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Virumaa südames kohtuvad muistne ajalugu ameerikaliku 
farmikultuuriga ja tööstusmaastik puutumatu loodusega. 
See loob omamoodi kontrasti ning pakub põnevust ja sil-
mailu ükskõik millises vanuses ja huvidega inimesele. 

Virumaa südames on põlismetsa ja sood, on Eesti üks suu-
remaid looduslikke hiiemägesid koos hiiepuu, ohviallika 
ning 1990ndate alguses rajatud kurjuseohvite leinapargiga 
ja salapärane jõgi, mis vahepeal maa alla kaob. On kauneid 
mõisahooneid ning unikaalne kindluselamu. 

Siin saab nautida rannamõnusid maalilise Uljaste järve 
ääres ning liivasel mererannal Kalvis, Liimalas ja Aas. 

Meil saab nautida eksklusiivset lõunasööki stiilses atmo-
sfääris Kalvi või Maidla mõisas, maitsta kohapeal lastud 
uluki liha Jäägri Grillis või istuda lauda koos piisonitega 
Metsiku Piisoni Saloonis. 
Meil on, mida teha ja vaadata!

Meil on, mida 
vaadata!

MTÜ Virumaa Koostöökogu jätkab üldkoosoleku otsu-
sega seitsmeliikmelise juhatusega. Suurem osa senisest 
juhatusest jäi ametisse, vahetus vaid kaks inimest. Varem 
Aseri valda esindanud Ott Peneku asemel, kes nüüd töötab 
koostöökogus projektinõustajana, on juhatuses Inna Palm, 
kes sarnaselt Penekule on MTÜ Kõrtsialuse Külastuskes-
kus liige. 

Teine muudatus tehti Püssi esindajate seas. Kui varem 
kuulus juhatusse MTÜ Püssi Päevakeskus juht Eevi 
Anger, siis uues juhatuses on tema asemel OÜ Tripo esin-
daja Valdek Haugas. 

Ülejäänud liikmetena jätkavad Sonda valda esindav And-
rea Eiche, Anne Kalamäe Lüganuse külaseltsist, Virgo Kop-
pel MTÜ Rägavere Valla Huviklubist, Anne Liinak Lüga-
nuse vallavalitsusest ning ettevõtja Tõnis Lipp, kes esindab 
OÜ Upline Gruppi. 

Virumaa koostöökogu tegevjuht Aili Ilves tegi üldkogul 
ülevaate eelmise aasta tegemistest, partnerlussuhetest, 
mida Virumaa koostöökogu on sõlminud ning välisko-
mandeeringutest, kus liikmed on aasta jooksul käinud. 

Lisaks anti üldkogule ülevaade projektidest, mida Viru-
maa koostöökogu on rahastanud, aga ka nendest, mis 
esitati, aga raha ei saanud. Kui suur osa mullu toetust 
saanud projektidest on saanud juba ka PRIA kinnituse 
rahastamise kohta, siis lõpuni on viidud neist üksikud. 
Küll aga on mitu suurt projekti töös, näiteks käib praegu 
Kõrtsialuse külastuskeskuse hoone rekonstrueerimine 
ning juurdeehitus. 

Selle aasta alguses esitatud projektidest suurem osa alles 
ootab PRIA kinnitust, misjärel alustatakse nende elluviimi-
sega. 

Lisaks sellele räägiti üritustest, mis sellel aastal elluviimist 
ootavad. Neist üks kaalukamaid on Virumaa paeaasta, mille 
põhiüritused toimuvad 11.-13. juunini.

Virumaa koostöökogu valis uue 
juhatuse

Maikuus kogunenud üldkogu valis MTÜ Virumaa Koostöökogu 
uue juhatuse, kellest lõviosa kuulus juhatusse ka eelmisel 
perioodil. 

Virumaa koostöökogu üld-
koosoleku otsusega kao-
tati senine investeeringute 
meede, mis järgmisest aas-
tast asendub turismi aren-
damise meetmega. Selle üks 
alammeede on turismi inf-
rastrukturi arendamine ning 
selle ülesanne on piirkonna 
turismiressursside parem 
ärakasutamine. Teine alam-
meede on suunatud turismia-
traktsioonide arendamisele 
ning selle eesmärk on atrak-
tiivsuse suurendamine turis-
tile pakutavate toodete ja tee-
nuste arendamise kaudu. 

Kui Virumaa koostöökogu 
võttis oma strateegiat koos-
tades eesmärgiks luua igasse 
külasse oma kooskäimis-
koht, siis uue strateegia aru-
telul leiti, et kooskäimiskoh-
tade võrgustik on piirkonnas 
piisavalt hea, et panna rõhk 
uutele eesmärkidele. 

Lisaks annab turismile 
suunatud meede võimaluse 
ka kooskäimiskohtade raja-
miseks küladesse, juhul 
kui need kohad pakuvad 
huvi turistidelegi. Juhul 
kui kooskäimiskoht suudab 
leida idee, mis võiks küla-
listele huvi pakkuda ning ka 
raha sisse tooks, annab see 
võimaluse lahendada koos-
käimiskohtade ülalpidamis-
kulude katmine. 

Eraettevõttega samal tasemel 

Kui külastuskeskkonna 
või infrastruktuuri aren-
damisel jäid toetusmäärad 
endiseks ning omaosalus 
on seal on MTÜdele jätku-
valt 10 protsenti, siis teises 
alammeetmes, kus tegemist 
atraktsioonidega, mille eest 
kasseeritakse tasu, võrdsus-
tatakse MTÜd ettevõtjatega 
ning nende omaosalusprot-
sent on sama suur. Sellega 
kaob võimalus, et ettevõt-
luse arendamiseks luuakse 
MTÜ, millel omaosaluse 
protsent oluliselt madalam. 

Turismivaldkonna esikohale 
tõstmine annab võimaluse 
saavutada strateegia üldiseid 
eesmärke, mis on töökohtade 
arvu suurendamine, mille 
kaudu suureneb ka piirkonda 
jäävate noorte hulk. Kuna 
Virumaa koostöökogul piir-

Virumaa koostöökogu uus strateegia 
tõstab turismi esikohale

Maikuus kinnitati MTÜ Virumaa Koostöökogu strateegia 
muudatus, millega tõsteti prioriteetseks valdkonnaks turism. 
Seoses sellega tehti muudatused ka meetmetes, kus senine 
investeeringumeede asendus turismi arendamise meetmega, 
mis on omakorda jagatud kaheks alammeetmeks: üks suund 
on toetada külastuskeskkondade arendamist ning teine toetab 
piirkonna turismiettevõtlust. 

konna arendamiseks jagada 
olevad summad ei ole piisa-
vad suurte infrastruktuuri 
investeeringute elluviimi-
seks, mis mõjutaksid piir-
konda nii palju, et stratee-
gilisi eesmärke täita, siis on 
turismi arendamine pari-
maks hoovaks selle eesmärgi 
saavutamisel. 

Sellele peaksid kaasa 
aitama ühised turundustege-
vused ning turismiteenuse 
koordineerimine Virumaa 
koostöökogu poolt. Lisaks 
enda jagatavatele summa-
dele peaks koostöökogu uue 
strateegia kohaselt kaasama 
võimalikult palju lisaraha 
teistest programmidest, et 
omakorda eesmärkide täit-
misele kaasa aidata. 

Ettevõtluse toetamise meede

Kui senise rahajagamispe-
rioodi jooksul ei ole Virumaa 
koostöökogust toetust saa-
nud mitte ükski ettevõtlusega 
seotud projekt, siis järgmisest 
aastast peaks olukord para-
nema. Lisaks turismi alam-
meetmele, mis on suunatud 
toodete ja teenuste arenda-
misele, on ettevõtluse toetu-
seks loodud ka eraldi toetus-
programm - mikroettevõtete 
arendamise meede. 

Selle eesmärgiks on piir-
konda töökohtade loomine. 
Virumaa koostöökogu ees-
märl on luua aastas piirkonda 
vähemalt kaks töökohta. 

See, et ettevõtluse toeta-
miseks on ette nähtud eraldi 
meede, ei tähenda, et ettevõt-
jad teistest meetmetest raha 

taotlelda ei saa. Kõikidele 
huvigruppidele on mõeldud 
piirkonna kompetentsi kasva-
tamise meede, mille eesmärk 
on nii kohalike omavalitsuste, 
kolmanda sektori kui ka ette-
võtjate teadlikkuse, samuti 
piirkonna tuntuse suurenda-
mine ning piirkonna aren-
gule kaasaaitamine. 

Lisaks meetmemuudatus-
tele on senisest soodsamad 
ka ettevõtluse hindamiskri-
teeriumid. Kui seni hinnati 
ettevõtjate esitatud projekte 
samal alusel nagu kohaliku 
omavalitsuse ja kolmanda 
sektori omi, siis nüüd on kri-
teeriumid teistsugused, tänu 
millele on ka ettevõtjate pro-
jektid senisest konkurentsi-
võimelisemad. 

Noortel oma meede

Oluliselt väiksema rahalise 
mahuga jätkab noortele suu-
natud meede. Kui seni said 
meetmest “Noored maale” 
toetust erinevad sihtgrupid 
ning kasu saanud noorte 
arvu oli raske hinnata nagu 
ka tulu, mida noored sellest 
projektist said, siis edaspidi 
toetatakse uue nimega meet-
mest “Aktiivsed noored” 
eelkõige noorte kaasamist 
kogukondlikku tegevusse 
ürituste, koolituste ja muu 
aktiivse tegevuse kaudu. 

Noorte aktiivsuse tõstmi-
seks võivad meetmest raha 
taotleda nii need, kes suuna-
vad oma tegevuse noortele 
kui ka noored ise. 

Meetmete rahastamise ula-
tus Virumaa koostöökogu 
piirkonnale eraldatavatest 
Leader-meetme vahenditest, 
toetatavad tegevused, taotle-
jad, omafinantseeringu mää-
rad ja hindamiskriteeriumid 
täpsustatakse meetmeleh-
tede ja taotlusvormide koos-
tamise käigus. Viimased 
kinnitab Virumaa koostöö-

kogu juhatus koos strateegia 
rakenduskavaga. 

Koos uue strateegiaga peak-
sid oluliselt muutuma ka hin-
damiskriteeriumid. Praegu-
sed kriteeriumid on koosta-
tud ajal, kui reaalne kogemus 
puudus. Nüüd, pärast paari-
aastast kogemust on koostöö-
kogu juba targem ning teab, 
mida tuleks rahastamisot-
suse tegemisel silmas pidada 
ja hinnata. Räägitud on ka 
hindamisskaala muutmisest 
ning kõrgema ja madalama 
hinde mahaarvamisest. Mil-
line hindamissüsteem olema 
saab, selgub pärast hinda-
miskriteeriumide lõplikku 
paikapanemist. 

Hea strateegia oluline

Kui suur saab olema 
summa, mis Virumaa koos-
töökogul järgmisest aastast 
jagada, ei ole veel selge. Küll 
tahab koostöökogu teha kõik 
selleks, et see oleks vähemalt 
sama suur kui enne. 

Kuna raha jagamisel aluseks 
olevat piirkonda Virumaa 
koostöökogu suurendada ei 
saa - kõik piirinaabrid on 
Leader-tegevusgruppidega 
juba liitunud -, siis ainus või-
malus summat suurendada 
on koostada väga hea stra-
teegia. Juhul kui strateegia 
on üks paremaid Eestis, saab 
selle eest lisaraha. See on ka 
põhjus, miks strateegia uuen-
damine käsile võeti. 

Teine põhjus strateegia 
uuendamiseks oli olude 
muutumine. Strateegia koos-
tamise ajal kasvas Eesti 
majandus ning eeldati, et see 
kasvab veelgi. Nüüd arvestati 
reaalse majandusolukorraga, 
kus ollakse majanduskasvu 
ootuses ja tööpuuduse prot-
sent on hüppeliselt kasvanud. 
Seetõttu on oluliseks saanud 
just ettevõtluse ning töökoh-
tade loomise soosimine. 


