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

www.viko.ee 

www.virumaasuda.ee 

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

 

Virumaa südames said enim toetust ettevõtlusprojektid 

Virumaa südames asuv Leaderi tegevusgrupp Virumaa Koostöökogu andis 

heakskiidu 17 taotlusele. Ühtekokku anti uue programmperioodi esimeses 

taotlusvoorus 251 000 euro ulatuses toetusi. Kui sellele lisada investeeringud, mille 

organisatsioonid omaosalusena juurde panevad, investeeritakse Virumaa 

koostöökogu piirkonda 660 000 eurot. Lõpliku heakskiidu projektidele annab 

põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet (PRIA), kellelt oodatakse otsust 

veel selle aasta lõpuks. 

Ettevõtlus esikohal 

Kõige rohkem tunti huvi kahe meetme − mikroettevõtluse arendamise ning 

turismiteenuste ja -toodete arendamise vastu. Viimase puhul on paljuski 

tegemist samuti ettevõtlust toetava ja soosiva meetmega, kus omaosaluse 

suurus on sarnane mikroettevõtlust toetava meetmega, ning ka kõik sealt 

toetust saanud projektid on ettevõtliku iseloomuga. 

Nii toetati sellest meetmest veeturismi harrastamiseks kanuude ja nende juurde 

kuuluva turvavarustuse soetamist, aga ka näiteks suveteatrit toetava tehnika 

soetamist Kukruse polaarmõisale, Valaste puhkeküla uuendustöid, aga ka päris 

uue, Kiviõli seikluskeskuse lähedusse Sonda valda rajatava puhkemaja ehitamist. 

Teostust saanud projektidest kõige suurema mahuga on Tulivee rannarestorani 

ehitamine Purtse jahisadama juurde. Selle projekti kogumaksumus on üle 315 

000 euro, millest toetust on vaid napp 13 protsenti ehk 40 000 eurot. 

Ettevõtlusmeetme alt uuendavad nii Purtse kindlus kui Kõrtsialusel asuv Jäägri 

Grill oma köögitehnikat. Kaks Viru Toidu tootjat soetavad samuti juurde tehnikat 

kohaliku toidu tootmiseks. Sedasama teeb OÜ Ojassaar, kes vajab uut tehnikat 

golfiväljakute hooldamiseks. 

Virumaa Koostöökogu tegevjuhi Kadri Kuusmiku sõnul on Ojassaar üks nendest 

ettevõtetest, kes on juba nende eelmise programmperioodi toel kasvanud ja 

teevad seda veel. Teine selline näide on OÜ Laane Auto, mis sai esimest korda 

toetust 2013. aastal rehvivahetustöökoja avamiseks. Nüüd on kasvatud mitme 

töötajaga erisuguseid autoremonditeenuseid pakkuvaks ettevõtteks, kes oma 

teenuste valiku laiendamiseks toetust sai. 

 
 

 

TEHTUD ja TULEMAS 

18.10.2016 toimus siseriikliku 

koostööprojekti „Pealinnast piirilinna“ 

töökoosolek Virumaa Südames. 

Töökoosoleku eesmärgiks oli täpsustada 

projekti mõiste „põhjarannik“, 

koostööprojekti partnerid, tegevused, 

eelarve ja projektijuhi küsimused.  

 

21.10.2016 osalesime seminaril „Ida-Viru 

ranniku- ja mereala kasutamisega seotud 

huvid ning võimalikud konfliktid“. Tegemist 

on maakonna planeeringutega 

arvestades merealadega. Arutelul said 

kirja kõik erinevad huvid ja konfliktid nii 

kalameeste, keskkonna, energia, turismi ja 

sadamate valdkonnas. 

27.10.2016 juba teist aastat külastavad 

meie piirkonda Maaülikooli tudengid. 

Tudengeid huvitab, kuidas LEADER on 

piirkonna arengut mõjutanud, sh läbi 

erinevate meetmete. Samuti on nad 

huvitatud maapiirkonna initsiatiivist, aga ka 

probleemidest, sh kulude katmise erinevad 

võimalused MTÜ tasandil juhul, kui 

omafinantseeringuks algajal taotlejal oma 

osaluseks raha puudub. Tore on see, et 

antud aine raames peavad tudengid ka 

reaalse projekti Leader meetmesse 

kirjutama. 

03.11.2016 tegevjuht ja projektijuht-

assistent kohtuvad Tallinnas Soome Leader 

tegevusgrupi SEPRA esindaja Siru 

Ahopeltoga. Kohtumise teemaks on 

rahvusvahelise koostööprojekti 

tegevuskava ja võimaluste arutamine. 

Projekti partneriteks on lisaks maa 

Leaderitele ka Kala Leader. Samuti on Eesti 

poolseks partneriks Virumaa Rannakalurite 

Ühing MTÜ, mis on väga tore, kuna 

peateemadeks on veetegevused 

noortega, lastelaagrid ja kalastamise 

populariseerimine.  

 

JÕULUDENI ON JÄÄNUD 10 

NÄDALAT! Head kingiideed jaga 

liikmete listis  

http://www.viko.ee/
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Saadavad noored sohu  

Uuendusena jagas Virumaa Koostöökogu raha nutikate energialahenduste 

kasutuselevõtuks. “Seda, et sinna esitatakse taotlusi vähem, oli oodata. Inimesed 

alles koguvad hoogu ja ideid, et sellisest meetmest raha küsida,” tõdes Kuusmik. 

“Õnneks on huvi tuntud ja loodame, et põnevaid taotlusi ka tuleb.” 

Kahe mitteinvesteeringu meetme vastu oli huvi väiksem. Meetmes, kus jagatakse 

raha piirkonna kompetentsi tõstmiseks, saadi toetust pärimusmuusikafestivali 

korraldamiseks, aga ka piirkonna tarbeks turundusmaterjalide tegemiseks. Viimane 

oli Virumaa koostöökogu enda projekt, mis hõlmab kogu piirkonda. “Loome selle 

raames video- ja fotopanga, mida saab erisugustes turunduskanalites kasutada,” 

ütles Kuusmik. Samuti tehakse selle raames mitmesuguseid koolitusi. 

Ka ainsasse noorte aktiivsuse suurendamiseks mõeldud meetmesse tegi taotluse 

tegevusgrupp ise. Selle projekti raames saadetakse noored soid uurima. “Siin 

tehakse koostööd RMK, piirkonna koolide ja noortekeskustega. Koostöökogu 

piirkonnas on mitmeid soid, kuid kolm suurt sood ja raba − Sirtsi, Uljaste ja 

Virunurme − on projekti kaasatud. Soovitakse koostada marsruudikaardid, kus 

soodes liikuda võib, märgistada rajad ja õpetada noored välja retkejuhtideks,” 

selgitas tegevjuht 

Ülejääk uude aastasse 

Kuusmiku sõnul oli projektide maht just selline, nagu nad ootasid. Raha oli 

meetmetes rohkem, kui seda küsiti, mis tähendab, et summad kanduvad üle 

järgmisesse aastasse ja siis läheb jagamisele juba summa, mis küündib peaaegu 

miljoni euroni. 

“Oleme oma projektide kontrollimisse suhtunud äärmiselt tõsiselt, et PRIAsse jõuaksid 

nõutud dokumentidega taotlused. Nii ei läbinud tehnilist kontrolli viis projekti ja alla 

vajaliku lävendi jäi neli taotlust,” ütles Kuusmik, kelle sõnul tegi ka hindamiskomisjon 

oma tööd väga põhjalikult. Hindamise periood on kaks nädalat, millest kahel 

päeval kuulati taotluste esitajaid ja esitati neile lisaküsimusi. 

Uus taotlusvoor avatakse järgmise aasta veebruaris. 

Põhjarannik 15.10.2016, Gerli Romanovitš 

 

MTÜ Kohalik Toit Mardilaadal 19.-20.11.2016  

Taaskord on tulemas Helsingi Mardilaat 19.-20.11.2016, mis on suurim Eesti teemaline 

turismi, käsitöö ja toidu laat Soomes. Häid pakkumisi teevad nii turismifirmad, 

hotellid, spaad, käsitöölised, kuid kõige olulisem soomlaste jaoks on see, et saab 

osta head ja kvaliteetset Eesti toitu. Igal aastal on Mardilaada teemaks üks Eesti 

maakond/piirkond ja käesoleval 2016. aastal on selleks VIRUMAA. Head toitu 

pakuvad meie piirkonnast Mardilaadal Pagarikoda OÜ, Erra Agro OÜ, Vendi 

Aiandustalu, Sigwar ja ka Kirderanniku piirkonna tootjad. Lisaks võtame kaasa ka 

turismiinfot ja häid pakkumisi SüdameTeelistelt. Kui teil on soovi saata oma 

turismiinfot siis ootame teie tagasisidet hiljemalt 30.10.2016 tegevjuhi aadressile.  

 

VEEL PÕNEVAT 

 
 

09.11.2016 MTÜ Virumaa Koostöökogu 

esimene infopäev, mis on otseselt 

suunatud ehitustegevust tegevatele 

projektitaotlejatele. Osalema kutsume 

ka omavalitsuste ametnikud, kes 

tegelevad vastavate lubade ja 

dokumentide väljastamisega. Selgitame 

PRIA nõudeid ja omavalitsuse rolli teatud 

dokumentide koostamisel. Kõik on 

oodatud!  

 

07.11.2016 Seoses rahvusvahelise 

koostööprojektiga noorte teemal. 

Kutsume kokku VIKO piirkonna noortega 

tegelevad inimesed, et saada projekti 

sisendit ning häid mõtteid. Kohale 

kutsutakse ka võimalikud 

projektipartnerid. 

HEAD UUDISED 

Eesti parimad väikesadamad on Puise 

kalasadam, Purtse jahtsadam ja Soela 

sadam! Merekultuuriaasta 2016 ja 

riigihalduse minister Arto Aas kuulutasid 

kevadel välja konkursi väikesadamate 

arengu ning kogukondliku tegevuse 

tunnustamiseks. Preemia eesmärgiks on 

tõsta esile Eesti rannakülade ning saarte 

rolli väikesadamate arendamisel. 

Konkursile laekunud neljateistkümnest 

nominendist valis žürii välja kolm parimat. 

3000 euro suurused rahalised preemiad 

lähevad sadamateenuste paremaks 

muutmiseks! Rohkem infot 

http://merekultuur.ee/2016/09/22/eesti-

parimad-vaikesadamad-on-puise-

kalasadam-purtse-jahtsadam-ja-soela-

sadam/ 

Üks värskemaid tegutsejaid Eesti 

restoranimaastikul ja juba teisel 

tegutsemisaastal Eesti parimate hulka 

tõusnud söögikoht on eriline selle poolest, 

et pälvis ainsana selle tiitli Ida-Viru 

maakonnas ning tegutseb arhitektuurselt 

ja ajalooliselt haruldases kindluselamus. 

Jutt käib Purtse mõisast! Täispikk artikkel 

https://www.puhkaeestis.ee/et/puhka-

eestis/ida-viru-parim-soogikoht  

 

 

http://www.viko.ee/
http://merekultuur.ee/2016/09/22/eesti-parimad-vaikesadamad-on-puise-kalasadam-purtse-jahtsadam-ja-soela-sadam/
http://merekultuur.ee/2016/09/22/eesti-parimad-vaikesadamad-on-puise-kalasadam-purtse-jahtsadam-ja-soela-sadam/
http://merekultuur.ee/2016/09/22/eesti-parimad-vaikesadamad-on-puise-kalasadam-purtse-jahtsadam-ja-soela-sadam/
http://merekultuur.ee/2016/09/22/eesti-parimad-vaikesadamad-on-puise-kalasadam-purtse-jahtsadam-ja-soela-sadam/
https://www.puhkaeestis.ee/et/puhka-eestis/ida-viru-parim-soogikoht
https://www.puhkaeestis.ee/et/puhka-eestis/ida-viru-parim-soogikoht
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*Esimene taotlusvoor on läbi ning selle valguses soovime teha Infopäeva 09.11.2016 algusega kell 14.00. Meie 

eesmärk on keskenduda ehitust nõudvatele tegevustele ja kaasata lisaks kõikidele huvilistele ka piirkonna 

KOVI-ide ametnikud, kes peavad Leader meetme puhul meie taotlejatega suhtlema ning vajalikke 

dokumente väljastama. Infopäeval tutvustame Leader määruse nõudeid ehitustegevustele ning meetme 1 ja 

2 tegevusi. Kindlasti puudutame põgusalt ka teemat nõuded majutusasutustele ja toitlustusasutustele. Päeva 

läbiv teema puudutab ehitustegevust alates ehitusseadusest lõpetades kasutusloaga. Kuna selles on KOV-ide 

roll väga suur siis loodetakse väga, et igast omavalitsusest on osalejaid. Infopäeva aitab ellu viia VIKO 

juhatuse liige Koit Oras, kes on pikaajalise omavalitsuse kogemusega ka ehituse valdkonnas. Kui plaanid 

taotleda ehitustegevusele toetust siis tasub kindlasti infopäeval osaleda! Täpne info päevakava ja asukohaga 

on peatselt kõikidel postkastis! 

Põnevad sündmused tulemas 

 

Viru maraton tuleb taas! 

 

http://www.viko.ee/
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