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Virumaa Koostöökogu soovib Virumaa paeaasta tähista-
misesse kaasata ka õpilasi ning nende juhendajaid, mis oli 
ka konkursite väljakuulutamise põhjuseks. 

Loomekonkursi teema keerleb ümber Eesti rahvuskivi, 
kuid pakub erinevaid teid selle jäädvustamiseks. Nii näi-
teks võivad algklassilapsed paekivi joonistada, samas kui 
suuremad lapsed võiksid sellest luuletusi ja lugusid välja 
mõelda või hoopis nuputada, kuidas paekivi mängudes ära 
kasutada. 

1.-4. klassile mõeldud joonistamisvõistlusel võiksid lapsed 
Virumaa Koostöökogu tegevjuhi Aili Ilvese sõnul joonis-
tada kas paepaljandit, kivist ehitatud unistuste lossi või pae-
kivi, mis jääb lapse koolitee äärde. Samuti võib enda valitud 
tehnikas jäädvustada mõne paekiviehitise või kasutada tee-
mana paekivi kasutamist tee-ehitusel. 

“Piltide hindamisel arvestame pildi vastavust paekivi tee-
male, selle kunstilist taset, aga ka ideed ja teostuse originaa-
lsust,” ütles Ilves. 

Paekivi pannakse lugudesse

Ülejäänud lapsed, alates 5. klassist kuni keskkooli lõpuni, 
kuuluvad vanemasse vanusegruppi ning ka seal võivad lap-
sed joonistada endale meeldivas tehnikas, aga teha ka arvu-
tipilte ning animatsioone. “Siin võiks teemana lisanduda 
veel elu 130 miljonit aastat tagasi, aga ka merepõhja elukate, 
paekivi tekke ja fossiilide kujutamine,” arvas Ilves. 

Vanematelt lastelt oodatakse loomevõistlusele ka jutte ja 
luuletusi. Samuti võib koguda paekiviga seotud legende. 
Hinnatakse kahes vanuserühmas: üks on põhikoolis ja teine 
gümnaasiumiosas õppivatele lastele. 

Loomevõistluse juhendis on ette antud ka terve rida teema-
sid, millel võib kirjutada. Nii oodatakse muinasjutte paekivi 
tekkest, kasutuselevõtust ning sellega seotud väljamõeldud 
tegelastest. Aga arutleda võib ka teemal “Kalevipoeg ja pae-
kivi”, “Miks mulle meeldib/ei meeldi peakivi”, “Paekivi - 
Eesti rahvuskivi”, “Paekivi - kas unustatud või au sees”. 

“See ei tähenda, et lapsed ei võiks välja mõelda oma tee-
masid ning ootaksimegi õpetajatelt seda, et nad suunaksid 
lapsi kirjutama just sellisel teemal, mis on neile huvitav,” 
ütles Ilves.  

Paega mängitavad mängud 

Suurematelt lastelt oodatakse ideid paega seotud mängu-
deks ning siia sobib kõik, mis on seotud mänguga ja pae-
kiviga, on see siis lauamäng, pusle, arvutimäng, tantsulise 
liikumise või mõistatamisega seotud. Auhindu jagatakse 
siin sarnaselt eelmisele kahes vanusegrupis eraldi. 

Loomingulisele konkursile on oodatud ka kiviga seotud 
uurimuslikud tööd, mis võivad rääkida paekivi tekkimi-
sest, selle omadustest, ehitistest ja kivimurdmise ajaloost 
oma kodupiirkonnas või paekivi kasutamisest viimase 20 
aasta jooksul. Lisaks on ka kaks kindlat teemat, mis Viru-
maa Koostöökogu piirkonnaga seotud. Üks neist puudutab 
Uhaku karstiala ning teine Karl Orviku geoloogilisi uuri-
musi Lüganusel.  

Paremad laste tööd kantakse ette juunikuus Rakveres toi-
muva meeste tantsupeo avamisel. Samuti ilmub parematest 
lugudest ja piltidest raamat. 

Joonistus- ja jutuvõistluse tööde valmimise tähtaeg on  
15. jaanuar, mängusid oodatakse 15. veebruariks ning uuri-
mistööde tähtaeg on 15. märts.

Paeaasta loomevõistlus on välja 
kuulutatud

Paekiviaastaga seoses kuulutas Virumaa Koostöökogu 
piirkonna koolides välja laste loominguvõistluse, kus 
nooremaid lapsi kutsutakse paekivi joonistama ning vanema 
vanuseastme lapsi kirjutama lugusid ja luuletusi ning koguma 
legende paekivist.

Kevadistest taotlusvooru-
dest üle jäänud summade 
jagamiseks kuulutas Viru-
maa Koostöökogu sügisel 
välja teise taotlusvooru, 
kus piirkonna kompetentsi 
kasvatamise meetmes läks 
jagamisele veidi üle 200 
000 krooni ning meetmes 
“Noored maale” üle poole 
miljoni krooni. 

Arendavad välja märki 
“Virumaa Süda”  

Piirkonna kompetentsi kas-
vatamise meetmes said toe-
tust kaks projekti. Suurem 
neist on kogemuste oman-
damine kaubamärgi “Viru-
maa Süda”väljatöötamiseks 
ning selle paremaks äraka-
sutamiseks. 

Virumaa Koostöökogu 
tegevjuhi Aili Ilvese sõnul 
hakatakse kogemusi otsima 
Prantsusmaa Alsace ja Bour-
gogne piirkonnast. “Kuna 
neis piirkondades on väga 
tugevad kaubamärgid, mida 
kasutatakse piirkonna reklaa-
mimisel, siis tahame vaadata, 
kuidas seda tehakse,” ütles 
Ilves, kelle sõnul mahuvad 
väliskogemustega tutvumise 
vahele ka nende endi kauba-
märgiga seotud mõttetalgud. 
“Seda aega, kui buss sõidab, 
saame kasutada seminari 
pidamiseks, mille teemaks 
on just meie oma piirkonna 
kaubamärk.”  

Kokku toetatakse projekti 
155 000 krooniga, projekti 
kogumaksumus on üle 235 
000 krooni ning selle läbi-
viijaks MTÜ Sonda Aren-
duskoolituse Keskus. 

Teise kompetentsimeet-
mest toetust saanud pro-
jekti autoriks on Virumaa 
Koostöökogu ning see läheb 
paeaastaga seotud ürituste 
korraldamiseks. “Selle raha- 
ga korraldame koolilaste 
loomevõistluse, tutvustame 
koos Porkuni paemuuseu-
miga kõigis piirkonna koo-
lides paekivi, saadame igast 
koolist viis õpetajat ekskur-
sioonile Pandivere paeriiki, 
et nad saaksid inspiratsiooni 
pae kasutamiseks koolitun-
nis,” loetles Ilves. 

Lisaks korraldab Viru-
maa Koostöökogu augustis 
Kõrtsialusel paepäeva, kus 
käiakse vaatamas paemurdu, 
räägitakse paekivi tähtsu-

Toetust said kõik esitatud projektid
Sügiseses taotlusvoorus said toetust kaks piirkonna 
kompetentsi kasvatamise meetmesse esitatud projekti,  
samuti viis meetmesse “Noored maale” esitatud 
toetusetaotlust, mille toetuse kogusumma ulatub pea 
poole miljoni kroonini. Aasta alguses avaneb ka uus 
investeeringumeetme voor.  

sest Virumaa Koostöökogu 
piirkonnas ning tutvutakse 
piirkonna ehitistega, mis 
paest tehtud. 

Sonda saab oma noortetoa 

Meetmes “Noored maale” 
sai kaalukaima toetuse 
MTÜ Sonda Arenduskooli-
tus Keskus Sonda noortetoa 
rajamiseks. 

Sonda noortetuba saab enda 
käsutusse kaks tuba rahva-
majast. Kokku läheb nende 
remontimiseks ja sisustami-
seks 281 000 krooni, millest 
Virumaa Koostöökogu toe-
tus on 253 000 krooni. 

“Sondal ei ole seni noorte 
kooskäimiskohta, nüüd saab 
see olema,” ütles Ilves, kelle 
sõnul sisustatakse toad kõige 
vajalikuga, et kohalikele 
noortele tegevust pakkuda. 

Veel valmimata Sonda 
noortetoaga on seotud teinegi 
toetust saanud projekt, mille 
nimeks on “Oskan, tean ja 
tunnen”. Noortele tegevust 
pakkuva projekti toetuse 
suurus on 77 000 krooni ning 
selle eesmärgiks on õpetada 
lastele ellujäämisoskusi nii 
metsas kui tehismaastikul. 
“See on ettevõtmine, mis 
viib lapsed loodusesse ning 
õpetab neile algteadmisi loo-
dusest ja ellujäämisest,” sel-
gitas Ilves. 

Interaktiivne laat koos infoga

Veidi üle 74 000 krooni 
eraldati MTÜle Purtse Jõe 
Arenduskeskus, kes tahab 
teha kogukonnale ja noortele 
informatiivse kodulehekülje, 
mis koondab Purtse jõe 
piirkonna informatsiooni: 
majutus- ja toitlustusasu-
tusi, ametkondade infot, 
aga ka teadetetahvlit, kus 
on võimalik endale kasutuks 
muutunud asju müüa või ära 
anda või muud kasulikku 

informatsiooni jagada. 
“Näiteks võib sinna kirja 

panna, kust, kuhu ja millal 
sa sõidad ning kui palju on 
sul autos vabu kohti,” selgi-
tas Ilves. Internetilehekülg 
peaks ühelt poolt aitama 
kogukonda liita ja teisalt 
pakkuma võimalust saada 
enda jaoks olulist informat-
siooni. 

Kodulehekülje reklaami-
miseks ei kasuta Purtse jõe 
arenduskeskus aga tavalist 
viisi, vaid jagab inimestele 
reklaamkirjadega riidekotte, 
mille muretsemine on samuti 
projektirahadega toetatav. 

MTÜ Püssi Päevakes-
kus sai meetmest “Noo-
red maale” toetust akende 
vahetuseks. “Remonditöö-
desse kaasatakse ka lapsed, 
et neile töökasvatust õpe-
tada,” kinnitas Ilves. 

Püssi päevakeskuse toetuse 
suurus on ligi 44 000 krooni, 
projekti kogumaksumus on 
ligi 49 000 krooni. 

46 000 krooni sai toetust 
MTÜ Metsanurga Selts 
võrkpüramiidi soetamiseks. 
Ronimiseks mõeldud püra-
miid paigutatakse järgmisel 
kuul avatava Maidla noorte-
keskuse juurde ning sarna-
selt Maidla jahimeeste selt-
sile, kes muretses noortekes-
kusesse Virumaa Kootsöö-
kogu toel keraamikaahju, 
tahab ka Metsanurga selts 
panustada piirkonna laste 
vaba aja sisustamise võima-
luste laiendamisesse. 

Investeeringumeede läheb 
lahti

Kui piirkonna kompetentsi 
kasvatamise meede ning 
meede “Noored maale” ava-
nevad uuesti järgmise aasta 
kevadel, siis investeeringute 
toetamiseks mõeldud meede 
avaneb juba aasta alguses 
ning taotlusi võetakse vastu 

25. jaanuarist kuni 8. veeb-
ruarini. 

“Lõime meetmed kahte 
lehte, et komisjoni tööd 
hõlbustada. Esimese vooru 
kogemus näitab, et doku-
mendipakid on väga suured 
ning on keeruline ennast sel-
lest hunnikust läbi närida,” 
põhjendas Ilves meetmete 
lahkulöömist. “Pealegi nn 
pehmete meetmete voor just 
lõppes ning anname inimes-
tele aega uusi ideid koguda,” 
lisas ta. 

Investeeringumeetmest toe-
tuse taotlejatel tuleks uuesti 
üle vaadata määrus, mis on 
Ilvese sõnul muutunud ning 
läinud karmimaks. “Kind-
lasti on vaja selleks ajaks,  
kui taotlus PRIAsse esita-
takse, ehitusluba, mida enne 
ei nõutud,” ütles ta. 

Ka Virumaa Koostöökogu 
täiendas oma meetmelehte, 
viis sisse rohkem seirenäi-
taja koode. Lisatud on näi-
teks põllumajandusettevõtte 
moderniseerimine, mitme-
kesistamine mittepõlluma-
jandusliku tegevuse suunas, 
põhiteenused majandusele ja 
maaelanikkonnale, info- ja 
sidetehnoloogiaalane meede 
ning veel terve rida teisi.  

“Koodidele tuleb tähele-
panu pöörata, kuna Eestis 
on juhuseid, kus taotlus on 
vale koodi tõttu tagasi tul-
nud. Seetõttu me oma koo-
dide hulka ka laiendasime, et 
kõik tegevused sinna kenasti 
ära mahuksid,” põhjendas 
Ilves muudatusi.  

Kokku jagatakse inves-
teeringumeetmes järgmisel 
aastal toetust 3,8 miljonit 
krooni. 

Sonda rahvamaja, mis pakub noortele eri-
nevat tegevust alustades tantsimisest lõpe-
tades trummimängu õppimisega, mahutab 
oma katuse alla ka noortetoa.

Investeeringumeetme taotlusi võetakse vastu  
25.  jaanuarist - 8. veebruarini  2010. a


