
 

 

MTÜ Virumaa Koostöökogu üldkoosolek     

Vinni vald, Ulvi klubi                       12.02.2021 nr 1 

Algus kell 17.00, lõpp 21.00 

Osalejad: 19 hääleõiguslikku liiget: Lüganuse vald, Viru-Nigula vald, Vinni vald, MTÜ 
Sonda Arenduskoolituskeskus, MTÜ Kõrtsialuse Küla Selts, MTÜ Miila Hiiemäe, MTÜ 
Lüganuse Küla Selts, MTÜ Maidla Noored, Mereoja Kämping OÜ, R.K.Riikal OÜ, Valdus OÜ, 
Purtse Mõis OÜ, OÜ Cleantech, EVISS OÜ, Kaupex Arendus OÜ, SKW EESTI OÜ, MTÜ Maidla 
Jahimeeste Selts, MTÜ Kiviõli Jahimeeste Ühing, OÜ Viru Haljastus 

Kella 17.00-ks ei ole üldkoosoleku läbiviimiseks vajalikku hulka liikmeid koos. Vastavalt 
MTÜ Virumaa Koostöökogu põhikirja punkt 5.5-le alustame üldkoosoleku läbiviimisega 1 
tund hiljem sama päevakorraga.  

PÄEVAKORD 

1. Koosoleku päevakorra, juhataja ja protokollija kinnitamine. 
2. Ülevaade Leader tulevikust 
3. Tegevusgrupi tegevustest ja eesmärkidest 2021 aastal  
4. Audiitori kinnitamine 
5. Virumaa Koostöökogu planeeritud projektitaotluste tutvustamine ja kinnitamine 
6. Rakenduskava 2021 muutmine (tegevusgrupi eelarve ja projektieelarve lisamine) 
7. Muud küsimused 

************* 

1. Koosoleku päevakorra, juhataja ja protokollija kinnitamine 

Tegevjuht Kadri Kuusmik tegi ettepaneku koosoleku juhatajaks valida juhatuse esimees 
Andrea Eiche. Kaja Kreisman tegi ettepaneku protokollijaks valida Kadri Kuusmik.  

Lisa 1. Päevakord 

OTSUS: Ühehäälselt kinnitati koosoleku päevakord. Koosoleku juhatajaks kinnitati 
Andrea Eiche ja protokollijaks Kadri Kuusmik 
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2. Ülevaade Leader tulevikust 

2015–2020 programmperiood lõppes, Projektitaotluste lõpptähtaeg 31.12.2021 
Eesti Leader Liit esitas 2020 lõpus tegevusgruppide ettepanekud Leader määruse 
muudatusteks.  
2021–2022 on üleminekuaastad. 
Liidu eesmärk on hetkel võimalikult kiiresti alustada uute taotlusvoorudega, selleks on 
vajalikud järgmised sammud: 

✓ valitsuse otsus – Eesti maaelu arengukava 2014–2020 7. muudatuste paketi 
kinnitamine ja Euroopa Komisjonile saatmine 

✓ maaeluministri käskkiri, millega tehakse LEADER meetme vahendite jaotus 
✓ LEADER määruse muudatuste jõustumine 
✓ piirkondlike strateegiate muutmine tegevusgruppides (eeldatavalt üldkoosolekud 

mais-juunis 2021) 
✓ strateegiate ja rakenduskavade kinnitamine PRIA poolt 30 päeva jooksul 
✓ taotlusvoorud alates septembrist 2021 – IDEAAL (kõige positiivsema stsenaariumi 

järgi) 

OTSUS: Teadmiseks võetud 

3. Tegevusgrupi tegevustest ja eesmärkidest 2021. aastal 

1.   Järjepidev suhtlemine taotlejatega projektide elluviimise osas. 
2.   Projektieelarve jäägi efektiivne kasutamine. 
3. Ettevalmistused uueks programmperioodiks – arutelu, kuidas edasi, et tagada 
tegevusgrupi jätkusuutlikkus (küsitlus liikmetele/taotlejatele); eelmise perioodi 2015-
2020 strateegia täitmise analüüs; uue programmperioodi 2023–2027 suunad (meetmed, 
arendustegevused üle piirkonna). 
Et toimuks areng peab liikuma mitte paigal seisma! 

OTSUS: Teadmiseks võetud 

4. Audiitori kinnitamine 

Igal aastal peab MTÜ Virumaa Koostöökogu poolt koostatud rahandusinformatsiooni 
eelneva majandusaasta kohta auditeerima. Tegevust teostatakse vastavalt kohaliku 
tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus määruse nr 11 § 11 lõige 5 punkt 9 alusel, 
milles on märgitud kohaliku tegevusgrupi toetuse abil ellu viidud tegevustega seotud 
tulud ja kulud, sealhulgas kohaliku tegevusgrupi projektitoetuse abil ellu viidud 
tegevustega seotud tulud ja kulud ning muud tulud ja kulud, mis ei ole seotud kohaliku 
tegevusgrupi toetusega või projektitoetusega. 
Juhatuse esimees tegi ettepanek kinnitada audiitoriks Audest Audiitorteenused OÜ. 
Lisa 2. Hinnapakkumine 

OTUS: Kinnitada audiitori teenuse osutajaks Audest Audiitorteenused OÜ  
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5. Virumaa Koostöökogu planeeritud projektitaotluste tutvustamine ja 
kinnitamine 

1) KOOSTÖÖPROJEKTI „ARUKATE KÜLADE ARENGUPROGRAMM“  

Koostööprojekti partnerid: Tartumaa Arendusselts, Valgamaa Partnerluskogu, Lääne-
Harju Koostöökogu, Jõgevamaa Koostöökoda, Võrumaa Partnerluskogu,  Pärnu-Lahe 
Partnerluskogu, Järva Arengu Partnerid, MTÜ PAIK, Ida-Harju Koostöökoda, Virumaa 
Koostöökogu 
Projekti mõju, eesmärgid ja oodatavad tulemused:  
1. luuakse Eesti arukate külade võrgustik ja seosed rahvusvahelise Arukate külade 
(Smart Rural 21) võrgustikuga; 
2. iga osalev küla/piirkond loob aruka küla strateegia/tegevuskava või 
küla/piirkonna arengukava või valdkondliku tegevuskava; 
3. iga osalev küla/piirkond viib ellu piloottegevuse – iga küla valib piloottegevuse, 
mida programmis rakendab; 
4. kommunikatsioonitegevuste kaudu tutvustatakse arukate külade strateegiate 
loomise protsessi ja edulugusid pilootrakenduste kohta laiemale avalikkusele Eestis ja ka 
rahvusvahelise võrgustiku kaudu; 
5. LEADER tegevusgrupp omandab kogemuse, kuidas arukate külade kontseptsiooni 
kohalikul tasandil rakendada ning saab vajadusel planeerida jätkutegevused uueks 
programmperioodiks 2021–2027. 
Kasusaajad:  
● kohalik tasand – kogukonnad, ettevõtjad, kohalikud omavalitsused, LEADER 
tegevusgrupid. 
Tegevused: 
● arukate külade strateegiate koostamine – strateegia koostamiseks toimub 
arenguprogramm, mis sisaldab:  
o 6 koolitusmoodulit erinevatel teemadel (sotsiaalne innovatsioon, digitaalsete 
lahenduste kasutusele võtmine, rohepöörde lahendused, võrgustike loomine ja inimeste 
kaasamine, linnade ja maapiirkondade koostöö, teenuste arendamine piirideüleselt, 
kohaturundus ja elanike juurde meelitamine piirkonda, nutikad transpordi ja logistika 
lahendused, isemajandamise võimekus ja ärilised teenused); 
o 2-päevane õppereis Eestis ja 5-päevane õppereis välisriiki (välisreis on 
planeeritud 2022 kevadeks); 
● piloottegevuste elluviimine – iga küla viib ellu vähemalt ühe strateegias välja 
toodud piloottegevuse. Piloottegevus valitakse strateegia loomise ajal; 
● mentorlustugi – iga küla saab oma mentori. Kokku on arvestatud 5 tööpäeva 
mentortuge igale külale; 
● kommunikatsiooni- ja teavitustegevused – arukate külade alamleht veebis ja info 
FBs, artiklid, info jagamine heade praktikate kohta, info jagamine Eesti ja rahvusvahelise 
kogukonnaga; 
● võrgustiku koordineerimine ja projektijuhtimine - kõigi tegevuste 
koordineerimine ja info jagamine, korralduslikud küsimused. Koostöö koordineerimine 
koolitajate, mentorite, kogukondade, rahvusvaheliste partneritega. 
Kaasatud täiendavad koostööpartnerid Eestis: Eesti LEADER Liit, Maaeluministeerium, 
Sotsiaalministeerium, maaeluvõrgustik, Külaliikumine Kodukant, Eesti Linnade ja 
Valdade Liit. 



Kaasatud välispartnerid: Smart Rural 21 üle-euroopaline võrgustik, Euroopa 
maaeluvõrgustik. 
LEADER koostööprojekti eelarve on jagatud tegevusgruppide vahel proportsionaalselt 
vastavalt osalevate külade/piirkondade arvule tegevusgrupi kohta.  
Tegevusgruppide ühiste tegevuste eelarved: 
● 1 küla või piirkonnaga osalev tegevusgrupp – 10 497 €  Kahjuks oli Virumaa 
Koostöökogu piirkonnast huvitatud ainult PURTSE KÜLA. 
Projekti partnerite lisategevused ja täiendava eelarve määrab kohalik tegevusgrupp. 
Kavandatud eelarve: 10 497 eurot 

OTSUS: Kinnitada koostööprojekt „Arukate külade arenguprogramm“ summas 10 497 
eurot. Allkirjastada koostööleping projekti partneritega. Virumaa Koostöökogu 
piirkonnast osaleb Purtse küla. Projekt esitatakse meede 4.  
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2) INVESTEERINGUPROJEKT „Seadmed ürituste läbiviimiseks Virumaa Südames“ 

Taotleja: MTÜ Virumaa Koostöökogu 
Partnerid: Vinni Vallavalitsus, Viru-Nigula Vallavalitsus, Lüganuse Vallavalitsus 
*Seadmeid hoiustatakse omavalitsuste ruumides rendilepingu alusel ja Virumaa 
Koostöökogu kontoris.  
*Projekti kavandatav kestvus: 01.04.2021–31.12.2022 (kuna tegemist on soetustega siis 
pigem esimesel võimalusel projekt ellu viia) 
Projekti mõju, eesmärgid ja oodatavad tulemused:  
Turismimeetme rakendamise peamiseks eesmärgiks on tõsta tegevuspiirkonna 
võimekust turistide teenindamiseks. Aastaid on omavalitsused tema hallatavad asutused, 
kogukonna MTÜ-d ja erinevad turismiteenusepakkujad (majutus, toitlustus) korraldanud 
üheskoos erinevaid suursündmuseid piirkonnas, selleks, et tõsta piirkonna tuntust, 
kutsuda inimesi piirkonda külastama ning erinevaid teenuseid tarbima. Koroonaolukord 
on omakorda tõstnud väliürituste toimumised eelisseisu.  
*Virumaa Koostöökogu piirkonnas on tagatud sündmuste, ürituste läbiviimine igas 
olukorras igal aastaajal. 
*Vajadusel saab seadmeid kasutada piirkonnas ka kriisiolukorras. 
*Tänu mitmekülgsete sündmuste korraldamisele külastab üritusi kohalik kogukond ja ka 
huvilised üle Eesti (siseturistid), kes tarbivad lisaks heale üritusele ka kohalikke muid 
teenuseid (majutus, toitlustus, aktiivsed tegevused).  
*Iga piirkonna omavalitsus saab oma vajadustest lähtuvalt seadmed või inventari, mida 
aktiivselt kasutada Virumaa Südames toimuvate ürituste/sündmuste läbiviimisel kas ise 
või oma hallatavate asutuste ja kogukonna tegijate poolt.  
* LEADER tegevusgrupp omandab kogemuse, kuidas toimib koostöö omavalitsustega 
ning saab vajadusel planeerida jätkutegevused uueks programmperioodiks 2022–2027. 
Kasusaajad:  
kohalik tasand – Virumaa Koostöökogu, omavalitsused, kogukonnad, ettevõtjad. 
Soetused: diiselgeneraatorid, diiselinfrapunakiirgurid, pop-up telgid 4x8 väliürituste 
läbiviimiseks; telkide alune ja esine põrand (plastikmoodulid 150m2); välimööbel-lauad, 
pingid; logode paigaldamised telkidele; projektorid, ekraanid. 
Eelarve: 56 665,20 eurot; projekti omaosaluse tasuvad omavalitsused. 



OTSUS: Kinnitada MTÜ Virumaa Koostöökogu investeeringuprojekt „Seadmed ürituste 
läbiviimiseks Virumaa Südames“ summas 56 665,20 eurot. Projekt esitatakse meede 2-te.  
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6. Rakenduskava 2021 muutmine (tegevusgrupi eelarve ja projektieelarve 
lisamine) 

Võtame kasutusele PRIA-s olevad jäägid peale 2020. aasta summade.  
Jooksvate kulude eelarve 63 253,93 eurot ja elavdamiskulud 3000 eurot. 2021 
tegevusgrupi eelarve kokku on 66 253,93 eurot   
Virumaa Koostöökogul on projektieelarvete jääk 67 162,50 eurot. Oleme otsustanud 
suunata eelarve efektiivseks kasutamiseks tegevusgrupi enda projektidesse. Oleme 
liitunud üle-eestilise koostööprojektiga „Arukate külade arenguprogramm“, millega 
soovis liituda kahjuks ainult Purtse küla (üleskutse oli omavalitsuste lehtedes, VIKO 
Facebooki lehel, kodulehel ja kiri liikmetele). Maksimaalselt sai liituda projektiga 2 küla.  
Ülejäänud eelarvejäägi soovime suunata piirkonnaülesesse projekti, mille partneriteks on 
Virumaa Koostöökogu piirkonna omavalitsused. Projektiga soetatakse praktilised 
seadmed, mida on võimalik kasutada erinevate sündmuste, ürituste, seminaride, laatade 
jne läbiviimiseks piirkonnas.  

 

OTSUS: Kinnitada rakenduskava 2021 muudatus ning esitada PRIA-le  
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7. Muud küsimused  

Küsimusi ei esitatud 

 

Andrea Eiche        Kadri Kuusmik 
Koosoleku juhataja       Koosoleku protokollija 




