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1. Loomade varjupaiga rajamise hetkeseis
Rainer Miltop andis ülevaate loomade varjupaiga rajamise hetkeseisust ning edasistest plaanidest.
Toimunud arutelu käigus jõuti ühisele arusaamisele:
- edasi minnakse esmalt väljapakutud krundiga;
- järgmiseks juhatuse koosolekuks peaksid olema hinnakalkulatsioonid;
- eelprojekti koostamist rahastatakse võimalusel VIROLi eelarvest;
- kuni uue varjupaiga valmimiseni korraldab hulkuvate loomade varjupaigateenuse osutamist Rakvere
Linnavalitsus.

Otsustati:
1. Rainer Miltop jätkab varjupaiga rajamise ettevalmistustegevustega, sh korraldab
eskiisprojekti/eelprojekti tellimise, hinnakalkulatsioonide võtmise jne.
2. Teema võetakse uuesti arutusele juunikuu juhatuses ja üldkoosolekul.
2. Maakaitsepäeva korraldamisest
Jaanus Ainsalu informeeris, et Võidutule üleandmine toimub 23. juunil Rakveres Pikal tänaval
Kaitseliidu maja juures. Esialgselt kavandatud algusaeg kell 14:30.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
3. Eesti-Vene koostööprogrammi (2021-2027) kavandamine
Aarne Leisalu teavitas, et ettevalmistamisel on Eesti-Vene piiriülese koostöö programm perioodiks
2021-2027 ning tutvustas uue programmi ettevalmistamise ja lähitegevuste ajakava. Käesoleval
progammiperioodil ei ole programmist rahastatud ühtegi meie maakonna projekti.
Aarne Leisalu tutvustas võimalikke maakonda haaravaid projektiideid.
Toimus arutelu.
Otsustati: kiita heaks Lääne-Virumaad puudutavad projektiideed.
4. Maakondlike ühisürituste finantseerimislepingute muutmine
Sven Hõbemägi teavitas, et mitmed maakondlike ühisürituste korraldajad, kes said oma projektide
elluviimiseks VIROList rahastust, on teatanud, et koroonaviiruse leviku tõkestamiseks rakendatavate
piirangute tõttu on nad sunnitud 2020. a suvekuudele kavandatud kultuuriürituste korraldamise lükkama
edasi järgmisse aastasse.
Sven Hõbemägi soovis teada juhatuse seisukohta, kas lubada 2020. aastaks eraldatud toetust kasutada
2021. aastal või lõpetada sõlmitud lepingud ja ürituste korraldajatel tuleb esitada uus taotlus 2021.
aastasse edasi lükatud ürituse rahastamiseks.
Toimus arutelu.
Otsustati: lubada maakondlike ühisürituste korraldajatel, kelle projekti elluviimine lükkub 2021.
aastasse, kasutada 2020. aastaks eraldatud toetust 2021. aastal.
5. Konkursi „Lääne-Virumaa kaunis kodu“ hindamiskomisjoni koosseisu muutmine
Toimus arutelu hindamiskomisjoni koosseisu muutmise vajaduse üle.
Otsustati: muudatused konkursi hindamiskomisjoni koosseisus kinnitada VIROLi maikuu
üldkoosolekul.
6. VIROL juhatuse mõtted SA Põhja-Eesti Turism nõukoguks
Sven Hõbemägi teavitas, et 21. mail toimub SA Põhja-Eesti Turism nõukogu laiendatud koosolek, kus
on lisaks meie esindajatele võimalik osaleda kõikidel huvitatutel.
Toimus arutelu
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
7. Kohaliku omaalgatuse programmist rahastatud projekti aruande kinnitamine
Moonika Aruvainu teavitas, et Venevere Haridus- ja Kultuuriselts esitas projekti „Väliürituste
korraldamiseks vajalike tarvikute soetamine“ aruande ning tegi juhatusele ettepaneku aruanne kinnitada.
Otsustati: võtta vastu otsus nr 11 „Projekti „Väliürituste korraldamiseks vajalike tarvikute soetamine“
aruande kinnitamine“.
Moonika Aruvainu soovis teada juhatuse seisukohta MTÜ Loominguline Ühendus KOIT aruande
kinnitamise osas.
Toimus arutelu.
Otsustati: MTÜ Loominguline Ühendus KOIT aruanne kinnitada järgmisel juhatuse koosolekul.

8. Kohaliku omaalgatuse programmi 2020.a kevadvooru tulemused
Moonika Aruvainu tutvustas KOP hindamiskomisjoni ettepanekuid 2020. a kevadvooru laekunud ja
nõuete vastanud taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise osas. Kokku laekus 66 taotlust, neist
kuus ei vastanud nõuetele. Hindamiskomisjon otsustas kevadvoorus rahastada taotlusi kogusummas
ca 53 tuhat eurot.
Toimus arutelu, mille käigus tõstatati ka hindamiskomisjoni koosseisu muutmise vajadus.
Otsustati: esitada KOP hindamiskomisjoni ettepanekud otsustamiseks VIROL üldkoosolekule.
9. Rahastustaotluse esitamine Põhjamaade Ministrite Nõukogu Põhja-Baltimaade avaliku halduse
mobiilsusprogrammi
Moonika Aruvainu tutvustas projekti „Kohaliku omavalitsuse roll ja võimalused kliima- ja
energiapoliitika eesmärkide saavutamisel“ tegevusi ja eelarvet.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
10. Fotokonkursi statuut
Moonika Aruvainu tutvustas fotokonkursi statuuti.
Otsustati: kinnitada fotokonkursi „Minu eriline Lääne-Virumaa“ statuut.
11. Digimängu „Minu Euroopa“ Lääne-Virumaa väljaandmine
Moonika Aruvainu informeeris, et ED teabekeskus Lääne-Virumaa loosis Euroopa päeva tähistamise
raames toimunud digimängus „Minu Euroopa“ klassiraha 300 eurot ainult Lääne-Viru maakonna
koolide klasside arvestuses. Võitjaks osutus Kadrina Keskkooli 3.e klass
Otsustati: Kinnitada Kadrina Keskkooli 3. e klass digimängu „Minu Euroopa“ võitjaks Lääne-Virumaa
koolide klasside arvestuses. Auhinnaraha kanda Kadrina Vallavalitsuse arveldusarvele.
12. Konkursi korraldamine arendus- ja väliskoostööspetsialisti töökohale
Arutleti konkursi korraldamise, spetsialisti tööülesannete ja töötasu üle.
Otsustati:
1. Korraldada konkurss arendus- ja väliskoostööspetsialisti vabaneva töökoha täitmiseks.
2. Moodustada konkursi hindamisvoorude läbiviimiseks konkursikomisjon koosseisus Sven Hõbemägi,
Maido Nõlvak, Triin Varek.
10. Eesti Väikekaupmeeste Liidu pöördumise toetamine
Eesti Väikekaupmeeste Liit esitas Eesti Linnade ja Valdade Liidule pöördumise seoses alkoholiseaduse § 40
lg 12 täitmisega ning alkoholiseaduse § 40 lg 12 ja § 76 muutmiseks.
Toimus arutelu.
Otsustati: toetada Eesti Väikekaupmeeste Liidu pöördumist.
14. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine
Toimus arutelu.
Otsustati: kinnitada 29. mail 2020 toimuva üldkoosoleku päevakord alljärgnevalt:
1. Päevakorra kinnitamine
2. Rakvere linnapea tervitus
3. Ülevaade Eesti Geoloogiateenistustuse tegevustest
4. Kohaliku omaalgatuse programmi 2020. a kevadvooru hindamistulemused
5. Aineolümpiaadikomisjonide liikmete rahaline tunnustamine
6. VIROL revisjonikomisjoni koosseisu muutmine
7. VIROL 2020. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine
8. Konkursi „Lääne-Virumaa kaunis kodu“ hindamiskomisjoni koosseisu kinnitamine
9. Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu 29.11.2019 üldkoosoleku otsuse nr 95 muutmine
10. Töörühma moodustamine MTÜ Lääne-Viru Omavalitsuste Liit ja SA Lääne-Viru Arenduskeskus
liitumise ettevalmistamiseks
11. Rakvere haigla info

15. Informatsioon, kohapeal algatatud küsimused
15.1. Järgmine juhatuse koosolek toimub 15. juunil algusega kell 9:00.
15.2. VIROL juunikuu koosolek toimub 26. juunil Rakvere linnavalitsuses
15.3.Toimus arutelu MTÜ Lääne-Viru Omavalitsuste Liit ja SA Lääne-Viru Arenduskeskus liitumise
teemal
15.4. Andmete esitamine
Maido Nõlvak andis teada, et EKLÜ Kodukant soovib ühe projekti tarvis omavalitsustelt külavanemate
andmeid.

/allkirjastatud digitaalselt/
Einar Vallbaum
Juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/
Maarika Koiduste
Protokollija

