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Leaderi tegevusgruppe te-
gutseb Eestis 26. Ida-Viru 
maakonnas koguni kolm: Kir-
deranniku Koostöökogu, kelle 
tegevuspiirkond hõlmab Jõhvi, 
Kohtla, Toila ja Vaivara valda 
ning Narva-Jõesuu linna; Viru-
maa Koostöökogu, kelle terri-
tooriumiks on Aseri, Lüganu-
se, Maidla, Rägavere ja Son-
da vald ning Püssi linn; Peipsi-
Alutaguse Koostöökoda, kelle 
piirkonda jäävad Alajõe, Avi-
nurme, Iisaku, Illuka, Lohu-
suu, Mäetaguse ja Tudulinna 
vald. 

Meie liikmeskonda kuulub 
5 omavalitsust, 15 mittetulun-
dusühingut ja sihtasutust ning 
10 ettevõtet. Oleme alati ava-
tud uutele liikmetele. Siin on 
palju huvitavat, oleme töine ja 
tegus seltskond. 

Juhatusest 
MTÜ Kirderanniku Koos-

töökogu tööd juhib liikmeskon-
na esindajatest moodustatud 
viieliikmeline juhatus. Juha-
tuse valikul on lähtutud põhi-
mõttest, et seal oleks üks oma-
valitsuse esindaja ning kaks 
MTÜ ja kaks ettevõtluse esin-
dajat. Seejuures peavad kõik 
need viis juhatuse liiget ole-
ma viiest eri omavalitsuse 
piirkonnast. 

Meie juhatusse kuuluvad 
Tauno Võhmar (Jõhvi Valla-
valitsus), Teet Rist (OÜ Eara), 
Margus Paalo (MTÜ Toila-On-
tika Merekuurort), Ardo Nii-
do (OÜ Cops & Max) ja Mee-
lis Kaljurand (MTÜ Sinimäe 
SK Sõnn). Kõik on ettevõtli-
kud, targad ja noored mehed. 
Nende kõige suurem väärtus 
on vastutustunne. Margus Paa-
lo on enda kanda saanud kõige 
raskema koorma: tema vedada 
on juhatuse esimehe töökoo-
rem. Aga Marguse puhul saab 
öelda, et kes teeb, see jõuab.

Hindamiskomisjonist
Kirderanniku Koostöökogu 

liikmetest on valitud 15 liik-
me ja 5 asendusliikmega hin-
damiskomisjon, kelle ülesan-
deks on pärast taotluste vas-
tuvõttu otsustada, kuidas on 
taotlejatel projektide kirjuta-
mine õnnestunud. Hindamis-
komisjoni tööd juhib Toila val-
la arendusnõunik Mehis Luus, 
kelle töö kohta võin julgelt kii-
dusõnu öelda. Toila vallavanem 
Tiit Salvan lisab: "Mehis on hea 
arendaja, kes kõik võimalused 
üles korjab ja asjad kokku viib. 
Kindlasti on ta Toila fänn ja pü-
hendunud töötaja." Nii võibki 
öelda, et Toila vallal on Mehi-
sega vedanud ja ka vastupi-
di, sest toetav töökeskkond ja 
meeskond on väga olulised.

Hindamiskomisjoni liikme-
te kiituseks: aitäh kõigile, kes 
te vabal ajal meie tegevusgru-
pi huvides tööd teete ning selle 
taga vastutust tunnete!

Õppimisest
Selleks, et tööd hästi teha, tu-

leb õppida. Tarkuse kogumise 

I taotlusvoor oli avatud juu-
nikuu kahel esimesel nädalal. 
Kokku laekus 23 projektitaot-
lust, milles küsitud toetussum-
ma oli 10 187 532 krooni. Neist 
12 on saanud PRIA-lt positiiv-
se vastuse. Otsuse kohaselt 
saavad KIKO piirkonna taot-
lejad toetust summas 4 835 019 
krooni. 

II taotlusvooru projektitaot-
luste vastuvõtt toimus oktoob-
ris, laekus 13 taotlust toetus-
summas 1 132 857 krooni.

Seega oli 2009. aastal toetu-
se saamiseks esitatud 36 pro-

jektitaotlust toetussummas 
enam kui 11,3 mln krooni. Pa-
raku oli meil 2009. aastal jaga-
miseks veidi alla 6,9 mln kroo-
ni. Silmatorkavalt suur on va-
jadus investeerimise järele. 
Järgmise aasta meetmetes 
oleme investeeringute mah-
tu suurendanud 0,5 mln kroo-
ni võrra, kuid vajadus on kind-
lasti veelgi suurem. Julgen lu-
bada, et kevadperioodil on 
taotlejatel taas võimalus lei-
da toetust oma projektiidee-
dele. Summade maht kevadi-
ses voorus sõltub suuresti ju-
ba veebruarikuise taotlusvoo-
ru tulemustest, millele lisame 
2009. aastal jagamata jäänud 
toetussummad.

Nagu kõrvalolevast nime-
kirjast näete, on enamikul juh-
tudel taotlejaks MTÜd. 

Omalt poolt julgustan kõi-
ki mikro- (kuni 10 töötajat) ja 
väike- (kuni 50 töötajat) ette-
võtjaid tulema julgelt nõu kü-
sima, et saada osa Leader-toe-
tusest. Samuti on omavalitsu-
sed sel aastal tagasihoidlikud 
taotlejad olnud, ideederohkust 
teilegi!

MILLISEID PROJEKTE OLEME TOETANUD? 
Suvisest taotlusvoorust said positiivse otsuse PRIAst: 
* SA Narva-Jõesuu Hooldekodu projektile "SA Narva-Jõe-

suu Hooldekodu personali ja teenuste arendamine", 
* MTÜ Pühajõe Tegijate Selts projektile "Projektikoolitus 

lastele", 
* MTÜ Virumaa Tööstuspark projektile "Virumaa Tööstus-

pargi I etapi tehnovõrkude ja teede projekteerimine", 
* MTÜ Ida-Virumaa Jahimeeste Selts projektile "Konju las-

ketiiru Skeet raja ehitus", 
* MTÜ Pühajõe Tegijate Selts projektile "Pühajõe küla kodu-

lugu kättesaadavaks!", 
* MTÜ Spordiklubi BC Viru Basket projektile "BC Viru Bas-

ket noormeeste võistkonna osalemine rahvusvahelisel korv-
pallivõistlusel Belgias", 
* MTÜ Spordiklubi FiniFit projektile "Aeroobikafestivali 

"Sport teeb ilusaks" korraldamine", 
* MTÜ Toila Valla Hariduse ja Kultuuri Selts projektile "Toila 

valla ajaloo, kultuuri ja loodusväärtuste graafiline leht", 
* Toila Vallavalitsus projektile "Oru pargi promenaadi korral-

damine 2010. aastal", 
* Ida-Virumaa Talupidajate Liit projektile "Rakvere 27 Jõhvi 

hoone laiendamine", 
* MTÜ Kirde-Eesti Puhkerajad projektile "Valaste joa vaate-

platvormi pikenduse projekteerimine", 
* MTÜ Kirde-Eesti Puhkerajad projektile "Puhkeplatsi loomi-

ne Valastele".
Mitmed neist projektidest on tööd juba alustanud.
Talvisest projektivoorust said KIKO toetuse: 
* MTÜ Vaivara Laulu- ja Mänguselts Vikerkaar projektile 

"Sõtke jõe avalikule puhkealale keskkonnamõju hindamise 
tellimine", 
* Vaivara valla väikeettevõtjate Koostöökoda projektile "Vai-

vara valla väikeettevõtjate turunduskoolitus ja seltsingu inter-
neti kodulehekülje ja infobrošüüride ostmine", 
* Viru Spordiklubi projektile "Noorsportlased Euroopa suur-

võistlustel", 
* Narva-Jõesuu Linnavalitsus projektile "Reklaamraamat 

"Narva-Jõesuu maitsed"", 
* MTÜ Virumaa Tööstuspark projektile "Virumaa Tööstus-

parki turundav infomaterjal", 
* Kohtla-Järve Spordiselts Kalev projektile "41. Mati Napa 

mälestuskrossi korraldamine", 
* SA Vaivara Kalmistud projektile "Tasuvusuuringud ja kesk-

konnamõju hindamine Riigiküla kalmistu jäätmemajanduse 
korraldamiseks", 
* MTÜ Konju Küla Selts projektile "Konju küla fotoalbumi 

"Pildikesi Konjust" koostamine ja trükkimine", 
* Toila Väiketurismiettevõtjate Ühendus projektile "Toila piir-

konna turismiklastri arendamine ja ühise turundustegevuse 
käivitamine",
* Vaivara Sinimägede SA projektile "Vaivara piirkonna turis-

miturundus trükise ja kodulehekülje kaudu". 
Loe ka pöördelt

Tagasivaade 2009. aasta 
taotlusvoorudele

ÜLLE MARITS, 
Kirderanniku Koostöökoja 
tegevjuht

Kes või mis on KIKO? 

LEADER-PROGRAMM 

Leader on Euroopa Komis-
joni algatusprogramm maa-
elu arendamiseks, kuna 
mitmekesise sotsiaalma-
jandusliku struktuuri säilita-
mine maal nõuab kohalike 
vajaduste arvestamist ja 
neist lähtumist ning koha-
peal elavate elanike koge-
muste ja võimete maksi-
maalset rakendamist.

Kuigi Leaderi tegevus käivitus 
Kirderanniku Koostöökogu 
piirkonnas juba 2006. aasta su-
vel ja 2008.-2009. aasta olid tõ-
siselt töised, leidub kindlasti 
inimesi, kes küsivad veel prae-
gugi: millega nad tegelevad?

eesmärgil käisime tegevusgru-
piga septembrikuus kahepäe-
vasel õppereisil Järva- ja Vil-
jandimaal, otsimaks värskeid 
projektiideid ning saamaks kin-
nitust, et Eestimaal on võimalik 
väheste vahenditega teha suu-
repäraseid projekte. Õppimine 
jätkus oktoobris, ühel pühapäe-
val võtsime käsile kolm kooli-
tusgrupi pakutud konkreetset 
ideed, millest püüdsime koosta-
da nutikad projektid. Üks pro-
jektiideedest jõudis paberile ja 
juba oktoobrikuisesse taotlus-
vooru ning teine on päevaval-
gele tulemas uuel aastal veeb-
ruaris. Head ideed sünnivad ik-
ka koostöös!

31. oktoobrist 8. novembri-
ni 2009 korraldasime oma liik-
metele õppereisi Belgiasse ja 
Põhja-Prantsusmaale. Õpperei-
si käigus tutvusime Brüsselis 
asuva Euroopa maaelu arengu 
võrgustiku Kontaktpunkti te-
gevusega, jagasime ideid Cae-
ni piirkonna tegevusgrupiga 
Alam-Normandias ning külas-
tasime Rieuleu endist kaevan-
duspiirkonda. Õppereisil osa-
les 24 tegevusgrupi liiget ning 
Helene Kõiv Maamajanduse 
Infokeskuse maaeluvõrgusti-
ku üksusest. Meie õppereisist 
saab lugeda ka Maamajanduse 
Infokeskuse võrgukirjast aad-
ressil maainfo.ee.

Enne projektivoorude al-
gust on toimunud infopäevad, 
tutvustamaks rahastamisvõi-
malusi ning projektidokumen-
tide täitmist. Kuna uus taot-
lusvoor avaneb juba veebrua-
ri keskel, siis korraldame taas 

infopäevad taotlejatele. Täp-
sem info jõuab huvilisteni jaa-
nuaris. 

Uue aasta hakul korraldame 
liikmetele kahepäevase ehitus-
õigusalase koolituse. Oma jär-
ge ootab õppepäev struktuuri-
toetuste kasutamisest ja kajas-
tamisest raamatupidamises.

Koostööst
Meie tegevusgrupi jaoks on 

oluliseks märgusõnaks koos-
töö. Detsembrikuu on olnud 
kohtumisterohke. 8. detsemb-
ril toimus Mulgimaa Arendus-
koja ja Kirderanniku Koostöö-
kogu ühine juhatuste ning te-
gevjuhtide seminar MTÜde 
seadusest. Teisel meie piir-
konna külastuspäeval tutvu-
sid mulgid Leader-projektide-
ga Valastel. 

10. detsembril toimus ühi-
ne jõuluseminar Lõuna-Jär-
vamaa Koostöökogu, Aren-
duskoja, Järva Arengu Part-
nerite, Virumaa Koostöökogu 
ja Kirderanniku Koostöökogu 
liikmetele. Järvamaa kolm te-
gevusgruppi tutvusid järgmi-
sel päeval lisaks Valaste pro-
jektidele veel naabrite tege-
mistega Maidlas ja Lüganusel. 
12. detsembril toimus Maidla 
rahvamajas ühine aastalõpu-
seminar Virumaa Koostööko-
gu ja Kirderanniku Koostöö-
kogu liikmetele. Vaatasime ta-
gasi 2009. aasta projektivooru-
de õnnestumistele ning heit-
sime pilgu hindamissüsteemi-
le. Samuti jagasime naabrite-
ga Belgia ja Prantsusmaa õp-
pereisi kogemusi.

Endast 
Olen suure osa oma elust 

seotud Ida-Virumaaga: sündi-
nud ja kasvanud Avinurmes, 
pool elust elanud Iisakus. Elu-
kutselt raamatupidaja, kuid 
seda ametit on lasknud õpihi-
muline hing vähe pidada. Minu 
eluteele on sattunud mitmeid 
praokil uksi, mille taga peidus 
kuhjaga õppimisväärseid töö-
kogemusi. Mõned uksed olen 
pidanud vajalikuks avada ning 
sisse astuda. 

Nii olengi sattunud tööta-
ma panka ja muuseumi. Tun-
nistan, et viimasesse jäin liiga 
kauaks pidama - mind hoidis 
kinni vaheldusrikas töö. Kaht-
lemata andis muuseum kaasa 
hea kogemuste pagasi projek-
tide kirjutamisel ja elluviimi-
sel. 

Kevadest sidusin end 
maaelu arendamise vald-
konnaga läbi Leaderi tege-
miste. Mis mulle uuel tööko-
hal meeldib? Eelkõige see, et 
mind ümbritsevad optimist-
likud ja tegusad inimesed, 
kellel on ideid justkui varru-
kast raputada. Teiseks see, 
et siin saab lähedalt näha ja 
tunda, et needsamad ideed 
saavad teoks. 

Soovin kõikidele liikmetele, 
projektikirjutajatele, koostöö-
partneritele ja kaasamõtleja-
tele rahulikku aastalõppu ning 
tegusat uut aastat! 

ÜLLE MARITS, 
Kirderanniku Koostöökoja 

tegevjuht
 

KIRDERANNIKU KOOSTÖÖKOGU LIIKMED 

* 5 omavalitsust: Jõhvi, Kohtla, Toila ja Vaivara vald ning Narva-Jõe-
suu linn; 
* 15 mittetulundusühingut ja sihtasutust: MTÜ Jõhvi Muuseumi 
Selts, MTÜ Kahula Küla Selts, MTÜ Tammiku Segaansambel, MTÜ Alu-
taguse Suusaklubi, MTÜ Konju Küla Selts, Toila-Ontika Merekuurort, 
MTÜ Toila Sadama Jahtklubi, MTÜ Maarahvaselts Vanatare,  MTÜ Sini-
mäe SK  Sõnn, Vaivara Sinimägede Sihtasutus, MTÜ Ontika Külaselts, 
MTÜ Krabuli Selts, MTÜ Visad, SA Saka-Ontika Pank, MTÜ Narva-Jõe-
suu Puhtaks;
* 10 ettevõtet: OÜ Valge Hobu Trahter, OÜ Voka Trans, OÜ Fulton Ser-
vice, OÜ Pimestiku, OÜ Artesti, OÜ Nordland, FIE Aare Objartel, OÜ 
Cops ja Max, OÜ Saka Cliff Hotel & SPA, OÜ Eara.

Kirderanniku Koostöökogu liikmed Prantsusmaal õppereisil.

Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfond: 
Euroopa investeeringud 
maapiirkondadesse


