Padise jahimeeste Seltsi kodukord,
Vastu võetud 28.06.2019
PADISE JAHIMEESTE SELTSI KODUKORD

Padise Jahimeeste Seltsi kodukord on seltsi sisekorra eeskiri mille eesmärgiks on reguleerida ja
korraldada Seltsi tegevust lisaks Põhikirjale. Kodukorra järgimine on kohustuslik kõikidele Seltsi
liikmetele ja jahikülalistele. Kinnitatud kodukorra kaudu väljendab oma tahet seltsi kõrgeim
juhtimisorgan Seltsi Üldkoosolek.
1. LIIKMED
1.1. Liikme õigused:
1.1.1. võtta osa Seltsi üldkoosolekust;
1.1.2. võtta osa Seltsi korraldatud üritustest;
1.1.3. pidada jahti ja kasutada Seltsi halduses olevaid jahiressursse vastavalt kehtivale
seadusandlusele ja Seltsi poolt kehtestatud korrale;
1.1.4. kasutada Seltsi käsutuses olevaid ruume, infot ja vahendeid;
1.1.5. esitada Seltsi juhatusele ettepanekuid ja järelpärimisi;
1.1.6. Seltsi liikme õiguste teostamine ei või minna vastuollu Seltsi tegevuse eesmärkide ja
kodukorraga ning ei tohi kahjustada teiste Seltsi liikmete õigusi;
1.1.7. valida ja olla valitud peale katseaja läbimist Seltsi juhtorganitesse. Seltsi
juhtorganitesse ei saa kuuluda teiste jahiseltside juhtorganisse kuuluv liige;
1.1.8. Seltsi liige kuulub reeglina ühte Seltsi jahtkonna koosseisu;
1.1.9. Seltsi liige võib kuuluda samaaegselt ka veel mõnda teise jahindusorganisatsioonivõi ühingusse, sellest peab teatama Seltsi juhatusele.
1.2. Liikme kohustused:
1.2.1. Järgima käesolevat Seltsi kodukorda ja Seltsi põhikirja ning Eesti Vabariigi seadusi;
1.2.2. võtma osa ulukite käitlemisest ja muudest vajalikest toimingutest jahi käigus ja peale
aktiivse jahi lõppu, juhul kui jahijuhataja ei otsusta teisiti;
1.2.3. võtma osa Seltsi tegevusest;
1.2.4. kasutama säästlikult ja otstarbekalt Seltsi vara;
1.2.5. hoidma Seltsi mainet;
1.2.6. osalema korralistel ja erakorralistel üldkoosolekutel ja valituna osalema ka
juhtorganite töös;
1.2.7. täitma muid käesolevast kodukorrast tulenevaid kohustusi.
1.3. Seltsi liikmetele kohustuste kehtestamine kuulub juhatuse ja jahtkonna esimehe pädevusse.
Juhatuse või jahtkonna esimehe poolt kohustuste kehtestamisega mittenõustumisel on
Seltsi liikmel õigus juhatuse otsus edasi kaevata üldkoosolekule, kelle otsus on lõplik.
1.4. Liikme väljaarvamise kord
1.4.1. Seltsi liige võib liikmeskonnast välja astuda isikliku avalduse alusel, mille peab heaks
kiitma Seltsi juhatus. Liikmeksolek lõpeb ka Seltsi liikme surma korral.

1.4.2. Seltsi liige võidakse liikmeskonnast välja arvata üldkoosoleku otsusega, juhul kui:
1.4.2.1. ta ei ole tasunud õigeaegselt liikmemaksu;
1.4.2.2. ta ei täida Seltsi juhtorganite korraldusi, rikub Seltsi üritustel kehtivat korda või
ei täida temale pandud muid kohustusi;
1.4.2.3. ta on kriminaalkorras karistatud relvaseaduse või jahiseaduse rikkumise eest
või ühiskonnaohtliku tegevuse eest;
1.4.2.4. ta on oma süülise tegevusega kahjustanud Seltsi mainet, tekitanud Seltsile
kahju või on kaotanud teiste Seltsi liikmete usalduse;
1.4.2.5. ei ole osalenud ilma mõjuva põhjuseta kolmel järjestikusel korral jahtkonna ja
üldkoosolekul;
1.4.2.6. muudel põhjustel, mil üldkoosolek ei pea võimalikuks isiku jätkamist Seltsi
liikmena.
1.4.2.7. Seltsi liikmeskonnast väljaarvamise otsustab üldkoosolek juhatuse ettepanekul.
Seltsi liikmest välja arvamise otsus tuleb isikule kirjalikult teatavaks teha
vähemalt e-posti teel. Seltsi liikmest väljaastumise ega väljaarvamise korral
liikmemaksu ega muid liikme poolt teostatud makseid ja ühistegevusega
soetatud (tehtud) vara ei tagastata.
1.5. Seltsi maksud
Seltsi liikmemaksu (ka Seltsi sisseastumismaksu) määrad ja tasumise tähtajad otsustab iga-aastaselt
Seltsi üldkoosolek. Üldkoosolek otsustab vajadusel täiendavate maksete kehtestamise ja nende
maksete tasumise korra ja tähtajad.

1.6. Seltsi Juhatuse ettepanekul iga-aastaselt üldkoosolek kinnitab jooksval kalendriaastal
liikmemaksust vabastused või eritingimused:
1.6.1. Vabastus liikmemaksust ajateenijale Eesti Vabariigi Kaitseväes (liige esitab
sellekohase avalduse Seltsi juhatusele);
1.6.2. Vabastus kuni 18-aastased õpilastele ( liikmed esitavad sellekohase avalduse Seltsi
juhatusele);
1.6.3. Vabastus liikmetele vanusega alates 70. eluaastast;
1.6.4. Liikmetele vanusest alates 60. eluaastat maksavad liikmemaksu 50% ulatuses;
1.6.5. Invaliidsuspensionäride liikmemaksuvabastuse määra ja ettepanekud teeb juhatus
üldkoosolekule iga-aastaselt vastavalt laekunud avaldustele;
1.6.6. Vabastust liikmemaksust Seltsi auliikmele.
1.7. Seltsi liikmete ergutused
1.7.1. Seltsi auliige:
1.7.1.1. Seltsi auliikmeks valimine on Seltsi poolt eriline lugupidamisavaldus nendele
isikutele, kellel on kaalukaid, olulise ja otsustava tähtsusega teeneid Seltsi
eesmärkide elluviimisel või sellele kaasaitamisel.
1.7.1.2. Auliige on olnud aktiivne Seltsi asutajaliige, on olnud korduvalt valitud Seltsi
juhtorganitesse ja seal alati edukalt Seltsi huvides tegutsenud, esindanud
Seltsi paljudel tasanditel, s.h. nii riiklikel kui ka ühiskondlikel tasanditel.
1.7.1.3. Seltsis oleku staaž on vähemalt 20 aastat.

1.7.1.4.
1.7.1.5.

Auliige on autoriteetne, inimesena ja jahimehena on tema renomee laitmatu.
Seltsi auliikme valib Seltsi Üldkoosolek lihthäälte enamusega, auliikme
kandidatuuri esitab Seltsi juhatus jahtkondade juhatuste esildise põhjal.
1.7.1.6. Auliiget autasustatakse hinnalise meeneplaadiga ja Seltsi Kuldse
Teenetemärgiga.
1.7.1.7. Auliige on vabastatud kõikidest Seltsi maksudest ja hoogtööpäevakute
kohustustest. Seltsi juhatus võib iga-aastaselt eraldada auliikmele tasuta
küttimisload metskitse ja metssea küttimiseks kogu Seltsi hallatavatel
jahimaadel.
1.7.1.8. Auliikme staatus märgitakse ära Seltsi liikmete registris vastaval real, ära
näidates omistamise põhjuse lühikirjelduse ja omistamise kuupäeva.
1.7.1.9. Auliikme nimetuse kandjaid ei tohiks reeglina olla rohkem kui 5 Seltsi
tegevliikmetest.
1.7.1.10. Auliikme staatust saab omistada vaid Seltsi 0-ga lõppevatel aastapäevadel
Seltsi pidulikul koosviibimisel.
1.7.1.11. Auliikme nimetuse võib ära võtta ainult Seltsi Üldkoosolek.
1.7.2. Seltsi Kuldne Teenetemärk
1.7.2.1. Seltsi Kuldne Teenetemärk antakse Seltsi tegevliikmele, kellel on Seltsis oleku
staaži vähemalt 15 aastat ja kellel on väga suuri teeneid Seltsi arengus, korduv
osalus valituna Seltsi juhtorganite töösse, nii Seltsi juhatustesse kui ka
jahtkondade juhatustesse.
1.7.2.2. Seltsi liikmena on ta aktiivselt ja edukalt esindanud Seltsi paljudel tasanditel,
tema aktiivne tegevus on Seltsi arengule olnud olulise tähtsusega.
1.7.2.3. Inimese ja jahimehena on tema renomee laitmatu.
1.7.2.4. Seltsi Kuldse Teenetemärgi saaja peab olema eelnevalt autasustatud Seltsi
Hõbedase Teenetemärgiga, tema kanditaatuuri esitavad Seltsi jahtkondade
juhatused kooskõlas Seltsi juhatusega, kanditatuuri kinnitab Seltsi juhatus ja
otsus peab olema konsensuslik.
1.7.2.5. Seltsi Kuldse Teenetemärgiga käib kaasas ka hinnaline meene.
1.7.2.6. Seltsi juhatus võib iga-aastaselt eraldada Seltsi Kuldsele Teenetemärgi
omanikule tasuta küttimisloa metskitsele ja metsseale Seltsi juhatuse poolt
määratud jahialal.
1.7.2.7. Seltsi Kuldse Teenetemärgi omaniku staatus märgitakse ära Seltsi liikmete
registris vastaval real, ära näidates omistamise asjaolude lühikirjelduse ja
omistamise kuupäeva.
1.7.2.8. Seltsi Kuldse Teenetmärgi omanikke ei tohiks reeglina olla rohkem kui 15 Seltsi
tegevliikmetest.
1.7.2.9. Seltsi Kuldset Teenetemärki saab omistada vaid seltsi 0-ga lõppevatel
aastapäevadel Seltsi pidulikul koosviibimisel.
1.7.2.10. Seltsi Kuldset Teenetemärki kantakse pidulikel koosviibimistel pintsaku vaskul
revääril ja jahil olles jahiriietusel vaskul pool rinnal.
1.7.2.11. Seltsi Kuldset Teenetemärki saab ära võtta vaid Seltsi Üldkoosolek, äravõetud
märk tuleb tagastada Seltsi juhatusele 10 päeva jooksul.

1.7.3. Seltsi Hõbedane Teenetemärk
1.7.3.1. Seltsi Hõbedane Teenetemärk antakse Seltsi tegevliikmele, kellel on Seltsis
oleku staaži vähemalt 10 aastat ja kellel on suuri teeneid Seltsi arengus seoses
tema aktiivse tegevusega tegevusega Seltsi ja jahtkonna tasandil, korduv
osalus jahtkonna juhtatuses, jahtkonna ühistegevuse korrralduse
eestvedajana, jahtkonna ja Seltsi esindamine võistlustel, kokkutulekutel ja
muudel üritustel.
1.7.3.2. Hõbedase Teenetemärgi saaja on aktiivselt kaasatud jahtkonna arengu
valdkondadesse nagu noorte jahimeeste väljaõpe, jahilaskesport, tegelemisse
tõujahikoertega jms.
1.7.3.3. Hõbedase Teenetemärgi saaja peab olema autasustatud Seltsi Tänukirjaga
vähemalt kahel korral, tema kanditatuuri esitavad Seltsi juhatusele
kinnitamiseks Seltsi jahtkondade juhatused.
1.7.3.4. Seltsi juhatuse otsus peab olema konsensuslik.
1.7.3.5. Seltsi Hõbedase Teenetemärgiga käib kaasas ka hinnaline meene.
1.7.3.6. Seltsi Hõbedase Teenetemärgi omaniku staatus märgitakse ära Seltsi liikmete
registris vastaval real, ära näidates omistamise asjaolude lühikirjelduse ja
omistamise kuupäeva.
1.7.3.7. Seltsi Hõbedase Teenetemärgi omanikke ei tohiks reeglina olla rohkem kui 25
Seltsi tegevliikmetest ja Seltsi Hõbedast Teenetemärki saab omistada vaid
seltsi 5 ja 0-ga lõppevatel pidulikel koosviibimistel.
1.7.3.8. Seltsi Hõbedast Teenetemärki kantakse pidulikel koosviibimistel pintsaku
vaskul revääril ja jahil olles jahiriietusel vaskul pool rinnal.
1.7.3.9. Seltsi Hõbedast Teenetemärki saab ära võtta vaid Seltsi Üldkoosolek,
äravõetud märk tuleb tagastada Sseltsi juhatusele 10 päeva jooksul.
1.7.4. Seltsi Tänukiri
1.7.4.1. Seltsi Tänukiri antakse Seltsi tegevliikmele, kellel on Seltsis oleku staažiga
vähemalt 3 aastat ja kes on silma paistnud aktiivse tegutsemisega Seltsi
jahtkonna tasandil ühes või mitmes jahtkonna tegevuse alamvaldkonnas
(ulukihooldetööd, noorte õpe, jahilaskesport, tõujahikoerad jne).
1.7.4.2. Seltsi Tänukirja saaja kandidatuuri esitavad Seltsi juhatusele kinnitamiseks
jahtkondade juhatused.
1.7.4.3. Seltsi juhatus otsustab Tänukirja omistamise lihthäälte enamusega.
1.7.4.4. Seltsi Tänukirjaga käib kaasas mälestusese.
1.7.4.5. Seltsi Tänukirja omaniku staatus märgitakse ära Seltsi liikmete registris vastaval
real, ära näidates Tänukirja omistamise kuupäeva.
1.7.5. Seltsi Liikmemärk
1.7.5.1. Seltsi Liikmemärk antakse igale seltsi tegevliikmele sõltumata tema vanusest ja
positsioonist Seltsis.
1.7.5.2. Seltsi juhatus võib Seltsi Liikmemärgi oma otsusega anda ka isikule, kes ei
kuulu küll Seltsi liikmeskonda, kuid suhtub Seltsi ja Seltsi tegevusse toetava
poolehoiuga, näiteks maaomanikud, vallaametnikud, ettevõtjad jne.

1.7.6. Muud tähelepanuavaldused
1.7.6.1. Seltsi liikmete juubelisünnipäevade ära märkimine loodus-ja jahindusajakirjas
„Eesti Jahimees” alates 50. eluaastast 0-ga lõppevatel juubelitel.
2. RAKENDUSLIKUD MEETMED
2.1. Sanktsioneerimine
2.1.1. Seltsi liiget võidakse sanktsioonidega karistada järgnevatel põhjustel:
2.1.1.1. Jahipidamise käigus või jahipidamisega seotult jahiseaduse, relvaseaduse,
jahieeskirja rikkumine või muu seaduse rikkumine
2.1.1.2. Padise Jahimeeste Seltsi põhikirja või kodukorra rikkumine;
2.1.1.3. Seltsi üldkoosoleku, Seltsi juhatuse ja jahtkonna esimehe seaduspäraste otsuste
mittetäitmine;
2.1.1.4. jahieetika ja jahiohutuse rikkumine;
2.1.1.5. jahijuhataja, kütiliinivanema või ajuvanema korralduste eiramine.
2.1.2. Karistused Seltsi liikmetele:
2.1.2.1. hoiatus;
2.1.2.2. piirangud jahipidamisel;
2.1.2.3. kuni kaheaastane jahikeeld Seltsi jahialadel;
2.1.2.4. Seltsi liikmeskonnast väljaarvamine.
2.1.3. Karistusi on õigus määrata:
2.1.3.1. jahijuhatajal ja jahtkonna juhatusel – hoiatus, piirangud jahipidamisel;
2.1.3.2. Seltsi juhatusel – kõik karistused v.a. Seltsist väljaarvamine;
2.1.3.3. Seltsi üldkoosolekul – kõik karistused.
2.1.4. Kõik karistused tuleb vormistada kirjalikult ning esitada Seltsi juhatusele ja karistada
saanud isikule.
2.1.5. Karistusi võib kirjalikult edasi kaevata Seltsi juhatusele ja üldkoosolekule.
2.1.6. Jahijuhataja ja jahtkonna juhatuse poolt määratavad karistused
2.1.6.1. Jahijuhatajal on õigus määrata karistus sellel jahil toimunud rikkumiste eest,
kus tema oli jahijuhataja.
2.1.6.2. Jahijuhataja peab oma otsuse karistuse määramisest tegema teatavaks kogu
jahiseltskonna ees avalikult samal jahipäeval, kui rikkumine aset leidis.
2.1.6.3. Jahijuhatajal on õigus teha ettepanekuid Seltsi juhatusele karistuste
määramiseks jahil asetleidnud rikkumiste eest.
2.1.6.4. Jahtkonna juhatusel on õigus menetleda ja määrata karistusi oma jahtkonna
liikmetele rikkumise toimumise hooajal või hiljemalt kuu jooksul peale hooaja
lõppu.
2.1.6.5. Jahijuhataja ja jahtkonna juhatuse poolt määratud karistustest tuleb teatada
Seltsi juhatust kirjalikult.
2.1.7. Seltsi juhatuse poolt määratavad karistused

2.1.7.1.

2.1.7.2.
2.1.7.3.

Seltsi juhatusel on õigus menetleda ja määrata karistusi jahijuhatajate,
jahtkonna esimeeste ja teiste Seltsi liikmete, samuti väljastpoolt Seltsi tulnud
kirjalike kaebuste põhjal.
Seltsi juhatusel on õigus määrata kõiki loetletud karistusi, väljaarvatud Seltsist
väljaheitmine, mille määramiseks teeb juhatus ettepaneku üldkoosolekule.
Juhatuse poolt määratud karistust on võimalik edasi kaevata üldkoosolekule.

2.1.8. Üldkoosoleku poolt määratavad karistused
2.1.8.1. Üldkoosolek võib menetleda ja määrata karistusi juhatuse ettepanekul.
2.1.8.2. Isikul, kelle suhtes on esitatud kaebus, on õigus esitada oma seletus isiklikult
või kirjalikult menetluse käigus. Seletuse andmist osapooltele tuleb
võimaldada. Seletuse andmata jätmine ei takista karistamist.
2.2. Premeerimine
2.2.1. Seltsi liikmeid võidakse premeerida heade jahinduslike tulemuste ja aktiivse
seltsialase töö eest. Preemiad Seltsi liikmetele on järgnevad:
2.2.1.1. Suuruluki küttimise luba – korraldajaks jahtkonna vanem varem
jahtkonnaliikmetega kokkulepitud reeglite alusel;
2.2.1.2. tänukiri – otsustajaks juhatus;
2.2.1.3. liikmemaksust vabastamine – otsustajaks juhatus;
2.2.1.4. auliikmeks määramine - otsustajaks üldkoosolek.
3. JAHIPIDAMINE
3.1. Jahipidamise kord
Jahil olles tuleb kinni pidada Eesti Vabariigi ja kohalike omavalitsuste poolt kehtestatud õigusaktidest
ning jahipidamise heast tavast.
Jahipidamine tuleb igal korral registreerida vastavalt iga jahtkonna reeglitele.

3.2. Individuaaljaht
Individuaaljaht on jaht, mida peetakse üksi ning millele kehtivad samad eetilised ja ohutusreeglid kui
ühisjahil. Seltsi mitteliikmed individuaaljahti Seltsi jahialal pidada ei tohi, alati peab jahil viibima ka
Seltsi liige v.a. linnujahil rannikul ning maaomanik väikeulukijahil oma maaomandi piires.

3.3. Ühisjaht
Ühisjaht on jaht, millest võtavad osa kaks või enam jahimeest. Ühisjahti juhatab jahijuhataja, kes
valitakse enne ühisjahi algust. Meelespea jahilisele:
3.3.1. Saabu kokkulepitud ajal ja valmistu tõsiseks metsaretkeks, vastavalt aastaajale ja
ilmastikule.
3.3.2. Võimalusel kasuta transpordiks maastikuautot ja paku teistele küüti.

3.3.3. Ohutuse tagamiseks kanna kindlasti looduses selgelt eristuvat punast või oranži
pealiskuube või vesti ja võimalusel ka samatoonilist peakatet.
3.3.4. Võimalusel kasuta raadiosaatjat paremaks infovahetuseks. Raadiosaatja kasutamisel
edasta ainult konkreetse jahiga seotud asjakohast infot, arusaadavalt ja konkreetselt.
3.3.5. Jahijuhataja kohustused:
3.3.5.1. koostada jahist osavõtjate nimekiri;
3.3.5.2. määrata jahipidamise viis;
3.3.5.3. määrata vajadusel ajujahil üks või enam kütiliinivanemat ja ajuvanemat;
3.3.5.4. määrata kütid ja ajajad;
3.3.5.5. organiseerida saagi realiseerimine või jagamine;
3.3.5.6. eemaldada jahist jahieeskirju rikkunud osavõtja(d);
3.3.5.7. kõrvaldada jahilt joobe tunnustega isikud;
3.3.5.8. teavitama jahist osavõtjaid jahiohutuse nõuetest, küttida lubatud jahiulukitest
ja loale märgitud erinõuetest;
3.3.5.9. võtma tarvitusele vajalikud abinõud õnnetusjuhtumite korral;
3.3.5.10. tegema jahiuluki surmamise ja haavamise korral märke jahiloale;
3.3.5.11. esitama jahtkonna juhatusele jahist osavõtjate nimekirja hiljemalt jahiaasta
lõpuks;
3.3.5.12. kinnitades edukale kütile looma rindkerele asetatud austamisoksalt murtud
oksaharukese mütsile või mujale sobilikku kohta.
3.3.6. Jahijuhataja õigused:
3.3.6.1. määrata jahipidamise koht oma jahtkonna piires ja jahiloale kantud alal;
3.3.6.2. määrata jahieetikat rikkunud jahimehele karistusi.
3.3.7. Kütiliinivanem on kohustatud:
3.3.7.1. täitma jahijuhataja korraldusi;
3.3.7.2. panema paika kütiliini ja pärast aju lõpetamist andma loa küttidele liinilt
lahkumiseks;
3.3.7.3. informeerima jahijuhatajat kütiliini valmisolekust ja jahi käigus tekkinud
probleemidest ning tulemustest.
3.3.8. Ajuvanem on kohustustatud:
3.3.8.1. täitma jahijuhataja korraldusi;
3.3.8.2. juhtima aju tegevust jahis;
3.3.8.3. võimalusel informeerima jahijuhatajat ajus toimuvast.
3.3.9. Kütt on kohustatud:
3.3.9.1. kontrollima oma püssi, sihikut ja laskemoona enne jahil osalemist, et olla
kindel oma varustuses;
3.3.9.2. võtma jahile kaasa ainult kontrollitud ja uued laengud;
3.3.9.3. Laadima püssi alles siis, kui on asunud laskekohale, enne laskekohast lahkumist
tühjendama padrunisalve ja rauad ning peale laskekohast lahkumist hoidma
relvad võimalusel lahti murtuna või avatud lukkudega;

3.3.9.4.

enne tulistamist veenduma uluki valiku õigsuses ja ohutuses jahikaaslaste ning
teiste inimeste ja muude objektide suhtes;
3.3.9.5. jätma meelde, millist ulukit ja kui palju lastakse;
3.3.9.6. peale lasku fikseerima oletatava tabamiskoha ja jätma meelde looma käitumise
ja eemaldumise suuna. See on vajalik edukaks jälitustegevuseks;
3.3.9.7. täitma kõiki jahipidamise ja jahieetika eeskirju;
3.3.9.8. täitma jahijuhataja ja kütiliinivanema korraldusi;
3.3.9.9. informeerima kütiliinivanemat jahti puudutavatest detailidest.
3.3.9.10. olema kütiliinil nähtav teistele küttidele ja kui vastav võimalus puudub, andma
eelnevalt teistele küttidele märku enda asukohast;
3.3.9.11. peale aju lõppu teostama enda poolt kütitud suuruluki esmase töötlemise
(sisikonna eemaldamise) või organiseerima selle toimingu.
3.3.10. Kütil on keelatud:
3.3.10.1. lahkuda oma positsioonilt kütiliinilt enne vastavat korraldust saamata;
3.3.10.2. segada oma tegevusega teisi kütte.
3.3.11. Ajaja on kohustatud:
3.3.11.1. täitma jahijuhataja ja ajuvanema korraldusi;
3.3.11.2. ajus viibides kuulama teiste ajajate liikumist ruttamata teistest ette ja jäämata
maha muutmata oma kohta teiste ajajate suhtes;
3.3.11.3. ajus olles loomi märgates teatama sellest kütiliinile, et hõlbustada nende tööd;
3.3.11.4. võimalusel informeerima kütte oma lähenemisest kütiliinile.
3.3.12. Ajajal on keelatud:
3.3.12.1. aju lõppedes minna kütiliinile enne vastavat korraldust saamata;
3.3.12.2. viibida ajus laetud jahirelvaga, välja arvatud juhul, kui koeraga ajus olles
tulistatakse ajus seisvat ulukit.
3.3.13. Jahikoera kasutamine on lubatud vastavalt jahiseadusele ning jahtkonna reeglitele.
3.4. Külalisjaht
3.4.1. Külalisjaht on jaht, kus Seltsi jahialal viibivad jahil Seltsi mittekuuluvad jahimehed
ning mis toimub ühisjahi põhimõtetel. Seltsi liikmed võivad kutsuda ühisjahile
jahikülalisi eelnevalt jahtkonna juhatusega kokku leppides.
3.4.2. Jahikülalise kulud kannab kutsuja. Kulutuse määrad otsustatakse jahtkonna siseselt.
3.4.3. Külalisjahimeheks ei ole oodatud isik, kes üldkoosoleku otsusega on varem Seltsist
välja arvatud.
3.5. Uluki küttimine ja trofee omandamine
3.5.1. Jahimees, kes sooritab suurulukile esimese surmava või peatava lasu, omandab
trofee kui samale suurulukile tabavaid laske sooritanud jahimeeste vahel ei lepita
kokku teisiti.
3.5.2. Surmava lasu tunnuseks on laengu läbimine uluki rindkeret (eespoolt vahelihast).
Peatavaks lasuks loetakse lasku, mis ei võimalda enam ulukil edasi liikumist.

3.5.3. Väikeulukitele jahipidamisel kuulub uluk sellele jahimehele, kelle tabamusest uluk
surmati.
3.5.4. Trofee omandaja ehk Laskja väljaselgitamise vaidluse korral määrab vajadusel
jahijuhataja kogenud jahimeeste hulgast kolmeliikmelise erapooletu komisjoni, kelle
otsus on lõplik.
4. JAHIEETIKA
4.1. Austa jahikaaslast:
4.1.1. suhtudes temasse kui võrdsesse, sõltumata ametist, rahakoti paksusest ja jahirelvast;
4.1.2. käitudes nõnda, et ühine jahiaeg oleks kõigile meeldiv;
4.1.3. pidades kinni jahikokkulepetest ning säästes ühist jahiaega;
4.1.4. täites ühisjahil vastuvaidlematult jahijuhataja korraldusi;
4.1.5. mitte jättes ühiseid jahiülesandeid ühe või üksikute kanda;
4.1.6. kandes õiglaselt ja korrektselt ühised kulud;
4.1.7. jõudes ühisjahile kokkulepitud ajaks;
4.1.8. mitte häirides teiste jahti hääleka oleku või muu segava toiminguga varitsuspaigas ja
kütiliinil;
4.1.9. mitte tungides teise küti laskepositsioonile (sh tulistamata tema laskesektorisse) või
varitsuspaika;
4.1.10. jagades jahikaaslase heameelt täpse tabamuse korral ja osatamata ebaõnnestumisi;
4.1.11. koheldes jahikoera, kuulugu see sinule või kellelegi teisele, nagu võrdset jahilist;
4.1.12. tunnistades jahikaaslaste arvates ohtliku lasu sooritanud kütina süüd jahijuhatajale;
4.1.13. mitte lahkudes üldjuhul ühisjahist enne selle lõppu;
4.1.14. teavitades jahijuhatajat oma varasemast lahkumisest ühisjahist võimalusel jahipäeva
hommikul;
4.1.15. mitte kasutades teise liikme poolt ehitatud jahirajatist temalt luba küsimata;
4.1.16. ilmudes jahile korrektses jahiks või puhkuseks mõeldud riietuses.
4.2. Austa ulukit:
4.2.1. kaitstes neid jõudumööda ja seadusi järgides röövlindude, hulkuvate murdjate ning
salaküttide eest;
4.2.2. mitte jälitades neid abitus olukorras;
4.2.3. tulistades vaid olukorras ja distantsilt, mis tagab surmava lasu;
4.2.4. surmates haavatud uluki võimalikult kiiresti ohustamata jahikaaslasi;
4.2.5. jälitades haavatud ulukit või lindu tema tabamiseni või hetkeni, mil selgub edasise
jälitamise lootusetus;
4.2.6. avaldades oma lugupidamist kütitud ulukitele, asetades uluki rindkerele
kuuseoksakese; kuuseoks asetatakse uluki rindkerele isasloomale lõikepool pea
suunas, emasloomale vastupidi.
4.3. Austa nii eluta kui elusat loodust:
4.3.1. täiendades oma teadmisi ulukite ja looduse kohta;
4.3.2. täites kohusetundlikult teaduslikke küsitluslehti;
4.3.3. mitte jättes endast loodusesse ebameeldivaid jälgi;
4.3.4. mitte tulistades püssi kasvavate puude, ülesseatud märkide, postide ja ehitiste pihta.

5. SELTSI TRADITSIOONID
5.1. Kevadine jahimajade ümbruse suurkorrastus – Teeme ära!
5.2. Kevadine metsaistutamine.
5.3. Laskevõistlus „Padise Karikas“ .
5.4. Seltsisisene ühine põdra- ja metsseajaht.
5.5. Ühine organiseeritud osavõtt Eesti Jahimeeste seltsi suvepäevadest.
5.6. Jõulurahu väljakuulutamine.
5.7. Ulukite täiendav lisasöötmine jõulurahu ajal.

