Virumaa Koostöökogu strateegia 2015-2023 uuendamine
Juhatuse ja tegevmeeskonna koosoleku kokkuvõte
Aeg: 5. aprill 2019 kl 10.00 – 12.30
Koht: VIKO kontor
Osalejad: vastavalt registreerimislehele
Slaidid: lisatud memole
MEMO
Koosoleku alguses anti ülevaade strateegia uuendamise raames toimunud küsitlusest ning
strateegiaseminari tulemustest (vt lisatud slaidid). Seejärel toimus arutelu, kus vaadati läbi
peamised laekunud ettepanekud ning otsustamist vajavad küsimused.
1. Mida teha teadlikkuse tõstmiseks piirkonna elanike ja noorte seas?
Otsustati:
• Sotsiaalmeedias (FBs) korraldatakse jagamismäng/kampaania, mille eesmärgiks
on saada uusi jälgijaid. Kampaania auhinnad pannakse välja liikmete poolt.
• Meetmelehed koos lühiinfoga tõlgitakse ka vene keelde (kodulehele)
• Venekeelset lühiinfot jagatakse sotsiaalmeedias (FB).
• Maakonnalehtedes (Põhjarannik, Virumaa Teataja) avaldatakse koostöös
piirkonna ajakirjanikega artiklid VIKO tegemistest, sh organisatsiooni
uuenduslikest tegevustest (nt mida on VIKO ära teinud enne teisi ja „ilma
suurema kärata“). Lisaks täiendavad artiklid vallalehtedes.
2. Kas ja mida teha meetmete (tehnilise) täpsustamisega?
Otsustati:
• Projektide ettevalmistus (sh eelnev projekteerimine, ehitusloa olemasolu) on
vajalik, vastavaid nõudeid ei muudeta.
• Toetussummasid ja omaosaluse suurust ei muudeta, projektijuhtimise kulu on ka
edaspidi mitteabikõlblik.
• Täpsustatakse seirenäitajaid meetmetes 3, 4 ja 5, kuna vastavaid projekte on
tegelikkuses vähem.
• Hinnang reaalselt loodud töökohtade kohta antakse seire raames, enda tarbeks
luuakse võrdlus taotlusega planeeritud töökohad vs tegelikkuses loodud töökohad
(hinnang).
3. Kiviõli linna kaasamine; TuleViko” töögrupi käivitamine
Otsustati:
• Strateegiasse kirjutatakse sisse täiendav põhjendus, miks Kiviõli linn peaks olema
VIKO osa (funktsionaalne seotus jms).
• Koos uuendatud strateegiaga saadetakse ministeeriumisse eraldi põhjendatud
kaaskiri, kus tuuakse välja, miks peaks järgmisel perioodil Kiviõli linn VIKOsse
kuuluma.
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Korraldatakse kokkusaamine VIKO Rägavere piirkonna liikmetega ja Aseri
piirkonna liikmetega, mille raames kaardistatakse osalejate valmisolekut jätkata
VIKOs ka uuel perioodil (eesmärk on tänastes piirides VIKO jätkamine).
Peale vastavate piirkonna liikmete tagasiside saamist täpsustatakse edasist
tegevusplaani.
TuleViko töögrupi rolli täidab esialgu juhatus koos tegevmeeskonnaga.
Väliskoostöö teemadega tegeletakse uue strateegia koostamise raames.

4. Mida teha nutikate energialahenduste meetmega?
Otsustati:
• Meetme nime ja põhiolemust ei muudeta, jätkuvalt toetatakse ka energiaauditite
tegemist eesmärgiga suurendada laiemat teadlikkust.
• Strateegias täpsustatakse meetme tausta – eesmärk on taastuvatel energiallikatel
põhinevate lahenduste kasutusevõtu suurendamine ning autonoomsete
lahenduste suurendamine.
• Korraldatakse täiendav õppereis+infopäev nutikate energialahendustega
tutvumiseks.
• Koostatakse täiendav infomaterjal/näidismaterjal, sh projektinäited jms.
5. Noorte valdkonna edasiarendamine, vihmavarjuprojektide rakendamine
Otsustati:
• Korraldatakse noortele suunatud ettevõtlushommik Kiviõli I Keskkoolis
(sihtgrupp 12 klass).
• Nn vihmavarjuprojektiga (noorte programm) tegeletakse järgmisel
strateegiaperioodil.
6. Edasine plaan
•
•
•

Strateegia täiendatud dokument koostatakse aprilli teisel nädalal.
Strateegia avalikustamine (korrigeeritud variant kodulehel) - 2 nädalat (kuni
aprilli lõpuni).
Üldkoosolek strateegia kinnitamiseks: mai lõpp/juuni algus.

Memo koostas:
Mihkel Laan
OÜ Cumulus Consulting
mihkel.laan@cumulus.ee
5297984
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