Kodukord.
Kinnitatud üldkoosoleku otsusega 14.01.2012
1
Jahtkond
1.1 Lehtse Jahtkond, edaspidi Jahtkond, on MTÜ Järvamaa Jahindusklubi osa vastavalt MTÜ
Järvamaa Jahindusklubi põhikirjale.
1.2
Jahtkond juhindub oma tegevuses Jahiseadusest, Jahieeskirjast ja muudest Eesti Vabariigis
kehtivatest seadusdest, MTÜ Järvamaa Jahindusklubi põhikirjast ja käesolevast Kodukorrast.
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Jahtkonna eesmärgid
2.1 Jahtkonna liikmetele jahipidamise võimaluste tagamine.
2.2 Kaasaegse jahindustegevuse arendamine.
2.3 Jahindusega seonduvate puhke ja turismiteenuste edendamine ning selles tegevuses oma
liikmete huvide kaitsmine.
2.4 Jahtkonna ulukivarude kasutamine, arvestuse pidamine ja ulukihoole.
2.5 Jahindusalase täiendõppe ja muude ürituste korraldamine.
2.6 Keskonnasäästliku tegevuse ja hoiaku propageerimine.
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Liikmelisus.
3.1 Jahtkonna liikmeks võib olla isik, kes vastab MTÜ Järvamaa Jahindusklubi põhikirja
vastavatele nõuetele.
3.2 Jahtkonna liikmeks soovija peab esitama Jahtkonna juhatusele asjakohase avalduse, kus on
ära toodud:
3.2.1 Isikuandmed (nimi, isikukood, aadress, telefon, e-posti aadress)
3.2.2 Jahitunnistuse number.
3.2.3 Kuuluvus muudesse jahindusorganisatsioonidesse.
3.2.4 Lehtse jahtkonda astumise soovi põhjendus.
3.3 Jahtkonna üldkoosoleku heakskiitva otsuse korral saab liikmeks soovija liikmekandidaadiks.
3.4 Liikmekandidaadil on liikmega samad kohustused, kuid temal ei ole liikme õigusi.
Liikmekandidaadil on õigus osaleda Jahtkonna üldkoosolekul ilma hääleõiguseta.
3.5 Kandidaadile rakendatakse prooviaega kestvusega vähemalt kaks aastat.
3.6 Peale kaheaastase prooviaja läbimist võib kandidaat taotleda jahtkonna liikme staatust.
3.7 Liikmeks võtmise otsustab Jahtkonna üldkoosolek ja kinnitab MTÜ Järvamaa Jahindusklubi
juhatuse koosolek.
3.8 Liikmelisus tekib alates MTÜ Järvamaa Jahindusklubi juhatuse otsuse vastuvõtmise päevast.
3.9 Klubist ja jahtkonnast väljaastumine toimub vastavalt MTÜ Järvamaa Jahindusklubi
põhikirjale.
3.10 Jahtkonnast võib üldkoosoleku otsusega välja heita Jahtkonna liikmed, kes on:
3.10.1
Olulisel määral kahjustanud Jahtkonna huve.
3.10.2
Rikkunud käesoleva kodukorra või p. 1.2 loetletud nõudeid.
3.10.3
Saanud Jahtkonna ja MTÜ Järvamaa Jahindusklubi liikmeks pettuse teel või
valeandmeid esitades või kehtinud liikmeks vastuvõtmise korra vastaselt.
3.10.4
On kaotanud usalduse teiste jahtkonnaliikmete silmis kui koosolekul hääletanutest
2/3 hääletab selle poolt.
3.10.5
Ei osale ilma mõjuva põhjusetta jahtkonna tegevuses
3.11 Jahtkonna liikmete piirarv on 40.
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Liikme õigused ja kohustused.
4.1 Liikmel on õigus:
4.1.1 Valida ja olla valitud kõigisse jahtkonna juhtimis- ja kontrollorganeisse.
4.1.2 Võtta isiklikult osa jahtkonna üldkoosolekust või teha seda oma esindaja kaudu, kellele on
antud lihtkirjalik volikiri.
4.1.3 Saada teavet jahtkonna tegevuse kohta.
4.1.4 Astuda jahtkonnast välja.
4.1.5 Kasutada teisi seaduses ja jahtkonna kodukorras sätestatud õigusi.

4.2 Liige on kohustatud:
4.2.1 Täitma jahindusalaseid õigusakte ja käesolevat kodukorda, Jahtkonna juhatuse koosoleku,
Jahtkonna üldkoosoleku ja Jahtkonna esimehe seaduslikke otsuseid.
4.2.2 Võtma osa ulukihoolde töödest.
4.2.3 Tähtaegselt tasuma MTÜ Järvamaa Jahindusklubi liikmemaksu ja Jahtkonna aastamaksu.
4.2.3.1
Liikme liikmemaksu suuruse määrab MTÜ Järvamaa Jahindusklubi ja see tasutakse
MTÜ Järvamaa Jahindusklubi arveldusarvele.
4.2.3.2
Aastamaksu suurus määratakse Jahtkonna üldkoosolekul vastavalt eelarvele ja see
tasutakse MTÜ Lehtse Jahimeeste Selts arveldusarvele.
4.2.4 Hoolikalt suhtuma jahtkonna varasse, talle kasutada antud vara kaotsiminekul või
kasutuskõlbmatuks muutumisel hüvitama tekitatud kahju.
4.2.5 Hoidma jahtkonna mainet ning mitte tegutsema jahtkonna eesmärgi ja huvide vastaselt.
4.2.6 Teiste jahimeestega ja muude isikutega suhtlemisel juhinduma üldtunnustatud
viisakusreeglitest.
4.2.7 Hoidma jahimaadel ja jahirajatistel puhtust ja korda.
4.2.8 Punktides 4.2.2. ja 4.2.3. loetletud kohustustest on vabastatud:
4.2.8.1
Mittetöötavad pensionärid.
4.2.8.2
Päevases õppevormis õppivad õpilased ja üliõpilased.
4.2.9 Juhatuse otsusega võib 4.2.2. ja 4.2.3. loetletud kohustustest osaliselt või täielikult
vabastada ka muudel põhjustel ( sealhulgas ootamatu haigestumine või õnnetusjuhtum, pikaajaline
lähetus, sõjaväeteenistus). Selliselt kohustutest vabastamise korral tasutakse vabastatud liikme
Järvamaa Jahiindusklubi liikmemaks jahtkonna vahenditega.
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Jahtkonna vara.
5.1 Jahtkonna omanduses võib olla igasugune vara,mis on vajalik eesmärgipäraseks tegevuseks.
5.2 Jahtkonna vara kasutamise korra kehtestab juhatus.
5.3 Jahtkonna vara moodustab:
5.3.1 Jahilubade müügist saadav raha.
5.3.2 Ulukiliha ja ja muude jahisaaduste müügist saadud raha.
5.3.3 Jahiturismist alastest ja muudest jahindusega seotud teenustest saadud raha.
5.3.4 Kinnis-ja vallasvaraga sooritatavatest tehingutest ja muudest laekumistest.
5.3.5 Annetustest.
5.3.6 Muudest allikatest.
5.3.7 Liikme aastamaksust.
5.4 Jahtkonna varalisi vahendeid haldab MTÜ Lehtse Jahimeeste Selts .
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Jahtkonna juhtimine.
6.1 Jahtkonna kõrgemaks organiks on üldkoosolek.
6.2 Üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt mitte harvem kui kord aastas.
6.3 Üldkoosolek kutsutakse juhatuse poolt kokku ka vähemalt 1/10.liikmete taotlusel, mis
esitatakse juhatusele kirjalikult. Sellisel taotlusel peab olema ära näidatud taotlejate poolt soovitud
päevakorrapunktid ja nende punktide põhjendus.
6.4 Üldkoosolek võib võtta otsuseid vastu,kui tema kokkukutsumisel on järgitud kõiki seaduse
ja kodukorra nõudeid ning koosolekul osaleb vähemalt 50% liikmetest isiklikult või volitatud
esindaja kaudu. Kvoorumi puudumisel kutsutakse uus koosolek kokku kahe nädala jooksul peale
esmase koosoleku planeeritud toimumisaega ja sel juhul piisab otsuste vastuvõtmiseks 10%
liikmete või volitatud esindajate osavõtust.
6.5 Üldkoosoleku päevakorra ja toimumise aja määrab juhatus ning teatab sellest liikmetele
vähemalt 5päeva ette. Liikmed võivad nõuda täiendavate punktide lisamist päevakorda.
6.6 Üldjuhul võetakse üldkoosoleku otsused vastu lihthäälteenamusega.
6.7 Jahtkonna jagunemise,ühinemise või tegevuse lõpetamise otsus loetakse vastu võetuks, kui
selle poolt on hääletanud üle 2/3 koosolekul osalenud liikmetest.
6.8 Igal liikmel või tema volitatud esindajal on koosolekul üks hääl. Jahtkonna liige või tema
volitatud esindaja ei oma hääleõigust tema enda isikut puudutava küsimuse hääletamisel.

6.9 Kõikides isikulistes küsimustes hääletamised toimuvad salajase hääletamisena, muudes
küsimustes üldjuhul avaliku hääletamisena.
6.10 Üldkoosoleku ainupädevusse kuulub:
6.10.1
Kodukorra kinnitamine.
6.10.2
Eesmärgi muutmine.
6.10.3
Ühinemise, jagunemise või lõpetamise otsustamine.
6.10.4
Juhatuse valimine.
6.10.5
Jahtkonna esimehe valimine.
6.10.6
Volinike valimine MTÜ Järvamaa Jahindusklubi volinike koosolekule.
6.10.7
Juhatuse tegevusele hinnangu andmine.
6.10.8
Tegevussuundade ja eelarve kinnitamine.
6.10.9
Jahtkonna sümboolika kinnitamine.
6.11 Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib Jahtkonda viieliikmeline juhatus.
6.12 Juhatuse koosoleku kutsub kokku Jahtkonna esimees või ükskõik milline juhatuse liige
vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem, kui üks kord kvartalis. Juhatuse koosolekule võib kutsuda
jahtkonna liikmeid ja teisi asjakohaseid külalisi.
6.13 Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole juhatuse
liikmetest. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, kui hääled jagunevad võrdselt otsustab
küsimuse Jahtkonna esimees.
6.14 Juhatuse pädevusse kuulub:
6.14.1
Aasta tegevussuundade ja eelarveprojekti koostamine.
6.14.2
Jahtkonna vara kasutamise korra, osutatavate teenuste hinna ja nende tasumise korra
kehtestamine.
6.14.3
Hooldusalade moodustamine.
6.14.4
Liikmete teavitamine ühisjahtidest, koosolekutest ja otsustest. Üldjuhul toimub
teavitamine postiloendi jahimehed@lehtsejs.ee kaudu.
6.14.5
Muude päevakorraliste küsimuste ja vaidluste lahendamine.
6.14.6
Jahirajatiste üle arvestuse pidamine koos hooldusalade vanematega.
6.15 Juhatuse üle teostab järelvalvet üldkoosolek.
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Jahipidamise ja ulukihoolde kord.
7.1 Jahtkonna kogu jahipiirkonnas on igal liikmel õigus jahti pidada väikeulukeile ja
jahilindudele vastavalt temale väljastatud Jahiloale.
7.2 Individuaaljahi korral kuulub jahisaak selle tabanud jahimehele, kollektiivjahi korral
kollektiivjahil osalenud jahimeestele. Erandkorras peetakse jahti ulukitele, kelle liha realiseeritakse
ja saadud raha arvatakse Jahtkonna tulude hulka vastavalt eelarvele.
7.3 Suurulukeile saab liige individuaaljahti pidada enda hooldusalas, kus ta teostab ka ulukite
lisasöötmist ja hoolet.
7.4 Kollektiivjahti millele on kutsutud kõik jahtkonna liikmed, tohib pidada kogu Jahtkonna
jahipiirkonnas, kui on kokku lepitud Jahtkonna esimehe ja vastavate hooldusalade vanematega.
7.5 Hooldusala vanemal on õigus põhjendatult oma hooldusalal kollektiivjahti ja
individuaaljahti piirata.
7.6 Kollektiivjahil millele ei ole kutsutud kõiki jahtkonna liikmeid, tohib jahti pidada igas
hooldusalas, kui on kokkuleppitud vastavate hooldusalade vanematega. Kasutada saab ainult sellest
jahist osa võtvate jahimeeste isiklikke suuruluki küttimise lube.
7.7 Jahtkonna jahipiirkond on jagatud kolmeks hooldusalaks (Lehtse, Rägavere ja Jootme).
Hooldusala vanemad valib juhatus, hooldusalasse kuuluvate jahimeeste poolt hooldusalasse
kuuluvate jahimeeste seast üles seatud kandidaatide hulgast. Uus hooldusala vanem valitakse
hooldusala liikmete soovil kui soovi on avaldanud vähemalt 1/3 hooldusala liikmetest.
7.8 Jahtkonna liikmed jagunevad hooldusalade vahel vastavalt oma soovile ja kokku leppides
hooldusala vanemaga.
7.9 Jahtkonna liige tegeleb suurulukihooldega ainult oma hooldusalas.
7.10 Statsionaarseid kõrgistmeid, söötmiskohti, soolakuid ja muid jahirajatisi tohivad rajada

ainult jahtkonna liikmed oma hooldusalal ja seda ainult maaomaniku, hooldusala vanema ja
planeeritavale uuele rajatisele lähemal kui 1,5 km statsionaarseid jahirajatisi omavate jahimeeste
kirjalikul loal. Vaidlusküsimused lahendab juhatus.
7.11 Ajutisi kõrgistmeid tohib paigaldada maaomaniku ja hooldusala vanema suulisel nõusolekul
ning selliste kõrgistmete juures on keelatud lisasöötmine.
7.12 Keelatud on pidada jahti või alustada uluki jälitamist teise jahimehe söötmiskohal või
varitsuskohas või selle vahetus läheduses ilma sellise koha omaniku nõusolekuta.
7.13 Keelatud on teise jahimehe söötmiskoha või varitsuskoha teadlik kahjustamine või ulukeile
vastumeelseks muutmine.
7.14 Kui liikuva iseloomuga jaht on kandunud mõne jahirajatise vahetusse lähedusse peab jahi
juhataja või individuaaljahti pidanud jahimees sellest informeerima sellise jahirajatise omaniku.
7.15 Jahimees, kes peab jahti pimedal ajal jahirajatist kasutamata (nn. Jaht põllus) peab sellest
teavitama hooldusala vanemat..

