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MTÜ Ida-Virumaa Jahimeeste Seltsi tegevuskava struktuuris ei ole kohustuslikku sisu ja 

järjekorda. Tulenevalt vajadusest võib mittetulundusühendus peatükke lisada või ära jätta. 

 

MTÜ Ida-Virumaa Jahimeeste Seltsi tegevuskava struktuur  

• Sissejuhatus 

● Visioon 

● Missioon 

● Tegevuskava 

● Strateegia elluviimine ja hindamine  

 

Sissejuhatus 

 

MTÜ Ida-Virumaa Jahimeeste Seltsi (edaspidi IVJS) on jahindusalane/jahindust 

propageeriv organisatsinoon, mis koondab enese alla jahi-ja loodusest huvitatud organisatsioone 

kes on huvitatud jahindusest, keskkonnahoiust, jahindusmaastiku jätkusuutlikuses kaasa 

rääkimisest ning keskkonnahoiu ja keskkonnateadlikkuse propageerimisest kaaskodanike seas. 

Ühingu eesmärgiks on ka osaleda jahimehe oskuste ja teadmiste täiendamises erinevate ürituste 

ja ettevõtmiste näol. Samuti on IVJS initsiatiiviks ise aktiivselt korraldada erinevaid üritusi, 

koolitusi, teabepäevi ning koguda materjali nii teadustööks, jahisaagi väärindamise 

populariseerimiseks ning kasutamiseks koolitamise eesmärgil. 

 

MTÜ Ida-Virumaa Jahimeeste Seltsi visioon on.... 

1. Jahindus- ja loodushuvilisi organisatsioone koondav ühendus; 

2. Loodusteadliku eluviisi edasiandmine järelkasvule; 

3. Kaasarääkimine jahinduse ja loodushoiu arengus; 

4. Jälgida ja edastada jahiseadust, jahieeskirja ning seadusandluse muutuseid jahimeestele ja 

ühiskonnale; 

5. Pidada kinni ja väärtustada jahieetikat; 

6. Jahitraditsioonide säilitamine; 

7. Jahikultuuri edendamine; 

MTÜ Ida-Virumaa Jahimeeste Seltsi missioon on jahindusega seonduva mõtteviisi 

propageerimine Ida-Virumaal ja Eestis. 

 

Arengukava tegevuskava ja eelarve 

Arengukava koostatakse 3 aastaks. Iga 3 aasta tagant valitakse MTÜ Ida-Virumaa Jahimeeste 

Seltsi uus juhatus ja uus juhatus kinnitab järgneva 3 aasta tegevuskava. Tegevuskava täide 



 
viimise eest vastutab MTÜ Ida-Virumaa Jahimeeste Seltsi juhatus. Tegevuskava kinnitab MTÜ 

Ida-Virumaa Jahimeeste Seltsi juhatus.    

 

Tegevuskava  

2022 – 2025 aasta tegevused: 

Tegevus Eesmärk Vastutaja 

Laskevõistluste korraldamine 

Ida - Virumaa jahimeestele 

III etapi hooaja peale alates 

2023 

Koostöö tegevused/ 

jahinduse  propageerimine 

Juhatus/Tegevjuht 

A. Tooming  

IVJS juubeli korraldamine 75 

2023 
Jahinduse jätkusuutlikus Juhatus/Tegevjuht 

Jahimaade lepingute 

pikendamise protsess 

järgnevaks 10 aastaks 

Koostöö tegevused/ 

jahinduse  propageerimine 
Juhatus/Tegevjuht 

IVJS hooaja lõpupidude 

korraldamine (märts-aprill) 
Jahinduse hea tava Juhatus/Tegevjuht 

Eesti Vabariiklikust 

kokkutulekust osa võtmine ja 

võistlemine   

Koostöö tegevused/ 

jahinduse  propageerimine 
Juhatus/Tegevjuht 

Viia läbi erinevaid loodusõppe 

tunde lastele  
Jahinduse  propageerimine Juhatus/Tegevjuht 

Seltsi hoonele lahenduse 

leidmine 
Jahinduse jätkusuutlikus Juhatus/Tegevjuht 

Jahtkondade vaheline 

viktoriinisari 
Jahinduse jätkusuutlikus Juhatus/Tegevjuht 

Kogu Pere Metsapäev 

27.08.2022 korraldamine 
Jahinduse jätkusuutlikus Juhatus/Tegevjuht 

Vabariiklik Jahimeeste 

kokkutuleku korraldamine Ida-

Virumaal 

Koostöö tegevused/ 

jahinduse  propageerimine 
Juhatus/Tegevjuht 

Ühisjahtide korraldamine Jahinduse hea tava Juhatus/Tegevjuht 

Jahitrofeede iga aastane 

hindamine ja trofeenäitus Ida-

Virumaal  

Koostöö tegevused/ 

jahinduse  propageerimine 
Juhatus/Tegevjuht 

Jahindusalased koolitused 

jahimeestele, jahinduse 

propageerimine õppeasutustes 

Jahinduse jätkusuutlikus Juhatus/Tegevjuht 

Majandusaasta aruande 

esitamine 
Jahindus Juhatus/Tegevjuht 

Võimalusel erinevate jahindust 

edendavate projektide 

kirjutamine 

Jahinduse jätkusuutlikus Juhatus/Tegevjuht 



 
 

 

 

 

Strateegia elluviimine ja hindamine 

Tegevuste tulemuslikkust hindab MTÜ Ida-Virumaa Jahimeeste Seltsi üldkoosolek ning samuti 

täiendatakse koos strateegiat ja püstitatakse koos eesmärgid. Tegevuskava ülevaatamine ja 

täiendamine toimub kord aastas MTÜ Ida-Virumaa Jahimeeste Seltsi üldkoosolek.   

 

Koostas: 

MTÜ Ida-Virumaa Jahimeeste Seltsi juhatus 

 

Jahindus aasta kokkuvõtte 

tegemine ja esitamine 
Jahindus Juhatus/Tegevjuht 


