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Sonda noortetoa avamisele olid kutsutud kõikide naabero-
mavalitsuste noortekeskused. Neist kaks - Viru-Nigula ja 
Kiviõli - võtsid kutse ka vastu ning lustisid koos kohalike 
noortega hilisööni. Avamisüritused said alguse tutvumis-
mängudest, millele järgnes tantsupidu. Südaöösel alustati 
orienteerumisvõistlusega, milles pidi läbima kaheksa kont-
rollpunkti, kus tuli lahendada seikluslik ülesanne. Lisaks 
noortele võttis võistlusest osa ka omavalitsusjuhtidest kokku 
pandud võistkond, kus oli abiks paar noort. 

“Ma usun, et kui täiskasvanud oleksid ennast kiiremini 
liigutanud, siis oleksid nad saanud teise koha asemel esi-
mese,” ütles Sonda rahvamaja ja noortekeskuse juht Riia 
Lemberg, kelle sõnul tegid nii Sonda kui Rägavere vallava-
nem ja Kiviõli abilinnapea küll kõva lõpuspurdi, kuid või-
duks sellest ei piisanud. 

Pärast seda, kui seiklustega Sonda vahel lõpetati, pakuti 
noortele pidupäeva puhul torti ning seejärel hakati öökino 
vaatama. “Tõsi, suurem osa noortest jäi kohe magama - 
ühelt poolt väsitas neid tantsimine ning osa võttis ka orien-
teerumist väga tulihingeliselt,” rääkis Lemberg. 

Sonda noortetoa käsutuses on rahvamajas ruum, mis ehi-
tati Virumaa koostöökogult saadud toetuse abil kahest väik-
semast toast. Noorte meele lahutamiseks on seal piljard, 
õhuhoki, paar arvutit, lauatennise- ja koroonalaud. 

“Eriti usinalt kasutavad tuba need noored, kes Sonda koo-
lis õpivad,” tunnistas Lemberg, et huvi noortetoa vastu on 
suur. Kohale tullakse kohe, kui koolipäev läbi ning lahku-
takse alles siis, kui noortekeskus uksed kinni paneb.

Kõige suuremat huvi pakuvad noortele arvutid. Suuremad 
tunnevad lõbu piljardi mängimisest. “Huvi nende kahe asja 
vastu on nii suur, et korraga üle poole tunni arvutis olla või 
piljardit mängida ei tohi,” selgitas noortetoa juht. Juhuks, 
kui ajaga patustatakse või noortetoas kehtiva korra vastu 
eksitakse, on noored ise välja mõelnud karistuse - pärast 
kolme hoiatust saab eksija kahenädalase noortetoakeelu. 

Lembergi kinnitusel jätkub lapsi nii noortetuppa kui ka 
rahvamaja saali. “Sellel ajal, kui suured suudavad ise oma 
aega sisustada, jooksevad väiksemad saalis ringi. Neile on 
vaja tegevust leida,” selgitas ta.

Ühe suurema ettevõtmisena on noortele korraldatud ellu-
jäämiskursus. Oktoobri lõpus kogunevad Sondasse kuue 
erineva noortekeskuse noored, et pidada maha konverents 
multikultuursusest. “Eelkõige tahamegi üritustega panna 
rõhku koostegemistele teiste noortega,” lisas Lemberg. 

Sonda noortetuba sai öise avalöögi
Sonda noortetoa avamisüritus, mis kestis terve öö, pani 
omavalitsusjuhid noortega võistu orienteeruma ning tegi 
kohalikud noored naabritega tuttavaks. 

Uued meetmed avanevad aasta alguses

“Need, kes plaanivad järg-
misel aastal raha küsida, 
peaksid oma taotluste peale 
juba praegu mõtlema hak-
kama,” ütles MTÜ Viru-
maa Koostöökogu tegevjuht 
Aili Ilves, kelle sõnul tuleks 
huvilistel esimese asjana 
läbi lugeda uus määrus, 
mis on Virumaa koostöö-
kogu kodulehel üleval, ning 
ka uus strateegia, mis on 
samuti seal olemas. Uued 
meetmelehed saavad valmis 
novembri alguseks. 

Kui senimaani on olnud 
projektitaotlustel tähtaeg, 
pärast mida sai veel nädal 
aega parandusi teha, siis 
seda korda enam ei ole. 

MTÜ Virumaa Koostöökogu kuulutab esimesed taotlusvoorud 
uutele meetmetele välja veebruarikuus ning esimese taotlusi 
hakatakse vastu võtma ilmselt aprillis. 

“Parandusi ja täiendamist 
võib teha kuni viimase kuu-
päevani,” kinnitas Ilves. 
Selleks, et kõik vajalikud 
parandused jõuaks ära teha, 
peaks taotlused piisava 
ajavaruga Virumaa koos-
töökoguni jõudma. “Püksi-
kummi venitamise taktikat 
me ei kasuta. Hoiame oma 
aega ning energiat kokku,” 
lisas ta. 

Uue strateegia kohaselt 
on meetmeid neli: turismi 
arendamise meede, mis 
omakorda jaguneb kaheks 
alameetmeks - turismi inf-
rastruktuuri arendamine 
ning turismi atraktsioonide 
arendamine -, mikroette-

võtete arendamise meede, 
piirkonna kompetentsi kas-
vatamise meede ja meede 
“Aktiivsed noored”. 

“Üks olulisemaid uue stra-
teegia muudatusi on see, et 
ettevõtjatele on eraldi meede. 
Ettevõtjad said ja saavad ka 
nüüd esitada taotlusi kõi-
kidesse meetmetesse, kuid 
hindamine näitab, et nende 
võimekus konkureerida pro-
jektikirjutamises osavate 
mittetulundusühingutega oli 
madal. Kui komisjon neid 
taotlusi ühiste kriteeriumide 
alusel hindas, kaldus kaalu-
kauss MTÜde poole,” ütles 
Ilves. Kui seni pole ükski 
ettevõtja Virumaa koostöö-
kogust toetust saanud, siis 
nüüd on nende jaoks eraldi 
meede, kus hindamiskritee-
riumid teised. 

“Ilmselt lööme meetmed 
pooleks ja kuulutame kor-
raga välja taotlusvooru 
kahte neist,” arvas Ilves, et 
kõigis neljas meetmes kor-
raga taotlusvooru välja ei 
kuulutata. 

Millises järjekorras taot-
lusvoorud välja kuuluta-
takse, ei ole praegu selge. 
“Otsuse tegemisel võime 
lähtuda ka sellest, millise 
meetme vastu on huvi suu-
rem ning millised on pro-
jektid, mida sinna kavan-
datakse,” kinnitas Ilves, 
kelle sõnul on uute taot-
lusvoorude avamise kohta 
tema käest küsitud. Ühestki 
konkreetsest projektist veel 
räägitud ei ole. 

2012. aastal saab taotlus-
voorud välja kuulutada juba 
jaanuarikuus.

Lüganuse külaplats sai valmis
Virumaa koostöökogu toetusel valminud kõlakoda sai septembris esimese hääleproovi.

930 178 krooni toetust saa-
nud külaplatsi avamispäeval 
prooviti ära uus tänavakorv-
palliplats, kus omavahel kat-
sus jõudu kuus meeskonda, 
peeti kombineeritud tea-
tevõistlust ning korraldati 
võisturonimist uuel ronimis-
püramiidil. 

Pärast seda kui uus spor-
diplats oli ära katsetatud, 
prooviti ära ka uus kõlakoda, 
mille avaleelo laulis Lüga-
nuse segakoor. Lisaks sellele 
astusid kontserdil üles Kivi-
õli tantsijad ning Lüganuse 
noortebänd, kellele see oli 
esimene avalik esinemine. 
Kontserdi lõpetas Lüganuse 
segakoor lauluga “Kungla 
rahvas”, millega anti võima-

Septembri alguses avati Virve Osila kirjutatud ja Lüganuse 
segakoori lauldud leeloga Virumaa koostöökogu toel valminud 
külaplats ja kõlakoda. 

lus uue koja kõla katsetada 
kõikidel soovijatel. 

“Kõlakoda võimendas 
häält hästi,” kinnitas MTÜ 
Lüganuse Küla Selts juha-
tuse liige Anne Liinak. Uue 
kõlakoja piduliku avamise 
au oli Lüganuse külavane-
mal Priit Uusil, kes andis 
üle ka tänukirjad külaplatsi 
avamise kaasaaitajatele ning 
ehitajatele. 

Õhtu lõpetas simman, kus 
tantsumuusikat tegi ansam-
bel Pihlapojad. 

Lüganuse külaplats val-
mis kahe toetuse abil. Maa-
piirkondade elu kvaliteedi 
parandamise ja majandus-
tegevuse mitmekesistamise 
soodustamiseks mõeldud 

MAKi 3. telje meetmest 
saadi toetust asfaltplatsi 
ning korvpallikonstrukt-
sioonide muretsemiseks. 
Virumaa koostöökogu 
kaudu saadi Leader-meet-
mest lisa ning selle eest ehi-
tati nii korvpalli mängimi-
seks kui tantsimiseks mõel-
dud platsi kõrvale kõlakoda, 
teerajad ja paigaldati val-
gustus. 

Peale selle sai külaplats 
veel lipumasti ning teisal-
datavad istepingid, mida 
hoitakse sealsamas kõla-
kojas. Lisaks veel noortele 
mõeldud skeiti rambi ja 
ronimispüramiidi. 

Septembris avatud küla-
platsil peeti enne külmade 
tulekut veel teinegi üritus: 
Kassari haridusseltsi näitet-
rupp mängis seal etendust 
“Tantsuprofessor”. “Seoses 

selle etendusega, mis tõi hal-
vast ilmast hoolimata kohale 
60 inimest, tekkis idee, et 
see kõlakoja lava võiks ka 
näitemängude jaoks kasu-
tada. Eelkõige lähikonnas 
tegutsevate harrastustrup-
pide jaoks. “Tahaks ju eten-
dusi oma kodulaval näha,” 
ütles Liinak. 

Järgmise aasta olulisema-
test sündmustest toimub 
külaplatsil Lüganuse valla 
päev ning Lüganuse kihel-
konna päev. Selle korral-
damine on Kiviõli regiooni 
omavalitsuste liidus juba 
arutusel olnud. Täpsemad 
plaanid saavad paika siis, 
kui kogunevad omavalit-
suste kultuurijuhid. “Rää-
gitud on Kiviõli regiooni 
ühisest tantsu- ja laulupeost. 
Eks näis, kas see nii läheb,” 
ütles Liinak. 


