
Jõledad jälle põllal
7. juulil toimus Pootsis soparaIli
"Pootsi Jõle" 2. etapp. Korraldajateks
perekonnad Rand ja Leerimaa. Ilm oli
fantastiliselt palav ja tuulgi oli tellitud
õigest ilmakaarest - sopa asemel
lendas kuiva mulda kirdesse.

Motosport on juba ettearvamatu ja nii
tabas valus löök seekord Alarit ja
tema kamraade, kuna VW Derby
otsustas laste sõidu ajal üles öelda.
Mis teha, autosport on juba selline.
Nii jäi peale Alari ja Aivari ka kahel
poisil, Argol ja Marvinil, sõit
sõitmata, ehkki eelmisel päeval
parandati aegu ring-ringilt. Alar
lohutas end sellega, et Häkkinenil jäi
start üldse tegemata. Paremini ei
läinud ka Valduri perel, kuid
purunenud kumm õnnestus välja
vahetada ja vähemalt Valdur sai
osaleda kiirendussõiduni. Avamis

ringil jäi seisma ka Rando VW Derby,
kuid õnneks oli viga tühjas
bensiinipaagis!
Sellele etapile registreerus juba 17
autot 22 mehe ja 5 poisiga. Paraku jäi
lõpuni võistlemata ühel ZAZ-il, Bagil
ja Datsunil.

Raja pikkus oli
500 m. Sõita tuli

kaks ringi
järjest.

Parimad aja peale
sõitjad olid:
1. Rando Rand

VWDerbyl,
2. Jaan Lahe

Bagil,
3. Tarmo Laan

Datsunil.

Järgmisena
toimusid paaris
sõidud:
1. Rando Rand,
2. Margus Jamstsinski ZAZ-il,
3. Alar Siinne Zigulil.
Kiirendussõitude· võitjaks osutus Paul
Karotamm ZAZ-il.
Poistest:
1. Gerdo Karotamm,
2. Mikk Lindal

Esitati ka üks "protest" - Kairi kurtis,
et täna alanud põllumajandus
loendusel j ääb tal üles andmata 10 kg
maasikaid ja 5 kapsapead.
Sellekohase trahvikviitungi esitas ta
SaekaIe. Viimane oligi päeva

jutukamaid mehi, kes imestas sellegi
üle, et autokummid vastu maad
käivad ... Põneva etenduse andsid

paarissõidul Valdur ja Paul - kord
Paul peal, siis Valdur ja lõpuks ikkagi
Paul. Vasakule küljele jäi aja peale
sõidul pidama Tiidu Jürka roheline
sapakas.
Päevoli tore ja ürituse populaarsus
märgatavalt tõusnud. Sügisel toimub
kolmas etapp. Kohtumiseni!

Pealtnägij a
Karin Mitt
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Põllumajandusloendus
piirkonnad on
pahandage ega
juurde eelring-

• kalandus (müügiks kasvatatava ja
püütava kala kasvatus- ja püügikohad,
paadid ja kalapüügivahendid),
• metsamaa (ha) ja puistute
tagavara (1000 tm),
• raietööd (tm), metsauuendustööd
(ha), metsateede rajamine (km),
kuivendustööd (ha), metsamasinad ja
-seadmed,
Põllumajandusloenduse järelküsitlus
periood on 30.juulist 13. augustini
200 La. Valikulisel järelküsitlusel
kogutakse andmeid loendusandmete
kvaliteedi ja loendusobjektide kaetuse
kontrollimiseks. Küsitleb loendajate
juhendaja. Loendusega kogutud
andmeid kasutatakse üksnes statis
tilistel eesmärkidel. Neid ei
avalikustata ega anta üle kolmandatele
isikutele.

Kõik loendustöötajad kannavad
nähtavat plastilist töötõendit, millel on
unikaalne number, loendaja nimi ja
värvifoto, Statistikaameti logo ja
põllumajandusloenduse logo.
Loendajal on õigus külastada
küsitletavat loendusperioodil kella
8.00 kuni 22.00. Töövahendid on

loendajal spetsiaalses loendaja
portfellis. Statistikaamet loodab, et
küsitletavad suhtuvad loendajasse,
kelle tööpäevad on pingelised,
mõistvalt ning leiavad aega, et
vastused ette valmistada.

Statistikaamet

majapidamisest
(osatähtsus kogu
saadud sissetulekust

Kuna loendajate
suured, siis ärge
muretsege kui teie
käigul ei jõuta.
Põllumajandusloenduse loendus
periood on 15. juulist 29. juulini
2001. a. Loenduse ajal küsitleb
loendaja küsitletavat isikut ja kannab
andmed loenduslehtedele.

Loendaja poolt esitatavad
küsimused puudutavad järgmisi
valdkondi:

• majapidamine,
• maakasutus (hektarites täpsusega
0,01), valduses oleva maa jaotus
(kasutatav põllumajandusmaa kasva
tatavate kultuuride kaupa, metsamaa
ja muu maa, sh kasutamata põllu- ~
majandusmaa, veekogude all olev
maa, kasvuhoonete pind ruut
meetrites),
• loomade ja lindude arv (veised,
lambad, kitsed, hobused, sead,
küülikud, mesilaspered, karus
loomad),
• traktorid, masinad ja seadmed,
• hoidlad,
• loomakasvatushooned,

• majapidamise tööjõud (alalised ja
ajutised töölised),
• sissetulek

tegevusalati
majapidamisest
protsentides) ,

15.-29. juulil 2001 korraldatakse
taasiseseisvunud Eestis esimene
põllumajandusloendus. Loenduse
põhikorraldaja on Statistikaamet
koostöös kohalike omavalitsuste ja
põllumaj andusloenduskomisj onidega.
Põllumajandusloenduse eesmärk on
saada Eesti põllumajanduse kohta
põhjalikke ja täpseid andmeid, mida
oleks võimalik kasutada põllu
majanduse ja maaelu paremaks
korraldamiseks.

Küsitleteva isiku kohustused ja
õigused:
• Küsitletav isik on kohustatud

andma küsimustele tõeseid ja täielikke
vastuseid.

• Küsitletaval isikul on õigus
tutvuda tema majapidamise kohta
täidetud loenduslehtedega.
Loendusele eelneb 7. juulist 13.
juulini eelringkäik. Selle ajal
külastab koolituse saanud loendaja
oma loendusjaoskonna majapidamisi,
selgitab välja majapidamise maa
suuruse ning põllumajandusloomade
ja -lindude olemasolu. Eelringkäigu
ajal tutvustab loendaja küsitletavale
loendusküsimustikku, annab üle
loenduse korraldamist ja loendus
küsimustikku tutvustava ning enda ja
oma juhendaja kontaktandmeid
sisaldava infovoldiku. Lepib kokku
küsitlemiseks sobiva aja.

, .

REPLIIK
Suvi on aeg, kus võetakse endale
rohkem aega. Eelkõige puhkamiseks.
Selliste palavate ilmadega nagu
tänavu, pole paremat paika
mererannast. Tõstamaa inimesel, kel
pole autot istumise all, või juhtub ta
muidu laisk olema, on lähimaks
kohaks rannamõnude nautlemiseks

Sutirand. Sel aastal aga on randa
jõudmine seotud ebameeldivate
raskustega. Teele on nimelt kohalik
lambakarjus püstitanud tõkkeid. Kas
selleks, et inimesed randa ei saaks või
lambad ära ei jookseks, on selgusetu.
Loomapidamine on igati auväärt amet
ja vajalik pealegi ning karjusele
enesele on ilmselt lambad palju
olulisemad kui inimene. Samuti aitab

lammaste karjatamine võsastuma

kippuvat mereranda puhtana hoida,
mis on ka igati kiiduväärt.
Aga inimestega võiksid Sa, auväärt
lambakarjus, siiski arvestada. Ei ole
eriti meeldiv neid tõkkeid kogu aeg
maha võtta ja särtsu saada. Samuti
pole suurem asi rajal randa mitu korda
sitasse astuda ja mere ääres
lammastega koha pärast võidelda.
Austatud lambakarjus, hindan mina ja
ilmselt ka teised Tõstamaa inimesed

Sinu töökust, aga palun arvesta ka
nendega, kes seal kandis liigeIda
tahavad, eriti praegu.
Kui Sa ise puhata ei taha või ei oska,
lase teistel seda teha. Seda enam, et
see rannaosa, mida suurem osa
inimesi kasutab, on ammu puhtaks
söödud ja lambukesed võib vabalt
ajada tahapoole, kus veel sööki
küllaga paistab olevat. Ega ma ei tea

Sinu kavatsusi: võib-olla tahad Sa

lihtsalt inimesi harida ja harjutada, et
tõsta lammas Eestis samasse

seisusesse, kui lehm on Indias. Aga
ma usun, et see püüe on ette määratud
läbikukkumisele. Eestis on teatavasti

"püha lehma" staatuse ammu juba va
raha endale saanud. Seda vist väärata
ei suuda.

Muidugi on lambad ja lambakarjused
igati auväärsed, millest ka juba piiblis
juttu. Ei leia küll aga ühtegi põhjust,
miks peaks lambaid inimesele
eelistama. Väga tahaks loota, et
'lambaid karjatades õpid Sa ka teisi
inimesi nägema ja järgmine kord
randa minnes ei ole vaja elektrilisi
tõkkeid ületada. Kui see on sündinud,
võib tõdeda, et küllap on hundid
söönud ja lambad kah terved.

Ülekuumenenud suvepoiss
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Jaanipidu Pootsis

Ansambli "Tule taevas appi" solist Rando Rand.

16. juunil sai Sepa talu mändide all
peetud kena jaanipidu. Korraldajaks
perekond Rand koos sõpradega.
Reklaami tehti juba varakult ja
võimsalt. Ene valmistatud pilku
püüdvatel värss-plakatitel kajastus
kogu informatsioon toimuvast.
Kell 11 alustati laadaga. Müüdi ja
vahetati "kodukootud" kaupu. Kairi ja
Kristiina Tõstamaalt olid valmistanud
kohalikust savist toredaid suveniire,
millede seast valisin ise ka ühe

lepatriinu. Müüjannad olid peale
maitsvate küpsetiste enestele
vaimukad joogikõrre-parukad
valmistanud. Lisaks sellele pakkusid
nad näomaalingute teenust.
Kõrvalolevas kioskis pakkus proua
Kaidi head hernesuppi, mis sai juba
hommikul kell 6 pliidile pandud.
Alar pani varakult õlleankru käima ja
pakkus laadal Kiviaia mahedat õlut.
Pereema Kairi vehkis hamburgereid
meisterdada ja pisitütar Liis küpsetas
pannkooke. Argo ja Marvin plaanisid
head kalaäri.

Laadal olid esindatud Pootsi pood,
Jaani äri, Seliste pood, Milvi lillede ja
kapsastega, Aimi linikutega. Osta võis
kõike - toitu, jooki, riideid, nänni,
kosmeetikat, vanakraami, raamatuid ...
Sai sõita poniga, osaleda õnneloosis,
proovida täpsust lasketiirus, hüpata
batuudil.

Kell 14 algas Jürissonide suguvõsa
kokkutulek Sepa talus.
Seitsme ajal õhtul algas jaanituli.
Rahvast oli palju ja kõik olid mõnusas

meeleolus.
Vanemate inimeste
imestuseks oli

jaanipeol palju lapsi.
Tegevust oli kogu
aeg. Visati saabast,
puksiti õlekottidega,
tõmmati köit, roniti
teiba otsa pandud
pudeli järele. Reedal
oli palju jooksmist,
et auhindadega õigel
ajal platsis olla.
Õhtust tegevust
pakkusid ka sääsed.
Ainuke, kellega nad ei tegelenud, oli
Kalev. Tema liikus segamatult maikas
ringi. Rando juhatas taas
programmijuhina vägesid.
Esimest korda astus publiku ette
noorteansambel "Tule taevas appi",
kelle avapalaks oli minuvanustele
väga tuttav laul oktoobrilapse
aegadest - "Meie siin
oktoobrilapsed ...". Repertuaar oli väga
mitmeküIgne. Meessolisti Rando
esinemine muutus järjest
enesekindlamaks, naissolistina esines
kogenud esineja Andra. Vahepalaks
tantsisid "Lembelilled" Tõstamaalt.

Et oma keha kergendada, olid Kalev
ja Tarmo meisterdanud paadikujulise
tualeti, mille visiteerijaid ootas
külalisraamat. Selle lehekülgedelt
leiab vaid tunnustavaid kirjapanekuid
nii tualeti kui ürituse kohta.

Peolt lahkudes nägin Kalevit
kükitamas peoplatsi servas, mõtlik

pilk suunatud rahvasse, ja mulle
tundus, et tema hing oli täitunud
sellise rahuloluga, mida tunneb vaid
see, kes midagi suurt korda saatnud.
Jaaniõhtu Pootsis oli väga hästi
korraldatud.

Aitäh Kalevi perele ja teistele
kaasaaitajatele!

Karin Mitt

Tahaksime väga tänada vallavanemat
vallavalitsuse toetuse eest. Täname

kõiki, kes aitasid seda üritust
korraldada. Eriti tahaksime tänada
Sepa talu kauni mändidealuse maa

kasutamise eest ning Niksu pere
pOIsse.

Kalev perega

Ikka veelootame ja loodame.
Juba möödunud aasta suveloli juttu
laululava prozhektoritest mis näitavad
valgust rahvale otse silma ja võimatu
on mingisugustki esinemist pimedas
näha.

Räägitust võis aru saada, et olukorra
parandamiseks on plaanis mingi
lisavalgustus juurde panna.
Siiani on kõik vanaviisi.

Kahju oli viimasest tsehhi külaliste
esinemisest, millest pool (mõne
arvates rohkemgi) menust läks
pimeduse tõttu kaduma. Oleks tahtnud
näha ka tantsijate nägusid ja toredaid

riideid. Paraku pidi leppima ainult
pimeduses liikuvate kujude
jälgimisega. Esinejad olid igati
tasemel ja liuglesid nagu liblikad
tantsupõrandal. Ka saatemuusika oli
võrratult hea. Peas kummitas veel
ainus mõte, et kui saaks seda toredust
ka valguse käes näha.
Tuled otse silma panevad silmad
kipitama ja pea valutama.
Ees on tulemas valla päevad ja võib
olla veel mõni vabaõhu etendus. Ei

taha küll enam oma silmi ega närve
lauluväljakule rikkuma minna. On

lähedalt-ja kaugeltnägijaid inimesi,
keda aitavad vastavad prillid.
Pimeduse vastu aga ei aita miski, ka
esimeses reas istumine mitte, liiati
veel vastu valgust vaadates. Päevad
muutuvad järjest lühemaks. Loodame,
et järgmiseks vabaõhu ürituseks on
see küllaltki tõsine probleem
likvideeritud.

Kõige paremate lootustega vastu
ülejäänud suvele.

Peokülastajad.
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Enn Vainolt jälle kaks raamatut

juuli 2001

Saaremaa raamatukogutöötaja Helge kalamees Jüri Tork" (lk. 13). Edasi
Saar ise.152 0 (e)D "-1.000 0 (v)A "Ost eräridaamatlki,al1:too väJ!Pirjameenutused
mõelnud uue kirjanduszanri, kui
kirjutas Enn Vainole: ''''Raketi
gamison" on tõeline "meestekas"", ja
palus autoril terve pataka raamatuid
juurde saata, sest saarlased loevad
neid meelsasti. Juuni lõpuks tulid
trükist suisa kaks uut raamatut:

jahimehejuttude sarja "Elu kuldsed
päevad" kolmas osa ja kalameestele
mõeldud raamat "Neptunile kingitud
südamed".

viimasel päeval tema kodus Varstu
lähedal Võrumaal, kui rattamatkalt
naastes tema Rebase talus peatusin.
Talu asub sõna otseses mõttes

maailma äärel, sest kohe elumaja taga
haigutab lääne-eestlase arusaama järgi
sügav ja lõputuna näiv org. Peremees
koos abikaasa Ingega pani just heina
kokku, sest enam kui neljakümnele
küülikule on vaja talveks kõvasti
ninaesist varuda. Pärast palava
tööpäeva lõppu tegime keskmisest
pidulikurna õhtusöögi, kus kirjamees
rääkis oma teoste saamisloost.

Kalajuttude kogumik "Neptunile
kingitud südamed" sisaldab kohe
alguskülgedel peatüki "Tõhela

Siberisse, kus V aino 25 aastat
nõukogude ohvitseri kuulsusrikast
ametit pidas. Kui nüüd veel Enn
V aino varasemaid raamatuid sirvida,
siis peale "Raketigarnisoni" esimeses
osas toodud suurepärase olupildi
Stalini-järgse Tõstamaa kandi elust,
naaseb autor meie maile veel ka

järgnevates raamatutes. "Elu kuldsed
päevad" esimeses osas on lugu
"Esimene ajujaht" (lk. 28), mis räägib
hundijahist Virunas, teise osa peatükk
"Kalakratt ja marakratid" (lk. 119)
räägib havipüügist Tõhelas. Seega
võib Vainot auga pidada ka Tõstamaa
kirjanikuks. Vaino ise on selle üle
õnnelik, et tal on mitu kodukohta. Kui
ma veel mainisin, et Tõstamaa mehed
vahel õlle kõrvale ka tema raamatuid
arvustavad, täitus mehe ilme ülima
rahuloluga. "Seda on rõõm kuulda!"
ütles kirjamees.
Kirjanduskriitik Peeter Künstler
avaldas arvustuses "Massiivne kogum
mälestusi" (Sirp, 6.10.2000) siirast
imestust Enn Vaino produktiivsuse
üle. Tänaseks on tema kuue raamatu

kogupaksuseks 1830 lehekülge.
Samas esitas kriitik küsimuse, miks

seda kõike vaja on. Küsisin seda Enn
Vainolt endalt ja vastus oli: "Tahan
endast jälje maha jätta."
Mina vaatan asja pisut sügavamalt ja
kenal suveõhtul Varstu lähedal

Vainoga juttu puhudes leidsin
kinnituse oma mõtetele, mis
puudutavad eeskätt sõjaväememuaare.
Nimelt on Vaino esimene ohvitser,
kes muljetab Nõukogude Armeest,
kus eestlased veel kümme aastat

tagasi agaralt kaasa lõid. Suurele osale
meestest pole vene kroonu teenimises
midagi hirmuäratavat vaid seda
võetakse tagantjärele kui üht
romantilist seiklust, mille samast
tänapäeva noormeestel raske kogeda.
Mina tean vähemalt kolme vene

kroonust rääkivat raamatut, kus asja
kaetakse sõduri silmaga. Vaino
tunnistas, et pärast "Raketigarnisoni"
ilmumist on mitmed eestlastest

endised nõukogude ohvitserid temaga
ühendust võtnud ja nii mõnigi tahaks
isegi memuaare avaldada. Iseasi, kas
neil jätkub selleks järjekindlust, nagu
Enn Vainoi, kes nelja aasta jooksul
on täielikult oma kulu ja kirjadega
välja andnud kuus raamatut.

Harvet Toots

Maarahvas, aidake ära hoida ebaseaduslik tegevus!
Viimase aasta jooksul on sagenenud
põldudel, karjamaadel ja metsades
paiknevate arheoloogiamälestiste
rüüstamine. Sellega tegelevad
inimesed, kes on hankinud endale
metallidetektori ja otsivad selle abil
isikliku kasusaamise eesmärgil maa
sees olevaid vanu metallesemeid 

ehteid, münte jms. Nii lõhutakse
muistseid kairneid ja ohvripaiku ning
tekitatakse eesti teadusele ning
kultuurile korvamatut kahju.
Varanduseotsijad käivad ka mööda
vanu külakohti ja taluasemeid,
lõhuvad laiali kiviaedu ning
majavaremeid. Seaduse järgi kuulub
kõik maa seest leitu, millel pole enam
omanikku teada, riigile. Seega on

igasugune varanduseotsimine ja selle
omastamine ebaseaduslik. Muinsus

kaitseinspektsioon pöördub omavalit
susorganite ja kogu maaelanikkonna
poole palvega mitte lubada isikuid,
kellel puudub Muinsuskaitse
inspektsiooni vastav luba, tegeleda
eravalduses olevatel, valla- või
riigimaadel ebaseadusliku tegevusega.
Seaduse kohaselt tohib

muinsuskaitseobjektidel teha vaid
teaduslikke uuringud, milleks annab
arheoloogidele igal aastal kirjaliku loa
välja Muinsuskaitseinspektsioon.
Selliseid lubasid omab kogu riigis
vaid tosinkond teadlast.
Palume võõraste inimeste kahtlasest

tegevusest põldudel, karjamaadel ja

taluasemetel koheselt teatada

vallavalitsusse ja politseile, jätta
meelde isikute kirjeldus ning
autonumbrid. Mõnikord tutvustavad

varanduseotsijad end isegi muuseumi
töötajatena. Petturite paljastamiseks
tuleb küsida dokumente ja
Muinsuskaitseinspektsiooni kirj alikku
luba. Mistahes andmetest muististe

otsimisest või arheoloogilistest
leidudest palume informeerida
maakonna muinsuskaitseinspektorit :
(vastava inspektori aadress, telefon, e
posti aadress) või Tallinn 10111 Uus
U8, tel. 6403050, faks 6403060, e
post info@muinas.ee.

Muinsuskaitseinspektsioon
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REEDE, 10. AUGUST

19.00 Jumalateenistus

20.00 Avaüritus ja pidu päästeameti hoovis.

Tõstamaa kirik

LAUPÄEV, 11. AUGUST

10.00 Lambahommik Keskalev
lambatõugude tutvustus, näidispügamine, noorjäärade müük, hobused ja ponid,
villavahetus, kitsede kasvatusest, jäära kaalu ennustusvõistlus

Turg, eriti oodatatud kohalikud talunikud ja käsitöömeistrid oma toodanguga.

11.00 Epp-Maria pildid, suvi 2001

14.00 Lastesaade "Fredy ja Kreisi Pööra seiklused" sh~w
erinevas eas lastele võistlused, mängud, auhinnad, batuut, õnneloos

15.00 Kirikukontsert, Siiri Sisask
piletid eelmüügist Tõstamaa raamatukogus 25.-

kohapeal 40.-

15.00 Meelelahutuslik õhtupoolik Kavaru külas Tehvandi talu
tiigi ääres.

17.00 Vabaõhu aeroobika latinorütmides,
läbi viib ainuke meesaeroobikatreener Eestis Enn Meiesaar

17.00 Teeristi ärikeskuse kaubandusüritus

18.00 Manija saare pildinäitus ja pisike pidu

19.00 Ansambel TUBERKOLOITED kontsert

PÜHAPÄEV, 12 AUGUST

11.00 Tegemisi lastele

12.30 Saxson puhkpillikontsert

13.00 Isetegevuslaste kontsert, vallapäevade lõpetamine

Rahvamaja

keskalev

Tõstamaa kirik

Kavaru küla

Kooli staadion

Baar Must Roos

Manija külakeskus

Laululava

Köstri talu õu

Keskalev

Keskalev

,."

VOLGLASED SEISUGA 9. JUULI.
I.Krystina Joao 13 071.40
2.Maire Miemis 13031.60
3.Katrin Kiisler 12970.85
4.Anna Reinart 10385.60
5.Juulia Härm 10 375.85

6.Juri Aleksejev 6 302.25
7.Erik Oidersalu 5 651.45
8.Marika Somelar 5538.95
9.Helgi HeindIa 4 841.10
10.Õnne Sireli 4833.65
11.Õie Vaaks 4473.75

Kuigi suvi on juba pea poole peale
jõudnud, ei mõtle meist paljud veel
talvele. Praegu oleks küll viimane aeg
oma võlgnevused üle vaadata ja
j äreldused teha. Hetkelises kuumuses
tundub jutt kütmisest liiast olevat, aga
peale suve on alati lõpuks talv tulnud
ja kindlasti tuleb ka sel aastal. Kui
eelmise talve võlad maksmata, on
väga keeruline uuele talvele vastu
minna. Lugupeetud võlglased, ootame

iga päevoma raha, mida te kasutate.
Kõik võõrad asjad tuleb lõppude
lõpuks ikkagi ära anda.

MEELDETULETUS KA KÕIGILE
VEETARBIJATELE VEEMÕÕTJATE
PAIGALDAMISE KOHTA.

KEL MEELEST LÄINUD, LUGEGE
EELMIST VALLALEHTE.

OÜ SuFe
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Investeering SAPARDi toetusega

juuli 2001

Euroopa Liit on andnud SAP ARD
programmi käivitamiseks Eestis
"rohelise tule" - teinud otsuse

tunnustada Põllumajanduse Registrite
ja Informatsiooni Amet (PRIA)
makseagentuurina. Seega on PRIA
esimene Eesti riigiasutus, millel on
Euroopa Komisjoni akrediteering.
SAP ARDi raames saab põllu
majandus ja maapiirkonnad igal aastal
üle 250 miljoni krooni tagastamatut
abi. Rahast kolmveerand tuleb

Euroopa Liidu ja veerand Eesti
maksumaksja käest. Kuna eelmise
aasta raha on kasutamata, siis saab
tänavu maksta kahe aasta rahad,
kokku üle poole milj ardi krooni.
SAP ARDi esimeste aastate toetusraha

jaguneb nelja investeeringutoetuse
ehk meetme vahel, edaspidi lisandub
praegusele neljale toetuse liigile veel
kolm uut. Meetmete 1, 3 ja 4
toetusraha jaguneb maakonniti
järgmiselt:
• põllumajandustootmise
investeeringutoetuse (meede 1) puhul
võrdeliseIt haritava maa kogu
pindalaga maakonnas,
• maapiirkonnas alternatiivse
majandusliku tegevuse arendamise ja
mitmekesistamise investeeringu
toetuse (meede 3) puhul võrdeliselt
registreeritud töötute ning tööotsijate
arvuga maakonna valdades,
• maapiirkonna infrastruktuuri
investeeringutoetuse (meede 4) puhul
võrdeliselt alaliste külaelanike arvuga
maakonnas. Põllumajandus-ja kala
saaduste tootmise ja turustamise
parandamise investeeringutoetus on
ette nähtud 10 või rohkema töötajaga
piima-, liha- ja kalasaadusi
töötlevatele ettevõtetele ja jaguneb
projektide paremusjärjestuse alusel.
SAP ARDi toetuse maksmise aluseks

on seadused ja määrused, millega
oleks mõistlik kõigil taotlemisest
huvitatutel tutvuda.

Kes ja kuidas saab investeeringu
toetust taotleda, on kinnitatud
valitsuse määrusega. Et hõlbustada
dokumentide täitmist, on taotlus,
äriplaan, pakkumiskutsed ja
hinnavõrdlustabel kindlal vormil.

Neid vorme saab igas maakonnas
asuvatest PRIA büroodest ja ka
internetist

(http://www.agri.ee/SAPARD).
Sealtsamast on võimalik saada ka

juhendmaterjali "Abiks taotlejale",
kus on lihtsalt ja selgelt kirjas see,
millest taotleja peaks alustama, kust
vajalikud dokumendid hankima, mida
seejärel tegemajne.
Meetmete 1, 3 ja 4 taotlusdokumente
võetakse vastu 16. juulist kuni 14.
septembrini PRIA piirkondlikes
büroodes. Taotlused vaadatakse läbi

esitamise järjekorras ja otsus toetuse
saamise kohta tehakse 50 tööpäeva
jooksul. Taotluste hindamise aluseks
on valitsuse kinnitatud kord, mis on
kõigile kättesaadav. Seega võivad
ettevõtjad soovi korral ka ise eelnevalt
oma taotlust hinnata.
Meetme 2 taotlusdokumendid tuleb
esitada PRIA keskusesse Tartus

hiljemalt 2. augustil. Selle meetme
korral tehakse äriprojektide alusel
paremusjärjestus ja toetuse saajad
selguvad 90 tööpäeva jooksul pärast
taotluste vastuvõtu lõpetamist.
Kui PRIA on teinud toetuse
määramise otsuse, saadab ta
ettevõtjale kinnituskirja. Ettevõtjal
tuleb see allkirjastada ja 15 päeva
jooksul PRIAsse tagasi saata. Seejärel
võib ta asuda investeerima. Enamust

investeeringuid toetatakse SAP ARDi
raames kuni poole ulatuses selle
maksumusest, üksnes investeeringuid
taimekasvatusseadmetesse toetatakse
30 % ulatuses.

Pole mingit alust hirmu tunda, et
ettevõtja teeb küll investeeringu ära ja
alles siis hakatakse vaatama, kas ta
üldse saab toetust. Toetatakse ju
SAP ARDi raames ainult neid

investeeringuid, mis on tehtud pärast
kinnituskirj a allkirj astamist. Ja toetuse
saamise otsus annabki taotlejale enne
investeeringu tegemist kindlustunde,
et ta saab toetuse.

Taotlejate rõõmuks on investeeringu
tegemiseks ja seda tõendavate
dokumentide PRIA-sse saatmiseks

aega järgmise aasta 25. septembrini 
seega ligi aasta. Selle ajaga peaks
jõudma valmis ka ehitus
investeeringud. Toetuse saab taotleja
kätte esitatud arvete alusel kolme kuu

jooksul pärast nende PRIA-sse
jõudmist. On väljendatud muret, et
SAPARDi nõuded on karmid ja

toetust saavad vaid vähesed. Vaatame

asja lähemalt. Võtame näiteks välja
mõeldud põllumehe Ants Tamme, kes
kasvatab kokku 50-1 hektaril teravilja,
köögivilja ja kartulit. Vana taime
kaitseprits, millega ta on ümber
kaudsetele talunikele teenustööd tehes

lisa teeninud, on oma aja ära elanud.
Meie talunikuI on tarvis soetada

järgmiseks aastaks uus, 16 meetrise
haardeulatusega ja 1500 liitrit
mahutav taimekaitseprits.
Taimekaitsepritsi ostuks saab toetust
meetme 1 raames põllumajandus
tootja, kellel ei ole riiklikke
maksuvõlgu, kes peab kinni

~ kehtivatest seadustest ja kellel on kas
põllumajanduslik haridus või
töökogemus. Need nõudmised
kindlustavad, et toetust ei makstaks
maksuvõlgadega, seadusi rikkuvale ja
oskamatule põllumajandusettevõtjale.
Nagu näha, mingeid "karme tingimusi
ja keerukaid nõudmisi" ei ole - selge
enamus Eesti põllumajandustootjatest
on ausad, korrektsed ja tublid
inimesed ning vastavad neile
nõuetele. Nii ka meie Ants.
Ants alustab sellest, et astub sisse
PRIA kohalikku büroosse ja saab sealt
vajalikud dokumentide vormid ning
ka trükise "Abiks taotlejale". Järgmise
sammuna saadab ta taimekaitsepritse
müüvatele firmadele pakkumiskutse.
Kolme tagasi saadud hinnapakkumise
andmed kannab Ants hinnavõrdlus

tabelisse ja otsustab osta vajaliku
seadme firmast Suur Tõll hinnaga 36
000 krooni + km. Seejärel koostab ta
kas ise või nõustaja abiga äriplaani
ning täidab taotluse. Arukalt
koostatud äriplaaniga tõestabki ta oma
jätkusuutlikkust.
Taotlusdokumente koondades on tal

vaja ka põllumajanduslikku haridust
või töökogemust tõendavat doku
menti. Kuna Ants on mitu aastat

FIEna talu pidanud, siis kirjutab ta
selle kohta ise tõendi. Lisaks tuleb

Antsul esitada ka eelmise majandus
aasta bilanss j a kasumiaruanne,
olemasolevate masinate ja muu
inventari loetelu, kohaliku keskkonna
teenistuse kinnitatud keskkonna

memorandumi ning vallavalitsuse
õiendi, et ta ei riku
keskkonnakaitsenõudeid. (järg lk 7)
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(algus lk 6) Ants esitab ka
Maksuameti õiendi ettevõtluse

registreerimise ja maksude õigeaegse
tasumise kohta. Seejuures paneb ta
tähele, et Maksuameti õiend näitaks,
et maksuvõlgasid pole tal eelneva kuu
esimese kuupäeva seisuga. Seega kui
Ants esitab taotluse augustis, siis tuleb
esitada tõend selle kohta, et tal ei
olnud 1. juuli seisuga võlgnevusi. Ja
kõige lõpuks on vaja koopiat Antsu
passist.
Nagu näha, on pabereid küll palju,
kuid kõik on vajalikud ja nende
hankimisega ei tohiks meie tublil
põllumehel probleeme tekkida.
6. augustil viib Ants kõik dokumendid
PRIA kohalikku büroosse ja saab
vastu taotluse vastuvõtmise lehe, kuhu
on kirjutatud tema taotluse
registreerimisnumber. Kahe lähema
nädala jooksul külastab Antsu talu

PRIA inspektor, kes kontrollib üle
esitatud andmed. Seejärel vaatab
PRIA keskus Antsu taotluse läbi ning
hindab tema äriplaani.
Hiljemalt 16. oktoobril saab meie
Ants PRIA-st kinnituskirja, mis
teatab, et planeeritavat taime
kaitsepritsi ostu toetatakse 50%
ulatuses. Ants on sellega päri,
allkirjastab kinnituskirja ja saadab
selle kahe nädala jooksul tähitud
postiga PRIA-sse tagasi.
Kuna Ants on kaval mees ja ei taha
uut pritsi talveks kuuri seisma osta,
siis kirjutas ta juba äriprojekti, et
kavatseb investeeringu teha alles
kevadel. Nüüd ootabki ta rahulikult
j ärgmise aasta alguseni. Varakevadel
võtab ta pangast laenu ja ostab
vajaliku pritsi ära. Seejärel saadab ta
arve koos muude vajalike
dokumentidega PRIA-sse. Kahe

Tõstamaa Tuuled lk 7

nädala jooksul külastab Antsu PRIA
inspektor kontrollimaks, kas ostetud
taimekaitseprits vastab sellele, mis oli
taotluses kirjas. Kaks kuud hiljem on
Ants Tamme pangakontole 18 000
krooni toetusraha üle kantud. Seega
on Ants saanud edasiste tööde tarbeks
36 000 krooni maksva

taimekaitsepritsi kulutades ise sellele
vaid 18 000 krooni.

Üsna samase skeemi järgi peaksid
toimima kõik teisedki taotlejad, olgu
neil siis tarvis investeerida
sõnnikuhoidlasse, kalakasvatusse,
maaturismi, piimaseadmetesse või
millessegi muusse. Tuleb ainult
j älgida, milliseid konkreetseid
dokumente kavandatava investeeringu
puhul vaja on.

Julge pealehakkamine on pool võitu!

Parim Meespeaosaja Parim Naispeaosa oma osa ette
kandmas (p.s.-pudelis ehtne viin)

Nagu alati on piletimüüjad platsis ... ja pilet oli juba
miiuus 25 senti

Kasutatud on tekste TLJLS interneti koduleheküljeit
www.tlils.artun.ee

Fotod Lea Rannik

Seltsi president: "Au on olla lastega ühe pildi peal!"

Noorim oasvõtja veel emaga
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Hei, VILISTLASED, kes te lõpetasite
1988. aastal VIII klassi ja/või 1991. aastal
XII klassi!

Olete oodatud klasside

kokkutulekule.

18.augustil kell14.00
Tõstamaa KK staadionile.

Soovitav riietus sportlik.

Tel.: 052 51808 Merli
llrem.krim@mai1.ee

Soovin OSTA tootmisega tegeleva

VÄIKEETTEVÕTTE
Te1.06739004,05161569

Lermo Pohlak
KA VO Kaubandus OÜ

www.garage.ee

ANNAME LAENU ALATES 25kr.

Raha kohe kätte, pantida saab kõike (näit.
audio- ja videotehnika, kodumasinad,
mobiiltelefonid, kuldesemed, arvutid ja
lisaseadmed, tööriistad, jalgrattad jne.)

Riia mnt 21, Pärnu, tel 25 444

EESTILAMBAKASVATAJATESELTSILIIGE
UNGRU LÕNG OÜ

laupäeval, 11.~ugustil 2001.a. kellIO.OO.

VAHET AB PESTUD VILLA valge halli LÕNGA
vastu. 1 kg villa = 820 gr lõnga

Teenustasu 29 krooni 50 senti.

Müügiks: villavärvid, lõng, lepa- ja kadakatooted
kodu tarbeks.

TERE TULEMAST!
Lgp. Lambakasvatajad! Teid abistavad ja annavad nõu
EESTI LAMBAKASVATAJATE SELTS, Tartu
Kreutzwaldi 40 tel. 074/22579 ja Seltsi infopunkt Lääne
Eestis, Haapsalus Jaama 7, tel. 047/57001; GSM
05060712

TÄNAME!

Tõstamaa valla jaanitule ajal 23. juunil juhtus õnnetus.
Tänu Eve Kääri kiirele tegutsemisele suudeti kõige
hullem ära hoida. Täname Evet kõigi nimel, kelleian
turvaline ja rahulik elada teades, et Eve on inimene, kelle
peale saab alati loota.
Südamlikud tänud ka Jaanika poolt.

Reet

SURNUAIAPÜHA
Tõhela kalmistul

PÜhapäeval, 22jlllllil2001.a. kell 14.30

oimetus:
Lea Rannik Tõstamaa Raamatukogu
Alo Adler Tallinna Tehnikaülikool
Trükkinud OÜ Hansaprint

tel. 96 184
tel. 96231

lea.rannik@mail.ee
alo.adler@mail.ee


