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Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfond: 
Euroopa investeeringud 
maapiirkondadesse

Jagamisele lähevad jää-
gid, mille kogumaht on üle 
200 000 euro. Toetussumma-
de jääkide maht muutub iga 
päevaga ja seetõttu on kee-
ruline öelda täpset summat. 
Jäägid tekivad projektidest, 
millest osa on jäänud ellu vii-
mata; tegevustest, mis on läi-
nud odavamaks, võrreldes 
taotluses näidatuga; projek-
tidest, mis pole tähtajaks el-
lu viidud või on taotleja toe-
tusest loobunud. 

Seekord peavad taotlejad 
arvestama, et toetused saak-
sid kasutatud ja kuluaruanded 
PRIA-le esitatud hiljemalt 31. 
detsembril 2014. a. Seepärast 
tasub enne taotlemist hoolikalt 
mõelda, kas tegevused või in-
vesteeringud jõutakse täht-
ajaks ellu viia. 

Aprillikuu taotlusvoorus ei 
võeta vastu taotlusi, mis on 
seotud ehitustegevuse või sel-
le eeltöödega. Piirangu sisse-
seadmise vajadus tuleneb ra-
hastusperioodi lõppemisest 

MTÜ Kirderanniku Koostöökogu korraldab sellel perioodil viimase 
LEADER-meetme taotlusvooru, mis toimub aprillikuus. 
Võtame vastu projektitaotlusi kõigis kolmes meetmes.

Meede 1. Ettevõtluse arendamine ja konkurentsivõime tugevdamine
Meede 2. Elukeskkonna parandamine
Meede 3. Kogukonna arendamine ja maine kujundamine

Maaelu arendamiseks saab toetust küsida

LEADER-MEETME INFOPÄEVAD TOIMUVAD: 

* 19. märtsil kell 14 Kohtla-Nõmme kaevanduspargi 
   seminariruumis;
* 20. märtsil kell 14 Jõhvis Ida-Viru talupidajate liidu majas 
   (Rakvere t 27);
* 21. märtsil kell 14 Narva-Jõesuu linnavolikogu saalis;
* 26. märtsil kell 14 Toila vallavolikogu saalis;
* 27. märtsil kell 14 Saka rahvamajas.
* 28. märtsil kell 14 Perjatsi majutusasutuses. 

ning ootusest, et kõik projek-
titoetuse saajad jõuaksid oma 
kohustused tähtajaks täita. 

Muutunud on LEADER-
meetme määrus, mis paneb 
taotlejatele uue kohustuse: 
projektitoetuse saaja teeb ka-
vandatavast investeeringust 
osa, mille maksumus moodus-
tab vähemalt 25% kogu inves-
teeringu abikõlblikust maksu-
musest, ja esitab PRIA-le sel-
le tegemist tõendavad doku-
mendid kuue kuu jooksul ar-
vates PRIA poolt projektitoe-
tuse taotluse rahuldamise ot-
suse tegemisest.

Nagu varasematelgi korda-
del, võtame vastu MTÜ Kir-
deranniku Koostöökogu taot-
lusvormi koos hinnapakkumis-
tega. 

Seadmete soetamise puhul 
palume lisada juurde ruumide 
kohta, kuhu seadmed paigalda-
takse, kasutusõigust tõendav 
dokument. 

PRIA kohustuslik avaldus 
tuleb esitada pärast Kirde-
ranniku Koostöökogu juha-
tuselt positiivse otsuse saa-
mist. 

Taotluste vastuvõtmine toi-
mub 16. aprillist kuni 22. ap-

rillini 2013. Taotlusi võtame 
vastu kas paberkandjal Kir-
deranniku Koostöökogu kon-
toris Keskväljak 1-313 Jõhvis 
või digitaalselt allkirjastatu-
na e-posti aadressil ylle.ma-
rits@kirderannik.ee. 

E-postile saadetud taotlu-
se puhul palume jälgida, et 
nõuetekohased vormid olek-
sid korrektselt täidetud ja 
kõik failid oleksid kinnitatud 
koos ühe allkirja all. 

Meie poolt palve, et do-
kumentide esitamine ei 
jääks viimasele minutile. 
Viimane minut on 22. april-
lil kell 16. Pärast seda lae-
kunud taotlused ei lähe me-
netlemisele.

Taotlusvooru tingimuste 
kohta saate lugeda täpsemalt 
meie kodulehelt www.kirde-
rannik.ee lingi "ametlik" alt. 
Sealt saate laadida alla ka kõik 
vajalikud vormid. 

Ideede sobivuse ja tingi-
muste kohta selgituste küsi-
miseks pöörduge tel 332 2215 
või e-posti aadressil ylle.ma-
rits@kirderannik.ee.

Lühiinfoks, et järgmine 
taotlusvoor toimub hiljemalt 
2016. aasta alguses.

Aktiivset projektide kirju-
tamist!

ÜLLE MARITS,
tegevjuht

Üha tihedamini on päeva-
korda tekkinud küsimus, kui-
das leevendada tarbijate aina 
kasvavat huvi kohaliku toidu 
vastu ja mida saaks teha ko-
haliku toidu pakkumise eden-
damiseks.

Selleks ongi kaks LEADER-
gruppi - MTÜ Kirderanniku 
Koostöökogu (KIKO) ja MTÜ 
Virumaa Koostöökogu (VIKO) 
- algatanud kohalikule toidule 
suunatud koostööprojekti "VI-
RU TOIT programmi käivita-
mine". Koordineerivaks tege-
vusgrupiks on MTÜ Kirderan-
niku Koostöökogu ja partneriks 
MTÜ Virumaa Koostöökogu.

Projekt keskendub kohali-
ku toidu valdkonnas tegutse-
vate ettevõtjate koostöö tu-
gevdamisele toodete-teenuste 
arendamise ning turustamise 
kaudu. 

Otseseks eesmärgiks on lo-
go ja tunnuslause kasutamise 
kaudu tõsta teistest toidukau-
padest ja toitlustajate pakuta-
vast menüüst esile piirkonnas 
toodetud toorainest ja piirkon-
nale iseloomulikku toitu. 

Projekti kaugem eesmärk 
on väärtustada kodukandis ehk 
piirkonnas toodetud toidukraa-
mi, tõsta huvi kohaliku toidu 
vastu. Selle saavutamiseks kor-
raldatakse projekti raames neli 
ühepäevast fookusgrupi semi-
nari, kus osalevad eri valdkon-
dade spetsialistid ja esindajad. 
Seminaride tegevuste tulemu-
sena koostatakse arengupõhi-
mõtted, tegevuskava ja turun-
duskava. Samuti töötatakse väl-
ja brändiväärtused, mille alu-
sel formuleeritakse slogan ning 
töötatakse välja logo. 

Projekti on tarvis selleks, 
et tõsta piirkonna mainet kva-
liteetse kohaliku toidu pakku-

mise kaudu ning luua tarbijale 
selge eristus ülejäänud toorai-
nest, müügil olevast toidukau-
bast ning toitlustus- ja turismi-
asutustes pakutavast toidust.

Kohalikud tooted ja selle 
baasil toitlustusasutustes pa-
kutav toit peavad tänu logode-
le torkama silma ka turistide-
le. Projekti kaudu tõstetakse 
kohalike elanike ja turistide 
huvi kohaliku toidu vastu ning 
suunatakse seeläbi ka teadli-
kumat kohaliku toidu tarbi-
mist. Kuna tegemist on Viru-
maa Koostöökogu ja Kirderan-
niku Koostöökogu koostööpro-
jektiga, siis rakendub projekti 
mõju kohalike toodete ja toidu 
tarbimise kaudu peaaegu kogu 
Ida-Virumaal. 

Projekti otsesteks kasusaa-
jateks on  talunikud, kel on 
pakkuda tooteid, toitlustajad 
ja kauplused, kes on huvita-
tud kohalike toodete müügist 
ja kasutamisest, ning tarbijad, 
kes saavad tänu äratuntavale 
logole tarbida just piirkonnas 
toodetud toiduaineid. 

Projekti laiem mõju on suu-
natud ettevõtlikkuse arengule, 
et aidata tootjatel kergemini 
turustada oma tooteid ning sil-
matorkavamalt müüa kohalik-
ku toitu. Oluliseks teguriks on 
otseturundusvõrgustiku tekki-
mine ning tootjate ja toitlus-
tajate müügivõrgustiku oma-
vahelise koostöö tugevdami-
ne. Projekti tegevustes on oo-
datud osalema kõik huvilised: 
toidutoorme tootjad, toidutoo-
dete tootjad ja toitlustusteenu-
se pakkujad.

Oma huvist tuleb teada an-
da projektijuhi Küllike Kuller-
kupu e-posti aadressil kulle-
kuppk@gmail.com.

KÜLLIKE KULLERKUPP

Koostööprojekti eesmärk on väärtustada 
kodukandis toodetud toitu

I. K. Todes Iluuisutamisklu-
bi iluuisutajatel oli suurepära-
ne võimalus esineda 16. veeb-
ruaril vaba- ja rühmakavade-
ga lahtistel liuväljadel Eesti 
suvepealinnas Pärnus!

Jääfestival meeldis nii las-
tele kui ka vanematele. Lapsed 
esinesid hästi, sõit oli kindel, 
vaba ja emotsionaalne ning 
publikule meeldis. Esimest 
korda esinesid nii suure pub-
liku eest Ksenja ja Karina.

Reelika Vallas (klubi kõige 
staažikam noorsportlane) esi-
nes kahe soolokava ja rühma-
tantsuga ning sõitis esimest 
korda läbi oma lühikava "Ti-
tanic".

Reelika: "Esimeses kohas 
võeti meiega koos tantsima 
ka hokimängijad. Tulemus oli 
vägev! Pärnu publik võttis 
meid külmale ilmale vaata-
mata väga soojalt vastu. Rah-
va reaktsioonist ning kaasaela-
misest jäi kindel tunne, et kõi-
gile meeldis ja meie esinemi-
si nauditi. Kõik need uudishi-
mulikud pilgud ja kenad kom-
mentaarid, mida pärast esine-
mist kuulda sai, olid väga sü-
dantsoojendavad ja suur soov 
on saada uuesti kutseid mitme-
sugustele üritustele, kus saab 
esineda."

Maris ja Anna: "Me ei jõud-
nud ära oodata, millal me jõua-
me Pärnu, sest armastame se-
da linna. Inimesed võtsid meid 
hästi vastu. Liuväli oli inimes-
test ümber piiratud. Nad ela-
sid meile kaasa. Nende küla-
lislahkus andis meile veel roh-
kem enesekindlust ning taht-

mist esineda. Me treenisime 
kaua ning nägime palju vae-
va, et tants oleks korrektne 
ja näeks ilus välja. Ma esine-
sin esimest korda nii paljude 
inimeste ees. Olin üllatanud, 
et mul ei olnud esinemise ees 
üldse hirmu, mida tavaliselt 
natukene ikkagi on. Tantsud 
läksid meil hästi ning plaksu-
tati palju.

Nalja sai kõvasti, olime vä-
ga rõõmsad ning tore oli olla 
koos trennikaaslastega, kes on 
meile saanud nii kalliks. Me 
oleme nagu perekond. Suur tä-
nu meie supertreenerile Leena 
Tukkiale."

Alice, kõige noorem iluuisu-
taja: "Pärnus oli tore esineda. 

Mulle meeldis seal kõik. Kõige 
rohkem meeldis tantsida gru-
pitantsu ja esitada oma võist-
luskava. Naljakas oli aga see, 
kui hokimehed meie järgi tant-
sima hakkasid. Mind ajas see 
naerma."

Lapsevanemana arvan, et 
lapse arengu seisukohast ei ole 
oluline mitte üksnes pidev töö 
ja sportlike tulemuste tagaaja-
mine, vaid ka rõõm ja nauding 
sellistest üritustest ja vabast 
uisutamisest. Osavõtt rõõm-
satest, pingevabadest ja lahe-
datest üritustest, mis on ühest 
küljest töö ja teisest küljest 
puhkus, annab lapsele esine-
misjulgust, aitab säilitada hu-
vi spordi vastu ning innustab 

Ida-Virumaa iluuisutajad osalesid 
Pärnu jääfestivalil

treenima, raskusi ületama ja 
seeläbi ka sportlikke edusam-
me saavutama. 

Pärnus veedetud päev oli 
väga meeldiv meie klubielus. 
Sport, muusika ja jää ühendab 
meid. Olen õnnelik, sest las-
te ja nende vanemate silmad 
särasid, nad olid rõõmu ja õn-
ne täis! 

Koostöö eest tänab klubi 
Märt Maritsat. 

Noorte esinemine Pärnu 
jääfestivalil sai teoks MTÜ 
Eesti Jäähokiliiga projekti 
"Ida-Viru päeva korraldamine 
Pärnu jääfestivalil" kaudu, mi-
da toetas MTÜ Kirderanniku 
Koostöökogu.

LEENA TUKKIA

Festivali publik võttis Ida-Virumaa iluuistuajate etteasted soojalt vastu. ERAKOGU



OSALEJATE KOMMENTAARID

3 lahedat sõpra, 47 h, 48 min ja 5 sekundit, 18 etappi, 140 
km rattasõitu, 23 km rulluisutamist, 30 km kanuusõitu, 55 km 
jalgsi kaardiga liikumist, mitmesugused lisaülesanded, 9 h vih-
ma, 3 h und, mõnusat eneseületust nii vaimselt kui ka füüsili-
selt, vesiville ja kangeid jalgu.

Finišeerides oli tunne ülev, võrreldamatu millegi seni kogetuga! 
Adrenaliin, rahulolu ja puhas rõõm - see ongi EXTAR  48 h.  

Tauno Sasmin, võistkond Kuuba Vabaks 
(2012. aasta EXTAR)

EXTARi kogu emotsiooni on sõnadega raske edasi anda. Seda 
peab ise kogema. Järgmisel aastal Ida-Virumaal oleme kindlasti 
jälle stardis! 

Rait Pallo, Salomon Team 
(viiekordne Tartu nelikürituse võitja)
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Juhatuse koosseis jaanuar 2011 - jaanuar 2013. Vasakult: 
Andres Noormägi, Margus Paalo, Tauno Võhmar, Ardo Niido, 
Meelis Kaljurand.

7. veebruaril toimunud üld-
koosolekul valisid koostööko-
gu liikmed endi hulgast uue 
juhatuse koosseisu. Kui viima-
sel ajal muretseme, et noored 
lähevad Ida-Virumaalt ära, 
siis siin on neile eeskujud ole-
mas.

KALLE KEKKI on kaasatud 
Kirderanniku Koostöökogu te-
gemistesse selle aasta algusest 
Narva-Jõesuu linna esindaja-
na. Kalle on igipõline idaviru-
lane, elab Jõhvis, kuid töötab 
Narva-Jõesuus aselinnapeana. 
Suur see Ida-Viru siis ikka on! 
Vaba aeg kulub jahilkäimisele 
ja reisimisele. 

TARMO KÜTT on samu-
ti Kirderanniku Koostöökogu 
juhatuses alates käesolevast 
aastast. Tarmo on sündinud 
Kohtla-Järvel ja kogu elu ela-
nud Ida-Virumaal, alates 1996. 
aastast Kohtla-Nõmmel. Abi-
elus, peres kasvavad 13-, 9- ja 
3aastane laps. Seetõttu kulub-
ki tööst vaba aeg põhiliselt pe-
rele.

ARDO NIIDO on tegevus-
grupiga seotud selle asutami-
se ajast, 2006. aasta suvest. Ju-
hatuse liikme tööd on Ardo tei-
nud 2008. aastast. Tegev OÜs 
Cops&Max, kes veel eelmi-
sel aastal pakkus toitlustus- ja 
majutusteenust Valastel, prae-
gu korraldab Kuremäe aptee-
gi kohviku ja hosteli tööd ning 
pakub catering'i teenust üle 
maakonna.

MARGUS PAALO on tege-
vusgrupiga seotud selle asu-

MTÜ Kirderanniku Koostöökogu 
valis uue juhatuse

tamisest alates, viimased 6 
aastat selle juhatuse esime-
hena. Läbi-lõhki Toila inime-
ne ja - nagu ise ütleb - üle 700 
aasta kohalik. Vabal ajal te-
geleb hobitalupidamisega, li-
saks hobustele ja lammaste-
le on talus šoti mägiveised. 
MTÜ Toila Sadama Jahtklu-
bi kaudu on aidanud arenda-
da noorte purjetamisharras-
tust.  

KAIDO SEPPAR on juhatu-
se koosseisus uus tegija, kuid 
tal on varasemast kogemu-
si hindamiskomisjoni liikme-
na. Kaido on OÜ K. S. Pimes-
tiku esindajana olnud Kirde-
ranniku Koostöökogu asuta-
mise juures. Sündinud-kasva-
nud Vaivara vallas ja tegutseb 
praegugi sealsamas. Ettevõte, 
mida Kaido veab, pakub maju-
tusteenust. Kaido kuulub muu-
seumi sõprade klubisse, mis 
tegeleb militaarajaloo ekspo-
neerimise ja uurimisega. Va-
ba aja veedab maakodus, kus 
peab väikest talli.

MEELIS TINT on juhatu-
ses uustulnukas, kuid Kirde-
ranniku Koostöökogu  liikme 
OÜ Liisbet Investi esindaja-
na tegevusgrupi tegemistes-
se kaasatud viimased kolm 
aastat. Meelis on Jõhvi-Toila 
noormees. Sündinud-kasva-
nud Jõhvis, viimased aastad 
on elupaigaks Toila, kuid et-
tevõtmised on nii Jõhvis kui 
Toila vallas. Vaba aeg kulub 
spordile ja uute ideede välja-
mõtlemisele.

Neljandat korda toimuv EX-
TAR 48 h on Eesti pikim seik-
lusspordivõistlus, kus kolme-
liikmelised võistkonnad läbi-
vad jalgsi, jalgratta ja paadiga 
liikudes maastikule paiguta-
tud kontrollpunkte. Peale sel-
le sooritavad  tiimid ka mit-
mesuguseid lisaülesandeid: ro-
nivad, ületavad takistusi, täi-
davad täpsusülesandeid, uju-
vad jne.

Seiklusspordivõistlus - see 
on sporditurism

Üks seiklusspordi võlusid 
on see, et võistlused annavad 
osalejatele võimaluse tutvuda 
võõrustava maakonna turismi-
objektide ja -ettevõtetega. Ra-
dasid planeerides arvestatakse 

toimumispaiga kõikide võlude-
ga ning näidatakse piirkonna 
looduse ilu ja eripära. 

Seekordne EXTAR leiab 
aset Ida-Virumaal, mille eelis 
kõikide maakondade ees on 
kontrastsus. Pearajameister 
on üks Eesti paremaid ja koge-
numaid seiklussportlasi Randy 
Korb, kes on läbinud ja saanud 
tulemuse ainsa eestlasena kol-
mel seiklusspordi MMil (Ad-
venture Racing World Cham-
pionships), ja peakorraldaja 
Ida-Virumaal sportimist alus-
tanud Heigo Põld.

Osalejatel ei jää nägemata 
pankrannik, Toila park, Jõh-
vi linn, Saka ega Ontika mõis. 
Seiklejad üllatavad kindlasti 
Ida-Virumaa spaasid külasta-

vaid turiste, Kohtla-Nõmme 
kaevandusmuuseumi külalisi 
ja vaadete nautijaid Eesti kõr-
geimatelt tuhamägedelt.

Võistlused aitavad edendada 
kohalikku elu

Võistluste korraldajad tee-
vad tihedat koostööd omava-
litsuste, RMK ja keskkonna-
ametiga ning ka osalejate mee-
ne- ja auhinnakott täidetakse 
järjest rohkem kohalike väi-
keettevõtjate abil. Lisaks ai-
tame võistluse ajal täita ma-
jutus- ja toitlustusettevõtteid. 
Paljud võistlusega seotud tee-
nused ostetakse sisse (paati-
de rendid, lisaülesannete läbi-
viimine, võistluskeskuse rent, 
toitlustus, transport jne) koha-
likelt ettevõtjatelt.

Kuna EXTARi paindlik for-
maat lubab koos võistelda nii 
maailma tippudel kui ka liht-
salt looduse nautijatel ning 

Eesti pikim seiklusvõistlus toimub tänavu mais Ida-Virumaal
Eesti pikim seiklusvõistlus EXTAR 48 h toimub 
sel aastal 16.-18. maini Ida-Virumaal keskusega 
Jõhvis.

üritust turundatakse ligi 10 rii-
gis, kogub Ida-Virumaa selle-
ga tuntust ka kui turismisiht-
koht. Näiteks eelmisel aas-
tal oli osalejaid kolmest vä-
lisriigist: Lätist, Venemaalt ja 
Soomest. Praeguseks on oma 
osalusest teatanud võistkon-
nad Venemaalt, Portugalist 
ja Soomest. Osalema on ooda-
ta ka rogaini ja seiklusspordi 
maailmameistreid ning meda-
liomanikke.

Korraldaja  XT Sport kut-
sub osalema võistkondi Ida-Vi-
rumaalt, kaasa elama võistlus-
keskusesse ja vahetusalades-
se.  XT Sport kutsub üles ak-
tiivselt osalema kohalikke et-
tevõtjaid, teenusepakkujaid ja 
omavalitsusi. Kuna tegemist 
on ainulaadse maakonda tut-
vustava üritusega, siis ühes-
koos saame teha võistluse osa-
lejatele ning pealtvaatajatele 
huvitavaks ja meeldejäävaks.

Kogu info on korraldaja XT 
Sport kodulehel www.xtsport.
ee ning Facebookis http://www.

facebook.com/xtsport, info@xts-
port.ee. Telefon +372 510 6991.

HEIGO PÕLD

Lõpule on jõudnud Valaste 
puhkeküla ehitamise projekt. 
Lõpusirgel on ka jätkuprojekt 
majade sisustamiseks. Mõle-
mad projektid on teoks saa-
nud tänu LEADER-toetusele. 
Puhkeküla ametlik avamine 
on planeeritud mai alguses-
se. Selleks ajaks on juba val-
minud hoonetes mööbel kok-
ku pandud, sisustus paigas 
ja puhkeküla valmis avasüli 
puhkajaid vastu võtma.

Puhkeküla rajamine Valas-
te joa kui ühe Eesti huvitava-
ma loodusliku vaatamisväär-
suse juures algas juba aastal 
2006, mil Kohtla vald sõlmis 
toonase Valaste kohviku rent-
nikuga 36 aastaks hoonestus-
õiguse lepingu 10 hektari suu-
rusele maa-alale. 

Privaatsem ja kvaliteetsem
Esmalt ehitati kinnistule 

puhkemaja-hostel, mis valmis 
aastal 2007, kuid söötis maad 
jäi veel palju üle. Seepärast 
tekkiski mõte tegevust laien-
dada ning rajada puhkeküla. 

Praeguseks on Valaste puh-
kemaja taha kerkinud neli 
väiksemat majakest (kämpin-
gut-bangalot), mille eesmär-
giks on külastajatele privaat-
semat ja kvaliteetsemat puh-
kemajutust pakkuda. Kui puh-
kemajas on tualettruumid, du-
širuumid, köök ja puhkeruum 
ühiskasutuses, siis kämpingu-
tesse võid perega kas või ko-
gu puhkuse ajaks sisse kolida 
ja mugavat isekeskis olemist 
nautida. Kõik võimalused sel-
leks on loodud.

Vanu häid aegu meenu-
tab kultuuripärandi objekti-
na kinnistul taastatud šaht-
kaev. Puhkekülas on ka suur 
kiik, lõkkeplats ja eraldi park-
la. Ruumi jätkub matkajate-
le oma telkide ülespanekuks 
ja unustatud pole ka autoka-
ravani turiste. Puhkeküla hü-
ved pole aga mõeldud ainult 
turistidele. Puhkeküla rajati-
si saavad kasutada ka kohali-
kud elanikud kooskäimiseks 
ja ürituste korraldamiseks.

Valaste puhkeküla rajaja 

ja opereerija on OÜ Furmen-
tum, mis asutati 2012. aastal. 
Puhkeküla rajamiseks ja si-
sustuse soetamiseks esitas et-
tevõte taotluse MTÜ-le Kir-
deranniku Koostöökogu LE-
ADER-meetme raames "Ette-
võtluse arendamine ja konku-
rentsivõime tugevdamine". 

Taotlus sai  kohaliku te-
gevusgrupi poolt heakskiidu 
ning PRIA otsustas ettevõtte 
investeeringut toetada. Puh-
keküla maksumuseks kuju-
nes 158 225 eurot, millest LE-
ADER-toetus moodustas 79 
110 eurot. Puhkeküla kämpin-
gud said sisustatud 10 000 eu-
roga, millest LEADER-toetus 
moodustas 4773,33 eurot.

Vaateplatvormi tulevik 
selgusetu

Tühja platsi asendanud 
puhkeküla teeb küll südame 
soojaks, kuid Valaste kohal on 
hõljumas ka murepilvi. Tead-
mata on Valaste joa vaate-
platvormi ja trepistiku edasi-
ne käekäik. 

Info suletud vaateplatvor-
mist on levinud kui kulutu-
li ja iga aastaga jääb seetõt-
tu Valastel turiste vähemaks. 
Kaante vahel seisab küll ju-
ba valmis Valaste joa vaate-
platvormi pikenduse ja mat-
karaja üksikasjalik ehituspro-
jekt, kuhu LEADER samuti 
oma õla on alla pannud, kuid 
selle elluviimine ootab pare-
maid aegu. 

Kuni puuduvad Ontika-Va-
laste kaldakaitseala ehitus-
reeglid ning ehituseks vaja-
lik raha Kohtla valla eelarves, 
jäävad plaanid mere juurde 
välja viivast trepist ja põne-
vast matkarajast üksnes unis-
tusteks. 

Loodame aga, et koostöös 
keskkonnaameti, Kohtla valla 
ja eri struktuuritoetusi eral-
davate organisatsioonidega 
leiavad ka probleemid ühi-
se jõuga lahenduse ja Valas-
te areng jätkub.

AILI ARMING,
OÜ Furmentum 

juhatuse liige

Valaste puhkeküla sai uue näo
Uute kämpingute eesmärgiks on külastajatele privaatsemat ja kvaliteetsemat puhkemajutust pakkuda.
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Illka, Mäetaguse ja Ii-
saku vallavalitsus on ju-
ba mitmeid aastaid kor-
raldanud ühiselt õpilas-
malevat. Sellel aastal võt-
sid nad oma tiiva alla ka 
mõned naabrid. Nendeks 
omavalitsusteks on Vai-
vara, Toila ja Jõhvi. Kõik 
esitasid taotluse kohali-
kele LEADER-tegevus-
gruppidele ja said ka po-
sitiivsed vastused.

Malev toimub 1.-12. 
juulini. Tööd teevad ma-
levarühmad eraldi, iga-
üks enamasti oma vallas. 
Malevasse saavad noo-
red, kes on 13-17 aastat 
vanad, ja tööd tehakse 4 
tundi päevas. 

Iga rühm vastutab ühe 
ühise ürituse korraldami-
se eest. Esimene ühine 
üritus on Alutaguse õpi-
lasmaleva 2013 avamine 
1. juulil, mille planeeri-
me läbi viia Jõhvis. Õpi-
lasmaleva avavad piduli-
kult kõikide malevavalda-
de juhid. Lisaks on ühis-
üritustest planeeritud 
rannapidu Peipsi järve 
kaldal, meretarkuste tu-
deerimine Toilas, rahvus-
likus stiilis üritus Mäeta-
gusel, seiklemine loodu-
ses Vaivaras. Laagri lõpe-
tab suur lõpupidu Kurtna 
noortekeskuses. Muidu-
gi on kõik alles planeeri-
misfaasis ja võimalikud 
on muutused ning käiku 
võivad minna veel vahva-
mad ideed.

Õpilasmalevasse saab 
kandideerida ajavahemi-
kus 22.04-13.05 ning see 
toimub nagu päriselt töö-
le kandideerimine. Eel-
toodud ajavahemikus tu-
leb piirkonna rühmajuhi-
le esitada vormikohane 
taotlus ja läbida töövest-
lus. Lisaks tuleb esita-
da oma visioon Alutagu-
se õpilasmaleva 2013 lo-
gost. Täpsemat infot ma-
leva kohta saab iga piir-
konna malevajuhilt. Õpi-
lasmalev on hea võima-
lus veeta suvel aega nii 
meeldivalt kui ka kasuli-
kult ning leida uusi sõp-
ru! Tule malevasse!

Täname Kirderanniku 
Koostöökogu ja Peipsi-
Alutaguse Koostöökoda!

Alutaguse õpilasmale-
va 2013 korraldajate ni-
mel 

TRIIN TARENDI 
(e-post triin.tarendi@vaivara.ee, 

tel 5621 2549)

Alutaguse 
õpilasmalev 2013

Täpsemat infot on 
võimalik saada iga 
rühma esindajalt.

Illuka rühm:
Marika Markus (e-post 
noortekeskus@illuka.ee, 
tel 5559 2522)

Mäetaguse rühm: 
Kristiina Ets (e-post 
kristiina.ets@maetaguse.ee,
tel 5814 4909)

Iisaku rühm: 
Lii Roosa 
(e-post lii.roosa@gmail.com, 
tel 5691 5897)

Jõhvi rühm: 
Katrin Tamme
(e-post katrin.tamme@johvi.ee, 
tel 5326 7821)
Toila rühm: Merle Harjo 
(e-post noortekeskus@toila.ee; 
tel 55 26 928)

Vaivara rühm: 
Anne Terner-Boiko (e-post 
anne.terner-boiko@vaivara.ee, 
tel 5919 0851)

Sinimäe alevik Vaivara 
vallas on olnud aastaid ilma 
mänguväljakuta. Sama mure 
on teisteski külades, aga ku-
na Sinimäel olid ilma mängu-
väljakuta ka lasteaia ja koo-
li lapsed, siis tuli midagi ette 
võtta. Eelmise aasta veebrua-
ris avanes MTÜ Kirderanni-
ku Koostöökogu projektivoor, 
mille kaudu oli võimalus raha 
taotleda, ja nii otsustaski MTÜ 
Sinimäe SK Sõnn esitada pro-
jekti "Sinimäe aleviku mängu-
väljaku rajamine".  

Ja nii see algas! Projekt esi-
tatud, jäi üle veel vaid oodata. 
Ja küll oli palju rõõmu, kui sai-
me Kirderanniku Koostöökogu 
(KIKO) käest positiivse vas-
tuse, millega saime edasi as-
tuda järgmise sammu. Esita-
sime projekti Põllumajandu-
se Registrite ja Informatsioo-
ni Ametisse (PRIAsse) ja oo-

tasime taas. Aprillikuu algu-
ses saime ka sealt suurepära-
se uudise - meie projekt sai ra-
hastamise otsuse! 

Mõtted, mis ronisid pähe: 
aastaid oleme olnud ilma tur-
valise mänguväljakuta, see aeg 
saab nüüd läbi ja üsna pea saa-
me taas ronida, kiikuda, mölla-
ta ja mängida uhkel, turvalisel 
mänguväljakul. 

Juuli algul alustati Sinimäel 
Pargimäe nõlval mänguvälja-
ku rajamist. Nii nagu iga ehi-
tus, venis ka see töö natuke pi-
kemaks, kui algselt plaanitud. 
Kuid augustikuuks, kui lapsed 
taas lasteaeda tulid, oli män-
guväljak valmis! Aleviku lap-
sed jälgisid väga hoolega ko-
gu tööprotsessi ja said vahe-
peal ka ise käed külge lüüa ja 
töömehi aidata.

Nüüd on meie alevikus ole-
mas ilus, turvaline mänguväl-

jak. Lisaks sellele on kohe kõr-
val õuesõppeklass koos väike-
se katusealusega, kus saab läbi 
viia erisuguseid tegevusi. Seal 
on mugav nii lastel kui ka nen-
de vanematel. 

Mänguväljaku asukoht on 
ideaalne, sest see asub keset 
alevikku, looduslikult kaunis 
paigas, seal ei sõida autod ja 
sealtsamast läheb tee Sinimäe 
vaatetorni ning punkritesse, 
seega käivad seal ka inimesed 
väljastpoolt. 

Mänguväljak ei ole mõel-
dud üksnes meie aleviku, koo-
li ja lasteaia lastele, vaid kõiki-
dele, kes sinna kanti satuvad. 
Ja eelmise aasta järgi võime 
öelda, et mängijaid oli väljakul 
väga palju. See teeb ainult rõõ-
mu! Ootame kõiki oma tore-
dale mänguväljakule lustima! 
Kel huvi, saab piltidega tutvu-
da aadressil http://album.vai-

Sinimäe lastel on nüüd turvaline mänguväljak
varavald.ee/index.php/Vaiva-
ra-Lasteaed/Sinim-e-m-nguv-
ljakul-august-2012-f-Alar-Ta-
sa.

Mänguväljak läks maks-
ma 62 260 eurot, sellest ena-
mus saadi LEADER-program-
mist, omaosalusega aitas Vai-
vara vallavalitsus. Mänguväl-
jaku valmistas ja paigaldas 
OÜ Tiptiptap. Suur, suur aitäh 
teile kõigile! Tänu teile saa-
me me taas mängida ja turni-
da oma mänguväljakul! Tore, 
et on selliseid võimalusi raha 
taotlemiseks, sest see aitab 
arendada nii kogukonda kui 
ka muid tegevusi. Oleme oma 
võimaluse üle väga õnnelikud 
ja loodame, et neid võimalusi 
tuleb veel. Jõudu ja jaksu tei-
le kõigile!

MTÜ Sinimäe SK Sõnn 
nimel 

MARGIT MAKSIMOV    

Enamus mänguväljaku rajami-
seks vajaminevast rahast 
saadi LEADER-programmist.

ALAR TASA

MTÜ Ettevõtlik Virumaa 
taotles Kirderanniku Koos-
töökogult projektitoetust õp-
pereisi korraldamiseks Por-
tugali, mille peamine fookus 
oli maapiirkondades väike-
ettevõtluse arendamine LE-
ADER-programmi toel. Otsus 
valida sihtriigiks Portugal sün-
dis koostöös Maainfokeskuse-
ga, kes tõi Portugali kogemusi 
heaks näiteks terves Euroopas 
ning seda just väikeettevõtlu-
se arendamises. Maainfokes-
kuse kaudu tekkis ka otseside 
Portugali maaeluvõrgustikku 
koordineeriva üksusega (Re-
de Rural Nacional), kelle üles-
andeks on just LEADER-meet-
me rakendamine.

Portugal ja Eesti on võrd-
lemisi sarnased, seda kindlas-
ti Euroopa ääremaa mõistes. 
Maapiirkonnad seisid sama-
suguste probleemide ees nagu 
meiegi - elanikkonna suur väl-
jaränne ning madal ettevõtlus-
aktiivsus. Portugali eripärana 
võib Eestiga võrreldes välja 
tuua naiste suure tööpuuduse. 
Naiste roll ühiskonnas on ha-
kanud muutuma, sest kodus 
lapsi kasvatav ja majapidami-
se eest hoolitsev koduperenai-
ne oli lähiminevikus veel täies-
ti normaalne nähtus. Pikalda-
sest majandussurutisest kur-
natud riik ei suuda aga pere-
peadele piisavat sissetulekut 
tagada, mistõttu on naised sun-
nitud tööle asuma. Harjumus 
ja ettevõtlikkus selles osas aga 
puudub ning just selle kitsas-
koha lahendamisega tegelebki 
enamik Portugali LEADER-te-
gevusgruppe.

Minha Terra
Õppereis kestis viis päeva 

(01.-05.10.2012), mille algusest 
ja lõpust kulus pool päeva rei-
simiseks. Portugali jõudmi-
seks tuleb kindlasti Kesk-Eu-
roopas vahemaandumine te-
ha, kuna otselende Eestist ei 
toimu. Õppereisi programm 
oli väga sisutihe ning iga päev 
külastasime üht LEADER-te-
gevusgruppi. Päeva esime-
sel poolel tutvusime  kohalike 
strateegiatega ning teisel poo-
lel külastasime häid projekti-
näiteid. Õppereisi program-
mi aitas kokku panna Portu-
gali maaeluvõrgustiku koordi-
naator Ana Pires da Silva, kes 
võttis koos meiega kogu prog-
rammi läbi ning tundus, et ka 
temale oli see inspireeriv ko-
gemus.

Minha Terra on tegevus-
grupp, mis asutati 1991. aas-

Ettevõtlusstrateegiad Portugali LEADER-tegevusgruppides

tal. Minha Terra kasvas väl-
ja ühest kutsekooli projektist, 
kuid sai praeguse vormi esi-
mese LEADER-programmi pe-
rioodi jooksul. 

Praeguseks on tegevusgru-
pist saanud võimas piirkond-
lik arendusüksus, mis tegeleb 
mitme Euroopa ja siseriikli-
ku programmi rakendamise-
ga. Tegevusgrupis võttis meid 
vastu kohalik tegevjuht ning 
meie kontaktisik Ana oli Põh-
ja-Portugalist kohale kutsunud 
ka tegevusgrupi Adrimag pre-
sidendi. 

Tutvusime kahe piirkonna 
strateegiatega ning väga ere-
dana jäi sellest kohtumisest 
meelde Adrimagi tegevusgru-
pi väikeettevõtluse arendami-
se strateegia. Nimelt tegeleb 
Adrimag väga jõudsalt riikli-
ke strateegiate, sh seaduste 
muutmisega, mis võimaldaks 
luua rohkem eeldusi väikeet-
tevõtluse arendamiseks ter-
ves riigis. 

Ühe näitena võib tuua kas 
või ettevõtjaks hakkamise kat-
seaja, kus 9 kuud on ettevõttel 
võimalik oma ideed testida, il-
ma et ta peaks end ametlikult 
registreerima. 9 kuud olevat 
just see kriitiline periood, mille 
jooksul paistab välja, kas idee 
või enda teadmised on piisavad 
ettevõtlusega tegelemiseks. 

Tegevusgrupil oli kaante 
vahel korralik metoodika, mil-
lega eri ministeeriumide uk-
se taga käiakse. Ajast, mil te-
gevusgrupp ettevõtluse aren-
damise metoodikaga välja tu-

li, on see vahepeal jõutud juba 
mitmes riigis vastu võtta, kuid 
Portugalis ei ole seda veel te-
ha jõutud. Aga see näitas vä-
ga hästi ära, et tegevusgrupp 
ei pea olema pelgalt kohapeal-
ne arendusüksus, vaid võib va-
balt ka riiklikku poliitikat ku-
jundada. Kui kellelgi lugejaist 
on soovi kirjeldatud metoodi-
kaga tutvuda, siis ta võib oma 
soovist kirjutada e-posti aad-
ressil ettevotlik.viru@gmail.
com.

Portugali LEADER-tege-
vusgrupid tundusid olema ka 
kohalikud nõustamiskesku-
sed, mis meil kannavad nime 
maakondlikud arenduskesku-
sed (Ida-Virus IVEK). Koha-
ti võis täheldada ka Tööturu-
ameti ja sotsiaalfunktsiooni-
de täitmist

LAG Esdime
LAG Esdime tegevusgrupi 

piirkonnas tutvusime äriinku-
baatoriga, kes rentis ettevõtja-
tele soodsatel tingimustel  nii 
kontoripindasid kui tootmis-
ruume. Ennekõike oli inkubaa-
tor mõeldud alustavatele ette-
võtjatele ning äri edenedes ai-
tas tegevusgrupp koostöös ko-
haliku võimuga ka väljaspool 
inkubaatorit sobivaid äripin-
dasid leida. 

Ka LAG Esdime piirkon-
nas oli tunda põhjalikult lä-
bimõeldud mehhanisme, mis 
peaksid piirkonna jätkusuut-
likule arengule kaasa aitama. 
Ühe positiivse näitena toodi vi-
deoteenuseid pakkuv ettevõte, 

kelle teenus on n-ö kõrge lis-
andväärtusega, kuid kelle te-
gevus ei eelda n-ö kliendi lä-
heduses olekut. Ettevõtja oli 
maapiirkonnas toimetamise-
ga väga rahul, kuna see või-
maldas tal hoida kokku kalli 
üüripinna pealt, mida olnuks 
vaja maksta Lissaboni lähedu-
ses. Peamised kliendid asusid-
ki Lissabonis ning nendega su-
heldi interneti vahendusel. 

LAG Esdime oli eriline ka 
selle poolest, et tegevusgrupp 
oli ise asutanud ettevõtte, kes 
pakkus piirkonna ettevõtjate-
le turundusteenust, sh kana-
leid - kodulehtede koostami-
ne, veebiturundus jms, et aida-
ta kaasa piirkonna ettevõtjate 
turu laiendamisele. Samas ei 
ole võimalik sedasorti näidet 
kõrvutada turu solkimisega, 
kuna piirkonnas ei olnud sa-
masuguse teenuse puhul teisi 
pakkujaid. Lisaks ei olnud te-
gevusgrupi algatatud ettevõt-
te eesmärgiks kasumi teenimi-
ne, vaid omahinnaga teenuste 
pakkumine arenevatele väike-
ettevõtjatele.

Kuna LEADER-programmi 
rakendatakse Portugalis juba 
kümneid aastaid, siis saab rää-
kida ka programmi kasvandi-
kest. Tutvusime mehega, kes 
vaevu 18aastasena otsustas 
osaleda LAG Esdime väikeet-
tevõtja koolitusprogrammis 
ning kes on praeguseks töö-
andjaks rohkem kui kümne-
le inimesele. Noore poisi hu-
vi loova kunsti vastu on arene-
nud arvestatavaks disainiette-

võtteks, mis lisaks igapäevase-
le tegevusele panustab ka uu-
te ja innovaatiliste lahenduste 
väljatöötamisse.

Kui Portugali puhul võiks 
arvata, et veeturism on levi-
nud vaid rannikualal, siis oma 
õppereisil tutvusime ka teist-
suguste näidetega. Portugali 
suurima järve Alqueva ääres 
toimetab ettevõtja, kes tegeleb 
paadilaenutusega. Paadid, mi-
da võiks vabalt ka laevadeks 
nimetada, on kohandatud selli-
selt, et neis on võimalik veeta 
nädalaid - n-ö suvilapaadid. 

Suurim järv oli tekkinud tä-
nu hüdroelektrijaama ehitami-
sele ning seeläbi ülespaisutatud 
aladele. Piirkonna eripäraks oli 
suur rumeenlaste osakaal ela-
nikkonnas, kuna hüdroelektri-
jaama ehitusele kaasati väga 
palju võõrtööjõudu. Pärast ehi-
tustööde lõppu jäid aga paljud 
võõrtöölised piirkonda elama, 
tekitades üsna samalaadse olu-
korra nagu Ida-Virumaal. Tege-
vusgrupi toel ning kohalike ela-
nike initsiatiivil korraldati vä-
ga erinevat laadi integratsioo-
niprojekte nii eri rahvaste toi-
dukultuuriga tutvumiseks kui 
spordivõistluste korraldami-
seks. Loomulikult ka keele- ja 
kutseõpet välismaalaste pare-
maks integreerimiseks. 

Tärkasid uued ideed
Portugali õppereis täitis 

kõiki sellele seatud ootusi ning 
osalejate peades kumisevad 
uued arendusideed, mis mui-
du ehk poleks tekkinudki. Õp-
pereis kulges ladusalt ka sel-
lepärast, et osalejate hulk oli 
piiratud ning ei pidanud rõh-
ku pöörama grupi koospüsi-
misele. Kõige suuremat kum-
mardust väärib Ana Pires da 
Silva, kes pani kokku niivõrd 
hea programmi ning oli üli-
malt meeldiv võõrustaja.

MTÜ Ettevõtlik Virumaa 
on piirkonna arendusnõuni-
kest moodustunud mittetulun-
dusühing, kes oma tegevusega 
püüab kaasa aidata maakonnas 
esinevate kitsaskohtade lahen-
damisele, sh väikeettevõtluse 
ja loomemajanduse arenda-
misele ning maakonna kui tu-
rismisihtkoha tuntuse suuren-
damisele. Õppereisil käisid li-
saks arendusnõunikele ka SA 
Ida-Viru Ettevõtluskeskuse et-
tevõtluskonsultant ja OÜ Liis-
bet Invest esindaja.

Mehis Luus, Rein Luuse, 
Jana Pavlenkova, 

     Kersti Liiva, 
Meelis Tint

Töökoosolek Minha Terra tegevusgrupis koos Adrimagi ja Monte tegevusgruppidega.
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Европейский сельскохо�
зяйственный фонд раз�
вития сельской жизни: 
европейские инвести�
ции в сельские регионы

Распределению подлежат 
остатки в общей сумме более 
200000 евро. Объем остатков 
субсидий меняется ежеднев-
но, поэтому точную сумму на-
звать сложно. Остатки воз-
никают благодаря проектам, 
часть которых осталась нере-
ализована; проектам, не реа-
лизованным вовремя или из-за 
отказа ходатая; а также в слу-
чаях, когда стоимость работ 
более низкая, чем указано в хо-
датайстве. 
На этот раз ходатайствую-

щие должны учитывать, что 

субсидии должны быть ис-
пользованы и отчеты о рас-
ходах представлены PRIA 
(ДСХРИ) не позже 31 дека-
бря 2014 года. Поэтому перед 
подачей ходатайства следует 
основательно взвесить, удаст-
ся ли осуществить проекты 
или инвестиции в срок.
В апрельском туре хода-

тайств не принимают хода-
тайства, связанные со строи-
тельной деятельностью или 
предваряющими ее работами. 
Необходимость устанавливать 
ограничения связана с окон-

чанием периода финансиро-
вания и необходима для того, 
чтобы все получатели проект-
ных субсидий смогли вовре-
мя выполнить свои обязатель-
ства. 
Изменилось постановле-

ние меры "LEADER", которое 
накладывает на ходатаев но-
вое обязательство: получатель 
проектной субсидии от суммы 
запланированной инвестиции 
вносит часть, стоимость кото-
рой составляет не менее 25% 
от общей стоимости субсиди-
руемой инвестиции, и пред-
ставляет PRIA подтверждаю-
щие это документы в течение 
шести месяцев с момента удо-
влетворения PRIA ходатайства 
о проектной субсидии.  
Как и прежде, мы принимает 

форму ходатайства НКО "Со-
вет по сотрудничеству северо-
восточного побережья" вместе 
с ценовыми предложениями. 
В случае приобретения обо-
рудования просим дополни-
тельно представить документ, 
подтверждающий разрешение 
на использование помещений, 
где будет размещаться обору-
дование. Обязательное заявле-
ние PRIA следует представить 
после положительного реше-
ния, полученного от правле-
ния Совета по сотрудничеству 
северо-восточного побережья.
Прием ходатайств пройдет 

с 16 по 22 апреля 2013 года. 
Также принимаем ходатайства 
на бумажном носителе в кон-

торе Совета по сотрудничеству 
северо-восточного побережья 
по адресу: Кесквяльяк, 1-313, 
Йыхви или, подписанными ди-
гитально, по адресу э-почты:  
ylle.marits@kirderannik.ee. В 
случае ходатайств, отправлен-
ных в электронном виде, про-
сим проследить, чтобы требу-
емые формы были заполнены 
корректно, все файлы прикре-
плены вместе и подтвержде-
ны одной подписью. Убеди-
тельно просим не откладывать 
представление документов на 
последнюю минуту. Послед-
няя минута истечет в 16.00 22 
апреля. Ходатайства, посту-
пившее после этого срока, рас-
смотрению не подлежат. 
Точную информацию об 

условиях тура ходатайств най-
дете на нашей домашней стра-
нице www.kirderannik.ee в раз-
деле "ametlik". Там же сможете 
загрузить и все необходимые 
формы. Инфодни состоятся во 
второй половине марта. Сле-
дите за иформацией на домаш-
ней странице. За пояснения-
ми относительно уместности 
идей и условий можно обра-
титься по телефону 332 2215 
или по адресу э-почты: ylle.
marits@kirderannik.ee.
На заметку: следующий тур 

ходатайств состоится не позд-
нее начала 2016 года.
Активного написания про-

ектов! 
ЮЛЛЕ МАРИТС, 

исполнительный директор

ИНФОДНИ МЕРЫ "LEADER" СОСТОЯТСЯ:
* 19 марта в 14.00 � в помещении для семинаров Кохтлаского 
    шахтного парка
* 20 марта в 14.00 � в доме Ида�Вируского союза хуторян 
    (Йыхви, ул. Раквере, 27)
* 21 марта в 14.00 � в зале Нарва�Йыэсууского горсобрания  
* 26 марта в 14.00 � в зале Тойлаского волостного собрания  
* 27 марта в 14.00 � в Сакаском народном доме 
* 28 марта в 14.00 � в учреждении размещения в Перьятси.

Поселок Синимяэ Вайва-
раской волости годы жил без 
игровой площадки. Та же про-
блема имеется и в других де-
ревнях, но поскольку в Си-
нимяэ без игровой площадки 
оставались также детсадовцы 
и школьники, следовало что-то 
предпринять. В феврале про-
шлого года открылся проект-
ный тур НКО "Совет по сотруд-
ничеству северо-восточного 
побережья", через который 
можно было ходатайствовать о 
деньгах, и НКО "Синимяэский 
СК "Sõnn" решило представить 
проект "Создание игровой пло-
щадки поселка Синимяэ". 
И началось! Проект пред-

ставили, оставалось толь-
ко ждать. Велика же была ра-
дость, когда мы получили от 
Совета по сотрудничеству 
северо-восточного побережья 
положительный ответ, с кото-
рым смогли сделать следую-
щий шаг. Представили проект 
в Департамент сельхозреги-
стров и информации (ДСХРИ 
-  PRIA) - и снова стали ждать. 
В начале апреля пришла и от-
туда прекрасная весть: наш 
проект получил решение о фи-
нансировании!   
В голове теснились мысли: 

годами мы жили без безопас-
ной игровой площадки, теперь 
это время заканчивается - и 
скоро наши дети опять смогут 
лазать, качаться, баловаться и 
играть на роскошной и безо-
пасной игровой площадке... 
В начале июля приступили 

к созданию игровой площад-

ки на склоне Паргимяги. Как 
и любая стройка, эта тоже тя-
нулась чуть дольше заплани-
рованного. Однако к августу, 
когда ребятишки снова приш-
ли в детсад, игровая площадка 
была готова! Поселковые дети 
очень внимательно следили за 
всем рабочим процессом, а по-
рой и сами могли приложить 
руки и помочь взрослым. 
Теперь в нашем посел-

ке есть красивая и безопасная 
игровая площадка. Кроме нее, 
рядом имеется класс для уче-
бы на улице с маленьким наве-
сом, где можно проводить раз-
личные занятия. Там удобно 
как детям, так и их родителям. 
Местоположение площадки 

идеальное, поскольку находит-
ся она в центре поселка, в жи-
вописном месте, там не ездят 
машины и оттуда же дорога ве-
дет к синимяэской смотровой 
вышке и бункерам, то есть там 
ходят и люди со стороны. Пло-
щадка предназначена не только 
для детей наших поселка, шко-
лы и детсада, но и для всех, кто 
показывается в этих местах. 
Судя по прошлому году, можем 
сказать, что играющих на пло-
щадке было много. Это толь-
ко радует. Приглашаем всех ве-
село провести время на нашей 
прекрасной игровой площадке! 
Интересующиеся могут озна-
комиться со снимками по адре-
су: http://album.vaivaravald.
ee/index.php/Vaivara-Lasteaed/
Sinim-e-m-nguv-ljakul-august-
2012-f-Alar-Tasa.
Игровая площадка обо-

шлась в 62260 евро, большую 
часть суммы получили из про-
граммы "LEADER", а покрыть 
собственное участие помогло 
Вайвараское волостное управ-
ление. Изготовило и устано-
вило игровую площадку ТОО 
"Tiptiptap". Большое-большое 
спасибо всем вам! Благода-
ря вам наши дети снова могут 
веселиться и играть на своей 
игровой площадке! Прекрас-

но, что существуют такие воз-
можности ходатайствовать о 
деньгах, ведь это помогает раз-
вивать как общину, так и про-
чую деятельность. Мы очень 
рады своей возможности и на-
деемся, что они будут еще. Же-
лаем сил всем вам!   

От имени 
НКО "Синимяэский 

СК "Sõnn"  -
МАРГИТ МАКСИМОВ

На состоявшемся 7 февраля 
общем собрании члены Сове-
та по сотрудничеству северо-
восточного побережья вы-
брали из своих рядов новый 
состав правления. Если в по-
следнее время мы озабочены 
тем, что молодежь уезжает из 
Ида-Вирумаа, то здесь есть 
для нее примеры. 
КАЛЛЕ КЕККИ был при-

влечен к деятельности Сове-
та по сотрудничеству северо-
восточного побережья с начала 
нынешнего года. Он представ-
ляет нарва-йыэсууский реги-
он. 
ТАРМО КЮТТ тоже вхо-

дит в правление совета с ны-
нешнего года и представляет 
кохтла-ныммеский регион. 
АРДО НИЙДО связан с 

действующей группой со вре-

мени ее учреждения, с ле-
та 2006 года. Являлся членом 
правления с 2008 года; пред-
ставляет кохтлаский регион. 

MAРГУС ПААЛО свя-
зан с действующей группой 
со времени ее учреждения, 
последние 6 лет - в качестве 
председателя правления. Он 
представляет тойлаский реги-
он. 
КАЙДО СЕППАР являет-

ся членом-учредителем Сове-
та по сотрудничеству северо-
восточного побережья и  
представляет вайвараский ре-
гион. 
МЕЭЛИС ТИНТ в правле-

нии новичок, однако в качестве 
члена был привлечен к дея-
тельности действующей груп-
пы последние пару лет. Пред-
ставляет йыхвиский регион. 

Состав правления с января 2011�го по январь 2013�го (слева 
направо): Андрес Ноормяги, Маргус Паало, Тауно Выхмар, Ардо 
Нийдо, Меэлис Кальюранд.

Совет по сотрудничеству 
северо-восточного побережья 
выбрал новое правление

Для развития сельской жизни 
можно ходатайствовать о субсидиях

В апреле НКО "Совет по сотрудничеству северо�
восточного побережья" организует последний тур хода�
тайств по мере "LEADER" в этом периоде. Принимаем 
проектные ходатайства по всем трем мерам.

Мера 1. Развитие предпринимательства и укрепление 
конкурентоспособности.

Мера 2. Улучшение жизненной среды.

Мера 3. Развитие и формирование имиджа общины. 

У синимяэских ребятишек теперь есть безопасная 
игровая площадка

Большую часть суммы на игровую площадку получили из про�
граммы "LEADER".                                                                               3хАлар ТАСА


