MAKSUD

Läti valitsuse rahahäda
ähvardab meie kasiinofirmat
Madis Jäägeri juhitavale Olympic Entertainment Groupile võib tagasilöögi anda Lätis kaalutav hasartmaksu tõus. 4–5
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Sõidurõõm

UUS BMW 5. SEERIA.
TULEVIKU TIPPTEHNOLOOGIA JUBA TÄNA.
Hind alates 46 700 €.

TULE PROOVISÕIDULE.
United Motors AS Tallinn, Paldiski mnt 108, tel 659 3700; Peetri, Reti tee 4, Rae vald,
tel 663 0000; Tartu, Ülenurme vald, Soinaste, Välja tänav 7, tel 730 2870; Pärnu, Tallinna mnt 82,

tel 448 1740; Kohtla-Järve, Järveküla tee 22, tel 336 4700 bmw.ee

unitedmotors.ee

REKLAAM

Volvo XC90
Summum 7 Kohta D5

reklaamitoimetaja Marina Altmaa

tel 667 0161
31. märts 2017

marina.altmaa@aripaev.ee

Audi Q7 S-Line

Audi A6 S-Line quattro TDi

Audi Q7 S-line TDI

Hind: 22 500 EUR

Hind: 18 500 EUR

Hind: 49 500 EUR

Hind: 74 000 EUR

Esmane registreerimine: 2011 a

Esmane registreerimine: 2008 a

Esmane registreerimine: 2015 a

Esmane registreerimine: 2016 a

Spidomeetri näit: 99 309 km

Spidomeetri näit: 274 000 km

Spidomeetri näit: 56 000 km

Spidomeetri näit: 26 252 km

Värv: hall (tume)

Värv: sinine (Mugello Exclusive)

Värv: hall (Oolong-hall)

Värv: beez (Karat)

BMW 750 Lang

Porsche Cayenne

Subaru XV

BMW 318iA

Hind: 14 900 EUR

Hind: 48 600 EUR

Hind: 11 400 EUR

Hind: 7 990 EUR

Esmane registreerimine: 2009 a
Spidomeetri näit: 224 075 km
Värv: hõbedane (Kaschmir)

Esmane registreerimine: 2013 a
Spidomeetri näit: 78 000 km

Esmane registreerimine: 2013 a
Spidomeetri näit: 98 694 km

Esmane registreerimine: 2007 a
Spidomeetri näit: 147 248 km

Värv: must

Värv: valge

Värv: kuldne

Audi A4 Lim. Quattro
Ambition TDI

Porsche Panamera 4S

Land Rover Discovery 4
HSE Black Edition

Land Rover Range Rover

Hind: 35 000 EUR

Hind: 42 000 EUR

Hind: 49 700 EUR

Hind: 33 000 EUR

Esmane registreerimine: 2016 a

Esmane registreerimine: 2011 a

Esmane registreerimine: 2015 a

Esmane registreerimine: 2010 a

Spidomeetri näit: 26 382 km

Spidomeetri näit: 110 000 km

Spidomeetri näit: 61 416 km

Spidomeetri näit: 134 500 km

Värv: pruun (Argus)

Värv: hall

Värv: hall (Corris Grey)

Värv: must

Supercharged

PUHKEPÄEV

TÖÖSTUS

INVESTOR

Uuenduslik
virtuaaljooks

Harju Elekter tahab
nähtavaks kasvada

Ka ühisrahastus
pole riskivaba

Pargi-, maantee-, järve-ja trepi-

Harju Elekter ostis osaluse elektrimaterjalide müüjas Energo Veritases. “Eestis oleme me juba tegijad, aga Skandinaavia mõistes

Kui Põhjamaade ühisrahastuse
konverentsil loetleti ühisrahastuse eeliseid, siis Fundwise’i asutaja Henri Laupmaa juhib tähelepanu ka selle riskidele. Näiteks võtab osaluse rahaks vahetamine
aega. 22–23

Jooksudki on eestlastele tuttavad. Juba kolm aastat on Eestis
peetud ka virtuaaljookse, kus iga
osaleja saab ise valida aja, koha
Ja sobiva pinnakatte, et võistlus
sooritada. 14–15

oleme väikesed, rääkimata Euroopast,” lubas ettevõtte juht ka
edasist kasvamist. 2

PÄEVA TEGIJA

■■

Aasta finantsjuhiks valiti
Meelis Paakspuu
Big4 ja Äripäev valisid kuuendat korda

aasta mõjukaimat finantsjuhti. Võitjaks
osutus LHV Grupi finantsjuht Meelis
Paakspuu. Paakspuu on LHV finantsjuht olnud poolteist aastat ja selle
aja sisse on jäänud mitu suurt edulugu. Lõppenud aasta tõenäoliselt kõige silmapaistvam finantstehing Eestis oli LHV Grupi edukas viimine Tallinna börsile. Finantsjuht ei tohi olla
efektiivsuse supernäide, sest kuni me
ei ole robotite maailmas, toovad tulemi inimesed, mitte masinad, ütles Paakspuu intervjuus finantsuudised.ee-le. Loe
lisaks lk 6–7
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EUR/USD

USD/EUR

EUR/SEK

EUR/RUB

1,0748

0,9304

9,5505

61,2237

VÄLISTURG

Mängupõrgu

närvikõdi

NordPool
30,80

Euribor
-0,242

Armin Karu
suuromanduses Olympic
Entertainment Groupi
kaks põhiturgu kaaluvad
muudatusi, mis lööks
kasiinofirma käivet ja
kasumit.
4–5

FOTO: TIIT BLAAT / EKSPRESS MEEDIA / DELFI
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toimetaja Viivika Rõuk

tel 667 0111
31. märts 2017

toimetajad@aripaev.ee

Harju Elektri juhi
Andres Allikmäe sõnutalhab et evõte
ülevõtmisteabil
kasvada mahuni,

LÜHIDALT

Halvad tulemused kukutasid

H&Mi aktsiat 6,5%

mis nad ka Skandinaavias ja Euroopas

Rootsi kiirmoeketi Hennes & Mauritz AB aktsia kukkus eile 6,5%, kuna esimeses kvartali
müük valmistas pettumuse.
Kontserni esimese kvartali käive kasvas võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga 7 protsenti, 54,37 miljardile kroonile, aga puhaskasum vähenes 2,46 miljardile kroonile (259 mil-

nähtavaks börsiettevõtteks teeks.
FOTO:

ANDRESHAABU

jonile eurole).

Kasumi vähenemise taga oli asjaolu, et kiirmoekett pidi tegema rohkem allahindlusi.
H&Mi tegevjuht Karl-Johan Persson ütles käibe kasvu kohta, et see oli oodatust väiksem.
“Konkurents on väga suur kõigil meie suurematel turgudel ning see kajastub ka meie käibenumbris,” ütles Persson.
Eestis kasvas H&Mi müük esimeses kvartalis
28 protsenti, 9,2 miljonile eurole. Kvartali lõpus oli H&Mil Eestis kaheksa poodi.

LHV tütarfirmamaksab dividende
LHV Group saab tütarettevõttest LHV Varahaldus 3,8 miljonit eurot dividende.
Ettevõte teatas, et LHV Groupi tütarettevõtte
LHV Varahaldus eelmise aasta 6,1 miljoni euro
suurune kasum jaotataksenii, et LHV Group
kui ainuaktsionär saab dividendi summas 3,8
miljonit eurot. Dividend makstakse välja 30.
märtsil.
Dividendi maksmisega kaasneb LHV Varahaldusel tulumaksukulu 0,95 miljonit eurot, mis
on 7. veebruaril avaldatud LHV Groupi 2017.
aasta finantsplaanis prognoositud tulumaksukulust 324 000 euro võrra väiksem.
LHV Group maksab oma aktsionäridele dividendi 15 senti aktsia kohta.

Hiinlased sihivad uut Euroopa
ravimifirmat
Eilne teade, et Hiina investeerimisgrupp plaanib osta Saksa ravimifirma Biotesti, pani investorid Saksa aktsiatele tormi jooksma, kirjutas
Handelsblatt.
Farmaatsiafirma Biotest peab Saksa meedia
andmetel läbirääkimisi Hiina Creat Groupiga
enda võimaliku müügi teemal. Kui osapooled
kokkuleppele jõuavad, ootab ees 940 miljoni
euro suurune tehing.
Saksa plasmaproteiine tootev ettevõte loo-

dab saada hiinlastelt vajalikke investeerinoma tootmist 2022.
aastaks kahekordistada. Handelsblatti andmetel plaanib Creat Group tavaaktsia hinnaks
pakkuda 28,5 eurot ning eelisaktsia hinnaks
19,02 eurot.
Eile kukkus Biotesti eelisaktsia Frankfurdi börsil üle 2 protsendi ning kauples 18,56 euro juures. Samas tavaaktsia rallis üle 22 protsendi
ning tema hind tõusis 24,5 eurole.
guid, sest kontsern tahab

TÖÖSTUS

Allikmäe suurtehingust:
eesmärk on 100miljoniline käive
misväärseks tegijaks ka välisturgude mõistes. “Eestis oleme
me jubategijad, aga Skandinaavia mõistes oleme väikesed, rääkimata Euroopast,” sõnas Allikmäe. “Järelikult peamekasvama
suuremaks ja tugevamaks ning
kui käive tõuseb üle 100miljoni
euro, olemeka börsiettevõttena
atraktiivne.”

Indrek Mäe
indrek.mae@aripaev.ee

Elektriseadmete tootja Harju Elektri juht Andres Allikmäe
ütles elektrimaterjalide müüja Energo Veritase ülevõtmist
kommenteerides, et eesmärk
on pidevalt kasvada, et jõuda
käibe poolest ka börsi jaoks atraktiivse mahuni.
“Teadupärast on meie kont-

PKC

osaluse müügist sai Har-

ju Elekter 25,8 miljonit eurot,
kuid kasum sellest jääb 7 mil-

joni euro suurusjärku.
Harju Elekter andis eile teada, et ostis neli viiendikku
elektrimaterjalide ja -seadme-

4,2

miljonit eurot oli 2016.
aastal Energo Veritase
käive, ettevõttes töötab

seitse inimest.

te müügiettevõttest Energo Ve-

Otsus tehtud enne rahasadu

serni Eesti-suunaline müügimaht taandunud 20 protsendi peale ning tahame seda parandada,” põhjendas Allikmäe
Energo Veritases 80,5protsendilise osaluse omandamist.“Proovime müügifookust Eestis ja
Baltimaades teravdada ning
kasutada kogu kontserni tootmisvõimalusi ka koduturu hüvanguks.”
Seejuures soovib ettevõte pidevalt ülevõtmiste kaudu laienedes käivet kasvatada ning
saada pikemas plaanis märki-

ju Elektril PKC Groupi osaluse
müügist saadudkasumit pärast
tänast tehingut alles, et enamus.

Energo Veritas oli Allikmäekin-

nitusel Harju Elektril silmapiiril juba enne, kui osalus juhtmeköidiseid valmistavas PKC Groupis hiinlastele müüdi. “Me vaatame kogu aeg ringi ning otsime kasvu see on see, mida üks
börsiettevõte peab tegema,” toonitas ta. “Paigal seismine oleks
võrdne tagasi minekuga,” leiab
Allikmäe.
Kuigi tehingu väärtust ei
avalikustata, vastas Allikmäe
küsimusele, kui palju jääb Har-

ritas. Tehing jõustus ning rahalised arveldused toimusid 29.
märtsil ning selle järel liidetakse Harju Elektri kaubandusgrupi äritegevus Energo Veritasega, kes jätkab kontserni tütarettevõttena.

–

Jätkab tütarettevõttena

Energo Veritase juhatajana jätkab senine ettevõtte juht Kristo Reinhold ning ettevõtte nõukogusse nimetati Harju Elektri juhatuse esimees Andres Allikmäe, juhatuse liige Tiit Atso

ja Harju Elekter Elektrotehnika müügidirektor Tiit Luman.
Energo Veritas on 2015. aastal kohalikul kapitalil loodud
elektrimaterjalide ja -seadmete müügiettevõte, mis pakub
tehnilist konsultatsiooni ja lahenduste väljatöötamist, kaupade komplekteerimist vastavalt kliendi soovidele ja tarneid
ehitusobjektile. Ettevõtte suurimad tarnijad on elektrimaterjalide tootjatehased ja nende
esindajad, samuti on nad mitme
toote maaletoojad.

DIVIDEND

Infortar maksab omanikele 5,4 miljonit
Märt Belkin

suurusjärku. “Üks asi on äri teha ja majandust edendada, aga
samas peame ikka aktsionäridele dividendimaksma,” rääkis Infortari juhatuse esimees ja suuromanik Ain Hanschmidt, kelle
sõnul olid eelnevad aastad firmale head.
Infortarist ligikaudu veerand kuulub Pandifirmale Mersok, samuti veerand Järvelille
ettevõttele Pärdiklill ja kolmas
veerand Hanschmidti firmale Abante. See tähendab, et iga
ärimehe ettevõte võtab omanikutulu 1,36 miljonit.
Ülejäänud 24,63 protsenti

mart.belkin@aripaev.ee

Meeldivate kohtumisteni Eismal!
Seminari-, juubeli-,
pulmapeod, koolitused–
nõupidamised ning

lihtsalt koosviibimised.
Kodused toidud.
Eisma külaliste maja; tel 322 2821, 50 27 366
puhkekodu@eisma.ee; www.eisma.ee

Investeerimisfirma Infortar
maksab tänavu 5,4 miljonit
eurot dividendi, suuromanikest ärimehed Ain Hanschmidt,
Enn Pant ja Kalev Järvelill võtavad firmast igaüks veidi alla 1,4

miljoni.

Väljamakse teeb Infortar mai
lõpus ning iga väärtpaberi kohta laekub omanike kontole 18
eurot dividendi, näitavad väärtpaberikeskuse andmed. Kuigi mullu investeeris firma üsna hoogsalt, jäi omanikutulu
varasemate aastatega samasse

Tel 613 9737, 503 6450

|

ava@ava.ee

|

Inforaristkuulub väiksematele
omanikele, kelle kohta käiv teave pole avalik seadus näeb ette, et avalik on info ainult nende
aktsionäride kohta, kelle omanduses on firmast üle 10%.
Mullu soetas Infortar näiteks
70 miljoni euro eestFortumilt ja
Gazpromilt Eesti Gaasi aktsiad.
Samuti rajas firma Lasnamäele
logistikakeskuse ja spordihalli.
Selle aasta väljakutse ongi
Hanschmidti sõnul saada eelmisel aastal tehtud investeeringud joone peale. “Peame sel aastal kõiki asju korrastama, saama kõik oma ärid järje peale
–

–

www.ava.ee

et nad kõik ilusti jookseks ja teeniks kasumit,” ütles ta.
Mullu ulatus Infortari gruppi kuuluvate ettevõtete konsolideeritud käive 1,2 miljardile
eurole. Infortari portfellis on ligikaudu 90 000ruutmeetrit hotelli- ja spaakinnistuid Tallinnas ning üle 350 000 ruutmeetrit maadTallinnas ja selle lähistel.Infortari kõige olulisem vara
on 38protsendiline osalus börsil noteeritud laevafirmas Tallink Grupp, mis maksab selle
aasta eest dividendi 3 senti aktsiast ehkInfortar teenib tänavu
omanikutulu 7,6 miljonit eurot.

reklaamiosakond

tel 667 0105
31. märts 2017
Sisuturundus on oma kauba,

reklaam@aripaev.ee

SISUTURUNDUS 3

teenuse, firma tutvustamine huvitavate lugude jutustamise kaudu. ST teenib alati tellija turunduslikke eesmärke.

� Ettevõtja, autospordi suurmeister
Eesti Autospordi

ja

Liidu juhatuse liige
Toivo Asmer ning
HRX

kontserni

autosportlasest

tegevdirektor Järi

Sisuturundus

HRX

Möödunud neljapäeva õhtul
võisid Tabasalu kandi elanikud
näha ebatavalist pilti tavapäraste HRX-kirjadega veokite
asemel täitus logistikakeskuse parkla hoopis sõiduautodest
peeti Põhja-Euroopa kiireima
pakisaatmisvõrgustiku Eesti
üksuse 25. sünnipäeva.
–

–

„Tegelikult tõime küll esimesed saadetised Eestisse juba
1988. aastal, 25 aastat aga täitus meil sellest ajast, mil regulaarset Eesti-Soome vahelist
veoteenust pakkuma hakkasime, ajast, mil me siin igapäevast
tegutsemist alustasime,“ ütleb
HRX-kontserni tegevdirektor

Jari

Nurminen. „Öeldakse, et

oma valdkonnas tipptasemele jõudmiseks tuleb selle nimel
teha 10 000 tundi mõtestatud
tööd HRX on seda mõtestatud
tööd teinud jubaüle 10 000 päeva ma olen täiesti kindel, et me
–

–

pakume tipptasemel teenust.“
Tipptasemel teenuse peamised märksõnad on Nurmineni
sõnul kiirus, paindlikkus, kvaliteet japersonaalne lähenemine. „Meie moto on: teised teevad seda, mida nad suudavad,
meie teeme seda, mida teie soovite juba see näitab, et me oleme täielikultkliendi vajadustele orienteeritud ettevõte,“ kiidab Nurminen.
Soome peakontorist juubelipidustustele saabunud Nurminen tunneb end Tabasalus
silmanähtavalt koduselt. „Nojah,tegelikult ma olengi tavaliselttöönädalastkaks-kolm päeva komandeeringus, ma püüan
ikka võimalusel kohal käia ja
äris kättpidi sees olla,“ selgitab
ta ning naerab ümberkaudsete
–

–

pakiveoturgude suunanäitaja

inimeste näoilmeid

tõlgendades: „Ei-ei, tütarfirmade juhid
juhivad oma üksusi ikka ise, ma
käin ainult nõu andmas.“ Jutu
sees selgub, et Nurminen tunneb pea kõiki kontserni töötajaid, keda on kokku ligi 300.
„Nojah, võib-olla päris kõiki
nägusid ja nimesid ma kokku
ei vii, aga 95% tunnen kindlasti
–see on minu viis juhtida,“ sõnab ta lihtsalt.
„1988. aastal alustasime jah,
esimesed otsad tegime tollasele Mersu keskusele, tänasele
ASile Silberauto, nad on muide

Juubeliõhtu küttis eriti soojaks ansambel Swingers,
solistideks Birgit Sarrap ja Mikk Saar.

tänaseni me kliendid,“ meenu-

tab Nurminen. „Meil on klientide seas muide mitmeid autofirmasid, näiteks Volkswageni kontsern, ühesõnaga kõik
need, kel pole endal mõtet
suurt ladu omada me toome
ju kesklaost vajaliku varuosa
kiiresti, homseks kohale.“
Nurminen kinnitab, et siit
Tabasalu tagant läheb kaup
24 tunniga Põhjamaadesse
või ükskõik millisesse punkti Eestis ja vastupidi. „Poola ja
Venemaale Peterburi ümbrusesse jõuavad tellija soovitud
kauba kog used 48 t unn iga,“
tähendab Nurminen. Muigega
lisab ta: „Häbenemata julgen
öelda, et me oleme üles ehitanud suurepärase võrgustiku
me head konkurendid, TNT,
Shenker, DPD, sõitsid algusaastatel piltlikult öeldes meie
autode kannul ja õppisid, kuidas seda äri ajada.“ Suuri logistikaettevõtteid nagu Omniva ja Itella Nurminen aga oma
konkurentideks ei pea, „nemad on väga suured ja nad ei
saa igale kliendile pühenduda,

MIS ON MIS

HRX, algse nimega Hietarahti Express
Hietarahti perekonnale kuuluv ettevõte sai alguse aastal 1988, kui
HRXi esimene ja ainus veok sõitis M/S Georg Otsa parvlaevale ja saabus Eestisse Tallinna sadamasse. See reis pani aluse HRXile PõhjaEuroopa kiireimale pakisaatmisvõrgustikule.
Tänapäeval on HRX juhtiv pakitarneteenuse pakkuja, mis tegutseb
Eestis, Lätis, Leedus, Poolas, Soomes, Rootsis, Taanis ja Venemaal,
koostööpartnerite abil saavad teenindatud kliendid üle kogu maailma.
HRX omab sisetranspordivõrgustikku Eestis, Lätis ja Leedus.

–

–

Tugevused:
•

•

•

•

Oma autopark, ca 250 sõidukit
Kvaliteet (ISO 9001 & ISO
14001 sertifikaadid)
Paindlikkus
Tarnekiirus

Pakutavad teenused:
Transport (paki ja aluse
vedu, ka osakoormaveod)
Laohotell (kogu kliendi
•

•

kaupade logistika)
•

Temperatuuriveod

–

PANETÄHELE

nad on pigem laiatarbekaup,
poeülikond, mitte rätsepatöö“.
Lõpetuseks nendib Nurminen, et HRXi edu taga on kindel soov pakkuda parimat ja
olla parimad. „Me tahame olla parimad, me ei rahuldu ku-

nagi teise kohaga,“ kinnitab

Nurminen. „Ja me pingutame
iga päev selleks, et olla parimad. Me oleme võib-olla küll
veidi kallimad, kuid me oleme
parimad, me ei vusserda midagi ära!“

Jari Nurminen (sündinud 10. novembril 1961) on Camaro Cupi ja
V8 THUNDER Car-i sarjade promootor, kes on võidusõiduga tegelenud alates 1980. aastast. Nurminen võitis aastatel 2006–2008 Ferrari Challenge’i sarja, mille on võitnud ka tema vend Janel, ta on tulnud
kaks aastat järjest Legendsite Soome meistriks. Nurminen on sõitnud
ka vormeliga ja oli 1986.aastal F1 meeskonna Arrows BMW katsesõitja. Praegu osaleb ta Soome Camaro Cupi sarjas.
ALLIKAS: WIKIPEDIA
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MAKSUD

Olympicu välisturul küpsevad

Olympic Entertainment Group praegu muretsemiseks põhjust ei näe. FOTO: ANDRES HAABU

Lätis spekuleeritakse, et lõunanaabrite valitsus plaanib
maksureformi osana märkimisväärselt kergitada ka
hasart-ja loteriimängu maksu, Olympicu investorite
arvates on börsiettevõtte jaoks tegemist suure riskiga.
Indrek Mäe
indrek.mae@aripaev.ee

Äripäev
“Ilma kahtluseta on tegemist Olympic Entertainment Groupi (OEG) jaoks suurima
riskiga ning uudis on murettekitav,” ütles
35 737 Olympicu aktsiat omav riigikogu
majanduskomisjoni aseesimees Toomas
Kivimägi. “Läti osakaal grupi käibes on 32
protsenti ning ärikasumis oli lõunanaabrite osakaal eelmisel aastal 69 protsenti,” viitas Kivimägi Läti turu olulisusele OEG jaoks.
Kivimägi hinnangul mõjutaks laual olev
hasartmängumaksu 30protsendiline tõus
otseselt OEG kasumit. “Tuleb vaadata, mis
on hasartmängumaksu number Lätis Olympicu jaoks täna, ning seejärel sõltuvalt pingetaluvusest see number kas 1,5 või 2ga korrutada,” selgitas ta. “Seejärel võib lisandunud summa kasumirealt maha lahutada.”
Ka Tallinna Tehnikaülikooli finantsökonoomika doktorant Kristj Liivamägi, kel-

an

6

le ettevõttele KML Invest kuulub 1550 Olympicu aktsiat, näebLäti hasartmängumaksu
tõusulTallinna börsiettevõtte kasumile negatiivset mõju.

protsenti

Tuleks leppida väiksema kasumiga

kahaneks OEG

“Olympicu eelmisest majandusaasta aruandest selgub, et Lätis maksti teenitud hasartmängutuludelt 2016. aastal üle 6 miljoni euro makse,” märkis Liivamägi. “Kui Lätis on plaan tõsta hasartmängumakse 30
protsendi võrra, siis tähendaks see OEG-le
muude tingimuste samaks jäämisel täiendavatkulu suurusjärgus 1,8 miljonit eurot,”
selgitas ekspert. Seega väheneks Olympicu
eelmise aasta 30 miljoni euro suurune puhaskasum Liivamägi arvutuste kohaselt 6
protsendi võrra.
LHV vanemanalüütik Joonas Joost nõustub investorite murega. “Eks üldine loogika on ikka selline, et maksude tõstmine kas
vähendab nõudlust või suurendab ettevõtte kulusid,” leidis ta. “Täpsemalt sõltub see
muidugi maksude detailidest.”
Väikeinvestor Rene Ilves, kelle firmale

kasum, kui Lätis

rakenduks 30%
maksutõus,

arvutas OEG
aktsionär KristjanLiivamägi.

Samuraid kuulub 195 000 OEG aktsiat, leiab aga, et Läti maksutõusu risk on juba pikalt teada ega tohiks investoreid üllatada. “Olympicusse investeerides tuleb sellega lihtsalt arvestada,” tõdes ta. “Eks see on
üks põhjustest, miks ettevõtte aktsia kaupleb madalate kordajate juures.”
Seitse

Muresid ka Itaalias
Ilves juhtis tähelepanu ka sellele, et Itaalia,
mis moodustas eelmisel aastal 13 protsenti Olympicu käibest ja oli seega kontsernile suuruselt kolmas turg, plaanib samuti
oma tingimusi hasartmängudega tegelevate ettevõtete jaoks karmistada. Nimelt lubas Itaalia endine peaminister Matteo Renzi
veel ametis olles selle aasta lõpuks mänguautomaatide hulka riigis kolmandiku võrra vähendada.
Samuti võitlevad hasartmängude vastu
aktiivselt Itaalia kohalikud omavalitsused,
kirjutas Wall Street Journal. Nii on piiratud
kasiinode lahtiolekuaega ning pandud hasartmängudega tegelevad ettevõtted teadlikult ebasoodsamasse maksukeskkonda.
Samuti ei tohi kasiinod paikneda koolide,
kirikute, haiglate ja vanadekodude läheduses. Nii näiteks väheneb Milanos mänguautomaatidehulk 96 protsendi võrra, sest olemasolevate lepingute lõppemisel pole neid
vahepeal kehtima hakanud piirangute tõttu võimalik pikendada.
“Kui vaadata Olympicu Itaalia üksuse
lehelt, kus nende kasiinod Itaalias asuvad,
siis 15 butiigist on 10 Milanos,” märkis Ilves.

“See tekitab küsimuse, mitu butiiki peab
OEG lähiaastatel Itaalias sulgema.”
Vara muretseda

Olympic Entertainment Groupi tegevjuht
Madis Jääger aga kinnitas, et praegu pole
muretsemiseks põhjust. “Me monitoorime
pidevalt kõigi oma tegevusturgude õigusja maksukeskkonna arengut,” kinnitas ta.
“Konkreetselt Lätis on arutlusel palju laiaulatuslikum maksureform ja muudatused
hasartmängumaksude alal võivad, kuid ei
pruugi olla selle laiaulatuslikureformi väike osa siiani on kõik vaid idee tasandil,”
selgitas Jääger.
Ilves leidis, et muudatused Itaalias ei
pruugi OEG kasumile väga suurelt mõjuda. “Itaalia turg saab Olympicu jaoks olema suur käibe poolest, kuid kasumi poolest suhteliselt ebaoluline maksud on lihtsalt liiga kõrged,” selgitas ta. “Kasiinonduse
reguleerimist vedas Matteo Renzi valitsus,
kuid see lagunes hiljuti. Peab jälgima, millised on selles küsimuses uue valitsuse seisukohad,” oli Ilves lootusrikas.
“Eks igasugune maksumuudatus on halb
ja vähendab kasumit, kuid praegu see mind
ei morjenda,” tõdes ka väikeinvestor ning
57 000 aktsiat omava ettevõtte Okob Invest
omanik Charlie Viikberg. “Vaatan pigem
makromajanduslikke näitajaid ning muretsen selle pärast, kui maailmas peaks midagi vastu taevast lendama,” viitas ta sellele, et tipus aktsiaturud on hoopis suurem
probleem.
–

–
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Läti annab Olympic Entertainment Groupi käibest kõige suurema osa
käive miljonites eurodes

Läti

56,01
66,18

2015
2016

35,56

Eesti

45,36

22

22,07

Itaalia

26,83

13

22,01

Leedu

25,28

12

16,34
16,54

Slovakkia

Poola

13,56

Malta 0,29
Valgevene

32

32

protsenti on Läti turu osakaal Olympic Entertainment Groupi käibes.

8
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Olympicusse
investeerides tuleb sellega lihtsalt

arvestada. Eks see
on üks põhjustest,
miks ettevõtte
aktsia kaupleb
madalate kordajate juures.
OEG aktsionär Rene Ilves

11,16

0,80
0,18
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Olen veendunud, et OEG ka-

0

sumlikkus teistel

Kas risk on nii suur, et peaks müüma?
Kuna miski pole praegu kindel,
siis investorid veel kriisiplaanile ja aktsiate müügile ei mõtle.

“Praegu pole ühtegi otsust
hasartmängumaksu määra
tõstmise kohta Lätis tehtud ehk
kõige varem hakkab see OEG
Läti tulemust mõjutama aastal
2018, kui aga peetakse kinni
kokkulepetest, millele asjaosalised viitavad, siis veelgi hiljem,”
ütles Toomas Kivimägi.

“Lisaks olen veendunud, et
teistel turgudel paraneb ning on ka võimalus, et laienetakse uutele turgudele,” põhjendas riigikogu majanduskomisjoni aseesimees,
miks ta kuni konkreetse otsuseni hasartmängumaksu tõusu
kohta OEG suhtes oma portfellis
muudatusi ei plaani.
“OEG on põnev, professionaalselt juhitud ja kasvav etteOEG kasumlikkus

võte,” näeb Kivimägi ettevõtte plusse.
Sarnaselt Kivimägiga ei plaani oma OEG aktsiaid müüa ka
Liivamägi. Lisaks sellele, et lätlaste otsus pole kindel, toob ta
põhjusena välja ka Olympicu
väikese osakaalu oma portfellis.
“See moodustab minu investeerimisportfellist natukene üle 1
protsendi,” viitas ta oma madalale riskile.

turgudel paraneb
ning on ka võimalus, et laienetakse
uutele turgudele.
OEG aktsionär Toomas Kivimägi

Kandideeri rahvusvahelise IB
gümnaasiumiõppe täisstipendiumile!
Audentese erakool kuulutab välja konkursi, mille
kaks võitjat saavad aastase täisstipendiumiga
omandada rahvusvaheliselt tunnustatud
IB ehk International Baccalaureate’i
gümnaasiumiharidust tasuta.
Vaata lähemalt: audentes.ee/ib.
„Kasuta seda võimalust, sest IB õppel on palju
eeliseid. Ta paneb sind küll proovile, aga samas
on õppeteekond nauditav.“
Miia Natka

Audentese IB õppe vilistlane
Kopenhaageni disaini-ja tehnoloogiakooli
arhitektuuritehnoloogia ning ehitusjuhtimise
bakalaureuseõppe üliõpilane

Läti ähvardab tõsta
hasartmängumaksu
Lätlaste ärileht Dienas Bizness

kirjutas sel nädalal, et hasartmängu-ja loteriimaksu tasujaid võib peatselt ähvardada
isegi lausa kahekordne mak-

sutõus.
Et korvata majandusreformide tõttu tublistikahanenud tu-

lumaksu laekumist, on Läti valitsusel plaan tõsta aktsiise ning
lisaks sellele ka hasartmängumaksu, kinnitas väljaandele Läti rahandusministeeriumi aseminister Edgar Putra. Seni on
plaan küll idee ja ettepanekute
tasemel ning kindlaid otsuseid
vastu võetud pole, lisas ta.
Läti hasartmänguliidu nõunik Arnis Verzemnieks rääkis
väljaandele, et umbes nädala
eest oli liidu esindajatel kohtuminerahandusministeeriumis,

kus arutati kaht ettepanekut:
kehtestada uuesti võidu pealt
maha arvestatav tulumaks (mis
kaotati ära 2012. aastal) ning
tõsta hasartmängumaksu umbes 30 protsenti.
Verzemnieksi sõnul pole liit
nõus kummagi ettepanekuga.

30%

suuruse maksutõusu

ettepaneku esitas Läti

rahandusministeerium.
Esiteks pole võimalik võitude
pealt kogutavaid makse eelarvesse planeerida, ning mis puudutab teist ettepanekut, siis on
makse viimase viie aasta jooksul juba niigi 30–34% võrra tõstetud.
Riigiga oli tema sõnul kokkulepe, et enne 2019. aastat
kui kõik mänguautomaadid
peavad olema ühendatud ühtsesse süsteemi ei toimu hasartmängude vallas mingeid maksumuudatusi. Praegu paistab,
et riik tahab oma sõna murda,

–

–

nentis ta.

Läti on Olympic Entertainment Groupi suurim turg. Lätis

on OEG-l 54 kasiinot, suuruselt
teine turg on Eesti 24 kasiinoga.
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Aasta finantsjuht: LHV üllatab tänavu
Meelis Paakspuu on LHVs
finantsjuhina töötanud vaid
poolteist aastat, kuid selle ajaga
saanud hakkama teoga, millega
saavad hoobelda vaid väga
vähesed Eesti finantsjuhid
möödunud aastal viis ta panga
edukalt börsile.
–

Kõik oota-

Liina Laks

li i

na .la ks@a

ripaev.ee

sid turgudel
korrektsiooni,
kuid kuna mees
on lubadusi

Äripäev
Kui Meelis Paakspuu parima finantsjuhi
konkursi finaali jõudis, andis ta mõista, et
tegelikult olid tema kolleegid juba enne teda suure töö ära teinud. “Selles mõttes tuli
võit üllatusena, et juba nominatsioonise oli
üllatus,” tunnistas LHV finantsjuht Paakspuu. “Jah, LHV-l oli sel aastal supertootlus,
aga siin oli ka teisi väga häid kandidaate,”
jäi ta tagasihoidlikuks.
Teil olivõimalus finantsjuhina ettevõte börsile viia. Kas börs on nii-öelda finantsjuhi
Püha Graal? Nagu ma juba ütlesin, siis mina üksi LHVd börsile ei viinud börsile mi–

nekuga tegeldi enne mind aastaid ning ma
tegin nii-öelda lõpuosa. Aga ega ei ole väga
palju selliseid suuri asju.
Börsile minek on ühe ettevõtte jaoks üks
tipphetki teisi nii säravaid tegevusi naljalt ei ole. Järgmine, mis sellise emotsiooni
annaks, oleks näiteks mõne ettevõtte üle-

pidanud, siis
Ameerikasse

investeeritakse
–

nii et tegu on

omamoodi iseenesest täituva

ennustusega.
Auhinnatud LHV
finantsjuht Meelis
Paakspuu sõnul on
uskumatu, kuidas
üks inimene võib
maailmamajandust
nii mõjutada nagu
USA president Donald Trump

–

võtmine.

LHV. Vaatame uutesse äridesse, proovime
kõik järele see on meie ärimudelisse sisse
kirjutatud. Aga veel ei saa täpsemalt öelda.

ja järgmisel aastal palju uusi asju, mis muudavad ka finantsmaaailma. Eelkõige võivad
need muuta kasumiaruandeid.

Kas on ka mingi asi, mille katsetamise puhul LHV risti ette lööb? No me oleme kredii-

Praegu räägitakse pensionifondidest ja sel-

diasutus ja varahaldusasutus, see tähendab, et meil on õiguslikud piirangud peal.
On koht, kuhu me sisse ei lähe, need on
SMS-laenu tüüpi ärid. Aga muiduküll kui
näeme, et tegu on hea asjaga, siis miks mitte proovida?

Eestisse tasub muidugi investeerida. Meil pole küll nii palju börsiettevõtteid,
kuhu pensionifondid investeerida saaks.
Ainus võimalus on siis see, et fondid investeeriks otse ettevõtetesse, mida börsil pole.

–

Mis tunnustusse puutub, siis Eesti mõispalju teisi autasusid finantsjuhile
pole, teistes riikides ehk küll.
tes väga

LHV-l on oma võlakiri, oma aktsia ja sel aastal ka väga head majandustulemused kuhu siit edasi liikuda annab?Kui vaadataLHV
turuosa, siis see on 3–4 protsenti olenevalt sellest, kas vaatame hoiuseid või mõnd
muud segmenti. Väikseid mõtteid on, kuhumaale võiks kas või LHV börsi kapitaliseerimisega jõuda, aga paljude asjade pu–

–

hul on tegu kaugete unistustega, millest
on vara rääkida.
Kas LHV-lt on ka sel aastal üllatusi oodata?
Päris kindlasti üllatame! Me poleks muidu

–

Mainisite auhinna kättesaamisel, et teile tuleb iga päev sada lehekülge regulatsioone.

Kuidas te sellega toime tulete? Meil on juriidiline osakond ja eks iga asja puhul tuleb vaadata, kelle vastutusalasse see jääb.
See siis töötab selle läbi. Kahjuks tuleb sel

Neid on palju! LHVga tahaks tublistikasvada. Nii Eesti turulkui ka
vaadata, kuhu meie kliendid liiguvad. Olla

poole püüelda?

innovatiivne.
LHV on praegu maailma mõistes nii väi-

tasub?

ke pank, et suured turud pole meile veel
avatud. Aga me tahaksime teha LHVst midagi suurt.

Kui lihtne on Eestis turuosa laiendada? See
on keeruline küsimus. Kui vaadata numb-

reid, siis kasv on olnud ulmeline ja tundub,
et see pole üldse keeruline. Aga kui vaatame tööd, mis selle taga on, siis on pilt teine.

Mis saab LHV aktsiast? Suur ralli eelmisel
aastal tulika mulle endale üllatusena. Oleksin olnud rohkem rahul, kui tõus poleks nii
kiire olnud.
Samas on praeguseid numbreid vaadates hindka sisuga täitunud ning aktsial on
peale platool püsimist kindlasti veel kasvupotentsiaali.

On teil finantsjuhina veel eesmärke, mille

Kas Eesti ettevõtetel tasub börsile tulla?

lest, kas Eestisse tasub investeerida. Kas siis

TULE EHITUSMESSILE!

5.-8. aprill
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kindlasti!
TASUB TEADA

Aasta üllataja
Aasta üllataja tiitli sai TMB juht ja finantsjuht Jaan Luts. Eelmise aastal augustis tegi
TMB üllatuslikult suure tehingu, ostes ära
Betonimestarit OY-le kuulunud kolm tehast. Tehingu tulemusel tekkis ligi 100 miljoni euro suuruse aastakäibega ettevõte, millel on tehased nii Soomes, Eestis kui ka Lätis. Ettevõttest sai sellega Baltimaade ja Soome turul suuruselt teine betoonelementide tootja, mis rahuldab lisaks kodumaisele
nõudlusele turge Rootsis ja Norras.

TULEMUS

LÜHIDALT

Rootsi plastikutootja
käive Eestis kasvas

Bezos tegi Buffettile ära

Plasttooteid valmistav Talent
Plastics Tallinn suutis oma käivet ja kasumit suurendada.
Järgmiseks aastaks prognoosib juhatus aga käibe langust.
Äripäeva infopanka jõudnud ettevõtte majandusaasta aruandest selgub, et Talent
Plastics Tallinn ASikäive kasvas
5,5 protsenti, 6,8 miljonile eurole. Ettevõtte ärikasum tõusis
86 792 eurole.
Talent Plasticsi peamised
kliendid tegutsevad autotööstuse, töökaitsevahendite toot-

mise, vee töötlemise ja muudes
valdkondades. Ettevõttes töötas 31. detsembri seisuga 89 inimest. Käive töötaja kohta tõusis 6,7 protsenti, 76 327 eurole.
Keskmine brutotasukuus töötaja kohta oli 1144 eurot.
“2017. aastaks ootab ettevõte mõningast müügimahu langust, sest käibest suurt osakaalu omava automudeli tootmi-

lõpetatakse,” teatas ettevõte.
Talent Plasticsi emafirma on
ettevõte Bladhs Industri AB.
ne

infopank.ee

Amazoni asutaja Jeff Bezos on nüüd maailma
rikkuselt teine inimene, vahendas Bloomberg.
53aastase Bezose varandus kasvas eile 1,5 miljardi dollari jagu, kui Amazoni aktsia tõusis
18,32 dollari võrra. Tõusu põhjustas uudis, et
Amazon ostab ära Dubais tegutseva internetipoe Souq.com.
Bezose varanduse väärtus on nüüd 75,6 miljardit dollarit ehk 700 miljonit rohkem kui investeerimisgurul Warren Buffettil.
Bezose rikkus on aastaga kasvanud 10,2 miljardi dollari jagu,kusjuures sellest omakorda
7 miljardit tuleb ajast, mil Donald Trump valiti presidendiks.
Selgub, et aastaga on kõige enam varandust
kasvatanud aga Hiina miljardär Wang Wei, kelle varandus kasvas 18,4 miljardi jagu. Teisel
kohal on Facebooki asutaja Mark Zuckerberg
11,4 miljardi dollariga.

Kolleegipreemia
Nomineeritute seast said oma lemmiku
valida ka teised finantsjuhid ja Finantsuudiste lugejad. Kolleegipreemia saaja on Tallinna
linna finantsjuht Katrin Kendra, kes on mõjukaima finantsjuhi nominent olnud ka eelnevatel aastatel. Katrin Kendra juhitav Tallinna linna finantsteenistus on üks Eesti suurimatest finantsteenuskeskustest. Tema eestvedamisel on edukalt finantsteenistuse äriprotsesse tõhustatud, mis võimaldab järjest
rohkemate linnaametite ja -asutuste raamatupidamist üle võtta.

Kõik nominendid:
Andri Avila, Eesti Energia
Jaan Luts, TMB
Janek Lepp, Coop
Marko Varik, Inbank
Katrin Kendra, Tallinna linn
Meelis Paakspuu, LHV Group
Veiko Haavapuu, Tallink Grupp
Žürii liikmete hulka kuulusid Big4 audiitorbüroode esindajad Ago Vilu PwCst, Andris
Jegers KPMGst, Ivar Kiigemägi EYst ja Veiko Hintsov Deloitte’ist ning Villu Zirnask Äripäeva poolt.

Aasta mõjukaim
finantsjuht on
Meelis Paakspuu
(vasakult neljas), temast vas kul nomine tMarkoVarik

on

Inbankist, paremal

Veiko

Haavapuu

Tallink Grupist. Pildil
veel vasakultVeiko
Hintsov (Deloitte) ja
Riina Alt
paremalt

(EY)ning

Andris

(KPMG),

Jegers

ToomasTruuverk
(Äripäev) ja Ago

Vilu

(PwC).

FOTO:

URMAS KAMDRON

Muidugi tasub! Riigiettevõtetega on natuke teine lugu: seal saaks näiteks väiksema
osa börsile tuua. Aga börsile minek on ettevõttele ainus võimalus, et arengut kiirendada. Loomulikult tuleb investeerida ning
lisaks on ka avalikustamise nõue, aga seda
ei tasu karta.
Börsile minek on suur töö, aga boonusena saavad juhid sellekäigus oma ettevõttest
teada asju, mida varem ei teadnud see on
kahtlemata positiivne.
Ma saan LHV börsile mineku puhul vaadata ainult viimast veerandit, teisi kolme
veerandit saan hinnata tahavaatepeeglist.
Tööd on palju, kuid see pole võimatu.
Kui teha aruanded korralikult ära, kui
teha selge plaan, siis on täiesti võimalik
Eestis ettevõte aasta-pooleteisega börsile viia.
–

100% taastuvatest allikatest toodetud
elektrienergia on soodsam, kui arvad.

TULEMUS

Eramurajoonide
arendaja kasum
kasvas 50%
Eesti suurim eramurajoonide
arendaja BlueSky Project suurendas tublisti nii käivet kui ka
kasumit.

Äripäeva infopanka jõudnud ettevõtte majandusaasta
aruandest selgub, et hoonestusprojektide arendusega tegeleva BlueSky Project OÜ käive
kasvas 2016. aastal 34 protsenti, 6,16 miljonile eurole. Ärikasumit suudeti kasvatada üle 50
protsendi euro võrra, 972 807
eurole.

Küsi lisainfot ja

palgal oli 31. detsembri seisuga neli inimest. Käive töötaja kohta ulatus 1,54miljonile eurole. Keskmine brutotasu
töötaja kohta oli 1775 eurotkuus.
BlueSky Projecti omanik on
Marko Rink enda ettevõtte MR
Konsultatsioonid kaudu. 2015.
aastal maksis Rink omale ettevõttest 110 000 eurot dividende. Eelmise aasta majandusaasta aruannet pole MRKonsultatsioonid veel esitanud.
Ettevõtte

infopank.ee

pakkumist ettevõttele!

elektrum.ee
Powered by Green on 100% taastuvatest allikatest toodetud elektrienergia, mis on kaetud ametlike päritolutunnistustega.
Powered by Green elektrienergiat tarbiv ettevõte saab kaasa personaalse serti~kaadi
ning õiguse kasutada Powered by Green kaubamärki oma teenuste ja toodete müügis.
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“Siin ei ole
midagi,
millest
rääkida”
Põhja-Tallinna linnaosa vanemale
Raimond Kaljulaiule ei meeldi
pärimised laenu järele, mille
ta andis kriminaalsüüdistuse
saanud Keskerakonna
eksesimehele Edgar Savisaarele.
See laen sai
antud Edgarile

Vilja Kiisler

vilja.kiisler@aripaev.ee

väga

Äripäev
Olete olnud Edgar Savisaarele lähedane
isik. Keskerakonnas olete alates 19. eluaastast, olite Savisaare nõunikja tema tütre elukaaslane. Kes te oleksite ilma Savisaareta?
Ma arvan, et oleksin samamoodi lõpeta-

nud reklaami ja turunduse valdkonnas ja
oleksin selles vallas olnud ettevõtja, nagu
ma olin viimasedkümme aastat.
Kas see laen, mille te Savisaarele andsite, on
ära makstud? Ei.
Kui suur summa oli ja millal te selle tagasi
saate? See summa oli, kui mälumind ei peta, 35 000 eurot, see on kajastatud meie mõ-

lema majanduslike huvide deklaratsioonis.
Ma saan aru, et see kõlab nagu tüüpiline poliitiku jutt, aga sellaenul ei ole mitte mingit
poliitilist või administratiivset tähendust.
See laen sai antud Edgarile väga keerulisel
ajal. See on kahe mehe omavaheline tehing,
mis ei vääri mingit pikemat kommentaari. Siin taga ei ole midagi, millest rääkida.
Kas seda laenu nõutakse tagasi või ei nõuta? Kindlasti nõutakse, ja kindlasti see ka

makstakse tagasi.
Kui palju te praegu Savisaarega suhtle-

keerulisel

ajal. See on kahe
mehe omavaheline tehing, mis
ei vääri mingit
pikemat kom-

mentaari.
Raimond Kaljulaid

te, kuidas tal tervis on? Ei suhtle, aga isegi
kui suhtleksin, siis teise inimese tervislikku seisundit kommenteerida peaksin ma
kohatuks.
Ometi te olete seda teinud. Savisaar on saanud kriminaalsüüdistuse ja teda ootab kohtumõistmine. Teie olete avaldanud kahtlust,
kas tema üle ikka kohut mõista saab. Jah, ma
olen öelnud, et mul on raske ette kujutada

seda, kuidas Edgar Savisaar pikki päevi kohtusaalis veedab.Arvan, et sellele järeldusele
võib jõuda iga inimene, kes on kas või vaadanudvideosalvestisi tema osalemisest piirkonna koosolekul.
Savisaarest on tagantjärele saanud Keskerakonna probleem. Kuidas te hindate Savisaare vaimset pärandit? Keskerakonnal ei
ole probleemi Savisaare isikuga. Edgar Sa-

visaar on vastuoluline poliitik ja läheb sellisena ajalukku. Kahtlemata on mitu tema
otsused tekitanud ühiskonnas teravat diskussiooni, aga on ka palju sellist, mille pärast teda hinnatakse. Kui ta omal ajal Tallinnas munitsipaalehitust alustas, sai see
kõvasti kriitikat. Arvan, et tänaseks suur
osa Tallinna kogukonnast mõistab, et see
on vältimatu. Nii suur kohalik omavalitsus
peab omama teatud hulga elamispindu, mida anda nendele inimestele, kes muidu lõpetaksid tänaval, kas või näiteks varata ja
üksinda jäänud inimesed. On olnud otsuseid, mille üle võib vaielda, ka mina ei ole
kõigega nõus.

Kriminaalsüüdistus on fakt. Kas Savisaar on
süüdi neis asjades, milles teda süüdistatakse, või ei ole? Seda otsustab kohus. Mina ei

ja üritusi tegid, ma arvan, kõik erakonnad,
võimul olevad erakonnad.
Tolle aja kontekstis ei olnud põhjust kahelda, et selle tellimusevastuvõtmine võibkaasa tuua mingeid juriidilisi tagajärgi.

Nende kurikuulsate 2013. aasta valimisreklaamidega, millel peale Savisaare figu-

Kas teid häirib tõsiasi, et hulk keskerakondlasi on saanud kriminaalsüüdistuse, osa
süüdi mõistetud ja osa vangiski ära käinud? Need, kes on saanud kriminaalsüü-

ole lugenud neid arvukaid materjale, mille
põhjal neid otsuseid hakatakse langetama.

reerisid veel Jaanus Mutli ja Arvo Sarapuu,
on palju pahandust olnud. Teie saite tookord kahtlustuse. Ütlesite, et täitsite eraettevõtjana tellimust, nüüd olete aga süsteemi osa, kes võlgneb oma karjääri Savisaarele ja Keskerakonnale. Kuidas te ise tagantjärele hindate osalemist selles afääris? Esiteks ei ole mul kordagi olnud tunnet, et ma
oma karjääri kellelegi võlgnen. Ma ei ole
teinud halba tööd ei erasektoris ega era-

konnale tehtud kampaaniates. Seda Hiiu
staadioni kampaaniat hindan tagantjärele nii, et oleks tulnud anda kliendile teistsugust nõu. Oleks pidanud ütlema, et sellise kampaania tegemine ei ole mõistlik või
siis oleks seda näiteks pidanud tegema erakonna eelarvest. Sel hetkel oli tegemist väikese, ebaolulise, vähe aega nõudnud tellimusega, mille ma viisin kiirelt ellu japikemalt selle peale ei mõelnud.
Ehk siis eetiline majakas hakkas plinkima tagantjärele? Sel

hetkel oli hoopis teinekontekst. Selliseid reklaame valmis Tallinna
linnas palju ja oli eeldus, et kui neid tellitakse ja tehakse, siis küllap on see seaduslik. Sarnaseid trükimaterjale, kampaaniaid

muu hulgas riigis

distuse, on üldjuhul ka erakonnast lahkunud või erakonna tegemistest eemal. Loomulikult ei ole meeldiv selliseid asju lugeda
mitte ühelgi erakonna liikmel, pole meeldiv
nendele küsimustele vastata. See ei tähenda minu meelest, et Keskerakonna juriidilised probleemid on suuremad kui teistel
erakondadel. Ka meie riigis pikalt võimul
olnud Reformierakonna kohta on selliseid
kaasuseid teada.
Kui sai teatavaks, et Rain Rosimannusel on
Arsenali keskuses varjatud osalus, siis te
hakkasite kahtlema, kas linnaosavalitsus
peaks ikka sinna kolima. Mis seisus see otsustamine praegu on? Ma olen pöördunud

Taavi Aasa poole, et linnavalitsus seda arutaks ja annaks meile oma seisukoha.

Aga mis teie seisukoht on? Oma seisukoha
kujundan ma siis, kui olen ära kuulanud,
mida ütleb mulle linnavalitsus.
Ma mõtlesin, et teil on oma arvamus. Väljendage

seda! Ma väljendan seda kindlasti

KESKKONNAREOSTUS

NARVA LINNAVALITSUSE
LINNAMAJANDUSAMET
kuulutab välja kinnistute
võõrandamise enampakkumisel:

TAPAMAJA TN 2, 4, JOALA TN 22, RAHU TN
42, 48, A. PUŠKINI TN 55, NARVAS.
Täpsem info ja tingimused: www.narva.ee/ee/parempoolsed/enampakkumised

INFO telefonidel: 359 9151, 359 9141; e-post: linnamajandus@narva.ee

Raamatupidamine
üle Eesti.
Teostame
raamatupidamist
kliendile sobivas
majandustarkvaras.

MURETU
KVALITEETNE

REAALAJAS

PABERIVABA
Võta meiega ühendust
www. amelloraama.ee
info@amelloraama.ee
tel 6 191 341

Vagunitest lekkis
52 tonni lahustit
Komisjon selgitas välja, et Virumaal lekkis tsisternvagunitest
kokku 51,9 tonni kemikaali, kirjutas Postimees.
Kuna tegemist oli kiiresti

aurustuva kemikaaliga, ei olnud lekke alguskohta ja pinna-

sesse imbunud lahusti kogust
võimalik päris üheselt määratleda, teatas EVR Cargo.
Lekete avastamise järel läbis rong teisipäeval Tapal asjatundjate komisjoni põhjaliku
kontrolli, mille käigus avati tolli plommid ning kontrolliti üle
põhjakorgid. Kontrolli tulemusel minimeeriti võimalike täien-

davate lekete oht ning rong jõudis teisipäeva õhtul kenasti Tapalt Muuga kaubajaama.
Teisipäeval laaditi Muuga
kaubajaamas lahusti ümber, selle juures oli komisjon keskkonnainspektsiooni, EVR Cargo ja
kauba saaja esindajatega.
Pressiteates seisis, et lekkinud vagunite omanik egarendile andj eiolnud EVR Cargo, kirjutas ERR. Samuti, et EVR Cargo teostas veeremile enne vedu
kõik ettenähtud kontrolliprotseduurid, kuid ei tuvastanud leket ega ka muid kõrvalekaldeid.

a
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siis, kui olen linnavalitsuse seisukoha teada saanud. See ei ole kõik nii ühemõõtmeline. Minu kohus on teha maksumaksja seisukohalt kõige mõistlikumaid otsuseid. Arsenali pakkumine on kõige odavam. Nüüd on
küsimus, kas arvestada asjaolu, et võib-olla
seal oli kunagi midagi kahtlast, mida ei ole
ju must valgel tõestatud, ja jätta see tehing
tegemata, või teha tehing ära, sest nii on majanduslikultkõige mõistlikum.
Kuidas te suhtute Arvo Sarapuu tegutsemisse pealinna prügiäris, milles ajakirjandus on
esile toonud hulga korruptiivseid nüansse?
Mina ei näe olles kõik need lood tähelepanelikult läbi lugenud et keegi oleks tõestanud, et Arvo Sarapuu osaleb Tallinna prü–

–,

giäris. Kuni seda ei ole tõestatud, ei ole mul
Sarapuule etteheiteid.
Keskerakonna põhihäda tundub olevat see,
et ei saada aru, et tasuta lõunaid pole olemas. Te ju mõistate tegelikult, et raha ei kasva puu otsas? Kui palju on Keskerakonnas
neid inimesi, kes arvutada oskavad ja saavad aru, kust raha tuleb? Mina olen oma era-

konnas kindlasti liberaalsemal poolel. Selleks, et midagi maksumaksja raha eest teha, peavad põhjendused olema väga head.
Tasuta ühistransporti Tallinnas ma pean
põhjendatuks peamiselt selleks, et pikaajalises vaates muuta inimeste liikumisharjumusi, et väheneks autostumine.
–

See pole ju tasuta, maksavad maksumaksjad. Linnal ja riigil ei ole ju oma raha. Siin on
mõeldud seda, et inimene ei pea ostma piPõhja-Tallinna

linnaosa vanem ja
Keskerakonna juhatuseli geRaimond

Kaljulaidhääletamas
kongressil

erakonna

eelmise

aastanovembris.
FOTO:

letit. Loomulikult, kõik mida linn või riik
teeb, käib maksumaksja raha eest. Kui teile
tundub, et Keskerakonnas seda ei mõisteta,
siis te eksite sügavalt.

ANDRES

HAABU

Me peame rääkima ka Meelis Paist, kes on
lihtsalt üks näide sellest, kuidas Keskerakond on Tallinnas pikki aastaid valitsenud.
Kuidas võiks selline kultuur kaduda, eriti arvestades, et seesama Keskerakond on võimul ka riigis? Keskerakonna kongress olieelmisel sügisel, vahetus esimees ja juhtkond.
Pärast seda näevad kõik, kellel on silmad
peas, et viis, kuidas erakond asju ajab, on

selgelt muutunud. Taavi Aasa vastne meedianõunik Priit Simson ütles just sellesama Meelis Pai juhtumi kohta, et see on hea
näide, kuidas linnavõim otsustab ajada asju avatult on tuvastanud, et on tehtud iseendagatehing, tehing on tühistatud, inimene on ametist vabastatud ja sellest on avalikkust teavitatud. Vastutasuks saame aga
palju negatiivseid pealkirju. Kindlasti olnuks tegevlinnapeal võimalik see asi vaikselt ära lahendada. Minu meelest teeb Meelis Pai juhtumTaavi Aasale pigem au: saades
asjast teada, sekkus ta jõuliselt.

MAJANDUSÜLEVAADE

Välisturud upitavad majandust
Majanduskasvu kiirenemiseks

aasta alguses on kaubaekspordi

peavad investeeringud jõudsalt suurenema, investeeringuid ja majanduskasvu aitaks

maht kasvanud tempos, mis on
suurendanud turuosa välisturgudel, ning see tõendabEesti ettevõtete toodangu konkurentsivõimelisust.
Eesti majanduse konkurentsivõime sõltub ettevõtete võimekusest nappivat tööjõudu tõhusamalt rakendada. Erasektori
kindlustunde näitajad viitavad
optimismile lähituleviku suhtes ja ettevõtted soovivad töötajaid juurde värvata, mis ennustab tootmismahtude suurenemist. Probleemiks on aga sobi-

elavdada stabiilsem maksukeskkond, kirjutas Eesti Pank
Eesti majanduse ülevaates.

Eesti majandus elavnes eelmise aasta lõpus ja elavnemine

on jätkunud ka selle aasta esimestel kuudel. Enamiku partnerriikide majandusseis on paranenud ja väliskaubandusaktiivsus suurenenud, mis on soodustanud Eesti eksporti ning
seeläbika majanduskasvu. Selle

vähesus, mille tõttu
on täitmatatöökohtadearvjuba
mõnda aega suurenenud ja majanduskasvu piirab üha enam

va tööjõu

tööjõupuudus.
Investeeringud madalseisus

Eesti Pank märkis, et investeeringute jätkuv madalseis ohustab majanduskasvu taastumist.
investeeringud on vähenenud neli aastat ja see on juba ahendanud majanduskasvu
kiirenemise võimalusi. Osaliselt
võib senise väikese investeerimisaktiivsuse taga näha objekEttevõtete

tiivseid põhjusi, nagu ebakindlus nõudluse taastumise suhtes välisturgudel ja olemasolevate ressursside alarakendatus.
Praeguseks on aga Eesti ettevõtete investeeringud langenud alla Euroopa Liidu keskmist, kui võrrelda investeeringute suhet lisandväärtusesse.
See on nõrk tulemus riigi jaoks,
kus investeeringutega soetatud
tootmiskapitali on töötaja kohta märgatavalt vähemkui arenenumates riikides, manitses
keskpank.
ÄRIPÄEV.EE

Seadmete esitlus:
Eesti Ehitusmessil 2017,
hall E-48
Hakke/graanul katelde kõrgem klass!

TJ Hooldus OÜ
Leola Ärikeskus, Viljandi, Eesti
Tel +372 515 0247
tjhooldus@gmail.com

www.tjhooldus.ee

biomass-kütte tehnoloogia ettevõte. FRÖLING -u puukatlad, hakke-ja graanulisüsteemid töötavad kõikjal Euroopa riikides.
Tehas asub Austrias, ja omab üleeuroopalist on-line teenindusvõrku, et kiirelt vahetada infot süsteemide tagaside puhul.
Katlad hakkepuidule graanulile
/

Hakkepuit on väga levinud kütteliik keskkatlamajades kuid võimalik on kasutada puiduhaket ka eramajades ja põllumajandus
objektidel. Hakkepuiduga köetavad katlakomplektid on varustatud vastava automaatika-ja etteandesüsteemidega ning
olemas ka küttematerjali lihtsad lahendused mahutile. Hakkel töötavad katlad on kallimad kui tavalised katlad, kuid tänu
automaatikale ei ole vajadust antud katlaid igapäevaselt teenindada. Tänu kõrgele automatiseeritusele on ainuke mure punkri
täitmine hakkega ja tuha utiliseerimine.
KATLA KIRJELDUS:

nii graanulit

kui haket ja seda ainult menüü vahetusega, mingeid punkri

Tootevalikus on katlad 30

–

ja vahetigude

ümberehitusi ei vajata.

200 kw.

–

T4

24/30
T4 40/50

Teie isiklik eesmärk kohalikel valimistel? Tahan võita valimised Põhja-Tallinnas. Kõige

suurem konkurent on minu enda partei nimekirjas kandideeriv europarlamendi saadik Yana Toom. Ma tahan saada temast rohkem hääli, sealhulgas vene hääli, selle nimel ma töötan.

LAENUD

Sester tahab alandada
õppelaenu intressi
Rahandusminister Sven Sester
tahab praegu 5% tasemel fikseeritud õppelaenu intressimäära allapoole tuua, kuna laenudel on riigi tagatis ning väga
kõrge intressimäär pole seega

põhjendatud.

“Minu soov on, et õppelaenude intress oleks mõistlikul tasemel. Praeguses turuolukorras
välja antavate riigi garanteeritud õppelaenude intress peaks
minu arvates olema madalam
kui 5 protsenti, sest laenu taga
on riigi garantii,” rääkis rahandusminister.
Kehtiv seadus seda ei võimal-

da, sest sätestab, et tudengpeab
intressi maksma täpselt 5 protsenti. “Sellepärast tuleb seadus
üle vaadata ja korda teha. Seda
me koos haridus- ja teadusministeeriumiga ka teha kavatseme,” ütles Sester. Valitsus peaks
õppelaenude süsteemi muutmist arutama suvel.
Praeguse seaduse järgi tagab
riik õppelaene andvatele pankadele nii õppelaenupõhisumma
kui ka intresside tasumise. Praegusel õppeaastal saab õppelaenu võtta kuni 1920 eurot laenutaotleja kohta.
ÄRIPÄEV.EE

Hakkpuidukatel T4

T4

60/75

Automaatne põletuskatel on mõeldud järgmiste materjalide põletamiseks:
hakkpuit vastavalt standardile EN 14961-4 P16A-P45A, klass 2;
puidugraanulid vastavalt standardile EN 14961-2 D06, klass A1.

T4 90/100/110

T4 130/150

-Kvaliteetne kõrgtemperatuuriline põletuskamber põletatud tellistest vooderdusega kahjulike ainete lendumise vähendamiseks ja
põletusprotsessi tõhususe optimeerimiseks.
-Kaheosaline põlemisrest koosneb staatilisest restiosast ja kallutatavast restist tuha ja võõrkehade kõrvaldamiseks.
-3-käiguline soojusvaheti tõhususe optimeerimise süsteemiga WOS
-Täielikult isoleeritud, minimeerimaks soojuskiirguse kadu.
-Tuha automaatne eemaldamine põlemiskambrist ja soojusvahetist suuremasse teisaldatavasse tuhakonteinerisse.
-Alarõhu kontrollsüsteemiga põletusõhu etteanne esmase ja teisese õhu aktuaatoriga.
-Imiventilaator kiiruse ja funktsioonide reguleersüsteemiga töö turvalisus tagamiseks.
-Tigutransportöör pöördklappidega kütuse optimaalseks etteandeks ja maksimaalseks ohutuseks.
-Energiasäästlikud ajamid (sirghammastega silinderrattad) energiatarbimise vähendamiseks.
-Lambda andur.

-katlale T4 monteeritud tuhakast;

-tuhatigu koos käigukasti ja kaardus jäiga välistoruga.
Energiasäästlikud ajamid (sirghammastega silinderrattad) energiatarbimise vähendamiseks
-Väga vaikne töö
-Nutikas automaatsüüde

-Autodiagnostika enne igat käivitamist
-Hakkpuit kuni G50 sobib kõikidele katlatüüpidele
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KESKKOND

Kas Trump annab
Inbanki juhid olid eilsel majandustulemuste tutvustusel videosilla
kaudu ühenduses oma Poola kolleegidega. FOTO: ANDRAS KRALLA

PANGANDUS

Inbank alustas
tegevust Poolas
Rainer Saad
rainer.saad@aripaev.ee

Inbank alustas märtsi keskpaigas tegevust Poola turul, kus
esimese nädalaga õnnestus
kaasata juba miljon eurot hoiuseid.

Poolas, kus Inbankil on palgal 11–12 töötajat, hakati pakkuma tarbijafinantseerimist
ning hoiusetooteid.“Esimese tegevusnädalaga kaasasime kohe
4 miljonit zlotti hoiuseid (u miljon eurot toim). See on suur
turg, kuhu on paljud finantsettevõtted enda tagatoa üles seadnud, ja me tahame seal samuti leida enda niši,” ütles Inban–

ki asutaja ja nõukogu esimees
Priit Põldoja.
Inbanki juhatuse esimees
Jan Andresoo lisas, et sel aastal pole eesmärgiks Poolas väga agressiivselt kasvada, vaid
turgu tundma õppida. “Tahame ainult paremaks muutuda
ja meie jaoks on see sisseseadmise aasta. Kuna oleme olnud Eesti
turul tublid ja meil on hea toode, siis ei pea ka Poolas midagi
häbenema,” ütles ta.
Poola turu suuruse tõttupiisaks Põldoja sõnul seal laienemiseks ka 1–2 tugeva partneri
leidmisest. “Poolas on kõik lääne suuremad pangad juba ko-

hal ja tekib küsimus, mis ruumi meil seal enam võiks olla.
Meie nägemuse järgi ei ole turg
veel täielikult valmis. Meie tahame olla niši pakkujad,” ütles Põldoja.
Kasum kasvas kolm korda

Teisipäeval allkirjastas
USA president Donald
Trump korralduse, mis
lubab uut hingamist USA
söetööstusele, käivitades
nii protsessi, mis pöörab
tagasi president Barack
Obama ajal karmistatud
keskkonnanõuded.
Rank
sirje.rank@aripaev.ee
Sirje

Äripäev
See samm ohustab

Inbank teenis eelmisel aastal
2,62 miljonit eurot kasumit, mis
on võrreldes 2015. aastaga ligi
kolm korda rohkem. “2016. aastal kasvas kõigi Inbanki tooteliinide portfellimaht. Oma teisel
tegevusaastal kasvatas Inbank
hoiuseportfelli 117% võrra, ligi
64,6 miljonile eurole. Finantseerimisportfell suurenes samal ajal 86%, jõudes 64,8 miljonile eurole,” seisis börsile edastatud teates.
Andresoo ütles, et ettevõte on suutnud kiirelt kasvada.
“Oleme lühikese ajaga saavutanud Eestis tarbijafinantseerimise uues müügis üle 20 protsendi
suuruse turuosa.Lisaks on märkimisväärne, et samal ajal kasumi kasvatamisega oleme suutnud investeerida arengusse ja
siseneda ka uutele turgudele,”
ütles Andresoo.
Lisaks alustas Inbank eelmisel aastal hoiuste kaasamist Saksamaalt ja Austriast hoiuseplatvormi Raisin kaudu.

2015. aastal Pariisis ligi

200 osalejaga sõlmitud kokkulepet kliima

soojenemise ohjeldamiseks need reeglid
olid seotud USA Pariisis võetudkohustustega. Ent samas kõnelevad USAs ja globaalses
majanduses tugevnevad trendidpigem selle poolt, et Donald Trump püüab eilset päeva. USA enda toodetav gaas on konkurentsivõimelisemkui süsi ning taastuvenergia
järjest arvestatavam alternatiiv.
Trump on Pariisi kliimalepet nimetanud
Hiina vandenõuks USA tööstuse nõrgestamiseks ning Obama reegleid töökohti hävitavaks ja ettevõtlust ahistavaks ülereguleerimiseks.
“Minu administratsioon teeb lõpu söele
kuulutatud sõjale,” jäi Trump oma valimiskampaania lubadusele kindlaks. “Te teate, mis siin kirjas on? Te lähete tööle tagasi!” tsiteeris ajaleht Financial Times Donald
Trumpi allkirja andmisel, mida olidtunnistama kutsutud USA kaevurid.
Söetootjate, näiteks Peabody Energy
Corpi aktsiaid tõusid, kuid maailma suurima tuulikutootja, Taani Vestase aktsiat see
uudis enam kivina kukkuma ei pannud,
nagu juhtus Trumpi valimise päeval mullu novembris.
Ekspertide hinnangul annab valitsuse
–

uus kurss USA vanadele söejaamadele ehk
pisut käitusaega juurde, kuid turutrendid
liiguvad juba uutes suundades.
USA meedias kajastatud

esimesed kommentaarid elektritootjatelt, nagu Duke
Energy Corp, NRG ja Sothern Co, on olnud,
et nad ei kiirusta oma puhtamale energiale
orienteeritud investeerimisplaane muutma.

Kaevuritest ümbritsetudUSApresident Donald Trump
kirjutas teisipäeval
alla

korraldusele,

mis pöörab tagasi
eelmise

presidendi

karmistatud keskkonnanõuded,
nimetades seda
söele kuulutatud
sõja lõpuks.

Gaas on odavam

FOTO:

AFP/SCANPIX

gaasi hindUSAs 2008. aasta
järel järsult langema hakkas, on hulk energiatootjaid söeküttelt gaasile üle läinud
kui aastal 2010 tootis USA peaaegu poole elektrienergiast söest, siis mullu oli söe
osakaal USA energiaministeeriumi andmeil
kahanenud ca 30protsendile. Gaasi osakaal
elektritootmises oli kasvanud 34 protsendile. AgentuurMoody’s hoiatasvärskes raporPärast seda, kui

–
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linna korraldatud hankel paremad pakkumused, teatas Tartu
linnavalitsus.

Eelmise hankeperioodiga
võrreldes on linna lisandunud
umbes 30 hektarit haljasalasid,
alleesid ja tänava maa-alasid.
Kokku on linna hoolduse all ligikaudu 361 hektarit haljastuid.
“Tänavusele hankele eelnes
väga põhjalik eeltöö, mille käigus mõõdistati kõik linna pargid ja haljasalad ning inventariseeritineis olevpargiinventar,
teede katendid, mänguväljakud
jm. Nüüd on linnal täpne ülevaade olukorrast ja ka hooldushankel osalejail oli parem oma
pakkumusi teha,” ütles abilinnapea Valvo Semilarski.

Tartu linna avalikud haljastud on vastavalt nende asukohale, käidavusele, otstarbele ja väljaehituse astmele jagatud nelja
hooldusklassi, lisaks moodustavad eraldi klassi metsad, mänguväljakud ja rannad. Hooldusklassist sõltub objektidel tehtavate tööde hulk, spetsiifika ja
intensiivsus. Linna haljasalad
koondati asukoha järgi kümneks plokiks ning riigihankes
küsiti hinda igaleplokile eraldi.
Hanke võitnud firmad teevad oma piirkonna haljastutel
aasta läbikõik hooldustööd: niidavad, koristavad, teevad kõnniteedel, platsidel ja treppidel
suvist ning talvist teehooldust
ning puude ja põõsaste hooldusraiet ja lõikust, remondivad ja hooldavadpargiinventari
ning mängu-ja spordiväljakuid
ning hooldavadrannaalasid.
ÄRIPÄEV.EE
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söeenergiale uue hingamise?
vabakaubanduslepingust. Vähemalt seda
Trump valimiskampaanias lubas. Energia-

sektoris on ta juba heaks kiitnud kaks vastuolulist torujuhtme projekti DakotaAccess
jaKeystone XL mis Obama ajal takerdusid.
USA-l käest libiseva liidrirolli on varmalt
valmis üle võtma Hiina, kes ei kavatse oma
kliimapoliitika kurssi muuta. Hiina puhul
on see seotud kogu majanduse struktuuri muutusega, samas kui USA näeb kliimapoliitikas oma majandusarengu takistajat,
kirjutas Wall Street Journal. “Leiame jätkuvalt, et kõik osapooled peaksid ajaga sammu käima, haarama võimalustest, täitma
lubadusi ja astuma samme, et aidata kaasa (Pariisi) leppe täitmisele,” tsiteeris WSJ
Hiina välisministeeriumi pressiesindajat
Lu Kangi. Sama seisukohta väljendas Hiina
president aasta algul Davosi majandusfoorumil. Mullu kärpis Hiina kivisöeenergia
tootmisvõimsusi 290 miljoni tonni võrra,
tänavune siht on 150 miljonit tonni.
Euroopa Komisjoni president JeanClaude Juncker nimetas Trumpi valitsuse
sammu “katastroofiks” mitte üksi USA-le,
vaid kogu maailmale. Ta kinnitas ELi kavatsust jätkata jõupingutusi selle nimel, et
Pariisis võetudkohustused täidetaks. Ühe
võimaluse teemat arutada pakub G20 riikide tippkohtumine juulis Saksamaal, kus
Trump on lubanud osaleda.
–

–,
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Teised lähevad edasi
Euroopas on puhtamale energiale ülemi-

tis, et osa USA söeküttel jaamu võib muutuda majanduslikult ebarentaabliks veel enne oma tehnilise eluaja lõppu.
Taastuvenergia edenemist ergutab tehnoloogia kiire odavnemine ning maksusoodustused, mida vahetult enne USA presidendivalimisi mullu pikendati. Viimasel kahel aastal on tuule-ja päikeseenergia
andnud üle poole USAs lisandunud uutest
võimsustest, kirjutas agentuur Bloomberg.
Samas kasvab nõudlus erasektorist. Sellised ettevõtted nagu Bank of America, General Motors ja Aplhabet on lubanud täielikult üle minna tuule-ja päikeseenergiale. Ja investorite huvi on suur.
“Inimesed näevad ühelt poolt võimalust ja teisalt on vihased,” rääkis Bloombergile jätkusuutlikule arengule keskendunud fondi Impax Asset Management direk-

tor David Richardson. “Nad tunnevad mitte niivõrd rahalise kasu soovi, kuivõrd moraalset vastutust teha midagi selleks, et majandus liiguks vähema süsihappegaasisisalduse poole.”

Liidrisärk Euroopale ja Hiinale
Muu maailm eesotsas Euroopa Liidu ja Hii-

naga taunis USA uue valitsuse sammu Hiina järel, mis on maailma suurim söe tootja ja tarbija, on USA kohe järgmine kliima
soojenemist põhjustavate heitmete tekitaja. Just tänu sellele, et Barack Obama jaHiina president Xi Jinping käed lõid ja heitmete piiramisele õla alla panid, sai Pariisi kliimalepe üldse võimalikuks.
Valge Maja teatel pole USA uus valitsus
veel otsustanud, kas ka Pariisi kliimaleppest
öeldakse lahti nagu Vaikse ookeani ülesest
–

nekut kõrvutatud majanduse moderniseerimisega ning uute töökohtade loomisega.
Sellise nurga alt tutvustas avalikkusele eelmisel aastal oma ambitsioonikat kliima-ja
energiastrateegiat näiteks Soome valitsus.
WSJ andmeilkinnitasid selnädalal teiste
seas Austraalia, Indoneesia ja India, et jätkavad Pariisi leppega kinnitatud kurssi puhtama energia poole.
Kui USA kokkuleppest lahti ütleks, poleks sellel aga enam nii ulatuslikku globaalset haaret ning mõni teinegi riik võiks
tunda kiusatust. Samas on USAs endas tugev poliitiline vastutuul. Terendavad kohtuvaidlused, mis tõenäoliselt reeglite lammutamise protsessi takerdavad.
Trumpi otsus on siiski tagasilöök arengule, mis püüab USA majandust väiksema CO2heitme poole viia. Turu jõud üksi ei
pruugi selleks piisav olla. Mitmel pool on
nõuded taastuvenergia osakaalu tõstmiseks
kehtestatud osariikide tasandil.

KASUTATUD KONTORI-JA PROFIMÖÖBLI MÜÜK.
E–N 10–17, R 10–18
Tähetorni 21j, Tallinn
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Telia eirab Eesti Telekomi
väikeaktsionäride kohtuotsust
Härma

Kristel
kristel.harma@aripaev.ee

Eesti Telekomist tõrjutud väikeaktsionärid pole kohtu kaudu välja võideldud pea miljonit
eurot kätte saanud.

1563 Eesti Telekomi väikeaktsionäri esindav vaidlus Telia
Companylt (endise nimega TeliaSoneralt toim) õiglase hüvitamise saamiseks lõppes novembrikuus. Kaks esimest kohtuastet mõistsid neile küll 951
835 eurot, kuid väikeaktsionäre koos Soraineni advokaadibürooga esindav Kawe Kapitali partner Kristjan Hänni tahtis
saada riigikohtus väikeaktsionäridele sellest viis korda suurema summa. Riigikohus ei võtnud kaebust menetlusse.
“Siin see vaidlus praegu lõ–

peb. Pole midagi parata, nüüd
tuleb lihtsalt keskenduda selle
määratud summa väljanõudmisele,” tõdes Hänni toona otsust kommenteerides ja lisas, et
edasisi vaidlusi väljaspool Eesti kohtusüsteemi nad ei plaani. Möödunud on neli kuud,
kuid pea miljonit eurot ei paista kuskilt.
“Hoolimata kohtu määrusest ei ole Telia väikeaktsionäridele tänaseni hüvitist tasunud. Samuti keelduvad Telia juhid ja ettevõtte palgatud advokaadid hüvitise teemal suhtlemast nii Kawe Kapitali kui ka
1563 väikeaktsionäri esindava
Soraineni advokaadibürooga,”
ütles Hänni.
Hänni sõnul tahavad väikeaktsionärid ja neid esindav

Soraineni büroo aastaid kestnud vaidlusele joone alla tõmmata ja paluvad Telial kanda
1563 väikeaktsionärile mõistetud hüvitis aprilli jooksul Soraineni kliendivara kontole.
“Põhisumma on 951 835 eurot,
millele lisanduvad viivised.”
Hänni on öelnud, et hüvitisele
lisanduv aastatega kogunenud
intress peaks olema ligikaugu
7 protsenti aastas.
Telia Company kohtuotsust

tookord ei kommenteerinud
ega ole ka hiljem ühelegi pöördumisele vastanud.
Börsifirmale kohatu käitumine

Hänni hinnangul läheb Stockholmi ja Helsingi börsil noteeritud Telia käitumine vastuollu börsiettevõttele sobiva käi-

www.laduks.ee

tumisega ja ka Telia enda väärtustega.

“Telia kinnitab oma eetika-ja

käitumiskoodeksis,

et väärtus-

tab suhtlust ja julgustab kõikidekaasatute vahelist konstruktiivset dialoogi. Samuti rõhutab ettevõte, et suhetes aktsionäridega on ettevõtte eesmärk
võtta täielik vastutus,” loetles
ta. Hänni sõnul oleks Telia enda
sõnastatud väärtustega kooskõlas kohtumääruste täitmine ja
avatud suhtlemine endiste väikeaktsionäride esindajatega.
Hänni sõnulnäitab Teliakäitumine, et Eesti seadusandlus
vajab täiendamist. “Ühine esindus jääbpoolikuks, kui esindajad saavad sundülevõetud aktsiate omanikke aidata vaidhüvitise määramiseni,” arvas Hänni.
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LÜHIDALT

Pertens hakkab TREV-2 juhtima

Psühholoogilised
testid ennustavad
töötaja edukust

1. aprillil asub ehitusettevõtte TREV-2 Grupp
juhatuse esimehena ametisse Sven Pertens,
kes varem juhtis Lemminkäinen Eestit. Seni
juhtis TREV-2 Gruppi Rein Rätsep.
“Tahame TREV-2 Grupiga jõuda taristuehituses turuliidri positsioonile,” ütles TREV-2 Grupi
nõukogu esimees Kristjan Kalda.
Märtsis omandas era-Ja riskikapitali ettevõte
BaltCap East Capital Exploreri käest täiendavad 38% ASi TREV-2 Grupi aktsiatest, omades
seejärel ettevõttes ligi 75%ga enamusosalust.

Läbimõeldud ja professionaalne testimine aitab langetada oluliselt
paremaid otsuseid ning võtta tööle inimesi, kel on olemas nii tööks
vajalikud eeldused, töötahe kui ka arengupotentsiaal.
Liisa Raudsepp

TABEL 1

Tripod Grupi psühholoog-konsultant

TASUB TEADA

Personalivaliku meetodite valiidsus
ühe meetodi ennustusväärtus parima
kandidaadi leidmisel

Personalijuhtimise

–

personalivaliku meetod

Miks on klassikalised psühholoogilised testid tänapäeval ikka veelaktuaalsed? Põhjuseks on teatud testide suur ennustusväärtus, mis näitab, kui edukas on kandidaat
oma tulevases töös.
Teste võib jagada nelja rühma: võimekuse testid, isiksuse testid, hoiakute testid ning teadmiste ja oskuste testid. Kui
viimast tüüpi teste saab iga tööandja ise
koostada, siis esimest kolme tüüpi testide
koostamiseks läheb vaja põhjalikke teadmisi psühhomeetriast japsühholoogilistest teooriatest ning ühe testi väljatöötamise aeg on 1–3 aastat. Seetõttu kvaliteetseid psühholoogilisi teste tavaliselt tasuta ei pakuta.
Eelistatakse intervjuud ja soovitajaid

Tabelis 1 on nähakokkuvõte Ameerika psühholoogiaprofessorite Frank L.
Schmidti ja John E. Hunteri metaanalüüsist 85 aasta jooksul tehtud uuringute põhjal kui suure tõenäosusega õnnestuks leida parim töötaja, kasutades ühteainsat valikumeetodit. Selleks kasutatakse mõistet valiidsuskoefitsient, mis näitab
meetodikorrelatsiooni töösooritusega,
kui kasutati ainult seda meetodit.
Tabelist 1 selgub, et kõige parema ennustusväärtusega personalivaliku meetodid on hindamiskeskus (mitme meetodi kombineerimine), proovitöö ja vaimse võimekuse test. Isiksuse testide ennustusväärtus jääb vaimse võimekuse testidele alla, ehkki intuitiivselt võib just isiksuse
hindamine tunduda kõige olulisem eriti
juhtide valikul.Konkreetse konkursi puhul tuleks lähtuda hindamise eesmärgist,
seejärel valida sobiv mõõtevahend. Parima otsuse tegemiseks tuleks mõõta mitut
omadust, rakendades eri hindamisvahendeid ja meetodeid, võimalusel eri ajal.
Psühholoogide Neil Andersoni ja Nicole Cunningham-Snelli koostatud tabelist
2 on näha, et kõige populaarsemad personalivaliku meetodid on intervjuud ja soovitajatega rääkimine, samuti CVde analüüs. Siinkohal tuleb juhtida tähelepanu
asjaolule, et intervjuude ennustusväärtus
kõigub üsna tugevasti, eriti arvestades, et
struktureeritud intervjuusid kasutatakse
vähe. Soovitajatelt saadud infol ei ole mingit ennustusväärtust, ent see on endiselt
väga populaarne, kuna on meetodinakäepärane ja odav. Andersoni ja Snelli uuringus olid ka võimekuse testid väga populaarsed (neid kasutas 91% ettevõtetest)
see on kooskõlas võimekuse testide tegeliku kõrge ennustusväärtusega. Isiksuse testid on mujal maailmas samuti väga populaarsed, kõige parema tulemuseannavad
need aga siiski kombineerimisel muude
meetoditega.
–

–

–

käsiraamat

valiidsuskoefitsient

hindamiskeskus
proovitöö (work samples)
võimekuse testid
struktureeritud intervjuu
aususe testid (integrity tests; Eestis ei kasutata)
isiksuse testid
struktureerimata intervjuu
soovitajatega rääkimine

0,68

astroloogia

0,00

0,54
0,44

0,41
0,38

0,33
0,13
0,00

grafoloogia ehk käekirja analüüs
KOHANDATUD ALLIKAST: SCHMIDT, F .L.,

PSYCHOLOGICAL BULLETIN, VOL

&

124(2).

tel +372 51 75 920

Personalivaliku meetodite populaarsus
kui paljud ettevõtted ühte või teist
meetodit rakendavad
–

kui palju personalivalikul kasutatakse

(%)

97
96
93
91
80
59
3
0

intervjuud
soovitajatega rääkimine
CV või muu taotlusvorm

võimekuse testid
isiksuse testid
hindamiskeskused
grafoloogia

astroloogia
KOHANDATUD ALLIKAST: ANDERSON, N. & CUNNINGHAM-SNELL, N.
(2000). PERSONNEL SELECTION.

RENT, MÜÜK ja PAIGALDUS

HUNTER, J. E. (1998).

TABEL 2

meetodi populaarsus

ESINEMISLAVAD | TELLINGUD
TELGID | SOOJAKUD | PIIRDEAIAD
TRIBÜÜNID | ILMASTIKUKAITSED
LAOHALLID | MÖÖBEL ÜRITUSTELE

0,54

IN N.CHMIEL (ED.), INTRODUCTION TO

Artikkel ilmus Äripäeva personalijuhtimise käsiraamatus.
Käsiraamat annab nõu, kuidas
juhtida ja arendada ettevõtte suurimat väärtust

–

mab personalitöö kõiki osi. Käsiraamat sisaldab ka dokumendinäidiseid ja eeltäidetud juhendeid.
Käsiraamatut koostab konsultatsioonifirma Talentor Estonia, kelle töö põhisuunad on värbamine ja valik, personalitöö teenused
ning internetipõhised värbamislahendused.
Loe põhjalikumalt veebist:

http://kasiraamat.ee/et/personalijuhtimine

WORK AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY (PP. 69-99).

PANE TÄHELE

Õige rakendamise korral on

psühholoogilistest testidest
palju kasu
Psühholoogilistest testidest on personalitöös väga palju kasu, kui pidada meeles
peamisi põhimõtteid:
Kasutada ainult kvaliteetseid ja usaldusväärseid teste, mille rakendamiseks on testi-

jal vajalikud teadmised ja oskused.
Hindamisvahendi valikul lähtuda hindamise eesmärgist millist sihtgruppi, milliseid
omadusi ja mis otstarbel on plaanis hinnata.
Testimisel Jälgida standardiseeritud protseduure.
Testi täitjale anda tagasisidet testi tulemuste kohta.
Mitte langetada otsust testi täitja kohta
üheainsa testi põhjal, vaid kasutada eri infoallikaid ja mõõtevahendeid.
–

Soovitajatelt saadud
infol ei ole mingit ennustusväärtust, ent see
on endiselt väga populaarne, kuna on meetodina käepärane ja odav.

Kuidas leida sobivat testi
ja kuidas teste praktikas
kasutada?
Testide kasutamine peaks alati olema eesmärgipärane. Seega tuleks alustada vajadusest keda ja mis otstarbel soovitakse testida. Seejärel võiks täpsustada, milliseid omadusi soovitakse hinnata, ning sellest lähtuvalt valida mõõtevahend.
Järgmine samm on töö analüüs mida uuelt
töötajalt oodatakse, millised on tema peamised ülesanded, milliseid kompetentse läheb tööl vaja. Koostatakse soovitud kandidaadi profiil.
Seejärel tuleks valida sobivad hindamisvahendid, mille abil on võimalik vajalikke kompetentse, oskusi või psühholoogilisi eeldusi hinnata. Valiku alus olgu testide ennustusväärtus
ja sobivus sihtrühma (näiteks juhtide, tootmistöötajate või raamatupidajate) hindamiseks.
Soovitatavalt tuleks teste täita oma emakeeles ning tulemusi võrrelda piisavalt suure hulga erinevast soost ja vanusest inimestega, kes
on testi täitnud samas keeles (teisisõnu normgrupiga). Juhul kui see ei ole võimalik (näiteks
mitte-eestlastest kandidaatide puhul), tuleks
testida võimalusel tulevases töökeeles (rahvusvaheliste töökohtade puhul enamasti inglise keeles).
–

–

www.ucrent.ee

Kaasaegsed lamekatused

töötajaid.

Mitmekülgne teemavalik hõl-

|
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Lamekatuste ehitus
Hüdroisolatsioonitööd
Lamekatuste remont

OÜ Evari Ehitus
Riia 130, 51014 Tartu
Telefon: 738 0927
GSM: 506 0579
E-post: evari@evari.ee
www.evari.ee

Lõuna-Eesti juhtiv lamekatuste ehitaja
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Virtuaaljooks sobib neile, kes tahaks võistelda, kuid ei taha seda inimmassis teha või ei viibigi parasjagu Eestis. FOTO: LIIS TREIMANN / POSTIMEES / SCANPIX

TERVISESPORT

Virtuaaljooks mis see on?
–

Pargi-, maantee-, maastiku-ja isegi trepijooks on eestlastele juba tuttavad, kuid mis on virtuaaljooks?
FOOKUSES

Hele-Maria Taimla
Puhkepäeva toimetaja

SUUNTO virtuaaljooksud

Virtuaaljookse on Eestis peetud alles kolm
aastat ning arvatavasti vajab see mõiste veel
selgitamist. Ei, see ei tähenda mugavat tugitoolisporti, kus arvutimängu tegelane
jooksuringe sooritab. Virtuaalsus võimaldab osalejal joosta vabalt valitud kohas,
mis tähendab, et võistlusel saab osaleda eri
riikides olgu see siis Rootsi, Peruu või Eesti. Valida võib ka mis tahes pinnase, joosta
võib metsarajal, asfaldil või lausa staadionil.
Suunto virtuaaljooksude korraldaja Janek Oblika sõnul on asja suurim võlu just
mugavus. “Tõmbad tossud jalga,paned pulsikellakäima ja oledki rajal ükskõikkus sa
siis ei paikneks. Ka tänavu on joostud nii
Uus-Meremaal, Austraalias, Abu Dhabis, Iisraelis, Suurbritannias, Soomes, Rootsis, kui
ka kõikjal Eestis,” loetles Oblikas.

31.03,01.04,02.04
Vabalt valitud riigis, pinnakattel ja kellaajal.
Osavõtutasu 5,90 eurot või medaliga 9,80
eurot. Kõigi osalejate vahel loositakse hooaja lõpus välja pulsikell.
www.marathon100.com
HEATEADA

Treppe mööda kõrgustesse

–

–

Trepijooks. FOTO: ERIK PROZES / POSTIMEES / SCANPIX

–

Ameeriklaste idee

Virtuaaljooksude korraldamine sai alguse Ameerika Ühendriikidest. Tõuke Eestis
2014. aastal sama asi käima lükata andis
tõsiasi, et märtsikuus võib olla juba kevad
käes, aga väljas võistlemisevõimalusi praktiliselt pole. “Korralikku suusailma pole juba mitu aastat olnud, jooksuvõistlusi toimub minimaalselt, seetõttu korraldamegi virtuaaljookse. Virtuaaljooksud peaks
innovatiivsele eestlasele väga hästi sobima
ning tasapisi on ka osavõtjate arv kasvanud.
Keskmiselt osaleb ühel virtuaaljooksul 40–
50 jooksjat, tänavusel hooajal oli kõige rohkem osavõtjaid Eesti Vabariigi 99. aastapäe-

Traditsiooniliselt jätkub ka märksa kuulsam trepijooksusari. Tallinna kesklinna hotellide trepid on varasemate kuudega juba
vallutatud, kuid sel nädalal ootab trepijooksufänne maiuspala Teletorn. Osaleda võivad kõik vähemalt 15aastased terved ja treenitud inimesed. Võistlejad lastakse jooksma elavas järjekorras ühekaupa, väikese intervalliga. Ajavõtt on elektrooniline ning toimub kiipidega, mille rent sisaldub osalus-

vale pühendatud võistlusel 24. veebruaril,”
sõnas Oblikas.
Senise kolmeaastase korraldustöö juures on võistlusformaati osalejatele paindlikumaks muudetud. “Kui varem piirdus
virtuaaljooks ainult nädalavahetusega, siis
nüüd on võimalik startidaühe nädala jooksul. Samuti on lisandunud võimalus teha
virtuaaljooks kaasa kõndides või suusatades kõik liikumisviisid on ju head! Oluliselt rohkem on terveks hooajaks registreerunud võistlejaid kui võtadkohustuse
startidakümnel etapil oktoobrist aprillini,
siis on ka motivatsioon suurem ning kaob
ära igaks etapiks eraldi registreerimise vajadus,” tõdes Oblikas. Osalejaid innustavad
korraldajad ka loosiauhindadega, sel etapil on peaauhinnaks tuliuus Suunto Sparta Sport pulsikell.
–

–

Valida saab nelja distantsi vahel: 5, 10,
21 või 42 kilomeetrit. Osalemiseks tuleb
registreerida e-kirj teel hilj emalt võistlus-

a

eelsel õhtul.
Korraldajale tuleb registreerumiseks esitada oma nimi, sugu ja sünniaasta, jooksudistants ning eeldatavjooksmise paik ja
stardikellaaeg. Registreerunud osalejatele saadetakse e-kirjaga rinnanumber, mille võib võistluspäeval välja trükkida ja riietele kinnitada.
Võistlustulemuste jäädvustamiseks tuleb kasutada GPSiga kella või mõnd liikumisteemalist telefoniäppi nagu näiteks Endomondo. Jooksu andmetest tuleb teha ekraanitõmmis ja saata see korraldaja e-aadressile. Kuna GPS või vastav telefoniäpp võivad olla ebatäpsed, tuleb läbida võistlusdistantsist 100–200 meetrit pikem distants.

tasus.
Sama reeglistiku ja korraldusliku plaaniga
toimub kaks nädalat hiljem Teletornis trepimaraton. See tähendab, et tavapärane distants tuleb läbida kolm kuni viis korda tunni aja jooksul. Võidab see, kellel on kiireim

üldaeg.

Trepijooksud
02.04 kl 11–12.30 Tallinn TV-tower run 2017,
Teletornis
Osalustasu 1. aprillini 12 eurot, kohapeal 17
eurot sularahas.
Kaasa võtta Isikut tõendav dokument.
18.04 kl 18 Teletorni trepimaraton
Osalustasu 15 eurot.
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Kus peidab end
motivatsioon?
Mis on selle taga, et mõni leiab tegutsemiseks tahet ja teine on pidevalt hädas motivatsioonipuudusega?
Tean mitut meest, kellega kisub isegi põgus seltskondlik väga nukraks, kui juttu tuleb tööst. Ja asi pole selles, et nad töötaks
Maxima kassapidaja või McDonald’si tee-

Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri kontserti juhatab rahvusvahelise tähelennuga dirigent Kristiina Poska. FOTO: KAUPO KIKKAS

MUUSIKA

nindajana. Nukraks teeb pildi hoopis see,
et neil on raskusi enda motiveerimisega.
Üks juhtum on nendest eriti huvitav. Inimene tegeleb oma unistuste alaga, on saanud selle eest ka tunnustust ja isegi rahalisi preemiaid, ta on oma valdkonnas võrdlemisi tuntud, ja ometi on tal raske motivatsiooni leida. On see siis juba lihtsalt laiskus või mis?
Vesteldes nende inimestega pole ma
suutnud seda välja selgitada, sestap vahetasin taktikat. Motivatsiooni oskavad ehk
need analüüsida, kelle elust see välja särab. Intervjueerisin inimest, kelle teotahtes keegi ei kahtle olümpiavõitja Gerd
Kanter. Edu olulise komponendina tõi ta
meie vestluses välja unistamise. Ehk ongi
võti selles?
Unistamine jagunebKanteri hinnangul kaht liiki tegevuseks: “Esiteks, kui
unistusi väga tõsiselt ei võta, on see lihtsalt meeldiv tegevus, kus endamisi fantaseerida. Aga kui unistuste taga on reaalne
võimekus nende poole liikuda, see ikkagi
annab elulekindla suuna, et iga päev üles
tõused on, mille poole astuda. Kui eesmärgid ja unistused puuduvad, siis kuidagi oleme ja midagi teeme, aga reeglina
harva juhtuvad asjad iseenesest. Asju tuleb suunata ja ise tahta, siis saavad need
teoks. Piltlikult öelda, kui lotot ei mängi,
ei saa ka lotovõit süllekukkuda.“
–

Esiettekannete festival
Mari Hiiemäe
kaasautor

Aprillikuus tuleb Eesti Muusi-

ka Päevadel ettekandele üle 30
tellitud uudisteose Eesti heli-

loojatelt.

Tänavune festival kannab
pealkirja “Läbi hämaruse” ning
hämaruse teemast on inspireeritud ka enamik kontserte. Festivalikunstilisteks juhtideks on
heliloojad Helena Tulve jaTimo
Steiner, kes on tänavust teemat
lahti mõtestanud järgnevalt:
“Hämaruses muutuvad piirjooned hägusaks, teadmatus võtab
maad kuni me ei usalda oma
sisetunnet, oma taju ja kuulmist. Hämarus lubab justkui
kõike, ent sunnib samas langetama selgeid otsuseid, tegema
valikuid, võtma konkreetseid
suundi, valima, mille poole en–

nast orienteerime.”

Kinnisilmi läbi linna

Ühe omapärasema hämaruse
teemaga seotud ettevõtmisena
kutsub festival tänavu publikut
pimekontserdile “Hämarad alleed”, mis kujutab endast kinnisilmi läbitavat muusikalist teekonda läbilinnakeskkonna. Külastajaid ootab Vabaduse väljakul CityTouribuss ning edasine
muusikalisi aistinguid täis teekond koosneb vaid üllatustest.

Kontserdi kava, mis Eesti MuusikaPäevadele kohaselt sisaldab
ka uudisloomingut, avalikustatakse alles pärast kontserti.
Muusikalisi üllatusi jagub
festivali vältel nii linnaruumi kui ka kontserdisaalidesse.
Kindlasti on külastamist väärt
rahvusvaheliselt tunnustatud
Prantsuse pianisti Nicolas Horvathi soolokontsert, mis teeb
kummarduse sel aastal 85. sünnipäeva tähistava helilooja Jaan
Räätsa loomingule. Räätsa teoste kõrval kõlavad kontserdil klaveripalad, mille on kirjutanud
ja pühendanud Räätsale tema
kunagised õpilased.

FESTIVAL

Elektroonika kirikusaalis

38. Eesti Muusika Päevad

Erilist elamust tõotab pakkuda
festivali lõppkontsert kolmele
orelile, oboele ja elektroonikale Niguliste muuseum-kontserdisaalis, kus kuuleb esiettekandena René Eespere, Malle Maltise, Sander Möldri, Lauri Jõelehe
ja Andrus Kallastu teoseid.
Eesti Muusika päevadel esinevad Eesti tippkollektiivid ja
-interpreedid, nende seas Eesti
Riiklik Sümfooniaorkester, Eesti Filharmoonia Kammerkoor,
Vox Clamantis, Estonian Cello
Ensemble, Erkki-Sven Tüür, Johan Randvere, Peeter Vähi, Hele-Riin Uib, Ulla Krigul, Saa-

–

Eesti Muusika Päevadel esineb rahvusvaheliselt tun ustaupdianist NicolasHorvathFO.TO:KOR ALDAJ

6.–13.04 Tallinnas
Piletid: pass 60 eurot, üksikpiletid alates 5 eurost.

Hele-Maria Taimla
helemaria@aripaev.ee

“Asju tuleb suunata ja ise tahta,

siis saavad need teoks.”
(Gerd Kanter)

www.eestimuusikapaevad.ee

EESTI MESSID

le Fischer, Kristel Aer, Theodor
Sink jt. Uut loomingut on festivali jaoks komponeerinud näiteks Galina Grigorjeva, Tauno
Aints, Liisa Hirsch, Timo Steiner, Tatjana Kozlova-Johannes,
Evelin Seppar ja Aleksandr Žedeljov. Festivali õhtutel ootab
külastajaid festivali kohvik Sinilind, mis üllatab EMPi külastajaid erimenüü, sõbrahindade
ning hariva kavaga.

30.03

esietendus Theatrumis Ingmar
Bergmani “Talvevalgus”, mille
lavastas Andri Luup. Bergmani
lugu räägib sõnade tähendusest ja
kaalust ning sellest, kuidas märgata
abivajajat, kui oled kriisis. Peaosas
Jan Uuspõld. www.theatrum.ee

esitleb

OSALUSLEPINGUTE
SÕLMIMINE ON ALANUD!
www.toidumess.ee
Tallinna Lauluväljak, 5.-6. mai 2017.
Sissepääs tasuta.

SOOMA!

70 000m2 messipinda

EESTI TOIDUMESS

-

500 eksponenti -100 000 külastajat
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toimetaja Hele-Maria Taimla
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Mart
MART Raun
RAUN SOOVITAB

TOP 5
lastekodufilmid

1.

“Boys Town” (1938). Ükski poiss ei
ole oma südames halb. Nii usub laste
õiguste eest võitlev preester Edward
J. Flanagan (oma rolli eest Oscari võitnud
Spencer Tracy), kes rajab 1917. aastal kodu pereta kasvavatele poistele. Alustades vähehaaval, kõigest paari inimesega, kasvab õilis üritus tasapisi linnakuks, mis pakub varju sadadele lastele ning on nagu mikroühiskond
oma reeglite ja hierarhiaga. Harmooniat häirivad vaid rahamured ning üks uustulnuk hu–

ligaan Whitey Marsh (Mickey Rooney), kelle käitumine võib ohtu seada kogu ettevõtmise. Aegunud, ent siiras päriselul põhinev me-

lodraama kandideeris viiele Oscarile ning võitis neist kaks. Kolm aastat hiljem valmis ka järg
“Boys Towni mehed”.
“Oliver Twist” (1948) ja
“Oliver” (1968). Charles
Dickens paljastas oma
1838. ilmunud teoses Inglismaa orbude julma
kohtlemise ning lõi Oliver Twistiga ühe kuulsama tegelase, keda on korduvalt kinolinale toodud. Neist kõige tuntumateks ja edukamateks
on David Leani (“Sild üle Kwai jõe”) lavastatud
1948. aasta versioon ning 1968. aasta muusikal, mis võitis kuus Oscarit, sealhulgas parima
režissööri ja parima filmi kategoorias.

2.-3.

Väike Tsukiini elab enne lastekodusse sattumist alkohoolikust emaga. FOTOD: TOOTJA

KINO

Värvikas, nukker ja
eluline nukufilm
Parima animafilmi Oscarile kandideerinud teos
uurib avatult lastekodulaste tundeid.

Oliver (Mark Lester) parima filmi Oscariga
pärjatud muusikalis “Oliver!”.

4.

“Siidrimaja seadused” (1999).
Rootsi režissööri Lasse Hallströmi
(“Mis vaevab Gilbert Grape’i?”) vanamoeline pisarakiskuja kandideeris seitsmele Oscarile ja võitis kaks. Homer Wellsil (Tobey Maguire), orbudekodus kasvanud poisil,
on tugev isa-poja suhe asutuse juhi, südamliku doktor Wilbur Larchiga (rolli eest Oscari
võitnud Michael Caine). Larch, kes ise võitleb
sõltuvusega, annab talle edasi oma arstikogemusi ning loodab poisist teha oma mantlipärija. Noormeheks sirgunud Homer, kes pole elu
väljaspool orbudekodu näinud, hakkab aegamööda Larchi meetodites kahtlema ja püüab
ise selles maailmas oma kohta leida.
“Orbudekodu” (2007). Selle sajandi üks kiidetumaid õudusfilme, mis
oma vanamoelise ja jubeda fassaadi taga peidab inimlikku ja psühholoogiliselt
pingestatud lugu. Orbudekodus üles kasvanud Laura (Belén Rueda) avab oma lastekodu.
Laura poja suhtlus nähtamatute sõpradega on
esimene märk hirmutavast tõest, mis hakkab
päevavalgele tulema.

5.

360˚ VAADE

Tallinna Õpetajate Maja
Raekoja plats 14 • tel 615 5161,
info@opetajatemaja.ee www.opetajatemaja.ee

Mart Raun
filmitegija ja -blogija

Nagu mitmed teised mullused koguperefilmid (“Kubo ja kaks pillikeelt”, “Poiss
ja koletis”, “Kui Koletis kutsub”), lahkab
ka “Minu elu Tsukiinina” tõsiseid teemasid ning on mõeldud pigem noortele teismelistele ja täiskasvanutelekui väikestele lastele.
“Minu elu Tsukiinina” on lugu 9aastasest poisist, keda kutsutakse Tsukiiniks.
Pärast ema ootamatut surma sõbruneb ta
politseinik Raymondiga, kes poisi lastekodusse saadab. Seal ootavad teda uued
sõbrad, kelle elu pole samuti kerge olnud.
Neis leiab Tsukiini endale uue perekonna
ning õpib tundma armastust ja usaldust.
Aus ja otsekohene

Film põhineb Gilles Parisi 2002. aastal ilmunud romaanil, mida on ka varem ekraniseeritud. Nukufilmina on tegu nukra ning ausa, ent siiski elujaatava teosega, mis paneb kaasa mõtlema ning pisaraid pühkima. Kõik lastekodusse sattunud
lapsed on kogenud elu pahupoolt, mõne
lapse vanemad on vanglas või riigist välja saadetud. Peategelane on kaudselt süüdi
oma ema surmas. Ajakohane film, mis näitab asju ilustamata. Režissöör Claude Barras on siin vältinud nii sentimentaalsust
kui plakatlikkust. Ta loob eheda ja kau-

Tsukiini ja teised lapsed talvisel väljasõidul.

ni teose.

LOEVEEBIST

Istudes kinos emade keskel, kes olid
tulnud filmi vaatama koos oma väikeste
(5–7aastaste) lastega, tundsin end aga ebamugavalt. Olen küll koos Grimmi muinasjuttudening põnevate, kuid lapsepõlves
õudust tekitanud multifilmidega ( “Nõiutud saar”, “Nael” ja “SuurTõll” jt) üles kasvanud, ent “Minu elu Tsukiinina” tundus
nii väikeste vaatajate jaoks kohati ebasobiv.

Mart Rauni filmiblogi

•

9 ruumi (28-267 m2) konverentside, koolituste, kursuste, firmapidude, vastuvõttude,
sünnipäevade, pulmade korraldamiseks ja muude sündmustetähistamiseks.
Lisaks saabtellida meeleoluka sündmuse või meeskonnakoolituse.
Hinna sees: pabertahvel, markerid, grafoprojektor, ekraan, wifi, klaver.
Lisatasu eest: dataprojektor, sülearvuti, helitehnika.
Lisateenus: toitlustamine, ruumikujundus, lilleseade, muusika, valgustehnika.

Vähe infot vanusepiirangu kohta

Linateos käsitleb tõsiseid teemasid nagu
depressioon, alkoholism, surm, ahistamine jne otse ja ilustamata. See lisab draamale kaalu, ent mõned filmi dialoogid ja
teemakäsitlused ei pruugi olla nii väikestele sobivad. Küsitav on vanusepiirang “al-

NUKUFILM

“Minu elu Tsukiinina” (“Ma vie
de Courgette”)
Lavastaja: Claude Barras
Osades: Gaspard Schlatter, Sixtine Murat,
Paulin Jaccoud, Michel Vuillermoz, Raul Ribera.
Kinodes alates: 17.03

martraun.wordpress.com

la kuueaastastele mittesoovitatav” ning
napp tutvustus teoses käsitletud teemadekohta.
Ainsa lähema tutvustuse leiab kino
Sõprus uudistelehelt, kus mainitakse, et
film võiks sobidakoos ema ja isaga vaatamiseks alates seitsmendast eluaastast.
Kliinilise lastepsühholoogi-psühhoterapudi Ene Raudla sõnul võib “Minu elu Tsukiinina” vaatamine tekitada lastel erinevaid küsimusi, mis vajavad ausaid vastuseid, vahendab kino Sõprus koduleht. Iseenesest kiiduväärt teadaanne, aga ei anna lastevanematele siiski piisavalt infot ja
seda pole kirjas ju ka kinokava tutvustavas tekstis.
Eesti vanusepiirangute probleem on
korraliku seletava teksti puudumine. Ehk
oleks aeg võtta eeskuju Briti filmitsensoritest British Board of Film Classification
(BBFC), kes lisaks piirangule lisavad lühikese kokkuvõtte stseenidest, mis hinnangu tingisid.
“Minu elu Tsukiinina” on meeldejäävja
unikaalne teos, mis väärib vaatamist. Kas
võtta lapsed kinosaali kaasa, jääb vanemate otsustada. Levitajad ja vanusepiirangu
koostajad võiksid aga neid selles paremini
aidata ning info ligipääsetavamaks teha.
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ARHITEKTUUR

“Kes loob linna?”
Eesti Arhitektuurimuuseum, Ahtri 2, Tallinn
Näitus jääb avatuks 23. aprillini
22.04 kl 16 kuraator Kaja Pae ekskursioon
www.arhitektuurimuuseum.ee

Näitusel rullub lahti Tartu mitmekülgne
kultuur. FOTO: RAUL MEE

NÄITUS

Linnaloomine Tartu näitel
Merilin Mets
kaasautor

Linnas iga päev ringi liikudes
paljud ei mõtlegi, kes ja kuidas
linna struktuuri kujundas.

Aeg-ajalt käivad meediast
läbi kirglikud vaidlused mõne ehitise rajamise või rekonstrueerimise ümber ning oma sõna ütlevad sekkaka aktiivsemad
kodanikud, ent lõppkokkuvõttes laheneb küsimus enamasti
tugevama kasuks ja diskussioon
vajub unustuste hõlma.
Kes otsustab linna saatuse?
Vastamaks sellele küsimusele,
on kuraatorid Pille Epner jaKaja
Pae Tartu linnaruumi kujundavate initsiatiivide ning protsesside põhjal kokku pannud näi-

tuse innovaatilisest koostööst
erinevate huvigruppide vahel.
Tartu ongi selles vallas hea

eeskuju linnavõimu, arendajate ning kodanikuaktivistide
tihedas koostöös on sõnaõigus
linna ruumilise arengu küsimuses kaasa rääkida kõikidel
osapooltel. Selle diskussiooni
tulemuseks peaks olema mõtestatuma linnakeskkonna ra–

jamine.

Rohkelt uurimisainest
Näitusel rullub lahti Tartu mitmekülgne kultuur, tutvustades
ka mitmesuguste seltside tegutsemist, mille liikmete entusiastlik aktiivsus ei lase tavakodanike häält unustada. Sedasi ühi-

selt toimides sünnib keskkond,
milles ideaalselt oleksid rahuldatud kõigi vajadused ning toimiks ka visuaalne üldpilt.
Uurimisainest leiab ekspositsioonist palju, lisaks pildilissõnalisele infole täiendavadväljapanekut 15 intervjuud erinevate huvirühmade esindajatega. Erinevaid projekte, plaane
ning arengukavasid tutvustavad materjalid toovad vaatajateni viimastel aastatel Tartus aset
leidnud olulisemadruumilised
muudatused. Seejuures pole jäädud ainuüksi miljööväärtuslike
linnaosade juurde, vaid arengusse on kaasatud ka magalarajoon Annelinn.
Üheks õnnestunumaks ehiti-

seks võib pidada kindlasti 2013.
aastal valminud Tartu Loodusmaja, kuid loomulikult on näitusel ka ERMi projekt.
Näitusesaali keskel on ajutiste seintega eraldatud ruum,
mis meenutab hubast tuba pimedal õhtul. Külastajad saavad
end mõnusalt diivanile istuma
sättida ja lugeda lauale asetatud lektüüri.
Muu hulgas leiab sealt kirjandusteadlase Jaak Tombergi essee Mati Undi “Sügisballi” teemal, mis näitab romaani
põhjal juurdunud müüdi ulatuslikkust praeguses ühiskonnas: paneelrajoon on üks sünge paik ja lugematute üksikute
elude kasvulava.

“Kuldne klassika. Beethoven”

Kultuurikatel
tulvil disainihuvilisi.FOTO: KORRALDAJA

Pärnu Linnaorkester
Eesti Filharmoonia Kammerkoor

TURG

Suur saalitäis disaini
Aprilli esimesel nädalavahe-

DISAIN

tusel saab Kultuurikatlas vaadata ja osta Baltimaade disaintooteid.
Eesti Disainikeskus korral-

Eesti Disainikeskuse
disainiturg

dab koos Tallinn Music Weeki
tegijatega aprilli esimestel päe-

vadel suure disainituru, kus lisaks Eesti tegijatele on esindatud ka Läti ja Leedu omad. Mitmed disainerid toovad disainiturule spetsiaalselt selleks tehtud tooted. Müügil on rõivaesemed, aksessuaarid, kotid, keraamika, sisustustooted, plakatid, vaibad, lasteriided ja palju
muud loomingulist, mida koju
viiavõi kingituseks kaasa osta.
Šoppamise ja uudistamise

01.–02.04 kl 11–17 Kultuurikatlas, Põhja pst 27a
Sissepääs: 1 euro
TMW passiga või kuni 16aastastele tasuta.
www.disainikeskus.ee

taustaks saab tururahvaskuulda kõrvupaitavat muusikat DJdelt ning kohapeal ka einestada. Kummalgi päeval on turg
avatud kuus tundi, ajavahemikus 11–17.
Nahakunstnikke esindavad
turul teiste seas Stella Soomlais
stuudio, Craftory, Piret Loog,
keraamikat müüvad Hele keraamika, Annike Laigo ja Nüüd
Ceramics. Ehteid saab osta tegijatelt nagu Riina Põldroos,
Anu Samarüütel ja Tanel Veenre. Täispika nimekirja disaineritest, kes tulevad oma tooteid
müüma, leiab Disainikeskuse
koduleheküljelt.
PUHKEPÄEV

Solistid Kristel Pärtna (sopran, RO Estonia),
Arete Teemets (sopran), Mati Turi (tenor), Atlan Karp (bass)

Dirigent

Jüri Alperten

Beethoven. Sümfoonia nr 6 I Mozart. Missa c-moll KV 427

28. aprill kell 19 Pärnu kontserdimaja

29. aprill kell 19 Estonia kontserdisaal
Koostöös

18 PUHKEPÄEV ELAMUS

toimetaja Hele-Maria Taimla

tel 667 0218
31. märts 2017

helemaria@aripaev.ee

Söögikohtjagab hoonet Pelgulinna Comarketiga, nii et on üsna nurgatagune koht, kuid üllatavalt hea menüüga seejuures. FOTOD: EIKO KINK

RESTORANITEST

HINNANG

Noodle Box

Kalamaja rikkalik
nuudlikarp
Kalamaja Noodle
Box on tagasihoidlik
ja väike, kuid täis
suuri Aasia maitseid.
Heidi Vihma
kaasautor

Juhusliku mööduja jaoks on Comarketiga

hoonet jagav väike nuudlisöökla üks paljudesttagasihoidlikest kõhutäitmiskohtadest, mille klientuuriks naabruskonna vähenõudlikud lõunastajad ja õhtused
õllelibistajad. Sisse astudes löövad ninna aga ehedad Aasia aroomid, kõrvu paitab freejazz ja külastajate hulgas tunnen
ära trendika südalinnarestorani peakoka.
Leti juures istuv mees loeb hieroglüüfidega ajalehte, aknalaual märkan uut Vegani ajakirja. Ruum ise näeb välja ülimalt tagasihoidlik: plastkastidest seinavalgustid,
primitiivsed lauad-pingid ja ongi peaaegu
kõik. Kõhutäie eest peab välja käima vaid
viieka ja kõik on vegan.
Vaatamata sellele, et Noodle Box pole veel jõudnud nimesiltigi ukse kohale riputada, on jõudnud tekkida püsiklien-

Toit:

Teenindus:

10 9

Kokku:

Interjöör:

6 25

Aadress: Telliskivi 24, Tallinn
Telefon: pole avalikustatud
Avatud: E–N 12–21, RL 12–00, P 12–21
Pearoogade hinnavahemik: 4–5 eurot
Omanik: Fat Food OÜ
www.facebook.com, otsisõna “Noodle Box”

ÄRIPÄEV SOOVITAB

tuur, kes on jõudnud menüü mitu korda
“läbi süüa”. See pole raske valikus on vaid
kümmekond rooga. Väga hea, et nii vähe:
toidud on plasttahvlile kirja pandud nii

Äripäeva tunnustava märgi pälvinud restoranid

–

kõverate tähtedega, et lahtilugemine on
paras pähkel ka neile, kes inglise keeles ja
Aasia köögis end koduselt tunnevad.
Ingliskeelsele ja Aasia-meelsele menüüle vaatamata on tegemist ehtsa Eesti asjaga: Noodle Boxi rajajad on noored kokad,
kelle kogemustepagasisse kuulub nii Balti jaama tagune Burger Box kui ka lühikese ajaga tipprestoranide hulka tuhisenud
Fabrik.
Kahekesi sööma minnes jõudsime teha tutvust enam-vähem poolte menüüs
olevate roogadega ja selle põhjal võin kinnitada, et Kalamaja nuudlikarp on täis
maitsvaid ja põnevaid elamusi. Minu lõuna koosnes sojakastmes dumpling’utest,
mille täidiseks olid riis ja seened, ning Sichuani kurgisalatist. Lõunakaaslase valitust sain maitsta kimchi suppi, Sichuani dandan-nuudleid jastir-fry-lehtkapsast.
Aasia fusion’it täiendabkübeke kohalikku
üheks roaks oli kartulisalat kimchi’ga.

–

Pigem kiosk kui restoran

Söögikoha ainus magustoit on mango
kleepriisiga.

sadu erinevaid roogasid hautisi, suppe,
küpsetatakse koos liha jakalaga, ühesõnaga see kõlbab kõigeks, välja arvatud magusoiduks. Noodle Boxi kimchi on krõmps
ja vürtsikas, usun, et korealased jääksid
sellega rahule.
Lõuna lõpetasime mango sticky rice’iga
ehk mango kleepriisiga. Magusat rohkem polnudki, desserdinimekiri nii algas kui ka lõppes sellega. Praegune suhteliselt napp menüü pidi peatselt täiendust
saama, alguse asi pole veel jõudnud.Liha ega midagi muud loomset menüüs ei
ole ega ka tule, kuid toidud olid nii maitserikkad ja aromaatsed, et liha olemasolu
või puudumine ei tulnud meeldegi. Noodle Box on justkui seda haruldast tüüpi taimetoitlane, kes on vegan vaikselt, ilma sellest teistelekuulutamata.
–
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et Korea kuulus kimchi

uuristab tasaTore,
pisi teed meie toidulauale, on ju eestimaine hapukapsas sellega vägagi lähedane.
Noodle Boxi lähedalt sugulane Burger Box
katsetab kimchi lisamist burgerisse, siinseal restoranides ilmub see salatina. Perspektiiv on avar Koreas tehakse kimchi’st
–

soovitab“ kleepsu pälvivad
alates 2016. aastast söögikohad,
mis saavad restoranitestis
kokku 25 või rohkem punkti.
“Äripäev

LOE VEEBIST
Äripäeva restoranitestid
www.aripaev.ee/restoranitest
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RAAMAT

Õhtusöögile järgneb maailmalõpp?

Ära minna
või mitte?

Triin Toom
kaasautor

Eike Johanna Raielo
kaasautor

Prantsuse ühe tuntuma näitekirjaniku Jean-Luc Lagarce’i

Mihkel Muti uus romaan püüab väsimatult euromuresid lahendada, lähenedes
kord rohujuure, kord tsentaaljuhtimise tasandilt.

samanimelisel näidendil põhinev film tekitab vaatajas tõsiselt vastandlikke tundeid, kuid
lõpplahenduskulmineerub
üheselt mõistetavalt.
Loo peategelane on oma perekonnast võõrdunud mees ni-

megaLouis (Gaspard Ulliel),
kes naaseb pärast 12 aastat lapsepõlvekoju, et oma lähedastele midagi olulist teatada. Tema pikalt oodatud saabumine aga vallandab peadpööritavad sündmused, mis on mahajäänutes aastatega kogunenud
valuja kibestumise tagajärg.
Louis ei kujutanud kõiki neid
sündmusi niimoodi ette, kuid
üritas anda endast kõik, et kaotatud aeg tasa teha.
Vaatajat hoiab muidugi pingul
see, kas ja kuidas Louis suudab
oma sõnumi

euro-

Catherine (Marion Cotillard) haakub koju naasnud Louis’ga kõige paremini.

Draama raamid

emale, õele, ven-

nale ja vennanaisele edastada. Kas tal on südantkohe lahkuda ja milline näeb lahkumine välja nüüd, kus ta on pärast
pikki aastaid taas kohtunud
oma perekonnaga. Louis’ suhe
emaga (Nathalie Baye) on terve filmi vältel võtmetähtsusega
ning see tekitab justkui tervele
draamale raami.
Filmi esimene pool on hästi
üles ehitatud esmalt näemegi, kuidas Louis kohtub oma
perekonnaga ja kuidas teda
seal vastu võetakse. Kohe esimesest kohtumisest vennanaise Catherine’iga (Marion Cotillard) tekib neil omavahel eriline klapp, kus pilgud ütlevad
–

Teemaks on rändekriis, Ida-Euroopa
suhtumine sellesse, Lääne-Euroopa suhtumine Ida-Euroopasse ja iseendasse. Tegu
on justkui arvamuslugude ja lühijuttude
kogumikuga, mis teemat eri küljest lahkab. Sobib lugejale, kes soovib päevapoliitilistel teemadel pikemalt peatuda.
Nagu mainitud, sisaldab raamat endas
esmapilgul eraldi seisvaid lugusid väga
erinevate tegelastega. Von der Ograc ja tema asetäitja arutavad
ja Ida-Euroopa asju mugavalt Brüsselis, fiktiivse AlamKolkaküla rahvas tegutseb oma külas ja
mõni neist käib euroreisilBrüsselis. Mõni tegelane on vaid arvamusloo kirjutanud ning rohkem ei figureerigi. Üheks läbivamaks tegelaskujuks võib pidada J. R.
Rähni, kes on pärit Alam-Kolkakülast. Vahepeal maailma avastamas käinud Rähn
elab taas kodupaigas ning otsustab end
vahelduse mõttes britiks “ümber lõigata” ja lõppeks jõuab taas kodumaale tagasi uue äriideega.

HINNANG

“Kõigest
maailmalõpp” (“Juste
la fin du monde”)

9
Lavastaja: Xavier Dolan
Osatäitjad: Gaspard Ulliel, Marion Cotillard, Léa Seydoux,
Vincent Cassel, Nathalie Baye

Kinodes alates: 10.03

ne (Léa Seydoux), rääkides tüh-

magustoitu ning siis lahkuda.

jast-tähjast, ning proovides
meenutada lapsepõlve koos
eeskujuliku vennaga.
Suurimaks proovikiviks
osutub aga vanem vend Antoine (Vincet Cassel), kes äkilise
loomu poolest armastab kinni
haarata igast võimalusest tüli üles kiskuda. Lev Tolstoi on
öelnud, et kõik õnnelikud pered on sarnased, kuid iga õnnetu perekond on õnnetu isemoodi.

Laua taga katteta lubadusi an-

Kes annaks armu?

rohkem kui sõnad.Kõik ühiselt laua taga süües, jutustab
Catherine talle Antoine’i ja enda lastest. Järgmisena proovib
suhteid soojendada õde Suzan-

FOTO: TOOTJA

Teises pooles võtab film uutmoodi pöörde, kui jõuab kätte aeg, kus Louis plaanib perele öelda, miks ta tegelikult tuli.
Louis plaanis teha seda pärast

des võib näha, kui kiiresti see
seltskonna laiali ajab. Kuid kas
aeg on armuline?
Kaamera ette on rivista-

tud Prantsuse filminäitlejate paremik: Oscari-võitja Marion Cotillard, Bondi-tüdruk
Léa Seydoux, neljakordne Césari-võitja Nathalie Baye, Vincent
Cassel (“Black Swan”) ja Gaspard Ulliel (“Saint Laurent”).
Cannes’i festivalil võitis film
grandprix’ ja oikumeenilise
žürii preemia.

Lõpplahendus oli ootamatu, kuid pani mõtlema, kui
olulised on meie pereliikmed
ja kui piiratud on aeg, mil me
koos saame olla.

Elutahtest teoses puudu ei jää
Taas ja taas hõikab mõni tegelane tei-

sele: “Mina olen ka inimene!” ning iga
isekas kuju saab sõnumi (valdavalt)
Shakespeare’i tsitaadiga. Alam-Kolkakülas korraldatud visioonikonverentsil räägitakse enamasti sellest, kas ära minna või
paigale jääda. Lootus muutustele hoiab
paigal ning, nagu ühe artikli autor raamatus kirjutas, muutuse võimalikkus
HINNANG
annab elule mõtte.
Mihkel Mutt “Eesti
On ju ometi kõigil,
ümberlõikaja”
isegi neil “ka inimestel” õigus võrdsele kohtlemisele. Mis viib järgmise ideeni Euroopa
solidaarsus seisneb
selles, et ühed ei
tunnista end kehvemaks ega teised
paremaks, paratamatult ei ole aga
suured ja väikesed
rahvad võrdsed.

8

–
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Lemmiklooma reinkarnatsioon
HINNANG

Hele-Maria Taimla

Puhkepäeva toimetaja

“Koera elu mõte” (“A
Dog’s Purpose”)

Rootsi tuntuma režissööri käe
all on valminud järjekordne südamlik ajaviitefilm.
Lasse Hallström on ilmselt

5

tuttav nimi neilegi, kes pidevalt kinno ei satu. Sest tõenäoliselt on just sellised pühapäevakinolised näinud peavoolu romantilisi draamasid, nagu “Salmon Fishing in Yemen”,
“Dear John” või “Safe haven”
kõik Hallströmi lavastatud. Ja
võimalik, et mõni on näinud
ka tema “Siidrimaja saladusi”,
mida soovitab tänases Äripäevas oma kinoveerus filmikriitik Mart Raun.

Lavastaja: Lasse Halström
Osades: Britt Robertson, Dennis

Quaid

–

Maailm koera pilgu läbi

Eks ole Hallströmi nimi juba
bränd, osalt kindla peale minek, ükskõik, mis filmi teemaks on. Postri järgi võiks öelda, et lugu räägib koertest,
kuid pigem on see ikkagi inimestest ja mõistagi armastu-

sest, lihtsaltkoera pilgu läbi.
Ka koerafilmid on Hallströmi

jaoks tuttav maa tema režissööriportfooliosse kuuluvad
filmid “My life as a Dog” (1985)
ja uuem “Hachi: a Dog’s Tale” (2009). Seekordne film pakub välja teooria (mille paljas–

Filmi peategelane on koer,
kes sündis uuesti. FOTO: TOOTJA

tab jubatreiler), et koerad elavad läbi reinkarnatsiooni ehk
et nad sünnivad pärast surma
uuesti, kellegi teisena. Nagu
film pakub jällegi koerana,
vahetades seejuures küll tõugu
ja mõnel juhul ka sugu.
Kui film algab küsimusega “Mis on elu mõte?” pole just
palju variante, kuidas lugu jätkata. Kohe on ette võetudkõige suurem ja raskem pähkel.
Filosoofilistest sügavustest, nagu ikka, saab välja huumoriga
ja nii keerab stsenarist siingi
umbes minuti jooksul asja naljaks pinge on maas, aga küsi–

–

jääb. See küsimus saab filmi jooksul ühe võimaliku vastuse ka. Süžee kulgeb küllaltki etteaimatavalt, aga ajaviiteks sobib vaadataküll. Kellel
on plaan filmi vaatama minna,
siis ei soovita treilerit vaadata, sest siis on film justkui ära
nähtud ja üllatusi ei tule.
mus

Inimese teenistuses

Kuigi filmi keskmes on
koer(ad), pole loom siiski siin
valitsev või salajase eraeluga
tegelane, nagu on tihti multifilmides (“Lemmikloomade salajane elu”, “Kassid ja koerad”).

Koer on siiski inimese teenis-

tuses ning leiab filmi jooksul endale ilusa ja õilsa rolli,

mis on otsapidi isegi omakasupüüdmatu.
Tuntumad näitlejad filmis on peaosades Britt Robertson (“The Space Between
Us”, “Longest Ride”) ja erinevate draama-ja komöödiarollidega kuulsust kogunud Dennis Quaid (“The Day After Tomorrow”). Mõlemad teevad
hea töö, ent ega sellise lihtsakoelise süžee juures muidugi
üle mõistuse suurt pingutust
ei lähegi vaja.

Lääne-Euroopa on oma edukama ajaloo tõttu aga

arendanud endas
südametunnistuse, mis koos poliitkorrektsusega ei lase võõrastesse immigrantidesse halvasti suhtuda. Just selle suhtumise tõttu on raamatu lisas esinenud fiktiivse akadeemiku Archibald Aristotelyevi
sõnul Lääne-Euroopast saanud marutaudihaige, sest ükski täie mõistusega olend
ei lase võõraid niisama oma elupaika, aga
praegu tundub, et immigratsiooni lausa
soositakse. Tulijad aga on enamasti pimedusega löödud kõiges, mis puudutab Euroopat ja selle tavasid ning käitumismalle.
Hävingust saab uus algus

Pimedusega on löödudka väga paljud teised inimesed, kuid seda hoopis teises asjas
seisuseteadlikkuses. Autori järgi teab seisuseteadlik inimene oma kohta teiste seas
ning on rahul sellega. Mõtet edasi arendades väidab ta, et rahvus on osa seisusest,
kuid et tegelane, kes seda mõtet arendas,
tahtis parajasti oma rahvust maha jätta,
jäi ka mõttearendus sinna pooleli.
Kui tulla raamatut läbiva liini juurde,
selle, mis saab Euroopast edasi, siis kõige negatiivsema vaate järgi hävineb kõik,
et anda teed uuele.Kui jätta kõrvale mõtte traumeerivus, mis üksikisiku aspektist
vaadates kaasneb millegi kindla lagune–

misega, siis on tegu suure arenguga. Ini-

mene läbi kannatuste, ehk õpib ka inimkond.
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Ühest ämbrist
uhkelt järgmisse

Riik on laisk peremees: Eesti Energia
vabal turul juba hakkama ei saaks

Riik ja pealinn on astunud pühasse liitu. Nende armastuse viljana taassünnib
plaani järgi hiljemalt 2020. aastal Tallinna linnahall.
Riik annab 40, linn 60 miljonit eurot.

Linnahalli rekonstrueerimine läheb juba
plaani järgi maksma rohkem kui Kumu
või ERMi rajamine. Tegu on taasiseseis-

vunud Eesti ühe (kui mitte kõige) kallimaksumaksja kulul ehitatava hoonekompleksiga. Kuid nagu Mikk Salu kuus
aastat tagasi Postimehes ilmekalt välja
tõi, erinevad Eesti elaniku euro eest püsti
pandud majade lõplik kulu planeeritust
nagu öö ja päev. Esialgsed arvud lihtsalt
pole klappinud.
Kumu hinnaks planeeriti 33 miljonit eurot. Muuseumi valmides ütlesid juhid lõpphinnaks 41. Äripäev liitis kõik rajamisega seotud hankeid kokku ja tšeki
kannalt vaatas vastu 47 miljonit.
ERMi tee eksistentsi on olnud veelgi
traagilisem. 2011. aasta märtsis kuulutasid muuseumijuhid välja ehitushanke
hinnaga 37,8 miljonit. Mullu oktoobris
ütles ERMi direktor Tõnis Lukas, et “ehituslik põhiosa” läks lõpuks maksma 63
miljonit eurot. Jääb mulje, nagu oleks rada, mida mööda kollektiivselt sammume,
ämbreid täis ning meie proovime igat
sammu järgmisse pange rihtida.
ma

Ärge tehke minu rahaga

Lähiajaloo valguses ei pane viis, kuidas
linnahalliülesmukkimise saaga on alanud, justülemäära lõbusalt käsi kokku
lööma.
Segadused autoriõiguste ja riigihankeseaduse vahel, järelevalvemenetlus,
prognoositust kolm korda kallim projekteerimispakkumine, tülid linnahalli juhatuse, nõukogu, linnavalitsuse vahel ja
sees, tühistatud projekteerimishange, juhatuse liikme lahkumine, nõukogu esimehe endaga sõlmitud leping ja ametist tagandamine. Ei näi just eriti tulus
äriprojekt, kuhu meeleheitlikult tahaks
oma maksuraha investeerida.
Vastused küsimustele, kes, milles ja
kuidas täpselt süüdi on, muutuvad iga
meediakajastusega kirjumaks. Ajakirjanduse püüd kolmveerandtõdede rägastikus laveerida on linnahallikultuurilist
tähtsust ja majanduslikku mõju silmas
pidades kindlasti õigustatud, kuid sellest, et meediakätt pulsil hoiab, ei piisa.
See on otsustusorganite moraalne vastutus, et avalikkuses jääksid algusest
peale kõlama realistlikud numbrid. Mitte nii, et pool aastat hiljem peab kõneisik X kukalt kratsides mikrofoni leelotama, miks taas on eelarvereal 8 külili kukkunud.
Urmo Andressoo
ajakirjanik

Jääb mulje, nagu oleks tee

ämbreid täis, ja meie püüame iga
sammu järgmisse pange rihtida.

Õhinapõhised otsused, rahulolematud ettevõtjad, tagajärgede lahendamine ja palju segadust. Lisa riigiettevõtte huvide eelistamine ning see annab juba üsna hea ettekujutuse
Eesti energeetikasektori praegusest olukorrast.

Olen seda varem öelnud ja
ütlen veel kui riik ei suuda
kokku leppida terviklikus, stabiilses ja pikaajalises energiapoliitikas, ei ole tulevikus loota ei majanduskasvu ega suurenenud heaolu.
Tundub iseenesestmõistetav, et riigiettevõtted peaksid
tegutsema omaniku heaks kiidetud strateegia alusel. Arengusuundade paikapanemine peaks jätkusuutliku energiapoliitika seisukohalt olema
eesmärk omaette, sest põhjendamatult tasude ja aktsiisidega rapsimine ei too investeerimis- ega ekspordikindlust.
Vastuoludest tulvil on näiteks valitsuse otsus põlevkivi
ressursitasud kaotada. Põlevkivienergeetika on selgelt Euroopa turult lahkumas, nii nagu seda teevadka kivisüsi ja
pruunsüsi. Neid asendavad
taastuvenergia ja elektriefektiivsuse suurendamine.Kui
eesmärgiks on puhtam keskkond ja taastuvenergeetika,
siis põlevkivienergeetika konkurentsiolukorra parandamine maksude kaotamise näol ei
ole samm õiges suunas.
Poliitiliste eesmärkide kokkusobimatuse koha pealt ei tohiks silmi kinni pigistada, vaid
tegelema peaks uue kava paikapanemisega. Küsimus ei ole,
kas, vaid millalasi ette võetakse. Otsustamist hilisemaks lükates maksame lihtsalt kõrgemat hinda.
Riigi ülesanne on tagada
soodne majanduskeskkond.
Selles vaba konkurentsiga
–

Toimetus:
e-post: aripaev@aripaev.ee
tel: (372) 667 0111
Reklaamiosakond:
e-post: reklaam@aripaev.ee
tel: (372) 667 0105
Tellimine ja levi:
e-post: register@aripaev.ee
tel: (372) 667 0099
Tellimine internetis:

www.aripaev.ee/tellimine

Äripäeva tellija eelised
ostukeskkond privileeg.aripaev.ee ja
soodsaim võimalus soetada
Äripäeva raamatuklubi raamatuid.
Äripäev veebis: www.aripaev.ee
Trükk AS Kroonpress
–

Toimetus võtab endale õiguse kirju ja
kaastöid vajaduse korral lühendada.
Toimetus kaastöid ei tagasta. Kõik ajalehes Äripäev ja tema lisades avaldatud artiklid, fotod, teabegraafika (sh päevakajalisel, majanduslikul, poliitilisel või religioossel teemal) on autoriõigusega kaitstud
teosed ning nende reprodutseerimine, levitamine ning edastamine mis tahes kujul
on ilma ASi Äripäev kirjaliku nõusolekuta
keelatud. Kaebuste korral ajalehe sisu kohta võite pöörduda Pressinõukogusse,
pn@eall.ee või tel (372) 646 3363.

Kirjanen

Graanul Investi omanik ja juht

Kui Eesti Energia peaks ise turult raha kaasama,
jääks suur osa
rumalusi tegemata, sest keegi ei annaks

neile raha.

Mida teha teisiti?

suuremaks probleemiks
on Eesti Energia tootmise ja
võrkude kooshoidmine. Praegu on suur osa Eesti Energia
rumalaid investeerimisotsuseid tehtud elektrivõrkude tagatisel ja elektrivõrkudest tulev japidevalt suurenev rahaÜheks

voog otseselt doteerib muid investeeringuid. Juhul kui Eesti Energia peaks oma tootmisseikluste tarbeks turult ise raha kaasama, jääks suur osa rumalusi tegemata, sest seda raha neile keegi ei annaks.
Et hinnata ettevõtte reaalset
krediidivõimekust, tuleks Eesti Energia bilanss puhtaks hinnata ja ebamõistlikud investeeringud reaalsesse turuhinda
ümber hinnata. On arusaamatu, miks audiitorid seda siiani teha ei ole käskinud. Hoides
bilansis varasid, millereaalne
hind on soetusmaksumusest
oluliselt erinev, esitab ettevõte
väärinfot oma investoritele.
Kas see ongi plaan?
Terav probleem on ka riigiettevõtete juhtimine. Näiteks on
väga keeruline Eesti Energias-

se nõukogu tasemel leida tugevaid energeetika spetsialiste,
kellel ei oleks Eesti Energiaga
huvide konflikte. Sellegipoolest ei tuleks selle kompetentsi
otsimisest loobuda ja nõukogu
kohti lihtsalt laiali jagada, vaid
seda kompetentsi tuleks proovida leida väljastpoolt Eestit.
Energiapoliitilised otsused
on pikaajalised janii tuleks
neid ka võtta. Praegu aga näib,
et riik, kelle ülesanne on tegelda majanduskeskkonnaga, ei
suuda protsesse juhtida ning
tegeleb vaid aktsiiside ja tasude määramise/muutmisega ja
tagajärgede likvideerimisega.
Samuti ei saa loota olukorra paranemisele, kuniks riik ei
sunni oma ettevõtteidreaalselt hakkama tegelema efektiivsuse, kulubaasi japikaajalise strateegiaga.

See kõik võib tundudaküll
keerulise ettevõtmisena, kuid
on oluliselt lihtsamkui hakata maksumaksja rahaga kahjumeid kinni maksma.

VASTUKAJA

Rohkem naisi
Viimati kohtusin Tallinnas tööasjus ühe Prantsuse kolleegiga. Naisterahvas, juhtiv koht
oma tööstusvaldkonna maailma liiderettevõttes, haridus INSEADist.

Arutasime Eesti tervishoiuja sotsiaalkaitsepoliitika üle.
Kolleegi silmad läksid suureks
nagu tõllarattad, kui ta kuulis, et meie vanemahüvitist (de
facto emapalka) makstakse sellises suuruses ja sellises kestuses. Mida te oma naiste ja
tööjõuturuga teete see on ju
ühiskonnale kahjulik, oli tema esimene reaktsioon. Ta arvas ka õigesti, et küllap see poliitika eriti ei töötaja sündivus
oluliselt suurenenud ei ole.
Me reageerime hästi välistele stimulatsioonidele. Me tellime restoranis rohkem toitu,
kui toidu ette serveerida alkoholi, kui valgus pole liiga ere ja
kui mängib rahulik muusika.
Kui sa maksad inimesele raha,
et ta eemalduks ühiskonnast
–

Peatoimetaja: Meelis Mandel
Väljaandja: AS Äripäev
Pärnu mnt 105, 19094 Tallinn
telefon:
(372) 667 0195,
(372) 667 0222

Raul

keskkonnas peaksid hakkama
saama ka riigiettevõtted. Selle
asemel aga on meil Eesti Energia näol mitu õpikunäidet selle kohta, kuidas riigiettevõte
vabal turul mitte kunagi hakkama ei saaks. Vähemalt mitte
enne, kui ettevõte oma tegude
eest ise vastutama ei pea.
Mitu vastu võetud “strateegilist” otsust on tehtud poliitikute heakskiidul ja on selge,
et nende huvides on ettevõtte probleemide avalikustamatajätmine.
Hiljutiseks näiteks on valitsuse otsus eraldada Eesti Energiale Tootsi Suursoo ala, mille üle käib kohtuvaidlus. Otsuse vaidlustamise järel tekkinud viivituse ajal kiitis riigikogu majanduskomisjon viimati heaks “olemasolevate” tuuleparkide valmimise tähtaja pikendamise kahe aasta võrra
2020. aasta lõpuks.
Arvestades, et tuulepargi ehitamiseks kulub maksimaalselt aasta, tekib küsimus,
kuidas seda sätet põhjendada?
Kelle jaoks see muudatus tehti?
Olen varem puudutanud ka
Auvere elektrijaama temaatikat, mille puhul otsustati valitsuskabineti ööistungil kiirelt
muuta eelnevalt kokku lepitud
ja ka ministeeriumi poolt valjul häälel välja öeldud põhimõtet, et Eesti Energia puidu
masspõletamise eest toetust
enam ei saa. Kuidas põhjendadakehtiva seaduse muudatust
riigiettevõtte huvides?

–

parem juhtimine

Andreas Kaju
suhtekorraldaja

Kompetentsed ei karda

võimekaid. Keskpärased
kardavad talente nagu
tuld.

japüsiks kodus, siis enamasti
teeb. Ja nii edasi. Sellel on kaudsed tagajärjed kogu
ta sedaka

mõistagi naiste kehv kohtlemine, vaata olemasolevat statistikat ja uuringuid kust otsast tahad. Naised saavad ka
täiesti võrdsete resümeede puhul meestest kehvemat palka
ning naiseks-emaks olemisega kaasneb veel mitu erinevat
“trahvi” ja eelhoiakut, mis aeglustavad kogu karjääri tegemise protsessi, ametialast ja professionaalset edenemist. Naiste
põud püramiidi tipus on kõige
eelneva summa.

ühiskonnakorraldusele, ma-

Rakendage kvoote

jandusele.
Muidugi mõista ei väida ma,
et naiste alaesindatus riigi või
äride juhtimises on põhjustatud vanemahüvitisest. See on
lihtsalt näide, kuidas välised
stiimulid mõjutavad meiekäitumist ja lisaks soovitud tagajärgedele toodavadka soovimatuid tagajärgi. Küllap on nii
ka kvootidega.
Põhiprobleem on meil ju

Eelarvamused naiste suhtes muidugi toodavad jällegi
kaudseid mittesoovitud tagajärgi organisatsioonides edenevad vahel kiiremini ebapädevad mehed (lisaks pädevatele meestele), sealhulgas juhtide hulka. Ebapädevad inimesed armastavad end ka ümbritseda teiste samasugustega,
see on samuti laialdaselt teada
ebasoovitav tagajärg.
–

Raasukese töögrupi välja
toodudkehv juhtimiskultuur
Eestis on muidugi paljude tegurite tulemus, aga ebapädevate inimeste edutamine kaugemale kui peaks, on kindlasti üks neist. Pädevatele naistele õiglasema võimaluse andmine aitaks meid ka selle probleemi juures edasi. Kompetentsed
inimesed ei karda komplekteerida oma tiimi võimekatest inimestest. Keskpärased kardavad
talente nagu tuld.
Kvootide rakendamine organisatsioonide juhtimissüsteemides on uuringute kohaselt toonudkaasa huvitavaid
efekte. Kõige olulisem neist on
vahest konkurentsi tihenemine ja sellest tulenevalt juhtide
pädevuse tõus.
Organisatsioone ennekõike erakondi ja ettevõtteid
võiks julgustada kvoote rakendama, sest see suurendab juhtkondade pädevust, juhtimiskvaliteeti.
–

–
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ÄRIPÄEV EETRIS

Kas Savisaar
maksis võla?
Põhja-Tallinna linnaosa

vanem Raimond

Kaljulaid räägib saates Edgar Savisaarele antud laenust ja sellest, missugune on Keskerakond ilma Savisaareta.

Raadiosaadet “Äripäev eetris” saab kuulata Äripäeva veebis, tellida iTunesis ja alla
laadida Soundcloudis.

6,5

protsenti kukkus Rootsi kiirmoeketi Hennes & Mauritz AB aktsia
eile, sest esimese kvartali müük
valmistas pettumuse. Puhaskasum
vähenes 2,46 miljardile kroonile
(259 miljonile eurole).

JUHTKIRI

Valitsus tegi ainult
pool rehkendust
Äripäeva meelest tasub valitsusel laenu võtta küll, aga laenuraha

tuleks teenima panna, mitte siia-sinna matta.
Lüües kokku valitsuse lähiaja plaane, pais-

tab, et rohe-sini-punane valitsus võtab juba lähiajal laenu.
Äripäev on innustanud valitsust võlakirjaturult soodsalt laenu võtma ning investeerima seda nii, et tulevikus sellestka
kasu tõuseks, aga valitsus on teinud Joosep
Tootsi kombel vaid pool rehkendust.
Tõsi, milleski pole kokkulepitud enne,
kui on kokku lepitud kõiges. Nii võivad valitsuspartnerid laenu asemel leida rahastust ka maksutõusudest või mõne teise eelarverea koomale tõmbamisest, kuid see ei
lahenda prioriteedi küsimust.
Äripäevale teeb muret, et osa valitsuse
plaanidest peaks üldse kõrvale heitma, teine osa plaane pole nii olulised ning neid
saab edasi lükata. Küll aga on täiesti kõrvalejäänud investeeringud, mille peaks
kohe ära tegema ja neist kasu lõikama.
Kui lüüa kokku ainuüksi linnahall,
üürimajad, ERRi investeeringud ja ministeeriumidekolimised, siis saab summa,
mis ulatub lähiaastatel sadadesse miljonitesse eurodesse. Muidugi, kalleid sümbolprojekte on läbi surutud ka varem. Võtame või pidevalt laguneva vabadusristi keset pealinna või pompoosse ERMi Tartu
äärelinnas. Aga need on valdavaltkerki-

nud ühekaupa. Nüüd aga pole laual mitte
on pandud terve
pakett, mis võiks olemata olla.

üksiknäited, vaid kokku

Vaatame lähemalt

Alustame üürikorteritest. Urve Palo ümber on aastaid tiirelnud ehitusettevõtjad,
kes on huvitatud plaanimajandusest kas
siis linna või riigi tasemel. Ettevõtjad, kes
on saanud Edgar Savisaare juhitud linnavalitsusega soodsaid lepinguid ja soovivad
nüüd laieneda sama mustri abil üle riigi.
Ja kui alguses võis veel eeldada, et sotsidel on plaan mingit turutõrget ravida, siis
Tallinna jaTartu kaasamine projekti tõendab, et selle taga on eelkõige huvigrupid.
Siin pole paremat lahendustkui plaan katki jätta. Ja kui mõnes kohas, näiteks Viljandis, ongi korterite puudus, siis aidata kohalikel ning pärast haldusreformi tugevamatel ja võimematel omavalitsustel näiteks KredExi toel mõni vanem maja üles
putitada. On ju niigi plaanis suurendada
kohalike omavalitsuste tulubaasi ja seega
ka võimu. Üürikorteritele mõeldud lisaraha võiks aga kulutada mujale.
Vaatame linnahalli. Juba on näha, kuidas justkui maiad kärbsed tiirlevad projekti ümber aferistid, kes püüavad haugata

protsenti või kas või promilli 100 miljoni
eurosest eelarvest. Nii näiteks vallandatud
Meelis Pai võib ju otsida põhjendusi, miks
iseendaga lepingu sõlmine on normaalne,
kuid see ei kata kinni omakasupüüdu. Ja
see on alles algus. Kuigi RKASi suhtes võib
japeabki olema kriitiline, siis kas see pole
kõige ilmekam näide, et just see riigifirma
peaks asjaga tegelema ja mitte erakondadega seotud puutumatud tegelased?
ERRi juhatuse esimehe valimiste kära ei jõudnud vaibuda ja ringhäälingu endise raadio-ja värskes uudistemajas ehitustolm settida, kui nõukogu küsib juba suurt lisaraha üle 45 miljoni euro telemaja korrastamiseks ja palkade ennaktempos ning turu keskmisest kiiremini
tõstmiseks. Ja seda olukorras, kus niigi kulub asutuse ülalpidamiseks ligi 35 miljonit eurot aastas, mis on rohkem kui kõik
ülejäänud Eesti meediakokku (sh nende
kinnisvarakulud).
Äripäeva meelest oleks mõistlikum see
raha teenima panna. On see siis sotsiaalmaksulae kehtestamisena, korralike teeühenduste rajamisena Narva, Tartu ja Pärnu suunal või haiglasüsteemi korrastamisena. Palun, arvutage veel kord. Ja seekord
tehke kogu rehkendus.
–

REPLIIK

Võistlus käib töötajate, mitte töökohtade pärast
Kui töötaja tajub oma tööd
pereelu liigselt häiriva faktorina, siis see on arvestatav ohutegur, mille negatiivseid tagajärgi tunnevad ka tööandjad.

Selle probleemiga kokku
puutuvad töötajad pühenduvad organisatsioonile märksa vähem ega ole oma tööga rahul. Kanada teadlaste sõnul
saab nende töötajate puhul ära
märkida ka tunduvalt kõrgemat tööstressi, sagedat töölt
puudumist, rohkemat ravimite tarvitamist ja valitsevatkäegalöömise meeleolu. Uuringutest selgus ka, et need töötajad,

Laura Viilup
sotsiaalministeeriumi
laste ja perede osakonna
peaspetsialist

Peresõbralikud
ettevõtted on uuringute
kohaselt konkurentsi-

võimelisemad.

kelle töö ja pereelu konflikt on
suurem, kogevad tunduvalt sagedamini depressiooni, läbipõlemist japuuduvad tööltka
põhjuseta, viibivad rohkem
arsti juures ning on üldiselt
nõrgema tervisega.
Paku rohkem, kui nõutakse
Töö japereelu ühildamist saab
ka töökohal teadlikult soodustada ning pakkuda töötajale
enamat, kui seadus nõuab. Positiivse mõjuna on välja toodud töötajate madalamat stressitaset, haiguspäevade arvu vähenemist, töötajate ja nende

perede elukvaliteedi ning töötajate lojaalsuse japroduktiivsuse tõusu.

Tööandja jaoks on olulikasvanud rahulolu, mis vähendab tööjõu liikumist. See omakorda säästab tööandja kulutusi töötajate värbamisel ning väljaõpetamisel. Eriti nähtav on töö ja pereelu ühitamise positiivne mõju neile tööandjatele, kes vajavad spetsiifiliste oskustega
tööjõudu. Uuringute kohaselt
on peresõbralikud tööandjad
üldjuhul konkurentsivõimelisemad.
ne töötajate

~ Motivasn
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Fundwise’i asutaja:
ka ühisrahastus on risk
Kuigi Helsingis toimunud Põhjamaade suurimal ühisrahastuse konverentsil loetleti selle varaklassi
eeliseid, rõhutab Fundwise’i asutaja Henri Laupmaa, et ühisrahastus võib olla ka riskantne.

Ühisrahastusplatvormi Fundwise asutaja Henri Laupmaa soovitab rahakaasajal leida juhtinvestor, siis julgevad ka teised käe külge panna. FOTO: ANDRAS KRALLA

Kasvustrateegia
workshop

05.05.2017
Indrek Saul

319 €(km-ga 382,80 €)
€

Kehtib kuni 07.04.17
Tavahind: 399 (km-ga
€

Kuidas koostada ettevõtte kasvustrateegia
ning tagada selle järjekindel elluviimine

478,80 €)

Info ja registreerimine:Tanel Tammiku

/

tel: 667 0285

/

e-post:tanel.tammiku@aripaev.ee

/

akadeemia.aripaev.ee

23

31. märts 2017

Indrek Mäe
indrek.mae@aripaev.ee

Äripäev
“Ma ei arva, et ühisrahastuseriskid on väiksemad,” kommenteeris Laupmaa konverentsil esinenud Nordea analüütiku Sebastian
Wikströmi väidet, et aktsiad on ülehinnatud ning seetõttu tasub investoril eelistada
ühisrahastust. “Aktsia saab vajadusel kiiresti maha müüa, osaluspõhine investeering
materialiseerub tuluna aga võib-olla alles
viie aasta pärast,” viitas ta varaklassi ebalikviidsusele.
Sellegipoolest ei ole Laupmaa arvates
mõistlik ka kogu vaba raha kontol hoida.
“Ma ei propageeri seda, et kõik viimsed
säästud tuleks kasvama panna, kuid osaliselt võiks oma varasid ikka investeerida,”
arvas ta.
Lisaks soovitas ta hajutada investeeringuid erinevate varaklasside vahelka ühisrahastuselõikes. “Risk on igas projektis, tähtis
on munad eri korvide vahel jaotada,” nentis ta. Hajutamispõhimõtete väljakujundamisel sõltub Laupmaa hinnangul palju investori riskitaluvusest, ühisrahastuse puhul aga konkreetsest ettevõttest, kuhu raha paigutatakse.
Jaotatud vastutus
Kui olukord peaks kehvaks minema ning inraha kaotama, siis selles lasub Laupmaa sõnul vastutus
nii investorilkui ka platvormil. “Igaühel on
oma vastutuslõik investor peab hindama,
kas usub projekti, kuhu oma raha paigutab,
samas on platvormi ülesanne kontrollida,
et andmed on esitatud õigesti, ning hinnata äriplaani kvaliteeti,” selgitas Fundwise’i
asutaja. “Eks riskianalüüsi detailsus ole
platvormiti erinev, kuid sellealusel kujuneb
igaühele ajapikku teatav maine.”
Vastutusest pole prii ka riik. “Seadusandja peab pakkuma tegutsemiseks mõistlikku
raamistiku praegu sellega õnneks probleemi ei ole,” arvas Laupmaa. “Vastuolud
võivad tekkida siis, kui kõik Euroopa Liidu
riigid teevad oma seadused ning jätavad
need omavahelkooskõlastamata.”
Heade ideede rahastamisel võiksid riik
ja ühisrahastusplatvormid rohkem koostööd teha, leiab Laupmaa. Ta tõi näiteks
Fundwise’i, kes on projekti rahastanud
koos ettevõtluse arendamise sihtasutusega (EAS). “Oli olukord, kus rahakaasaja tegi taotluse nii meile kuika EASi meilt saadu kattis EASi omafinantseeringu ning nii
saadikatta ka neid kulusid, mida muidu poleks saanud,” rääkis Laupmaa. “Samuti võiks
ühisrahastusse panustajal ollavõimalikkasutada investeerimiskontot praegu on siin
varaklasside vahel ebavõrdsus.”
Rahakaasaja poolt vaadatuna on ühisrahastus Laupmaa arvates võrreldes pankadepakutavaga paindlikum. “Pangast laenu
võtmisega kaasneb väga selge ja piiritletud
tähtajaline vastutus, samas Fundwise’i kaudu osalust müües on tegemist vähempiiratud variandiga,” selgitas ta. “Sel juhul saab
vestor ühisrahastuskatlas oma

rahakaasaja ikkagi ise otsustada, kas hakkab dividendi maksma, müüb firma edasi või leiab investorite huvi rahuldamiseks
mõne muu viisi.”
Lisaks säilib ühisrahastuse puhul side
investoriga ka pärast projekti lõppu. “Meil
tõstis raha üks firma, kes sai investorid ning
nende toel idee ellu viidud. Siis tekkis aga
probleem, et Paypal suleti ning nende ettemakstud raha jäi kinni, investorid aitasid
ka selle probleemi lahenemisele kaasa,” tõi
ta näite. “Lühidalt, rahakaasajat toetatakse
ka hiljem edasi.”
Kuigi Helsingi konverentsil tõid ühisrahastajad välja, et rahakaasaja kampaania saab õnnestuda vaid aktiivse turunduse korral, ei näe Laupmaa selles probleemi.
“Jah, palju sõltub sellest, mis on idee ning
millist sõnumit tahetakse edasi anda, kuid
kindlasti oleme igale projektile meediasse jõudmisel abiks,” kinnitas Fundwise’i
asutaja. “Näiteks Arro Keraamika, kes meie
abil raha kaasas, sai väga hea meediakajastuse ning isegi kampaania sulgudes kriibiti veel meie ust, et tahaks ka investeerida,” tõi Laupmaa näite heast turunduskampaaniast.

Fundwise’i asutaja rõhutas veel, et ühisrahastusse on lihtsam tulla nendel, kel on
olemas juhtinvestor, et vältida nn tühja restorani efekti. “Kui nähakse, et keegi on ees,
tulevadka teised,” oli ta veendunud.Lisaks
peab platvormile pääsejal kindlasti olema
vettpidav äriplaan ning õige tegevusfaas.
“Meil on näiteks paariaastased firmad, kes
on jõudnud rahakaasamise faasi, kõige vanem on seitsmeaastane.“

–

–

Spetsialiseeritus süveneb

Laupmaa arvates on ühisrahastus arenev

valdkond,

mis kasvab veelgi. “Kindlasti tuleb juurde uusi platvorme, kuid need muutuvad kõik rohkem mingi kitsama valdkonna põhiseks,” märkis ta. “Pole välistatud, et tekib ka keele- ja regioonipõhiseid
keskkondi.”
Lisaks on oodata pankade ja ühisrahastuse koostöö süvenemist. Seda, et mõni
pank hakkaks oma platvormi kaudu ühisrahastusele juurdepääsu pakkuma, Laupmaa siiski ei usu. “Pigem saab see toimuda
platvormide ja pankade koostöös,” oli ta
veendunud. “See, kui mõni pank hakkaks
ise platvormi pakkuma, nagu Nordea Soomes, oleks pigem PR-trikk.“
Laupmaa ootab Eestilt spetsiifilise ühisrahastust reguleeriva seaduse vastuvõtmist. “Tõenäoliselt juhtub see lähiaastatel,
finantsinspektsioon on mõtet lennutanud,
aga praegu pole teada, millal seda realiseerima asutakse,” lõpetas ekspert.

Aktsia saab kiiresti

–
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Pankade kontaktandmed
Citadele Pank

Narva mnt. 63/1, Tallinn,

Versobank

tel 770 0000, faks 770 0001,
BIGBANKRüütli 23, Tartu, tel 1333, faks 737 7582,
e-post: bigbank@bigbank.ee, www.bigbank.ee

e-post: info@dnb.ee, www.dnb.ee

e-post: info@citadele.ee, www.citadele.ee

Narva mnt 4, Tallinn,
tel 669 0941, faks 661 6037

Hallivanamehe 4, Tallinn,

tel 680 2500, faks 680 2501
DnB pank Tartu mnt 10,Tallinn,
tel 686 8500, faks 686 8501,

Eesti Krediidipank

Tallinna ÄripankVana-Viru

7, Tallinn, tel 668 8066,

faks 668 8065

BALTI ETTEVÕTETE NOTEERIMATA VÕLAKIRJAD
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Redgate Capital AS Pärnu mnt 10, Tallinn 10148, tel 66 68 200, bonds@redgatecapital.eu, www.redgatecapital.eu
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Nordea Pensions Estonia
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Trigon Asset Management

TEHNOLOOGIA

Samsung avalikustas oma nutitelefonide lipulaeva Galaxy
uue seeria mudeli, mis maksab
rohkem kui iPhone, kirjutas YahooFinance.

Galaxy S8 ja S8 Plus on lõpuks turule jõudnud ning nende hind on vastavalt 720 ja 840
dollarit. See tähendab, et S8
on 71 dollari võrra kallim kui
iPhone 7, S8 Plus maksab iPhone 7 Plusist samuti 71 dollarit
rohkem.
Miks hinnad nii erinevad
on? Uuringufirma IDC Researchi analüütiku Ramon Llamase
sõnul on mängus mitu faktorit.

71

USA dollarit on
Samsung Galaxy uus mudel
kallim iPhone’i
vastavast mude-

list.

ÄRIPÄEV.EE
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fondi maht

19,06

19,74

19,35

6,83
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Trigon Uus EuroopaFond C, EUR

30,24
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30,70

11,85

9,99

24,76

7,73

11,29
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Trigon Venemaa Top Picks Fond C, EUR

25,06

25,95

25,44

21,61

2,33

76,21

20,78

3,06

15 662 628,32

5 aastat

1 464 483,30

Fondivalitsejate kontaktandmed

Maaklerifirmade kontaktandmed

LHV VarahaldusAS Tartu mnt 2,

LHV Tartu mnt 2, Tallinn, tel 680 0400,

Tallinn 10145, tel 680 0400, faks 680 0402,

“Tõenäoliselt mõjutavad hinda tootmiskulud, turunduskulud, detailide maksumus ja teised kulud,” nentis ta.
S8 mälumaht on kaks korda suurem kui iPhone’i põhiversioonil. Lisaks sellele on
Samsungi uue nutitelefoni ekraan suurem. Teisalt on näiteks iPhone’i kaamera parem
ning teeb suumimisel selgemaid pilte.
Samsungi telefonile lisanud
tehisintellekti nimega Bixby.
“Tehisintellekt näeb, jätab meelde ja soovitab,” teatas Samsung.

29.03
%

12 kuud
14,47

Trigon Balti Fond C, EUR

Samsungi uus telefon on
kallim kui iPhone

(4)

kontakteeruge pangaga

Danske Bank
Tallinna Äripank

kontakteeruge pangaga

Danske Bank
Tallinna Äripank

-

Tähtajaline hoius USD, %

Jooksev hoius EUR, %

maha müüa, osaluspõhine

investeering materialiseerub tuluna aga võib-olla
alles viie aasta pärast.

6 kuud

Danske Bank

Creditstar

–

REKLAAM

KOMMERTSPANKADE INTRESSITOOTED

info@lhv.ee, www.lhv.ee
Nordea Pensions Estonia AS Liivalaia
45/47, Tallinn 10145, tel 710 1250, faks 710
1251, eesti@nordea.com, www.nordea.ee

Trigon Asset Management AS
Viru Väljak 2, Tallinn 10111
tel. +372 667 92 00, www.trigon.ee

faks 680 0402

Äripäev

© Sekretär.ee
Aeg Sinu kasuks! Siin iga kell.
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toimetaja RainerSaad

tel 667 0097
31. märts 2017

toimetajad@aripaev.ee
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OMX TALLINN

52 nädalat
Tallinna börsi üldindeks,

kajastab põhi- ja
lisanimekirja aktsiate liikumisi.

Olympic, kus mu
raha on?

1118,36

-0,53%

~

1130

1085

1040

995

Tuleb välja, et ma pole ainuke, kes Olympicult
suuremat omanikutulu ootas.
Pean tunnistama, et Olympicu sel aastal

Minu ar-

makstav dividend mind justülemäära ei
Ootasin märksa rohkemat kui 10sendist dividendiaktsia kohta. Jääb ju ettevõttel pärast praegu välja pakutud dividendi
maksmist jaotamata kasumina pangakontole 41,2 miljonit eurot. See tähendab, et
hea tahtmisekorral oleks börsifirmal võimalus oma aktsionäre rõõmustada kokku
vähemalt 47 sendiga aktsia kohta.
Teeb ikka meele mõruks küll, kui investorile makstakse vaid viiendik võimalikust, mida on seejuures ka 5 sendi võrra
vähemkui möödunudaastal.
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Olympicul ees

huvitav aeg.

eurodes

2,0

PORTFELL

investeeringutel?

1,9

päevane muutus

1,82

1,7

31.03.2016

aktsiate päevane muutus protsentides

ALLIKAS: BLOOMBERG

Dividendiotsuses pettununa pidasin aru
ka teiste Olympicu aktsionäridega ning tuleb välja, et ma pole ainus, kes oma inves-

BÖRSIKAUBAD
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29.03

USD/t

Nafta IPE, bbl
Nafta NYMEX, bbl

52,53

t

544,50

49,83
472,00

Plii LME
Nikkel LME

t

465,50

Tina LME

Masuut (1% väävel), t
Maagaas Henry Hub, btu, USD

301,50

Tsink LME

Mootoribensiin,

Diislikütus,

t

Kerge kütteõli,

Põllumajandus
nael 453,59 g

USD/unts,

=

139,10

Valge suhkur NYSE LIFFE,

USD/t

Kakao NYBOT, USD/t
Nisu NYSE LIFFE, USD/t

477,00
2094,00

148,40

Rapsiseemned NYSE LIFFE Pariis

Hongkongi dollar
India ruupia
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sulgemis-
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hind, EUR
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%

Hiinlased sihivad Euroopa ravimifirmat. Hiina investeerimisgrupp plaanib osta Saksa
ravimifirma Biotesti.
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-0,10
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2,64
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Merko Ehitus
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-1,01
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1,280

0,79
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P/B
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-0,82
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0,8
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4,2
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-

0,7

-
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-

0,5
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-0,19

-

2,5

2,7

4,93

-0,80

-

1,4

-

Olvi
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-0,04

17,1

2,8

2,6

Neste Oil

1,820

-1,62
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9,5

8,9%
26,6%

2,54

2,3%
8,2%

PKC Group

23,60

0,21

42,3

3,6

3,0

PRFoods
Pro Kapital Grupp

0,398

0,25

35,2

1,9%

0,68

0,0%

Stockmann

7,25

-0,55

-

0,5

-

2,000

1,01

5 966
200

-

-2,7%

1,30

0,0%

Stora Enso

10,95

-0,18

-

1,5

-

-2,07

68 866
0

11,0

24,2%

2,66

3,5%

6,32

-0,39

-

1,4

3,5

111,1
14,6

-23,0%
5,4%

0,52

70 679
15015
111 570

0,79

0,0%
8,4%

15,1

19,4%

2,94

6,5%

15,1

15,4%

2,32

4,2%

0
1 429

134,6

-2,1%

1,18

0,0%

-

-

-

-

Olympic EG

unts 31,105 g

1127,74
955,95

Laienes Serbiasse. Baltika teatas, et avas märtsis poe Serbias
Novi Sadis.

Kommenteeri Toomase investeerimisotsuseid, jaga oma kogemusi või esita küsimusi veebilehel www.aripaev.ee või e-kirjaga
aadressil investor.toomas@aripaev.ee

0,00

30.03

02

PANE TÄHELE
Nõrgad tulemused. Halbade tulemuste tõttu kukkus H&Mi aktsia 6,5%.

SINU ARVAMUS

1,240

=

Kuld COMEX

1248,41

Plaatina NYMEX

953,65

Silvano FG

2,840

Pallaadium NYMEX
Hõbe COMEX

797,57

Skano Group

0,520

0,00

Tallink Grupp
Tallinna Vesi
Tln Kaubamaja

0,952

-0,10

13,900

0,00

9,510

-0,73

0,630

0,00

1,300

-0,04

18,19

394,5

Singapuri dollar

SGD

1,501

BGN

1,956

Suurbritannia nael

GBP

0,864

CNY

7,406

Šveitsi frank

CHF

1,071

HKD
INR

8,350

DKK
THB

7,441

69,759

Taani kroon
Tai baat

37,011

JPY

119,170

Tšehhi kroon

CZK

27,021

CAD

1,438

Türgi liir

TRY

3,925

Korea won

KRW

1195,890

Ungari forint

HUF

309,620

Norra kroon
Poola zlott

NOK

9,191

USA dollar

USD

1,075

PLN

4,239

Rumeenia leu

RON

4,556

Kanada dollar

Müüs: 9. jaanuaril 250 iShares Stoxx Europe 600 aktsiat hinnaga 36,36 eurot aktsia.
Tehingusumma oli 9090 eurot. Teenustasu
oli 14,06 eurot.
Müüs: 9. jaanuaril 442 Ryanairi aktsiat hinnaga 14,68 eurot aktsia. Tehingusumma oli
6488,56 eurot. Teenustasu oli 14,06 eurot.

0,315

1,406

Jaapani jeen

Viimased tehingud

Baltika
Ekspress Grupp

Euroopa Keskpank
AUD

–1,02
–1,62

Arco Vara

2834

VALUUTA
Austraalia dollar
Bulgaaria leev
Hiina jüaan

Berkshire Hathaway B-aktsia
Olympic EG

–0,13

2314
9990
20000

Väärismetallid

–0,37

5866

3,231

30.03

Kohv NYBOT, USc/nael

1938,5

–0,1
–0,11

Ryanair
Lerøy Seafood
Apranga

Tallinn
aktsia

Alumiinium LME
Vask LME

0,22
–0,04

Baltic Horizon Fund
Tallink

–

Värvilised metallid

0,28

Apple

–

Pettumus ka teistele

USD

2,48

Statoil
Microsoft

Ta viitas ka sellele, et eelmise aasta
15sendine dividendimakseaktsia kohta
oli pigem erandlik ning sellele eelnenud
viiel aastal on dividendi makstud 10 senti
aktsia kohta.

30.03

väärtus 274 060,18 eurot
53% aktsiad / 40% raha / 7% võlakirjad

30.03.2016

teeringult suuremat omanikutulu ootas.
“Eks see 10 senti ole parem kui mitte midagi, aga tõsi on, et ootused olid palju kõrgemal,” tõdes ettevõtte Okob Invest kaudu
57 000 OEG aktsiat omav väikeinvestor
Charlie Viikberg. “Ma tõesti loodan, et kontsernil on hea idee jaotamata kasumi investeerimiseks, sest sageli suudetakse nii suure summaga ka lollusi teha.”
Lisaks avaldas Viikberg arvamust, et dividendiotsused tehakse Olympicu puhul
eelkõige ühe suuromaniku (Armin Karu
toim) huve silmas pidades, kuid see ei tohiks nii olla.
Minu arvates seisab Olympicul ees huvitav aeg lisaks investorite pettumusele väikese dividendi pärast morjendavad
nii mind kui ka teisi kuulujutud, et kontserni võtmeturg Läti plaanib 30 protsendi
võrra hasartmängumaksu kergitada. Kuna Läti osakaal Olympicu müügitulus on
pea kolmandik, hoian lõunanaabrite juures toimuval pingsalt silma peal ning arvestan nendega edasiste investeerimisotsuste tegemisel.

Kütused

+0,12%

1,8

rasemate aastatega.

12

Venemaa peab kinni oma lubadusest vähendada nafta tootmismahtu, kinnitas Vene energiaminister Aleksandr Novak.
“Venemaa vähendab naftatootmist astmeliselt ja plaani järgi,
mille oleme välja töötanud koos
Vene naftatootjatega. Märtsiks
oleme vähendanud päevatoodangut 200 000 barreli võrra,“
ütles Novak CNBC-le.
Viimase statistika järgi on 94% riikidest, kes sõlmisid mullu tootmismahu vähendamise lepingu,
tootmist ka vähendamas.
Samal ajal suurendavad USA kildaõlitootjad mahtu. Selle üks põhjus on kindlasti asjaolu, et nafta
maailmaturuhind on piisavalt kõrgel. Vene energiaministri sõnul
on kildaõlitootjate päevane toodang sel aastal suurenenud 400
000 barreli võrra.
Venemaa toodab praegu 17% naftast Arktikas, kuid Novaki sõnul
plaanitakse tõsta see number
26%-ni. “Praeguse plaani järgi juhtub see 20 aastaga,” sõnas ta.

Kuidas läheb Toomase

Niisiis võtsin ühendust Olympicu tegevjuhi Madis Jäägeriga, et uurida, mis toimub.
Tema sõnul pole ettevõtte dividendipoliitika muutunud ning kohustust dividende
maksta pole. “Kontsernil ei ole püsivat ega
kindlaks määratudkohustust maksta oma
aktsionäridele regulaarselt dividendi, kuid
oleme püüdnud makseid jätkata eelmiste
aastate tasemel,” viitas ta paar aastat tagasi
sõnastatud grupi ametlikule seisukohale.
“Seda juhul, kui kapitali struktuur seda
võimaldab ning olulisi täiendavaidrahalisi vahendeid ei ole mõistlikum investeerida
laienemise,” märkis Jääger.
Ettevõtte tegevjuht lisas, et seoses investeerimisvajaduse ja strateegiliste kaalutlustega peab ta oluliseks hoida kontserni tugevat kapitaliseeritust ning maksta
aktsionäridele dividende samas mahus va-

10

Vene energiaminister:
peame enda lubadust

vesteerib finantsturgudele. Toomas alustas tegevust 2002. aasta alguses, mil tema käsutusse anti
investeerimiseks miljon krooni. Toomase investeerimisotsused langetab Äripäeva börsitoimetus,
investeerimismõtteid jagab investor Toomas Äripäeva tagumisel leheküljel ja veebis.

2,1

Kohustus puudub

08

NAFTA

Investor Toomas on Äripäeva välja mõeldud tegelane, aga tema käsutuses on reaalne raha, mida ta in-

HIND

investor Toomas

06

perioodi kõrgeim
perioodi madalaim

Investorite pettumus väljendus
ka Olympicu aktsia hinnas

vates seisab

rõõmusta.

950

Trigon PD
Baltic Horizon Fund

YIT

P/E arvutatud viimase nelja kvartali vahearuande (kui on olemas, siis rahvusvahelise raamatupidamisstandardi(IAS)
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REKLAAM

3 põhjust miks meie poole pöörduda
~~

~~

~~

:

Pead pingutama, et vestluses osaleda
Lähedased kurdavad, et TV on liiga kõvasti
Telefonis suhelda on raske

~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~

KUULMISEGA
PROBLEEMID?
MEIE SAAME AIDATA
~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~

key pakub parimaid ja innovaatilisemaid lahendusi erinevatele kuulmisprobleemidele. Meie valikus
~~~

~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~

kuulmisaparaadid eri hinnaskaalas, võimalik on valida paljude mudelite, suuruse, värvi ja tehniliste
omaduste vahel. Koos leiame lahenduse, et maailm oleks jälle täis kauneid helisid.
Teeme koostööd Sotsiaalkindlustusametiga (SKA),
isikliku abivahendi kaardi olemasaolul väljastame
kuulmisaparaate riikliku soodustusega. Aitame isikliku abivahenidkaardi vormistamiseks vajalike dokumentidega.

~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~

(vastu võtab kõrvaarst)
~~

~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~

~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Küsi lisa ja broneeri aeg juba täna
tel. 6445400
www.kuulmiskeskus.ee
Kuulmiskeskus Audiale ootab Sind aadressil Mõisa tn. 4-8. korrus
(Al Mare maja, Rocca keskuse kõrval).
Konsultatsioonile soovitame tulla koos mõne lähedase inimesega.
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