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Infoleht –APRILL nr 2/2016 
 

MTÜ Virumaa Koostöökogu 
Kõrtsialuse küla, Aseri vald, Ida-Virumaa 

www.viko.ee 

www.virumaasuda.ee 

https://www.facebook.com/MTÜ-Virumaa-Koostöökogu 

 

Ojasaarel põnevad üritused 

1.mail osaleb ka Ojasaare Golf üle Eestilisel tasuta Golfipäeval. 

Selleks, et Jaan teaks Sind ja su sõpru oodata pane ennast kirja:  

http://www.golf.ee/uudised/alanud-on-registreerimine-1-mai-

golfipaevale/  

Ojasaare golfiväljak on jõudnud oma arengus etapini, kus on 

üheksa iseseisvat rada. Meenutamaks oma arengulugu 

korraldatakse 21. maist 27. maini Ojasaare golfi päevad, mis 

algavad Green Cardi kursustega. Erinevatel päevadel on 

võimalus mängida radadel, mis on olnud läbi aegade 

kasutusel. 

21. ja 22. mail ootame Ojasaarele kõiki mängijaid, kes on meil 

läbinud Green Cardi kursused, või peavad oma golfiga 

alustamise paigaks meie väljakut. Saame kokku, et ajada juttu 

ja arutada golfiga seonduvat. Räägime Ojasaarele golfiklubi 

moodustamisest. Samal ajal viib Rein Auväärt läbi järjekordsest 

koolitust ning hea meelega pakub võimalust temaga taas 

kohtumiseks ja näpunäidete jagamiseks. Kõigil Ojasaarel 

alustanutel, kes pole veel soetanud hooaja mänguõigust, on 

21. ja 22. mail tasu mängukorra eest 5 eurot. 

 

KUKRUSE POLAARMÕIS pakub  Muuseumiöö raames võimalust 

kuulata suurepärast rännumeest Tiit Pruulit. 14. mail kell 19.00 

oodatakse kõiki huvilisi  juturännakule Antarktikasse koos Tiit 

Pruuliga. Pääse 1 euro. Avatud on kohvik, muuseum ja 

muuseumipood. Härrastemajas asuv ekspositsioon on tasuta 

avatud kella 17.00-23.00. 

 

 

Lähiajasündmused 

01.05.2016  Pühapäeval avavad 

maapiirkonna turismiettevõtted 

juba kolmandat korda oma 

uksed külastajatele ning 

tutvustavad oma ettevõtet ja 

teenuseid!                             

Avatud on ka Purtse kindlus 

PÄEVAPAKKUMINE: 

► Purtse kindluse ajalugu 

tutvustav ekskursioon soovijatele 

TASUTA! 

► Kõik magustoidud Avatud Uste 

Päeval poole hinnaga! 

Oleme avatud ja ootame Teid 

ajavahemikus 12.00-18.00. 

 

Avatud Talude päev       

24.07.2016 

Talude/põllumajandusettevõtete 

registreerimine üle-eestilisele avatud 

talude päevale toimub kuni 1. maini 

2016. a. Peale talude on kindlasti 

oodatud ka talutoidu pakkujaid või 

kohalikke ettevõtteid, kellel on 

külastajatele mõeldud erinevaid 

tegevusi või pakkumisi. Virumaa 

Koostöökogu piirkonnast on hetkel 

juba registreerunud: 

*Männituka hobi- ja hobutalu (Aseri 

vald, Koogu küla) 

*Purtse kindlus (Lüganuse vald, Purtse 

küla) 

*Varja kohvik (Lüganuse vald, Varja 

küla) 

*Vendi aiandustalu (Lüganuse vald, 

Lüganuse küla) 

*Vanakõrtsi Talu (Lüganuse vald, 

Savala küla) 

*Ratsaspordiklubi RIDER (Kohtla vald) 

Vaata osalejate pakkumisi siit -  

http://www.maainfo.ee/?page=3760  
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MTÜ Virumaa Koostöökogu korraldab infopäeva meetme 3 

kohta „Nutikate energialahenduste kasutusele võtmine“:  

11.05.2016 algusega kell 10.00 on kõik huvilised oodatud 

Kõrtsialuse külamajas toimuvale infopäevale! Keskendume 

Virumaa Koostöökogu meetmele 3 „Nutikate 

energialahenduste kasutusele võtmine“.                    

Projektitaotleja peab esitama hoone energiamärgise või 

energiaauditi, projekti vajalike võimsuste ja energiasäästu 

arvutustega ja hinnapakkumised. Infopäeval räägime läbi kõik 

erinevad võimalused seoses esitatavate dokumentidega ning 

investeeringutega.  

Oma tulekust andke teada hiljemalt 04.05.2016 aadressile 

ott.penek@viko.ee  

 

Maidla Noortekeskusel on soov! 

Kui teil on ära andmiseks vana vinüülplaadimängija ja 

vinüülplaadid siis Maidla noored soovivad üheskoos põnevaid 

aegu avastada ja head muusikat kuulata. Infot võib jagada 

ning lisaküsimuste korral helistada G. Alamets +372 5342 8507 

 

 

Uue infokirjani mais! 

 

 

Veel põnevat 

Hindajate koolitus juba 

04.05.2016 Miilas          

Koolituse eesmärgis on luua 

ühine arusaam, milliseid 

muudatusi VIKO strateegia, 

meetmete ja projektidega 

piirkonnas taotletakse ning 

kuidas seda erinevates 

etappides hinnatakse.  

 

Viru Toit ja Põhja-Eesti kohalik 

toit saavad kokku 

Kohtumine leiab aset Purtse 

kindluses ning ümarlaua raames 

jagatakse toiduvõrgustiku 

kogemusi nii häid kui halbu. 

Teemaks tuleb ka koostöö, kas 

ja mil viisil kaks võrgustikku 

saaksid üheskoos toimetada 

www.virutoit.ee  

 

MTÜ Kohalik Toit valis 

järgnevaks 3 aastaks uue 

juhatuse! 

Viru Toit on Virumaa ja 

Kirderanniku Koostöökogu ühine 

kohaliku toidu algatus. Erinevate 

projektide elluviimiseks on 

loodud  MTÜ Kohalik Toit. 

Juhatus on 7-liikmeline ning 

sinna kuuluvad järgmised 

inimesed: Ülle Marits, Kadri 

Kuusmik, Sigrid Välbe, Sigrid Oja, 

Rita Engaste, Mihkel Olt ja Kaie 

Ilves. www.virutoit.ee  
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