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Padise Jahimeeste Seltsi Põhikiri 

Vastu võetud 28062019  

 

MITTETULUNDUSÜHING PADISE JAHIMEESTE SELTSI PÕHIKIRI 

1. ÜLDSÄTTED   

1.1. Mittetulundusühingu nimi on Padise Jahimeeste Selts (edaspidi Selts). 

 

1.2. Selts on eraõiguslik juriidiline isik, mis oma tegevuses juhindub 

Mittetulundusühingute seadusest, samuti muudest Eesti Vabariigis kehtivatest 

õigusaktidest, käesolevast põhikirjast ja oma juhtorganite otsustest. 

 

1.3. Seltsi liikmeskonna moodustavad vabatahtlikult liitunud ning tegutsevad füüsilised ja 

juriidilised isikud, kelle ühiseks huvialaks on looduse ja jahindusega seonduv. 

 

1.4. Seltsil on oma nimega pitsat, sümboolika, iseseisev bilanss ja arveldusarve pangas. 

 

1.5. Seltsi asukoht on Eesti Vabariik, Harjumaa, Lääne-Harju vald, Harju-Risti küla. 

 

 

2. EESMÄRK JA PÕHILISED ÜLESANDED 

2.1. Seltsi eesmärgiks on jahipidamisega tegelemine, jahikultuuri ja jahipidamise 

mitmekülgne arendamine koos oma liikmete ühistegevuse koordineerimise ja nende 

huvide ja õiguste esindamisega, jahindus- ja laskespordihuvil põhineva tegevuse ja  

ühistegevuste korraldamine, sealhulgas jahilaskespordiga tegelemine, jahipidamise 

võimaldamine, jahijärelevalve ning muude jahindusega seotud ürituste läbiviimine  ja 

teenuste osutamine.  

2.2. Selts korraldab oma liikmetele jahipidamise võimaldamiseks juriidiliste ja füüsiliste 

isikute ning riigi- või muude asutustega lepingute sõlmimist jahipidamiseks 

kinnisasjal. Sellega seoses taotleb Selts jahipiirkondade kasutusõiguse load ning 

korraldab ja koordineerib Seltsi jahimaade haldamist. 

2.3. Selts korraldab jahindusalase info edastamist oma liikmetele, samuti viib läbi ja 

korraldab oma liikmetele teoreetiliste ja praktiliste oskuste tõstmise koolitusi ja 

õppuseid ning võtab osa  maaelu korraldamisest.  

2.4. Selts korraldab organisatsiooni finants- ja majandustegevust ning aruandlust. Seltsi   

majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.   

 

3. SELTSI  VARA   

3.1. Seltsi vara tekib tema liikmete liikmemaksudest, sihtotstarbelistest maksudest  ja 

muudest maksetest ja tegevusest saadud tuludest.   
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3.2. Selts võib  vallasasju ja kinnisasju soetada, arendada ja müüa.  

 

3.3. Seltsi liikmel ei ole õigust Seltsi varale, Seltsil ei ole õigust liikme varale. 

 

3.4. Selts vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga. 

 

4. SELTSI LIIKMED  

4.1. Seltsi liikmeks astumiseks võivad sooviavalduse esitada kõik füüsilised ja juriidilised 

isikud, kes omavad Seltsi  kasutuses  olevate  jahipiirkondade ringpiiris kinnisasju või 

on muul moel selle piirkonnaga isiklikult tugevalt seotud ning kes tunnustavad ja 

täidavad Seltsi põhikirja ja kodukorda, tunnevad Seltsi ja tema jahtkondade piire.  

 

4.2. Seltsi liikmeks astuv isik esitab kahe Seltsi liikme soovitusega kirjaliku sooviavalduse 

liikmeksastumise kohta koos jahipidamist lubava leppega maaomaniku ja Seltsi vahel 

ning peab läbima katseaja kahe aasta jooksul. Katseaja jooksul peab liikmeks astuja 

tõestama enda aktiivsust ja soovi osaleda Seltsi ja jahtkonna tegevuses, õppima 

selgeks Seltsi reeglid ja tavad ning nende vastu mitte eksima. 

 

4.3. Seltsi liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise valmistab ette Seltsi juhatus ja lõpliku 

otsuse teeb Seltsi üldkoosolek. 

 

4.4. Seltsi liikmeks vastuvõtmisel on Seltsi uus liige kohustatud tasuma Seltsi sisseastumis- 

ja liikmemaksu. 

 

4.5. Seltsi  liikmel on õigus Seltsist välja astuda esitades sellekohase avalduse Seltsi 

juhatusele. 

 

4.6. Juhatuse vastavasisulise ettepaneku järgselt võidakse Seltsi üldkoosoleku otsusega 

arvata Seltsi liige Seltsist välja ilma tema kirjaliku avalduseta järgmistel  juhtudel: 

4.6.1. Seltsi liikme surma korral; 

4.6.2. Seltsi liige ei ole tasunud üldkoosoleku poolt kehtestatud liikmemaksu 

üldkoosoleku poolt kehtestatud tähtaja jooksul; 

4.6.3. Seltsi liige ei täida põhikirjas ja kodukorras sätestatud kohustusi; 

4.6.4. Seltsi liige ei täida Seltsi juhtorganite seaduspäraseid korraldusi, rikub Seltsi 

üritustel kehtivat korda või ei täida temale pandud muid kohustusi; 

4.6.5.  Seltsi liige on kriminaalkorras karistatud relvaseaduse või jahiseaduse rikkumise 

või ühiskonnaohtliku tegevuse eest; 

4.6.6. Seltsi liige on oma süülise tegevusega kahjustanud Seltsi mainet, tekitanud Seltsile 

kahju või on kaotanud teiste Seltsi liikmete usalduse; 

4.6.7. Seltsi liige ei ole osalenud ilma mõjuva põhjuseta kolmel järjestikusel korral 

jahtkonna ja Seltsi üldkoosolekul; 

4.6.8.  Muudel põhjustel, mil üldkoosolek ei pea võimalikuks isiku jätkamist Seltsi 

liikmena. 

 

4.7. Seltsist üldkoosoleku otsusega välja arvatud liikmele tuleb tema väljaarvamise 

otsusest ja väljaarvamise põhjustest teatada vähemalt e-maili teel. 
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4.8. Seltsi juhatus peab Seltsi liikmete nimekirja, millesse kantakse järgmised andmed: 

4.8.1. füüsilise isiku ees-ja perekonnanimi, juriidilise isiku nimi ja registrinumber;  

4.8.2. elu- või asukoht,  postiaadress, kontakt telefon ja e-posti aadress;  

4.8.3. Seltsi liikmeks vastuvõtmise kuupäev, liikmelisuse lõppemise või väljaarvamise 

kuupäev ja põhjus;  

4.8.4. füüsilise isiku isikukood, juriidilise isiku registrikood; 

4.8.5. seltsisisesed ergutus- ja sanktsioonivahendid. 

 

4.9. Seltsi liige on kohustatud teatama Seltsi juhatusele oma kontaktandmete muutustest. 

 

5. SELTSI LIIKMETE  ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

5.1. Seltsi liikme õigused ja kohustused tekivad tema liikmeks vastuvõtmise päevast alates. 

Liikmel on õigus või kohustus: 

 

5.1.1. võtta isikliku hääleõigusega osa  Seltsi üldkoosolekust  või  teha  seda oma 

volitatud esindaja kaudu kirjaliku volituse alusel; 

5.1.2. valida Seltsi juhtimis- ja kontrollorganeid ning olla valitud peale katseaja läbimist  

Seltsi juhatusse ja revisjoni komisoni; 

5.1.3. saada teavet Seltsi tegevuse kohta ja vajadusel saada teavet Seltsi juhatuselt; 

5.1.4. Seltsist välja astuda;  

5.1.5. pidada jahti Seltsi jahipiirkonnas vastavalt Seltsi kodukorrale järgides kehtivat 

jahiseadust ja jahieeskirju; 

5.1.6. võtta osa Seltsi üritustest  ja kasutada teisi käesolevas põhikirjas ja Seltsi 

Kodukorras sätestatud õigusi. 

 

5.2. Seltsi liige on kohustatud:              

 

5.2.1. järgima ja täitma Eesti Vabariigis kehtivat  jahiseadust ja jahipidamise eeskirju, 

käesolevat põhikirja ja Seltsi  kodukorda, Seltsi ja jahtkonna otsuseid, tundma 

Seltsi ja jahtkondade piire, sõlmima endaga seotud maaomandi kohta Seltsiga 

jahipidamist lubava leppe. 

5.2.2. tasuma Seltsi üldkoosoleku poolt kehtestatud suuruses ja tähtaegadel sisseastumis- 

ja liikmemaksud, sihtotstarbelised ja muud maksud; 

5.2.3. hüvitama Seltsile oma tegevusest või tegevusetusest tekitatud kahju. 

 

5.3. Kohustuste mittetäitmisel võib piirata Seltsi liikme jahipidamise võimalusi Seltsi 

üldkoosoleku, juhatuse või jahtkonna juhatuse otsusega vastavalt põhikirjale või Seltsi 

kodukorrale. 

 

6. SELTSI ÜLDKOOSOLEK 

6.1. Seltsi liikmete üldkoosolek on Seltsi kõrgeim juhtimisorgan.  

 

6.2. Korralise üldkoosoleku kutsub kokku Seltsi juhatus kuue kuu jooksul arvates Seltsi 

majandusaasta lõppemisest. 

 

6.3. Erakorralise üldkoosoleku kutsub Seltsi  juhatus kokku järgmistel asjaoludel: 
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6.3.1. Seltsi juhatuse initsiatiivil, kui seda nõuavad Seltsi huvid. 

6.3.2. Vähemalt 1/10 Seltsi liikmete kirjalikul nõudmisel. 

 

6.4. Üldkoosoleku kokkukutsumisest tuleb liikmetele ette teatada vähemalt kümme päeva 

enne koosoleku toimumist, kusjuures kutses peab olema näidatud üldkoosoleku 

toimumise koht ja aeg, samuti koosoleku päevakorra ettepanek. 

 

6.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb või on esindatud üle poole 

Seltsi liikmetest. 

 

6.6. Juhul, kui üldkoosolek ei ole käesoleva põhikirja punktis 6.5. ettenähtud tingimuste 

kohaselt võimeline otsuseid vastu võtma, kutsub Seltsi juhatus kuu aja jooksul kokku 

uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus kokku kutsutud üldkoosolek on võimeline 

otsuseid vastu võtma, kui üldkoosolekul osaleb või on esindatud vähemalt 1/10 Seltsi 

liikmetest. 

 

6.7. Seltsi liikmetel on üldkoosoleku otsuste vastuvõtmisel üks hääl, Seltsi liige võib oma 

hääleõiguse volitada teisele seltsi liikmele lihtkirjaliku volikirja alusel. 

 

6.8. Seltsi liige ei saa osa võtta hääletamisest järgmiste küsimuste otsustamisel: 

6.8.1. temaga kohtuvaidluse alustamine või lõpetamine; 

6.8.2. Seltsi nõue tema vastu või tema vabastamine varalistest või muudest 

kohustustest; 

6.8.3. tema Seltsi vastuvõtmisel või Seltsist väljaarvamisel.  

 

6.9. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul 

osalenud hääleõiguslikest isikutest. 

 

6.10. Üldkoosoleku otsuse vastuvõtmiseks on vajalik 2/3 koosolekul osalenud liikme  ja 

nende volitatud esindaja poolthäält, kui otsustatakse: 

6.10.1. Seltsi põhikirja muutmist, täiendamist või uue vastuvõtmist; 

6.10.2. Seltsi ühinemine, jagunemine või  lõpetamine. 

 

6.11. Üldkoosoleku pädevusse kuulub: 

6.11.1. põhikirja muutmine, täiendamine ja vajadusel uue põhikirja vastuvõtmine. 

6.11.2. Seltsi kodukorra vastuvõtmine ja kinnitamine, kodukorda sisse viidud  

muudatuste kinnitamine ja vajadusel uue kodukorra vastuvõtmine ja 

kinnitamine; 

6.11.3. Seltsi eesmärgi muutmine; 

6.11.4. Seltsi ühinemise, jagunemise ja tegevuse lõpetamise otsustamine; 

6.11.5. majandusaasta tegevussuundade, eelarve ja aruande kinnitamine; 

6.11.6. Seltsi  juhatuse liikmete arvu määramine, nende valimine ja ennetähtaegne 

tagasikutsumine; 

6.11.7. Seltsi  juhatuse liikmete tasustamise aluste ja  korra kehtestamine; 

6.11.8. revisjonikomisjoni liikmete arvu määramine, nende valimine ja ennetähtaegne 

tagasikutsumine; 

6.11.9. Seltsi juhatuse esimehe ja aseesimehe  valimine ning  ennetähtaegne 

tagasikutsumine; 

6.11.10. järelevalve Seltsi  juhatuse  tegevuse üle, juhatuse  ja revisjoni komisjoni  

aruandlusele hinnangu andmine; 
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6.11.11. Seltsi liikmetele sisseastumis- ja liikmemaksu, sihtotstarbeliste maksete ning 

muude maksete suuruse ja tasumise tähtaegade kehtestamine. Samuti liikme(te) 

maksetest vabastamine; 

6.11.12. Seltsi sümboolika kinnitamine; 

6.11.13. jahtkondade moodustamine, muutmine ja lõpetamine; 

6.11.14. järelevalve teostamine Seltsi juhatuse tegevuse üle.  

 

7. SELTSI JUHATUS 

7.1. Seltsi juhatus on alaliselt tegutsev Seltsi juhtimis- ja esindusorgan. 

 

7.2. Seltsi juhatuse liikmete arv on kümme.  

 

7.3. Seltsi juhatusse peaks kuuluma vähemalt iga jahtkonna esimees ning igal jahtkonnal 

peab juhatuses olema esindatud vähemalt kaks liiget. Iga jahtkond esitab juhatuse 

esimehe ja aseesimehe võimalikud kandidaadid. Juhatuse aseesimehe  kandidatuuri 

esmaesitamise õigus on juhatuse esimehel ning see ei pea kattuma jahtkondade 

esitatud kandidaadiga. 

 

7.4. Seltsi juhatuse liikmed, esimees ja aseesimees valitakse tähtajaga  kolmeks aastaks. 

 

7.5. Seltsi  juhatuse tööd korraldab ja juhib Seltsi juhatuse esimees, tema äraolekul Seltsi 

juhatuse aseesimees. 

 

7.6. Seltsi juhatuse esimees: 

7.6.1. juhib Seltsi tegevust kooskõlas kodukorra ning üldkoosoleku ja juhatuse otsustega 

ning esindab Seltsi teistes organisatsioonides;  

7.6.2. Seltsi juhatuse esimees vastutab juhatuse töö ja info leviku eest jahtkonna 

esimeestele; 

7.6.3. Seltsi juhatuse esimehel on õigus anda volitusi Seltsi esindamiseks Seltsi 

liikmetele;  

7.6.4. Seltsi juhatuse esimees  liikmemaksu määraks on 0 eurot;  

7.6.5. Seltsi juhatuse esimehe kandidaat peaks olema olnud Seltsi liige vähemalt 5 

aastat;  

7.6.6. Seltsi juhatuse aseesimehe kandidaadi nimetamise eelisõigus on juhatuse 

esimehel; 

7.6.7. Seltsi juhatuse esimehe puudumisel asendab teda Seltsi aseesimees. 

 

7.7. Seltsi juhatuse liikmed kantakse registrikaardile. Seltsi võivad kõigis õigustoimingutes 

eraldi esindada juhatuse esimees ja ühiselt 2 juhatuse liiget, kelle nimed määratakse 

juhatuse koosoleku otsusega. Nimetatud isikutel on ka õigus ilma Seltsi üldkoosoleku 

otsuseta kinnisasju või registrisse kantud vallasasju võõrandada ja asjaõigusega 

koormata. Nimetatud piirang kantakse registrikaardile. 

 

7.8. Seltsi juhatuse pädevusse kuulub:   

7.8.1. Seltsi majandusaasta eelarve koostamine, tegevussuundade väljatöötamine ja 

tegevuste ettevalmistamine üldkoosoleku kinnituse saamiseks ning samade 

tegevuste jälgimine;  
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7.8.2. ettepanekute tegemine Seltsi üldkoosolekule liikmemaksude ja 

sisseastumismaksude suuruse ja maksetingimuste kinnitamiseks; 

7.8.3. Seltsi vahendite kasutamise korra, Seltsi poolt osutatavate teenuste ja jahilubade  

hindade  ning nende eest  tasumise korra kehtestamine; 

7.8.4. Seltsisiseste majandamisüksuste moodustamine ja nende tegevuste 

kooskõlastamine; 

7.8.5. jahiturismi, külalisjahtide, õppekogunemiste, näidisjahtide ja ühisürituste 

korraldamine ning läbiviimine, 

7.8.6. töötajate töölevõtmine, nendega töölepingu  ja varalise  vastutuse lepingute 

sõlmimine; 

7.8.7. Seltsi raamatupidamise korraldamine, aastaaruande ja tegevusaruannete 

koostamine ja Seltsi üldkoosolekule esitamine; 

7.8.8. Seltsi liikmete registri pidamine, kogu Seltsi dokumentatsiooni korraldamine, 

säilitamine ja arhiveerimine; 

7.8.9. muude põhikirjas ja kodukorras sätestamata küsimuste ja probleemide 

lahendamine. 

 

7.9. Seltsi juhatuse koosoleku kutsub kokku Seltsi juhatuse esimees vastavalt vajadusele, 

kuid mitte harvem kui kord kvartalis.  

 

7.10. Seltsi  juhatuse koosoleku võib kokku kutsuda  Seltsi revisjonikomisjon või 1/3 

Seltsi juhatuse  liikmete nõudmisel. 

 

7.11. Seltsi juhatus võib otsuseid vastu võtta juhul  kui juhatuse koosolekul osaleb üle 

poole juhatuse liikmetest. 

 

7.12. Seltsi  juhatuse otsuste vastuvõtmiseks on nõutav juhatuse koosolekul osalenud 

juhatuse liikmete poolthäälte enamus. Kui hääled jagunevad võrdselt, saab otsuse 

vastuvõtmisel otsustavaks juhatuse esimehe hääl. Juhatuse koosolekud 

protokollitakse  ja allkirjastatakse koosoleku juhtaja ja protokollija poolt. Protokollid 

säilitatakse ja protokollide koopiad  saadetakse juhatuse liikmetele 14 päeva jooksul. 

 

7.13. Majandusaasta lõppedes koostab Seltsi juhatus Seltsi raamatupidamise aastaaruande 

ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras ning head raamatupidamistava järgides. 

 

7.14. Seltsi  juhatus esitab aastaaruanded Seltsi üldkoosolekule kinnitamiseks vähemalt 

kuue kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest. Esitatud ja kinnitatud 

majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed. 

 

7.15. Seltsi juhatuse liikmed vastutavad juhatuse pädevusse kuuluvate otsuste 

vastuvõtmise ja otsuste täitmata jätmise tagajärjel seltsile tekitatud kahju eest 

solidaarselt. 

 

 

8. SELTSI  JAHTKOND 

8.1. Padise Jahimeeste Seltsi liikmeskond on jaotunud neljaks jahtkonnaks, mille piirid on 

seltsisiseselt kokkulepitud, konkreetsed ja kaardistatud. Jahtkonna liikmel on õigus 

tegeleda jahipidamisega jahtkonna piirides, kui ei ole kokku lepitud teisiti vähemalt 
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Seltsi juhatuse tasemel ning vastavalt märgitud jahiloal. Teises jahtkonnas 

jahipidamiseks tuleb eelnevalt teavitada teise jahtkonna esimeest ning saada nõusolek. 

 

8.2. Jahtkondadeks on Padise, Madise, Pae ja Risti jahtkonnad. 

 

8.3. Jahtkonna eesmärgiks ja vastutuseks on korraldada oma jahtkonna piires jahipidamist 

ning korraldada haldamist. Jahtkonna jaoks on kohustuslikud kõik Seltsi reeglid ning 

Seltsi üldkoosoleku ja juhatuse otsused. Sealjuures jahtkond: 

8.3.1. vastutab enda täisväärtusliku esindamise eest kõikides Seltsi tegevustes, 

sealhulgas ühistegevused, jahijärelevalve; 

8.3.2. korraldab jahipidamisega seotud lubavate ja keelavate lepete sõlmimist ja 

säilitamist, peab arvestust maaomanikega sõlmitud jahipidamisega seotud lepete 

kohta, esitab vastavad andmed Seltsi juhatusele; 

8.3.3. korraldab efektiivselt ja eetiliselt jahipidamist, väljastab oma jahtkonna piires 

jahipidamiseks jahilubasid ning peab nende üle arvestust; 

8.3.4. koordineerib infojagamist Seltsi juhatuse ja jahtkonna liikmete vahel; 

8.3.5. vähemalt kord aastas korraldab enne Seltsi üldkoosolekut jahtkonna liikmetele 

koosoleku, mille käik protokollitakse ja esitatakse Seltsi juhatusele esimesel 

võimalusel ning enne järgmist juhatuse koosolekut; 

8.3.6. korraldab ulukite seiret ning ulukihooldetöid ja nendega seotud aruandlust 

jahtkonnas vastavalt Seltsi reeglitele; 

8.3.7. korraldab jahtkonna majandustegevust ning peab selle üle korrektset arvestust; 

8.3.8. jälgib ja annab aru Seltsi juhatusele ja üldkoosolekule oma jahtkonna liikmete 

kohustuste täitmise üle, jälgib muu hulgas liikmelisusega seotud maksude 

õigeaegset tasumist; 

8.3.9. korraldab jahtkonna ja Seltsi majandustegevusega seotud korrektsete andmete ja 

algdokumentide igakuist esitamist Seltsi raamatupidamisele. 

 

8.4. Igal jahtkonnal on jahtkonna liikmete poolt valitud juhatus, mis koosneb vähemalt 

kahest liikmest. Jahtkonna juhatuse liikmed korraldavad jahtkonna ülesannete täitmise 

ning jahtkonna esimehe ja aseesimehe valimise. Jahtkonna esimees ja aseesimees 

kuuluvad Seltsi juhatuse hulka. Jahtkonna juhatuse liikmed valitakse 3 aastaseks 

tähtajaks. 

 

8.5. Jahtkonna juhatus korraldab oma jahtkonna piirides kõiki Seltsi põhitegevusi, täidab 

Seltsi eesmärke ja jahtkondadele antud ülesandeid ning vastutab eelneva eest. 

 

8.6. Ainult jahtkondade esimeestel on õigus ulukiküttimise lubade väljastamiseks ning 

kohustus selle üle arvepidamiseks. 

 

8.7. Jahtkonna liige peab teavitama viivitamatult teise jahtkonna esimeest või teisi sama 

jahtkonna juhatuse liikmeid olukorrast, kus jahtkonna liige või liikmed sisenevad 

jahipidamise käigus planeerimatult teise jahtkonna piiridesse. 

 

 

9. JÄRELEVALVE TEOSTAMINE 
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9.1. Seltsi Üldkoosolek teostab järelevalvet Seltsi juhatuse ja komisjonide tööde üle.  Selle 

ülesande täitmiseks valib Seltsi Üldkoosolek revisjonikomisjoni. Vajaduse korral võib 

üldkoosolek määrata audiitorkontrolli.  

 

9.2. Revisjonikomisjoni liikmete arv määratakse üldkoosolekul. Revisjonikomisjon on 

aruandekohustuslik Seltsi Üldkoosoleku ees.  

 

9.3. Revisjonikomisjon valitakse Seltsi üldkoosolekul tähtajaga kolmeks aastaks ja 

komisjoni või tema liikmete ennetähtaegse asendusvalimise või tagasikutsumise 

otsustab üldkoosolek vastavalt vajadusele. 

 

9.4. Revisjonikomisjoni liikmeteks ei tohi olla Seltsi ega jahtkonna juhatuse liikmed ega 

Seltsi töötajad. 

 

9.5. Revisjonikomisjoni pädevusse kuulub: 

9.5.1. Seltsi finantsmajandusliku tegevuse kontrolli teostamine, selle vastavus 

õigusaktidele ja Seltsi huvidele; 

9.5.2. Kontroll Seltsi juhatuse ja jahtkondade juhatuste, nende otsuste ja tegevuse üle, 

samuti Seltsi tegevuse üle lähtuvalt Seltsi huvidest ja vastavalt Seltsi põhikirjale ja 

kodukorrale. 

9.5.3. Revideerimisaruannete ja ettepanekute koostamine Seltsi  tegevuse parendamiseks   

ja nende esitamine üldkoosolekule seisukoha võtmiseks ja kinnitamiseks. 

9.5.4. Juhatuselt Seltsi finants- ja majandustegevuse üle teostatud audiitorkontrolli 

tulemuse revisjonikomisjonile esitamise nõudmine. 

 

10. SELTSI TEGEVUSE LÕPETAMINE 

10.1. Seltsi tegevus lõpetatakse: 

10.1.1. Üldkoosoleku otsusega; 

10.1.2. Juhul kui Seltsi on jäänud vähem kui neli liiget; 

10.1.3. Muudel seaduses ettenähtud alustel.   

 

10.2. Seltsi likvideerimise kord ja läbiviimine lahendatakse Eesti Vabariigi 

seadusandlusega ettenähtud korras ja viisil. Seltsi likvideerijateks on Seltsi  

üldkoosoleku poolt määratud isikud. 

 

10.3. Seltsi lõpetamise korral jaotatakse allesjäänud varad selleks  õigustatud isikute vahel. 

Vara ei või õigustatud isikute vahel jagada enne kuue kuu möödumist Seltsi 

lõpetamise registrisse kandmisest ja likvideerimisteate avaldamisest. 

 

11. SELTSI ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE 

11.1. Selts võib ühineda ainult mittetulundusühinguga ja jaguneda ainult 

mittetulundusühinguteks. See võib toimuda ainult seaduses sätestatud korras. 


