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Ingrid Pärnamäe, VIROL haridus- ja kultuurispetsialist
Juhatas Maido Nõlvak
Protokollis Maarika Koiduste
Päevakord:
1. Koolispordi rahastamine
2. Alkoholi testostlemise korraldamine
3. Noorsootöö arendamine Lääne-Virumaal
4. Turismisihtkohtade maakonnapõhine sihtfinantseering aastatel 2021-2022
5. Lääne-Virumaa tervisedendajate ja tervisedenduse valdkonda panustajate tunnustamine
6. Aasta küla statuut
7. Kohaliku omaalgatuse programmi 2020.a sügisvooru hindamistulemused
8. Olümpiaadikomisjoni liikmete rahaline tunnustamine
9. Vaba Rahva Laul korraldusest 2021. aastal
10. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine
11. Informatsioon, kohapeal algatatud küsimused

1. Koolispordi rahastamine
Ainar Sepnik tutvustas Lääne-Virumaa Spordiliidu taotlust ja põhjendas selle esitamise vajadust.
Toimus arutelu.
Otsustati:
1. Võtta Lääne-Virumaa Spordiliidu 2021.a tegevuste rahastamine arutusele VIROLi novembrikuu
üldkoosolekul.
2. Teha VIROLi liikmetele ettepanek osaleda Lääne-Virumaa Spordiliidu tegevuste toetamisel 1000
euroga iga liidu liikme kohta.

2. Alkoholi testostlemise korraldamine
Kristi Rist andis lühiülevaate maakonna tervisenõukogu ja PPA koostöös läbiviidava alkoholi
testostlemise korraldamisest. Testostmine algab novembri 3. nädalal, kavandatud 50 ostlemist.
Testostlemist rahastatakse VIROLile Tervise Arengu Instituudi poolt eraldatud toetusest.
Jaanuaris korraldatakse kaupmeestele ümarlaud, kus antakse tagasisidet. KõikTestostlemise tulemusi
kajastame ka kohalikus meedias.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
3. Noorsootöö arendamine Lääne-Virumaal
Aune Sune, Katrin Joselin ja Piret Laidroo andsid ülevaate noorsootöö korraldamisest maakonna
kohalikes omavalitsustes (ettekanne lisatud). Noorsootöötajad tunnevad vajadust maakondliku
koordinaatori järele.
Toimus arutelu.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
4. Turismisihtkohtade maakonnapõhine sihtfinantseering aastatel 2021-2022
Sven Hõbemägi ja Mari Knjazev teavitasid muudatustest turismirahastuses. EAS lõpetab turismiinfokeskuste rahastamise ja hakkab toetama vaid digikanalites pakutavat turismi. EAS soovib teada, kes
hakkab Lääne-Virumaal alates 1. jaanuarist 2021 korraldama turismiinfo andmehaldust ja jääb EASI
partnerorganisatsiooniks. EAS rahastab andmehalduse korraldamist 22000 euroga aastas kahe aasta
jooksul. Ettepanek: EASi partnerorganisatsiooniks jääks VIROL, võtta tööle andmehalduse spetsialist
tähtajalise lepinguga.
Toimus arutelu.
Otsustati: teha VIROLi üldkoosolekule ettepanek nimetada Lääne-Viru Omavalitsuste Liit
partnerorganisatsiooniks, kes hakkab alates 1.01.2021 teostama turismiinfo andmehaldust Lääne-Viru
maakonnas.
5. Lääne-Virumaa tervisedendajate ja tervisedenduse valdkonda panustajate tunnustamine
Maido Nõlvak esitas kokkuvõtte läbiviidud konkursist ja tutvustas tervisenõukogu ettepanekuid
tunnustamise kohta kategooriate lõikes.
Otsustati: võtta vastu otsus nr 31 „Lääne-Virumaa 2020. aasta tervisedendaja, terviseteo ja
tervisesõbralikuma organisatsiooni kinnitamine2.
6. Aasta küla statuut
Sven Hõbemägi ja Maido Nõlvak tutvustasid Lääne-Virumaa aasta küla konkursi statuudi projekti ja
põhjendasid selle koostamise vajadust.
Toimus arutelu, mille käigus esitati täpsustavaid küsimusi ja Indrek Kesküla tegi ettepaneku ühendada
punktid 4.2 ja 4.6 ning punktid 4.3 ja 4.4.
Otsustati: esitada Lääne-Virumaa Aasta Küla konkursi statuut kinnitamiseks VIROLi üldkoosolekule.
7. Kohaliku omaalgatuse programmi 2020. s sügisvooru hindamistulemused
Mari Knjazev tutvustas KOP hindamiskomisjoni ettepanekuid 2020.a sügisvooru laekunud ja nõuetele
vastanud taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise osas. Kokku esitati 55 taotlust, neist kolm ei
vastanud nõuetele. Sügisvoorus on toetusteks jagada 47319, 61 eurot, mis võimaldab rahastada kokku 20
projektitaotlust, neist ühte osaliselt.
Otsustati: esitada KOP hindamiskomisjoni ettepanekud otsustamiseks VIROLi üldkoosolekule.
.

8. Olümpiaadikomisjoni liikmete rahaline tunnustamine
Sven Hõbemägi tutvustas otsuse eelnõu.
Otsustati: esitada VIROLi üldkoosolekule otsuse eelnõu „Emakeeleolümpiaadikomisjoni liikmete
rahaline tunnustamine“.
9. Vaba Rahva Laul korraldusest 2021. aastal
Ingrid Pärnamäe andis ülevaate 20. augustil 2021. toimuva Vaba Rahva Laulu korraldamisega
seonduvast.
Arutleti järgmiste küsimuste üle:
kas ürituse korraldab VIROL või FIE Ülo Kannisto ja VIROL toetab rahaliselt;
kas üritus peaks olema osalejatele tasuta või tasuline
kui üritus on tasuta (VIROL toetab), kas KOVide osalustasu arvestatakse elanike arvu järgi või kõik
maksavad võrdselt
10. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine
Toimus üldkoosoleku päevakorra arutelu.
Otsustati: kinnitada VIROL üldkoosoleku 27.11.2020 päevakord.
14. Informatsioon, koosolekul algatatud küsimused
Järgmine juhatuse koosolek toimub 11. detsembril kell 8:30.
Arengustrateegia juhtrühm saab kokku 9. detsembril.
Järgmine üldkoosolek 18. detsembril Haljala vallas.
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