
28.02.2020 toimub Sakal 

koolitus „TUNNUSTAV 

JUHTIMINE” ehk kui-

das inimeste juhina oma 

meeskonda innustada ja 

neid ühiste eesmärkide 

nimel pingutama pan-

na?   

Koolitus “Tunnustav juh-

timine” jagab juhtimise 

kaheks – protsesside juh-

timine ja inimeste juhti-

mine -, ning keskendub 

AINULT viimasele, ini-

meste juhtimisele. Kooli-

tuse eesmärgiks on aidata 

juhtidel paremini mõista, 

mis tegelikult töötajate 

madala pühendumuse 

taga on (teadvustada töö-

tajate sisemisi motivaa-

toreid), ja mida juhid 

saaksid igapäevase juhti-

mise käigus ette võtta 

selleks, et töötajate moti-

vatsiooni ja pühendumust 

suurendada. Juhid oman-

davad koolitusel enam kui 

50 mitterahalist juhtimise 

ja -motiveerimise võtet, 

mille praktikas 

kasutusele võtmine tööta-

jate motivatsiooni ja 

koostöövalmidust märki-

misväärselt suurendavad. 

Koolituse viib läbi Kaido 

Pajumaa, 

Motivaator.ee www.motiv

aator.ee 

Tore on tõdeda, et kooli-

tuse grupp täitus imekii-

resti ning osalejate arv 

võiks olla kaks korda 

suurem kui seekord suu-

dame pakkuda. 

Koostööprojekti järgmine 

tegevus on õppereis tutvu-

maks Raplamaa LEADER 

piirkonna ettevõtluspro-

jektidega, kuupäevad 

14.04.-15.04.2020. Olge 

ootel, jagame infot kui 

ajakava paigas! 

 

 

 

Tulekul koostööprojekti “Ettevõtjate 
võrgustumine” koolitus 

Jätkame ühisprojekti Muutustega 
kohanemine. Vol. 2 “tegevustega 

Järgmiseks ühisprojekti 

tegevuseks on kavas meie 

projektipartneri Bauhof 

Grupp OÜ tegevus, kus 

saame uudistada uusi tren-

de maja või korteri remon-

diks. (Kuupäev on veel 

lahtine.) Kevad ju kohe-

kohe tulemas! Ja kui päike 

kõrgemalt tuppa piilub, 

tekib naisperel  (loodame et 

ka meestel) kindlasti soov 

majapidamist värskendada. 

Oleme ette valmistamas ka 

aprillikuu tegevust, mis 

viib meie piirkonna inime-

sed Rootsi, kus plaanime 

kohtuda Stockholmi Eesti 

Maja inimestega ning saada 

osa ka ühest väikesest lin-

natuurist.  

Pange kalendrisse kirja 

kuupäevad: 22.04.-

25.04.2020, siis väisame 

Stockholmi eestlasi. Grupi 

suurus 16 osalejat. 
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10.12.-11.12.2020 võtsime kokku Kirderan-

niku Koostöökogu ja Virumaa Koostööko-

gu asjaosalised ning saime osa koostööpro-

jekti “Pealinnast piirilinna” partnerite: Part-

nerid, Arenduskoda ja Põhja-Harju turismi-

tegemistest. 

Lammasmäe puhkekeskus võttis meid vastu 

juba kaugele paistva suitsusambaga, neil oli 

käsil suitsusauna kütmine! Tutvusime mit-

mekesiste saunatamisvõimalustega ja olime 

meeldivalt üllatunud. 

Ubjal asuv puiduettevõte Fer Project OÜ 

müüb oma suure osa toodangust ekspordiks 

ning seda oli hea näha, kuidas LEADER 

toetus aitab ettevõttel arenguhüpet teha. 

Valgejõe Veinivillast olime kuulnud ja 

toodangut isegi mekkinud, kuid kohapealne 

pakkus ikka väga meeldiva üllatuse! Kes 

pole veel käinud, siis minge! Ja kindlasti 

sööge praadi, mille kõrvale pakutakse Eesti 

parimat kastet. 

Ajaveski, kus kogukond käib koos käsitöö-

ga tegelemas, on vana veski ümber ehita-

nud, kus ajalooline on kõrvuti uudsega. 

Hea, et Margitil selline unenägu pähe tuli! 

Rootsi-Kallavere muuseumis olime aastat 8 

tagasi käinud ja nüüd oligi hea võrrelda, 

kuidas üks külaselts ühisel jõul toimetades 

pika sammuga edasi liigub. 

Selle päeva viimaseks külastuskohaks oli 

Öko-SPA Harmoonikum, mille perenaine 

Ene laiendab oma tegevusi õppides juurde 

nippe, kuidas tervelt ja õnnelikult elada. 

Ajalooline Kostivere kultuurimõis saab 

tervemaks ja korda kild-killult, kuid järje-

kindlalt ja kogukonda kaasates. Kiikasime 

sisse ka samas hoones asuvasse Põhja-Harju 

tegevusgrupi kontorisse. 

Lauli loovstuudio, mis asus ülesleidmatus 

kohas, toimetab agaralt. Saime osa perenai-

se harfimängust ja soojadest kuklitest, oli 

väga koduselt mõnus olemine! 

Sõmeru mõisa ait-kuivati on saanud uue 

hingamise, seda ka suures osas tänu 

LEADER toetustele, millele lisandub eest-

vedaja suur entusiasm. 

Viimaseks külastuskohaks oli Lontova seik-

luspark, mis üllatas samuti kiire arenguga. 

Seikluspargile ja kohvikule on kerkinud 

lisaks saun, majutusruumid ning suur söögi-

saal. Üliettevõtlikud inimesed! 

Hea oli tõdeda, et väikesed LEADER toetu-

sed muudavad maailma ja koostöös peitub 

jõud!  

 

Alati ei peagi sõitma pealinnast piirilin-

na, võib ka vastupidi, nagu meie tegime! 

 

Fotodel:  

üleval vasakul: Lauli loovstuudio perenaine 

harfimängu ja oma loovteraapia kogemusi tut-

vustamas 

üleval: Kostivere kultuurimõisas 

all vasakul: grupipilt aastast 2019 

all paremal: grupipilt aastast 2011, koht sama 

mine, hindamise töökorra muudatuste 

kinnitamine ja jooksvad küsimused.  

Järgmine üldkoosolek toimub juba juunis, 

kus kinnitame eelmise aasta majandus-

aasta aruande. 

 

Fotol: koostööprojekti “Pealinnast piiri-

linna” trükised on valmis jagamiseks! 

17. jaanuaril toimus Narva-Jõesuus liik-

mete üldkoosolek. 

Üldkoosoleku päevakorras oli 2019. a 

oktoobrikuu taotlusvooru hindamistule-

muste kinnitamine, 2020. aasta rakendus-

kava muutmine (jääkide lisamine 2020. a 

taotlusvoorudesse), meetmelehtede muut-

mine (maksimaalsete toetussummade 

vähendamine ja projekti elluviimise aja 

lühendamine), hindamise nimekirja muut-

Leht 2 

Koostööprojekti “Pealinnast piirilinna” õppereis 

Liikmete 
üldkoosolek 

KIR DER A NNI KU I NF OLE HT  



NR  4 0  

lauale palju, kuid meile meeldis mõte, et logo 
peaks olema seotud Kalevipojaga, õigemini Kale-

viga. Miks?  

Väljavõte eeposest “Kalevipoeg” 

Peres kasvis kolmi poega, 

Taaralaiste taimekesi. 

Üks neist veeres Venemaale, 

Teine tuiskas Turjamaale, 

Kolmas istus kotka selga, 

Põhjakotka tiiva peale. 
 See, kes veeres Venemaale, 

Kasvis kauniks kaubameheks, 

Poe-poordide punujaks, 
See, kes tuiskas Turjamaale, 

Sirgus vapraks sõameheks, 

Tõusis tapperi tautajaks. 
See, kes sõitis kotka seljas, 

Põhjakotka tiiva peale, 

Lendas palju, liuges palju, 
Lendas tüki lõune poole, 

Teise tüki tõusu poole, 

Sõitis üle Soome mere, 
Liuges üle Lääne mere, 

Veeres üle Viru mere, 
Kunni õnne kohendusel, 

Jumalikul juhatusel 

Kotkas kõrge kalju peale 
Viskas mehe Viru randa. 

 

Päite pank on legendide järgi paik, kuhu 
«jumalikul juhatusel, kotkas kõrge kalju peale, 

viskas mehe Viru randa» maandus Kalevipoja isa 

Kalevit kandev kotkas.  
Päite pank aga teadagi asub meie piirkonnas.  

 

 
Praegusel logol on nii Kalev kui kotkas.  

Aastal 2006 tegi Kalev Prits esimesed logonäidi-

sed ja olid need sellised nagu allpool näha: 

Kasutusel oli kõige esimene neist, kus tekst oli 

valgega sinisel taustal. Logo peegeldab hästi 

siinset piirkonda: meri ja päike! 

2010.-2011. aastal toimus logo uuendamine ja 

valik ei olnud üldse lihtne. Tookordsed lahendu-
sed töötas välja OÜ Ecwador.  Variante toodi 

Traditsiooniline aastalõpuseminar toi-

mus sedakorda 17. detsembril Narva-

Jõesuus kohvikus Lemmik. 

Perekohvik Lemmik tähistas läinud 

suvel oma 30. tegevusaastat ja on siin-

setele inimestele tuttav oma rahvusliku 

eripära, heade toitude ja kultuuri poo-

lest. Ka meile pakkus lahke pererahvas 

killukest mustlaskultuuri, oli meeleolu-

kas ja vahva õhtupoolik! 

Nagu tavaks, korraldasime selgi korral 

oksjoni, millega kogusime tulu ühe 

pere toetuseks. 

Aitäh kõigile oksjonikauba annetajate-

le, ostjatele, läbiviijatele ja muul moel 

panustajatele! Järgmisel aastal jälle! 

 

 

Oksjonikaubaks läks muu hulgas ühislaul 

“Kui Kungla rahvas” ja Reinu pintsak 

 

Leht 3 

Sirvides vanu faile ehk logolugu 

Aastalõpuseminar 

Oksjonitulu kogusime 1145 

eurot, mis läheb heategevuseks 



 

Tulemas on taotlusvoor! 

2020. a kevadel avame uue taotlusvooru. Avatud on meede 1 (ettevõtluse 

arendamine ja kompetentsi tõstmine) ja meede 2 (elukeskkonna arendami-

ne), projektitoetuse avaldused tuleb esitada e-pria keskkonnas 23.04.-

03.04.2020 kell 16:00. Hindamise tähtaeg on 15.06.2020. 

Infopäevad toimuvad: 

 

11.02.2020 algusega kell 14 Jõhvis, talupidajate liidu majas 

13.02.2020 algusega kell 14 Toila vallamajas 

18.02.2020 algusega kell 14 Narva-Jõesuus, Meresuu SPA konverentsiruu-

mis 

17.02.2020 algusega kell 14 Jõhvis, talupidajate liidu majas 

Ootame kõiki taotlejaid infopäevale! 

 

Kõikidel infopäevadel osaleb Tartu Laenu-hoiuühistu Jõhvi kontori juhataja 

Ralf Burk, kes tutvustab pärast LEADER-meetme infopäeva Tartu Laenu-

hoiuühistu tegevusi ja laenu saamise võimalusi. 

Keskväljak 1-230, Jõhvi 

MTÜ KIRDERANNI KU 

KOO STÖ ÖK OGU  

Millises suunas võiks maaelu areneda ja 

kuidas saad sellele kaasa aidata?   

Maaelul on Eestis tohutult arenguruumi. 

Aastakümneid on paljuski maaelu ja siin 

elamist negatiivselt mõjutanud linnastumise 

suurenemine. Inimestele tuleb luua võima-

lusi maaettevõtlusega aga ka maaturismiga 

tegelemiseks, et luua siia piirkonda juurde 

töökohti, et meil oleks laual Viru toit ja Ida-

Virumaa populaarsus ja maine kasvaks 

kogu Eestis. Selleks tuleks aga fokusseeri-

tult toetada nii ettevõtlust kui kohalike ini-

meste ettevõtlikust, et ideed jõuaksid teos-

tuseni ja laiema mõjuni meie kogukonna 

heaks. 

Fotole mahtus lisaks Arturile ka Aare ja 

nagu liiklusmärk ütleb, et rohkem mehi 

(Järuska) sillale ei mahugi. Pilt on üles 

võetud 2016. a  kevadel. 

Millisel elualal igapäevaselt tegutsed ja 

millist organisatsiooni Kirderanniku 

Koostöökogus esindad?  
Igapäevaselt tegutsen eraettevõtjana põllu-

majanduses ja olen Arro Talu OÜ omanik. 

Oleme ettevõtte tegevuse suunanud põhili-

selt teraviljakasvatusele ja viimastel aastatel 

vähemal määral ka köögiviljakasvatusele. 

Lisaks igapäevasele tööle põllumajanduset-

tevõtjana töötan Päästeametis päästjana, 

Sillamäe päästekomandos. Kirderannikus 

esindan Arro Talu OÜ-d.  

Kui kaua oled maal elanud ja mis sind 

siin köidab? 
Olen maal sündinud ja ülesse kasvanud, see 

keskkond on mulle omane, metsad, põllud.  

Toila on minu kodukohaks olnud terve 

minu elu ja kaunimat paika on Eestimaal 

keeruline leida! Maal elades saame õpetada 

järeltulevatele põlvedele ise toidu kasvata-

mise võlu ja teisalt ka seda, kuidas looduses 

toimida. Kuidas keskkonda enda ümber 

hoida, kuidas saab meie toidulauale leib ja 

kui ettearvamatu ja muutlik võib olla Eesti-

maa loodus.  

Persoonilugu - Artur Gabriel 

 

 

Telefon: +372 332 2024 

ja +372 5345 0720 

E-post: lag@kirderannik.ee 

 

www.kirderannik.ee 

 


