
Projektide esitamise aeg 

on 14.10.-31.10.2019. 

 

Infopäevad:  

03.09. 13:00 Jõhvis  

05.09. 15:00 Toilas   

16.09. 14:00 Narva-

Jõesuus 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Selleaastane avatud talude 

päev toimus Eestis juba viien-

dat korda.  

LEADER tegevusgrupid on 

kaasatud avatud talude päeva 

korraldamisse kohalikeks 

koordinaatoriteks ja nii jagasi-

me taludele/organisat-

sioonidele suunavaid infotahv-

leid, kuulutusi, õhupalle ja 

kaarte. Samuti on meie üles-

andeks pärast ürituse toimu-

mist koguda infot külastajate 

arvu kohta. 

Sel aastal osales Ida-

Virumaalt 13 ettevõtmist, sh 

Kirderanniku Koostöökogu 

piirkonnast Toila käsitööve-

randa, Konju kitsefarm, 

Pimestiku talu, Vaivara Sini-

mägede muuseum ning Narva

-Jõesuu koduloomuuseum 

koos MTÜ-ga Meie Pagar. 

Uuteks tulijateks nende hul-

gas Toila käsitööveranda, kes 

pakkus külastajatele lisaks 

muule ka kaltsuvaiba kudu-

mist ning uksed avas talude 

päeval esmakordselt Narva-

Jõesuu koduloomuuseum.  

Kokku käis Ida-Virumaa külas-

tuskohtades üle 7000 inimese. 

Kõige tähtsam on aga meele-

olu, mida ettevõtjad said inimestelt läbi positiivse tagasiside. 

Tundub, et avatud talude päeva üritus, mille idee tooduna Ees-

tisse Ahvenamaalt, läheb korda kõigile, nii osalejatele kui külas-

tajatele.  

Nii nagu sellesuvine avatud talude päev vältas kaks päeva, on 

ka järgmisel suvel kavas hoida talude uksi avatuna kahel juuli-

kuu päeval: 18. ja 19. juulil 2020. 

Ettevõtjad on nutikad oma üritust korraldama. Pea kõikjal on 

avatud ühepäevakohvikud, kavandatakse kontserte ja muid 

etteasteid ja mis kõige vahvam, et kaastakse kogukond: naabrid 

pakuvad oma käsitöötooteid, keegi õpetab oma meisterdamis-

oskusi lastele või noortele, keegi mängib pilli, keegi maalib.  

Kokkulepe ilmataadiga pidas ka sel aastal.  

 

 

Fotol: Lammas ja Roos OÜ külalised said oma elukoha märkida 

kaardil nööpnõelaga  
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Üle-eestilisi LEADER suvese-

minare korraldatakse aas-

tast 2008. Igal aastal toi-

mub seminar erinevas Eesti-

maa nurgas ja korra ka 

Lätis. Nüüd oli järg jõudnud 

Ida-Virumaale. 

14.-15. augustil 2019 toi-

munud seminari eesmärgiks 

on omandada teadmisi 

"saalist välja" põhimõttel 

ning seekordse seminari 

teemaks oli arukas küla. 

Kuna aruka küla mõiste on 

Eestis defineerimata, siis 

tahtsime töögruppides selle-

ni jõuda. 

Esimesel päeval toimusid 

arutelud neljas külas: meie 

piirkonnast Kahulas ja Pü-

hajõel (tehnilistel põhjustel 

küll Toilas) ning Virumaa 

Koostöökogus Miila külas 

ning PAKi piirkonnas Avinur-

mes. Lisaks aruteludele 

külastati kohtadel kahte-

kolme LEADER projektitoe-

tust saanud objekti.  

Pühajõe Tegijate Seltsi pro-

jektitutvustuse järel ootasi-

me endi hulka maaelumi-

nistrit hr Märt Järvikut koos 

nõunik Maido Pajoga. Nii 

saidki Rajamõisa OÜ projek-

tiga, kus toetust antud liha-

jahutuskambri ja lihatöötle-

misseadmete soetamiseks, 

tutvuda ka minister isikli-

kult. Rajamõisa talu pere-

mees Sulev Reelo oli lisaks 

projekti tutvustusele valmis-

tanud ette ka liha degustee-

rimise. Usun küll, et Raja-

mõisa lihatooted on nüüd 

kergemalt ülesleitavad eri-

nevatest müügikohtadest, 

sh Viimsist. Nii maitsvalt 

valmistatult liha lihtsalt su-

las suus! Ja kiidusõnu Raja-

mõisa lihale jagus ka järg-

mise päeva seminaril! 

Sirle Sommer-Kalda oli Pü-

hajõe tegijate seltsi esinda-

jana maaeluministrile ja 

tema nõunikule valmistanud 

ette veel ühe kohtumise, 

mis toimus Pühaoru talus. 

Pererahvas ning head sõb-

rad ootasid meid vaatamata 

suurele vihmasajule väravas 

ja oli rahul, et said oma 

igapäeva rõõmusid-muresid 

jagada ministriga otse su-

heldes.   

Seminaripäev jätkus õhtuse 

osaga Toila SPA-s, kus muu 

hulgas tutvustas oma rah-

variiete soetamise projekti 

lustakalt läbi tantsu Jõhvi 

Rahvatantsuselts Gevi.  

Omavaheline vabas õhkkon-

nas õhtune suhtlemine ku-

lus LEADER tegelastele mar-

jaks ära. 

Teise päeva hommik algas 

sportlikult Navicup orientee-

rumisega, mis tutvustas 

põgusalt Toilaga seotud 

inimesi ja merekallast. Ime-

line loodus jäi kõigile hinge! 

Teine seminaripäev kulges 

töögruppides tahtes ära 

määrata aruka küla mõistet.  

Vahel on hea kui kõik mõis-

ted ei olekski väga üleregle-

menteeritud, vaid jätaksid 

tervele mõistusele ka pisut 

ruumi. Ju nii saigi! 

Paljud seminaril osalejatest 

polnud varem Toilas (või ka 

Ida-Virumaal) käinud ja nii 

kutsusime neid Ida-

Virumaale tagasi.  

Fotodel: Tutvustasime küla-

listele vastvalminud Tammi-

ku mänguväljakut. Maaelu-

ministri vastuvõtmine Püha-

oru talus. 
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Iga-aastane 

LEADER 

suveseminar 

toimus 

esmakordselt 

Ida-Virumaal 
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2019. aasta teine taotlusvoor on ava-

tud 14.10.-31.10.2019. Projektitoetuse 

avaldusi võetakse vastu läbi e-pria 

keskkonna eelnimetatud ajavahemikul.  

Seekord on avatud vaid üks meede: 

ettevõtluse arendamise ja kompe-

tentsi tõstmise meede, kus taotleja-

teks saavad olla mikro– ja väike-

ettevõtjad.  

Hindamise ja projektitoetuse avalduste 

tegevusgrupi poolt PRIAsse esitamise 

tähtaeg on 31.01.2020., mis tähendab, 

et taotlejad ei saa varem oma 

projekti tegevustega alustada. 

Soovitus kõigile taotlejatele on 

tulla infopäevale, valida on see-

kord 3 kuupäeva hulgast. 

03.09.2019 algusega kell 13 toi-

mub infopäev Jõhvis, talupidajate 

liidu majas. 

05.09.2019 algusega kell 15 toi-

mub infopäev Toila vallamajas. 

16.09.2019 algusega kell 14 toi-

mub infopäev Narva-Jõesuus Me-

resuu SPA konverentsiruumis Talv. 

Soovime ettevõtetele edu ja ootame hästi 

läbimõeldud projekte! 

Fotol: OÜ Fulton Service ruloonipress 

nerluskogu, Rohelise Jõe-

maa Koostöökogu, Kodu-

kant Läänemaa ja Mulgimaa 

Arenduskoda. 

Üritus toimub 10.-13. sep-

tembril ning keskseks toi-

mumiskohaks on Pärnu. 

Konverents hõlmab väga 

palju erinevaid tegevusi: 

peetakse seminare, tehakse 

Rahvusvaheline LEADER 

konverents LINC kannab 

seekord aastanumbrit 2019 

ja toimub juba 10. korda. 

Esimene LINC konverents 

toimus 2010. aastal Aust-

rias.  

LINC 2019 korraldajateks 

on neli Eesti LEADER tege-

vusgruppi: Pärnu Lahe Part-

temaatilisi õppekäike erine-

vatesse piirkondadesse, 

võetakse mõõtu spordis ja 

degusteeritakse kohalikke 

tooteid. 

Kirderanniku Koostöökogust 

osalevad LINC 2019 konve-

rentsil juhatuse liikmed Pille 

Sööt ja Sirle Sommer-Kalda 

ning tegevjuht Ülle Marits. 

T A O T L U S V O O R U  I N F O  

L I N C  S E E K O R D  E E S T I S  

J U H A T U S E  L I I K M E D  S O O M E S  

da Suupohja piirkonnas, 

Kauhajokis, toimuvat Soo-

me suurimat toidumessi, 

mis sel aastal toimub juba 

29. korda. Lisaks tutvutakse 

tegevusgrupi LEADER edu-

lugudega ning arutatakse 

edasisi koostööprojekti või-

malusi mõlema piirkonna 

ettevõtjatele.  

LEADER Suupohja tegevus-

gruppi kuulub 5 omavalit-

sust: Isojoki, Karijoki, 

Kauhajoki, Kurikka ja 

Teuva.  

24.-25. oktoobril ootame 

Eestisse külla LEADER 

Suupohja liikmeid. 

 

Alates Soome tegevusgrupi 

LEADER Suupohja külastu-

sest meie juurde juuni algu-

ses oleme kaalunud erine-

vaid koostöövõimalusi, mida 

ülelahe naabritega teoks 

teha. 

Juhatuse liikmed Pille Sööt, 

Sirle Sommer-Kalda, Mehis 

Luus ja Kaido Seppar sõitsid 

31.08.-03.09. Soome  tege-

vusgrupile külla, et külasta-

Taotlusvoor 

toimub 14.10.-

31.10.2019. 

Avatud on 

meede 1, 

ettevõtluse 

arendamine ja 

kompetentsi 

tõstmine. 
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Keskväljak 1-229, Jõhvi 

tel 332 2024 

e-post: lag@kirderannik.ee  

Fotol: Aare Rebban oma elemendis, tookord Kihnus 

M T Ü  K I R D E R A N N I K U  

K O O S T Ö Ö K O G U  

vahel, siis nüüd on märkideks veel ohutu-
mad ja ilusamad ja paremini märgatavad 
täispuhutavad pülonid.  

Kui kaua oled maal elanud ja mis 
sind siin köidab? 

Maal olen elanud sünnist saati. Kuigi tähti 
närides - sündisin tegelikult linnas. 
Selles, mis nüüd 2024. aasta Euroopa 
kultuuripealinnaks tituleeritud. Või mingis 
mõttes sündisin hoopis Lätis? Ühes külas. 

Meie pere elas tol-aal Kambja kandis 
külas mille nimi on Lätiküla. Siinkohal 
tervitused lätikülalistele! Rahvuste paa-
bel. Sündisin Tartumaal Lätikülas Tartu 
linnas stomaalase ja võromaalase 
võsukesena. Aga muidu olen eestlane. 
Aga öeldud on, et olen hoopis kapsa alt 
leitud. Saa siis aru! 
Köidab see, et… linn ei köida. Korraks 
köidab ikka linn kah, aga üldiselt on 
mõnus isegi kehvema ilmaga hommi-
kusööki ikkagi õues-toas süüa. Mitte 
lihtsalt et teed akna lahti ja aimad 
trammi või autodevoolu aknast sisse sõit-
vat. Kitsi ma ei pea. Poja kassi pean… 

paitama. Aga meeldib siiski kui muru 
niidab ära masin ja ise pean vaeva 
nägema pigem vaid trimmerdamisega. 
Elan maal, aga klassikalises mõttes väga 
maainimeseks ma ennast ei pea, sest 
peenarde rohimine ja isegi mahlatege-
mine mind ei köida. Aga maalt kõike 
muud teha (sh vt esimese küsimuse vas-
tus) on hiiglama mõnus. Mingis mõttes 
on kahju, et maa mitmel pool ära lin-
nastub, aga eks me kõik ajame ju muga-
vust taga. Vahel tuleb ikka meelde mil-
line on tänavale pudenenud hobusesõn-
niku lõhn. Omal ajal ajas isa neid 
labidaga ära koristama kui me oma 

PERSOONILUGU– AARE REBBAN 

 

Millisel elualal igapäevaselt tegut-
sed ja millist organisatsiooni Kirde-
ranniku Koostöökogus esindad?  

Tere!  Minu nimi on Aare. Tänasel peol… 
Olen kõva pidutseja. Mitte selles mõttes, 
et pidutsen, aga pidudele satun keskmi-
sest inimesest ehk tihemini. Üle-eelmisel 
laupäeval olin pulmavanem, eelmisel 
viisin nö kakskeelse ettevõtte suvepäevi 
läbi, sel nädalavahetusel olen laada 
läbiviija ja jõuan ka pulma juhtida, järg-
misel nädalavahetusel olen taas pul-
mavanem… 
Tänu headele ja tublidele kolleegidele või 
öelda, et tegelen ka toitlustamisega. 
Põhimõtteliselt saab minu käest kogu 
riistvara mida peoks vaja - nõud, telgid, 
heli- ja valgustehnika ning mööbli seal-
hulgas. 
Juubilar, suvepäevalised, noorpaar või 
jõuluvanaootel lastetrobikond peab endal 
olema. 
Kirderanniku koostöökogus esindan Jõhvi 
Tiibvarjuklubi MTÜ-d. 
Viimasel ajal oleme klubilastena nii 
mugavaks muutunud, et mootorit väga 
enam selga vinnata ei viitsi - pigem 
meeldib vabalend mägedes (ja selleks 
tuleb üldjuhul kuhugile soojale maale 
lennata) või äärmisel juhul vintsi otsast 
õhku tõustes. Järgmisel aastal on kohe 
mai alguses Jõhvis jälle Motovarjuspordi 
Eesti meistrivõistluste etapp. Tänu 
omaaegsele LEADER-toetusele on nende 
korraldamine oluliselt lihtsam ja tule-
muste mõõtmine täpsem. Kuigi - ka len-
nuspordis muutub maailm väga kiiresti ja 
see mis kunagi oli nö viimane sõna, on 
nüüd juba retro. Näiteks - kui varem 
sooritasime madallende pikkade tokkide 

hobune seda kellegi värava ees 
juhtus puistama. Siis see lõhn ei 
meeldinud. Nüüd tunduks see lausa 
aroomina. Nii nagu on üks maailma 
ilusamaid helinaid õrn ketikõlin öises 
lehmalaudas… lapsepõlves olen palju 
kordi Kambja kandis karjalauda 
öövalvurist vanaema asendanud. 

Millises suunas võiks maaelu 
areneda ja kuidas saad sellele 
kaasa aidata?   

No on ikka küsimused! No nii palju 
võiks riik ja maaeluminister ikkagi 
teha, et igal maainimesel oleks oma 
mets ja järv. Ja kaubanduskeskus 
koos kohviku ja itaalia restoraniga 
jalutuskäigu kaugusel. Noh, maali-
inide bussijaam ja trammipeatus 
muidugi kah. Igaühele võiks ehitada 
pilvelõhkuja, et toast oleks kaugele 
näha. Ja igale lennuhuvilisele peaks 
aia nurka mõne korraliku mäe kokku 
lükkama, siis nende nõlvadelt oleks 
hea tiibvarjuga startida. Siin tasuks 
ka KOV-il pisut vaeva näha. Eeskuju 

tasuks võtta näiteks Hispaania KOV-
idega. Eelkõige Tenerife omavalit-
sustega. Neil on mägede ja sooja 
ilmaga päris palju kogemusi. No 
privaatsus peaks muidugi jääma. Et 
lähim naaber oleks kaugemal kui  
ilutulestiku pauku kuulda on. Aga 
alustama peaks sellest, et igal maja-
pidamisel oleks õunapuu. Siis saaks 
selle all pikutada ja oodata kuni 
mõne õunaga koos ka hea idee pähe 
potsataks. 
Kui selle õuna ära ootan, siis saan 
kohe ka selle ära öelda kuidas mina 
maaelu arengule kaasa saan aidata. 

www.kirderannik.ee 


