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Osalejad: Sonda vald, Rägavere vald, Aseri vald, MTÜ Erra Kultuuriselts,  MTÜ Kõrtsialuse 

Küla Selts, OÜ Miila Viss, MTÜ Rägavere Valla Huviklubi, MTÜ Miila Hiiemäe, OÜ Upline 

Grupp,  FIE Kaupo Tihvan Jaagu Talu, OÜ Nameteks, OÜ Puhas Maja, MTÜ Kalvi Külaselts, 

MTÜ Mõedaku, MTÜ Lüganuse Küla Selts, MTÜ Uljaste Külastuskeskus, MTÜ Maidla 

Noored, MTÜ Purte Jõe Arenduskeskus, OÜ R.K.Riikal, OÜ Valdus,  OÜ Janapa, OÜ 

Pagarikoda, OÜ Viru Haljastus, OÜ Purtse Mõis, OÜ Tertur, SA Kukruse Polaarmõis, MTÜ 

Rannu Külaselts, OÜ Remetok, OÜ Kaupex Grupp, MTÜ Aseri Valla Huvitegevuse Selts, OÜ 

Aero Grupp, MTÜ Askele Loovuskeskus 

32 hääleõiguslikku liiget  

Juhatajaks valiti: Andrea Eiche 

Protokollijaks valiti: Kaja Kreisman 

Külalised: Kadri Kuusmik,  Ott Penek 

 

PÄEVAKAVAS 

1. Kokkuvõte 2015 aastast 

2. Revisjonikomisjoni seisukoht majandusaasta aruande kohta 

3. Audiitori aruande tutvustus ning majandusaasta aruande kinnitamine 

4. Taotlusvoorude aja ning hindamise kuupäeva kinnitamine  

5. Hindamise töörühma valimine ja kinnitamine  

6. Koostööprojektid, ühisprojektid ja rahvusvahelised projektid 

7. Muud küsimused 

 

Üldkoosoleku päevakavasse ettepanekuid ei laekunud. 

Esitati koosoleku juhataja ja protokollija.  

 

OTSUS: Valida koosoleku juhatajaks Andrea Eiche, protokollijaks Kaja Kreisman; kinnitada 

üldkoosoleku päevakava. 

Poolthääli 32, vastu ja erapooletuid 0 

1. Kokkuvõte 2015 aastast 

Tegevjuht Kadri Kuusmik tegi ülevaate 2015. aasta tegevustest, 2015-2023. strateegia 

koostamise protsessist. 

 

2.  Revisjonikomisjoni seisukoht majandusaasta aruande kohta 



Revisjonikomisjoni liige Mati Ulm esitas 2015. a revisjonikomisjoni aruande. Aruandes kirjas, et 

revisjonikomisjon ei avastanud olulisi puudusi MTÜ Virumaa Koostöökogu tegevuses. 

Revisjonikomisjon tegi ettepaneku kinnitada 2015. a majandusaasta aruanne.   

Lisa 1 - revisjonikomisjoni aruanne. 

 

OTSUS: Üldkoosolek võtab teadmiseks 

Poolthääli 32, vastu ja erapooletuid 0 

 

3. Audiitor aruande tutvustamine ning majandusaasta aruande kinnitamine 

Eelnevalt oli liikmetele saadetud kõik materjalid, audiitori arvamus kui ka majandusaasta 

aruanne. Aruannete kohta ei tekkinud lisaküsimusi. 

 

OTSUS:  Kinnitada MTÜ Virumaa Koostöökogu 2015. aasta majandusaasta aruanne. 

Poolthääli 32, vastu ja erapooletuid 0 

 

4. Taotlusvoorude aja ning hindamise kuupäeva kinnitamine 

Tegevjuht Kadri Kuusmik tegi ülevaate strateegias esitatud taotlusvoorude ja toetuste kohta. 

2016 avatakse korraga kõik 5 meedet. Taotluste vastuvõtt e-prias toimub 15-19 august 2016. 

Taotluste tehniline kontroll toimub 22 -31 august, hindamise töörühma liikmed  hindavad 

taotlusi 5 – 15 september,  juhatus teeb otsuse 23. septembril või hiljemalt septembri lõpuks. 

Kuulutused tuleb panna 4 nädalat enne taotlusvoore kohalikesse ajalehtedesse.  

 

OTSUS:  Kinnitada MTÜ Virumaa Koostöökogu taotlusvooru vastuvõtuajaks 15 - 19 august 

2016, taotluste hindamine lõpeb septembri lõpus 2016. a.  

Poolthääli 32, vastu ja erapooletuid 0 

5. Hindamise töörühma valimine ja kinnitamine  

MTÜ Virumaa Koostöökogu on eelnevalt liikmetelt küsinud, kes soovivad osaled hindamis 

töörühma töös. Kõik soovijad on oma nõusoleku kandideerimiseks saatnud.  

Lüganuse, Rägavere ja Kohtla vallast on esitatud rohkem kui 1 kandidaat MTÜ ja EV 

esindajaks. Viime läbi hääletuse, kus enim hääli saanud kandidaat jääb põhiliikmeks, pingereas 

teine jääb asendusliikmeks ja kolmest kandidaadist kõige vähem hääli saanud jääb töörühmast 

välja. 

Valime häältelugemiskomisjoni, ettepanekud – Gerli Romanovitš, Katrin Kärner-Rebane ja Koit 

Oras 

Komisjon valis esimeheks – Koit Orase 

Lisa 2 - häältelugemiskomisjoni protokoll  

OTSUS:  Kinnitada häältelugemise komisjon. Kinnitada hindamise töörühm alljärgnevalt: 

  KOV esindaja MTÜ/SA esindaja Ettevõtja 

esindaja 

Asendusliige 

olenemata 

sektorist 

ASERI Gaido Kentem Anneli Bobrov Aive Liivaste Arno Kodu 

LÜGANUSE Viktor Rauam Anne Kalamäe Katrin Parve Terje Rattur 



RÄGAVERE Rene Metsla Mati Ulm, Sven Valler  Evi Torm 

SONDA Kristel Petrova Riia Tallerman Leelo Strauch  Mihhail Poll 

KOHTLA Etti Kagarov Kaja Kama Hannes 

Lumiste 

 Indrek Arming 

 

Poolthääli 32, vastu ja erapooletuid 0 

6. Koostööprojektid, ühisprojektid ja rahvusvahelised projektid - info 

Tegevjuht tutvustas koostööprojekti plaane teiste Leader tegevusgruppidega. Põhja-Harju 

Koostöökogu on kokku kutsunud Arenduskoja, PAIKi, Partnerid, Kirderanniku Koostöökogu ja 

Virumaa Koostöökogu, et ühiselt teha turundustegevusi Põhjarannikule. Kuna teema on veel 

poolik siis sellel aastal jätkame tegevuste täpsustamisega. 

 

Rahvusvaheline koostöö – Virumaa Koostöökogu strateegias on koostöökokkulepe Leader 

tegevusgrupiga SEPRA. Esimene kohtumine tegevusgruppide vahel toimus 01.06.2016 

Haminas, Soomes. Oleme kokku leppinud, et rahvusvahelise koostöö eesmärgiks on noorte 

ettevõtlikkuse tõstmine, kasutada ära piirkonna võimalusi ning keskenduda veepealsetele ja 

veealustele tegevustele. Juunikuus täpsustatakse koostööprojekti tegevused, augustis tuleb 

kohtumine Eestis, kus arutame võimalusi ning edasisi samme. Projekt kestab 3 aastat, tegevused 

toimuvad 2017, 2018 ja 2019. Projekti eelarve jääb tõenäoliselt 30 000-40 000 € vahele. Esimese 

taotluse esitame 2017. 

 

Tegevusgrupi ühisprojektid 

„NOORED SOHU“ – projekt vastab MTÜ Virumaa Koostöökogu strateegia eesmärkidele, 

meetme 5 rakendamise peamiseks eesmärgiks on tõsta noorte ettevõtlushoiakuid ja 

oskusteadmiste taset ning laiendada nende silmaringi. 
Tegevused 2017-2018 

EESMÄRK: Piirkonna noorte kaasamine soo matkaradade väljatöötamisele; loodusturismi ning 

giidinduse populariseerimine noorte seas, mis võimaldab noorte sidumist kodukohaga.  

TULEMUS: 1) Piirkonnas on 3 kaardistatud ja looduses tähistatud soo matkarada, koos seal 

kasvavate taimede, elavate loomade ning linnuliikidega. 2) Trükitud on infomaterjal, mida saab 

iseseisvalt soo matkarajal kasutada. 3) Leitud on vähemalt 6 erinevat vana lugu uuritavate soode 

kohta. 4) Paigaldatud on 3 infostendi soo matkaraja algusesse. 5) Noored ja noortega tegutsevad 

spetsialistid saavad professionaalsetelt giididelt algõppe giiditööks, et jätkuks järjepidevus 

koolide seas. 

TEGEVUSED 

1. Kohtumised RMK ja Keskkonnaameti töötajatega – selgitada välja tingimused ja 

võimalused soo matkaradade tähistamiseks. Leppida kokku konkreetsed infostendide 

kohad, vastavad nõuded. Sobiva kaardimaterjali kooskõlastamine.   

2. Kohtumised projektis osalejatega – tegevuste täpsustamine. MTÜ Aseri Valla 

Huvitegevuse Selts, Sonda vald, MTÜ Maidla Noored, Rägavere vald, retkejuht Raul 

Ivanov, MTÜ Sonda Arenduskoolituskeskus piirkonna koolid ja noortekeskused.  

3. Koolidega kokkulepped, kuidas giidinduse teemat ainetundides või ettevõtlikku kooli 

raames hariduse tegevustesse lisada, et tagada jätkusuutlikkus. 

4. Kohtumised noortega, projekti tutvustus/tegevuste täpsustamine, kaasamine, ajakava ja 

kokkulepped projekti käigust. 

5. Mäng noortele – FB üleskutse piirkonna noortel (meeskondades) osaleda mängus, mille 

eesmärgiks on kolme soo taimede, loomade ja lindude kaardistamine. Noored peavad 

koguma pildimaterjale ning tegema ka lühikest uurimust uuritavate objektide kohta. 



Materjalid kontrollitakse ekspertidega ära ning kasutatakse infostendidel 

infomaterjalidena ning koolides õppematerjalidena. 

6. Mäng noortele -  piirkonna lugude otsimine koostöös koolidega – vähemalt 6 uut vana 

lugu uuritavate soode kohta – info läheb taas infostendidele ning on suurepärane materjal 

giididele oma töös. 

7. Kaardimaterjalide kokkupanek koos vajaliku ja kogutud infoga – soo kaart, taimestik, 

loomad, linnud ning vanad lood soode kohta. Pabertrükis, infotahvel ja veebis 

kasutatavana. 

8. Infostendide ja trükiste trükkimine 

9. Piirkonna noored, projektis osalejad ja turismiasjalised teevad talgud 3-s soos 

matkaradade tähistamiseks ning infostendide paigaldamiseks soo matkaraja algusesse. 

10. Noorte tutvumisretked soodesse koos piirkonna retkejuhtide ja giididega. Kasutatakse 

olemasolevat kaardimaterjali ning käsi GPS seadmeid. Professionaalid tutvustavad oma 

tööd ning õpetavad, kuidas soos giidina tööd tehakse.  

11. Noored giidid teevad piirkonna turismiasjalistele iseseivalt tutvumisretke soosse, et 

panna proovile oma oskused ja teadmised antud soode kohta. 

PARTNERID: Sonda vald, Rägavere vald, MTÜ Maidla Noored ja Valdus OÜ 

MAKSUMUS: 7700€, millest omaosalus on 10% ning lisandub partnerite rahaline panus 

projekti tegevustesse ja eelarvesse. 

 

Ühisprojekti partnerite esindajad Andrea Eiche, Virgo Koppel, Gerri Alamets ja Kaja Kreisman 

taandavad ennast projekti kinnitamise otsusest. 

 

OTSUS: Kinnitada MTÜ Virumaa Koostöökogu ühisprojekt „Noored sohu“ meetmesse 5 

summas 7700€ 

Poolthääli 28, vastu ja erapooletuid 0 

 

„PIIRKOND NÄHTAVAKS“ projekt vastab MTÜ Virumaa Koostöökogu strateegia   
Eesmärkidele. Meetme 4 rakendamise peamiseks eesmärgiks on tõsta kogukonna 

ettevõtlushoiakuid ja oskusteadmiste taset ning laiendada inimeste silmaringi. 

EESMÄRK: Virumaa Süda on nähtav reaalajas ja kübermaailmas. 

TULEMUS: 1) Viidamajanduse kooskõlastused ja tingimused on väljaselgitatud. 2) Piirkonna 

turismiasjalised on üheskoos valinud parima disainiga piirkonna turismiinfostendi. 3) 

Turismiasjalised on läbinud erinevad koolitused, kuidas ennast nähtavaks teha ning nähtaval 

hoida. 4) Piirkonna kohta on olemas uued videoklipid ning täiuslik fotopank. 5) Õpime kuidas 

teised ennast nähtavaks teevad ning näitame ka ennast. 

TEGEVUSED: 

1. Läbirääkimiste alustamine Maanteeametiga – millistel tingimustel on võimalik piirkonda 

viidastada, kasutades ühtset turismimärgi sümboolikat.  

2. Turismiteenusepakkujate ühtse infomaterjalide stendi väljatöötamine nii 

turismiobjektidele kui ka -messidele ja reklaamiks suurematesse kaubanduskeskustesse.  

3. Piirkonna turismiasjaliste sotsiaalmeedia koolitus 

 Kodulehed atraktiivseks 

 Facebook, Twitter, Instagram jne 

4. Piirkonda tutvustavate videoklippide tegemine, droonide abil  

 Koostöös noortega piirkonna videoklippide tegemine droonide abil, ürituste 

salvestamine, turismiteenusepakkujate objektide filmimine 



5. Professionaalsete fotograafide abil turismiobjektide pildistamine erinevatel aastaaegadel. 

Fotopanga täiustamine – materjalide kasutamine sotsiaalmeedias, infomaterjalidel, 

messimaterjalidel ja veebilehtedel jne. 

6. Turismiasjaliste õppereis Muhumaale ja Hiiumaale – kohaturunduse eesmärgil, kuidas 

olla nähtav – ühildada mõne kohaliku üritusega kuhu minna ennast ka reklaamima. 

Minna madalhooajal ning panna turismiasjalised tööle, et Virumaa Koostöökogu 

piirkonda reklaamida uueks hooajaks. 

PARTNERID: MTÜ Kalvi külaselts; OÜ Purtse Mõis; OÜ Puhas Maja  

MAKSUMUS: 16 500€, millest omaosalus on 10% ning lisandub partnerite rahaline panus 

projekti tegevustesse ja eelarvesse. 

 

Ühisprojekti partnerite esindajad Koit Oras, Sigrid Välbe ja Valdek Haugas taandavad ennast 

projekti kinnitamise otsusest. 

 

OTSUS: Kinnitada MTÜ Virumaa Koostöökogu ühisprojekt „Piirkond nähtavaks“ meetmesse 4 

summas 16 500€ 

Poolthääli 29, vastu ja erapooletuid 0 

 

7. Muud küsimused 

Arutati edaspidiseid plaane ja tegevusi 

 

 

 

Andrea Eiche       Kaja Kreisman 

Koosoleku juhataja      Koosoleku protokollija 

Allkirjastatud digitaalselt      Allkirjastatud digitaalselt 




