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1. Põhjamaade Ministrite Nõukogu toetusprogramm
Moonika Aruvainu tutvustas Põhjamaade Ministrite Nõukogu Põhja-Baltimaade avaliku halduse
mobiilsusprogrammi toetusvooru tingimusi.
Toimus arutelu, mille käigus pakuti välja erinevaid projektiideid ja võimalikke koostööpartnereid.
Võimalikud partnerid: Dobele, Vest-Agder, Oulu.
Projektiideed: kodutute loomadega seotud temaatika, tuumajaama rajamine, alternatiivenergia (tuuma-,
tuuleenergia) tootmise sidumine kogukonnaga, sh linna- ja keskkonnaplaneerimisega, sotsiaalkaitse
teema.
Lepiti kokku, et rahastust taotletakse projektile, mille eesmärgiks on saada teadmisi KOVide rollist
kliimaleppe täitmisel erinevate omavalitsuste näitel.
Otsustati: Moonika Aruvainu koostab projekti ja tutvustab seda veebruarikuu juhatuse koosolekul.
2. KOP aruannete kinnitamine
Moonika Aruvainu ja Sven Hõbemägi tutvustasid otsuste eelnõusid.
Otsustati:
1. Võtta vastu otsus nr 1 „Kohaliku omaalgatuse programmi 2019. a taotlusvoorudest rahastatud
projektide aruannete kinnitamine“.
2. Võtta vastu otsus nr 2 „Mittetulundusühing Kadila Naisselts aruande kinnitamine ja kasutamata
jäänud toetuse tagastamine“.

3. Regionaalarengu programmide 2020. aasta toetusmahud
Sven Hõbemägi andis ülevaate rahandusministeeriumi 03.01.2020 kirjas toodud regionaalarengu
programmide - maakondade arengustrateegia elluviimise toetusmeetme (MATA), kohaliku omaalgatuse
programmi (KOP) ja hajaasustuse programmi (HAJA) - toetusvahendite kavandatavatest mahtudest.
Lääne-Virumaale eraldatavad summad (eurodes): MATA 458 889, KOP 112 021, HAJA 83 270.
Kirjas on välja toodud, et maakonnal on võimalik nende programmide toetusvahendeid omavahel ümber
tõsta järgmiselt: MATA ja HAJA programmide vahendeid 20% ulatuses ja KOP programmi vahendeid
10% ulatuses
Toimus arutelu.
Juhatuse seisukoht: maakonnale eraldatavaid erinevate regionaalarengu programmide toetusvahendeid
omavahel mitte ümber tõsta.
Otsustati: võtta arutusele jaanuarikuu VIROLi üldkoosolekul.
4. Maakonna vapimärgi saajate nimekirja kinnitamine
Einar Vallbaum andis täiendavaid selgitusi otsuse eelnõu kohta.
Otsustati: võtta vastu otsus nr 3 „Lääne-Viru maakonna teenetemärkide väljaandmine“.
5. Maakonna teenetemärkide komisjoni koosseisu muutmine
Toimus arutelu.
Otsustati: komisjoni koosseis muuta hiljemalt 2020. a oktoobrikuus.
6. Ühispöördumise esitamine riigisisese raudteevõrgu rekonstrueerimise ja kiire reisirongiliikluse
arendamise toetuseks
Sven Hõbemägi tutvustas Harjumaa Omavalitsuste Liidu algatatud mõtet esitada viie maakonna
ühispöördumine riigisisese raudteevõrgu rekonstrueerimise ja kiire reisirongiliikluse arendamise
toetuseks.
Toimus arutelu.
Otsustati: võtta arutusele jaanuarikuu VIROLi üldkoosolekul.
7. Virumaa Kirjandusauhinna koostööleping 2019
Sven Hõbemägi tutvustas koostöölepingu eelnõu. Sellel aastal korraldab auhinna väljaandmist IdaVirumaa Omavalitsuste Liit.
Indrek Kesküla tegi ettepaneku järgmisest aastast tõsta Virumaa Kirjandusauhinna suurust.
Otsustati: võtta arutusele jaanuarikuu VIROLi üldkoosolekul.
8. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine
Sven Hõbemägi tutvustas üldkoosoleku päevakorra eelnõu.
Maido Nõlvak tegi ettepaneku võtta üldkoosolekul arutusele kodutute loomade varjupaiga temaatika.
Indrek Kesküla tegi ettepaneku kutsuda koosolekule ka Rakveres kodutute loomade varjupaiga teenuse
pakkuja.
Arutelu tulemusel otsustati: kodutute loomade varjupaiga teemat jaanuarikuu üldkoosolekul ei arutata.
Otsustati: kinnitada VIROL üldkoosoleku 31.01.2020 päevakord.
Üldkoosolek toimub Rakvere linnavalitsuses, algus kell 9:00.
10. Informatsioon, koosolekul algatatud küsimused
10.1. MATA meede 2020
Sven Hõbemägi edastas Riigi Tugiteenuste Keskuselt saadud info.
2020. aasta taotlusvoor kuulutatakse eeldatavasti välja 15. märtsil, ettepanekute esitamise tähtaeg 30.
aprill. 2021. aasta taotlusvoor kuulutatakse eeldatavasti välja 15. novembril ning ettepanekute tähtaeg on
2. jaanuar 2021.
Vajalik kokku leppida maakonna prioriteedid, millega järgmistel aastatel edasi minnakse. Need
tegevused/projektid peavad kindlasti kajastuma maakonna arengustrateegia tegevuskavas.
Toimus arutelu.

Maido Nõlvak: 2019.a reservprojektid peaksid minema põhiprojektideks.
2021. aastal taotleda MATA meetmest rahastust maakonna kodutute loomade varjupaiga loomiseks.
Lepiti kokku, et juhatuse liikmed esitavad oma ettepanekud objektide osas hiljemalt järgmiseks juhatuse
koosolekuks.
10.2. Omavalitsusjuhtide visiit Moldovasse
Külaskäik Moldovasse toimub 11.-14. maini 2020.
10.3 Koosolekud veebruaris
Juhatuse koosolek toimub 17. veebruaril algusega kell 10:00.
Üldkoosolek toimub 28. veebruaril.
10.4. Navicap nutirakendus
Indrek Kesküla informeeris navicap nutirakenduse kasutusvõimalustest.
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