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Kokku jagas VIKO kahe 
taotlusvooruga erisuguste 
projektide toetuseks ligi  
kuus miljonit krooni, suutes 
ära kasutada peaaegu kõik 
selleks aastaks ette nähtud 
raha, samas kui paljud tei-
sed Leader-tegevusgrupid 
üle Eesti räägivad poole ja 
isegi miljoni krooni suu-
rustest jääkidest erinevates 
meetmetes. 

“Ma arvan, et see on väga 
hea tulemus,” oli VIKO 
tegevjuht Aili Ilves rahaja-
gamisega rahul.  

Investeeringute meetmes 
jagas VIKO raha veidi enam 
kui eelarves ette nähtud. 
Otsus selleaastast investee-
ringute eelarvet järgmise 
aasta arvelt pea 300 000 
krooni võrra tõsta tehti sel-
leks, et suuta kõik kõrgema 
hinde saanud projektid täies 
mahus rahastada. 

Piirkonna kompetentsi tõst-
mise meetmes oli selle aasta 
jääk üheksa krooni. Meet-
mes “Noored maale” jäi 
üle 6002 krooni ning need 
summad liidetakse järgmise 
aasta eelarvele. 

Piirangunumbrid võivad 
muutuda 

Uuendusena võib järgmisel 
aastal kaduda senine piirang 
piirkonna kompetentsi kas-
vatamise meetmest. “Põhjus 
on väga lihtne: VIKO plaa-
nib teha ühe projekti, mis 
praegustesse piiridesse ei 
mahu,” põhjendas Ilves pii-
rangu kaotamist. 

VIKO tahab Pandive-
res tegutseva Leader-grupi 
PAIK eeskujul panna piir-
konna suurematele sissesõi-
tudele regiooni tutvustavad 
kaardid ning selle projekti 
maksumus on üle 200 000 
krooni. “Ilmselt ei saa kaa-
rdid olema vahetult meie 
tegevusgrupi piiril, kuna igal 
pool ei pruugi me maantee-
ametiga kokkuleppele jõuda, 
lisaks peavad suurte kaartide 
juures olema taskud, et autod 
saaksid seal peatuda,” rää-
kis Ilves ideest, mis projek-
tini veel pole jõudnud, kuid 
annaks võimaluse turistidele 
kohalikke vaatamisväärsusi 
paremini tutvustada. 

Kui piirkonna kompetentsi 
kasvatamise meetmes või-
vad summad suureneda, siis 
investeeringumeetmes või-
vad need hoopis väheneda. 

Virumaa koostöökogu võttis aasta kokku
12. detsembril oma esimesest strateegia rakendamise aastast 
kokkuvõtteid teinud MTÜ Virumaa Koostöökogu (VIKO) 
võib esimese rahajagamisaastaga rahul olla - piirkonna 
arendamiseks suunati ära pea kogu raha, mis jagada oli ning 
investeeringumeetme projektide rahastamiseks pidi järgmise 
aasta eelarvest jupi juurde näpistama. 

Kui praegu on võimalik sel-
lest meetmest taotleda mak-
simumi, mida Leader-prog-
rammi määrus lubab ehk 3,2 
miljonit krooni, siis arutusel 
on selle summa vähenda-
mine. 

VIKO on üks väheseid 
Leader-tegevusgruppe, kes 
nii suurt summat taotleda 
lubab. “Mõned tegevusgru-
pid on selle vähendanud näi-
teks poole miljoni kroonini,” 
ütles Ilves, kelle sõnul oleks 
piirangu seadmine mõist-
lik, arvestades, et üldse on 
neil jagamiseks 3,8 miljonit 
krooni ning kui üks projekt 
sellest 3,2 miljonit ära võtab, 
siis teistele ei jää midagi. 

Samas annab suurema 
summa eraldamine võima-
luse ehitada suuremaid asju 
töid jupitamata. “Näiteks on 
siin Kõrtsialuse külastuskes-
kus, kes sellel aastal mak-
simumsumma sai. See on 
meie tänavuse aasta kasum-
likum projekt ning kui ehi-
tustööd valmis saavad, on 
tegevusgrupi territooriumil 
uus majutusasutus, millest 
piirkonnas praegu on väga 
suur puudus,” ütles Ilves. 

Häid projekte teisigi

Lisaks Kõrtsialuse projek-
tile tõstaks Ilves esile veel 
Miila krossiraja projekti 
ning beebide ja väikelaste 
kooli tegemist. “Need kaks 
on projektid, mis tekitavad 
minus ahhaa-efekti,” kinni-
tas Ilves. 

Miila puhul on Ilvese sõnul 
oluline see, et tänu projektile 
sai Miila küla ja selle ümb-
rus võimaluse noorte vaba 
aega sisustada. Praeguseks 
on krossirajale muretse-
tud esimesed masinad ning 
proovisõidudki juba tehtud. 
“Loodan väga, et tänu sel-
lele projektile võime varsti 
kuulda meie kandist sirgu-
nud motosõitjatest ja miks 
ei peaks nad jõudma tippu 
kas Eesti või isegi maailma 
tasemel.” 

Ilves kiitis ka Lüganuse 
külaplatsi ehitamist. “Kui 
külaplats valmis saab, teeb 
see kõikidele teistele külade 
kooskäimiskohtadele silmad 
ette. Mulle meeldib selle 
platsi multifunktsionaalsus. 
Seal saab korraldada väga 
erinevat laadi üritusi,” kiitis 
Ilves, kelle sõnul on sel aas-
tal välja tuldud niisuguste 

ideedega, mis täidavad täp-
selt meetmelehti. “On asju, 
mille kohta strateegiat koos-
tades mõtlesid, et kuidas 
peaks küll sellist asja lahen-
dama, aga siis tullakse välja 
ideega, mis läheb täpselt 
kümnesse. Selliseid projekte 
võiks rohkemgi olla,” tun-
nustas VIKO tegevjuht. 

Väikeettevõtted võiksid 
aktiveeruda 

Kõik sellel aastal toetust 
saanud projektid esitasid 
MTÜd. Rahasaajate seas ei 
olnud ühtegi omavalitsust 
ega ettevõtjat, kes samuti 
Leader-programmist toe-
tust taotleda võivad. “Üks 
ettevõte meile projekti kir-
jutas, kuid kahjuks raha ta 
ei saanud,” ütles Ilves, kelle 
sõnul ootaksid nad projekte 
just väikeettevõtjatelt, kes 
on nende tegevuse aluseks 
oleva strateegia üks priori-
teete. 

Ilvese sõnul võib ettevõt-
jate väikese huvi taga olla 
suur, 40 protsendini küündiv 
omaosalus, oma jälje on jät-
nud ilmselt ka majanduslan-
gus ning sildfinantseerimise 
puudumine. 

Kõige tihedam oli konku-
rents investeeringumeet-
mes, kus raha said kolm 
projekti esitatud kaheksast. 
Seevastu meetmest “Noo-
red maale” said toetust kõik 
taotlejad. “Kui projekt oli 
vähegi elujõuline ning hea 
ideega, siis aitasime ise seda 
kohendada. Kui meie Järva 
kolleegid ütlesid, et vunt-
sisid kõiki projekte, kus oli 
natukenegi sooja õhku suust 

tulemas, siis meie nii lah-
ked ei ole, aga väärt ideede 
elluviimisele aitasime omalt 
poolt nõu ja jõuga kaasa 
küll,” ütles Ilves. 

Uued taotlusvoorud välja 
kuulutatud

Selle ajalehenumbriga 
kuulutab VIKO välja taot-
lusvooru piirkonna kom-
petentsi tõstmise meetmes 
ning meetmes “Noored 
maale”. Taotlusi nn pehme-
tesse meetmetesse ooda-
takse 1.-15. märtsini. “Nüüd 
on inimestel kaheksa näda-
lat aega projekte kirjutada 
ja taotlusi teha. Kindlasti 
peaks oma konsultatsiooni-
ajad varakult paika panema, 
et me hiljem ei jääks aja-
hätta,” ütles Ilves. 

Kui esialgu oli plaanis 
kahes meetmes taotlusvoor 
hiljem välja kuulutada, siis 
nüüd otsustati aega ettepoole 
tuua. “Kuna teeme paeaasta 

projekti koostöös teiste tege-
vusgruppidega, siis püüd-
sime taotlusvoorude aegu 
ühtlustada,” põhjendas Ilves 
otsust taotlusvoor praegu 
välja kuulutada. 

Ka investeeringute meetme 
taotlusvoor on juba välja 
kuulutatud. Seal oodatakse 
projekte 25. jaanuarist kuni 
8. veebruarini. “Seni veel 
keegi konsultatsioonil käi-
nud ei ole, kuid loodan, et 
huvilised tulevad kohe jaa-
nuari alguses,” rõhutas Ilves 
veel kord, et konsultatsioone 
ei tohiks lükata viimasele 
minutile. 

Kohendavad strateegiat

“See on olnud väga kiire 
aasta,” nentis Ilves aastast 
kokkuvõtted tehes. Ühelt 
poolt peaks järgmine aasta 
minema lihtsamaks, sest 
asjad taotlusvoorudega on 
paika loksunud, teisalt on 
järgmisel aastal ees stratee-

gia uuendamine, mis tähen-
dab, et kiired ajad jätkuvad. 

Hoolimata sellest, et ole-
mas olev strateegia kehtib 
aastani 2013, on selleks aas-
taks planeeritud strateegia 
ning selle täitmise analüü-
simine ja vajalike korrek-
tiivide tegemine. See võib 
tuua mõningaid muudatusi 
ka raha taotlemises. “Näi-
teks võib mõni meede juurde 
tulla,” ütles Ilves, kelle sõnul 
jäävad põhiprioriteedid ilm-
selt küll samaks. 

Küll peaks uus, aastateks 
2011.-2013. koostatud stra-
teegia olema tugevam kui 
eelmine. Strateegiast oleneb 
see, kui suur summa VIKOl  
järgmisel perioodil jagada 
on. “Kui põhiosa summast on 
seotud territooriumi suuruse 
ja inimeste arvuga, siis hea 
strateegia eest antakse veidi 
lisa, mistõttu on minu soov, 
et meie uus strateegia oleks 
üldises pingereas oluliselt 
eespool kui eelmisel korral.” 

MTÜ Virumaa Koostöökogu tegevjuhi Aili Ilvese sõnul on möödunud aasta olnud ääretult 
kiire. Leevendust ei too ka uus aasta, kuna siis tuleb hakata kohendama strateegiat.

MTÜ Virumaa Koostöökogu kuulutab välja taotlusvooru piirkonna kompetentsi 
tõstmise meetmes ning meetmes “Noored maale”. Taotlusi oodatakse 1.-15. märtsini. 

Konsultatsiooni aja saab kokku leppida telefonil 5345 7534 või elektroonilisel aadressil aili.ilves@viko.ee.

Taotlused 
omavalitsuste lõikes:
Aseri - projekte 1, 
summa 3 126 077 krooni
Lüganuse - projekte 4, 
summa 1 440 856 krooni
Maidla - projekte 2, 
summa  114 428 krooni
Püssi - projekte 1, 
summa 43 842 krooni
Rägavere - projekte 3, 
summa 379 538 krooni
Sonda - projekte 4, 
summa 591 871 krooni
MTÜ Virumaa 
Koostöökogu - projekte 3, 
summa 281 021 krooni


