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Infoleht –MAI nr 3/2016 
 

MTÜ Virumaa Koostöökogu 
Kõrtsialuse küla, Aseri vald, Ida-Virumaa 

www.viko.ee 

www.virumaasuda.ee 

https://www.facebook.com/MTÜ-Virumaa-Koostöökogu 

 

MTÜ Virumaa Koostöökogu üldkoosolek ja juubeliseminar! 

MTÜ Virumaa Koostöökogu üldkoosolek toimub 04.06.2016 

algusega kell 17.00 legendaarses peopaigas Ida-Virumaal, 

Sonda Kõrtsis. 

  

ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKAVA 17.00-18.30 

 

1. Kokkuvõte 2015 aastast 

2. Revisjonikomisjoni seisukoht majandusaasta aruande kohta 

3. Majandusaasta aruande kinnitamine 

4. Taotlusvoorude aja ning hindamise kuupäeva kinnitamine  

5. Hindamise töörühma valimine ja kinnitamine  

6. Koostööprojektid, ühisprojektid ja rahvusvahelised projektid - 

info 

7. Muud küsimused 

 

Lp. VIRUMAA KOOSTÖÖKOGU LIIGE 

 

Olete oodatud MTÜ Virumaa Koostöökogu juubeliseminarile 

04.06.2016 Sondasse! 

   19.00 Avasõna, Andrea Eiche, juhatuse esimees  

19.20  MTÜ Virumaa Koostöökogu 10 aastat Kadri Kuusmik , 

tegevjuht 

 MTÜ Virumaa Koostöökogu  tänab  

 Pidulik õhtusöök 

 Meeleoluks mängib ansambel  

Palun andke teada oma tulekust, hiljemalt 30.05.2016 

aadressile kadri.kuusmik@viko.ee  

PS! Üritus toimub legendaarses Sonda Kõrtsis, mis on selleks 

õhtuks ainult  MTÜ Virumaa Koostöökogu külaliste päralt! 

 

 

PS! Kui teil on põnevaid pilte aegade algusest, kuidas Virumaa 

Koostöökogu loodi, siis saatke need kadri.kuusmik@viko.ee  
 

 

Lähiajasündmused 

04.06.2016 Virumaa Koostöökogu 

üldkoosolek ja juubeliseminar Sonda 

Kõrtsis! Ole kindlasti kohal! 

07.06.2016 korraldab MTÜ Kohalik 

Toit koostöös Leader 

tegevusgruppidega ringsõidu 

Avatud talude päeval osalejate 

juurde. Tegemist on tutvumisreisiga, 

kus tegijad on võimalus eelnevalt 

tutvustada oma tegevusi, et valmis 

olla 24.07.2016 külastajate 

vastuvõtuks. 

 

 

Avatud Talude päev       

24.07.2016 

Talude/põllumajandusettevõtete 

registreerimine üle-eestilisele avatud 

talude päevale toimus kuni 1. maini 

2016. a. Peale talude on avatud ka 

talutoidu pakkujaid või kohalikud 

ettevõtted, kellel on külastajatele 

mõeldud erinevaid tegevusi või 

pakkumisi. Virumaa Koostöökogu 

piirkonnast on registreerunud: 

*Männituka hobi- ja hobutalu (Aseri 

vald, Koogu küla) 

*Purtse kindlus (Lüganuse vald, Purtse 

küla) 

*Varja kohvik (Lüganuse vald, Varja 

küla) 

*Vendi aiandustalu (Lüganuse vald, 

Lüganuse küla) 

*Vanakõrtsi Talu (Lüganuse vald, 

Savala küla) 

*Ratsaspordiklubi RIDER (Kohtla vald) 

 

Vaata osalejate pakkumisi siit -  

http://www.maainfo.ee/?page=3760  
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MEELDETULETUSEKS TAOTLEJATELE! Virumaa Koostöökogu VISIOON 

Aastal 2023 on Virumaa Koostöökogu territooriumil välja arendatud 

Eesti tuntuim seikluslik puhke- ja turismipiirkond koos uute ja 

huvitavate toodete ning teenustega. Piirkond on maailma 

mastaabis unikaalne, põimides  põlevkivikaevandamise ning 

mitmekesise looduse keskkonnasõbralikul moel üheks tervikuks. VIKO 

toel on regioonist kujunenud atraktiivne ning hinnatud elu- ja 

ettevõtluskeskkond. 

Visioonist tulenevalt on VIKO-l tarvis panustada kolme 

arenguvaldkonda: 

1. Ettevõtlus ja turism – (turismi)teenuste arendamine, kohaliku 

tooraine väärindamine mikroettevõtluse tasandil, innovatsioon 

ettevõtluses, võrgustikutöö, turundus, tootearendus, teenuste 

kvaliteedi tõstmine, kultuuri (sh suurürituste) ja sporditegevuse 

sulandamine turismivaldkonda; 

2. Taristu – uuenduslike planeeringute läbiviimine, vajaliku uue 

(turismi)taristu arendamine, energiasäästu ja taastuvenergia 

arendamine; 

3. Kompetentsid – elanike kompetentside tõstmine, sh 

ettevõtlikkushoiakute kujundamine alates koolist, noorte ja 

alustavate ettevõtjate mentorlus jms 

* Planeeritud on taotlusvoorud 15.-19.08.2016. Kui olete e-prias 

kasutajaks registreeritud siis võite juba praegu oma projekti 

sisestama hakata. Pea meeles, et igal neljapäeval teeb PRIA oma 

süsteemis hooldustöid nii, et peale kella 17.00 kuni hommikul kella 

09.00 pole võimalik projekti sisestada.  

 

Hindajate koolitus Miilas 04.05.2016 

Uue infokirjani juunis!  

 

 

Veel põnevat 
   

  Viru Toit ja Põhja-Eesti kohalik    

  toit saavad kokku 

25.05.2016 Kohtumine leiab aset 

Purtse kindluses ning ümarlaua 

raames jagatakse 

toiduvõrgustiku kogemusi nii 

häid kui halbu. Teemaks tuleb 

ka koostöö, kas ja mil viisil kaks 

võrgustikku saaksid üheskoos 

toimetada www.virutoit.ee  

01.06.2016 toimub Virumaa 

Koostöökogu esimene 

kohtumine rahvusvahelise 

koostööpartneriga Leader 

tegevusgrupp SEPRA-ga. 

Kohtumine leiab aset Soomes 

Haminas. 

 

Virumaa tegevusgruppide 

koostööõppereis! 

05.-10.06.2016 toimub 

Arenduskoja eestvedamisel 

Virumaa tegevusgruppide 

koostööõppereis Gotlandile. 

Igast tegevusgrupist osaleb 3 

inimest ning eesmärk on tutvuda 

erinevate Leader projektidega 

ning mõelda koostöövõimalusi 

Virumaa tegevusgruppide 

vahel. 
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