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Koolitused said alguse jaa-
nuarikuus, kui toimus koo-
lituse esimene moodul ning 
õpiti kehtestava käitumise ja 
suhtlemise põhitõdesid. Kuu 
aega hiljem oli teemaks tule-
muslik juhtimine. Koolituse 
viis läbi AS Invicta. 

Korratakse üle põhitõdesid

MTÜ Virumaa Koostöö-
kogu tegevjuhi Aili Ilvese 

Virumaa koostöökogu koolitab liikmeid
MTÜ Virumaa Koostöökogu, kes taotles esimesest 
piirkonna kompetentsi tõstmise meetmest raha koolituse 
korraldamiseks, on oma liikmetele õpetanud suhtlemise ja 
juhtimise põhimõtteid. Ees ootab veel meeskonnatöö koolitus. 

sõnul oli nende eesmärk 
anda liikmetele võimalus 
tasuta õppimiseks. “Tun-
dub küll, et koolitusel kor-
ratakse põhitõdesid, mida 
igaüks teab, kuid vahel on 
kasulik asju üle korrata 
ning oma käitumist analüü-
sida. See annab võimaluse 
ennast kõrvalt vaadata,” 
ütles Ilves, kelle sõnul tuli 
tema jaoks koolituse käigus 
välja asju, mida ta varem 

enda kohta ei teanud. 
Esimeses moodulis rää-

kis AS Invicta treener Ago 
Tiiman, kellel on pikaajali-
sed kogemused välisminis-
teeriumi nõunikuna Eesti 
ja Venemaa läbirääkimis-
tel, suhtlemisnippidest, mis 
aitavad kaasa läbirääkimiste 
pidamisel. 

Teises moodulis õpetas 
Eesti raudtee endine juha-
tuse liige Indrek Orav tule-
muslikku juhtimist, viies 
läbi mitmeid grupitöid. Nii 
näiteks pandi ritta omadu-
sed, mida juhilt oodatakse 
ning testiti iseenda isiku-

Virumaa koostöökogu korraldatud koolitusest on tänaseks kaks peetud. Ees ootab veel kol-
mas, meeskonnatööle ja meediaga suhtlemisele pühendatud kahepäevane õppeprogramm.

Tulemusliku juhtimise koolitusel said kõik osalejad vaadata, 
millised on nende tugevad ja nõrgad küljed. 

omadusi ja õpiti, kuidas 
delegeerida üleandeid ning 
planeerida oma aega. 

Osalejaid oodatust vähem  

Koolituse korraldaja   
AS Invicta valiti välja viie 
pakkumise seast. Ilvese 
sõnul saadeti pakkumiskutse 
viiele firmale ning saadud 
hinnapakkumised erine-
sid üksteisest kaks korda. 
“Invicta reageeris meie pak-
kumisele kõige kiiremini, 
võttis ühendust ning esitas 
täpsustusi,” kiitis Ilves, kelle 
sõnul ei olnud nende pakku-
mine küll kõige madalama 
hinnaga, kuid ka mitte kõige 
kõrgem. 

Ilvese sõnul oli talle pet-
tumus, et koostöökogu 
liikmete huvi koolituse 
vastu oli madalam kui ta 
ootas. Esimesel korral osa-
les 15 inimest, järgmisel 
korral oli osalejaid paari- 
kümne ringis. “Aga kõigil 
on veel võimalus osaleda 
kolmandas moodulis, mis 
toimub 5.-6. märtsil ning 
kus õpetatakse meeskon-
natööd ja meediaga suht-
lemist,” kutsus Ilves üles 
kasutama võimalust saada 
tasuta koolitust. 

Koolitusel osalejad peavad 
tasuma 50kroonise päeva-
raha, millega kaetakse pro-
jekti omaosalus. 

Ilvese sõnul ei ole praegu 

rohkem selliseid koolitusi 
ette näha, “Aga kui kellelgi 
on idee või huvi mõne kooli-
tuse vastu, siis on võimalik 
selleks taotleda toetust piir-
konna kompetentsi meet-
mest. Juhul kui endal ei ole 

tahtmist projekti kirjutada, 
võib pöörduda koostöökogu 
poole ning kui idee on hea, 
oleme valmis taotluse ise 
valmis kirjutama,” õhustas 
Ilves õppimisvõimalusi usi-
namalt kasutama. 

Kui eelmisel aastal esitati 
investeeringumeetmesse 
kaheksa projekti ning täi-
tuvus oli 165 protsenti, siis 
sellel aastal kasvas projek-
tide arv kümneni ning täitu-
vusptotsent 230 peale. 

Kolm esitatud projekti oli 
summaga üle kahe miljoni 
krooni, kahel projektil jääb 
taotletav summa alla 100 
000 krooni ning kõik teised 
jäävad poole miljoni krooni 
kanti. “Kõik on investeerin-
gud, kõik on asised ja kõi-
gile tahaks raha anda, kuid 
kahjuks ei ole see võimalik,” 
ütles MTÜ Virumaa Koos-
töökogu juht Aili Ilves. 

Esimest korda oli taotlejate 
seas üks omavalitsus ning 
kaks eraettevõtet. Ülejäänud 
taotlejad olid MTÜd. 

Esimene 
põllumajandusprojekt

Ainus ja esimene põlluma-
jandusega seotud projekt on 
planeeritud ellu viia Lüga-
nuse vallas. “Tegemist on 
Sondast pärit inimesega, kes 

Investeeringutoetuse tahtjaid kaks korda rohkem kui raha
Investeeringumeetmest soovib toetust saada kümme projekti 
kogumaksumusega üle 8 miljoni krooni, samas kui raha on 
jagada 3,8 miljoni krooni. 

tahab Lüganuse valda rajada 
uue mesila ning osta mesi-
tarud,” selgitas Ilves, kelle 
sõnul oli selle projekti esi-
tamine neile ette teada, mis-
tõttu tehti meetme seirenäita-
jatesse muudatusi. “Panime 
meetmesse seirenäitaja, mis 
projektile vastaks, et see 
projekti mittesobivuse tõttu 
välja ei langeks,” ütles Ilves.  

MTÜ Maidla Jahimeeste 
Selts tahab investeeringu-
toetusega arendada Oandu 
jahiturismi keskust. Seal 
ehitustöid veel plaanis pole, 
tegeletakse projekteerimise 
ja ettevalmistamisega. 

MTÜl Maidla Mõisa Aren-
dus on plaanis teha suu-
remaid renoveerimistöid 
mõisa keldris ning rajada 
sinna infokeskus. Lüganuse 
vallavalitsus tahab renovee-
rida Purtse kindlust, ehitada 
sinna lisa WCd ning paran-
dada hoone drenaaži. 

OÜ Puhas Maja tahab 
Virumaa koostöökogu 
toel muretseda endale rai-
deri, et pakkuda muruniit-
mise teenust Püssi linnas.  

MTÜ Rägavere Valla Huvi-
klubi tahab muretseda raja-
hooldusmasina, millega hoi- 
da korras krossirada. 

MTÜ Mõedaka Puhkekes-
kuse Arendamise Ühing, 
mis on piisonifarmi taustaga, 
tahab Põlulasse rajada tead-
miste keskuse koos semina-
riruumidega. Osaliselt tahe-
takse teha ka aia rajamistöid. 

MTÜ Puhas Eesti tahab 
soetada pesubussi ning osta 
keemilise puhastuse ja pesu-
seadmed. “Idee oli selline, et 
kord nädalas käib buss mööda 

Virumaa koostöökogu piir-
konna külasid, korjab musta 
pesu kokku ning nädala 
pärast toob selle puhtalt 
tagasi,” selgitas Ilves, kelle 
sõnul on maapiirkonnas kee-
milise puhastuse teenus keh-
vasti kättesaadav ning see-
tõttu idee väga tänuväärne. 

Miila küla tahab investee-
ringutoetuse abiga korda 
teha oma külamaja. Praegu 
on hoonel püsti ainult pae-
kivimüürid, mille peale on 
ehitatud ajutine katus. Kuna 
ruumis on ka korralik puit-

põrand, siis saab seda ka 
praegu kasutada, aga küla-
selts tahab teha sellest kor-
raliku külamaja koos oma 
kaevu ja tuulegeneraatoriga. 

MTÜ Püssi Päevakes-
kus tahab välja vahetada 
päevakeskuse aknad. “See 
projekt käis meil läbi ka 
eelmisel korral, kuid kuna 
projekti summa oli väiksem 
kui miinimumpiir, siis see 
ei kvalifitseerunud. Nüüd 
on nad projekti kohendanud 
ja summat suurendanud,” 
selgitas Ilves. 

Ainus omavalitsus, kes toetust küsis, oli Lüganuse vallavalitsus, kes tahab renoveerida Purtse 
kindluselamut. See projekt jäi eelmisel korral ebatäpsuste tõttu rahasaajate hulgast välja.

Otsus naistepäevaks

Virumaa koostöökogu 
hindamiskomisjon, kes 
otsustab projektide rahas-
tamist, paneb esialgse pin-
gerea kokku 1. märtsil. “8. 
märtsiks peaks otsus kõigil 
käes olema,” lubas Ilves, 
kelle sõnul ei tohiks need, 
kes sellest voorust raha 
ei saa, meelt heita ning 
võiksid aasta pärast tagasi 
tulla. 

Millal investeeringu 
meetme järgmise aasta 
taotlusvoor välja kuuluta-
takse, ei ole hetkel selge, 
kuna tegemist on vahe-
aastaga ning eelarve täp-
sustamisega. “Kindlasti 
ei tohiks meie eelarve 
kahaneda, paremal juhul 
see hoopis kasvab,” ütles 
Ilves. 

1.-15. märtsini võetakse 
taotlusi vastu piirkonna 
kompetentsi tõstmise meet-
mes ning meetmes “Noo-
red maale”. Ilvese sõnul 
on praegu olnud nende 
meetmete kohta ainult üks 
infopäring, kuid ta loodab, 
et projekte esitatakse sinna 
sama usinalt kui investee-
ringumeetmesse. 


