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SISSEJUHATUS
Tori – Sindi Jahiseltsi kodukord on liikmete kokkulepe jahiseltsi juhtimisel ja majandamisel, jahtide korraldamisel, jahindust reguleerivate õigusaktide täitmisel ning jahieetika ja heade jahitavade
täitmisel jahipiirkonnas. Tori -Sindi Jahiselts (edaspidi Selts) on Pärnumaa Jahimeeste Liidu osakond, kes oma tegevuses juhindub Pärnumaa Jahimeeste Liidu põhikirjast ja käesolevast kodukorrast.
Selts jaguneb kaheks eraldiseisvaks jahtkonnaks, kes kasutavad vastavalt Tori jahiala ja Sindi jahiala, millede piirikirjeldus on toodud käesoleva kodukorra lisas 1. Mõlema jahtkonna siseselt valitakse jahtkonna vanemad.
Vabatahtlikkuse põhimõte kohustab igat jahimeest pidada kalliks Seltsi au. Iga üksiku jahimehe
kohustuste täitmisest, distsipliinist ja viisakusreeglitest kinnipidamisest oleneb kogu Seltsi hea
maine. Lugupidamine oma jahtkonnast ja Seltsist, vastastikune usaldus, ausameelsus, kohusetruudus ja sõbralikud suhted on nendeks abinõudeks, mis aitavad võita üldist lugupidamist ühiskonnas
ja olla eeskujuks kõrgete jahieetika nõuete täitmisel. Olles ühtse lahkhelideta Seltsi liige, peab iga
jahimees teadma ja täitma Eesti Vabariigis jahindust reguleerivaid õigusakte, Pärnumaa Jahimeeste Liidu põhikirja, käesolevat kodukorda ja üldkoosolekul vastuvõetud otsuseid. Seltsi liikmeks
olek paneb igale jahimehele kohustusi, milliseid ta peab täitma, ohverdades selleks aega, jõudu ja
kandma vajadusel ka ainelisi kulutusi. Sellest tulenevalt on iga Seltsi liikme kõrvalekaldumatu
ülesanne aktiivselt osa võtta Pärnumaa Jahimeeste Liidu ja Seltsi juhatuse poolt korraldatavatest
ühisüritustest. Seltsi liige ei tohi pakkuda konkurentsi Tori-Sindi jahiseltsile oma tegevusega ( tegevusetusega ), juhul kui ta kuulub mõnda teise jahiseltsi. Aktiivne Seltsi liige peab ise sidet Seltsi
juhatusega ja jahtkonna vanemaga ning jälgib kodulehte, et olla kursis korraldatavate ürituste aja
ja kohaga.
Kodukorda saab muuta Seltsi üldkoosoleku otsusega.
Käesolev kodukord on kohustuslik kõikidele Seltsi liikmetele ja jahikülalistele Tori-Sindi jahipiirkonnas.

1 SELTSI EESMÄRGID
 Jahipidamine vastavalt seadusandlusele.
 Pärnu Jahimeeste Liitu kuulumine ja selle põhikirja järgimine:
 Seltsi kodukorra tunnustamine ja järgimine kõikide seltsi liikmete poolt.
 Jahieetika ja jahitraditsioonide tundmine ja järgimine.
 Floora ja fauna tundmine ja säästmine.
 Koostöö kõigi jahipiirkonnas asuvate maaomanikega.
 Jahiseltsile kinnitatud jahipiirkonna haldamine ja tundmine.
 Ühise materiaal-tehnilise baasi soetamine ja haldamine.
 Ühisürituste korraldamine.
 Jahikaaslaste austamine.
 Jahinduse kui vaba aja veetmise ja seltsielu vormi propageerimine ja viljelemine.
 Jahinduse ja jahilaskespordi arendamine.
 Jahimaade ja jahirajatiste haldamine ühistegevuse kaudu.
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 Keskkonna säästlikkuse ja loodushoiu propageerimine elanikkonna hulgas.
Seltsi eesmärkide saavutamiseks ei propageerita jahiõiguse müüki

2 SELTSI LIIKMESKOND
Seltsi liikmeks võivad olla füüsilised isikud, kes soovivad osaleda Seltsi tegevuses eesmärkide
saavutamisel, täidavad Seltsi kodukorda ja liikmetele pandud nõudeid ja kohustusi.
Jahtkodade liikmete arvuline erinevus ei saa reeglina olla suurem kui 5 isikut

2.1 Liikmeks võtmise kord
Liikmeks astuja esitab kirjaliku avalduse Seltsi juhatusele, näidates avalduses ära ka kaks soovitajat. Soovitajaks saab olla vähemalt viie aastase Seltsi staažiga liige. Liikmeks astuja võetakse
Seltsi liikmeks üldkoosoleku otsuse alusel tähtajaga üks aasta, millist perioodi nimetatakse katseajaks. Katseaja edukalt läbinud isik võetakse Seltsi liikmeks tähtajatult üldkoosoleku otsuse alusel.
Piiratud vabade kohtade korral on eelistatud seltsi liikmete järeltulijaid ja Seltsi jahimaal maad
omavad füüsilised isikud.
Liikmeks võtmine toimub üldiste reeglite alusel.
Seltsi liige on PJL liige ja tasub PJL üldkoosoleku poolt kinnitatud liikmemaksu vastavalt PJL-i
põhikirjale.

2.2 Liikme õigused
 Võtta osa Seltsi üldkoosolekust.
 Võtta osa Seltsi korraldatud üritustest.
 Pidada jahti ja kasutada Seltsi halduses olevaid jahiressursse vastavalt kehtivale seadusandlusele ja Seltsi poolt kehtestatud korrale.
 Kasutada Seltsi käsutuses olevaid ruume, infot ja vahendeid.
 Esitada Seltsi juhatusele ettepanekuid ja järelpärimisi.
 Seltsi liikme õiguste teostamine ei või minna vastuollu Seltsi tegevuse eesmärkide ja kodukorraga ning ei tohi kahjustada teiste Seltsi liikmete õigusi.
 Valida ja olla valitud Seltsi juhtorganitesse. Seltsi juhtorganitesse ei saa kuuluda teiste
jahiseltside juhtorganisse kuuluv liige.

2.3. Liikme kohustused
 Järgima käesolevat Seltsi kodukorda.
 Ühisjahil kütitud ulukite transpordist veokini.
 Võtma osa suurulukite nahastamisest ja muudest vajalikest toimingutest peale suuruluki
ühisjahi lõppu, juhul kui jahijuhataja ei otsusta teisiti.
 Võtma osa Seltsi tegevusest.
 Kasutama säästlikult ja otstarbekalt Seltsi vara.
 Hoidma Seltsi mainet.
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 Osalema korralistel ja erakorralistel üldkoosolekutel ja liikmeksolekul osalema ka juhtorganite töös.
 Täitma muid käesolevast kodukorrast tulenevaid kohustusi.
Seltsi liikmetele kohustuste kehtestamine kuulub juhatuse ja jahtkonna vanema pädevusse. Juhatuse või jahtkonna vanema poolt kohustuste kehtestamisega mittenõustumisel on Seltsi liikmel õigus juhatuse otsus edasi kaevata üldkoosolekule, kelle otsus on lõplik.

2.4. Liikmest väljaarvamise kord
Seltsi liige võib liikmeskonnast välja astuda isikliku avalduse alusel, mille peab heaks kiitma Seltsi juhatus. Liikmeksolek lõpeb ka Seltsi liikme surma korral.
Seltsi liige võidakse liikmeskonnast välja arvata üldkoosoleku otsusega, juhul kui:
 ta ei ole tasunud õigeaegselt liikmemaksu;
 ta ei täida Seltsi juhtorganite korraldusi, rikub Seltsi üritustel kehtivat korda või ei täida
temale pandud muid kohustusi;
 ta omab kehtivat kriminaalkaristust relvaseaduse või jahiseaduse või ühiskonnaohtliku
tegevuse eest;
 ta on oma süülise tegevusega kahjustanud Seltsi mainet, tekitanud Seltsile kahju või on
kaotanud teiste Seltsi liikmete usalduse;
 ei ole osalenud ilma mõjuva põhjuseta kolmel järjestikusel korral osakonna üldkoosolekul;
 muudel põhjustel, mil üldkoosolek ei pea võimalikuks isiku jätkamist Seltsi liikmena.
Seltsi liikmest väljaarvamise otsustab üldkoosolek juhatuse ettepanekul. Seltsi liikmest välja arvamise otsus tuleb isikule viivitamatult kirjalikult teatavaks teha. Seltsi liikmest väljaastumise ega
väljaarvamise korral liikmemaksu ega muid liikme poolt teostatud makseid ja ühistegevusega soetatud (tehtud) vara ei tagastata.

2.5 Auliikmed
Seltsi liiget võidakse eriliste teenete eest Seltsi juhatuse taotlusel üldkoosoleku otsusega tunnistada Seltsi auliikmeks. Auliikme liikmemaksu määraks on 0 eurot.

3 SELTSI JUHTIMINE
3.1 Üldkoosolek
Seltsi kõrgeimaks juhtimisorganiks on üldkoosolek , mis kutsutakse kokku vähemalt üks kord
aastas ja koosoleku kokkukutsumisest teatatakse Seltsi liikmetele kirjalikult vähemalt 7 päeva ette. Kirjalikuks teateks loetakse ka teate ilmumist Tori-Sindi Jahiseltsi kodulehel ja elektroonselt
saadetud kirja.
Üldkoosolek on otsustusvõimeline , kui koosolekust võtab osa üle 50% liikmeskonnast. Kui
üldkoosolekul ei osalenud otsustusvõimeks nõutav arv Seltsi liikmeid, tuleb 3 nädala jooksul
sama päevakorraga koosolek uuesti kokku kutsuda. Teistkordsel kokkukutsutud üldkoosolek on
otsustusvõimeline sõltumata osalejate arvust eeldusel, et osaleb vähemalt 2 seltsi liiget.
Üldkoosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutab alla protokollija ja koosoleku juhataja. Protokolli koopia esitatakse PJL-le. Protokollid kuuluvad säilitamisele Seltsi vanema poolt.
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Seltsi üldkoosoleku pädevuses on:
 juhatuse valimine;
 täiendavate koormiste kehtestamine;
 vajadusel tühistada juhatuse otsuseid või peatada nende täitmine;
 kodukorra vastuvõtmine ja muudatuste kinnitamine;
 revisjonikomisjoni valimine;
 uute liikmete vastuvõtmine;
 Pärnumaa Jahimeeste Liidu volinikekoosolekule volinike valimine neljaks aastaks.
 muude otsuste tegemine, mis on vajalikud Seltsi hea käekäigu tagamiseks ja ei kuulu juhatuse pädevusse.
Seltsi üldkoosolekul võetakse vastu otsused lihthäälteenamusega. Seltsi kodukorra ja selle muudatused on vastu võetud kui nende poolt on hääletanud vähemalt 2/3 üldkoosolekust osavõtjatest;

3.2 Juhatus
 Seltsi juhatus valitakse üldkoosolekul neljaks aastaks.
 Juhatus on kaheksa liikmeline.
 Juhatuse liige peab olema teovõimeline Eesti Vabariigi kodanik.
 Juhatus juhib ja esindab Seltsi üldkoosolekute vahelisel ajal ja teostab Seltsi igapäevase
tegevuse juhtimist.
 Juhatus valmistab ette Seltsi eelarve ja esitab selle kinnitamiseks üldkoosolekule.
 Juhatus tegutseb üldkoosolekul kinnitatud eelarve järgi.
 Juhatus võib vastu võtta otsuseid kui juhatuse koosolekust võtab osa üle poole juhatuse
liikmetest.
 Juhatuse otsus on vastuvõetud lihthäälteenamusega.
 Juhatus peab tagama juhatuse- ja üldkoosoleku otsuste ning protokollide õigeaegse kättesaadavuse seltsi veebilehel.
 Juhatuse esimehe ametinimetuseks on SELTSI VANEM.
 Seltsi vanem juhib Seltsi tegevust kooskõlas kodukorraga ja üldkoosoleku ning juhatuse
otsustega, esindab Seltsi teistes organisatsioonides.
 Seltsi vanem vastutab juhatuse töö ja teabeinfo leviku eest Seltsis.
 Seltsi vanemal on õigus anda volitusi oma esindamiseks teistele juhatuse liikmetele.
 Seltsi vanema liikmemaksu määraks on 0 eurot.
 Seltsi vanema kandidaat peaks olema olnud seltsi liige vähemalt viis aastat.

3.3 Revisjonikomisjon
Revisjonikomisjon on 4 liikmeline, mõlemast jahtkonnast kaks esindajat.
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3.4 Jahtkondade vanemad
Jahtkonna vanem valitakse jahtkonna siseselt Seltsi juhatuse liikmete hulgast.

3.4.1 Jahtkonna vanema kohustused:
 võtta osa juhatuse tööst;
 organiseerida ja korraldada jahipidamist oma jahialal;
 vajadusel anda aru üldkoosolekule tema jahialal toimunust;
 organiseerida jahilepingute sõlmimist jahialal;
 organiseerida ulukite lisasöötmist ja hooldustöid jahialal ning kontrollida nende teostamist;
 organiseerida ja teostada ulukite loendust;
 korraldada info levitamist ja maksude kogumist tema jahialale kinnitatud jahimeeste hulgas;
 annab üldkoosolekul ülevaate jahtkonna rahaliste vahendite kasutamisest;
 esitab vajalikud dokumendid revisjonikomisjonile.

3.4.2 Jahtkonna vanema õigused:
 jaotada jahialale eraldatud jahilubasid vastavalt jahimeeste panusele;
 määrata jahiala jahimeestele kohustusi jahtkonna ees seisvate ülesannete täitmiseks;
 käsutab jahtkonna rahalisi ning materiaalseid vahendeid vastavalt jahtkonna vajadustele.

4 JAHIPIDAMINE
4.1 Jahipidamise kord
Jahil olles tuleb kinni pidada Eesti Vabariigi ja kohalike omavalitsuste poolt kehtestatud õigusaktidest ning jahipidamise heast tavast.

4.2 Ühisjaht
Ühisjaht on jaht, millest võtavad osa kaks või enam jahimeest. Ühisjahti juhatab jahijuhataja, kes
valitakse enne ühisjahi algust.

4.3 Jahijuhataja
Kohustused:
 koostada jahist osavõtjate nimekiri;
 määrata jahipidamise viis;
 määrata ajujahil kütiliinivanem (ad) ja ajuvanem (ad);
 määrata kütid ja ajajad;
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 organiseerida saagi realiseerimine või jagamine;
 eemaldada jahist jahieeskirju rikkunud osavõtja(d);
 kõrvaldada jahilt joobeseisundis või ilmsete haigustunnustega isiku;
 teavitama jahist osavõtjaid jahiohutuse nõuetest, küttida lubatud jahiulukitest ja loale
märgitud erinõuetest;
 võtma tarvitusele vajalikud abinõud õnnetusjuhtumite korral;
 tegema jahiuluki surmamise ja haavamise korral märke jahiloale;
 esitama jahtkonna vanemale jahist osavõtjate nimekirja hiljemalt jahiaasta lõpuks.
Õigused:
 valida koht jahipidamiseks;
 määrata jahieetikat rikkunud jahimehele karistusi;
 määrata saagijagamise alused.

4.4 Kütiliinivanem
Kütiliinivanem on kohustatud:
 täitma jahijuhataja korraldusi;
 panema paika kütiliini ja pärast aju lõpetamist andma loa küttidele liinilt lahkumiseks;
 informeerima jahijuhatajat kütiliini valmisolekust ja jahi käigus küttidega tekkinud probleemidest.

4.5 Ajuvanem
Ajuvanem on kohustatud:
 täitma jahijuhataja korraldusi;
 juhtima aju tegevust jahis;
 võimalusel informeerima jahijuhatajat ajus toimuvast.

4.6 Kütt
Kütt on kohustatud:
 täitma kõiki jahipidamise ja jahieetika eeskirju;
 täitma jahijuhataja ja kütiliinivanema korraldusi;
 informeerima kütiliinivanemat jahti puudutavatest detailidest;
 olema kütiliinil nähtav teistele küttidele, kui vastav võimalus puudub, andma eelnevalt
teistele küttidele märku enda asukohast;
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 peale aju lõppu teostama enda poolt kütitud suuruluki esmase töötlemise või organiseerima selle toimingu.
Kütil on keelatud:
 lahkuda oma positsioonilt kütiliinilt enne vastavat korraldust saamata;
 tulistada ajajate suunas, kui pole eelnevalt veendutud täielikus ohutuses;
 sooritada lasku kütiliini suunas;
 sooritada lasku kindlakstegemata uluki suunas;
 segada oma tegevusega teisi kütte.

4.7 Ajaja
Ajaja on kohustatud:
 täitma jahijuhataja ja ajuvanema korraldusi;
 ajus viibides kuulama teiste ajajate liikumist ruttamata teistest ette ja jäämata maha
muutmata oma kohta teiste ajajate suhtes;
 ajus olles loomi märgates teatama sellest kütiliinile, et hõlbustada nende tööd;
 võimalusel informeerima kütte oma lähenemisest kütiliinile.
Ajajal on keelatud:
 aju lõppedes minna kütiliinile enne vastavat korraldust saamata;
 ajajatel viibida ajus laetud jahirelvaga, välja arvatud juhul, kui koeraga ajus olles tulistatakse ajus seisvat ulukit.

4.8 Külalisjaht
Külalisjaht on jaht, kus viibivad erinevatesse jahiseltsidesse kuuluvad jahimehed ning mis toimub
ühisjahi põhimõtetel. Seltsi liikmed võivad kutsuda ühisjahile jahikülalisi eelnevalt jahtkonna vanemaga kokku leppides.
Jahikülalise kulud kannab kutsuja. Kulutuse määrad otsustatakse jahtkonna siseselt.
Külalisjahimeheks ei saa olla isik, kes üldkoosoleku otsusega on varem Seltsist välja arvatud.

4.9 Uluki küttimine ja trofee omandamine
Jahimees, kes sooritab suurulukile esimese surmava või peatava lasu, omandab trofee.
Surmava lasu tunnuseks on laengu läbimine uluki rindkeret (eespoolt vahelihast). Peatavaks lasuks loetakse lasku, mis ei võimalda enam ulukil edasi liikumist. Väikeulukitele jahipidamisel
kuulub uluk sellele jahimehele, kelle tabamusest uluk surmati.
Laskja väljaselgitamise vaidluse korral määrab jahijuhataja kogenud jahimeeste hulgast kolmeliikmelise erapooletu komisjoni, kelle otsus on lõplik.
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5

JAHIEETIKA

Selts on sõpruskond, keda seob ühine jahikirg, loodushuvi ning vastastikune austus.

5.1 Austa jahikaaslast
 suhtudes temasse kui võrdsesse, sõltumata ametist, rahakoti paksusest ja jahirelvast;
 käitudes nõnda, et ühine jahiaeg oleks kõigile meeldiv;
 pidades kinni jahikokkulepetest ning säästes ühist jahiaega;
 täites ühisjahil vastuvaidlematult jahijuhataja korraldusi;
 jätmata ühiseid jahiülesandeid ühe või üksikute kanda;
 kandes õiglaselt ja korrektselt ühised kulud;
 jõudes ühisjahile kokkulepitud ajaks;
 häirimata teiste jahti hääleka oleku või muu segava toiminguga varitsuspaigas ja kütiliinil;
 lahkumata kütiliinilt ka mitte oma lasu tulemuse kontrollimiseks;
 tungimata teise küti laskepositsioonile ( laskesektorisse) või varitsuspaika;
 jagades jahikaaslase heameelt täpse tabamuse korral ja osatamata ebaõnnestumisi;
 koheldes jahikoera, kuulugu see sinule või kellelegi teisele, nagu võrdset jahilist;
 kütt, kes sooritab jahikaaslaste arvates ohtliku lasu, võtab kuuks ajaks mõtlemisaja;
 lahkumata üldjuhul ühisjahist enne selle lõppu;
 teavitades jahijuhatajat oma lahkumisest ühisjahist enne selle lõppu;
 kasutamata teise liikme poolt ehitatud kõrgistet temalt luba küsimata;
 andes ühisjahil oma kõrgistme loositavate varitsuspaikade hulka;
 ilmudes jahile korrektses jahiks või puhkuseks mõeldud riietuses;
 kinnitades edukale kütile looma rindkerele asetatud austamisoksalt murtud oksaharukese
mütsile või mujale sobilikku kohta.

5.2 Austa ulukit
 kaitstes neid jõudumööda röövlindude, hulkuvate murdjate ning salaküttide eest;
 jälitamata neid abitus olukorras;
 tulistades vaid olukorras ja distantsilt, mis tagab surmava lasu;
 kasutades lubatud laskemoona;
 surmates haavatud uluki võimalikult kiiresti ohustamata jahikaaslasi;
 jälitades haavatud ulukit või lindu tema tabamiseni või hetkeni, mil selgub edasise jälitamise lootusetus;
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 avaldades oma lugupidamist kütitud ulukitele, asetades uluki rindkerele kuuseoksakese;
Kuuseoks asetatakse uluki rindkerele isasloomale lõikepool pea suunas, emasloomale
vastupidi.
 linnujahtidel kütitud lindudele

5.3 Austa nii eluta kui elusat loodust
 täiendades oma teadmisi ulukite ja looduse kohta;
 täites kohusetundlikult teaduslikke küsitluslehti;
 jätmata endast loodusesse ebameeldivaid jälgi;
 proovimata püssi kasvavate puude, ülesseatud märkide, postide ja ehitiste pihta.

6

SELTSI TRADITSIOONID
 Kevadine jahimajade ümbruse suurkorrastus.
 Kevadine metsaistutamine.
 Laskevõistlus „Kangru Kult“ .
 Laskevõistlus „Kangru Karikas“ .
 Pärnumaa Jahimeeste Liidu ja Eesti Jahimeeste Seltsi kokkutulekutest osavõtmine.
 Jahtkondade ühine põdra- ja metsseajaht.
 Jõulurahu väljakuulutamine.
 Ulukitele täiendav lisasöötmine jõulurahu ajal.
 Jahihooaja lõpetamine ühise väikeuluki jahiga.

Traditsioonide selgitused
Kangru Kult - on kuuli laskevõistlus, mis sai alguse 2007 aastal.
Võistlust viiakse läbi iga aasta mais.
Kangru Karikas - on haavlivõistlus ehk sporting, mis sai alguse 2002 aastal.
Võistlust viiakse läbi iga aasta juuli –august. Võistluste programmi kinnitab korraldustoimkond
ja see avaldatakse Seltsi kodulehel, vähemalt kaks nädalat enne võistluse toimumist.
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7

TORI-SINDI JAHISELTSI SÜMBOOLIKA

Seltsil on oma lipp ja vapp ning rinnamärgid.

Tori-Sindi Jahiseltsi embleem
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8

RAKENDUSLIKUD MEETMED

8.1 Karistused
8.1.1Seltsi liiget võidakse karistada järgnevatel põhjustel
 Eesti Vabariigi jahiseaduse, relvaseaduse või jahieeskirja rikkumine;
 Pärnumaa Jahimeeste Liidu põhikirja või Seltsi kodukorra rikkumine;
 Seltsi üldkoosoleku ja Seltsi juhatuse otsuste mittetäitmine;
 jahieetika rikkumine;
 jahtkonna vanema korralduste mittetäitmine;
 jahijuhataja, kütiliinivanema või ajuvanema korralduste eiramine.

8.1.2 Karistused Seltsi liikmetele





hoiatus
piirangud jahipidamisel
kuni kaheaastane jahikeeld
seltsi liikmeskonnast väljaarvamine

8.1.3 Karistusi on õigus määrata
 Jahijuhatajal, jahtkonna vanemal– hoiatus, piirangud jahipidamisel.
 Seltsi juhatusel – kõik karistused v.a. Seltsist väljaarvamine.
 Seltsi üldkoosolekul – kõik karistused.

8.1.4 Jahijuhataja poolt määratavad karistused
Jahijuhatajal on õigus määrata karistus sellel jahil toimunud rikkumiste eest, kus tema oli jahijuhataja. Jahijuhataja peab oma otsuse karistuse määramisest tegema teatavaks kogu jahiseltskonna
ees avalikult samal jahipäeval, kus rikkumine aset leidis. Jahijuhatajal on õigus teha ettepanekuid
Seltsi juhatusele karistuste määramiseks jahil asetleidnud rikkumiste eest.

8.1.5 Seltsi juhatuse poolt määratavad karistused
Seltsi juhatusel on õigus määrata karistusi jahijuhatajate, jahtkonna vanemate ja teiste Seltsi liikmete, samuti väljastpoolt Seltsi tulnud kirjalike ettepanekute põhjal. Seltsi juhatusel on õigus
määrata kõiki loetletud karistusi väljaarvatud Seltsist väljaheitmine, mille määramiseks teeb juhatus ettepaneku üldkoosolekule. Juhatus ei tohi määrata karistust eelnevalt asjaosaliselt seletust
saamata. Juhatuse poolt määratud karistust on võimalik edasi kaevata üldkoosolekule.

8.1.6 Üldkoosoleku poolt määratavad karistused
Üldkoosoleku pädevusse kuulub juhatuse ettepaneku alusel liikme (te) Seltsist välja arvamine.
Seltsist välja arvatud liikmel on õigus esitada vaie väljaarvamise kohta PJL volinike üldkoosolekule.
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8.2 Premeerimine
Seltsi liikmeid võidakse premeerida heade jahinduslike tulemuste ja aktiivse seltsialase töö eest.
Preemiad Seltsi liikmetele on järgnevad:
 suuruluki luba – korraldajaks jahtkonna vanem varem jahtkonnaliikmetega kokkulepitud
reeglite alusel
 tänukiri - otsustajaks juhatus;
 liikmemaksust vabastamine – otsustajaks juhatus;
 auliikmeks määramine - otsustajaks üldkoosolek;
 Aasta jahimeheks nimetamine ( kumbagist jahtkonnast üks jahimees ) – otsustajaks jahtkonna vanem
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