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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 

 

Esimene infopäev tehtud! 

09.11.2016 toimus VIKO kontoris ehitusteemaline infopäev, kus osalesid 

kohalike omavalitsuste ehitusega tegelevad spetsialistid ja asjast 

huvitatud projektikirjutajad. Infopäeva eesmärgiks oli kohaliku 

omavalitsuse ametnike teavitamine Leader meetmest ning selle 

nõuetest taotlejale, kui tegemist on ehituslike projektidega. Lisaks 

informeeriti projektikirjutajaid täiendavatest nõuetest projektide 

koostamisel. Alates 2017. aastast soovib MTÜ Virumaa Koostöökogu 

kõikidelt taotlejatelt saada ehitus- või rekonstrueerimisprojektide juurde, 

lisaks kõikidele nõutud dokumentidele, ehitusliku eel- või põhiprojekti 

(lähtuvalt ehitustööde maksumusest) koos kohaliku omavalitsuse (KOV) 

väljastatud ehitusloa või ehitusteatisega. Juhul, kui KOV ei pea 

vajalikuks ehitusloa või ehitusteatise väljastamist, siis tuleb esitada KOV 

poolne asjakohane kinnituskiri. Projekti esitamisel kuuluvad nõutud 

dokumentide hulka veel taotlusvorm (täidetakse e-PRIA-s); 

ehituseelarve (PRIA vorm); äriplaan ja finantsprognoosid (VIKO vormid).  

Kõik ehitusteemalist infopäeva puudutavad dokumendid on leitavad 

meie kodulehelt aadressilt http://www.viko.ee/index.php?id=28 ning 

taotluse esitamiseks vajalikud vormid ja infomaterjalid leiate aadressilt  

http://www.viko.ee/index.php?id=33.   

 

Ehituseksperdi kaasamine 

Uuest aastast kaasame totlusvoorude tehnilisekontrolli läbiviimiseks 

ehituseksperdi. Tegu on sõltumatud ehitusettevõtjaga, kellel on õigus 

anda hinnang ehitusprojektide eelarvetele, kontrollides nii taotleja 

esitatud eel- või põhiprojekti vastavastavust ehituseeelarvele.  

 

 

TEHTUD ja TULEMAS 

03.11.2016 Tegevjuht ja projektijuht-

assistent kohtusid Tallinnas Soome Leader 

tegevusgrupi SEPRA esindaja Siru 

Ahopeltoga. Kohtumise arutati 

rahvusvahelise koostööprojekti 

tegevuskava ja võimalusi. Projekti 

partneriteks on lisaks maa Leaderitele ka 

Kala Leader. Samuti on Eesti poolseks 

partneriks Virumaa Rannakalurite Ühing 

MTÜ, mis on väga vajalik ja tervitatav, 

kuna peateemadeks on veetegevused 

noortega, lastelaagrid ja kalastamise 

populariseerimine. 

09.11.2016 toimus ehituseteemaline 

infopäev. Detsembris loodetakse teha ka 

ühisprojektide teemaline infopäev. 

15.11.2016 kogunesid huvilised, kes 

soovivad panustada rahvusvahelise 

projekti elluviimisel. Koosolekul viibisid nii 

VIKO tegevpersonal juhatus kui ka liikmed 

ning Virumaa Rannakalurite Ühingu 

esindajad. Koosolekul arutati, kuidas oleks 

võimalik viia ellu rahvusvaheline 

koostööprojekt laste laagrite näol kui 

lapsed tulevad Soomest ja Eesti lapsed 

lähevad Soome laagrisse.  

18.11.2016 toimus sama rahvusvahelise 

koostööprojekti kohtumine, sedakorda 

Helsingis. Võimalik, et selle aasta viimasel 

kohtumisel, sai täpsustatud kõik vajalik. 

Perioodil 2017-2019 toimub kokku 7 laste 

laagrit. VIKO laagrite teemadeks on 

keskkond, veeturism, toimetulek looduses; 

Soomlased panustavad purjetamislaagrile 

ja kalastusele; Virumaa Rannakalurid 

korraldavad aga kalastuse 

populariseerimise laagreid. Laagrid 

saavad toimuma erinevates 

vanusegruppides ning eesti-soome 

keelsetena. 

 

JÕULUKINK TEE VIRU TOIDUST! 

http://www.viko.ee/
https://www.facebook.com/MTÜ-Virumaa-Koostöökogu
http://www.viko.ee/index.php?id=28
http://www.viko.ee/index.php?id=33
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Viru Toidu jõulupakid 2016 

  

Väikeettevõtjate võrgustik Viru Toit on ka sel aastal valmis teie jõulupakkidesse 

head-paremat pakkuma. 

Kohaliku toidu eripäraks on just see, et tooraine on kohapeal kasvanud ja 

kohalike ettevõtjate töödeldud ning selles on palju pühendumust. 

Lisaks toodete nimekirjale, millest kingitusi valida, oleme mõned huvitavad tooted 

ka ise omavahel kokku sobitanud ning lihtsustanud sellega teie otsuseid. 

  

*Jõulupakk „Väike ahvatlus“  

Sisaldab:      

Jõulusai 500 g      

Vaarikamarmelaad 200 g       

Kuivatatud õunaviilud 100 g    

Kaerahelbe-jõhvikaküpsised 130 g.  

Paki hind on 12,60 eurot.        

  

*Jõulupakk „Põnev jõulupakike“ 

Sisaldab: 

Jõhvi(ka)leib 650 g 

Marineeritud angersäga 300 g 

Naturaalsed kuivatatud porgandiviilud 50 g 

Piparkoogid sinihallitusjuustuga karbis 200 g 

Paki hind on 19 eurot. 

  

*Jõulupakk „ Jõulutunne“  

Sisaldab:    

Kardemoniküpsised 300g 

Jõulumandlid 150g   

Õuna-kibuvitsatee 70g       

Kõrvitsa-porgandi jõulusalat 500g       

Maksapasteet 240g       

Makroonid sidruniga 75 g   

Paki hind on 25 eurot.   

  

*Jõulupakk „Kohalik jõulugurmee“ 

Sisaldab: 

Lihaleib 500 g  

Õrnsuitsusilmud tarrendis 400 g 

Tšillimoos „Tšillime!“ 185 g 

Käsitööõlu 6-pakk 

Glasuuritud piparkoogid 300 g 

Käsitöökommid 100 g 

Paki hind on 39 eurot. 

 

Vajadusel saate kingikoti ise komplekteerida, Viru Toidul on jõulutoodete 

nimekirjas 70 erinevat toodet, huvi korral andke teada ja teile saadame  nimekiri 

toodetest. Kui väärtustate kohaliku toidu tootjat ning eestimaist toitu, siis võta 

ühendust aadressil info@virutoit.ee 

  

Jõulupakkide hinnad on lõplikud, MTÜ Kohalik Toit ei ole käibemaksukohuslane. 

Pakkide kättesaamine lepitakse kokku eraldi. 

 

Kingitused sobivad suurepäraselt peredele, sõpradele, kolleegidele ja 

koostööpartneritele ning mis peamine, seeläbi toetad kohalikku väiketootjat. 

Teie Viru Toit  

 

VEEL PÕNEVAT 

 
18.-19.11.2016 toimus Helsingis Mardilaat. 

Esmakordselt oli ka Viru Toidu võrgustik 

müümas oma liikmete toodangut. Purtse 

Mõis OÜ esindaja Sigrid Välbe ja 

Isetegime OÜ esindaja Sigrid Oja, kes on 

ühtlasi ka MTÜ kohalik Toit juhatuse 

liikmed, käisid müümas Virumaal 

toodetud kohalikku toitu. Kuidas läks? 

Huvitavalt kindlasti, enamasti külastasid 

laata eakad soomlased ning Soomes 

töötavad eestlased. Kaupa läks, kuid ka 

tagasi toodi. Väga usinalt otsiti taga 

igasuguseid küpsetisi, mis oleksid 

gluteenivabad. Nagu ikka on oluline, 

milline näeb välja toote pakend ning 

milline info sellel kirjas on. Esimesed 

rahvusvahelised sammud Viru Toidu 

pakkumisega on tehtud.  

HEAD UUDISED 

Traditsiooniline aastalõpuseminar toimub 

taaskord koos MTÜ Kirderanniku 

Koostöökoguga 13.01.2017. Seekord 

oleme oodatud naabrite poole. Kindlasti 

on plaanis oksjon, et teenida tulu 

nõrgematele. Täpsem info asukoha ja 

kellaaegade kohta tulemas detsembris. 

Head liikmed, loodame, et samal päeval 

saame teha ka üldkoosoleku. Info 

täieneb!! 

Eesti Maitsete Restoranijuht 2017 juhatab 

juba kümnendat aastat teed Eesti kõige 

parematesse söögikohtadesse. Taaskord 

on Purtse Mõis 102 parima Eesti restorani 

hulgas.  

 

Loodus teeb taas imet. Foto Valaste 

Puhkeküla kohvikult! 
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