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1. Hariduskomisjoni ettepanek haridustaotluste rahastamiseks
Aivi Must tutvustas VIROL hariduskomisjoni poolt 13. veebruaril tehtud ettepanekuid taotluste
rahastamiseks. Õpilasürituste, aineolümpiaadide ja -võistluste ning õpilasürituste tunnustusürituste
korraldamist rahastada kogusummas 23071 eurot, õpetajate aineühenduste tegevusi ja õpetajate
tunnustusürituste korraldamist rahastada kogusummas 9716 eurot, aineolümpiaadikomisjoni liikmete
rahaliseks tunnustuseks reserveerida 17586 eurot.
Koolieelsete lasteasutuste õpetajate täiendusõppe korraldamiseks eraldatavast toetusest rahastada
alushariduse aineühenduse tegevusi kogusummas 2450 euroga ja 15703 eurot jagada KOVide ja
eralasteaedade vahel.
Olümpiaadide toitlustuskulud tasub KOV.

Otsustati: esitada VIROLi üldkoosolekule otsuse eelnõu „Raha eraldamine“.
2. Tugispetsialistide aineühenduste rahastamine
Aivi Must tutvustas hariduskomisjoni ettepanekut VIROLi liikmetelt koguda kokku 2080 eurot, et
tagada tugispetsialistide aineühenduste rahastamine eelmise aasta tasemel.
Toimus arutelu.
Otsustati: esitada VIROLi üldkoosolekule otsuse eelnõu „Tugispetsialistide aineühenduste rahastamine
2020. aastal“.
3. Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu 29.08.2017 otsusega nr 20 kinnitatud „Lääne-Viru maakonna
aineolümpiaadide-, võistluste, õpilasürituste, õpetajate aineühenduste ja haridusjuhtide ühistegevuse
ning koolieelsete lasteasutuste õpetajate täiendusõppe korraldamiseks eraldatavate vahendite
taotlemise, jaotamise ja kasutamise korra“ muutmine
Aivi Must põhjendas korra punkti 17 muutmise vajadust.
Otsustati: esitada VIROLi üldkoosolekule otsuse eelnõu „Lääne-Viru maakonna aineolümpiaadide-,
võistluste, õpilasürituste, õpetajate aineühenduste ja haridusjuhtide ühistegevuse ning koolieelsete
lasteasutuste õpetajate täiendusõppe korraldamiseks eraldatavate vahendite taotlemise, jaotamise ja
kasutamise korra“ punkti 17 muutmine
Aivi Must teatas, et hariduskomisjon arutas pöördumise esitamist Haridus- ja Teadusministeeriumile
taotlemaks täiendavaid rahalisi vahendeid eesti keelest erineva emakeelega õpilaste eesti keele õppe
toetamiseks. Ida-Virumaa koolijuhid esitasid samasisulise pöördumise 2019. aastal.
Juhatus kiitis heaks pöördumise esitamise ettepaneku.
4. KOP aruannete kinnitamine
Moonika Aruvainu ja Sven Hõbemägi tutvustasid otsuste eelnõusid.
Otsustati:
1. Võtta vastu otsus nr 4 „Kohaliku omaalgatuse programmi 2019. a taotlusvoorudest rahastatud
projektide aruannete kinnitamine“.
2. Võtta vastu otsus nr 5 „Mittetulundusühing Läsna Rahvamaja aruande kinnitamine“.
5. Projektist „ Lääne-Viru maakonna ühtse organisatsiooni mudeli koostamine senise SA LääneVirumaa Arenduskeskus ja MTÜ Lääne-Viru Omavalitsuste Liit baasil“
Sven Hõbemägi teatas, et VIROLi esitatud projekt ei saanud positiivset rahastusotsust ning soovis
juhatuse liikmete arvamusi ja ettepanekuid edasiste tegevuste planeerimiseks.
Toimunud arutelu käigus võtsid sõna Indrek Kesküla, Einar Vallbaum, Heli Eigi, Maido Nõlvak.
Otsustati: edasised tegevused planeerida peale projekti „ Eesti regionaaltasandi analüüs“ raporti
tulemustega tutvumist.
6. VIROL büroo struktuurimuudatustest
Sven Hõbemägi tegi ettepaneku võtta hiljemalt maikuust VIROLisse tööle arendusjuht/spetsialist ja
tutvustas uue spetsialisti võimalikke tööülesandeid. Spetsialisti tööjõukulud ja tema töökohaga seotud
majandamis-kulud kaetakse VIROLile eraldatud riigieelarvelisest toetusest.
Toimus arutelu.
Otsustati: teha VIROLi üldkoosolekule järgmised ettepanekud:
1. Luua alates 1.03.2020 VIROL büroo struktuuri arendusjuhi/spetsialisti töökoht (täiskoormusega).
2. Vaadata üle arendus- ja väliskoostööspetsialisti tööülesanded ja muuta töökoha nimetust.

7. VIROL fotokonkursist
Moonika Aruvainu teavitas, et ED Lääne-Viru teabekeskus sai Euroopa Komisjonilt lisarahastust
Euroopa Liidu toetuste teemalise noorte fotokonkursi läbiviimiseks. VIROLil võimalik lisada
täiendavaid kategooriaid. Konkurss kuulutada välja kevadel. Konkursi tulemusel saab VIROL
fotopanga, millest võimalik koostada fotoalbum.
Toimus arutelu.
Otsustati: Moonika Aruvainu koostab konkursi juhendi ja tutvustab seda märtsikuu juhatuse koosolekul.
8. Rakvere Gümnaasiumi Filmifestivali eripreemia väljaandmine
Moonika Aruvainu teatas, et ED Lääne-Virumaa teabekeskus annab sellel aastal välja Rakvere
Gümnaasiumi Filmifestivali eripreemia filmile, mis kajastab kõige paremini teemasid, mis on olulised
Euroopa Liidus. Eripreemia valimiseks toimus e-hääletus, kus osalesid 6 teabekeskust üle Eesti ja
Euroopa Komisjoni esindus Eestis. Hääletamise tulemusel sai enim hääli film „Eestimaa looduse 100
nägu“.
Otsustati: Anda Rakvere Gümnaasiumi Filmifestivali eripreemia (netosummas 100 eurot) Martin
Vesberg`i filmile „Eestimaa looduse 100 nägu“.
9. Ettepanek Lääne-Viru maakonna tervisenõukogu koosseisu muutmiseks
Sven Hõbemägi tutvustas maakonna tervisenõukogu esinaise ettepanekut komisjoni koosseisu
muutmiseks.
Toimus arutelu.
Otsustati: esitada VIROLi üldkoosolekule otsuse eelnõu „Lääne-Viru maakonna tervisenõukogu
koosseisu muutmine“.
10. 2020. MATA ettepanekud
Sven Hõbemägi tegi ettepaneku esitada nimekiri I taotlusvooru, mistõttu otsustus peaks olema tehtud
hiljemalt märtsikuus. Lääne-Virumaale eraldatakse 2020. aastal maakondade arengustrateegiate
elluviimise toetusmeetmest 458 889 eurot. Nimekirjas saavad olla vaid projektid, mis on maakonna
arengustrateegia tegevuskavas ning millel on vähemalt maakondliku ulatusega mõju.
Sven Hõbemägi andis edasi Kadrina vallavanema teate, et Kadrina vald ei esita nimekirja oma projekti.
Toimus arutelu MATA projektide nimekirja koostamise põhimõtete üle.
Otsustati: Maakonnale eraldatud toetussumma jagatakse võrdselt maakonna kaheksa omavalitsusüksuse
vahel. KOVidel on omavahel võimalik kokku leppida projektide esitamise osas.
Arutelu käigus tõstatati laste turvakoduteenuse teema. Alates 1. jaanuarist puudub maakonnas teenuse
pakkuja ning teenust vajavad lapsed transporditakse kas Siimustisse või Ida-Virumaale.
Juhatuse liikmed tõdesid üksmeelselt, et olukord vajab kiiret lahendust. Esmalt vajalik välja selgitada,
kas MTÜl Maria ja lapsed oleks võimalik teenuse osutamisega jätkata ning kui palju rahalist ressurssi
nõuab ruumide vastavusse viimine seadusega kehtestatud nõuetele.
Otsustati: Laste turvakoduteenuse teema võtta arutusele VIROLi üldkoosolekul.
11. SA Lääne-Viru Arenduskeskus 2020. a tegevustoetus
Heli Eigi andis ülevaate VIROLi eraldatud 2019. a tegevustoetuse kasutamisest.
Sven Hõbemägi tutvustas tegevustoetuse lepingu eelnõu.
Otsustati: Heli Eigi annab VIROLi üldkoosolekul ülevaate sihtasutuse 2019.a tegevustest ja tutvustab
2020. aasta plaane, sealhulgas PATEE projekti.

12. Kandidaatide esitamine Regionaalmaasika auhinnale
Sven Hõbemägi tegi ettepaneku esitada Regionaalmaasika auhinna kandidaadiks Rakvere Pika tänava
renoveerimine.
Otsustati: esitada Rakvere Pika tänava renoveerimine Regionaalmaasika auhinna kandidaadiks.
13. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine
Toimus üldkoosoleku päevakorra arutelu.
Otsustati:
1. Kinnitada VIROL üldkoosoleku 28.02.2020 päevakord.
Üldkoosolek toimub Rakvere vallamajas, algus kell 10:00.
2. Informeerida avalikkust, et arutusele tuleb tuumajaama rajamise teema, kus on soovi korral võimalik
kuulajatena osaleda.
14. Informatsioon, koosolekul algatatud küsimused
- Konkursi „Aasta Tegu“ hääletusest osavõtt oli väga tagasihoidlik. Vajalik muuta aktiivsemaks,
- Elanikkonnakaitse seminar toimub 5. märtsil Igast KOVist oodatakse 2-3 osalejat. Registreeruda.
- Rakvere Pika tn pidulik avamine toimub 1. mail ja Vallimäe kompleksi avamine 1. augustil.
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