
 
 

 

Lisa 1: Ida-Viru JMS MTÜ juhatuse koosoleku protokoll 04/2019 28.05.2019 
 
 
 

MTÜ IVJS tegevuskava 
28.05.2019 

 
 
MTÜ Ida-Viru Jahimeeste Selts (edaspidi IVJS) tegevuskava struktuuris ei ole kohustuslikku sisu 
ja järjekorda. Tulenevalt vajadusest võib mittetulundusühendus peatükke lisada või ära jätta. 
 
MTÜ IVJS tegevuskava struktuur  
 

• Sissejuhatus 
● Visioon 
● Missioon 
● Tegevuskava 
● Strateegia elluviimine ja hindamine  

 
Sissejuhatus 
 
MTÜ Ida-Viru Jahimeeste Selts (edaspidi IVJS) on jahindusalane/jahindust 
propageeriv organisatsinoon, mis koondab enese alla jahi-ja loodusest huvitatud inimesi kes on 
huvitatud jahindusest, keskkonnahoiust, jahindusmaastiku jätkusuutlikuses kaasa rääkimisest 
ning keskkonnahoiu ja keskkonnateadlikkuse propageerimisest kaaskodanike seas. IVJS 
eesmärgiks on  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 IVJS visioon on.... 

1. Jahindus- ja loodushuviliste kodanike ühistegevuse elluviija; 
2. Partner jahinduslike eesmärkide täitmisel; 
3. Kaasarääkija ja spetsialist jahinduse ja loodushoiu arendamisel; 
4. Jälgida ja edastada jahiseadust, jahieeskirja ning seadusandluse muutuseid jahimeestele ja 

ühiskonnale; 
5. Jahieetika väärtustaja; 
6. Jahikultuuri säilitaja, edendaja ja väärtustaja; 

MTÜ IVJS missioon on jahipidamise traditsioonide säilitamine ja arendamine ning 
jahinduse jätkusuutlikkuse kindlustamiseks Ida-Virumaal.  
  



 
 

 

Arengukava tegevuskava ja eelarve 

Arengukava koostatakse 3 aastaks. Iga 3 aasta tagant valitakse MTÜ IVJS uus juhatus ja uus 
juhatus kinnitab järgneva 3 aasta tegevuskava. Tegevuskava täide viimise eest vastutab MTÜ 
IVJS juhatus. Tegevuskava kinnitab MTÜ IVJS juhatus.  
 

Tegevuskava  
2019 – 2022 aasta tegevused: 

Tegevus Eesmärk Vastutaja Eelarve maht  
Laskevõistluste korraldamine 
Ida - Virumaa jahimeestele 

Koostöö tegevused/ 
jahinduse  propageerimine Juhatus/Tegevjuht  

Uuele põhikirjale üleminek ja 
jahtkondade vormistamine 

MTÜ-deks 
Jahinduse jätkusuutlikus Juhatus/Tegevjuht  

Konju lasketiiru üle andmine 
MTÜ Voka jahtkonnale 

Koostöö tegevused/ 
jahinduse  propageerimine Juhatus/Tegevjuht  

IVJS hooaja lõpupeo 
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 hoone renoveerimis 
projekt  Jahinduse jätkusuutlikus Juhatus/Tegevjuht LEADER programm 

Jahtkondade vaheline viktoriin Jahinduse jätkusuutlikus Juhatus/Tegevjuht  
Ajalooraamatu koostamine Jahinduse jätkusuutlikus Juhatus/Tegevjuht KÜSK programm 

Vabariiklik Jahimeeste 
kokkutuleku korraldamine Ida-

Virumaal 

Koostöö tegevused/ 
jahinduse  propageerimine Juhatus/Tegevjuht  

Ühisjaht 2019 Jahinduse hea tava Juhatus/Tegevjuht  
Jahikoerte andmebaas 

kodulehele Jahinduse jätkusuutlikus Juhatus/Tegevjuht  

2021 Jahitrofeede hindamine 
ja näitus Ida-Virumaal 

Koostöö tegevused/ 
jahinduse  propageerimine Juhatus/Tegevjuht  

Jahindusalased koolitused, 
jahinduse propageerimine 

(JAHIS) 
Jahinduse jätkusuutlikus Juhatus/Tegevjuht  

Jahilubade registrisse 
kandmine Jahindus Tegevjuht  



 
 

 

Koduleht ja FB Koostöö tegevused/ 
jahinduse  propageerimine Tegevjuht  

Majandusaasta aruande 
esitamine Jahindus Juhatus/Tegevjuht   

Jahindus aasta kokkuvõtte 
tegemine ja esitamine Jahindus Juhatus/Tegevjuht   

Heitemasinate soetus 6 tk          Jahinduse jätkusuutlikus      Juhatus/tegevjuht     LEADER programm 

 

Strateegia elluviimine ja hindamine 

Tegevuste tulemuslikkust hindab MTÜ IVJS üldkoosolek ning samuti täiendatakse koos strateegiat 
ja püstitatakse koos eesmärgid. Tegevuskava ülevaatamine ja täiendamine toimub kord aastas IVJS 
üldkoosolek.  

 

Koostas: 

MTÜ IVJS juhatus 

 


