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Tegevuspiirkonna elanike arv ja pindala 

 

 Elanike arv 01.01.2021 seisuga Pindala 

Jõhvi vald 1153 116,15 km2 

Toila vald 4018 264,64 km2 

Narva-Jõesuu linn 4479 404,65 km2 

Kokku 9650 785,44 

      

Seoses muudatusega, mille kohaselt kohaliku tegevusrühma tegevuspiirkond on kohaliku 

tegevusrühma liikmeks olevate selliste valdade, sealhulgas vallasiseste linnade ja selliste 

linnade territoorium, mis asuvad maalises ja väikelinnalises asustuspiirkonnas, ei saa uuel 

perioodil Kirderanniku Koostöökogu tegevuspiirkonda kuuluda enam Jõhvi vallast vallasisene 

Jõhvi linn ja Jõhvi küla ning Toila vallast Järve küla, kuna neid arvestatakse linnaliste 

asustusüksustena. Selle muudatuse tulemusel väheneb märkimisväärselt Kirderanniku 

Koostöökogu piirkonna elanike arv - kokku 11 069 elaniku võrra.  

Ida-Virumaa ja eriti Kirde-Eesti, kus asub Kirderanniku Koostöökogu tegevuspiirkond, eristub 

ülejäänud Eestist ja teiste kohalike tegevusrühmade territooriumist väga tugevalt rahvastiku 

koosseisu poolest, suur osa elanikest on mitte-eestlased. Vähene eesti keele oskus muudab 

peaaegu võimatuks eestikeelse meediaruumi jälgimise ning sellest tulenevalt võib kasvada ka 

usaldamatus riigi ja selle institutsioonide vastu. Samal ajal kasvab usaldus muukeelse 

televisiooni vastu. Vähe integreeritud elanikkonna osa on kergem riigivastastes tegevustes ära 

kasutada mõnel välisriigil Eesti siseasjadesse sekkumise huvi tekkimise korral. Seega on väga 

oluline puuduliku keeleoskusega elanikkonna osa sidustamine muu Eestiga ning Kirderanniku 

Koostöökogul on selle sidususe ja usalduse loomisel piirkonnas suur roll. Venekeelse 

elanikkonna kaasamine LEADER-tegevustesse on nõudnud ja nõuab tegevusrühmalt jätkuvalt 

suuri jõupingutusi, kuid Kirderanniku Koostöökogu pikaaegse töö tulemusel on õnnestunud 

aasta-aastalt jõuda aina rohkem venekeelsete ettevõtjate ja kolmanda sektorini. 

 

2014. aastal läbi viidud globaalse ettevõtlusmonitooringu kohaselt vajab Kirde-Eesti siinsete 

elanike ettevõtlikku meelelaadi arvestades eraldiseisvat käsitlemist. Siin täheldati oluliselt 

http://www.kirderannik.ee/


suuremat hirmu ettevõtluses läbikukkumise ees kui mujal Eestis. Kirde-Eesti 

ettevõtlusaktiivsus on võrreldes ülejäänud Eestiga väga madal, mida seostatakse just muust 

rahvusest elanike suure osakaaluga ja nende kultuurilise tausta ning hoiakute erinevusega. 

Seega on ettevõtluse toetamine, sh LEADER-projektitoetuse abil piirkonnas olulise tähtsusega, 

et tõsta ettevõtlusaktiivsust, aga ka selleks, et suurendada usaldust riigiinstitutsioonide ja 

nendelt saadava abi ning toetuse vastu.  

Kirderanniku Koostöökogu piirkonna elanike arv on 9650 ning see jääb alla määruses 

sätestatud 10 000 elaniku piiri. Samas on ainus võimalus elanike arvu suurendada, võttes juurde 

Kohtla-Järve linna alla kuuluvate Kukruse, Sompa ja Oru linnaosade territoorium, mille arvelt 

suureneks tegevuspiirkonna elanike arv 2269 inimese võrra. Sisuliselt on nende asulate näol 

tegemist magalarajoonidega, kus enamasti korterelamutes elavad inimesed omavad töökohta 

väljaspool asulat. Samal ajal näitavad rahvastikutrendid, et elanike arv nendes asulates (nagu 

ka kogu Kirde-Eestis) väheneb pidevalt ning seda on võimatu peatada. Nimetatud asulate näol 

on tegemist paratamatult kahanevate piirkondadega nii elukeskkonna kui ka ettevõtluse 

arendamise seisukohast ning täiendavate investeeringute tegemine neisse ei ole perspektiivne. 

Järgnevatel aastatel muutub olukord Ida-Virumaal ja eriti Kirde-Eestis seoses õiglase 

üleminekuga keerulisemaks, mis tähendab, et piirkond vajab veelgi enam mitmekülgset tuge, 

et aidata lahendada tekkivaid sotsiaalprobleeme (sh tööpuudust). Väljakutseks saab nii 

suurtootmiste sulgemisest mõjutatud kohaliku kogukonna toetamine kui ka kasutusest välja 

jäänud kaevandus- ja tööstusobjektide ning –maastike taaskasutamine. 

Eelnevat arvesse võttes on oluline käsitleda Kirde-Eestit, sh Kirderanniku tegevuspiirkonda 

kõrgendatud tähelepanu vajava piirkonnana ka LEADER tegevuses, kuna eristub muust Eestist 

kultuurilis-etnilise eripära ja paljude teiste näitajate (ettevõtlusaktiivsus, tööpuudus, keskmine 

sissetulek elaniku kohta, elukvaliteet, julgeoleku küsimused jne) poolest. Antud piirkond vajab 

elushoidmiseks oluliselt suuremat pingutust võrreldes teiste piirkondadega Eestis. Samas on 

Kirderanniku Koostöökogul olemas pikaajaline kogemus ja oskusteave ning liikmete ja 

juhtkonna tahe piirkonna arendamiseks. Eeltoodule tuginedes taotleme erisust määruses 

lubatud tegevusrühma elanike arvu osas, mis jääb alla 10 000 elaniku piiri. 

 

 

Tegevuspiirkonda kuuluvad asustusüksused 

 

Narva-Jõesuu linn kuulub Kirderanniku Koostöökogu tegevuspiirkonda tervikuna.  



Jõhvi vald ja Toila vald kuuluvad koostöökogu tegevuspiirkonda osaliselt.  

Tegevuspiirkonda kuuluvad: 

Jõhvi vald Toila vald 

Edise küla Altküla 

Kahula küla Amula küla 

Kose küla Kaasikaia küla 

Kotinuka küla Kaasikvälja küla 

Linna küla Kabelimetsa küla 

Pajualuse küla Kohtla küla 

Pargitaguse küla Kohtla-Nõmme alev 

Puru küla Konju küla 

Pauliku küla Kukruse küla 

Sompa küla Martsa küla 

Tammiku alevik Metsamägara küla 

 Mõisamaa küla 

 Ontika küla 

 Paate küla 

 Peeri küla 

 Päite küla 

 Pühajõe küla 

 Roodu küla 

 Saka küla 

 Servaääre küla 

 Toila alevik 

 Täkumetsa küla 

 Uikala küla 

 Vaivina küla 

 Valaste küla 

 Vitsiku küla 

 Voka küla 

 Voka alevik 

 

 

 

 

Taotletav toetuse summa 

 

Kirderanniku Koostöökogu taotleb strateegia ettevalmistamise toetust 50 500 eurot. 

Sellest esimene osa on 34 500 eurot (kõikidel tegevusgruppidel võrdne), teine osa arvestades 

tegevuspiirkonna elanike arvu (9650 elanikku) on 11 000 eurot ja kolmas osa arvestades 

tegevuspiirkonna pindala (785,44 km2) on 5000 eurot. 

 

 

 

 

 



Kavandatavad tegevused 

 

Tegevuskava koos planeeritavate tegevuste kirjelduse ja eelarvega on lisatud taotlusele Exceli 

tabelina. 
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