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LEADER on tegelikult toe-
tusprogramm, millest pal-
jud on viimastel aastatel mi-
dagi kuulnud ja mõned juba 
ka sealt toetust saanud. 

Alustuseks mõistest endast. 
Erinevalt levinud arvamusest 
ei tule LEADER-program-
mi nimi üldsegi mitte inglise 
keelest (inglise keeles leader 
ehk juht). Otsetõlkes tähendab 
LEADER "seosed eri maama-
janduse arengu tegevuste va-
hel" ja see on tuletatud prant-
suskeelsest terminist "Liais-
on Entre Action de Develop-
pement de l"Economie Rura-
le". See mõiste kirjeldab tege-
likult päris täpselt LEADER-
programmi olemust, aga sel-
lest kohe pikemalt. 

LEADER-programmi pee-
takse üheks edukamaks Eu-
roopa Komisjoni algatuseks, 
mis sai alguse juba 1991. aas-
tal. Eestis alustati laiemas ula-
tuses programmi rakendamist 
2006. aastal. Toetuse eesmärk 
on maapiirkondade tasakaa-
lustatud areng. Toetatakse ko-
halike inimeste endi algatusi 
ja palju raha suunatakse just 
koostööprojektidesse. Seejuu-

res toetatakse nii era-, avali-
ku kui ka mittetulundussekto-
ri projekte.

Kuidas LEADER teistest 
toetustest erineb? 

Suurim erinevus on see, et 
toetuste jagamise otsustami-
ne on viidud rahavajajatele lä-
hemale. 

Esimeses etapis moodustati 
kohalikud tegevusgrupid, ku-
hu kuulusid mingi kindla piir-
konna (tavaliselt mitme naa-
bervalla) ettevõtjad, MTÜd ja 
KOVid. Tegevusgrupp koostas 
piirkonna strateegia ehk siis 
pani paika, mis on piirkonnas 
nn eelisarendatavad valdkon-
nad.

Nüüd kuulutavad tegevus-
grupid aasta ringi välja taot-
lusvoore, kus siis vastava piir-
konna inimesed saavad oma 
häid projekte raha taotlemi-
seks esitada. 

Taotlusvooru lõppedes hin-
dab projekte tegevusgrupi 
moodustatud hindamiskomis-
jon, mis samuti koosneb koha-
liku elu tundvatest eksperti-
dest. Lõpuks toimub heaks kii-
detud projektide analüüs veel 
PRIAs, kes vaatab, et kõik do-

kumendid oleksid korrekt-
sed.

Taotlusvoore ja LEADERi 
raha peaks jätkuma 2013. aas-
ta lõpuni. Kokku on LEADER-
programmi eelarves toetus-
teks raha 1,34 miljardit kroo-
ni.

Kuidas sina saaksid LEADERi 
toetust taotleda?

Narva-Jõesuu linn astus 
2008. aastal MTÜ Kirderanni-
ku Koostöökogu (KIKO) liik-
meks. KIKO teised liikmed on 
Vaivara, Toila, Jõhvi ja Kohtla 
vald. Toimunud on juba kolm 
taotlusvooru ja välja kuulu-
tatud neljas taotlusvoor 15.-
30. juunini. Tegevusgrupi ko-
dulehelt www.kirderannik.
ee saad põhjalikku infot, mis 
valdkondadele toetusi antak-
se. Võimaluse korral käi kind-
lasti oma ideega ka eelnõusta-
misel. Sealt saad teada, kuidas 
idee parimal viisil projektiks 
vormistada.

Milliseid projekte on KIKOs 
toetatud? 

Õppereisid, spordiüritused, 
kursused ja huviringid, teenus-
te pakkumiseks vahendite soe-
tamine, ühistegevuseks hoone-

te rekonstrueerimine, kohali-
ku ajaloo talletamine, haljas-
tusprojektide koostamine jms. 
Narva-Jõesuust on toetatud se-
ni kaht projekti - "SA Narva-
Jõesuu Hooldekodu teenuste 
ja personali arendamine" ning 
linnavalitsuse reklaamraamat 
"Narva-Jõesuu maitsed".

Toetusi saavad taotleda mit-
tetulundusühingud/sihtasutu-
sed 90% ulatuses, omavalit-
sus 80% ulatuses ja ettevõtjad 
60% ulatuses projekti maksu-
musest. Kohaliku omavalitsus-
üksuse ülesande asendamiseks 
tehtud kulusid ei toetata.

LEADER-gruppide liikmed 
käivad koos õppereisidel, üks-
teisel külas kogemusi vaheta-
mas ja ühistel konverentsidel. 
Viimane konverents toimus 
Austrias Kirchbergis. Liik-
meks astumiseks tuleb esita-
da organisatsiooni juhatuse ot-
sus ja avaldus KIKO aadressil 
Keskväljak 1-313, Jõhvi, kon-
takttelefonid 332 2215 ja 5345 
0720. Liikmemaks on organi-
satsioonile ja ettevõttele 1000 
krooni aastas.

TIIU TOOM,
Narva-Jõesuu esindaja 

KIKOs

Paljud huvilised on juba 
jõudnud sirvida Kirderanni-
ku Koostöökogu väljaantud 
trükist "Avasta kirderannik. 
Sakalt Narva-Jõesuuni". 

Trükise väljaandmise va-
jadus tulenes piirkonna vä-
hesest reklaamist eelkõige 
väiketurismiettevõtjate osas 
ning piirkonna tutvustamise 
vajadusest väljaspool maa-
konda.

Nagu pealkiri ütleb, on 
tegemist eelkõige turistide-
le mõeldud käsiraamatuga, 
kust leiab infot Ida-Virumaa 
kultuuriürituste ning Kirde-
ranniku Koostöökogu piir-
konna majutus- ja toitlustus-
võimaluste kohta. Samuti on 
seal huvitavat lugemist meie 
loodus- ja vaatamisväärsus-
te kohta. Raamatust ei puu-
du ka andmed piirkonna va-
ba aja veetmise võimaluste 
kohta. 

Raamat on illustreeritud 
paljude fotodega ja sisaldab 
piirkonna kaarti ning lisaks 
ka Jõhvi, Narva-Jõesuu ja 
Toila kaarte.

Trükis on meie esimene 
katseeksemplar ning eelda-
me, et kõik asjahuvilised ai-
tavad vajaduse korral teha 
vigade parandust, et järg-
mine raamat juba täpsem 
ja huvitavam tuleks. Samu-

ti on oodatud kõik veelgi pa-
remad fotod, et teenida ühist 
eesmärki - saada kokku üks 
väga hea piirkonda tutvustav 
turismitrükis.

Raamatu koostamise ni-
mel on väga palju vaeva näi-
nud Merle Annov ASist Re-
gio. Aitäh Merlele ja kogu 
kaasamõtlejate kambale!

Projekti kirjutamisel tuleb 
tutvuda eelkõige LEADER-
määrusega, mis on kättesaa-
dav nii KIKO kui PRIA ko-
dulehel.

LEADER-meetme määru-
ses on taotluse dokumentide 
kohta täpsed nõuded ning mää-
ratud on abikõlblikud ja mit-
teabikõlblikud kulud, samuti 
on määratud toetuse määr ja 
maksimaalne suurus. Kõik te-
gevusgrupid võivad aga seada 
omapoolseid piiranguid ning 
selle kohta saab taotleja täpset 
infot juba meetmelehtedelt (vt 
kodulehelt). Piirangute sead-
misel on lähtutud riskide ha-
jutamise vajadusest.

Mida tasub läbi mõelda
Samuti on peaaegu kõik te-

gevusgrupid välja töötanud 
oma taotlusvormi, nii ka Kir-
deranniku Koostöökogu. Tege-
vusgrupi taotlusvormi puhul 
soovime teada, kas ja kuidas 
on projekti tegevus seotud ko-
halike arengukavadega; kes on 
projektist kasusaajad; millised 

on projekti lõppedes selle tu-
lemused ning milline ajagraa-
fik; kas projekt on jätkusuut-
lik; millised on ressursid pro-
jekti õnnestumiseks ning kas 
osatakse näha riske, mida võib 
kaasa tuua projekti elluviimi-
ne, samuti soovime kaasa pro-
jekti eelarvet. 

Järgmise taotlusvooru pu-
hul soovime lisaks ka garantii-
kirja omafinantseeringu kat-
mise osas.

Projektijuhtidel tasub tä-
hele panna, et Kirderanni-
ku Koostöökogul on uus taot-
lusvorm, mis on kättesaadav 
meie kodulehelt taotlemise lin-
gi alt.

Enne projekti kirjutama 
asumist tuleks mõelda, kas 
projekti elluviimiseks jätkub 
vahendeid - nii inimressurs-
si kui ka raha. Meeldetuletu-
seks: rahaline toetus kantakse 
taotlejale PRIAst pärast pro-
jekti teostamist ja kuludekla-
ratsiooni esitamist. On võima-
lus ka nn ettemakseks, millega 
pannakse ootele hankija. Sel-
les on omakorda oht kohaliku 
ettevõtluse halvamise näol. 

Tähele tuleb panna ka käi-
bemaksu kohustust. Taotleja, 
kes ei ole käibemaksukohus-
lane, saab toetust küsida käi-
bemaksu tagastamiseks. Taot-
lejal, kes on käibemaksuko-
huslane, ei ole käibemaks abi-
kõlblik kulu. Samuti pole käi-
bemaks abikõlblik kulu koha-
likel omavalitsustel. 

Kellelt võtta hinnapakkumisi 
Hinnapakkumiste puhul 

soovitan jälgida, et need ei 
oleks võetud seotud isikutelt, 
samuti, et nende kehtivusaeg 
oleks vähemalt projekti tege-
vuste algusetapini. Seotud isi-
kud on ka kõik seltsinglased 
või MTÜ liikmed. Kui eelarve 
pannakse kokku kuluartiklite-
põhiselt, siis lähtuge realistli-
kest hindadest.

Ürituse korraldamisest või 
trükise müümisest teenitav tu-
lu ei tohi ületada omafinant-
seeringut, vastasel juhul vä-
hendab teenitud tulu toetuse 
suurust.

Kel tegemist ehituslike in-
vesteeringutega, tasub hoo-
lega jälgida ehitusseadust, 

et oleksid korras projektdo-
kumentatsioon ja ehitusload. 
Siinkohal juhin tähelepanu, et 
kui KOV ei nõua ehitusluba, 
siis jääb ehitusloa vajaduse 
üle otsustamine taotleja vas-
tutusse. 

MTÜd, kes taotlevad toe-
tust investeeringuteks, võik-
sid lahti kirjutada, milliste res-
surssidega investeeringuid pä-
rast projekti lõppemist edasi 
hallatakse. 

Seda enam, et PRIA-l või 
Euroopa Komisjonil on õi-
gus kontrollida investeerin-
gute olemasolu ja korrasole-
kut viis aastat pärast viimast 
PRIA-poolset rahastamist. 
Näide spordiinventari kohta, 
mis samuti peab 5 aastat pä-
rast viimast rahastamist alles 
ja töökorras olema; kui nt pal-
lid on katki või kadunud, vas-
tutab taotleja nende olemas-
olu eest ning vajaduse korral 
asendab need oma vahenditest 
uutega.

Hea on meelde tuletada, et 
mida laiapõhjalisem on MTÜ, 
seda usutavam on selle tege-
vuse kandvus. Liikmete arv ja 

varasem tegevus on võimalik 
lahti kirjutada organisatsioo-
ni CVsse. Samuti arvestame 
projektijuhi kogemusi, kuid 
selge on see, et kusagilt tuleb 
alustada - selleks on sobilikult 
nn pehmed projektid (meede 
1 ja 3).

Seltsingutel pole võimalust 
küsida toetust investeeringu-
teks, mis on igati arusaadav, 
kuna neil puudub ka raama-
tupidamise korraldamise ko-
hustus.

Palju tähtsaid pisiasju 
Objektide tähistamine ja 

teavitamine on reeglid, mida 
tuleb ikka ja jälle meelde tu-
letada: igast üritusest, koolitu-
sest vms tuleb PRIAt teavita-
da 7 tööpäeva enne ürituse või 
koolituse toimumist. Samuti ei 
tohi ära unustada, et LEADER-
meetme toetusega väljaanta-
vad trükimaterjalid ja telesaa-
ted saaksid sellekohased vii-
ted logode näol. Sama kehtib 
ka investeeringute kohta. Ob-
jektide tähistamise ning logo-
de kohta on abimaterjal meie 
kodulehel, samuti PRIA ja Põl-

lumajandusministeeriumi ko-
dulehel. Ürituse või koolitu-
se toimumisest mitteteavita-
mine või tähtajast hilisem tea-
vitamine jätab taotleja toetu-
sest ilma.

Kindlasti tasub tähele panna 
koostöökogu teavitust PRIAs-
se avalduse esitamise õiguse 
kohta. 

Pärast Kirderanniku Koos-
töökogu juhatuse otsust on 
taotlejal õigus viia LEADER-
toetuse avaldus PRIAsse ka-
he kuu jooksul. Palume jälgi-
da tähtaega!

Enne PRIA kontorisse taot-
luse esitamist palume läbi käia 
Kirderanniku Koostöökogust, 
et saada meilt oma projek-
ti dokumentidele allkirjad ja 
kiri strateegia sobivuse koh-
ta, st meile esitatud eksemp-
lar jääb KIKO kontorisse ning 
teine eksemplar kogu projekti 
dokumentatsioonist esitatakse 
PRIAsse. Hoolitsege selle eest, 
et ka taotlejale endale jääks 
üks projekti eksemplar.

Kontrollige, et teil oleks 
kehtiv raamatupidamise sise-
eeskiri. 

Mis on LEADER ja kuidas seda süüakse? 

Avasta kirderannik

Mida tähele panna taotluse koostamisel

LEADER-toetuste info-
päevad toimuvad kõiki-
des Kirderanniku Koos-
töökogu omavalitsuspiir-
kondades.

Ajakava: 
kolmapäeval, 9. juunil kella 

10-12 Vaivara Vallavalitsuse 
volikogu saalis.

kolmapäeval, 9. juunil kella 
14-16 Narva-Jõesuu Hoolde-
kodu koosolekusaalis.

esmaspäeval, 14. juunil kel-
la 10-12 Kukruse mõisa selt-
simajas.

esmaspäeval, 14. juunil kel-
la 14-16 Toila Vallavalitsuse 
volikogu saalis.

teisipäeval, 15. juunil kella 
10-12 Ida-Viru Maavalitsuse 
III korruse väikeses saalis.

Täpsem info tel 332 2215, 
5345 0720 või e-posti aad-
ressil ylle.marits@kirderan-
nik.ee.

Infopäevad

LEADER-programmist toetatakse ka Toila Oru pargi promenaadi, millest on saanud Ida-Viru üks tuntumaid üritusi.

Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfond: 
Euroopa investeeringud 
maapiirkondadesse
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LEADER-programmi kau-
du sai Narva-Jõesuu Linna-
valitsus toetuse reklaamraa-
matu "Narva-Jõesuu maitsed" 
koostamiseks. 

Raamat on mõeldud kinki-
miseks meie külalistele, ära-
tamaks huvi praeguste toitu-
de ja toitlustuskohtade vas-
tu, ning tutvustab ka kohali-
ku gurmee ajalugu.

Raamatu sissejuhatuses 
antakse kerge ülevaade nii 
lihtinimeste kui rikaste ko-
halikest toidutavadest, kohvi-
kute ja restoranide toidukaa-
rtidest läbi ajaloo. Sealt leiab 
vastused küsimustele, mis oli 
kohalik toodang ja kuidas se-
da saadi.

Tänapäevaste toidulauda-
de kirjeldamiseks tutvusta-
me praeguseid püüdjaid-toot-
jaid-korilasi, saadusi ja toidu-
retsepte. Näiteks seda, kes on 

silmud, kus nad elavad, kes 
ja kuidas neid püüavad ning 
kuidas ja mida neist valmis-
tatakse. Juures on ka mõned 
huvitavad retseptid. 

Narva-Jõesuu söögikoh-
ti reklaamivad nende peako-
kad, kellelt on raamatus ka 
firmaroa soovitus. Kõik lood 
on illustreeritud fotodega.

Kõigil, kellel on huvitavaid 
lugusid, retsepte või soovitu-
si, mida teistega võiks jaga-
da, võtke palun ühendust raa-
matu koostaja Tiiu Toome-
ga, telefon 521 0927, e-post 
tiiu.toom@mail.ee, või teata-
ge oma loost linnavalitsuse 
infolauda ja teiega võetakse 
ühendust.

ANDRES NOORMÄGI, 
projektijuht
TIIU TOOM, 

raamatu koostaja 

KIKOt esindas juhatuse ot-
suse kohaselt igast KIKO liik-
meks olevast omavalitsusük-
susest üks esindaja. Narva-
Jõesuu esindaja oli Tiiu Toom, 
Kohtla valla esindaja vallava-
nem Etti Kagarov, Jõhvit esin-
das vallavanem Tauno Võh-
mar, Toila valda Mehis Luus 
ning Vaivara valda allakirju-
tanu. 

Mõnus linnake Tiroolides 
Kirchberg on mõnus pisike 

linnake Austria lääneosas Ti-
rooli piirkonnas, asudes Kitzb-
üheli Alpides. Tegemist on po-
pulaarse turismipiirkonnaga, 
kus aasta ringi on loodud või-
malused sportimiseks ja puh-
kamiseks. Näiteks talveperioo-
dil ootab külastajaid 148 km 
mäesuusaradu koos 55 erisu-
guse tõstukiga. Lisaks tavapä-
rasele mäesuusatamisele on 
loodud võimalus öiseks mäe-
suusatamiseks, samuti murd-
maasuusatamiseks ja lume-
lauasõiduks. 

Kevad- ja suveperioodil on 
populaarsed rattasõit, mägi-
ronimine ja matkamine - alal 
on ca 88 km eri raskusastme-
ga matkaradu. Loodud on või-
malused golfi mängimiseks, 
järvedes ujumiseks ning liht-
salt pere ja sõpradega puhka-
miseks.

Suurim esindus Eestist
Aga nüüd täpsemalt sellest, 

mis toimus. Meie reis kestis 
kokku neli päeva, millest kaks 
kulus Tallinna-Riia-Müncheni 
lennureisiks ning Münchenist 
Kirchbergi ja tagasi sõiduks. 
Kaks kohaloldud täispäeva 
olid seetõttu hommikust õhtu-
ni tegevustega kaetud ning ja-
gunesid võrdselt seminaride 
ja spordivõistluste vahel.

Esimese päeva õhtul toimus 
Kirchbergi kesklinnas saabu-
nud külaliste vastuvõtt korral-
dajate poolt. Oma kohaloleku-
ga austasid meid linnapea ja 
hulk teisi tähtsaid tegelasi. Kü-
lalisi oli saabunud rohkem kui 
10 riigist kokku üle 150. 

Suurim esindus oli huvita-
val kombel Eestist - esinda-
tud oli 15 tegevusgruppi (sh 
üks neist KIKO) üle kogu Eesti 

kokku enam kui 60 inimesega. 
Ürituse avamise järel suunduti 
läbi linna puhkpilliorkestri ja 
politseiautode saatel rongkäi-
gus linna spordihalli, kus toi-
mus õhtusöök "Euroopa buffet" 
- kõikide osalejate poolt koha-
le saadetud rahvuslike toitude 
ja jookide degusteerimine. Tei-
sele päevale planeeritud spor-
divõistlused mängiti korral-
dajate poolt operatiivselt üm-
ber kolmapäevale, kuna muu-
tunud ilma tõttu oli taevas pil-
ves, maha oli sadanud ca 15 
cm lund, nähtavus oli olematu 
ning mäed seetõttu suletud. 

Toimusid seminarid põllu-
majanduse, turismi, kultuu-
ri ja sotsiaalsete suhete tee-
madel. Seminaride praktiline 
töö toimus järgmiselt. Osale-
jad paigutusid töögruppidesse 
nii, et ühes grupis olid inime-
sed võimalikult erisugustest 
riikidest. See andis võimaluse 
kuulda erisuguse kultuuritaus-
ta ja päritoluga inimeste mõt-
teid ning tutvuda nende koge-
mustega. Samuti oli see väga 
hea võimalus "pealesunnitud" 
keelepraktikaks, sest teisiti 
lihtsalt ei saanud. 

Seminaride tulemusel töö-
gruppide genereeritud pari-
mad ideed kogusid korralda-
jad kokku ning tegid neist re-
sümee, mis minu hinnangul 
jäi pisut liiga filosoofiliseks. 
Teise päeva lõpetas jääkeegli-
võistlus naaberasula Kitzbühe-
li jäähallis. Meie võistkonnast 
oli võistlustules Tiiu Toom, 
kes saavutas naiste arvestu-
ses tubli kuuenda koha.

Slaalomis austerlaste vastu ei 
saa 

Kolmas päev oli spordipäev. 
Ärgates tervitasid meid selge 
ilm ja päike, mis oli totaalne 
muutumine, võrreldes eelmi-
se päeva ilmaga. 

Hommik algas suurslaalo-
miga samal nõlval, kus viiakse 
läbi selle ala maailmakarika-
võistluste etappe! KIKOt esin-
das Tauno Võhmar, kes saavu-
tas tubli 16. koha. Arvestades 
seda, et austerlased sünnivad, 
mäesuusad jalas, noppisid nad 
sellel alal ka viis esimest koh-
ta. 

Kiitma peab korraldajaid, 
kes viisid võistluse läbi maa-
ilmakarikaetapi tasemel, mil-
le juurde käisid nummerdatud 
võistlussärgid, täiselektrooni-
line ajavõtt jms. Pärast suur-
slaalomit transporditi osalejad 
veidi leebemale kõrvalmäele, 

kus toimusid järgmised spor-
divõistlused. 

Bobisõidumeister Toilast 
Bobikelgutamises oli meie 

poolt tules kaks võistlejat. 
Naiste arvestuses võitis Et-
ti Kagarov kaheksanda koha 
ning meeste arvestuses saabus 
esimene täistabamus - Mehis 
Luus kulutas kahe sõidu kok-
kuvõttes kõige vähem sekun-
deid ja saavutas selle ala ka-
rikavõidu! 

Tänu võistluskaaslaste tu-
gevale toetusele ning Mehi-
se ettenäidatud eeskujule õn-
nestus allakirjutanul noppida 
viimase ala - lumeräätsadega 
jooksu üldvõit. Sel alal oli li-
saks lumes mäest üles ja al-
la jooksmisele vaja ka veidi-
ke õnne, kuna jooksmise va-
hele tuli lasta vibuga õhupall 
puruks, saagida puid ning vi-
sata täpsust - ja seda kõike aja 
peale. 

Spordipäeva lõpus toimus 
pidulik õhtusöök, kus korral-
dajad tegid toimunud sünd-
mustest kokkuvõtte, autasus-
tati spordivõistluste medali-
võitjaid ning õhtu lõpetas Gail 
Anderson koos oma bändiga. 
Osalejate poolt korraldajate-
le tehtud aplaus tundus tule-
vat südamest ning kestis mõ-
nusalt kaua.

Superkorraldus 
Kokkuvõtteks tuleb veel 

kord kiita korraldajaid. Loo-
dan, et sellega nõustuvad ka 
kõik osalejad. Kui teise päe-
va udune ilm kõrvale jätta, oli 
kõik muu tõepoolest väga häs-
ti organiseeritud. 

Näiteks ligikaudu kümnes 
eri ööbimiskohas majutatud 
osalejate transport oli korral-

datud algselt välja jagatud aja-
kava kohaselt minutilise täp-
susega. Samuti, kui ilmaolud 
tingisid, muudeti programmi 
operatiivselt nii, et see ei teki-
tanud karvavõrdki segadust ja 
kõik sujus suurepäraselt.

Lisaks teiste riikide esinda-
jatega tutvumisele ja kontak-
tide loomisele oli see reis hea 
võimalus teha tutvust ka meie 
enda tegevusgruppide esinda-
jatega mujalt Eestist, kellega 
igapäevase töö jooksul kah-
juks kokku ei puutu. Veel kord 
tänud KIKO juhatusele selle 
võimaluse loomise eest!

Reisikirja pani kokku
KALLE NORMA

22.-24. aprillini Tartus toi-
munud Maamessil osales esi-
mest korda ka Kirderanniku 
Koostöökogu.

Maamessil osalemiseks 
otsustasime panna õlad kok-
ku naabertegevusgruppide-
ga Virumaa Koostöökogust 
ja Peipsi-Alutaguse Koostöö-
kojast. Ühises boksis tutvus-
tasime kogu Ida-Virumaa tu-
rismivõimalusi ning väike-
ettevõtlust. Peale Ida-Viru-
maa LEADERi tegevusgrup-
pide olid seekord meil väljas 
ka Jõgevamaa Koostöökogu, 
Tartumaa Arendusselts ning 
Võrumaa Partnerluskogu.

 Usun, et väljasolnud kuue 
tegevusgrupi ideedest said 
edasiseks innustust teisedki 
ning aasta pärast on LEADE-
Ri tegelased messil esindatud 
veelgi mitmekesisemalt. Mei-
le meeldis tartlaste lahendus, 
kuidas messil oma väikeet-
tevõtjatest liikmeid rohkem 
promoda: iga päev olid bok-
sis oma toodangut tutvusta-
mas uued ettevõtjad. 

Sel aastal oli messil juba 
neljandat korda Maainfokes-
kus, kes jagas infot oma tege-
vuse kohta ning konverent-
sil esinejate kaudu LEADER-
projektide elluviimise koge-
musi.

Meie tegevusgrupp oli 
Maamessiks valmis jõudnud 
uue turismitrükise "Avas-
ta kirderannik. Sakalt Nar-
va-Jõesuuni" ning lisaks oma 
piirkonna erisugustele tu-
rundusmaterjalidele jagasi-
me kogu Ida-Virumaa infot. 
Kui seekord reklaamisime 
piirkonda kui turismimagne-
tit, siis edaspidi võtame hea 
meelega kampa ka väikeet-
tevõtjad, kel on midagi müüa 
või reklaamida. Sel aastal oli 
messil ligi 24 000 külastajat. 
Kui kas või väike osa neist 
avastab kirderanniku, võime 
oma töö kordaläinuks luge-
da. Päris hea on märkida, et 
meie messiboksi külastasid 
president Arnold Rüütel ja 
EV president Toomas Hend-
rik Ilves. 

13. märtsil toimus Vokas 
kolmas Viru Aeroobika fes-
tival, kus kõigil soovijail oli 
võimalik omal nahal proovida 
nelja erisugust treeningut.

Festival tõi kokku palju 
huvilisi. Üritus on aastatega 
üha populaarsemaks muutu-
nud. Sel on oma väljakujune-
nud traditsioonid ja kindel 
osavõtjate ring. 

Üritusel said osalejad tun-
da rõõmu liikumisest ja har-
rastada erisuguseid aeroobi-
kastiile. See oli suurepärane 
võimalus veeta koos sõprade-
ga mõnus treeningpäev. Fes-

tivali eesmärk on propageeri-
da tervislikku eluviisi ja haa-
rata treeningutesse uusi ini-
mesi ning  aidata algajatel 
trennipelgusest üle saada.

Festivali meeleolu hoid-
sid üleval treenerid Marit Jä-
nes, Katerina Ljapina, Natal-
ja Voss ja Kati Rõõmus.

Aeroobikafestival toimus 
LEADER-meetme raames. 
Osalejate arvates oli see to-
re treeningpäev. Viru Aeroo-
bika festivali peakorraldaja 
on MTÜ Spordiklubi FiniFit.

KATERINA LJAPINA

MIS ON LINC 

* LINC on Austria, Saksa-
maa, Eesti ja Soome LEADERi 
kohalike tegevusgruppide ning 
riiklike maaeluvõrgustiku ük-
suste algatus. 

* See on altpoolt tulev alga-
tus kujundada sellest iga-aas-
tane Euroopa LEADERi konve-
rents, kus on kombineeritud 
kogemuste vahetus koos spor-
di- ja kulinaariaüritustega. 

* LINCi eesmärk on innovaa-
tiliselt edendada võrgustumist 
ja kogemuste vahetamist Eu-
roopa LEADERi alade vahel.

* Aastatel 2011-2013 korral-
davad LINCi konverentsid Sak-
samaa, Eesti ja Soome. Viima-
se LINCi konverentsi (2014) 
korraldab taas Austria kohalik 
tegevusgrupp ja Austria maa-
elu arengu võrgustiku üksus. 

* Täpsemalt saab huvi korral 
lugeda aadressilt http://www.
info-linc.eu/eng. 

Mõttetalgud, slaalom ja bobisõit 
Austrias

Märtsi keskpaigas külasta-
sid KIKO esindajad Aust-
rias Kirchbergi, kus toimus 
rahvusvaheline Euroopa LE-
ADERi alade võrgustumise 
konverents "LINC 2010".

Maamessil reklaamisime 
kodukanti

Aeroobikafestival tutvustas 
uusi stiile

Narva-Jõesuu maitsed

Slaalomivõistlus toimus samal nõlval, kus peetakse ka maailma karika etappe. 

Seminaridel, kus käsitleti põllumajandust, turismi, kultuuri ja 
sotsiaalseied suhteid, osales 150 inimest 10 riigist.  

Messiboksis töötanud Kirderanniku Koostöökogu ja Virumaa 
Koostöökogu liikmed.
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Toila Vallavalitsus "Oru pargi 
promenaadi korraldamine 
2010. aastal".

Pühajõe Tegijate Selts "Pro-
jektikoolitus lastele".

Pühajõe Tegijate Selts "Pü-
hajõe küla kodulugu kättesaa-
davaks!".

Ida-Viru Jahimeeste Selts 
"Konju lasketiiru Skeet-raja 
ehitus".

Spordiklubi BC Viru Basket 
"BC Viru Basket noormeeste 
võistkonna osalemine rahvus-
vahelisel korvpallivõistlusel 
Belgias".

MTÜ Kirde-Eesti Puhkerajad 
"Puhkeplatsi loomine Valaste-
le".

MTÜ Kirde-Eesti Puhkerajad 
"Valaste joa vaateplatvormi pi-
kenduse projekteerimine".

SA Narva-Jõesuu Hooldeko-
du "SA Narva-Jõesuu Hoolde-
kodu personali ja teenuste 
arendamine".

Spordiklubi FiniFit "Aeroobi-
kafestivali "Sport teeb ilu-
saks!" korraldamine".

Ida-Virumaa Talupidajate Liit 
"Rakvere 27 Jõhvi hoone laien-
damine (ehitamine)".

Toila Valla Hariduse ja Kul-
tuuri Selts "Toila valla ajaloo, 
kultuuri ja loodusväärtuste 
graafiline leht".

MTÜ Virumaa Tööstuspark 
"Virumaa Tööstuspargi I etapi 
tehnovõrkude ja teede projek-
teerimine".

MTÜ Vaivara Laulu ja Män-
guselts Vikerkaar "Sõtke jõe 
avalikule puhkealale keskkon-
namõju hindamise tellimine".

Vaivara valla Väikeettevõtja-
te Koostöökoda "Vaivara valla 
väikeettevõtjate turunduskooli-
tus ning seltsingu interneti ko-
dulehekülje ja infobrošüüride 
ostmine".

Viru Spordiklubi "Noorsport-
lased Euroopa suurvõistlus-
tel". 

Narva-Jõesuu Linnavalitsus 
"Reklaamraamat "Narva-Jõe-
suu maitsed"". 

MTÜ Virumaa Tööstuspark 
"Virumaa Tööstusparki turun-
dav infomaterjal". 

Kohtla-Järve Spordiselts Ka-
lev "41. Mati Napa mälestus-
krossi korraldamine". 

Vaivara Kalmistud SA "Tasu-
vusuuringud ja keskkonnamõju 
hindamine Riigiküla kalmistu 
jäätmemajanduse korraldami-
seks". 

Konju Küla Selts MTÜ "Kon-
ju küla fotoalbumi "Pildikesi 
Konjust" koostamine ja trükki-
mine". 

Toila Väiketurismiettevõtja-
te Ühendus "Toila piirkonna tu-
rismiklastri arendamine ja ühi-
se turundustegevuse käivita-
mine". 

Vaivara Sinimägede SA "Vai-
vara piirkonna turismiturundus 
trükise ja kodulehekülje kau-
du". 

MTÜ Kirderanniku Koostöö-
kogu "Keelekursuste korralda-
mine rahvusvahelise koostöö 
parandamise eesmärgil". 

MTÜ Toila Sadama Jahtklubi 
"Noorte merendusalane huvi-
ring".

Kohtla Vallavalitsus "Kukru-
se mõisapargi rekonstrueeri-
mise projekt". 

SA Jõhvi Tööstuspark "Jõhvi 
logistika ja äripargi arenguks 
vajalike ettevõtluskontaktide 
loomine". 

Vaivara Sinimägede SA "Mili-
taarturismi õppereis Baltimaa-
desse ja Poolasse". 

OÜ Matey Grupp "Meresüs-
tade soetamine ja teenusepak-
kumise alustamine". 

MTÜ Toila Sadama Jahtklubi 
"Võistluspurjekate soetami-
ne". 

OÜ Liisbet Invest "Smart 
House lahenduste rakendami-
ne Pühajõe Motovillas". 

MTÜ Kohtla Valla Spordiklu-
bi "Rattaretke korraldamiseks 
turvavarustuse ja starditelgi 
soetamine". 

MTÜ Lõime Koda "Rahvarõi-
vaste valmistamise keskuse 
loomine". 

Kergejõustikuklubi VISA 
"Elektroonilise ajavõtusüstee-
mi soetamine". 

Spordiklubi FiniFit "Laste 
mängutoa rajamine Toila valla 
kultuuri- ja spordikeskuses-
se". 

Konju Küla Selts "Seltsi kin-
nistu heakorratöödeks vajaliku 
tehnika soetamine". 

OÜ Prümmel "Sinimägede la-
hinguväljale lahingutegevuseks 
vajaliku varustuse soetami-
ne". 

Kohtla Vallavalitsus "Kukru-
se mõisakompleksi turundus-
tegevus". 

Vaivara Sinimägede SA "Ees-
timaa äärevaldade kokkusaa-
mine Vaivara rahvamaja 100 
aasta juubelil". 

MTÜ Toila Merepääste "Toila 
rannaküla ajaloo talletamine". 

MTÜ Kirde-Eesti Puhkerajad 
"Valaste juga tutvustav infovol-
dik". 

MTÜ Jõhvi Tiibvarjuklubi 
"Jõhvi tiibvarjupäeva korralda-
mine". 

MTÜ Toila Valla Hariduse ja 
Kultuuri Selts "Toila ajalooliste 
piltide fotoraamat". 

Jõhvi Vallavalitsus "Koostöö-
sidemete väljaarendamine KI-
KO piirkonna omavalitsuste, 
mittetulundussektori ja väike-
ettevõtjate ning Gruusia Gori 
piirkonna vastavate struktuuri-
de ja organisatsioonide va-
hel". 

MTÜ Viru Bowlinguklubi 
"Jõhvi noorte bowling´uturniiri 
korraldamine". 

Spordiklubi BC Karjamaa 
"Noorkor vpallurite (sünd. 
1999. a ja hiljem) osalemine 
turniiril Itaalias". 

MTÜ Kohtla Valla Spordiklu-
bi "Kabelimetsa külaplatsi ka-
tusealuse ehitus".

MTÜ Voka Küla Selts "Voka 
küla külaplatsi parendamine". 

MTÜ Toila-Ontika Merekuu-
rort "Oru pargi teenindushoo-
ne rekonstrueerimine". 

Ida-Viru Jahimeeste Selts 
"Konju lasketiiru peamaja pro-
jekteerimine". 

SA Jõhvi Tööstuspark "Jõhvi 
logistika ja äripargi infrastruk-
tuuri ehitusprojekti koostami-
ne". 

Konju Küla Selts "Konju küla 
seltsimaja rekonstrueerimise 
ja haljastusprojekti koostami-
ne". 

OÜ Pankrand "Vahtramäe 
puhkemaja arendamise 1. 
etapp". 

OÜ Cops & Max "Valaste 
puhkekohale infotahvli ja suu-
naviitade paigaldamine". 

Toila Vallavalitsus "Toila 
Gümnaasiumi segarahvatant-
surühmale rahvariiete soetami-
ne ning Voka lasteaiale rahva-
riidekanga ja vööde soetami-
ne". 

OÜ Liisbet Invest "Pühajõe 
Motovilla inventari soetami-
ne". 

JUUNI 
1. juunil

mängude festival
Jõhvi kontserdimaja ümb-

ruses.

4. juunil
Vaivara Sinimägede muu-

seumi sünnipäev.
Muuseumis dokumentaal-

film "Ma elasin Eesti Vabarii-
gis".

5. juunil
Kohtla-Toila rattaretk.

6. juunil
Ida-Virumaa II memme-taa-

di laulu- ja tantsupidu
Jõhvi pargi laululaval.

12. juunil
Virumaa laulupäev.
Hotelli Saka Cliff laululaval 

esinevad Ida- ja Lääne-Viru-
maa nais-, mees- ja segakoo-
rid. 

Paepäev
Saka Cliff Hotel & SPA Me-

retorni ümbrusel platsil. 
Kohalikud kunstikoolid ja 

staažikad skulptorid tahuvad 
kohapeal oma uusi taieseid. 

12. ja 13. juunil
Vaivara rahvamaja 100 aas-

ta juubeli tähistamine
Sinimäel ja Perjatsi külas.

13. juunil
juuniküüditamise aastapäe-

va kontsert
Jõhvi Mihkli kirikus.

23. juunil
Toila merepäevad
Toila sadamas ja rannaalal.

JUULI 
9. juulil

politseior-
kestri bigbänd 
ja Gerli Padar

("7 linna 
muusika")

Saka mõisa 
suvelaval.

Eesti lahti-
sed motovar-
ju meistrivõistlused kestvus-
lennus

Jõhvi lennuväljal.

10. juulil

Jõhvi tiibvarjupäev
Jõhvi lennuväljal.

Arumäe külapäev 
Vaivara vallas Arumäe kü-

las.
Festival "Slaavi valgus"
Jõhvi pargis.

10. ja 11. juulil
Eesti lahtised karikavõistlu-

sed motovarjuspordis
Jõhvi lennuväljal.

11. juulil
"Tuljak" 
Vanatare seltsimaja plat-

sil.
Jaak Sooäär (kitarr), Raul 

Vaigla (bass), Tanel Ruben 
(löökpillid). 

Kaastegev tantsuteater 
TEE KUUBIS

("7 linna muusika").
Kalurite päev
Narva-Jõesuus.
Programm on orienteeritud 

eri vanusele ja maitsele. La-
val esinevad loomekollektii-
vid, kail keedavad kohalikud 
kalurid uhhaad ja pakuvad se-
da tasuta kõigile soovijaile. 

Kai juures on avatud käsi-
tööliste laat, kust saab soeta-
da suveniire, majakraami ning 
kalu. 

Kõige julgemad võivad oma 
jõudu proovida kalurite võist-
lustel. Iga soovija võib teha 
ringreisi aerupaadi ja purje-
kaga. Samuti ainult sel päeval 
on külastamiseks avatud Nar-
va-Jõesuu majakas, kust saab 
nautida head vaadet Soome la-
hele.

12. juulil
"Allikad" 
Oru pargi tiikide ääres.
Sofia Rubina ja Villu Veski
("7 linna muusika").

14. juulil
"Edith ja Marlene" 
Narva-Jõesuu sanatooriu-

mis.
Erkki Otsman (vokaal), 

Andranik Kechek (klaver), 
Jaak Lutsoja (akordion), Ta-
nel Liiberg (kontrabass) 

("7 linna muusika").

16. juulil
võrdsete võimaluste päev
Narva-Jõesuu Heledas par-

gis. Osalevad SA Narva-Jõe-
suu Hooldekodu elanikud ja in-
vaspordiühingud.

17. juulil
Sõtke küla 520. aastapäeva 

tähistamine
Sõtke küla Veski talus. 
Külateater, simman, näitu-

sed, sportlikud mängud. 

31. juulil
dokumentaalfilm "Sini-

mäed" ja mängufilm "Det-
sembrikuumus"

Vaivara Sinimägede muu-
seumis.

AUGUST 
1.-8. augustini

Narva-Jõesuu linnapäevad.
Terve nädala jooksul toimu-

vad linnas mitmesugused kul-
tuuri- ja spordiüritused: lii-
vaskulptuuride konkurss, Me-
remiili jooks, karnevalirong-
käik ja nonstopkontsert.

8. augustil
puhkpillilahing 
Narva-Jõesuus.
"Lahing" on kolmevooruline. 

Esimeses voorus marsivad or-
kestrid linnatänavatel ning tei-
se vooru jooksul esinevad oma 
programmiga vaatajate ees. 
Lõppvoorus mängivad kõik or-
kestrid muusikat koos. 

11. augustil
"Regilaul ja Tormis"
Pühajõe kirikus.
ETV tütarlastekoor, diri-

gent Aarne Saluveer, maestro 
Veljo Tormis.

14. augustil
mängufilmid "Teine tulemi-

ne" ja "Georg"
Vaivara Sinimägede muu-

seumis.

20. augustil
Oru pargi promenaad
Oru pargis. 
1. päev.
Admirali regatt, noorte bän-

dide festival.
Peaesineja Tanel Padar & 

The Sun.

21. augustil

Oru pargi promenaad

Oru pargis.
2. päev.
Kultuuriprogramm, peaesi-

neja Francis Goya.
28. augustil

"Meri, muusika ja muinas-
tuled"

Toila sadamas ja rannaalal.

SEPTEMBER 
4. septembril  

küünlavalgusõhtu Heledas 
pargis

Narva-Jõesuus.
Paviljonis esitatakse eri 

stiilide elavat muusikat.

11. septembril 
Vaivara Sinimägede muu-

seumi väljasõit, meenutamaks 
põhjaranniku kui kuurordi 
kuldaega 

Sillamäel ja Perjatsi küla 
piirkonnas. 

18. septembril 
küünlavalgusõhtud Heledas 

pargis.
Paviljonis esitatakse eri 

stiilide elavat muusikat.

25. septembril
Silmufestival koos Silmu-

ralliga 
Narva-

Jõesuus.
Kaluri-

tele ja as-
jaarmas-
tajatele on 
kail avatud 
kala laat , 
kust samu-
ti saab os-
ta värsket, kuivatatud ja ma-
rineeritud kala. 

Ühe meelelahutusena on 
võimalus minna koos kaluri-
tega paadiga jõele ja oma sil-
maga silmupüüki kaeda. 

26. septembril
VII vähemusrahvuste kul-

tuurifestival
"Rahvuskultuuride loome-

pada"
Jõhvi kontserdimajas.

Suveüritused Kirderanniku Koostöökogu 
piirkonnas

Kirderanniku Koostöökogult 
heakskiidu saanud projektid 

perioodil 2008-2010

15. mail Porkuni muuseu-
miöö.

4. juunil paemuuseumi 
sünnipäev.

5.-6. juunil "Porkuni pillar".
10. juunil Rakvere linnuses 

paekivipäev õpilastele;
12. juunil Paepäv Saka 

Cliff Hotel & SPA Meretorni 
ümbruses. Kohalikud kunsti-
koolid ja staažikad skulptorid 
tahuvad kohapeal uusi taie-
seid.

13. juunil Rakvere kultuuri-
majas konverents "Paekivi 
majanduses, keskkonna mõ-
jutajana ja kultuuris".

10. juulil Porkuni tünnisõit.
14. augustil VIKO paepäev.
Augusti lõpus ekskursioon 

tublimatele paeaasta konkur-
sil osalenud õpilastele.

10. septembril Rakke kul-
tuurikeskuses konverents 
"Paekivi ja lubi - Rakke viima-
sed 100 aastat".

Virumaa paeaasta 2010 üritused

28. augustil toimub Toila rannas üritus "Meri, muusika ja mui-
nastuled"
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Европейский сельскохо�
зяйственный фонд раз�
вития сельской жизни: 
европейские инвести�
ции в сельские регионы

Toйлаское волостное управление - "Организация промена-
да Оруского парка в 2010 году". 

"Pühajõe Tegijate Selts" - "Проектное обучение для детей".
"Pühajõe Tegijate Selts" - "Краеведение деревни Пюхайыэ - 

доступным!".
Ида-Вируское общество охотников - "Строительство Skeet-

трассы Коньюского стрелкового тира".
Спортклуб "BC Viru Basket" - "Участие юношеской коман-

ды "BC Viru Basket" в международном баскетбольном соревно-
вании в Бельгии". 
НКО "Kirde-Eesti Puhkerajad" - "Создание площадки для 

отдыха в Валасте".
НКО "Kirde-Eesti Puhkerajad" - "Проектирование удлине-

ния смотровой платформы водопада Валасте".
ЦУ "Narva-Jõesuu Hooldekodu" - "Развитие персонала и 

услуг ЦУ "Narva-Jõesuu Hooldekodu".
Спортклуб "FiniFit" - "Организация фестиваля аэробики 

"Спорт делает красивой!".
Ида-Вирумааский союз хуторян - "Расширение (строитель-

ство) здания по ул. Раквере, 27 в Йыхви".
Тойлаское волостное общество образования и культуры - 

"Графическая газета об истории, культуре и природном достоя-
нии Тойлаской волости".
НКО "Virumaa Tööstuspark" - "Проектирование техносе-

тей и дорог I этапа Вирумааского промпарка".
НКО "Vaivara Laulu ja Mänguselts "Vikerkaar" - "Заказ 

оценки влияния на окружающую среду для общественной зо-
ны отдыха реки Сытке".

"Vaivara valla Väikeettevõtjate Koostöökoda" - "Обучение 
мелких предпринимателей Вайвараской волости в области мар-
кетинга, а также покупка интернетовской домашней страницы 
объединения и инфоброшюр".
Вируский спортклуб - "Молодые спортсмены - на европей-

ских крупных соревнованиях". 
Нарва-Йыэсууское горуправление - "Рекламная книга 

"Вкусы Нарва-Йыэсуу". 
НКО "Virumaa Tööstuspark" - "Инфоматериал по марке-

тингу Вирумааского промпарка". 
Кохтла-ярвеское спортобщество "Калев" - "Организация 

41-го мемориального кросса Мати Напа".
"Vaivara Kalmistud SA" - "Исследования окупаемости и 

оценка влияния на окружающую среду для организации отход-

ного хозяйства кладбища Рийгикюла".
"Konju Küla Selts MTÜ" - "Составление и печать фотоаль-

бома о деревне Конью "Картинки о Конью".
"Toila Väiketurismiettevõtjate Ühendus" - "Развитие тури-

стического кластера Тойлаского региона и запуск совместной 
маркетинговой деятельности".

"Vaivara Sinimägede SA" - "Туристический маркетинг Вай-
вараского региона через публикации и домашнюю страницу".
НКО "Kirderanniku Koostöökogu" - "Организация языко-

вых курсов с целью улучшения международного сотрудниче-
ства".
НКО "Toila Sadama Jahtklubi" - "Молодежный кружок для 

интересующихся морским делом".
Кохтлаское волостное управление - "Проект реконструк-

ции парка мызы Кукрузе".
ЦУ "Jõhvi Tööstuspark" - "Создание предпринимательских 

контактов, необходимых для развития Йыхвиского парка логи-
стики и бизнеса".

"Vaivara Sinimägede SA" - "Учебная поездка с целью воен-
ного туризма в страны Балтии и Польшу".
ТОO "Matey Grupp" - "Приобретение байдарок для моря и 

начало предложения услуги". 
НКО "Toila Sadama Jahtklubi" - "Приобретение парусни-

ков для соревнований".
ТОO "Liisbet Invest" - "Применение решений Smart House 

на "Pühajõe Motovilla". 
НКО "Kohtla Valla Spordiklubi" - "Приобретение снаряже-

ния безопасности и стартовой палатки для организации вело-
походов".
НКО "Lõime Koda" - "Создание центра изготовления на-

родных костюмов". 
Легкоатлетический клуб "VISA" - "Приобретение элек-

тронной системы замера времени".
Спортклуб "FiniFit" - "Обустройство детской игровой ком-

наты в Тойласком волостном центре культуры и спорта". 
НКО "Konju Küla Selts" - "Приобретение техники, необхо-

димой для работ по благоустройству закрепленной недвижимо-
сти общества".
ТОO "Prümmel" - "Приобретение необходимого для боевых 

действий снаряжения для поля битвы Синимяэских высот".
Кохтлаское волостное управление - "Маркетинговая дея-

тельность комплекса мызы Кукрузе".

"Vaivara Sinimägede SA" - "Встреча окраинных волостей 
Эстонии на 100-летнем юбилее Вайвараского народного дома". 
НКО "Toila Merepääste" - "Сохранение истории прибреж-

ной деревни Тойла". 
НКО "Kirde-Eesti Puhkerajad" - "Инфоброшюра, расска-

зывающая о водопаде Валасте". 
НКО "Jõhvi Tiibvarjuklubi" - "Организация Йыхвиского 

дня парапланеризма". 
НКО "Toila Valla Hariduse ja Kultuuri Selts" - "Книга исто-

рических фотографий Toйлa". 
Йыхвиское волостное управление - "Развитие связей со-

трудничества между самоуправлениями региона KIKO, неком-
мерческим сектором и мелкими предпринимателями, а также 
соответствующими структурами и организациями грузинского 
района Гори".
НКО "Viru Bowlinguklubi" - "Организация Йыхвиского мо-

лодежного турнира по боулингу".
Спортклуб "BC Karjamaa" - "Участие юных баскетболи-

стов (1999 г. р. и моложе) в турнире в Италии". 
НКО "Kohtla Valla Spordiklubi" - "Строительство навеса на 

деревенской площадке в Кабелиметса".
НКО "Voka Küla Selts" - "Усовершенствование деревенской 

площадки в Вока". 
НКО "Toila-Ontika Merekuurort" - "Реконструкция обслу-

живающего здания Оруского парка".
Ида-Вируское общество охотников - "Проектирование 

главного здания Коньюского стрелкового тира". 
ЦУ "Jõhvi Tööstuspark" - "Составление строительного про-

екта инфраструктуры Йыхвиского парка логистики и бизнеса". 
НКО "Konju Küla Selts" - "Составление проекта рекон-

струкции общественного дома деревни Конью и проекта озе-
ленения".
ТОO "Pankrand" - "1-й этап развития дома отдыха Вахтра-

мяэ".
ТОO "Cops & Max" - "Установка инфотаблички и направ-

ляющих указателей для места отдыха Валасте".
Тойлаское волостное управление - "Приобретение народ-

ных костюмов для смешанной группы народного танца Тойла-
ской гимназии, а также ткани для народных костюмов и поясов 
для вокаского детсада".
ТОO "Liisbet Invest" - "Приобретение инвентаря для 

"Pühajõe Motovilla".

Проекты, получившие поддержку "Kirderanniku Koostöökogu" в период 2008-2010 годов

По сути, "LEADER" являет-
ся программой поддержки, о 
которой многие в последние 
годы что-то слышали и не-
которые даже получили в ее 
рамках поддержку. 

Сначала - о самом понятии. 
В отличие от распространенно-
го мнения, название "LEADER" 
вовсе не пришло из английско-
го языка (по-английски "leader" 
значит "руководитель"). В 
прямом переводе понятие 
"LEADER" означает "связи 
между разными действиями по 
развитию сельской экономики", 
и исходит оно из франкоязычно-
го термина "Liaison Entre Action 
de Developpement de l"Economie 
Rurale". Это понятие в действи-
тельности довольно точно опи-
сывает сущность программы 
"LEADER", о чем и расскажем 
сейчас подробнее. 
Программу "LEADER" счи-

тают одной из успешнейших 
инициатив Еврокомиссии, за-
родившейся еще в 1991 го-
ду. В Эстонии к более широ-
кому применению программы 
приступили в 2006 году. Цель 
поддержек - уравновешенное 
развитие сельских регионов. 
Поддерживается инициатива 
местных людей и много денег 
направляют именно на проек-
ты сотрудничества. При этом 
поддержку оказывают про-
ектам как частного, так и пу-
бличного и некоммерческого 
секторов. 
Чем "LEADER" отличается от 
других поддержек?

Самое большое отличие в 
том, что принятие решений 
о распределении поддержек 
приближено к тем, кто нужда-

ется в деньгах. На самом пер-
вом этапе сформировали мест-
ные действующие группы, в 
которые вошли предприни-
матели, НКО и МСУ опреде-
ленного региона (обычно - не-
скольких соседних волостей). 
Действующая группа разра-
батывала региональную стра-
тегию, то есть определяла, 
каковы в регионе области де-
ятельности, развиваемые, так 
сказать, с наибольшим пред-
почтением. 
Теперь действующие груп-

пы круглогодично объявляют 
туры приема ходатайств, на 
которые люди из соответству-
ющего региона могут пред-
ставлять свои хорошие проек-
ты для ходатайства о деньгах. 
По окончании тура ходатайств 

проекты оценивает оценочная 
комиссия, образованная дей-
ствующей группой и включаю-
щая в себя знающих местную 
жизнь экспертов. В заверше-
ние всего анализ получивших 
одобрение проектов проводит-
ся и в ДСХРИ, который сле-
дит, чтобы все документы бы-
ли корректно оформлены. 
Туров ходатайств и денег 

"LEADER" должно бы хватить 
до конца 2013 года. В бюдже-
те программы "LEADER" име-
ются в общем 1,34 миллиарда 
крон на поддержки. 
Как ты мог бы 
ходатайствовать о 
поддержке "LEADER"? 

Город Нарва-Йыэсуу в 2008 
году вступил в члены НКО 

"Kirderanniku Koostöökogu" 
(KIKO). Другими членами 
KIKO являются Вайвараская, 
Тойлаская, Йыхвиская и Кохт-
лаская волости. Прошли уже 
три тура ходатайств и объяв-
лен тур четвертый - с 15 по 30 
июня. На домашней страни-
це действующей группы www.
kirderannik.ee ты найдешь уже 
подробную информацию о 
том, для каких областей де-
ятельности дают поддержку. 
При возможности обязательно 
побывай со своей идеей и на 
предварительной консульта-
ции. Там узнаешь, как наилуч-
шим образом оформить идею 
в виде проекта. 
Какие проекты поддержи-

вало KIKO? Учебные поезд-
ки, спортивные мероприятия, 

курсы и кружки по интересам, 
приобретение средств для ока-
зания услуг, реконструкцию 
зданий для совместной дея-
тельности, сохранение мест-
ной истории, составление 
проектов озеленения и пр. В 
Нарва-Йыэсуу поддержку по-
лучили пока два проекта: "Раз-
витие услуг и персонала ЦУ 
"Narva-Jõesuu Hooldekodu" 
и рекламная книга горуправ-
ления "Narva-Jõesuu maitsed" 
("Вкусы Нарва-Йыэсуу"). 
О поддержке могут хода-

тайствовать некоммерческие 
объединения/целевые учреж-
дения (в объеме 90% стоимо-
сти проекта), самоуправления 
(в объеме 80% стоимости про-
екта) и предприниматели (в 
объеме 60% стоимости проек-

та). Расходы на замещение за-
даний местного самоуправле-
ния не поддерживают. 
Члены групп "LEADER" со-

вершают совместные учебные 
поездки, ездят в гости друг к 
другу для обмена опытом и 
проведения общих конферен-
ций. Последняя конференция 
состоялась в Австрии - в Кирх-
берге. Чтобы вступить в чле-
ны, надо представить решение 
правления организации и за-
явление по адресу KIKO: Ке-
сквяльяк, 1-313, Йыхви (кон-
тактные телефоны 332 2215 
и 5345 0720). Членский взнос 
для организаций и предприя-
тий - 1000 крон в год. 

ТИЙУ ТООМ,
представитель Нарва-

Йыэсуу в KIKO

Что такое "LEADER" и с чем его едят? 

В рамках программы "LEADER" осуществляется и поддержка променада в Тойла, который является одним из самых массовых мероприятий в Ида�Вирумаа. АРХИВ


