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Alatest veebruarist on 
MTÜ Virumaa Koostööko-
gus poole kohaga ametis Ott 
Penek, kelle ülesandeks on 
projektikirjutajaid nõustada, 
projekte üle vaadata ning 
aidata kirjutajatel doku-
mente õigesti vormistada. 

Ott Peneku kinnitusel on 
esimene kuu uues ametis 
olnud pingeline, kuna inves-
teeringumeetme taotlusvoor 
käis ning projekte laekus 
palju. “Nagu tavaliselt, lae-
kusid kõik projektid vii-
masel minutil ning siis oli 
tegemist palju,” tunnistas ta, 
et kümne projekti läbivaata-
mine ja korrastamine võttis 
palju aega. 

Projektid, mis Leade-
risse laekuvad, on Peneku 
hinnangul muutunud väga 
tugevaks. 

Peneki sõnul on tema üheks 
eesmärgiks ühtlustada pro-
jektitaotluste dokumente, 
et kõik sisse tulnud paberid 
oleksid ühesugusea vormis 
ning see teeb hindamisko-
misjonil elu lihtsamaks. 

Lisaks peaks tema hin-
nangul uue strateegia koos-
tamisel muutma ka hinda-
miskriteeriume, mis praegu 
on kõigil kolmel meetmel 
samad. “Ei ole õige, et ette-
võtjaid, kelle eesmärk on 
tulu saamine, hinnatakse 
samamoodi nagu MTÜsid, 
kellel on eesmärgid hoopis 
teised.” 

Peneku ülesandeks jääb ka 
juba käimas olevate projek-
tide seire. “Paljud projektid 
on PRIAlt juba toetuse kätte 
saanud, ka neid peaks jäl-
gima ning vajaduse korral 
tööde elluviimsel aitama,” 
selgitas ta. 

Penekul on projektikirju-
tamise kogemust üle kümne 
aasta, eelkõige kohaliku 
omaalgatuse program-
miga. “Aga külamaja ehi-
tamisel oleme kasutanud 
SAPARDi toetust, lisaks 
oleme saanud raha Leader-
programmist. Praegu tege-
leme taotluse koostamisega 
keskkonnainvesteeringute 
keskusele,” loetles Penek, 
kelle sõnul ei ole kõik pro-
jektid alati 100protsenti 
rahastatud, aga see on loo-
mulik. “Küsida tuleb alati 
rohkem,” kinnitas ta. 

Ott Penek nõustab 
projektikirjutajaid

Virumaa koostöökogu ren-
dib sellel aastal koos kahe 
teise Leader-tegevusgrupiga 
maamessil oma boksi, et tut- 
vustada ennast ning piirkonda 
ja kaasab sellesse ka oma liik- 
meid, kellele osalemine mes-
sil on tasuta. 

Messi korraldaja AS 
Tartu Näituste tegevjuht Alo 
Pettai tunnistas aasta algu-
ses Maalehele, et maamess 
oli eelmisel aastal nende 
suurima külastatavusega 
mess, kus käis kolme päeva 
jooksul 24 000 inimest.  

Eelmine aasta oli väga 
raske messide korraldajatele, 
ent maamess kogus kõigest 
hoolimata suure hulga külas- 
tajaid. 

Seega pannakse tänavugi 

Virumaa koostöökogu kutsub maamessile
MTÜ Virumaa Koostöökogu annab oma liikmetele võimaluse 
osaleda tasuta 22.-24. aprillini toimuval maamessil.  

suurt rõhku just maames-
sile. Kohale on lubanud tulla 
juba 10 riigi esindajad. Maa- 
messi projektijuhi Margus 
Kikkuli kinnitusel on huvi 
ettevõtmise vastu aasta-
aastalt kasvanud. “Kuigi 
majanduslikult on praegune 
aeg ettevõtjale keeruline, 
teadvustatakse, et investee-
ring enda tutvustamiseks 
on vajalik ning see raha too-
dangule turu leidmise nimel 
kindlasti leitakse.”

Maamess hõlmab endas 
mitu erinevat näitust. Mets 
2010 on rahvusvaheline pui-
dutöötlemis- ja metsandus-
näitus. Agro Tartu 2010 on 
rahvusvaheline põllumajan-
dusnäitus. Tartu toidumessil 
tutvustatakse toidukaupu ja 

talutooteid. Lisaks toimub 
veel kahe päeva jooksul 
aiandusnäitus Aias ja õues. 

Maamess on muutunud 
aastatega igakevadiseks tra-
ditsiooniliseks kohtumispai- 
gaks, kus saavad kokku ette-
võtjad ja parimate uudistoo-
detega tutvujad. Kuid mess 
ei ole mõeldud ainult tõsis-
tele metsa- ja põllumeestele, 

kes tulevad tutvuma teh-
noloogia viimase sõnaga ja 
koostööpartneritega muljeid 
vahetama.  Siin kohtuvad 
ka väiketalunikud, kes otsi-
vad näiteks viimastel aas-
tatel üha populaarsemaks 
muutuvat väiketehnikat või 
hobiaednikud, kes valivad 
koduaeda uut pirnipuud.  

“Meie eesmärgiks on aas- 

tast aastasse olnud ka huvi-
listele asjakohase teabe jaga-
mine, mistõttu toimuvad 
messi raames mitmed semi-
narid ja demonstratsioonid,” 
kinnitasid messi korraldajad.    

Liikmed, kes soovivad 
koos Virumaa koostööko-
guga messil osaleda, peak-
sid sellest teada andma 1. 
märtsiks. 

Kuue mittetulundusühingu 
juhid allkirjastasid Tamsalu 
vallas Laululinnu külalis-
temajas Virumaa paeaasta 
2010 koostöökokkuleppe. 
Virumaa paeaasta koostööle-
pingule kirjutasid alla MTÜ 
PAIK juhatuse esimees Too-
mas Uudeberg, MTÜ Aren-
duskoda juhatuse esimees 
Alari Kirt, MTÜ Kirderan-
niku Koostöökogu juha-
tuse esimees Margus Paalo, 
MTÜ Partnerid juhatuse 
esimees Aivar Aruja, MTÜ 
Peipsi-Alutaguse Koostöö-
koda juhatuse esimees Ind-
rek Kullam ja MTÜ Viru-
maa Koostöökogu juhatuse 
esimees Andrea Eiche.

Ida-Viru maavanem Riho 
Breivel arvas, et ehk oleme 
just paest, millel kõnnime, 
ammutanud endale jõudu ja 
elutahet. Tema Lääne-Viru 
kolleeg Einar Vallbaum 
tõdes, et oleme nii harjunud 
pae olemasoluga, et ei pane 
seda eriti tähelegi. “Paest 
on tehtud meie kindlused 
ja meie kodud,” sõnas Vall-
baum.

Maamajanduse infokes-
kuse maaelu- ja kalandus-
võrgustiku osakonna juha-
taja Krista Kõiv rõhutas, et 
paeaasta korraldamise mõte 
ja selle elluviimine on üli-
malt tähtis. “On korjatud 
üles nii oluline idee nagu 
natuke unustusse vajunud 
rahvuskivi teadvustamine,” 
ütles Kõiv, kelle sõnul on 
see esimene nii ulatuslik 

Virumaa paeaasta sai ametliku alguse
Jaanuaris allkirjastasid kuus tegevusgruppi Virumaa paeaasta 
koostöökokkuleppe, millega kuulutati paeaasta Virumaal 
ametlikult alanuks. 

koostöö, mida Leader gru-
pid teinud on. 

MTÜ Pandivere Arendus- 
ja Inkubatsioonikeskus 
(PAIK) juhataja Aivar Nii-
nemägi ütles, et Pandivere 
paeriik saab tänavu viieaas-
taseks ja selle puhul tähis-
tatakse Virumaal paeaas-
tat. “2011. aasta võiks olla 
pühendatud meie rahvuski-
vile juba kogu Eestis,” lisas 
ta pidulikul allkirjastami-
sel. 

Joonistusvõistlusega ring 
peal

Esimesed paeaasta üritused 
juba käivad - laste paeteema-
liste joonistuste, kirjutiste 
ja uurimustööde võistlusel 
osalemise kutsed saadeti 
52 Virumaa kooli ja kõik 
joonistatud pildid on prae-
guseks korraldajate käes. 
“Otsustasime, et valime 
välja iga kooli paremad ning 
need pannakse siis kaa-
nte vahele,” ütles Virumaa 
koostöökogu tegevjuht Aili 
Ilves, kelle sõnul joonista-
sid lapsed eelkõige paekivist 
ehitisi. “Mitte keegi ei joo-
nistanud näiteks tee-ehitust, 
mis näitab, et lapsed hinda-
vad paekivi ilu,” lisas ta. 

Ilvese sõnul kujutas iga 
laps paekivi erinevalt ning 
selle rõhutamiseks kavatse-
vad nad parimatest töödest 
kokku pandud raamatu ser-
vas kasutada motiividena 
just erinevalt kujutatud kive. 

“Nii saab raamatu allserv 
endale Virumaa laste pae-
tee,” ütles Ilves. 

Lisaks joonistustele on 
Ilvese sõnul laekunud nii 
luuletusi ja muinasjutte kui 
ka referaate ja mänge. Aga 
kuna nende konkursside 
lõpptähtaeg ei ole veel käes, 
siis on tulemustest vara rää-
kida. 

Kõik laste tööd pannakse 
üles ka Pandivere arendus- 
ja inkubatsioonikeskuse 
koduleheküljele. Joonistu-
sed lähevad ka rändnäitu-
sele. “Meie ettevõtted võik-
sid mõelda lastele eripree-
miate väljapanemise peale,” 
arvas Ilves, kelle sõnul saab 
pilte vaadata koduleheküljel 
www.pandivere.eu.

Paepäev ja -konverents 

Paeaasta olu lisemad sünd-
mused on veel Rakvere lin-
nuses korraldatav paepäev 
ning 13. juunil Rakvere vee-
keskuses toimuv paekonve-
rents. 

Koolides tutvustatakse 
paekivi “Siluri suma-
dani” abil, antakse välja ka 
paeaasta ajaleht Pae Teataja. 
Ilvese kinnitusel hakatakse 
“Siluri sumadani” Virumaa 
koostöökogu piirkonnas tut-
vustama veel enne kevadva-
heaega. 

Paekivimuuseumi koosta-
tud õppeprogrammi kooli-
desse toomise eest maksab 
Virumaa koostöökogu. 

Paeaasta põhiüritus toimub 

10. juunil Rakvere linnuses, 
kus on väljas laste loomin-
gukonkursi paremad joo-
nistused ning kantakse ette 
paremad lood ja mängud. 
Paepäeva sissejuhatuseks 
tantsivad Tarvanpää seltsi 
mehed Maie Orava seatud 
tantsu, kus kasutatud paeki-
vid antakse kolm päeva hil-
jem tantsupeol üle kõikidele 
Eesti Leader-tegevusgrup-
pidele, et aasta 2011 muuta 
üle-eestiliseks paeaastaks. 

13. juunil toimuval paekon-
verentsil räägitakse paekivi 
tänapäevast ja tulevikust 
ning selle arutelu juurde 
oodatakse nii keskkonna-, 
majandus- kui kultuurimi-
nistrit. 

MTÜ Virumaa Koostöökogu juhatuse esimees Andrea Eiche ning MTÜ Kirderanniku Koos-
töökogu juhatuse esimees Margus Paalo paeaasta rahastamiskokkulepet alla kirjutamas.

AIN AASA

Virumaa koostöökogu on käinud ka varem maamessil, siis koos maamajanduse infokesku-
sega, mis tutvustas Leader-tegevust.


