
15. ja 16. augustil 
sõidab mööda Val-
gamaad Eurobuss, 
mis toob kogu Eesti 
ja Euroopa Liidu 
14. septembri rah-
vahääletusega seo-
tud informatsiooni 
Valgamaa rahvale  
koduõuele kätte. 

Buss teeb Valgamaal ühtekokku 
viis peatust, 16. augusti ennelõunal 
pakub Taani Kuningriigi suursaat-
kond Valgas kultuuriprogrammi, 
kus tegevust ja uudistamist jagub 
mitmeks tunniks nii noortele kui 
vanematele.

Ka Tõrvas, Tsirguliinas, Hum-
mulis ja Sangastes saab Eurobussi 
juures vastuse mistahes Eestit ja 
Euroopa Liitu puudutavale küsimu-
sele. Samuti on oodatud kõik need, 
kes lahendasid juuli keskel ilmu-
nud ajalehes “Eesti ja Euroopa Liit” 
avaldatud ristsõna. Neid ootavad 
auhinnad. 

Valgamaalt siirdub Eurobuss 
Võrumaale ning teeb kuu aja jook-
sul tiiru peale tervele Eestile. Eu-
robuss alustas teekonda 1. augustil 
Hiiumaalt ning on Valgamaale 
jõudes külastanud juba Saaremaa, 
Läänemaa, Raplamaa, Järvamaa, 
Viljandimaa ja Pärnumaa rahvast.

Bussil on kokku 84 peatust, igas 
maakonnakeskuses korraldab ühe 
Euroopa Liidu riigi suursaatkond 
kolm-neli tundi vältava oma maad 

ja Euroopa Liitu tutvustava ürituse. 
Bussituuri korraldavad Euroopa 
Komisjoni Delegatsioon Eestis ja 
Euroopa Liidu Infokeskus.

Mudelrong ja kontsert 
Hans Christian Anderseni muinas-
jututegelase Merineitsi kõrval on 
Lego tõenäoliselt maailmas enim 
tuntud Taani sümbol. Tõenäoliselt 
ei ole Eestiski poissi, kel poleks päris 
ühtegi oma Lego komplekti.

Taani suursaatkonna kutsel 
demonstreerib Eestis elav Taani 
IT-spetsialist Sonnich Jensen 16. 
augustil Valga kultuurimajas Lego 
mudelrongide kollektsiooni. See 
tõestab veenvalt, et armastus män-

gimise vastu ei 
pruugi aastatega 
väheneda. Pigem 
vastupidi – vastab 

ikka tõele vanasõna, et mida suurem 
mees, seda vägevamad mänguasjad. 
Kindlasti jagab Jensen huvilistele ka 
selgitusi oma kollektsiooni tekkeloo 
kohta.

Eurobussi Valga peatuspaigas 
Kultuurimaja ees platsil astub üles 
Taani-Eesti segaansambel saksofo-
nimängija Maria Fausti juhtimisel. 
Kontsert on omamoodi Eesti ja 
Taani kultuurialase koostöö sümbol, 
kuivõrd mõlemad Eesti muusikud 
omandavad muusikalist haridust 
Taanis.

Muusika kõrvale pakutakse Eu-
robussi juures kõige taanipärasemat 
keelekastet – õlut ASi Viru Õlu 
meistritelt. Osaliselt on tegemist 

taani õllega, sest virulaste tehas 
tegutseb taanlaste Harboe vabriku 
retseptide toel.

Jalgpallivõistlus noortele
Kahjuks ei võimaldanud jalg-
palliklubide pingeline ajakava 
korraldada Valga staadionil Eesti 
ja Taani vutimeeste esinduslikku 
jõukatsumist. Sellest võinuks saada 
Valga spordisuve üks tippsündmusi, 
kuivõrd mõlema meeskonna meis-
terlikkus – eriti 1992. aasta Euroopa 
meistrite taanlaste oma – on väljas-
pool kahtlust.

Selle asemel korraldavad Taani 
saatkond ja jalgpalliklubi FC Flora 
võistluse noortele jalgpalluritele. 
Kaalule pannakse tulevaste Laud-
ruppide ja Operite tehnilised osku-
sed, osavamaid ootavad saatkonna 
auhinnad.

T E E L  E U R O O P A S S E

“Isiklikult pean väga oluli-
seks, et säilib ja areneb elu 
maapiirkondades. See ei ole 
aga võimalik ilma tootmiseta. 
Ühinemisel Euroopa Liiduga 
saab meie põllumees kindla sis-
setuleku ja turu oma toodetele. 
Just äärealade valdadel avaneb 
võimalus edendada kohapeal 
ettevõtlust ning arendada kü-
laelu kas või uue kultuurimaja 
ehitamisega. 

Olen oma otsustes aas-
takümneid tuginenud kollee-
gide-teadlaste nõuannetele ja 
teen seda ka praegu. Akadee-
mik Endel Lippmaa ütles presi-
dendi akadeemilises nõukogus: 
“21. sajandi esimesel poolel on 
Euroopa Liidu ja NATO kombi-
natsioon meie rahvale, majan-
dusele ja riiklusele parim sta-
biilsuse ja julgeoleku tagatis.”

Eesti iseseisvus, meie keel ja 
kultuur tugevnevad Euroopa 
Liidus. Eesti keelest saab Euroo-
pa Liidu ametlik keel. Esimest 
korda saame me ise osaleda 
nende otsuste tegemisel, mis 
mõjutavad meie elu. Küllap 
olete kuulnud väiteid, nagu ei 
saaks väike Eesti Euroopa Liidus 
hakkama või “lahustuks” seal 
sootuks. Võiksin küsida vastu: 
kui 400 000 elanikuga Luksem-
burg on suutnud end suures 
liidus maksma pannud, miks 
ei peaks sellega siis hakkama 
saama Eesti?”

Vabariigi President 
Arnold Rüütel 

“Otsusta Eesti tulevik”

august 2003

Eurobuss tuleb Valgamaale

15. augustil kell 10.30: TÕRVAS

 kell 13.30: HUMMULIS

 kell 17.00: TSIRGULIINAS

16. augustil kell 11.00: VALGAS

 kell 17.00: SANGASTES

Eurobuss toob 14. septembri rahvahääletu-
se informatsiooni rahvale koduõue kätte.

Valgamaa
14.
SEPTEMBRIL

RAHVAHÄÄLETUS

SINU HÄÄL 
LOEB!

T E E L  E U R O O P A S S E

Lego – ligi 40 aastat 
rongiliikluses
Valga kultuurimajas oma 
mudelrongide kollekt-
siooni tutvustav Sonnich 
Jensen sai oma esimese 
Lego mängurongi mõne 
aasta vanusena 1970. 
aastate keskel.
Selleks ajaks oli Lego juba ligi 10 
aastat rongimudeleid tootnud, 
aastast 1970. hakati huvilistele pak-
kuma päris vedurite ja vagunite täp-
seid koopiaid. Jenseni tänase kollekt-
siooni rööpapikkus on ühtekokku 

34 meetrit. ”Olen mõned mudelid 
aja jooksul ka müünud ning mõne 
ümber ehitanud,” selgitab ta. 

Samuti on tulnud end aja jooksul 
ümber kohandada seoses muuda-
tustega mudelite elektrisüsteemis. 
Kui esimeste mudelitüübid olid 4,5 
voldised ja seejärel 12 voldised, siis 
alates 1991. aastast toodetakse ainult 
9-voldiseid mudeleid. Kui esimesed 
vedurid liikusid patareide abil, siis 
täna saab korralik mudelraudtee 
toidet vooluvõrgust.  

Tõetruu maketi ehitamiseks ei 
piisa vaid rongidest ja rööbastest. 

”Majad peavad ka olema,” räägib 
Jensen. Ning loomulikult on ma-
jadki tegelikus elus eksisteerivate 
rajatiste koopiad. 

Ülemaailmne fänniklubi
Jenseni sõnul on maailmas vä-
hemalt 40 000 inimest, kes vaba 

aja rongimudelitele pühendavad. 
Omavahel peetakse sidet interneti 
kaudu, vahetatakse informatsiooni 
ja muidugi ka mudeleid endid. 

”Me ei mängi Legoga, me ehita-
me Legoga,” sõnastab peatselt Valgas 
üles astuv rongimeister enda ja oma 
mõttekaaslaste keskse põhimõtte.

Suur hulk Lego rongidest on tõeliste vedurite-vagunite 
täpne koopia
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Et Tallinna nimi pärineb 
sõnaühendist “Taani 
linn” ning taanlased 
omakorda said oma 
puna-valge ristilipu 
Dannebrogi 1219. aas-
tal Tallinnast, siis pole 
kahe rahva vahelistele 
pikkadele ja tihedatele 
sidemetele isegi mõtet 
rohkem tõestusmater-
jali otsida.
Sel juhul jääks aga teenimatult 
märkimata tõik, et just Taani oli 
Eesti iseseisvuse taastamise üks in-
nukamaid toetajaid rahvusvahelisel 
areenil ning on meie riigi arengusse 
panustanud miljardeid kroone välis-
abi ja tuhandeid tunde koostööd.

2,2 miljardit krooni abi
Rahvusvahelisel tasandil on Taani 
korduvalt väljendanud oma tugevat 
toetust Eesti liitumisele Euroopa 
Liidu ja NATOga. Kutse EL-iga lii-
tumiseks esitatigi Eestile 2002. det-
sembris Kopenhaagenis toimunud 
EL-i tippkohtumisel. Taani tugevat 
toetust Euroopa Liidu laienemisele 
näitab ka tõsiasi, et esimese riigina 

ratifitseeris Taani 4. juunil 2003 EL 
liitumislepingu.

Aastatel 1991-2002 on Taani 
toetanud Eestit kokku 2,2 miljardi 
Eesti krooniga, olles sellega suurim 
kahepoolse abi andja Eestile. Suu-
rema osa abist on moodustanud 
keskkonnaprogrammid (sh ener-
geetika, Balti Agenda 21 rakenda-
mine), kaitseküsimustele suunatud 
toetus, samuti põllumajanduse ja 
ettevõtluskeskkonna arendamine. 
Koostööprojekte on jagunud pea 
kõikidesse Eesti maakondadesse, 
sealhulgas ka Valgamaale.

Kaubandusbilanss Eestile 
soodne
2002. aastal oli Eesti-Taani kaubava-
hetuse käive 4,45 miljardit krooni, 
millest eksport moodustas 57% ehk 
2,52 miljardit ning import 1,92 mil-
jardit krooni. Võrreldes 2001. aasta-
ga kasvas eksport 23,7, import aga 
vaid 1,8%. Selle tulemusel suurenes 
kaubavahetuse ülejääk 0,58 miljardi 
kroonini. Arvestades Eesti üldist 
negatiivset väliskaubandusbilanssi, 
on Eesti Taani suunatud ekspordi-
võime eriti märkimisväärne.

Värskemate andmete järgi te-
gutseb Eestis 120 Taani osalusega 
äriettevõtet, neist tuntumad on Es-
tonian Air, Falck Eesti ja Viru Õlu. 

Taani firmad on Eesti ettevõtlusse 
investeerinud üle 1,5 miljardi kroo-
ni. Valgamaal on Taani abi ja inves-
teeringud aidanud arendada siinset 
ettevõtluskeskkonda ning aidanud 
jalad alla nii mõnelegi firmale, näi-
teks A.K. Montage OÜ-le.

Eestlane Taani meistriks
Taani-Eesti kultuurisuhete nurga-
kiviks on 1990. aasta novembris 
asutatud Taani Kultuuriinstituut, 
mis on olnud kaastegev kümnete 
kultuurikontaktide loomises, kont-
sertide, filmiõhtute, konverentside ja 
näituste korraldamises.

Kümned Eesti õpilased ja üliõ-
pilased on Taani riigi ja Euroopa 
Liidu stipendiumiprogrammide 
toel jätkanud oma õpinguid Taani 
ülikoolides ja kutseõppeasutustes. 
Selle tulemuseks on kahe riigi suhe-
te stabiilne areng ja üha tihedamad 
kontaktid kahe maa inimeste vahel.

Kindlasti on oma osa ka spordil. 
Urmas Rooba tuli läinud kevadel 
Taani meistriks jalgpallis klubi FC 
Copenhagen koosseisus, Andres 
Oper ja Indrek Zelinski kaitsesid 
mitu aastat Aalborgi klubi värve. 
Kõiki mainitud mängumehed on 
leidnud Taani jalgpallisõprade seas 
sooja vastuvõtu ja kriitikute tun-
nustuse.

Kes meist ei tahaks 
paremini elada? Isiklik 
turvatunne homse ees 
on ju ikka inimesele 
olulisim. Kas minu või 
minu pere sissetulek 
suudab katta meie va-
jadusi?, küsime tihti 
suuremaid otsuseid 
tehes. 

Nii on ka Euroopa Liiduga. Õige-
mini selle otsusega, mida peame 
üheskoos 14. septembril tegema. 
Mis muutub minu elus 1. mail 2004, 
küsivad praegu paljud. Eriti need, 
kelle kindlus tänasel päeval pole 
kõige suurem. See on täiesti nor-
maalne ja väga eluterve skepsis, mis 
on eestlast tihti suutnud ära hoida 
rumalatest otsustest.

Võimalused avarduvad
Euroopa Liiduga ühinemisel on 
palju küsimusi ja mõningaid eba-
mugavusi, kuid pole kahtlust, et 
positiivsed muutused on kõvasti 
kaalukamad. Ja seda korraga nii 
riigile ja rahvale tervikuna kui igaü-
hele meist eraldi.

Euroopa Liit puudutab kahtle-
mata pea kõiki meie elu tahkusid. 
Osasid muudatusi me märkame, 
osasid mitte. Kuid peamine, milles 
mina olen juba ammu selgusele 
jõudnud: Euroopa Liit avardab 
oluliselt meie kõigi võimalusi elus 
paremini hakkama saada ning oma 
elu paremini elada.

Hirmujutud hindade kasvust 
ning meie ostujõu vähenemisest ei 
vasta tõele. Täpsem oleks öelda, et 
jutt hindade muutumisest on vaid 

üks tahk. Sama tähtis ja olulisemgi 
veel on võimaluste avardumine 
ettevõtlikele inimestele. Aga selleta 
ei suuda riik edukas olla, oma ma-
jandust kasvatada ning sotsiaalpro-
gramme täita.  

Näited eelseisvatest muutustest 
võib tuua kümneid. Toon ühe ta-
valise näite omaenda elust. Meil 
on elukaaslasega ühine harrastus: 
hobused. Nad on hellad loomad. 
Tihti tuleb ette probleeme. Just 
hiljuti pidime ühe nendest viima 
Helsingisse uuringutele, sest Eestis 
lihtsalt puudub vastav diagnostika 
ning ravivõimalus.

Hobune hädas
Selleks aga, et siseneda hobuse-
ga Euroopa Liitu kasvõi paariks 
tunniks, tuleb läbi käia kulukas ja 
aeganõudev kadalipp. Kõigepealt 
tuleb piisava ajavaruga teha Eestis 
vastavad veretestid, seejärel tervi-
sesertifikaadid. Lisaks veel mõned 
paberid. 

Protseduuri kulukas osa algab 
aga Euroopa Liidu piiril. Seal tuleb 
sul tollile hoiule jätta sularahas 30% 
hobuse deklareeritud hinnast ning 
maksta vähemalt 70 eurot ehk 1100 
krooni veterinaarteenistusele riiki 
sisenemise loa eest. 

Pikk ja keeruline. Aga, mis siis, 
kui hobune vajab erakorralist ja 
kiiret abi? Sama kadalipp kehtib ka 
nendele, kes käivad Soomes või kau-
gemal Euroopas võistlemas.

See kõik muutub aga olema-
tuks, kui me oleme Euroopa Liidu 

liikmed. Ei mingit bürokraatlikku 
ajaraiskamist ning vabadus liikuda 
oluliselt suurem kui praegu.

Või teine näide. Erinevatel Eu-
roopa piiridel kuuleme tihti piin-
likke küsimusi. Hiljuti küsis Soome 
piirivalve minu healt tuttavalt, ega ta 
juhuslikult ei lähe Helsingisse oma 
keha müüma. Selliste räigete vihjete 
eest alustatakse mõnes riigis minu 
teada kohtuteed. Euroopa Liitu kuu-
lumisel kaoksid taolised alandavad 
küsimused päevapealt.     

Ajalooline hetk
Need on vaid üksikud näited. Iga-
ühel on oma üksikud mured ja kõi-
gile neile ei leiagi ehk kohe vastust. 
Mitmelgi juhul on elu parimaks 
õpetajaks. Nii nagu see on olnud 
paljudelgi varasematel kordadel 
minevikus. 

Kuid kõige selle igapäevasuse 
juures ei tohi me unustada peamist 
põhjust, miks me läheme Euroopa 
Liitu. Selleks, et saada rahvana tuge-
vamaks. Selleks, et meie riigi turva-
tunne homse ees kasvaks ning meie 
endi enesekindlus suureneks. See on 
ajalooline hetk, mida lihtsalt ei saa 
käest lasta.

Marko Mihkelson
Riigikogu väliskomisjoni esimees

Euroopa Liit toob parema eluKallid 
eestimaalased,

mind teeb murelikuks väide, et Eesti 
saab hakkama üksinda, väljaspool 

Euroopa Liitu. See väide on üllatav. Milleks 
ühinesid Soome, Rootsi ja minu kodumaa 
Taani Euroopa Liiduga? Milleks toetab üha 
enam rikka Norra elanikke ELiga liitumist? 
Sest globaliseeruvas maailmas ei ole riikidel 
võimalik isolatsiooni jäädes konkurent-
sivõimelisena püsida. Vaid poliitiline ja 
majanduslik integratsioon aitavad tagada 
arengu säilimist. 

Alates taasiseseisvumisest, nüüdseks juba enam kui kümme aastat, 
on teie riik olnud äärmiselt edukas. Üheks edu võtmeks on olnud teie 
ELile võetud siht. Alates 1998. aastast, mil Eestist sai Euroopa Liidu 
kandidaatriik, on ELi maksumaksjad toetanud Eesti täisliikmeks saa-
mise ettevalmistusi enam kui 4 miljardi krooni ulatuses. ELi rahaga 
parandatakse Eestimaa teid ning ehitatakse uusi veepuhastusjaamu. 
Toetatud on ka teie põllumehi ning renoveeritud koolimaju. Need on 
vaid mõningad näited. Peale liitumist suureneb Lääne-Euroopa riiki-
dele järelejõudmiseks antav toetus. Arvutused näitavad, et iga krooni 
kohta, mille Eesti panustab ELi eelarvesse saab ta tagasi 3-4 krooni. 

On tõsi, et kõike ei saa mõõta rahas. Paljud küsivad: Mis saab minu 
riigi iseseisvusest? Mis juhtub eesti keele ja kultuuriga? Kas Eesti saab 
Euroopa Liidu asjades sõnaõiguse? Vaadake oma põhjanaabreid. Ka 
mina olen nii väikeriigi Taani kui ELi kodanik. ELi liikmena ei ole me 
muutunud vähem taanlasteks. Eestlasedki jäävad EL-is oma keele ja 
kultuuriga eestlasteks. 

Euroopa Liidus saab Eesti sõnaõiguse. Et muuta oma hääl kuulda-
vaks, vajab Eesti koostööpartnereid teiste liikmesriikide seas. Euroopa 
Liidust välja jäädes peaks Eesti järgima paljusid Euroopa Liidu reeg-
leid, omamata õigust oma seisukohti kaitsta. 

Tõepoolest, Eesti peab loovutama osa oma suveräänsusest. Kuid 
me kõik oleme teinud seda Euroopa ühishuvide edendamiseks. See 
on võimaldanud meil hoida rahu Euroopas. See on võimaldanud meil 
olla kaitstud. See on võimaldanud meile parema elukvaliteedi. Eesti 
“Jah” Euroopa Liidule tagab ka teile parema ja turvalisema elu. 

14. septembril on teil võimalus teha valik ning otsustada oma laste 
ning lastelaste tulevik. Ärge laske sel päeval mööduda oma sõna ütle-
mata!

John Kjaer
suursaadik, Euroopa Komisjoni Delegatisooni juht Eestis

Eurobuss Valgamaal
koostööpartneriks Taani Suursaatkond

Kõikjal ajakavas märgitud kohtades vastavad vabatahtlikud ja spetsialis-
tid kohaletulnute küsimustele Euroopa Liidu kohta ning näidatakse vi-
deofilme. Ajalehes ilmunud ristsõna lahendajad saavad auhinna. Samuti 
on võimalik kokku panna Euro-puzzle, toimuvad võistlused lastele.

15. augustil

10.30 - 13.00 Tõrva keskväljakul.
13.30 - 15.30 Hummuli mõisahoone ees pargis postkontori kõrval par-

kimisplatsil.
17.00 - 19.00 Tsirguliina koolistaadionil.

16. augustil 

11.00 - 15.00 Valga kultuurimaja ees platsil. Kultuurimajas Lego mu-
delrongide demonstratsioon. Bussi juures Maria Fausti 
ansambli kontsert. Taani retsepti järgi valmistatava Viru 
õlle degusteerimine. Jalgpallivõistlus noortele. Mängud, 
viktoriin, puzzle.

17.00 - 20.00 Sangaste bussipeatuse juures väljakul.

Lisateave www.euroopaliit.ee

Taani suursaatkond tänab ürituste ettevalmistamisel osutatud abi eest:
FC Flora, Viru Õlu, Estonian Air, Taani Jalgpalli Liit, FC Copenhagen, 
Valga Maavalitsus, Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti Infokeskus.

Leigo Järvemuusika – varvastpidi Euroopas

Euroopa Liit puudutab 
kahtlemata pea kõiki 

meie elu tahkusid

Kümme aastat tagasi 
polnud Eestis vist üh-
tegi talu, mille tuntus 
oleks küündinud üle 
valla piiride.

Täna teatakse üleriiklikult eelkõige 
turismitalusid, üksikud maamajapi-
damised on kogunud tuntust Eestist 
kaugemalgi. Leigo Järvemuusika 
kuulsus ulatub Euroopasse.

Leigo talu peremees Tõnu Tamm 
tunnistab, et nad on haaret laien-
damas ja Eesti piiridest välja kas-
vamas. Kümmekond aastat tagasi 
alustasid nad järvemuusika projekti 
Saksamaalt võetud laenu ja Phare 
stardirahana saadud 620 tuhande 
kroonise toetusega.

Taluõues 4000 külalist
Tänaseks on valminud 8 järve ka-
vandatud 25-st. Leigo “taluõu” on 
mahutanud korraga enam kui 4000 
külastajat, sealhulgas Eesti Vabariigi 
presidenti. Tänavu peetakse Järve-
muusika kontserte kuuendat korda. 

Esimestele muusikutele, Tallinn 
Brassile järgnesid Vanemuise süm-
foonikud, kergemas žanris Rein 
Rannap, Siiri Sisask, Tõnis Mägi, 
Tulli Lum ja paljud teised. ERSO 
jõudmine Leigole ja vabas õhus ore-

limuusika tähistavad nii pererahva 
seniste unistuste teostumist. Loo-
muliku arenguna astuvad tänavu 
1.-16. augustini Leigo kolmel järvel 
üles ka välisesinejad kuuest riigist. 

Leigo peremees ei varja, et järg-
mise unistuse mastaapi annab võr-
relda Savonlinna ooperifestivaliga. 
Peremehe tuttavad välisriikidest 
annavad selleks lootust, sest nende 
teada pole Euroopas Leigo Järve-
muusikale võrreldavat analoogi.

Edu võti Euroopas
Olles kunagi katsetanud lillekasva-
tusega ja seejärel kõrbenud ka põl-
lumajandusega, on Leigo peremees 
tuleviku-unistuste suhtes küllaltki 
realistlik. Täna on Järvemuusika 
veel miinuses. See on hobi, mida 
hoiavad vee peal peretalu tulud.

Samas ei saa neid rehkendusi ka 
täielikult lahku lüüa. Soome filmi-
mees Erki Mäetanen väntas Leigost 
dokumentaalfilmi, mis esilinastus 

ETV-s ning jõuab peatselt Soome 
ja kogu Skandinaavia vaatajateni. 
Hiljuti külastas Leigot ka saksa 
filmigrupp. Eks Järvemuusika too 
turismitalu kuulsust ja nii need kä-
sikäes arenevad.

Ehkki taluperemehena eelistab 
Tõnu Tamm kõige enam vaba ja 
omaette olemist, möönab ta, et täna 
ollakse Leigo Järvemuusikaga var-
vastpidi Euroopas. Seal on ka võti 
järjekordse unistuse teostamiseks.

Terve augustikuu jooksul toob Eu-
robuss Euroopa Liitu ja tema liik-
mesriike puudutava informatsiooni 
Eestimaa igasse nurka. Lõuna-Ees-
tist Soome lahe kaldale, Hiiumaast 
Põlvamaa serva. Sellele projektile on 
õla alla pannud Euroopa Liidu Ko-
misjoni delegatsioon ja Eestis paik-
nevate Euroopa Liidu liikmesriikide 
suursaatkonnad. Mul on hea meel, 
et ka Taani Kuningriigi saatkond 
osaleb selles ettevõtmises.

Eurobuss muudab Euroopa Liitu 
puudutava info kättesaadavaks, see 
tuleb sisuliselt koduväravasse. Loo-
dan, et te veendute ettevõtmise vaja-
likkuses, kui saate vastused Euroopa 
Liidu laienemise ning selle tähendu-
se kohta Eesti maale ja rahvale. Ma 

olen isiklikult täiesti veendunud, et 
just teadmistel on määrav tähtsus 
14. septembril toimuva rahvahää-
letuse eel.

Eurobuss pakub Taani saatkon-
nale võimaluse tutvustada Taanit 
– riiki, millel on kindel koht Eesti 
ajaloos – Valgamaa ja Võrumaa 
rahvale. Me saame teile tutvustada 
oma rahvusliku identiteedi ja kul-
tuuri erinevaid tahke. Programmi 
osadeks on kontserdid, sport, män-
gud, samuti maitseme Taani toitu 
ja jooki. 

Loodan, et leiate võimaluse 
Eurobussi üritustel osalemiseks ja 
saada osa taanlaste pakutavast pro-
grammist.

TAANI KUNINGRIIK

Pindala 43 094 km², sellest põlluma-
janduslikuks tootmiseks kasutatavat 
maad 55%. 

Rannajoone kogupikkus 7314 
km, maismaapiiri 68 km, naabriks 
Saksamaa. Sjaellandi saart ühendab 
Skandinaavia poolsaarega sild.

Fääri saared ja Gröönimaa on 
Taani Kuningriigi laialdase auto-
noomiaga ülemereterritooriumid. 
Seejuures ei kuulu Fääri saared ja 
Gröönimaa Euroopa Liidu koos-
seisu.

Kõrgeim mägi on Yding Skovhoej 
(173 meetrit) Jüüti poolsaare keskel.

Administratiivne jaotus: 14 maa-
konda ehk amti ja 2 osamaakonda. 

RAHVASTIK
5,3 miljonit elanikku, 124 elanikku 
km² kohta

Pealinn on Kopenhaagen, teised 
suuremad linnad on Aarhus, Oden-
se ja Aalborg.

Riigikeel on taani keel, tun-
nustatud vähemuskeelteks fääri ja 
grööni (innuidi keele dialekt) keel, 
samuti on riigis saksakeelne rahvus-
vähemus. 

Rahvusgrupid: skandinaavlased, 
innuidid, sakslased, türklased, so-
maallased

95% elanikest on luterlased, teisi 
protestante ja katoliiklasi on 3%, 
islamiusulisi 2%.

MAJANDUS
Tähtsaimad ekspordiartiklid on 
masinad ja seadmed, liha ja lihatoo-
ted, piimandustooted, kala, keemia-
kaubad, mööbel ja laevad.

Taani olulisimad importkaubad 
on naa, autod, tooraine tootmiset-
tevõtetele..

RIIGIKORD
Taani on kuningriik, võimul on 
kuninganna Margarethe II (alates 
1972). Riigil on ühekojaline parla-
ment, Folketing, mille 179 rahva-
saadikut (sealhulgas 2 Gröönimaalt 
ja 2 Fääri saartelt) valitakse otsestel 
valimistel neljaks aastaks. Valitsust 
juhib peaminister Anders Fogh 
Rasmussen (alates 2001).

Ühena kolmest Euroopa Liidu 
liikmesriigist – lisaks veel ka Root-
si ja Suurbritannia – kehtib Taanis 
jätkuvalt oma rahvusvaluuta Taani 
kroon (100 ööri).

Väikeriik Taani on 
Eesti parim abimees

Vahtkonnavahetus ja paraadid kuningalossi ees väljakul Kopenhaagenis meelitavad 
kohale tuhandeid turiste.

Jørgen Munk Rasmussen
Taani kuningriigi suursaadik Eestis 

Leigo Järvemuusikast on viimastel aastatel saanud rahvusvaheline kultuurisündmus.

Jalgrattur tunneb end Taani teedel ja tänavatel turvaliselt.Valik vahemikus 1998-2003 
Valgamaal ellu viidud ja 
algatatud projekte, mida 
on finantseeritud Euroopa 
Liidu abifondidest:

• Tehvandi suusakeskuse arengu-
kava – 0,94 mln krooni (Phare).

• Otepää veemajanduse infrastruk-
tuuri parandamiseks – 4,1 mln 
krooni (Phare).

• Valga vee- ja kanalisatsiooni-
võrkude laienduseks – 37,7 mln 
krooni (Phare).

• Valga heitveepuhastusjaama 
ehitamiseks – 25,8 mln krooni 
(Phare).

• Valgas 18km veetorustiku ja 
25km kanalisatsioonitorustiku 
ehitus – kuni 82 mln krooni 
(ISPA).

• Jõhvi-Tartu-Valga maantee ehi-
tus kuni aastani 2005 – 280 mln 
krooni (ISPA).

• SAPARDi raames heaks kiidetud 
investeeringute kogumaht Valga-
maal ulatus jaanipäeva seisuga 50 
miljoni kroonini.

• Valga Lihatööstuse tapamaja 
ehitamiseks – 22,9 mln krooni 
(SAPARD).
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Infolehe väljaandja: 
Euroopa Liidu Infokeskus
Roosikrantsi 17, 10119 Tallinn 
telefon (0) 631 4710
www.euroopaliit.ee

Tasuta Euroinfo 
telefon: 0 800 3330 

Trükises on kasutatud Euroopa 
Liidu Infokeskuse ja Taani 
Kuningriigi Suursaatkonna ja 
EV välisministeeriumi materjale. 
Fotod: Scanpix ja arhiiv

Lahendatud ristsõna too Eurobussi peatumiskohta. Õige lahenduse esitajad saavad auhinna.

Euroopa info 
koju kätte
Vastab Euroopa Liidu Infokeskuse 
juhataja Helina Lokotar
Millega infokeskus tegeleb?
Euroopa Liidu infokeskus tegeleb 
kõige laiemas mõttes euroteavitu-
sega. See tähendab, et me vastame 
inimeste küsimustele nii telefoni 
ja e-maili teel kui kontoris. Sa-
muti anname välja Euroopa Liitu 
puudutavaid trükiseid, mida on 
tänaseks kogunenud üle poolesaja. 
Meie erinevus näiteks raamatuko-
gudest on see, et kui raamatukogus 
olevate euroinfomaterjalidega saab 
tutvuda ennekõike koha peal või 
siis ka laenutada, siis meie käest 
saab trükiseid tasuta kaasa võtta. 
Selleks tuleb vaid kohale tulla või 
siis saata elektronkiri aadressile 
info@euroopaliit.ee, kirjutada oma 
soov ja postiaadress ning meie saa-
dame teid huvitava materjali koju 
kätte.

Lisaks on infokeskus tegev ka 
erinevate ürituste korraldamisel, 
millest eriti tahaksin esile tõsta maa-

kondades mitmel aastal läbi viidud 
Euroopa päevi.

Kui suur on avalikkuse huvi teie 
pakutava informatsiooni vastu?
Oleme olnud avatud kolm ja pool 
aastat. Tavaliselt võtsime vastu 
umbes 20 inimest päevas ja umbes 
sama palju tuli iga päev küsimusi 
e-maili ja telefoni teel. Eelmise aasta 
detsembris, kui Eesti lõpetas liitu-
misläbirääkimised, kasvas avalikku-
se huvi ja koos sellega ka meie töö 
hulk plahvatuslikult. Ilusate ilmade 
tulekuga on huvi veidi raugenud, 
kuid seda suuremat päringute hulka 
ootame augustis ja septembri algu-
ses vahetult enne rahvahääletust.

Mis inimestele kõige enam huvi 
pakub?
Paljud inimesed arvavad, et Eu-
roopa Liit reguleerib absoluutselt 
kõike ning seetõttu on tulnud ka 

kõikvõimalikke küsimusi. Kuna 
Euroopa Liit ei reguleeri kõike, siis 
jäävad väga paljud asjad ka pärast 
Eesti liitumist Euroopa Liiduga 
Eesti  valitsuse ja kohalike võimude 
otsustada-lahendada.

 Inimesi huvitab eelkõige see, mis 
seondub nende endi igapäevaelu ja 
tööga. Näiteks küsitakse, kas Eesti 
liitumisel Euroopa Liiduga palgad 
ja pensionid tõusevad, kuidas saab 
Euroopa Liidu riikidesse õppima 
ja tööle minna, kust saada Euroo-
pa Liidu poolset finantseeringut 

erinevatele projektidele. Tihtipeale 
soovitakse ka leida infomaterjali 
koolitööde tegemiseks.  

Kas saate hakkama?
Loodan, et saame. Alustasime kolme 
inimesega, praegu on meid neli ja 
suvel tulevad appi ka vabatahtlikud, 
keda võib kohata näiteks Eurobussi 
ringreisi ajal kõikides maakonda-
des.

Lisaks sellele on igas maakonnas 
ka oma euroinfopunkt, mis pole küll 
meie harukontor, kuid kuhu me saa-

dame regulaarselt ja vastavalt rahva 
huvile oma infomaterjale.

Aga ikkagi, mida te Eesti rahvale 
soovite rahvahääletuse eel?
Soovin, et inimesed otsustaksid 
omaenda teadmiste, mitte aga 
emotsioonide põhjal.   Anname ini-
mestele igakülgset informatsiooni, 
leevendame nende hirme, aga otsuse 
peab igaüks ise tegema. Selleks me 
töötamegi, et teha inimestel otsusta-
mist lihtsamaks. 

Puhata te vist sel suvel ei 
jõuagi?
Kordamööda ehk nädala saame 
puhata, kuid üldiselt on meil töine 
suvi. Loodan, et rahvas  saab Euro-
bussi ringreisi ajal  oma küsimustele 
vastused.  Eurobussi tuur ongi meie 
selle suve üks tähtsamaid ettevõtmi-
si igapäevase teavitustöö kõrval.

Euroopa Liidu Infokeskuse juhataja Helina Lokotar kinni-
tab, et rahva huvi Euroopa Liidu vastu on tõusuteel.

august 2003


