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Vajadus piirkonna turis-
mivõimaluste ja -teenuste 
kaardistamiseks ning koos-
töö tegemiseks toodi välja 
eelmisel aastal, kui MTÜ 
Virumaa Koostöökogu 
juhatus ja idee initsiaator 
Valdek Haugas esitasid 
Südame Tee kui piirkonna 
turismivõrgustiku ja kauba-
märgi ideekavandi koostöö-
kogu üldkoosolekul. Sügi-
seses taotlusvoorus esitas 
Virumaa koostöökogu pro-
jektitaotluse, sai heakskiidu 
ja käivitas tegevused, mille 
eesmärgiks on olukorra 
kaardistamine, eesmärkide 
seadmine ning selge tege-
vuskava väljatöötamine.  

Milleks tegevuskava? 

Tegevuskava koostamise 
protsessi vedav Ida-Viru 
Ettevõtluskeskuse vanem-
konsultant Lauri Jalonen 
võtab selle kirjapanemise 
vajaduse kokku väljaütlemi-
sega: “Kavandamine ilma 
elluviimiseta on unistamine, 
elluviimine ilma kavandami-
seta on õudusunenägu!” ning 
lisab, et erinevate algatuste 
puhul on oluline eelnevalt 
läbi mõelda, milleks, mida 
ja kuidas asju plaanitakse 
teha. “Vastused eeltoodud 
küsimustele moodustavadki 
laias laastus üldise tegevus-
kava. Igasugune plaan, seal-
hulgas ka strateegiline, sün-
nib vajadusest. Kui plaan 
pole sündinud vajadusest, 
vaid lihtsalt selleks, et plaan 
teha, siis on selle väärtus 
ümmargune null. Seega võib 
öelda, et enne on vajadus ja 
probleem, seejärel luuakse 
selle probleemi lahendami-
seks strateegia või tegevus-
kava” selgitab ta. 

Vajadus tuli teravalt esile 
möödunud talve viima-
sel paaril kuul, kui Kiviõli 
seikluskeskus hoo sisse sai 
ning nii keskuse kui selle 
alla kerkinud Tuhamäe hos-
teli töötajad pidid otsima 
külastajatele lisavõimalusi, 
mida neil piirkonnas veel 
põnevat teha oleks. “Siis 
saime selgeks, et me isegi 
ei tea, mis meil piirkonnas 
põnevat pakkuda oleks,” 
tunnistas Tuhamäe hostelit 
vedav Kaja Kreisman, kelle 
initsiatiivil  piirkonna turis-
miteenuste pakkujad esi-
mest korda kokku kutsuti. 

Virumaa koostöökogu paneb paika 
seitsme aasta turismisihid

Virumaa koostöökogu, kes oma viimase strateegiatäpsustuse-
ga võttis senisest jõulisema suuna turismiteenuste arendami-
sele, jätkab seda suunda ning tahab teenuse pakkujad koonda-
da üheks võrguks kindla kaubamärgi alla.  

Virumaa koostöökogu turismi tegevuskava peamiseks 
eesmärgiks on liita kohalikud turismiettevõtjad võrgus-
tikku, mis aitaks pakkuda paremat teenust. Pilt on teh-
tud tegevuskava väljatöötamisega tegeleva töörühma väl-
jasõidul Sibulateele, kus selline õlg-õla kõrval toimiv võrk 
juba töötab. KADRI KUUSMIK

Virumaa koostöökogu kutsub Lüganuse, 
Maidla, Aseri, Sonda ja Rägavere vallas ning 
Püssi linnas turimiteenuseid pakkuvaid või sel-
lesuunalisi plaane pidavaid ettevõtjaid võrgusti-
kuga liituma. 

Täpsemat infot saab Virumaa koostöökogu 
tegevjuhilt Kadri Kuusmikult 

(tel 5822 2877 või 335 7677, kadri.kuusmik@viko.ee) 
või projektispetsialistilt Ott Penekult 

(tel 5340 3296, ott.penek@viko.ee).

Eesmärgiga kaardistada 
need teenused, mis juba ole-
mas on. Edasine hakkas toi-
muma juba Virumaa koos-
töökogu projekti raames. 
“Oluline on ka turismivald-
konna ekspertide kaasa-
mine väljaspoolt ning nende 
kogemuste ja teadmiste 
rakendamine tegevuskava 
väljatöötamise protsessis,” 
ütleb Südame Tee projekti-
juht Valdek Haugas. 

On ülimalt tähtis, et tege-
vuskava väljatöötamise prot-
sessist võtaks osa kõik asja-
osalised, kes kava ellu viima 
hakkavad. “Olles ise kavan-
damise juures, on lootust, et 
planeeritu elluviimine muu-
tub “kellegi” plaani elluvii-
misest “minu” plaani elluvii-
miseks,” tunnistab Jalonen. 
Praeguseks on töörühmaga 
liitunud suurem osa teenu-
sepakkujatest, kes on valda-
valt Virumaa koostöökogu 
liikmed, kuid oodatud on ka 
need, kes Leader-tegevus-
gruppi ei kuulu, kuid piir-
konnas toitlustamist, maju-
tust või tegevust pakuvad.

“Napoleon Bonaparte ole-
vat kord öelnud: “Näidake 
mulle meest, kes on plaani 
taga ja ma ütlen teile, mis 
see plaan väärt on”,” tsi-
teerib Jalonen legendaarset 
Prantsuse väejuhti ja keis-
rit. Iga plaan jääb plaaniks, 
kui selle taga pole pühen-
dumust ning soovi midagi 
päriselt ka muuta. Sellist 
soovi ei saa ehk kunstlikult 
tekitada, kuid kindlasti saab 
sellist soovi kasvatada ja 
lihvida tegevuskava koosta-
mise käigus. Kaasamine ja 
avatus on siinkohal märk-
sõnadeks, mis ka semina-
ride käigus osalejate poolt 
kirja said.

Annab paremad võimalused

Praeguseks on piirkonna 
turismiteenuse pakkujad 
käinud koos kolm korda 
ning on valmis looma võr-
gustikku ja löövad kaasa 
turismitoote kavandamisel. 
“Selline klassikaline stra-
teegiaprotsess tugineb vaja-
dusele olemasolevat resurssi 
paremini ära kasutada,” sel-
gitab Jalonen.  

Mis on siis Virumaa koo-
töökogu piirkonda eristav 
turismiressurss? “Piirkonda 
ning piirkonna naabrusesse 

on koondunud Eesti parim 
oskusteave tööstusalade taas-
kasutusele võtmiseks turismi 
ja rekreatsiooni eesmärgil. 
Vaadakem Kiviõli tuha-
mäge, Aidu karjääris toimu-
vaid arenguid, vahetult piir-
konnaga külgnevat Kohtla 
kaevandusparki-muuseumi. 
Samas on tööstusmaastikud 
põimunud looduskaunite 
kohtade, jõgede, järvede, 
metsade, soode ja rabadega. 
Mererand annab turismipo-
tentsiaalile veel omakorda 
lisa,” loetleb Jalonen semina-
ridel esile toodud piirkonna 
tugevaid külgi. 

Geograafiline asukoht Tal-
linna ja Narva vahel asetab 

piirkonna Eesti ühele oluli-
semale turismimarsruudile. 
Samas ei koosne turismi-
potentsiaal vaid objektidest 
ja asukohast, vaid eelkõige 
inimestest ja ettevõtetest. 
“Selles osas on arenguruumi 
veel küll,” tõdeb ta. Turismi-
teenuseid tuleb mitmekesis-
tada ning arukalt turundada. 
Hea ja toimiv turismitee-
nuste võrgustik on kasulik 
kõikidele osapooltele, kuna 
pakub inimestele töökohti, 
väikeettevõtjaile ärivõima-
lusi, omavalitsustele tuge-
vamat maksubaasi ning 
tavaelanikule paremaid ja 
mitmekesisemaid teenuseid 
- turismiteenuseid tarbivad 

ju ka kohalikud inimesed.
Turismimaastikul püsima-

jäämiseks on oluline vastata 
piirkonna külaliste ootus-
tele või neid isegi ületada; 
selleks on väikeettevõtjail 
- piirkonna turismiettevõt-
ted on kõik väikeettevõtted 
- oluline pakkuda oma tee-
nuseid võrgustikuna, kus 
üks ettevõte on turundamas 
teist ning vajaduse korral 
valmis teisele ettevõttele ka 
appi minema, näiteks siis, 
kui tuleb puudu toitlustus- 
või majutuskohtadest või on 
vaja pakkuda selle juurde 
aktiivset tegevust. 

Kahe aasta tegevused 

Võrgustikus tegutsemine 
võimaldab kasutada piir-
konnas olemas olevat res-

surssi oluliselt kooskõlas-
tatumalt ning seeläbi ka 
tõhusamalt. Sama kehtib ka 
turistidele ja külalistele suu-
natud ürituste kohta - tähtis 
on kokku leppida, millised 
üritused on külalistele suu-
natud ning vältida nende 
ajalist kattumist. 

Turismitoote tegevuskava 
määratleb turismitoote stra-
teegilised eesmärgid 2020. 
aastani. Konkreetsed tege-
vused pannakse paika lähe-
maks kaheks aastaks. 

Võrgustiku turismitoode 
hakkab kandma kaubamärki, 
mis pakub ettevõtjaile või-
maluse ühisturunduseks, 
aga on ka kvaliteedimärgiks 
ja garantiiks teenust tarbi-
vale kliendile. Võrgustiku 
koordinaatoriks jääb Viru-
maa koostöökogu.
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Viru Toidu projekt koon-
dab enda alla Virumaa 
piirkonna toidu tootjad, 
töötlejad ning toitlusta-
jad, et aidata kohapealsetel 
väiketootjatel oma tooteid 
paremini müüa ning muuta 
kohapeal valminud toit ini-
mestele kättesaadavamaks. 

Teine tulemine

“Inimese elukohast 50 
kilomeetri raadiuses kasvav 
toit on kõige parem ja ter-
vislikum, kuid pole meile 
kättesaadav. Või isegi kui 
me seda ostame, siis pigem 
juhuslikult kui teadlikult,” 
põhjendab Viru Toidu pro-
jektijuht Küllike Kullerkupp, 
miks Viru Toidu projekt ehk 
võrgustiku loomine oluline 
on ning miks pärast esimest 
luhtunud katset Viru Toidule 
uus elu sisse puhuti. 

Paari aasta tagusest Viru 
Toidu projektist võetakse 
üle põhimõte, idee ja sõna-
ühend Viru Toit. Kirderan-
niku Koostöökogu ja Viru-
maa Koostöökogu praeguse 
koostööprojektiga pannakse 
paika tegevuskava, mille 
kaudu planeeritakse ellu 
viia ammu ootel olnud idee. 
Tegevuskava välja töötami-
seks on uuesti kokku kutsu-

Kvaliteedimärk Viru Toit juhatab 
inimesed kohaliku kauba juurde

Viru Toidu kvaliteedimärk peab tulevikus aitama inimestel 
oma piirkonna kauba kauplusest üles leida ning annab garan-
tii, et tegemist on kvaliteetse ja tarbimist väärt tootega. 

tud piirkonna toiduga tegele-
jad, maha peetud rida semi-
nare ja arutelusid ning läbi 
viidud mitmeid küsitlusi, et 
kaardistada toiduga tegele-
jate ootused ja probleemko-
had ning uurida välja, kas 
inimestel on ühene arusaam 
ja eesmärgid, sest vastasel 
juhul ei saaks võrgustik töö-
tada, tutvustas Kullerkupp 
projekti. 

Selleks, et koostöövõrgus-
tik saaks toimida, on loodud 
katusorganisatsioon, mis 
hakkab projekti raames väl-
jatöötatud turundusplaani 
ellu viima. MTÜga Kohalik 
Toit on praegu käed löönud 
ehk organisatsiooniga liitu-
nud 12 piirkonna ettevõtjat ja 
eraisikut. Nendele oodatakse 
aga lisa. Kõik, kes soovivad 
kohaliku toidu projektiga 
liituda, peaksid ühendust 
võtma MTÜga Kohalik Toit 
e-posti aadressil virutoit@
gmail.com.

Väljatöötamisel on ka logo, 
millega piirkonnas toodetud 
ja töödeldud kaupa haka-
takse märgistama. Ehkki 
erinevad logovariandid on 
välja töötatud, pole konsen-
suseni veel jõutud - kõik 
tänased võrgustiku liikmed 
saavad selles osas kaasa rää-
kida. Küll ollakse üksmee-

lel selles osas, et märk peab 
olema lihtsa ja selge sõnu-
miga ning inimesed peavad 
aru saama, et selle märgiga 
toodet ostes saavad nad kva-
liteetse toidu, mis on pärit 
Virumaalt. Tarbijatel tekib 
võimalus oma ostude kaudu 
toetada just kohalikku põl-
lumajandust.

Lubavad kvaliteeti 

Märgi kasutamiseks koos-
tatakse kvaliteedinõuded, 
millele toode peab vastama. 
Kuna märk peab hakkama 
kandma sõnumit, et tege-
mist on hea ja kvaliteetse 
toodanguga, on kriteeriumid 
olulised - üks ebakvaliteetne 
toode tähendaks antireklaami 
kõigile liitujatele. Loodav 
brändi logo on kvaliteedi-
märk, mis peab aitama koha-
liku toidu poest üles leida. 
Ilmselt ostavad inimesed 
ka praegu kohalike tootjate 
toitu, kuid see pole teadlik 
valik. Tulevikus aitab märk 
kohaliku toote üles leida 
ning annab väiketootjale või-
maluse ühisturunduseks. 

Kullerkupu arvates võiksid 
esimesed Viru Toidu mär-
giga tooted jõuda lettidele 
juba selle aasta lõpuks. Kau-
gemas plaanis peaks märk 
ja koostöövõrgustik olema 
midagi sellist, mis muudab 
kohaliku toidu kohalikele 
inimestele kättesaadavaks 

ning tänu millele kohalikud 
tootjad hakkavad paremini 
müüma kohalikke tooteid ja 
teenima suuremat kasumit. 
Kindlasti loodetakse leida 
endale partner suurte poe-
kettide seast, aga võimalus 
kohaliku toote müümiseks 
on ka talupoed linnades, väi-
kelaadad ning kaubaringid, 
kus teatud ajal ja kokkule-
pitud kohas tuuakse kohale 
varem tellitud kaup. 

Eelkõige on Virumaa piir-
konnas tootjad ja toitlustajad 
ning vähem töötlejaid, see-
tõttu oma toidulauda otsast 
lõpuni kohapealsete toode-
tega katta ei saaks. “Meil 
on näiteks veiselihatootjaid, 
aga pole sellist ettevõtet, 
mis liha käitleks, et seda 
kohapeal turustada saaks. 
Või on meil viljatootjaid, 
kuid pole kedagi, kes sellest 
jahu teeks,” selgitas Kuller-
kupp, lisades, et kui leidub 
keegi, kes tahaks piirkonnas 
hakata tegelema toiduga seo-
tud ettevõtlusega, siis on ka 
need ettevõtted ja inimesed 
teretulnud liituma MTÜga 
Kohalik Toit. 

Täna on juba esimesed “pää-
sukesed” kohal, kes toodavad 
huvitavaid kohalikke tooteid 
- nii näiteks leiab Virumaalt 
juba kitsepiimatooteid, aga 
ka mitmeid juustupakkujaid, 
leivatootjaid, kookide-tortide 
valmistajad ja palju muud 
põnevat.

Huvitavaid tooteid, mis Viru Toidu märki vääriksid, leidub piirkonnas juba praegu.  
KÜLLIKE KULLERKUPP

Sibulatee hõlmab Peipsi ääres sõbralikult koos eksisteeri-
vat kolme kultuuri ning kahte rahvust. Siin on omavahel 
põimunud eesti talupoja, saksa mõisniku ning vene vanau-
suliste kultuur, moodustades ainulaadse Peipsiäärse kul-
tuuri.

Esimesed vanausulised jõudsid Eestisse juba 17. sajandi 
lõpul, pärast seda, kui usureformi järel tekkinud uuendusi 
mitte toetanud usuline liikumine sattus tagakiusamise ohv-
riks ning liiguti Venemaa äärealadele. Nii on vanausulised, 
kes on tänaseni säilitanud oma identiteedi ja elustiili, koon-
dunud Balti riikidesse ja Siberisse. Vanausuliste kultuuriga 
saab tutvust teha nii Kolkjas ja Varnjal asuvates koduloo-
muuseumides kui ka Varnja palvelas, mida ehib pärast 
tulekahjusid ja vargusi mõnda aega tagasi uuendatud ja 
restaureeritud ikonostaas, aga ka liikudes mööda Peipsiääre 
tüüpilisi ridakülasid, kus saab oma silmaga näha kohalike 
sibulakasvatajate ja kalurite elu.  

Sibulad on üks selle piirkonna märksõna olnud läbi aja-
loo ning on seda senimaani. Sibulakasvatamist saab jälgida 
Kostja sibulatalus, kus vana sibulakasvatamise traditsiooni 
senimaani aus hoitakse ning kus mullu kasvatati ja saadeti 
müügiks kaks tonni sibulaid. Kogu sibulakasvatus on käsi-
töö ning nii pinnase väetamisel kui ka haiguste tõkestami-
seks kasutatakse ainult orgaanilisi vahendeid nagu seda on 
tehtud läbi pika ajaloo. Sama pika ajalooga nagu sibulate 
kasvatamine on ka sibulasordid, mida kohapeal kasvata-
takse ning mis on omal ajal kaasa toodud Venemaalt ning 
sobisid kõige paremini Peipsiäärse madala ja märja pinna-
sega.  

Sibulateele jääb ka Alatskivi kandist päris luuletaja Juhan 
Liivi muuseum, mille initsiatiivil antakse igal aastal välja 
Liivi luuleauhinda, mis sellel kevadel omistati Lüganuselt 
pärit Maarja Pärtnale. Liivi muuseum annab ülevaate ka 
tolleaegsete Eesti talupoegade elust. Alatskivi loss seevastu 
tutvustab baltisaksa kultuuri ning lisaks renoveeritud ja 
taastatud mõisaruumidele on võimalik ülevaade saada kogu 
Tartumaa mõisate ajaloost. 

Sibulatee on turismiteenuste pakkujate võrgustik, mis 
lookleb Peipsi ääres alates Emajõe paremkaldast Tartu 
tagant kuni Kallasteni ning on ühise kaubamärgi alla liit-
nud erinevaid teenuseid pakkuvad turismiettevõtted. MTÜ 
Sibulatee ja seda juhtiv Liis Pärtelpoja kogemused on need, 
mida Virumaa koostöökogu oma võrgustiku loomisel ees-
kujuks võtavad.

Sibulad on Sibulatee lahutamatu osa ning on mänginud 
tähtsat rolli sellest ajast alates, kui vanausulised Peipsi 
äärde asusid.  KADRI KUUSMIK

Koostöökogu tutvus 
võrgutatud Sibulateega

Virumaa koostöökogu, kes töötab välja oma piirkonna turis-
mistrateegiat ning loob turismiteenuste võrgustikku, käis 
uudistamas Peipsiäärset Sibulatee nime taha koondunud koos-
töövõrgustikku, mis koondab ühte piirkonda, kahte rahvust ja 
kolme kultuuri.
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Meede 1.1 Turismi infrastruktuuri arendamine
Nimetus Taotleja Maksumus € Toetus € Sisu

Ojasaare spordiplatsi teenindushoone OÜ Ojassaar 116 796,25 69 980,00 Hoone renoveerimine, puurkaevu ja parkla rajamine, hea-
korratööd.

Sonda aleviku kõlakoja ehitus MTÜ Sonda Arenduskooli-
tuskeskus 67 007,44 56 895,12 Sonda kõlakoja projekteerimine ja ehitamine. 

Lüganuse kiriku põranda restaureerimine II etapp EELK Lüganuse Ristija 
Johannese Kogudus 35 843,24 30 466,74 Kiriku põranda restaureerimine.

Mereoja Kämpingu juurdepääsutee laiendamine koos 
drenaaži, möödasõidutaskute ja teetõkiste rajamisega

OÜ Mereoja Kämping 16 585,50 9 951,00 Drenaažisüsteemi, möödasõidutee ja teetõkiste rajamine 
ning juurdepääsutee laiendamine.

Mõedakule väliköögi ehitamine MTÜ Mõedaku 4 211,40 3 369,12 Väliköögi ehitamine Mõedaku spordibaasi.
Aidu veespordikeskuse hoonete projekteerimine SA Aidu Veespordikeskus 39 700,00 33 745,00 Veespordikeskuse hoone ja finišitorni projekteerimine.

Meede 1.2 Turismi atraktsioonide arendamine
Nimetus Taotleja Maksumus € Toetus € Sisu

Piirkonna seiklusturismi võimaluste edasiarendamine MTÜ Rägavere Valla Huvi-
klubi 44 931,90 26 959,14 Kuue UTV ja varustuse ost.

Discgolfi väljaku rajamine Mõedakule MTÜ Mõedaku 5 781,90 4 625,50 Discgolfi väljaku rajamine Mõedaku spordibaasi.
Mõedakule väliüritusteks vajaliku  inventari soeta-

mine
MTÜ Mõedaku 1 902,00 1 521,60 Kokkuklapitava välimööbli ja telgi ostmine.

Aidu veefestivali korraldamine SA Aidu Veespordikeskus 10 533,10 8 953,14 Aidu veefestivali tehniline teenindamine, lava, valgus-, 
video- ja helitehnika rent.

Hirmuse mõisa arendamine turismiatraktsiooniks Maidla Vallavalitsus 9 400,00 7 990,00 Hirmuse mõisa turismitoote välja arendamise kava koos-
tamine ja mõisa projekteerimine.

Mustjärve ratsaplats MTÜ Mustjärve talu 80 808,00 39 239,00 50x70 m ratsaplatsi ehitamine.

Meede 2  Mikroettevõtete arendamine
Nimetus Taotleja Maksumus € Toetus € Sisu

Sonda kõrtsi köögiseadmete  uuendamine OÜ Nameteks 4 557,40 2 734,44 Kombiahju ja ventilatsioonikubu ostmine.
Laane Auto teenuse kvaliteedi parendamine OÜ Laane Auto 26 266,46 15 759,88 Katuse rekonstrueerimine, välisuste vahetus, käärtõstuki 

ja tööriistade komplekti ost.
Talu piimatoodete kauplusauto - “Saareaugu talu piim-

juust-või kõik autokaubamajast saada võid”
FIE Saareaugu Talu 33 412,04 19 999,23 Spetsiaalpealeehitusega kaubiku, furgoonhaagise, võima-

sina, separaatori ja rakuloenduri soetamine.
Välismesside külastamine ja personali täiendkoolitus OÜ Aero Grupp 11 198,34 6 719,00 Messide ISH ja Aqua-Therm Kiev külastamine, koolitus 

2 inimesele. 
Ventilatsioonifiltrite testimine OÜ Aero Grupp 4 500,00 2 700,00 Filtrite M5 ja F7 testimine Filter & Aerosol Technologie 

GmbH laboris Saksamaal.
Jahiturismi arendamine, kuivati ja sauna ehitus OÜ R.K.Riikal 31 575,20 18 945,12 Riiete kuivati ja sauna ehitus jahituristidele.
Seadmete soetamine ettevõtte tootmise arendamiseks OÜ Nurme Agro 33 126,31 11 286,79 Lambaaedade süsteemi, paigaldussedme ja mobiilse 

kogumisaia soetamine. 

Meede 3 Piirkonna kompetentsi kasvatamine
Nimetus Taotleja Maksumus € Toetus € Sisu

Jõefestivali PurFest 2013 korraldamine MTÜ Purtse Jõe Arendus-
keskus 10 524,00 9 471,60 Jõefestivali PurFest korraldamine  12. - 17. augustil.  

Südame Tee kui turismimärgi arendamine Virumaa 
Koostöökogu piirkonnas

MTÜ Virumaa Koostöö-
kogu 11 110,00 9 999,00

Koolitusseminaride ja lõpuseminari korraldamine piir-
konna turismiasjalistele. Kaheaastase tegevuskava koosta-
mine. 

Virumaa koostöökogu piirkonna turismialase ettevõt-
luse arendamiseks fookusseminari korraldamine

OÜ Tertur 3 435,00 2 061,00 Fookusseminari korraldamine 100 inimesele, videote 
tootmine, seminarimaterjalide soetamine.

Päikesetõusu kontsert MTÜ Uljaste Külastuskes-
kus 1 525,55 1 373,00 Päikesetõusu kontserdi korraldamine Uljaste soos ja selle 

DVD-le salvestamine.

Meede 4 Aktiivsed noored
Nimetus Taotleja Maksumus € Toetus € Sisu

Muusikaline kogemus - MuKo MTÜ Sonda Arenduskooli-
tuskeskus 8 111,09 7 299,98 Muusikainstrumentide soetamine, kandlegrupi 3 koolitust, 

rütmi- ja löökpillide ning kitarrimängu algõpetus.
Noorte meediaring Maidlas MTÜ Maidla Noored 11 056,59 9 950,66 Videokaamera, arvuti ja lisavarustuse ost. Meediaringi 

läbiviimine, piirkonda tutvustava video valmistamine.
Virumaa Koostöökogu piirkonna lastelaager MTÜ Virumaa Koostöö-

kogu 7 885,20 7 096,00 Lastelaagri korraldamine 5.-9. klasside lastele 1.-3. juulil 
Kauksis. Esmaabikoolitus ja ellujäämiskursus.

Noored talendid MTÜ Püssi Avatud Noorte-
keskus 8 978,39 8 080,55 Diskotehnika ost ja diskorite koolitus.

Noorte sõudespordi arendamine SA Aidu Veespordikeskus 6 333,34 5 700,01 Sõudeergomeetrite ost, spordilaagri korraldamine ja tree-
ningute läbiviimine.

Seiklevad noored MTÜ Püssi Avatud Noorte-
keskus 9960,0 3 057,12

Lastelaagri korraldamine 20 piirkonna lapsele Alutaguse 
puhke- ja spordikeskuses, väljasõit Narva,  Narva-Jõe-
suusse, Kauksi, Avinurme.

Virumaa Koostöökogu poolt määratud summad, PRIA võib toetust muuta. 657 055,64 435 928,74
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MTÜ Virumaa Koostöökogu
                    www.viko.ee

43406 Kõrtsialuse küla,  Aseri vald
Tel 335 7677, GSM 5822 2877

kadri.kuusmik@viko.ee
ott.penek@viko.ee

Infolehte kirjastab:
Chaose OÜ

MTÜ Ojasaare Loodusmatk korraldab 
LEADER meetme „Aktiivsed noored“ raames 
kolm kahepäevast golfi Green Cardi kursust. 

Kursuste läbijad saavad õiguse mängida kõiki-
del väljakutel, mis pole kuulutatud kinnisteks.
Soovijatelt eeldame huvi aktiivse puhkuse vastu 

ja hilisemat võimalust golfiga tegelemiseks.
Täpsem info www.ojasaare.ee ja 

www.facebook.com/ojasaare

Virumaa kootöökogu üldkoosolek 
toimub 31. mail Kõrtsialuse 

külastuskeskuse vastrenoveeritud 
vanas koolimajas.

12.08 kella 13-17 Kohtla jõe teemaline  
                             keskkonnaseminar
13.08 kell 20 vennad Johansonid  
14.08 kell 20 Paabel  
15.08 kell 20 teatrietendus “Soolo”  
16.08 kell 20 J.M.K.E, Kurjam Metsatöll,  
                      tuleskulptuuride šõu
17.08 kell 20 Vaiko Eplik, Shanon, 
    Vennaskond 

Lisainfo www.iise.ee ja www.piletilevi.ee 
ning ürituse Facebooki-lehel. 

Külastusmäng “Unustatud Mõisad”
27. juunil; 6. juulil ja 7. juulil; 27. juulil ja 28. 
juulil; 10. augustil
Mõisad avatud kella 10.00 - 18.40
Lisainfo www.unustatudmoisad.ee ja 
www.maidla.ee 

7 linna muusikafestivali kontsert “Läbi öö” 
Maidla mõisas 5. juulil algusega kell 18.00
Kädy Plaas (sopran), Merje Roomere (viiul), Madis 
Kari (klarnet)Marko Martin (klaver)
Pilet 5 eurot

Rauapäevad
5. - 6.juulil Maidla mõisa pargis
seppade Maidla mõõga võistutagumine, rauakola 
laat, seminar, simman 
lisainfo www.maidla.ee 

Heino Lipu mälestusvõistlused kuulitõukes
6. juulil Maidla mõisa pargis 

Võrride 24 h kestvussõit “Maidla LeMans” 
26. - 27. juulil mõisa ümbruses

Maidla valla päev
27. juulil Maidla mõisa pargis

Kontsert “Mõisatuled” 
18. augustil algusega kell 20.00 Maidla mõisa aias

Aidu veefestival
24. augustil Aidu karjääris
paadimatk karjäärialal, veemotovõistlus, triatlon, 
kontsert House of  Games ja No Big Silence

Kevadmätas 2013 kutsub!

Pühapäeval, 26. mail toimub Avi-
nurme Elulaadikeskuse juures kolman-
dat korda kevadlaat  -   Kevadmätas 
2013.

Oodatud on kõik taimehuvilised, nii 
ostma kui oma taimedega kauplema!

Kohapeal on võimalik soetada endale 
erinevaid taimi, alates lille-, maitse- ja 
amplitaimedest, lõpetades õuna- ja pir-
nipuude ning ilupõõsastega.

Kevadmätta juurde on alati kuulunud 
ka võimalus ennast kohapeal aianduse 
vallas täiendada. Seekord on valmis 
oma teadmisi jagama sireliaretaja Aavo 
Mägi, kelle aretatud propellerikujuliste 
sireliõitega sordid on kuulsad ka kau-
gemal. Koolituse teemaks on seekord 
sirelid ja viinamarjad. Kõik huvilised 
on oodatud Avinurme head nõu ja soo-
vitusi saama, kohapeal on võimalus ka 
sireli- ja viinamarjaistikuid osta.

Iga aastaga on aina populaarsemaks 
kujunenud ja huvilisi juurde võitnud 
ka rohevahetus. Vahetus, kus on või-
malus mõne oma aias kasvanud ja liiga 
lopsakaks läinud taime istik või istikud 
mõne kohapeal leitud huvitava  taime 
vastu vahetada, seda kõike ilma raha-
kotti taskust välja võtmata – taim taime 
vastu.

Kevadmätta lahutamatuks osaks on 
ka kultuuriprogramm, kus on mõeldud 
kõigile, nii lastele kui vanaemadele-
vanaisadele.

Avinurme Elulaadikeskus
+372 5521331

Pakutava menüü ja hindadega on võimalik 
tutvuda kodulehel www.maidla.ee
Info ja broneerimine +372 5333 3006

MTÜ Külaselts KAI asutati 3.01.2011. aastal (KAI 
ehk Kantküla Aktiivsed Inimesed). Enne seda tegutses 
Kantkülas seltsing. 

Külaseltsi eesmärgiks on arenguvõimaluste laienda-
mine, külaelu edendamine ja kooskäimiste soodusta-
mine.

Täiendame igal aastal külaplatsi ning teeme ühiselt 
heakorratöid. Heakorratöödest võtavad osa ka inime-
sed, kes ei ela meie vallas, kuid kelle juured on seo-
tud meie külaga. 2012. aastast hakkasime renoveerima 
küla seltsimaja, et veelgi suurendada ühisürituste läbi-
viimise võimalusi.

2013. aastal pakuti Kantkülale võimalust korraldada 
Rägavere valla jaanituli. Leidsime, et see on väga hea 
väljund suurendamaks külade ühtekuuluvustunnet ja 
koostegemise soovi. 

Teeme siinkohal oma üritusele ka väikest reklaami.

Rägavere valla jaanituli toimub 
22. juunil algusega kell 18.00 

Kantküla külaplatsil. 
Muusikat teeb ansambel Lootuste Linnutee koossei-

sus Laur Teär ja Meelis Laido. Õhtut juhib Henrik Nor-
mann. Meie küla sõbrad esitavad väikese teatritüki.

Toimuvad erinevad mängud nii suurtele kui ka väi-
kestele.

Tule sinagi ja naudi saare mehe ehedat ja 
siirast laulu ning muidu lõbusat õhtut. 

Töötab puhvet ning osavõtjad saavad proovida kätt 
vibulaskmises ja kirveviskamises.

Põhitoetajateks on Rägavere vallavalitsus, MTÜ 
Külaselts KAI, OÜ Hiienurme ja paljud teised.

www.iise.ee12-17.08.2013

MAIDLA MÕISA KELDER
Ootab oma praeguseid ja uusi 

kliente tähistama pere tähtsünd-
musi – sünnipäevad, pulmad, peied 
- Maidla mõisa keldri ruumides.

Suvesündmused Maidlas Rägavere valla 
jaanituli Kantkülas

Golfikoolitus noortele.
Kui oled noor vanuses 10-26 aastat, 

tule õpi golfi mängima.


