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Pehmetes projektides sai kogu raha jagatud
Kui eelmisel aastal pidi piirkonna kompetentsi kasvatamise
meetmes ning meetmes “Noored maale” välja kuulutama
lisavoorud, siis selleaastane raha jagati ära esimese
vooruga. Piirkonna kompetentsi kasvatamise meetmes oli
projektitaotluste maht kaks korda suurem kui summa, mis oli
jagada.
MTÜ Virumaa Koostöökogu piirkonna kompetentsi
kasvatamise meetmesse laekus viis taotlust, neist rahastati kolm. Kui taotluste kogumaht oli 780 000 krooni, siis
summa, mis jagamisele läks,
oli 378 000 krooni.

Piirkond saab turismi
välikaardid
Kõige suurema toetussumma sai Virumaa koostöökogu enda esitatud projekt, mille tulemusena pannakse Virumaa koostöökogu
piirkonda üles üksteist kahe
ja poole meetri kõrgust ning
pea paari meetri laiust välikaarti, kus on peal tähtsamad vaatamisväärsused, aga
ka söögi- ja majutuskohad.
“Kaardid lähevad suuremate vaatamisväärsuste
juurde nagu piisonifarm,
Purtse kindlus, aga ka
piirkonna sissesõiduteede
juurde,” ütles Virumaa
koostöökogu tegevjuht Aili
Ilves.
Lisaks suurtele välikaartidele valmistatakse ka 30
siseruumikaarti mõõtudes
110x90 cm. “Sellised kaardid
tulevad raamatukogudesse,
turismiinfopunktidesse, aga
ka koolidesse ning noortekeskustesse,” rääkis Ilves.
Välikaartide paigaldamine
läheb maksma 264 000
krooni, sellest toetusena
saadakse 238 000 krooni.
Piirkonna kompetentsi kasvatamise meetmest sai toetust veel Virumaa paeaasta

raames loodud mängude
tiražeerimine. Üks nendest
on Põlula kooli laste loodud
nupumäng, kus on kujutatud Lääne-Virumaa tuntumaid paeehitisi. Samuti
toodetakse Sonda koolilaste
välja mõeldud kaardimängu.
“Kolmas mäng, mida me
levitada tahame, on puzzle,
mis kujutab Porkuni paemuuseumi,” ütles Ilves.
Mängude
levitamiseks
kulutatakse 61 000 krooni,
millest toetussumma on 55
000 krooni.
Kolmanda
kompetentsi
kasvatamise meetmest toetust saanud projekti raames
arendatakse suhteid Virumaa koostöökogu ja Portugali vahel. 84 000 krooni
toetust saanud projekti tulemusena lähevad kümme
siinset inimest tutvuma Portugali Sabrosa piirkonnaga.

Mõisakompleksis
koolitatakse teenindajaid
Meetmes “Noored maale”
sai kõrgeima hinde MTÜ
Maidla Mõisa Arendus projekt, millega hakatakse välja
koolitama mõisale noori teenindajaid. Projekti raames
korraldatakse
30päevane
teenindajate koolitus, mille
tulemusena saab Maidla
mõis endale kümmekond
kvalifitseeritud teenindajat.
Kokku kulub noorte teenindajate koolitamiseks ning
koolituse lõpus kliendipäeva
korraldamiseks 145 000
krooni, millest toetusena

saadakse 130 351 krooni.
Paremuselt teise hindamistulemuse sai Püssi avatud noortekeskuse projekt,
millega muretsetakse noortekeskusele 147 000 krooni
eest erinevaid mänge. Lisaks
väiksematele mängudele on
noortekeskusel plaan muretseda endale piljardilaud,
lauajalgpall ning õhuhoki
mängulaud.
Noorte vaba aja veetmise
võimalused kasvavad ka
Sondas, kus kooli juurde
luuakse väikene jõusaal.
Jõusaali rajamine kooli
kahte ruumi läheb maksma
278 000 krooni, millest toetusena saadakse 250 000
krooni. Projekti esitajas
MTÜ Sonda Arenduskoolituskeskus.
MTÜ Aseri Valla Huvitegevuse Selts saab tehnikaspordi propageerimiseks
toetust 313 000 krooni. Selle
summa eest toetatakse nelja
noore
tehnikasportlaste
võistlemist, aga aidatakse
kaasa ka tehnikaspordi tutvustamisele piirkonna koolides. Projekti raames korraldatakse koolides rollerivõistlused.

Köök kunsti keetmiseks
MTÜ Kalvi Külaselts saab
mootorpaadi seotamiseks
toetust 310 000 krooni.
Mootorpaat tagab rannakülale pääsu merele ning
annab võimaluse noortele
nii veespordi harrastamiseks, kalastamiseks kui ka
esimeste
meresõidukogemuste saamiseks.
MTÜ Maidla Mõisa Arendus projekt “Juurte juurde”
sai toetust 95 000 krooni.
Projekti eesmärk on tutvustada Maidla põhikooli noor-

MTÜ Miila Hiiemäe sai oma seltsimaja rajamiseks kaks toetust. Investeeringumeetmest
eraldati neile raha seltsimaja ehitamiseks ning meetmest “Noored maale” said nad selle
sisustamiseks üle 50 000 krooni. See ei olnud küll kogu summa, mida nad saada tahtsid,
kuid leppisid ka pea poole väiksema summaga.

tele Virumaa olulisemaid
ajaloolisi vaatamisväärsusi.
Igast vaatamisväärsusest,
mida lapsed külastavad,
koostatakse teemamapp, kus
lisaks koha ajaloole lisatakse
laste arvamus sellest.
311 000kroonise toetuse sai
MTÜ Mõedaka Tervise- ja
Puhkekeskuse Arendamise
Ühing, mis ehitab piisonifarmi juurde kunstiköögi.
See on ruum, kus lapsed
saavad tegeleda erinevate
kunstiliikidega - joonistada,
voolida, teha käsitööd.
MTÜ Miila Hiiemäe sai
seltsimaja sisustuse ja ehitustehnika seotamiseks 51
000 krooni. Summa, mida
MTÜ taotles, oli peaaegu
poole suurem - 96 000
krooni. “Hetkel on meil
projekti toetamiseks vaid
5000 krooni, kuid kuna ühe

varasema projekti rahastamist PRIA ei kinnitanud,
suuname sealt vabaneva
raha Miila Hiiemäele,” selgitas Ilves, kelle sõnult on
sealt tulemas 46 000 krooni.
“Informeerisime väiksemast
rahastamisest ka projekti
kirjutajaid ning nad olid sellega nõus,” lisas ta.

Kolm jäid ilma
Kokku jäi kahe vooru
peale rahast ilma vaid kolm
projekti. Piirkonna kompetentsi kasvatamise meetmes ei saanud toetust MTÜ
Mõedaka Tervise- ja Puhkekeskuse Arendamise Ühing,
mis taotles 312 000 krooni
leivamaja rajamiseks piisonifarmi juurde.
Samast meetmest ei saanud
toetust ka MTÜ Sääsküla

Huviklubi, mis oli ka ainus
taotleja väljaspoolt Virumaa Koostöökogu. Mittetulundusühing soovis 41 000
krooni toetust turismiobjekte
tutvustavate tekstide koostamiseks ja salvestamiseks
CDle ning turismiobjektide
GPS-märgistamiseks. See
oli ka ainus projekt, mis ei
ületanud hindamisel viie
punkti lävendit, samas kui
meetmes “Noored maale”
pääsesid lävendist üle kõik
esitatud projektid.
Meetmes “Noored maale”,
kus oli kokku jagada ligikaudu 1,6 miljonit krooni
ning taotlusi oli 1,9 miljoni krooni eest, jäi ainsana
toetuseta MTÜ Rägavere
Valla Huviklubi, mis tahtis
Mõedaka pommiaugu raja
arendamiseks
muretseda
rajamasina.

Investeeringutoetust sai kolm ja pool projekti
MTÜ Virumaa Koostöökogu investeeringumeetmest sai sellel
aastal toetust kolm projekti, neljas projekt rahastati osaliselt
ning ülejäänud raha projekti lõpuleviimiseks eraldatakse
järgmise aasta vahenditest.
Investeeringumeetme toetustest kõrgeima hinde sai
MTÜ Püssi Päevakeskus
projekt, mis näeb ette linna
eakatele mõeldud keskuse
akende remondi. See projekt
osales taotlusvoorus juba
kolmandat korda. Lisaks
eakate inimeste kogunemiskohale linnas ka supiköögiteenust pakkuva päevakeskuse akende vahetus koos
sellega kaasnevate remonditöödega saab toetust 83 500
krooni.
Rahastamisotsuse sai ka

MTÜ Maidla Jahimeeste
Selts, mis tahab arendada
Oandu jahiturismi keskust.
Seal ehitustöid veel plaanis
pole, tegeletakse projekteerimise ja ettevalmistamisega. Neile eraldatud toetuse
suurus on 136 900 krooni.
Kõige suurema toetuse,
2 214 400 krooni, sai MTÜ
Miila Hiiemäe külamaja ehitamiseks. Praegu on hoonest
püsti ainult paekivimüürid,
mille peale on ehitatud ajutine katus. Kuna ruumis on
ka korralik puitpõrand, saab

seda praegugi kasutada, aga
külaselts tahab teha sellest
korraliku külamaja koos
oma kaevu ja tuulegeneraatoriga.
Neljanda projektina sai
toetust MTÜ Maidla Mõisa
Arendus, mis plaanib teha
mõisa keldrisse infokeskuse. Toetuse summa, mis
MTÜ-le sellel aastal eraldatakse, on 1 420 000 krooni.
Ülejäänud summa, 1 200
000 krooni, eraldatakse
järgmisel aastal. “Hindamiskomisjoni otsus oli selline,
et kuna sellel aastal ei olnud
piisavaid vahendeid taotluse
täies mahus rahastamiseks,
siis ülejäänud summa saab
Maidla mõisa arendus järg-

misel aastal, ilma täiendavat
hindamist läbimata,” ütles
MTÜ Virumaa Koostöökogu tegevjuht Aili Ilves.
Kokku esitati investeeringumeetmesse
kümme
taotlust kogusummas üle
kaheksa miljoni krooni.
Investeeringumeetme maht
on 3,8 miljonit krooni.
“Kui eelmisel aastal sai
toetust kolm projekti ning
lävendi ületajaid oli neli, siis
sellel aastal oli neid, kes said
piisavalt kõrge piirhinde,
oluliselt rohkem,” ütles Ilves,
kelle sõnul on inimesed enda
jaoks Leader-meetme avastanud ning kasvanud on nii
taotluste arv kui ka tõusnud
nende kvaliteet.

Maidla mõisa kelder, millest investeeringumeetme toetuse abil tehakse infokeskus, saab sel aastal veidi enam
kui poole toetussummast. Ülejäänud raha eraldatakse
MTÜ Maidla Mõisa Arendusele järgmisel aastal.

