamatult kirjalikult teatada; 

3.9 Klubi  juhatus peab Klubi ja jahtkondade liikmete registrit, millesse kantakse 
liikme ees- ja perekonnanimi, elukoht ja Klubi liikmeks astumise, samuti 
liikmest väljaastumise või väljaarvamise päev; 

3.10 Isikul, kelle liikmelisus Klubis on lõppenud, ei ole õigust Klubi varale 
 

4. LIIKME ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 
4.1.  Liikme õigused ja kohustused tekivad tema Klubi liikmeks vastuvõtmise 
päevast arvates; 

        4.1.1.Liikmel on õigus: 

4.1.2. Osaleda Klubi ja jahtkonna tegevuses kooskõlas käesolevas põhikirjas 
sätestatud eesmärgiga; 
4.1.3. Valida ja olla valitud kõigisse Klubi juhtimis- ja kontrollorganeisse väljaarvatud 
seaduses sätestatud erandid; 
4.1.4. Võtta isiklikult osa jahtkonna ja Klubi üldkoosolekust või teha seda klubi liikme 
kaudu, kellele on antud kirjalik volikiri; 
4.1.5. Võtta osa Klubi üritustest; 
4.1.6. Kanda ja kasutada Klubi sümboolikat; 
4.1.7. Saada teavet Klubi tegevuse kohta; 
4.1.8. Nõuda teistelt liikmetelt, et Klubi vara valdamine ja kasutamine ei kahjustaks 
teiste liikmete huve; 
4.1.9. Nõuda teistelt liikmetelt, et nende tegevus oleks kooskõlas klubi eesmärkidega; 
4.1.10. Kasutada teisi seaduses ja Klubi põhikirjas sätestatud õigusi; 
 

4.2. Liige on kohustatud: 

 4.2.1. Täitma jahindusalaseid õigusakte, käesolevat põhikirja, Klubi volinike 
koosoleku, Klubi juhatuse ning jahtkonna üldkoosoleku ja jahtkonna juhatuse seaduslikke 
otsuseid; 

4.2.2. Järgima üldtunnustatud jahieetikat ja volikogu poolt kehtestatud Klubi 
kodukorda ning Klubi juhatuse poolt kinnitatud jahtkonna kodukorda; 

 4.2.3. Tähtaegselt tasuma liikmemaksu ning sihtotstarbelisi makseid volinike poolt 
kehtestatud suuruses; 

 4.2.4. Hoolikalt suhtuma Klubi varasse, talle kasutada antud vara kaotsiminekul või 
purunemisel hüvitama tekitatud kahju; 

 4.2.5. Hoidma Klubi mainet ning mitte tegutsema Klubi eesmärgi ja huvide vastaselt; 

 



 

5. KLUBI  VARA 

5.1 Klubi liikme aasta ja sisseastumismaksu suuruse ja tasumise korra määrab volinikke 
koosolek; 

5.1.1. Klubi vara kasutamise korra kehtestab juhatus; 

5.1.2. Klubi ei vastuta oma varaga liikmete kohustuste eest, liikmed ei vastuta oma varaga 
Klubi kohustuste eest; 

5.2. Klubi vara moodustub: 

5.2.1. Sisseastumis- ja liikmemaksudest; 

5.2.2. Olemasolevast kinnis- ja vallasvarast; 

5.2.3. Sihtotstarbelistest maksetest; 

5.2.4. Tuludest, mis saadakse Klubi eesmärgist tulenevate ürituste korraldamisest, 
väljaantavatest trükistest, kinnis-ja vallasvaraga sooritatavatest tehingutest ja muudest 
laekumistest; 

5.2.5. Annetustest ja eraldistest, laenudest, krediitidest ja projektidest; 

5.2.6. Muudest seaduslikest allikatest; 

6. KLUBI  JUHTIMINE 

6.1. Volinike koosolek 

6.1.1. Klubi kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, mille ülesandeid täidab volinike koosolek; 
Volinike koosolekute vahelisel perioodil on Klubi juhtorganiks Klubi juhatus, mille liikmed 
valib volinike koosolek; 

6.1.2. Volinikud valitakse jahtkondade üldkoosolekutel Klubi liikmete hulgast. Volinike arv iga 
jahtkonna kohta on sõltuvuses jahtkonna liikmete arvust; 

Kuni  20 liiget jahtkonnas  -  1 (üks)  volinik  21-40 liiget jahtkonnas      -  2 (kaks) volinikku 41 
ja enam liiget jahtkonnas  - 3  (kolm) volinikku. Volinikud valitakse 4 aastaks; 

6.1.3. Klubi volinike koosoleku kutsub kokku juhatus mitte harvem kui üks kord aastas; 

6.1.4. Klubi volinike koosolek kutsutakse juhatuse poolt kokku ka vähemalt 1/10 liikmete 
taotlusel, mis esitatakse juhatusele kirjalikult. Kirjalikus taotluses peab olema ära märgitud 
koosoleku kokkukutsumise põhjus ja planeeritav päevakord. Kui juhatus ei kutsu volinike 
koosolekut kokku, võivad taotlejad volinike koosoleku ise kokku kutsuda samas korras kui 
juhatus;  

6.1.5. Volinike koosoleku päevakorra, toimumise aja ja koha määrab koosoleku kokku 
kutsuja ning teatab sellest liikmetele kirjalikult vähemalt seitse päeva ette; 

6.1.6. Volinike koosolek võib võtta otsuseid vastu, kui tema kokkukutsumisel on järgitud kõiki 



seadusest ja põhikirjast tulenevaid nõudeid ning koosolekul osaleb üle poole valitud 
volinikest;  

6.1.7. Volinike koosoleku otsused, välja arvatud otsus tegevuse lõpetamise, põhikirja ja 
eesmärgi muutmise kohta, võetakse vastu lihthäälteenamusega;  

6.1.8. Eesmärgi muutmise otsus loetakse vastu võetuks, kui selle poolt on hääletanud 9/10 
volinikest;  

6.1.9. Põhikirja muutmise ja Klubi jagunemise, ühinemise või tegevuse lõpetamise otsus 
loetakse vastu võetuks, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 volinike koosolekul osalenud 
volinikest;  

6.1.10 Isiku hääletamine on salajane; 

6.2. Volinike koosoleku pädevusse kuulub: 

6.2.1. Põhikirja vastuvõtmine ja muutmine; 

6.2.2. Eesmärgi muutmine; 

6.2.3. Ühinemise, jagunemise või lõpetamise otsustamine; 

6.2.4. Juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine; 

6.2.5. Revisjonikomisjoni määramine ja tagasikutsumine, samuti audiitori määramine; 

6.2.6. Juhatuse tegevusele hinnangu andmine, majandusaasta aruande kinnitamine; 

6.2.7 Sisseastumismaksu ja liikmemaksu suuruse ja tasumise korra määramine; 

6.2.8. Aasta tegevussuundade ja eelarve kinnitamine; 

6.2.9. Kinnisasjade võõrandamise ja/või asjaõigusega koormamise otsustamine ning 
vastavate tingimuste kehtestamine; 

6.2.10 Muude küsimuste otsustamine, mis on vajalikud Klubi eesmärgipärases tegevuses ja 
mis seaduse või põhikirjaga ei ole antud juhatuse pädevusse;  

 

6.3. Klubi juhatus 

6.3.1. Volinike koosoleku vahelisel ajal juhib tegevust Klubi juhatus, milline määratakse 
seitsme kuni üheksa liikmelisena; 

6.3.2. Juhatus valib oma liikmete hulgast juhatuse esimehe; 

6.3.3. Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees või keegi teine juhatuse liige 
vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem, kui üks kord kvartalis. Juhatuse koosolekud on Klubi 
liikmetele avalikud, koosoleku toimumise aeg ja koht avaldatakse Klubi kodulehel. Juhatus 
võib vastu võtta otsuseid ilma koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad 
kirjalikult või elektrooniliselt kõik juhatuse liikmed;  



6.3.4. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole juhatuse 
liikmetest. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega;  

6.3.5. Juhatuse esimees esindab Klubi õigustoimingutes üksinda, teised juhatuse liikmed 
esindavad Klubi kahekaupa; 

6.4. Juhatuse pädevusse kuulub: 

6.4.1. Klubi juhtimine ja tegevdirektori tööle võtmise otsustamine ning töölepingu 
lõpetamine; 

6.4.2. Aasta tegevussuundade, eelarve ja aastaaruande koostamine; 

6.4.3. Klubi vara kasutamise korra, osutavate teenuste hinna ja nende tasumise korra 
kehtestamine; 

6.4.4. Töötajate ametijuhendite, palgamäärade kinnitamine; 

6.4.5. Klubi majandusüksuste moodustamine;  

6.4.6. Klubi sümboolika kinnitamine; 

6.4.7. Klubi liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine;  

6.4.8. Raamatupidamise korraldamine vastavalt raamatupidamise seadusele, muude 
majandus- ja finantsküsimuste lahendamine;   

6.4.9. Volinike koosoleku ja Klubi juhatuse koosoleku protokollide ärakirjad avaldatakse 
Klubi kodulehel; 

 

7. JAHTKOND 

7.1. Klubi koosneb territoriaalsel alusel moodustatud  jahtkondadest. Reeglina on 
territoriaalseks aluseks jahipiirkond. Jahtkonna nimetuseks on MTÜ Järvamaa Jahindusklubi ( 
jahipiirkonna nimetusega) jahtkond. Jahtkonnad ei ole juriidilised isikud; 

7.2. Jahtkond järgib Klubi põhikirja, kodukorda, jahtkonna kodukorda ja allub Klubi 
volikogu ning juhatuse otsustele; 

7.3. Jahtkonna kõrgeimaks juhtimisorganiks on jahtkonna üldkoosolek, mis koosneb 
antud jahtkonna koosseisu kuuluvatest klubi liikmetest. Jahtkonna üldkoosoleku kutsub 
kokku jahtkonna juhatuse esimees või juhatuse liige. Korraline üldkoosolek kutsutakse kokku 
vähemalt üks kord aastas; 

7.4. Jahtkonna üldkoosoleku pädevusse kuulub: 

7.4.1  Ettepanekute tegemine liikmete vastuvõtmiseks ja väljaarvamiseks põhikirjas 
sätestatud korras; 

7.4.2  Klubi volinike koosolekule volinike valimine; 

7.4.3. Jahtkonna juhatuse valimine; 



7.4.4 Jahtkonna kodukorra kehtestamine ja selle esitamine kinnitamiseks Klubi juhatusele; 

7.4.5 Jahtkonna üldkoosoleku kokkukutsumisest tuleb ette teatada vähemalt 7 päeva enne 
koosoleku toimumist. Teatama peab koosoleku toimumise koha, aja ja päevakorra;  

7.4.6 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole jahtkonna 
liikmetest;  

7.4.7 Isikuvalimised on salajased. Valimistel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest 
enam hääli. Häälte võrdse jagunemise korral heidetakse liisku;  

7.4.8 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul 
osalenud liikmetest. Jahtkonna kodukorra kinnitamisel ja muutmisel on vajalik, et selle poolt 
on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest;  

7.4.9. Jahtkonna üldkoosolekul kehtestatud kodukord ja muud korrad on kohustuslikud 
täitmiseks jahtkonda kuuluvatele klubi liikmetele; 

7.4.10. Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja 
ja protokollija. Protokollile lisatakse liikmete registreerimisleht ja volitused. Üldkoosoleku 
protokolli ärakiri esitatakse informatsioonina Klubi juhatusele 14 päeva jooksul;  

7.4.11 Jahtkonna igapäevast tööd korraldab juhatus. Juhatuse liikmed valitakse 
üldkoosolekul ja juhatuse liikmete volituste tähtaeg on neli aastat;  

7.4.12 Jahtkonna juhatus kogub Klubi volinike koosoleku poolt määratud liikmemaksu, peab 
jahtkonna liikmete arvestust  ja viib ellu Klubi volinike koosoleku, Klubi juhatuse koosoleku, 
jahtkonna üldkoosoleku ja jahtkonna juhatuse koosoleku otsuseid; 

7.4.13 Juhatuse korralised koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele; 

7.4.14 Juhatuse liikmed valivad endi hulgast juhatuse esimehe, kelle ülesandeks on juhatuse 
töö korraldamine; 

7.4.15 Jahtkonna üldkoosolekul on õigus kehtestada täiendavat liikmemaksu kuni 10 % klubi 
liikmemaksust; 

8. JÄRELVALVE 

8.1. Klubi teiste organite tegevuse üle teostab järelevalvet volinike koosolek. Selle ülesande 
täitmiseks võib volinike koosolek valida revisjonikomisjoni ja/või määrata audiitorkontrolli. 
Audiitorkontrolli viib läbi vannutatud audiitor; 

8.2. Revisjonikomisjon valitakse vähemalt kolmeliikmeline ning sinna ei või kuuluda  juhatuse 
liige ega raamatupidaja. Revisjonikomisjoni volituste tähtaeg on neli aastat; 

8.3. Revisjonikomisjonil või audiitoril on õigus tutvuda kõigi majandustegevuse hindamiseks 
vajalike dokumentidega, juhatus on kohustatud andma revisjonikomisjonile või audiitorile 
vajalikku teavet; 

8.4. Revisjonikomisjon või audiitor viib aastas läbi vähemalt ühe kontrolli, millise arvamus  
lisatakse volinike koosolekule kinnitamiseks esitatud aasta majandusaruandele; 



9. KLUBI ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LÕPETAMINE 

9.1 Klubi lõpetamisel toimub selle likvideerimine, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti; 

9.2.  Klubi ühinemine, jagunemine ja lõpetamine toimub õigusaktides sätestatud korras; 

9.3.  Likvideerimine toimub likvideerimismenetluse alusel. Likvideerijateks on Klubi 
juhatuse liikmed v.a. sundlõpetamise korral; 

9.4. Klubi lõpetamise korral pärast kõigi võlausaldajate nõuete rahuldamist ja raha 
deponeerimist jaotatakse allesjäänud vara Klubi liikmete vahel likvideerimise otsustanud 
volinike koosoleku poolt määratud alustel ja korras; 

 

                             

  

 

 


