
 

Pärnu Jahtklubi 
TEGEVUSKAVA 2018 

 
Purjetamine  
 
1. Suurendada noorpurjetajate arv 65 õpilaseni. 

 
2. Laiendada projekti Pärnu koolilastele merenduse algõppe andmiseks. 

 
3. Parendada treeningvarustust nii svertpaatidel kui jääpurjekatel. Vahendite soetamine ja ehitamine 

toimub vastavalt eelarvele ja võimaluste leidmisele. 
 
4. Purjespordikooli korraldada on Mairegatt, LHV Pärnu etapp, Optimisti meeskondlikud Eesti 

meistrivõistlused, Pärnu ja Pärnumaa meistrivõistlused svertpaatidele. 
 
5. MTÜ Pärnu Jahtklubi korraldab Pärnu Kevadregati, kahemehepaatide Eesti meistrivõistluste etapi 

Pärnu purjetamisnädalal, Pärnu Sügisregati. 
 
6. Korraldada jääpurjetamise Pärnu ja Pärnumaa MV ja Pärnu Jahtklubi KV. 
 
7. Purjespordikooli eesmärk on hoida kohta esikolmikus Eesti Jahtklubide Liidu noortespordi tabelis, 

saavutada auhinnalisi kohti Eesti meistrivõistlustelt nii suvel kui talvel. Eesmärkide saavutamiseks 
jätkata järjepidevat treeningtööd. 

 
8. Osaleda kõikidel EJL edetabelivõistlustel, võimetekohaselt rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ja teistel 

ettevalmistavatel võistlustel nii svertpaatidel kui jääpurjekatel. Prioriteedid: treeningud, Eesti edetabeli 
võistlused, tiitlivõistlused ja ülejäänud võistlused. 

 
9. Purjespordikooli õpilastele avamerejahtidel purjetamise tutvustamine, kaasamine avamerejahtide 

regattidel jahtide meeskondadesse, õpilaste osalemine väikelaevajuhi koolitustel, õpilaste kaasamine 
võistluste korraldamisse. 

10. Korraldada traditsioonilised avamerepurjetamise regatid nagu Jaan Hermanni regatt, Sorgu regatt, 
Ruhnu regatt, Kihnu regatt ja korraldada Pärnumaa MV lühirajal, mis kuuluvad Pärnumaa MV sarja. 
Korraldada iganädalased Kesknädalaringid, erinevad firmaregatid ja Kasukaregatt. 
 

11. Algatada Liivi lahe regati ideega kuhu kaasata teisi klubisid ja läbida erinevaid sadamaid. 
 
12. Koostöös Kalevi Jahtklubi korraldada Muhu Väina regatt. 

 
13. Osaleda EJL tehnilise komisjoni töös. 
 
Koolitused 
 
1. Jätkata täiskasvanute purjetamiskoolituse korraldamist. 
 
2. Jätkata väikelaevajuhtide kursuste korraldamist, sh. kursuse formaadi kaasajastamist. 



 

 
3. Jätkata raadiosideoperaatorite koolituse korraldamist. 
 
Klubiline tegevus 
 
1. PJK 112. sünnipäeva tähistamine Kommodooriregatiga. 
 
2. Korraldada klubilisi üritusi, hooajaväliselt soovitavalt 2 üritust kuus (hooaja avamine/lõpetamine, 

klubiõhtud teemadel nagu klubi territooriumi areng, regatid, avamerepurjesport, matkapurjetamine, 
koolitused, mälumängud).  

 
3. Kaasata enam klubiliikmeid klubielu korraldamise juurde. 
 
4. Täiustada sümboolikat.  
 
5. Kaasata uusi partnereid klubi ürituste läbiviimisel. 
 
6. Suhete arendamine teiste jahtklubidega. 

 
7. Matkapurjetamise propageerimine, korraldada üks suvine eskaadrisõit. 
 
Arendus ja majandustegevus  
 
1. Jätkata restorani, külalistemaja ja sadama kasumlikku majandamist läbi tütarettevõtte. 
 
2. Korraldada Lootsi 8 slipi ehitus KIK rahalisel toetusel. 
 
3. Võimaluste avanemisel taodelda raha sadamaala ehitustöödeks s.h. uue tõstekai rajamiseks. 

 
4. Võimaluste leidmine Lootsi 1 kinnistu kai rekonstrueerimiseks ja tankla jätkusuutlikkuse tagamine. 

 
5. Leida võimalusi Jahtklubi hallatava territooriumi laiendamiseks (Talvesadam). 

 
6. Osaleda Eesti Vabariik 100 merenduse töögrupi töös. 

 
7. Korraldada koos EJL Eesti Vabariik 100 merendusalane üritus. 

 
8. Jahtklubi maine ja tuntuse tõstmine läbi ürituste korraldamise (suveüritused, suurvõistlused). 

 
9. Jätkata kampaaniat „Jahiga merele“  


