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Bänd, keda oodati Tartu
festivalile terve aasta

Soomlased unistavad
Talsinki kaksisadamast

Ehitusfirmade kõva
käive ja hiigelkahjumid

Tartus tuleval nädalal algava Indiefesti korraldajad tunnistavad,
et on oodanud terve aasta Eesti
Laulult tuntud bändi I Wear* Experiment esinemist oma üritusel.
Nüüd nad siis tulevad, koos keelpillikvartetiga. 10–11

Helsingi sadama Juht ootab suure huviga Tallinna Sadama börsi-

Kvartalitulemused avaldanud
ehitusfirmad Nordecon, Merkoja
Arco Vara rõõmustasid aktsionäre tublide käibenumbritega, kuid
pidid pingelisel ehitusturul tunnistama kahjumisse libisemist
või eriti nõrka kasumit. 20–21

leminekut tuleva aasta kevadel.
Sadamate liitmisel võiks sündida kahest senisest konkurendist
Läänemere piirkonna arvestatav
suursadam. 2
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PÄEVA TEGIJA

Olari Taal paneb
valusa diagnoosi
Omal ajal Res Publical sündida
aidanud ettevõtja Olari Taal analüüsib karmilt Ja ausalt, miks
kurikuulus poistebänd kiiresti põrus. Tänane IRL teenib valusa hinnangu: IRLi viimaste aastate lausa valimatult üksteise peale võõbatud meigikihid meenutavad klounigrimmi. Aga missugust erakonda toetaks
Taal täna, kui juba toetamiseks läheb? Vastus
sellele küsimusele
üllatab sind.
Loe lisaks

lk 4–7

Ausaltja kartmatult
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IRL

AJASIME

ASJA

Nullpunkti jõudnud
IRL vajab lisaks
uuele juhile ka
uut selgroogu, et
erakond agooniast
välja tuua. 4–7

2 UUDIS

toimetaja Rivo Sarapik

tel 667 0111
12. mai 2017

toimetajad@aripaev.ee

TULEMUSED

LÜHIDALT

Stabiilne ja hea
marginaaliga äri

Kersti Kracht liitub EKREga
Väikefirmasid esindava liidu EVEA president
ja ettevõtja Kersti Kracht kandideerib sügisel
EKRE ridades Tallinna linnavolikokku.
Erakonnaga Kracht veel liitunud ei ole ning ka-

Tallinna Sadama majandustulemused
mln eurodes

käive

100

vatseb esialgu osaleda erakonna nimekirjas
kohalikel valimistel. “Erakonda astun ka, aga
mitte praegu,” rääkis Kracht.
Kui algab aktiivne valimisperiood, kavatseb
vastne poliitik enda rolli Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni presidendina peatada. “Erakonna nimekirjas ma kandideerin ettevõtja Kersti Krachtina, mitte EVEA
presidendina,” rääkis ta.
Ta tõi välja, et pole sugugi esimene EVEA president, kes poliitikasse läheb. “Meie üks endiseid presidente Sven Sester oli IRLi liige ja osales aktiivselt valimistel, nagu te teate,” märkis Kracht.
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Tallinna Sadama juht Valdo
Kalm on Soome kolleegidega
tihedamaks koostööks valmis
küll. FOTO: ANDRAS KRALLA

IPO

Talsinki sadam jääb
praegu uitmõtteks

erasektori uurijatega, siseringi kuulujate Ja ametnikega näitavad, kuidas häkkerid on viimaIntervjuud paljude õiguskaitseorganite Ja

se kahe aasta jooksul paralleelselt tõsisemate rünnakutega Ukrainas tunginud vaikselt ka
Balti võrkudesse, vahendas Reuters.
Tunnistajate sõnul kahtlustatakse, et kampaania taga on Venemaa riiklikud organisatsioo-

nid.

USA on OPECile pinnuks silmas

Tallinna Sadama juht Valdo Kalm nentis, et tema Soome kolleegi
soov Tallinna Sadamas osalus omandada ei saa niipea reaalsuseks.

OPEC palus, et teised naftatootjad aitaksid
naftakartellil globaalset turgu tasakaalu viia,
vahendas CNN Money.
OPECi igakuises raportis oli kirjas, et turu tasakaalustamiseks on vaja kõigi naftatootjate pingutust. “Seda ei peaks tegema mitte ühe
riigi, vaid terve maailmamajanduse Jaoks,” teatas OPEC. Naftakartell näitas näpuga eelkõige
USA kildanafta tootjate poole, kes on pärast
nafta hinna mõningast taastumist mahtu järsult suurendanud. See on aga nafta hinda survestama hakanud.

Rohkem on tema sõnul äratatud finantsinstitutsioonide tähelepanu. Milliste, Kalm
avaldada ei saanud. Ettevalmistused tulevaks kevadeks kavandatud IPOks kulgevad
Kalmi sõnul aga hästi.

Urmo Andressoo
urmo.andressoo@aripaev.ee

Äripäev

ROIGASAIAD OÜ

Raamatupidamine
üle Eesti.
Teostame
raamatupidamist
kliendile sobivas
majandustarkvaras.

MURETU
KVALITEETNE

Roigasaedade

PABERIVABA

valmistamine ja
paigaldamine

www. amelloraama.ee

“Mingisugusest konsolideerumisest me
rääkida ei saa. Oleme hetkel börsile minemas ja see ei oleks mõistlik,” kommenteeris Kalm Helsingi sadama juhi Kimmo Mäki väidet, et nad ootavad huviga Tallinna Sadama erastamist.
Kalm eitas ka võimalust, et sadamad
võiksid osalusi vahetada. Seda ei juhtu tema sõnul ka lähiaastate jooksul. “Kindlasti mitte. Enne tuleb ikka reaalset ühistööd
katsetada,” selgitas Kalm ja lisas, et ühisprojektidele on TallinnaSadam avatud küll, kuni ühisfirmanivälja. “Konkurents on tihe ja
midagi välistada ei saa,” tõdesKalm.
Helsingi sadama huvi peab Kalm aga
suureks tunnustuseks. “Nad tunnevad meid
päris hästi, meil on ühised kliendid.”
Emissioon püüab pilke

Küsimusele, kas lisaks põhjanaabritele on
Tallinna Sadama IPO asjus huvi üles näidanud ka teised suurinvestorid, vastas Kalm, et
neid jälgitakse teraselt. “Ma ei hakkaks neid
(huvilisi toim) loetlema, aga näiteks peale
Helsingi sadamakäib koostöö ka Stockhol–

tel 509 2933 info@roigasaiad.ee
•

info@amelloraama.ee
tel 6 191 341

39,5

20

Arvatava Venemaa-taustaga häkkerid on
Reutersi allikate andmetel korraldanud ettevalmistavaid küberrünnakuid Balti riikide
energiavõrkude haavamiseks, vahendas ERR.

Võta meiega ühendust

kasum

40

Reuters: häkkerid ründasid
Baltimaade energiavõrke
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See oleks loogiline samm
Talsinki kaksiklinna suunas

liikumisel.
logistikaekspert Illimar Paul

Ekspert näeb mõttel jumet

Logistikaekspert Illimar Pauli hinnangul
oleks Tallinna Sadama osaline müük põhjanaabritele loogiline samm Talsinki kaksiklinna suunas liikumisel.
“Ühiselt suudab Talsinki sadam edukamalt teiste Läänemere sadamatega konkureerida ning täiendavaid kaubamahte ja
investeeringuid võita. Soomlaste müügivõimekuse ja Tallinna Sadama efektiivsuse
kombinatsioon toob kindlasti kaasa märgatava sünergia,” usub Paul. Peale selle võivad soomlaste paremad suhted Venemaaga tuua Tallinna Sadamasse Vene kaubamahtu, mida Eesti üksinda kätte ei saa, arvab Paul. “Samuti tõstaks see SoomejaKeskEuroopa kaubavoogude transiiti läbi Talsinki mõlemakalda sadama,” lausus Paul.
Helsingi huvitub Pauli meelest Tallinna
Sadamast, kuna liitudes saavutaksid nad tulemusi, mida eraldi ei suuda. “Mastaabiefekt
kasvatab rentaablust ja suurendabkonkurentsivõimet,” sõnas Paul. “Ja loomulikult
see, et Tallinna Sadam on juba üksinda kogu
Läänemere suurim, ka on Tallinna Sadama
majandustulemused igati eeskujulikud.”

ava@ava.ee

|

TASUB TEADA

Helsingi sadama juht vaatab
Tallinna poole
Soome tehnoloogiaajakirjas Tekniikka & Talous ütles Helsingin Satama Oy juht Kimmo
Mäki, et Helsingi sadam ootab suure huviga
Tallinna Sadama erastamist.
Erinevalt Eestist on enamik Soome sadamaid erakätes. Hea näide kahe riigi sadama
koostööst on Kvarkenhamnar Ab, mis on
Soome Vaasa sadama ja Rootsi Umeå sadama omanduses. Mäki on veendunud, et ka
Tallinna Ja Helsingi sadama koostöö toimiks.
Sadamate aastane käive on samas suurusjärgus, 100 miljonit eurot. Soomlased rehkendavad Helsingi sadama bilansiliväärtuseks 600 miljonit ja Tallinna Sadama omaks
500 miljonit eurot.
Mullu napilt 5 miljoni eurost kasumit näidanud Helsingi sadamal Tallinna Sadama ostuks raha poleks, seetõttu oleks päevakorral
osaluse vahetamine mõlemas ettevõttes.
Eesti riik plaanib tuleval kevadel börsile viia
30% Tallinna Sadama aktsiatest.

www.ava.ee

ja
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kaubaalused.comTelefon
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JURA XS9 espressomasin
Sinu kontorisse
Hinnaga

1849€+km
Seadme ostuga kaasa kingitused: piimakülmik,
suur oamahuti ja 10 kg Gourmet kohviube

+

XS9
soovituslik
maksimaalne
jõudlus 60
tassi päevas.
-

+

Külasta meie
Kohvikeskuse poode:
Tartu

Too oma vana
espressomasin meile,
saad kogu komplekti

15% SOODSAMALT.

Riia 35, avatud E-R 9-17
telefon: 74 22 966
e-mail: info@joogiekspert.ee

Tallinn
Uus-Tatari 23, avatud E-R 10.30-17
telefon: 662 55 11

e-mail: info@kohvikeskus.ee

Rakvere
Tallinna 16, avatud E-R 8.30-16.30
telefon: 322 30 30
e-mail: virumaa@joogiekspert.ee

Pärnu
Pae 1, avatud E-R 9-17
telefon: 44 60 434
e-mail: parnu@joogiekspert.ee

4 UUDIS kaanelugutoimetaja
KAANELUGU

Rivo Sarapik

tel 667 0111
12. mai 2017

toimetajad@aripaev.ee

5. detsember 2011, IRLi

eestseisuse
istung riigikogus,

kus arutusel on
elamislubade
skandaal.

müügi

Esiplaanil
kampsunis

Toivo Jürgenson

1995
2. detsembril loodi rahvuslikkonservatiivne erakond Isamaaliit, mille juhid olid 2006. aastani
järgemööda Toivo Jürgenson,
Mart Laar, Tunne Kelam, Tõnis
Lukas.

Juhan Parts

Mart Laar

Pronksiöö

2001

2006

8. detsembril loodi erakond Res
Publica, mille esimehed olid järgemööda Rein Taagepera, Juhan
Parts ja Taavi Veskimägi.

4. aprillil teatasid Isamaaliit ja Res

Aprillis toimus pronksiöö. Tal-

Publica ühinemiskavatsusest. Algselt väljapakutud uue erakonna
nimi oli Erakond Eesti Eest.
4. juunil kiitis ühinemise heaks
mõlema erakonna üldkogu. Ametlikult registreeriti uus erakond 15. novembril.
21. oktoobril kinnitas ühend
erakonna volikogu Mart Laari
ametlikult peaministrikandidaadiks.

linnas puhkesid rahutused pärast seda, kui Tõnismäelt viidi kalmistule ära nn pronkssõdur. Andrus Ansipi juhtimisel võttis rahvuskonservatiivse poliitsuuna IRlilt
paljuski üle Reformierakond.
26. mail valiti 986 poolthäälega
erakonna esimeheks sellele ametikohale ainsana kandideerinud
Mart laar.

Isamaa ja Res Publica
kivid ja kännud

sinises

Indrek Raudne.

2007

-

2011

Märtsis riigikogu valimistel kogus erakond 98 203 häält ehk
17,9 protsendi valijate toetuse.
See tähendas parteile 19 kohta riigikogus. Võrreldes Isamaaliidu ja Res Publica tulemustega
2003. aasta riigikogu valimistel
kaotati kokku 16 kohta, seda peamiselt Res Publica tugevalt kahanenud populaarsuse tõttu.

Juulis puhkes sisekriis ehk kampsunite mäss, kui eelkõige endise
Isamaa tiiva vanemad esindajad
eesotsas Tõnis Lukase ja Andres Herkeliga ähvardasid erakonnast lahkuda.

POLIITIKA

IRLi järgmine käik võib
panna valitsuse kõikuma
Politoloogide hinnangul selgub
laupäeval uut juhti valiva IRLi
püsimajäämine sügisestel
omavalitsuste valimistel
tehtavast tulemusest. Sellest
sõltub ka teiste parempoolsete
erakondade saatus.
Kristel Härma
Vilja

Kiisler

Eliisa Matsalu
aripaev@aripaev.ee

Äripäev
IRLi üks suurtoetajaid, ettevõtja VäinoKaldoja tõdes, et tal on kahju, kui parempoolsus
laguneb või seda vähemaks jääb. “Minukui
ettevõtja jaoks on see kurb, et see sellisesse staadiumisse läinud on, aga loodame, et
nad üles tõusevad,” ütles ta. Kaldoja loodab,
et erakond taastab oma eelneva positsiooni.
Politoloog Tõnis Saartsi hinnangul on
IRLi jaoks lausa eksistentsiaalse tähendusega, kes saab erakonna juhiks ja mis suunas
ta erakonna edasi viib. Sügisel ees ootavad
kohalike omavalitsustevalimised võivad tema sõnulsaada otsustavaks või isegi saatuslikuks kahe paremkonservatiivse erakonna
jaoks, milleks on IRL ja Vabaerakond.
“On selge, et neli erakonda rahvuskonservatiivsesse nišši ei mahu,” ütles Saarts ja
lisas, et praegu on seal ka EKRE ja Vabaerakond ning Reformierakond, kellest viimaseid võib poliitilise retoorika ja programmi järgi samuti liigitada rahvuskonservatiivseks või vähemaltrahvusliberaalseks.
“Ilmselt need kohalikud valimised saavadki otsustavaks, milline neist neljast erakonnast kaob ja siin on küsimus, kas see on
IRL või on see Vabaerakond,” ütles ta. “Isegi
kui need erakonnad lähevad ka 2019. aasta parlamendivalimistele, võib vilets esinemine kohalikel valimistel tähendada nende toetuse veelgi suuremat langust ja need
erakonnad hakkavad ka seesmiselt lagunema ega jää püsima.”

IRL valib laupäeval uut juhti Kaia Iva ja Helir-Valdor Seederi vahel. Fotod: Andres Haabu, Andras Kralla, Raul Mee

Politoloog Vello Pettai sõnul tuleb IRLil
et nende laupäevane juhivalik tõstab uue näo esile ja uue juhi ümber koondub mitte ainult uus meeskond, vaid ka kogu uus lähenemine ja ideestik, mis on praegu ahtaks jäänud. “Majandusplaani pealt
on raske tuua midagi esile ja samuti rahvusteemadel. Kuskil seal on veel Vabaerakond ka, kes nopib neid hääli. See on põhiline väljakutse.”

loota,

Juhikandidaatidelerinevad valijad
HelirValdor Seederi plussina näeb Saarts,
et tema võiks säilitada IRLi vanad valijad.
“Ta ongi väga selgelt vana Isamaatüüpi poliitik, kes kehastab vana kooli rahvuskonservatiivseidväärtusi üsna usutavalt ja seetõttu hoiab loodetavasti partei püsivalijaskonna alles. Aga ta vaevalt suudab uusi valijaid IRLi taha tõmmata, sest tema valimistega ei teki ühiskonnas mingit ahaaefekti,
et nüüd on IRLil uus kvaliteet ja hingamine,” leidis Saarts.
Kaia Iva võiks aga Saartsi arvates tekitada huvi potentsiaalsetes uutes valijates. Esiteks on ta naisjuht, keda IRLil ei ole olnud
jajuba see ärataks tähelepanu. “Aga Iva suur
miinus on loomulikult see, et ei ole sugugi
kindel, et IRLi juhttuumik, keda tuntakse
nime all poistebänd, tegelikult teda juhina
aktsepteerib ja ta suudab ennast selles erakonnas kehtestada. Isegi Tsahknal oli sellega raskusi,” ütles Saarts. Samuti ei pruugi
IRLi konservatiivne tuumikvalija aktsepteerida naisliidrit.
Saarts ei näe, et IRLil oleks soov valitsusest lahkuda, kuid ei ole välistatud, et uuel
juhil võivad olla sellised plaanid, et ennast

KONKURENDID

VALIMISTULEMUSED

iRliga võistlevad sarnaste
maailmavaadetega erakonnad

Riigikogu valimised

Erakondade reitingud

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

(%)

IRL

EKRE

18
15
14
14
15
19
13
13
19
8
7
5

9
5
6
3
3
1
0
3
3
8
13
14

Vabaerakond

.Res

18
15
11

AllIKAs: TNs EMoR As

jõulisemalt kehtestada. “See kahtlemata
võib valitsuses tekitadapingeid. Kas see viib
lagunemiseni, on iseküsimus.”
Valitsusse jäämine otsustav ka sotsidele
Saartsi sõnul ei ole IRLil praegusesse koalitsiooni jäämisele väga palju alternatiive, sest tagasi Reformierakonnaga ja EKREga koalitsiooni minnes oleks neil kahe rahvuskonservatiivse erakonnakõrval raske silma paista. “Praegu on nad ikkagi koalitsioonis vasakerakondadega, kus neil on mingigi võimalus parempoolse valija jaoks eristuvalt ja positiivselt silma hakata. Ja seda
just liialt vasakpoolseid poliitikaalgatusi
blokeerides.”
Vello Pettai hinnangul võib IRLile tulla

2003
Isamaaliit 36169 häält ehk 7,3%
valijate toetusest. Mandaate 7
Publica 121 856 häält ehk
24,6%. Mandaate 28.
IRL
2007
98203 häält ehk 17,9% valijate
toetusest. Mandaate 19.
2011
118 023 häält ehk 20,5% valijate
toetusest. Mandaate 23.
2015
78 697 häält ehk 13,7% valijate
toetusest. Mandaate 14
Allikas: vvk.ee

kasuks, kui neil on juht, kes ei ole valitsuskabinetis. “Võib fantaseerida ja mõelda, et ongi parem, kui erakonna juht on väljaspool valitsuse igapäevamöllu, etta saakski valijate jarahvaga rohkem suhelda ja vaadata, et sellel erakonnal oleks teatud imago ja kandepind laiemalt,” ütles ta ja lisas,
et praegu vajab erakond rohkem ülesehitamist kui muidu.
Tema sõnul oleks IRLi valitsusse jäämine sotsiaaldemokraatide huvides. “Selge
on see, et sotsiaaldemokraatide jaoks on ka
väga oluline jääda valitsusse ja ilma IRLita
oleks see keeruline ja praktiliselt võimatu
ning automaatselt tooks mängu teise stsenaariumi, mis on ikkagi KeskerakondReisegi

formierakond,” sõnas Pettai.

5

12. mai 2017

Urmas Reinsalu

Novembris puhkes nn elamis
lubade skandaal, kui “Pealtnägi
ja” paljastas, et IRLiga seotud po
liitikud Indrek Raudne ja Nikolai Stelmach hangeldasid elamis
lubadega. Mõlemad lahkusid polii
tikast, kuid jälg jäi.

Vabaerakonna valimispidu

Mart Helme

Andres Herkel

2012

2014

2015

28. jaanuaril valiti erakonna esi
meheks Urmas Reinsalu.
24. märtsil loodakse suuresti en
dise Rahvaliidu vundamendilt
IRLile konkurent Eesti Konserva
tiivne Rahvaerakond ehk EKRE.

Jaanuaris luuakse IRLi teine va
hetu konkurent ehk Vabaerakond,
mida veavad endised IRLi liikmed,

Märtsis riigikogu valimistel sai IRL parlamen
dis vaid 14 mandaati ja oli nende valimiste suu
rim kaotaja. Seevastu Vabaerakond sai 8 ja
EKRE 7 kohta.
6. juunil toimunud suurkogul valiti erakonna
esimeheks Margus Tsahkna.

Olari Taal: IRL on ennast
klouniks meikinud
Res Publical sündida aidanud
ettevõtja Olari Taalile ei meenu
ühtki IRLi suurt õnnestumist,
küll aga meenutavad IRLi näkku ladustatud meigikihid tema
sõnul klounigrimmi.

Meie poliitika tundub
olevat selline missivõistluse moodi värk, kus
erakonnad on rahva jaoks
meigitult poodiumil.

Mitu korda olete kahetsenud
Res Publica sünni rahalist ja moraalset toetamist? Miks peaksid

ettevõtja Olari Taal

inimesedkahetsema heas usus
tehtut, mõistlik on jukahjatseda tegemata jätmisi. Eesti riiki
oli sedaaegu vähem jaüks seltskond (Aadu Luukas, Toomas An-

Palun, nimetage IRLi viimase
aastakümne suurimad õnnestumised suures plaanis ja eraldi ettevõtluskeskkonda parandavad sammud. Kindlasti mõ-

nus, Jüri Käo, Urmas Sõõrumaa
ja mina) uskus, et poliitikud on
mugavustsoonis. Arvasime, et
oleks mõistlik süsteemi pisut
raputada, aidates kaasa mõne

ni oli, aga kahjuks ei meenu üh-

nn kampsunid.

Margus Tsahkna

2016

2017
Aprillis toetas kriisis IRL esimehe

Jaanuaris tuli Tsahk

na välja IRLi uuenda

Margus Tsahkna muudatusette

misplaaniga, mis sai
nimeks Isamaa 2.0.

panekuid vaid osaliselt. Tsahkna
otsustas ametist loobuda.

r-
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Res Publica sünni juures olnud

alternatiivse poliitilise liikumise mängutoomisele. Juhuslikult kibelesid poliitikasse tulema noored vihased respublikaanid ja leidus vahendajaid,
kes viisid meidkokku.
Minu isiku ületähtsustamine selles protsessis tulenes asjaolust, et parasjagu oli töökoormus väiksem kui seltskonna teistel liikmetel, sestap suunati mind asjaga tegelema. Eks
ma ikka innustusin ka.
Muidugi pandi ühiselt kokku tolle aja kohta suur raha,
mis sümbioosis noorte meeste äärmise töökusega tõigi edu.
Aadu käest ei saa enam küsida, kuid keegi ülejäänutest pole küll selgesõnalist kahetsust
väljendanud.
–

tegi tõsist õnnestumist. Meie

poliitika tundub olevat selline
missivõistluse moodi värk, kus
erakonnad on rahva jaoks meigitult poodiumil. Põhiliselt kasutatakse populismi värvipaleti abi, mõni erakond kasutab sedaka radikaalsemalt, tuues sisse indiaani sõjamaalingu elemente.

Kuid IRLi viimaste aastate
lausa valimatult üksteise peale
võõbatudmeigikihid meenutavad jubapisut klounigrimmi.
IRL saab nädalavahetusel uue
esimehe. Kelle poolt olete, Iva
või Seederi? Ma ei tunne Iva.
Kuuldavasti on tegemist väga
tubli inimesega. Seederit tunnen, tegemist on tööka ja põhi-

mõttekindla rahvuslasest riigialamaga. Õnneks ei pea ma kellegi poolt ega vastu olema, see
ikka erakondlaste asi.

Millises majandustsükli etapjs on Eesn lnajanc(us
Millistel turgudel kasve® nõudlus järgmistel
aastatel kõige kiiremini?

KOHTUME DANSKE
HOMMIKUSEMINARIL!
Danske Banki analüütikud annavad ülevaate
värskeimatest poliitilistest sündmustest Euroopas ja
kaugemal. Samuti heidame pilgu maailma
majandusoludele ja 2017. aasta peamistele ohtudele.

Miks poistebänd nii kiirelt ja
suurelt põrus? Eks põhjusi oli

Missuguse poliitilise jõu sünnis-

Seminaril esinevad ettekandega
Jakob Ekholdt Christensen

se oleksite valmis praegu pa-

palju, tooksin välja vaid kolm
peamist. Esiteks, tohutu esialgne edu tõi peapöörituse, mistõttu kiputi end pidama nendeks,
kes tegelikult ei oldud. Teiseks, poliittehnoloogiliste võtete ületähtsustamine ja samade trikkide kordamine (mis on
toonud meid siia, peab ka edasi viima). Osutus aga, et rahvas
ei olegi väga loll. Kolmandaks,
vanade respublikaanide hulgas oli mõjukaid aferiste ja erakonnaga liitus neid veelgi. Selle
tõttu tekkis absurdini küündiv
noorte meeste sisevõitlus, mis
soosis kaksikmoraali võidukäiku erakonnas tervikuna. Võimumängude ilu hakkas meeldima ka paljudele naiivsetele
kaasatutele.

[Danske Bank Groupi rahvusvahelise majanduse peaanalüütik]

nustama nii materiaalselt kui
ka nõu ja jõuga? Toetada võiks
–

ehk vaid õllesõprade erakonda,
vähemalt selge värk. Inimkonna ajaloost on teada, et evolutsiooni jões vastuvoolu ujumine
lõpeb ikka uppumisega.
Missugustest parteidest koos-

Vägagi
tõenäoliseltKeski ja Reformi valitsus. Riik saaks stabiilse ja oluliselt kompetentsema valitsuse.
Kui nad suudavad peaministri postis kokku leppida (muus
leppe saavutamine on poliitikas
pisiasi), siis sünnib uus koalitsioon juba pärast Eesti eesistumise lõppu uuel aastal. Kui aga
kokku ei lepita, siis pärast järgmisi valimisi.

Rokas Grajauskas
[Danske Banki Balti peaanalüütik]

Ootame Teid 30. mail Hilton Tallinn Park hotelli II korrusele Ballroomi
konverentsisaali, aadressil Fr. R. Kreutzwaldi 23. Seminar kestab 9.00-12.00.

neb järgmine valitsus?

Osalemine on tasuta. Sissepääs registreeringu alusel. Registreerumiseks palun andke oma osalemisest teada

hiljemalt 23. maiks aadressil

seminar@danskebank.ee. Kohtade aru on

piiratud.

Danske Bank

6 uudis kaanelugutoimetaja

Rivo Sarapik

tel 667 0111
12. mai 2017

toimetajad@aripaev.ee

POLIITIKA

IRLis on äärmiselt
võimekad indiviidid, aga
kahjuks jõuab saatus neile alati järele.

Allakäigu
anatoomia:
selgroogu

suhtekorraldaja Andreas Kaju

seis, et erakonnad olid parem-vasak-teljestikul laialipillutatud, agakeskel ei olnud erakonda ja seal olikõige rohkem valijaid. Nii
see erakond sinnakeskele tekkiski.
–

Ikkagi, korra veel tehnoloogiajuurde. Olid ju

erakordselt jõulised loosungid: “Vali kord”
ja “Murrame läbi”. Kelle peas need sündisid?
Ma arvan, see oli ühislooming. 2000. aastate

pole

alguses olikorruptsioon päevakajaline teema. Oli normaalne, et tekkis erakond, mis
püüdis sellele vastata. Asi ei olnudmitte selles, et keegi teine ei oleks varem teinud tugevat, teravat, läänelikku kampaaniat, mis
püüab rakendada ühiskonna raevu ja pöörata seda valimisenergiaks. Aga mis järgnes väga kiired järeleandmised ja kompromissid. Ootusi ei olnud võimalik täita.

Suhtekorraldaja Andreas
Kaju näeb ohtu, et IRL jääb
jooksma konservatiivsuse
järele, mõistmata, et ta ei

–

Kelle idee oli see, et Urmas Reinsalu läheb
presidendi vastuvõtule Carmen Kassiga?
See tundus lihtsalt tore ja naljakas idee. Va-

saa olla ekrem kui EKRE.
Vilja Kiisler

vilja.kiisler@aripaev.ee

Äripäev
Te olete Res Publica asutajaliige aastast
2001. Miks teist poistebändi aktiivset liiget
ei saanud? Ma olin siis teise suurusjärgu tegija, olinalles noor inimene. Tegelesin muu-

de asjadega ja mul ei olnud ka sellist ambitsiooni, polnud võimeid ja tahet. Töötasin
kaubandus-tööstuskojas, tegelesin seal turunduse ja kommunikatsiooniga. Vaikselt
leidsin endale erakonnas sisulisemat rolli

Res Publica asutajaliige Andreas Kaju leiab, et hädad olid sisse kirjutatud
erakonna geneetllisse koodi: iseenda tekitatud ootusi ei olnud võimalik täita.
FOTO: JÖRGEN NORKROOS ÕHTULEHT SCANPIX
/

/

hel võib ollagi nii, et omavahel tundub naljakas ja tore, aga tihtipeale kukuvad asjad
välja teistmoodi, kui eeldati.
Ühelt poolt ei suudetud vastata ühiskondlikele ootustele, mida ise radikaalselt
tekitati, aga teine pool oli see, et erakonna
tuumiku mõtlemine oli liiga kitsas. Vaatamata sellele, et erakonda toodi palju erinevaid inimesi, ei laienenud kunagi tegelik
meeskond. See inimeste ring oleks algusest
peale pidanud olema mitmekülgsem. Ma ei
räägi võimu jagamisest, võim on alatikontsentreeritud ja võimu jagamisse erakondade puhul ma ei usu nagunii, aga mõtlemise ja ideede tasandil oleks pidanud laskma
teistel inimestel rohkem kaasa tulla. Aga
poliitikasse kipuvad ikka inimesed, kes on
võimukad.

ka, tegelesin programmi loomisega. Tõsisemaks muutus see siis, kui Res Publica võitis
2002. aastal kohalikud valimised ja 2003.
aastal riigikogu valimised ning Juhan Partsist sai peaminister. Siis kutsuti mind peaministri nõunikuks.
Ja siis ühel hetkel astusite erakonnast väl-

ja. Mis juhtus? Jah, 2009. aasta sügisel. Põ-

hiline ja käivitav jõud erakonnast lahkuda
erakond oli siis valitsuses ja mina töötasin
kaitseministeeriumis oli tunne, et midagi
ei toimuja mul ei ole seal midagi teha. Ma ei
tundnud, et mul oleks ideid, midapoliitikas

–

–

teha. See on tegelikult see, millestkõik peab
algama. Jõudu ja tahet justkui oli, aga ideid
ei olnud. Ja isegi kui oleks olnud, ei näinud
ma võimalust midagi teha.

Eduka suhtekorraldajana olite ilmselt üks
neist, kellel oli oluline roll selles, et Res Publica muutus väga poliittehnoloogiliseks.
Kuidas tollast poliittehnoloogiat kujundati? Ma ei tahaks seda au endale võtta. Mina

Mitu korda olete kahetsenud oma parteilist minevikku? Mitte ühtegi. Minu elus on

olin ikkagi noorema põlvkonna esindaja,
eriti võrreldes tuumikuga: Ken-Marti Vaher,
UrmasReinsalu, Taavi Veskimägi, Ott Lumi,
Tõnis Kons ja teised. Aga Res Publica probleem oli sisse kirjutatud erakonna geneetilisse koodi. 2000. aastate alguses oli Eesti
parteipoliitikas tekkinud sellinekurioosne

see pigem kasuks tulnud. Päevapoliitikast
saadud kogemus on väga hinnaline mitte ainult suhete mõttes, vaid praktilise arusaama mõttes, kuidas poliitika kujundaminekäib.
–

Ja siis tuli liitumine Isamaaliiduga. Pikki aastaid arutleti, kelle käes on jäme ots, ja tänagi tundub, et poistebänd on tugev. Kuidas
oleksid asjad läinud, kui oleks teoks saanud
mõni teine konstellatsioon, mõni teistsugune liitumine? Ega Res Publica poolt vaadates
eriti palju alternatiive ei olnud. See tegelikult pika ajajooksul kogutud kapital män-

giti kiiresti maha, sest ei olnud oma asja,
mida ajada. 2006–2007 ei olnud ühinemisele alternatiivi. Isamaa pakkus lisaks tugevamalebrändile ka ilmavaadet.Aga Isamaa
oli ise jubaallakäiguteel, ta ei olnud tegeli-

TARISTU

Audru Vallavalitsus
müüb avaliku kirjaliku enampakkumise korras

Audru vallas Papsaare külas
asuva hoonestusõigusega koormatud

Audru ringraja kinnistu
(kinnistusregistriosa nr 4067306).
Kinnistu koosneb järgmistest katastriüksustest:
15904:003:0419, 15904:003:1811 ja 15904:003:1886.
Enampakkumise alghind on 260 000 €,
tagatisraha 26 000 € ja osavõtutasu 2600 €.
Pakkumuste esitamise aeg on 05.06.2017 kell 09.00.

Valitsus kinnitas rea
suuri investeeringuid
Valitsus kinnitas eile taristuinvesteeringuteprogrammi, mille kogumaht ulatub 135 miljoni euroni. Kavas on arendada
maanteid, raudteetaristut ja
lennujaamu, teatas majandus-

ministeerium.

Peamine osa lisainvesteeringuteks ettenähtud vahenditest
panustatakse maanteeobjektide arenduseks. Tallinna–Pärnu-suunalise Via Baltica maantee ehituseks on eraldatud lisaks 44 miljonit eurot.
Peale selle nähakse ette Tallinna–Narva maanteel oleva
ohtliku Aaspere–Haljala teelõigu 2 2 kujule viimist, mille jaoks eraldatakse 15 miljonit eurot.
Samasse suurusjärkujääb ka
transiitteede programmi jaoks
planeeritud eraldis. Transiittee+

Täpsem info enampakkumise tingimuste kohta Audru valla

kodulehel www.audru.ee ning telefonil 501 3489

de programm on mõeldud kohalike omavalitsustetoetuseks.
Raudtee Haapsallu

lisainvesteeringutest
suunatakse raudteeinfrastruktuuri arendusse. Programm
näeb ette Haapsalu raudtee esimese etapi Riisipere–Turba lõigu ehitust, mille jaoks on plaanis 8 miljonit eurot ning lisainvesteeringuid Tallinna–Tartu raudtee ja Tapa–Narva raudtee kiiruse tõstmiseks, kogumahus 32 miljonit eurot, millest 17 miljonit kulub Narva liini parendamiseks ning 15 miljonitläheb Tartu liini kiiremaks
muutmiseks.
Kolmanda suurema investeeringuna nähakse regionaalsete
lennujaamade arendamist, mis
hõlmab endast Pärnu ja Kärdla
Suur osa

lennujaama rekonstrueerimist
kogumahus 21 miljonit eurot.
Majandusminister Kadri
Simsoni sõnul tahab valitsus
arendada välja kõik Eesti põhimaanteedvastavalt liiklussageduse näitajatele ning suurendada põhilistel raudteetrassidel
kiiruse 135 km/h.
“Muidugi jätkame juba varem plaanitud ja töös olevate
obj ektidega, millestprominentsem on Tallinna–Tartu maantee
ehitus, kuid on tähtis, et ka teised projektid edasi liiguksid.
Tallinna–Tartu ja Tallinna–Pärnu maantee liiklustihedus on
sarnaneja on selge, et mõlemad
liinid vajavad arendamist. Tartu suunal on see pikalt plaanis
olnud, kuid Via Baltica on seni
kõrvalejäänud,” ütles Simson.
ÄRIPÄEV.EE
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kult tugev. Kui Isamaa oleks olnud see tugevam pool, mis oleks tõmmanud Res Publica
mõistliku osa endaga kaasaja oleks sündinud laiem, avaram, ka poliittehnoloogiliselt
tugevam erakond, siis oleks sellest asja saanud. Aga mõlemad olid toona nõrgas seisus.
Kui teie kui suhtekorraldaja käest tuldaks
nõu küsima, et meil on siin selline porine,
haige, vilets patsient kas saaks ta saunast
läbi lasta, ilusti riidesse panna ja uuesti püüne peale saata kuidas see siis käiks? Polii–

–,

tikas mõjutavad kõik üksteist vastastikku.
Kunagi ei ole asi ainult ühes parteis. Tänase IRLi probleem on see, et paremtsentris
on peale nende veel kolm erakonda. Alates
2007. aastast on nimelt Reformierakondka
kindlasti konservatiivne erakond rahvuslik, patriootlik, sotsiaalsetes küsimustes
hoiab pigem neutraalset joont. EKRE puhul
ei pea põhjendamagi, miks nad on paremkonservatiivsed, Vabaerakond samamoodi.
Pole pääsu vastamast küsimusele, kes jääb
järgmine kord välja.
–

Kas võiks tulla mingi koondumine seal paremkonservatiivses nurgas? Liituma saab

minna ainult jõupositsioonilt. IRLil praegu seda ei ole.
Aga EKrE-l äkki on? Jah, aga kellelgi ei ole tä-

na huviliituda IRLiga. Huvi on seda erakonda lõhkuda, kutsudes üle tulema üksikuid
tugevamaid inimesi. On kindel, et mitut
IRLi parlamendi juhtliiget konkureerivad
paremerakonnad töötlevad ja teevad neile pakkumisi. Nüüd valitakse uus IRLi esimees, eks sügisel ole siis näha, kui palju see
erakonnale uut vunki ja jõudu juurde annab kas uus juht suudab meeskonna kokku panna, raha leida, on tal ideid ja kas temaga tuleb uusiinimesi kaasa. Pärast kohalikke valimisi peavad IRLi tugevamad poliitikud otsustama, mis nad peale hakkavad.
–

Kuidas ikkagi seletada, et IRL on kogu oma
nõrkusest ja hädadest hoolimata säilitanud
nii tugeva positsiooni kontrollikoja ametikohtade suhtes? Juhan Parts sai Kersti Kaljulaidi järel Euroopa kontrollikoja megapal-

gale, nüüd läheb Partsile abiks Ken-Marti
vaher samuti palga peale, mida Eestis ei
maksta. Teised parteid ju ihaldavad samuti
neid positsioone. Siin on müstikat rohkem,
kui asi väärt on. Euroopa kontollikoja audii–

toritekoht on mõeldud audiitoritele. Neid
ongi vähe. Mõlemad, nii Juhan Parts kui ka
Ken-Marti Vaher, on audiitorid.
on need kohad ikkagi saanud ainult
tänu parteile, see on fakt. See on fakt selles
mõttes, et kõik valitsuse otsused ongi alati poliitilised. Nii on ka kaitseväe juhata-

Aga nad

ja koht poliitiline. Ja minevikust ju mäle-

tamegi, et kindralid käivad erakondade-

RIIGIFIRMA

LÜHIDALT

le pugemas.

Eesti
Energial
uus

Piimatootjatel käibekasv

Vähemalt teoreetiliselt võiks ju tegu olla
valitava ametikohaga korraldatakse konkurss ja valitakse parim. Aga praegu on see
koht lihtsalt jäänud ühe haige ja suhteliselt
mõjutu partei kätte. Jah, aga ma tõmbaks
joone vahele. See, et IRL on halvasti juhi–

Põllumajandustoorme, elusloomade, tekstiilitoorme ja pooltoodete vahendamisega tegeleva Eestimaa Piimatootjate Ühistu müügitulu
kasvas 2016. aastal protsendi võrra, 8,65 miljoni euroni. Ärikasum suurenes 1256 euro võrra, 2107 euroni.

nõukogu

tud erakond, mille valijad ei tunne enam
ei ennast ega seda erakonda ära, on üks asi.
Aga teineasi on öelda, et Juhan Parts, endine riigikontrolli peadirektor, peaminister,
majandusminister, ei ole objektiivselt parim kandidaat. See on hoopis teine teema.
Püüdes laiemalt vastata, kas IRL omab
poliitikas rohkem jõudu, kui nende kehv
reiting seda peaks võimaldama, siis jah,nad
on ju valitsuserakond, millekäes on rahandusministriportfell, mis sest, et nad on alla
valimiskünnist.Aga see ongi kogu aeg selle
erakonna fenomen olnud. Seal on äärmiselt
võimekad indiviidid nii intellektuaalselt
kui ka tehnoloogiliselt aga kahjuks jõuab
saatus neile alati järele. Probleem on olnud
selles, et ei ole kunagi olnud ilmavaatelist,
programmilist selgroogu, millele toetuda
keerulistel hetkel kriisihetkel, kus saaks
öelda, mille eest me seisame, nii et valija
seda alati teaks. See on olnud Res Publica,
korruptsioonivastaseks võitluseks asutatud
protestipartei häda, ja nii on see ka praegu.
IRLi juhatuses on 20 kohta, sinna kandideerib ainult 25 inimest. Nagu üks mu sõber, kes on selles erakonnas olnud, ütles: kes
ikka tahab minna likvideerimistoimkonda.
Aga intellektuaalset võimekust on sealküll
ja küll. Valijale sellest ei piisa. Valija on nõus
andeks andma vähemat intellektuaalsust,
aga ta ootab selgust olulistes küsimustes.

Ettevõttes töötas mullu keskmiselt 3 inimest,
keskmine brutotasu oli 756 eurot kuus. Aasta
lõpu seisuga oli ühistul 31 liiget.

Eesti Energia üldkoosolek kinnitas 11. mail uued nõukogu liikmed, arvestades ka valitsuse
kokkukutstud nimetamiskomi-

tee ettepanekuid.

Uued nõukogu liikmed on
Kaldoja, Kaie Karniol,
Einari Kisel, Andres Liinat, Ivo
Palu, Ants Pauls ja Danel Tuusis.
Nõukogu liikmete volitused algavad 12. mail ja kestavad kolm
aastat. Uue nõukogu esimehe
valib nõukogu, vahendas ettevõte pressiteates. Eesti Energia
nõukogu liikmetena ei jätkaVeiko Tali ja Rannar Vassiljev.
Nimetamiskomitee esimees
Erkki Raasuke ütles, et oma ettepanekutes lähtus komitee vajadusest kaasata nõukogusse
rahvusvaheliste ettevõtete juhtimiskogemust, energeetikavaldkonna teadmist, keerukate organisatsioonide juhtimiskogemust ning põhjalikke finantsteadmisi.
Väino

–

–,

–

ÄRIPÄEV.EE

Kaia Iva või Helir-Valdor Seeder? Kas seal
on üldse vahet? Muidugi on vahet. Kumb-

Ehitusfirmal tubli kasumitõus
Ehitusfirma Gustaf Tallinn OÜ müügitulu kasvas mullu 98 protsenti, 8,19 miljoni euroni. Ärikasum suurenes 645 666 euro võrra 943 994
euroni (+216 protsenti).
Ettevõttes töötas keskmiselt 39 inimest, keskmine brutotasu oli 1656 eurot kuus. Ettevõtte ainuomanik on Tiit Pomerants. Eelmisel ja
üle-eelmisel aastal ta ettevõttest dividende ei
võtnud.

Puidufirma tõstis käivet miljoni
euro võrra
Äripäeva infopanka jõudnud ettevõtte majandusaasta aruandest selgub, et puidu ja ehitusmaterjalide vahendamisega tegeleva Holmen
Mets ASi käive tõusis 2016. aastal 10 protsenti,
10,26 miljoni euroni. Ärikasum langes 17 000
euro võrra, 126 000 euroni.
Keskmine brutotasu langes 11 protsenti, 783
euroni kuus. Juhataja töötasu oli eelmisel aastal 61 000 eurot. AS Holmen Mets on Rootsi firma Holmen Skog tütarettevõte Eestis ja
kuulub Holmeni kontserni koosseisu.

NARVA LINNAVALITSUSE
LINNAMAJANDUSAMET

ki annab natuke erinevat meeleolu, tooni,
rõhuasetusi.
Kummal on rohkem lootust erakond agooniast välja tuua? See sõltub väga palju teistest erakondadest, kellega nad peavad konkureerima.Kui sa tahad olla sotsaalkonservatiivne ja võidelda maal elava valija hääle
pärast, siis sellele seltskonnale mõjub Seeder paremini. Kui tahta rohkem olla selle erakonna moodi, kes 2013 Tallinnas kohalikel valimistel üllatas paremtsentristlikud väärtused, aga ikkagi avatud ja kaasaegne siis võiks Kaia Iva olla mõistlikum.
Ma arvan, et IRL ei suuda olla ekrem kui
EKRE ise. Sellest arusaamine on oluline.
Aga ma kardan, et konservatiivsuse tõmme ka Euroopas toimuva valguses: me peame ka minema sinna serva, et olla edukad
on petlik ja nad võivad selle illusiooni järele jooksma jääda.

kuulutab välja kinnistu võõrandamise avalikul suulisel enampakkumisel:

JOALATN 22, NARVA,

ALGHIND 160 000 EUROT.

–

Avalik suuline enampakkumine toimub 30.05.2017 kell 11.00 aadressil Peetri plats 3,
Narva, 4. korrus, ruum 23, kabinet 1. Osalejate registreerimine enampakkumisele toimub samas

–,

kohas 30.05.2017 kell 10.00 kuni 10.30.
Osavõtuavaldusi võetakse vastu alates 15.05.2017 kuni 29.05.2017 (kaasa arvatud) aadressil:
Peetri pl 3, Narva, 4. korrus, ruum 23, kabinet 7. Kaasas peavad olema nõutavad dokumendid.

–

–

Täpsem info ja tingimused: www.narva.ee/ee/parempoolsed/enampakkumised/

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

EURORAHA

Eurotoetused on Euroopa Liidu
reformi pingeline debati teema
Eestil tuleb võidelda eurotoetuste jätkumise eest, rõhutas
endine Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas Euroopa
Komisjoni korraldatud debatil “Euroopa Liidu tulevik: mis
saab eurorahadest?”

Märtsi algul käima lükatud
Euroopa Liidu tulevikudebati
tulemusest sõltub otseselt ELi
eelarve ja eurotoetusi jaganud
ühtekuuluvuspoliitika tulevik.
Kui muutub Euroopa Liidu olemus Euroopa Komisjon
pakkus aruteluks välja viis stsenaariumi kajastub see ka selles, mida liikmesriigid on edaspidi valmis ühiselt rahastama.
Samuti mõjutab see, et liidust on lahkumas suur netomaksja Suurbritannia. “See tähendab, et iga euro on veelgi
täpsemalt arvel kui enne Brexitit,” ütles Euroopa Komisjoni regionaal- ja linnapoliitika pea–

–,

direktoraadi peadirektor Marc
Lemaitre. Juba on mitmed teised netomaksjad nagu Saksamaa ja Rootsi jõudnud öelda, et
nemad pole nõus tekkivat auku
lappima.
Oodata pingelisi vaidlusi

Juuni lõpuks esitab Euroopa Ko-

misjon aruteludeks alternatii-

vid, kuidas võiks liidu reform
muuta liidu eelarvet. Itaalia endise peaministri Mario Monti

juhitud komisjon analüüsis ka
rahastusallikate muutust. Siim
Kallas tõdes, et praegusel põhimõttel, kus eelarve pannakse kokku liikmesriikide sissemaksetest ELi eelarvesse, tuleb
ELi järgmise eelarvekavakokkupanek väga keeruline.
Nii peabki debattvälja selgitama, mida ollakse ühisrahast
edaspidi valmis toetama. Ühtekuuluvuspoliitika moodus-

tab praegu kolmandiku ELi eelarvest.
Eestil suur huvi
Eesti kohta on

välja rehkendatud, et iga aastail 2007–2013 ühtekuuluvuspoliitika rahast kulutatud euro on aastaks 2023 lisanud SKPsse 2,74 eurot. See raha lisas muu hulgas töötu abiraha kõrvale ka aktiivsed tööturu meetmed.
Siim Kallas juhib Euroopa
Liidus töögruppi, mis otsib viise, kuidas ELi struktuurivahenditega seotud bürokraatiat vähendada. Probleem on selles,
et keegi ei usalda kedagi, mis
eeldab tohutut audiitorite armeed ja kuhjade viisi regulatsioone. Kokkuvõttes tähendab
see, et summade kasutamine
on vähem efektiivne, kui see olla võiks, nentis Kallas.
ÄRIPÄEV.EE

KRISTLIK SEMINAR

AJA, TERVISE JA FINANTSIDE
INVESTEERIMISEST
läbi viib Valdur Koha (Boston)

19. mai 2017, algusega kell 18.00
Õpetajate Maja, Raekoja plats 14, Tallinn
ÜRITUS ON TASUTA.

Meeste seminar

Tark investor.

8 UUDIS

toimetaja Rivo Sarapik

tel 667 0111
12. mai 2017

toimetajad@aripaev.ee

KINDLUSTUS

Ettevõtjad
pankade
Äripäev kirjutas
2. mail Tallinna hankest,kusodavaima
pakkuja

asemel

võitis varjatud
omanikega

firma.

HANGE

Riik kontollib
Tallinna hanget
Mari Mets
mari.mets@aripaev.ee

Küprosele varjunud omanikega firma Signaal TM võiduga
lõppenud linna liikluskorraldusvahendite hanke üle algatas ministeerium järelevalve, et
kontrollida hanke korraldamise õiguspärasust.

Järelevalvemenetluse algatas

kel kaotajaks jäänud firma vaidlustas otsuse riigihangete vaidlustuskomisjonis, jäädes seal
siiski kaotajaks, siis toimunud
vaidlustusmenetluse tõttu pole
lubatud sõlmidalinnal lepingut
võitjaga enne 17. maid.
Odavam pakkuja tõrjuti välja

ja KredExi
tüli keskel
KredExiga paar aastat tagasi
tülli pööranud pangad kaaluvad
riigifirmaga koostöö lõpetamist.
Viimast on ettevõtjad juba
varem oma nahal tunda saanud.
Marge

Exist ei loobunud. “Kui mõni kindlustus-

Väikenurm

marge.vaikenurm@aripaev.ee

Äripäev

Äripäev kirjutas eelmisel näda-

rahandusministeerium 9. mail lal, et esimest korda lükkas Talministeeriumisse laekunud linna transpordiamet pealinmärgukirja peale. Nimelt esi- na fooride ja liiklusmärkideüle
tas hankel odavama pakku5 miljoni eurosel hankel mänmise teinud, kuid siiski kaotagust välja firma, kes tegi ameti
jaks jäänud firma OÜ KiirWar- hinnangul liiga odava pakkuren KL 4. mail ministeeriumimise. Võitis juba aastaid Tallinle taotluse riikliku järelevalve nas samu teenuseid osutanud
teostamiseks.
Küprose firmale Luce Invest LiKiirWarreni juhtKimmo Lii- mited kuuluv AS Signaal TM,
vak ütles eelmisle nädalal Äri- mida juhib viie aasta eest maanpäevale, et kavatseb sellise ees- teeameti peadirektori asetäitmärgiga ministeeriumi poole
ja kohalt skandaalse suusareisi
pöörduda ning kui ka rahan- tõttu ametist lahkuma sunnidusministeerium leiab, et linn tud Andri Tõnstein. Kaotas OÜ
võib hanke võitnud ASiga Sig- KiirWarren.KL, kes on aastaid
naal hankelepingu sõlmida, siis pakkunud samu teenuseid Tartus. KiirWarren pöördus riigijätkabKiirWarren vaidlust.
“Menetluse tegemiseks sea- hangete vaidlustuskomisjoni.
duses kindlat tähtaega pole,
Riigihangete vaidlustuskokuid eesmärk on teha see mõist- misjon nõustus Tallinna transliku aja jooksul. Ministeerium pordiameti põhjendusega ning
on palunud hankijal ja hankel
leidis oma eelmisel kolmapäeosalenutel esitada oma selgitu- val langetatud otsuses, et hansed 12. maiks, teatas rahandus- kelt välja tõrjutud OÜ KiirWarministeeriumi pressiesindaja ren.KL pakkumus on liiga maKristina Haavala.
dala hinnaga ning firma ei suutVältavministeeriumi menet- nud veenda transpordiamelus ei takista linnal sõlmimast tit, et suudab lubatud hindalepingut hanke võitnud ASiga dega lepingut viis aastat täita,
Signaal TM ega peata kuidagi kui amet KiirWarrenile arupähankemenetlust.Kuna aga han- rimisi tegi.

selts keeldus meie kliendi kindlustamisest,
teda, siis jätkasime
KredExiga,” põhjendas Pohla.
Pohla ei pea pankade hoiakut mõistlikuks. “Ma ei näe, et pangad suudaksid praegu KredExi asemel midagi paindlikku pakkuda. Kuna oleme peaaegu 100% eksportiv
ettevõte, siis KredEx suudab pakkuda meile
laiapõhjalisemaid lahendusikui suured välismaised seltsid. Ka on KredExiga lihtsam
suhelda, jõuda lahenduseni, et oleks võimalik klienti kindlustada,” ütles ta. “Äris tuleb
võtta riske. Oma karjääri jooksul ei ole ma
aga näinud, et pangad väga suuri riske võtaks. Ma ei usu, et pangad on taas need, kes
kõik riskid enda kanda võtaksid,” ei nõustu
Pohla, et pangad kannavad krediidikindlustuslepingu katkedes suurt kahju.
aga KredEx kindlustas

“Swedbank tegi ettepaneku asendadaKred
Ex mõne teise kindlustusfirmaga: oli sõbralik lähenemine, et on vajadus seda teha
ja meie jaoks midagi väga ei muutu,” koges
kajakitootja Tahe Outdoors omanik Janek
Pohla, kuidas pank KredExit tõrjus.
Probleemi algus peitub ajas, kui Kasahstani turule sisenenud laasfassaadide tootja
Windoor vajas Swedbankilt ja Nordealt raha. Pangad nõustusid projekti investeerima, kui KredEx annab Windoorile 14 miljoni euro ulatuses krediidikindlustuse. Mõne aja pärast tühistasKred Ex Krediidikindlustus lepingu, sest kahtlustas Windoori
pettuses. Lugu päädis kohtutee ja KredExi
võiduga. Riigikohtu otsus jättaõigus Kred
Exile teeb aga pangad ettevaatlikuks. Lepingu katkemisel said pangad märkimisväärse krediidikahjumi, hindas Danske panga
eksjuht Aivar Rehe, miks pangad kardavad.
Pikk vimm

Ettevõttele Tahe Outdoors avaldas Swedbank survet paar aastat tagasi, just samal
ajal, kui avalikkuse ees hargnes lahti Windoori probleemipundar. Pohla nentis, et
pangal on lihtne suunata klienti kindlustajat vahetama. “Eriti kui oled pangaga erinevates lepingutes,” märkis ta.
Rohkem kui pool Tahe Outdoorsi klientidestkindlustati ringi välismaistesse kindlustusfirmadesse, kuid lõplikult firma Kred

14

miljonit eurot püüdis
klaasfassaadide tootja
WindoorKredEx Krediidikindlustuselt välja nõuda,
kuid kaotas lõplikult

kohtuvaidluse.

Ettevaatlik suhtumine
Nordea kommunikatsioonijuhi JaneLiina Liiva sõnul oli pankade finantseerimise
eeldus krediidikindlustus. “KredEx tühistas selle. Selline käik muudab panku tulevase koostöö suhtes ettevaatlikuks,” ütles ta.
Swedbank polnud vastuses niikonkreetne. “Oma tegevuses võtame arvesse igasugust kohtupraktikat,” sõnas kommunikatsioonijuht Kristi Roost. Mõni päev hiljem lisas ta, et teevad jätkuvalt koostööd nii Kred
Exi kui ka KredEx Krediidikindlustusega.
“Iga krediidiotsus on individuaalne ja selle langetamisel arvestab Swedbank erinevaid asjaolusid,” kommenteeris ta Tahe Outdoorsisuunamist teistekindlustajate poole.
Danske vältis hinnangu andmist ja LHV
on enda sõnul KredExiga rahul. SEB kom

ma ei poolda,
kui ühekordse
negatiivse tagasilöögi tõttu tehakse üle sektori
boikotti. See ei ole
korrektne.
Aivar Rehe

EUROOPA KOMISJON

OÜ Contractor pakub
teraskonstruktsioonide
värvimise teenust.

-

-

-

Haaveldus terashaavlitega.
Vajadusel katmine.
Värvikamber 15 m x 4 m x 4m,
max det. kaal 5 t.
Kvaliteet vastab nii Soome
kui ka Norra standarditele.

tel 50 93 980, www.contractor.ee, info@contractor.ee, Puidu 1, Kohila.

Eesti majanduskasv kogub hoogu
Euroopa Komisjoni eile avaldatud majandusprognoosi järgi kiireneb Eesti majanduskasv
läinud aasta 1,6 protsendilt sel
aastal 2,3%-le ja tuleval aastal

2,8%-le.
Kasvu vedur on ikka veel si-

seturu nõudlus, kuid eratarbimise kõrval on kasvav osa ettevõtete investeeringutel. Tänu
tugevale nõudlusele Eesti pea-

mistel eksporditurgudel jätkub
ka ekspordi kasv.
Ettevõtete käibed ja kasumid kasvavad, tootlikkuse kasv
jõuabpalkade kasvule järele ja
nii on ettevõtted jälle võimelised investeerima. Ka avaliku
sektori investeeringud kasva-

vad. Muu hulgas sellest, et käivitub mitu eurorahaga finantseeritud projekti. Nafta hinna
tõus maailmaturul toetab Eesti põlevkivitööstuse ja sellega
seotud tegevusalade toibumist.
Palgad kasvavd, hinnad ka

Palgakasv jääb kiireks, kuid
reaalpalga kasv aeglustub tänavu. Peamiselt on põhjus inflatsiooni kiirenemine ja maksutõusud, mis piirab eratarbimise kasvu. Ka erasektori investeeringud kinnisvarasse võtavad hoogu maha. Eratarbimine elavneb aga taas 2018. aastal.
Eesti tööealine elanikkond
küll väheneb, kuid tööjõu pak-

kumine kasvab. Kõrgemad palgad ja pensioniõigusliku ea
tõus on tõstnud hõive määra
ajalooliselt kõrgeimale tasemele ja see tõus jätkub.
Komisjon prognoosib neist
mõjudest tööpuuduse kasvu
läinud aasta 6,8%lt tulevaks
aastaks umbes 8,6%le. Palgatõus jätkub selja tuleval aastal
5% tempos.

Inflatsioon kiirenes Eestis
alguses enam kui 3%le,
saades hoogu eelkõige kütuse ja toidukaupade hinna tõusust maailmaturul.Tänavu kiireneb inflatsioon 3,3%le, et tuleval aastal aeglustuda 2,9%le.
aasta

ÄRIPÄEV.EE
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TÖÖSTUS

LÜHIDALT

Miljarditehas sammu
võrra lähemal
Valitsus algatas riigi eriplanee-

ringu metsatöösturite Tartu lähistele plaanitava puidurafineerimistehase püstitamiseks,
sellega seotud taristu rajamiseks ja keskkonnamõju strateegiliseks hindamiseks.

Riigi eriplaneeringu koostamise eesmärk on leida Est-For
Investi puidurafineerimistehasele sobivaim asukoht Viljandi
või Tartu maakonnas Emajõe
läheduses ning koostada sobivasse asukohta detailne lahendus ehitusõiguse määramiseks.

munikatsioonijuht Evelin Allas nentis, et
kui kindlustusleping katkeb, saab pank
suure tõenäosusega krediidikahju. Koostöö
KredExiga aga jätkub ja riskide hindamisel
arvestatakse, et teatud tingimustel on kindlustajal õigus lepingust taganeda.

“Äris tuleb võtta
riske. Oma karjääri
jooksul ei ole ma
aga näinud, et pangadväga suurri ske

võtaks,” ütles Tahe
Outdoorsi omanik

poole. Rehe hinnangul on panga otsus, kas toetadakindlustajana KredExit, aga sarnane suhtumine ei
tohiks laieneda kogu pangandussektorile.
“Windoori juhtum on üksikjuhtum ja
kõige suurem viimase 3–5 aasta jooksul. Iseenesest on KredEx selliseid ekspordikrediidikindlustusi teinud oluliselt suuremas mahus. Enamikus on need jäänud ainult dokumentide vormistamiseks ja ärid on ilusti läinud,” rääkis ta. “Ma ei poolda, kui ühekordse negatiivse tagasilöögi tõttu tehakse üle sektori boikotti. See ei ole korrektne.”
KredEx Krediidikindlustuse juhi Meelis Tambla sõnul algas probleem sellest, et
Windoor varjas kindlustuslepingut allkirjastades Kasahstanis sõlmitud kõrvalkokkuleppeid, mille jättis täitmata. Tambla ei
mõista, miks peaks pangad KredExit vältima. “Kõik kohtuastmed nõustusid, et Windoor varjas informatsiooni ja seega olikindlustuslepingu tühistamine ainumõeldav.
KredEx japangad ei saa pettusi aktsepteerida,” ütles ta.
Windoori ja KredExi kohtuotsus ei loo
Tambla hinnangul pretsedenti, sest kindlustushüvitise maksmisest on keeldutud varemgi. “Kui kindlustusvõtja esitab lepingu
sõlmimiseks või valeinfot, siis õigust kindlustushüvitisele ei ole.”

liigitub transpordi alla,”

tea-

tas kohtujurist Maciej Szpunar
oma hinnangu. “Nii võib Uberilt nõuda vajalike litsentside ja
lubade taotlemist vastavalt kohalikele seadustele,” vahendas
agentuur Bloomberg.
Uber on üritanud väita, ettegemist on infoühiskonna tee-

Vähesed töötud saavad hüvitist
Töötukassa andmetel saab rahvusvahelistele standarditele vastavat asendussissetulekut
Eestis vaid veerand kõigist Eesti töötutest.
Ametiühingute keskliidu esimees Peep Peterson ütles, et töötuskindlustushüvitise saamiseks on Eestis liiga palju piiranguid, mis tähendab, et enamik töötegijaist on töötuse vastu
kaitsmata.

mos Group.

Polli ütles, et ettevõtjad plaanivad tehase keskkonnamõju
hindamiseks teha rohkem uuringuid, kui Eestis nõutakse.
ÄRIPÄEV.EE
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nusega, mis ELi klassifikatsioo-

ni järgi oleks kergemalt reguleeritud.
Esialgu on tegemist kohtujuristi hinnanguga, mis ei ole
siduv. Otsuse teeb Euroopa Kohus selle aasta jooksul. See võib
luua pretsedendi ka teiste jagamismajanduse ettevõtete jaoks,
nagu on majutuse alal Airbnb.
Uberi käive ulatus eelmisel
aastal 6,5 miljardi dollarini.Puhaskahjum oli aga 2,8 miljardit dollarit. Investorite hinnangul on Uberi väärtus 69 miljardit dollarit.
ÄRIPÄEV.EE

k

*

'

*

Jm

s

■j

Uber sai kohtust
tagasilöögi

“Uberi elektrooniline platvorm on küll innovatiivne, kuid

dusärimehed Margus Kohava ja
AaduPolli. Ettevõtte tuumikinvestorid on endised Sylvesteri
omanikud, kes veavad ettevõtteid, nagu Combiwood ja Kaa-

[SEN

EUROOPA LIIT

transpordifirmat.

Est-For Investi tehase ehitamise maksumus on 800 miljonit kuni miljard eurot. Ettevõtte taga on tuntud Eesti metsan-

ÖKONOOMSUS
TÖÖKINDLUS
MADALAD ÜLALPIDAMISKULUD
FUNKTSIONAALSUS

Aivar Rehe hoiab KredExi

Euroopa Liidu kõrgeima kohtuinstantsi kohtujuristi hinnangul ei ole Uber pelgalt äpp
ehk vahendaja, vaid taksoteenus, mida tuleb reguleerida kui

Tesla hakkas vastu võtma päikesepaneelidest
tehtud katuste tellimusi. Tesla tegevjuht Elon
Musk teatas, et katuseid saavad tellida pea
kõikide riikide elanikud. USA tellimused täidetakse sel aastal, ülejäänud järgmisel.
Selleks, et endale Tesla katust saada, tuleb sisse maksta 1000 dollarit ning ootama jääda.
Ühe ruutmeetri hinnaks kujuneb ca 216 eurot.

FIATLAOAUTODE
SOODUSPAKKUMINE

Janek
Pohla.
Foto: Veiko Tõkman

Boikoti vastane

Teslast saab katust tellida
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toimetaja Hele-Maria Taimla

tel 667 0218
12. mai 2017

helemaria@aripaev.ee

Eesti Laulu konkursilt tuule tiibadesse saanudI Wear* experiment. Foto: kaparock.ee

MUUSIKAFESTIVAL

Indiefest saab viieaastaseks
Tartu igakevadine muusikasündmus
Indiefest esitleb julgeid ja omanäolisi artiste.
Mari Hiiemäe
kaasautor

Festivali korraldaja Urve Milleri sõnul püsib festival üsnagi samalkursil kui varasematelgi aastatel, selle vahega, et nii-öelda
päris bändide arv on DJde arvelt kasvanud.
Festivalisündmuste koguarv on jäänud samaks ja jääb 20 kanti.
Esinemispaiku on tänavu kolm, millest
kaks, Genialistide klubi ja Loomemajakeskuse park, on festivali publikule varasemast tuttavad. Uue paigana toimuvad tänavu üritused ka Tartu Aparaaditehases.
“Usun et melu ja koha mõttes sobib Aparaaditehas meie esinejatele väga hästi. Kahel õhtul on seal rohkem tantsulisemad ja
võiks ka öelda, et elektroonilisemad piduõhtud,” rääkis Miller.
Esinejaid on festivalil seinast seina ning
sugugi mitte kõik neist ei liigitu puhtalt indie-muusika viljelejate hulka. “Mina olen
selle enda jaoks lahti mõtestanud nii, et indie tähendab isepäist. Püüame leida artiste, kes tahavad käia oma teed ja teevad seda hästi. Meie esinejaid iseloomustab eksperimenteerimisjulgus jajulgus üldse,” rääkis Miller. Sel aastal on Indiefesti esinejate

hulgas näiteks ka Kadri Voorand, kes suudab sobituda vägagi eriilmeliste festivalide žanritega. “Tundub, et tal on üsna mitmeid projekte ja ühe sellisega tuleb ta meile,” rääkis korraldaja.
Esinejaid tuleb tänavusele festivalile lisaks Eestile Austriast, Poolast, Soomest,
Rootsist, USAst, Iisraelist jaLeedust.
Millerile endale on artistide hulgast
sümpaatseim laia tuntusega Eesti bänd “I
Wear* Experiment”, kes esineb festivalil
eriprojektiga, kuhu on kaasatud ka keelpillkvartett. “Me ootame nende kontserti väga. Seda esinemist oleme korraldanud
eelmisest festivalist peale, et nad tuleksid
meile just sellises koosseisus,” rääkis Miller. Bänd on edukalt osalenud Eesti Laulu
konkursil ning soojendanud Baltikumi tuuril Briti menubändi “Hurts”. Neilt on ilmunud esikalbum “Patience”, mis on saanud
sooja vastukaja. Ansambli tuumiku moodustavad Hando Jaksi, Mikk Simson ja Johanna Eenma.
Avapidu Aparaaditehases

Indiefest esitleb teiste hulgas ka ansamblit
Põhja Konn, kes 2017. aasta Eesti Muusikaauhindade jagamiselpälvis nominatsiooni
lausa kolmes kategoorias: aasta ansambel,
aasta rokk-album ja aasta debüütalbum.
Bänd sündis projektipõhisena kaks aastat

FOOKUSES

Indiefest 2017 Tartus
Toimumiskohad: Aparaaditehas, Genialistide klubi, Kalevi tä-

Kavas on kohtumised kirjanikega
Eestist ja välismaalt, kontsert “Kirjanikud muusikas”, vabaõhukino,

töötoad, pargiraamatukogu, raa-

nava park

matuoksjon jm.

Festivali pass 30 eurot
www.indiefest.eu

www.kirjandusfestival.tartu.ee

PANE TÄHELE

AHHAA keskuse näitus “Ahhaa, inimkehad!”
5.05–5.11 teaduskeskuses Ahhaa
Näitusel eksponeeritakse tõelisi inimkehasid, mis on säilitatud
plastineerimise meetodil.
www.ahhaa.ee

Kevadised sündmused
Tartus
Tartu linnaosafestival: Karlova päevad
8.–14.05
Reedel avab linnaelanikele uksed üle kolmekümne kodukohviku. Laupäeval toimub traditsiooniline rongkäik Karlova sadamast
perepäevale Loodusmaja ja Loo-

Rahvusvahelise iluuisutajate gala esinemine “Mishin Mission”
19.05 kell 18 Tartu Lõunakesku-

se liuväljal
astri.ee/lounakeskus
Tartu loodusfestival 2017
7.–10.06
Festivalipäevade jooksul toimuvad üle linna õpitoad, loodusretked, vestlusõhtud, loodusmängud Ja huvitavad ettevõtmised

kogu perele.
Esimest korda on festivalil ka kultuuriprogramm, kus toimuvad
loodus-ja keskkonnafilmide õhtud.

Looduslodja tähevaatlusretk

18.05 kell 22.30
Retke kestus 1,5 tundi, algus ja

www.loodusfestival.ee

lõpp Lodjakojas

memajanduskeskuse pargialal.
Õhtu lõpetab lõkkeõhtu Rebase

www.lodi.ee

sadamas.

Punkmuusika festival “Kevad-

karlova.ee/karlova-paevad

punk”

Tartu rahvusvaheline kirjandusfestival Prima Vista
8.–13.05

12.–13.05 klubis Rock & Roll, Tiigi
76A, Tartu
Esinevad JMKE, Harjabakter jt.
www.rocknroll.ee

Tänavakunstifestival “Stencibility”

tagasi, et viisistadaBetti Alveri 110. sünniaastapäevaks tema luulet. Suur publikumenu annab tunnistust, et ette võetud ülesanne oli vaeva väärt.
Kui Indiefesti publikust rääkida, siis on
Milleri sõnul viie aastaga toimunud mõningad muutused. “Vanusegrupp on laiemaks läinud, publikus ei ole enam ainult

12.–18.06
Festivali missioon on luua ja propageerida laiemale avalikkusele
uut tänavakunsti, ühtlasi toimuvad giidituurid.
www.stencibility.eu

üliõpilased vaid on ka vanemad inimesed.
möödunud aasta jooksul palju
kuulda, et sellest festivalist on väga huvitatudka hästi noored gümnaasiumilõpetajad,”rääkis Miller.
Indiefest 2017 saab hoo sisse avapeoga
Aparaaditehase Armastuse saalis 18. mai
õhtul.
Samas on

-
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Lollus ja
liialdamine
Mõned inimesed räägivad lihtsalt selleks,
et tähelepanu saada.

Ja mida horisontaalsemaks muutub
ühiskonnas infolevik, seda rohkem neid
on. Eesti Ajalehtede Liidu president Mart
Raudsaar loetles hiljuti oma Postimehe kolumnis (9. mai) põhjuseid, miks lollus levib. Raudsaare sõnul pole lollus tänapäeval karistatav suisa vastupidi, see on
premeeritav! ning pealekauba on lolluse-tarkuse mõõdikud hägustunud. Mulle
tundub see väga tabav diagnoos. Vähe sellest, et lollustega on kerge kuulsaks saada,
mõnel inimesel aitab lollus karjääri teha.
Ja teine saab tuule tiibadesse, kui kuulutab ja võimendab teise tehtud lollusi.
Enne ajakirjanikuhariduse omandamist arvasin ma, et teiste lolluste peal liugu lasevad ainult meelelahutusreporterid,
kuid kahjuks võivad ka „kõvade teemade“
esindajad nagu majandus- või poliitikaajakirjanikud sellega tegeleda. Õigupoolest ei sõltu see eriti inimese spetsialiseerumisest, see sõltub südametunnistuse
seisukorrast ja maailmavaatest.
Mäletan, kuidas üks naisajakirjanik
ülikoolis auditooriumile oma töövõitu
esitles. Temal õnnestus teha lugu ühe vihastunud ministri mõtlematust lausest,
mille avaldamisest tekkis politiikul rahvusvaheline jama.Meediamajade suured
veskid jahvatasid sellest ministrist neil
päevil kottide viisi jahu.Kõik see oleks
jäänud olemata, kui see ajakirjanik oleks
mõistnud, et poliitik on ka inimene. Me
kõik keeme vahepeal üle. Aga empaatia ja
andestuse asemel otsustas ta võimendada
teise lollust. See pole töövõit, pigem võitis
sel päeval lihtsaltvõimuiha.
–

–

Märt ja Priit Piusile kirjutatud näidend jutustab, kuidas poistest saavad mehed. Foto:

Tallinna Linnateater

TEATER

Miks on suureks kasvada nii
valus ja kust leiaks rohtu?
Maarja-Liis

Mölder

kaasautor

Aprilli lõpusTallinna Linnateat-

ris esietendunud “Kriipsud uksepiidal” räägib suureks saamise valust ja võlust, küsides, kuidas sirgub poisist mees.

Kahe venna meheks sirgumise loo autoriteks on Kaarel B.
Väljamäe ja Diana Leesalu, kes
kirjutasid näitemängu spetsiaalselt Priit ja Märt Piusile
ning said muu hulgas inspiratsiooni Piuside ja iseendi mälestustest. “On paar sigadust, mille vennaga emale korraldasime. Need juhtusid siis, kui igavus ja kujutlusvõime selleks vajaliku partnerluse sõlmisid,” jutustas Kaarel B. Väljamäe, “ilmselt tunneb vaataja need ära, kui
saalis istub.”

LAVASTUS

Tallinna Linnateatri
“Kriipsud uksepiidal”
autorid: Kaarel B. Väljamäe ja
Diana Leesalu
Lavastaja: Diana Leesalu
Osades: Märt Pius, Priit Pius
esietendus 22.04.2017.
www.linnateater.ee

Vastutamine on
koormav. Ja kes vähegi
koormaid kanda võtab,
saab ikka kõvasti kriitikat ja siis tundub parem
eos loobuda.
Kaarel B. Väljamäe sellest,
miks on suureks kasvada
raske

Keegi ei taha vastutada

Näidendi nimi sümboliseerib
head viisi laste pikkuse
mõõtmiseks selleks tõmmati

vana

-

omal ajal kriipse uksepiidale.
Kuid miks see “pikkuse viskamine” siis ikkagi vahel valu teeb ja
hästi õnnestuda ei taha, nii ülekantud tähenduses? “Kellele nii
väga vastutada meeldib?” küsis Väljamäe retooriliselt. “See
on koormav. Ja kes vähegi koormaidkanda võtab, saab ikka kõvasti kriitikat ja siis tundub parem eos loobuda,” selgitas ta.
Lisaks on tema sõnul selles
protsessis mingid valed ootused, kas teistel või endal. “On
emotsionaalselt tervet täiskasvamist pärssivad tobedad stereotüübid, mis mehehakatise lukku panevad. Ka eeskujude ja toetuse puudus mõjuvad
poistele laastavalt, “ tõdes kirjanik.Kõige hullem, mis inimesega Väljamäe arvates võib juhtuda, on üksijäämine, ükskõik,
kas tegu on meheks kasvamise
või muu arengulise ülesandega.
Näitleja Priit Pius ütleb, et
kasvamise teeb valulikuks see,

et peab mingitest vanadest asjadest loobuma ja uute oludegakohanema. Suureks saamise
valulepakub “Kriipsud uksepiidal” Piusi arvates rohtu just läbi äratundmisrõõmu. “Vaatad,
jääd mõtlema ja siis ehk sünnib ka mõni järeldus enda ellu,” arvas Pius.

Hele-Maria Taimla
helemaria@aripaev.ee

Mõnel inimesel aitab lollus tänapäeval isegi karjääri teha.

Ma pole ainus

Väljamäe sekundeeris: “Kui vaataja end ära ja seeläbivähem üksildasena tunneb, siis mingit
laadi ravim see ju on.” Väljamäe
leiab, etvaatamata kõnevõimele
ei oska inimesed sageli omavahel rääkida ning teater on koht,
mis peaks esitama võimalusi,
kuidas seda teha, kas siis läbi
kujutlusvõime, kaastunde või

13.05

kell 19 esietendub Vanemuise
„Ninasarvik“ Eesti Rahva

Muuseumi teatrisaalis. Autor
Eugène Ionesco, lavastajakoreograaf Mai Murdmaa, helilooja
Rainer Jancis, kostüümikunstnik
ja videoinstallatsiooni autor
Kaspar Jancis.Laval Vanemuise
balletitrupp. www.vanemuine.ee

soovi mõista.

“Naiivne muidugi, aga ilus
on mõelda, et inspireeritud vaa-

taja ei astu lihtsaltteatrist välja,
vaid teeb sammu kellelegi lähemale,” sõnas Väljamäe.

Iga-kevadine populaarneLuige Maaelu Näituslaat toimub sel aastal 12.–14. maini. Nagu nimi viitab, on tegemist nii maaelu tutvustava näituse kui laadaga.
Aiandus- ja käsitöölaat on suunatud ennekõike kodude ja aedade sisustamisele. Esindatud on väga rikkalik kodumaine seemne-, taime-, lille-, vilja-, ilupuude ja -põõsaste
istikuvalik ning õuekujunduskaupade valik. Laadal pakutava kauba sortiment ulatub seemnetest kuni saunade ja kodudeni, sh võib valida mitme automargi mudelite
vahel. Laat on tõeliselt kodumaine, kuna laadal osalejaid on igast Eesti maakonnast ja pakutava kauba osas on eelistatud eestimaist kaupa ning eestimaiseid kauplejaid.
Maaelu näituse puhul on tegemist Baltimaade suurima kodu- ja eksootiliste loomade, lindude ja
ning tiigikalade näitusega, mis annab suurepärase võimaluse
tutvuda Eesti maaeluga koos annuse eksootikaga. Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu tutvustab piima- ja lihaveiseid. Tublimad
ja kitsekasvatajad toovad kohale
erinevad lamba- ja kitsetõud. Estfarm Tartumaalt tutvustab kodulindusid ja küülikuid. Erinevad kalad püüab ja toob kohale kalakuningas Mati Vetevool, haruldasi
tiigikalu eksponeerib Jaaniraotu talu Võrumaalt. Eksootilisi loomi nagu jaanalinnud,alpakad jakängurud näitab Muhu Jaanalinnufarmning linde ja roomajaid
tutvustab Reinu talu Pärnumaalt. Samuti on võimalik näituslaadalt endale loomi tellida või osta. Maaeluga tutvumiseks on lisaks eelnevale võimalik vaadata ka
nt lehmalüpsmist, lambapügamist, lihaveiste hindamist, hea õnne korral ka lindude munemist.
Mõnusaks ajaveetmiseks ja kõhutäitmiseks on näituslaadal ka külastajate poolt väga hinnatud toidutänav, kus pakutakse mitmekülgseid kodumaiseid toiduaineid ja

mere-

lamba-
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tooteid.
Peredele mõeldes on käesoleval aastal lasteala suurenenud ligi kaks korda. Lisaks vahvatele võistlustele on lastele püstitatud ka eraldi telk Meistrite Töökoda
kus lapsed koos oma vanematega saavad meeldivalt ning õpetlikult aega veeta. Loomulikult on väikestele ka ponisõit, erinevad batuudid, gyroskoop ja skyjump ning
sel aastal esmakordselt ka veeatraktsioonid.Kes soovib tibu, kana, küüliku või kitsetallega poseerida, siis see võimalus on samuti olemas. Need positiivsed emotsioonid
aitab talletada professionaalne fotograaf, kellelt saab mälestuseks kvaliteetfoto.
Esmakordselt on püstitatud ka kogukonnatelk, kus Kiili valla ettevõtjad ja külaseltsid tutvustavad oma tegevusi.
Näituslaat on avatud kolmel päeval, et igaüks leiaks sobiva aja näituslaada külastamiseks. Nädalavahetuseks maalesõitjad ja avarama äraolemise soovijad saavad
näituslaata külastada reedel kuni kella 19ni, laadamelu nautlejad aga laupäeval ja pühapäeval, mil näituslaadal saab veeta ka toreda emadepäeva. Kuna tipptundidel
(11–13) võib paratamatult tekkida ummikuid ja järjekordi, siis soovitame võimalusel näituslaada külastamine sättida varasemale või hilisemale ajale.
Näituslaada piletihind lastele, õpilastele, üliõpilastele ja pensionäridele on 3 eurot, täiskasvanutele 5 eurot ja peredele 12 eurot. Esmakordselt on võimalus soetada pilet
eelmüügist Piletilevist. Parkimine on tasuta.
Näituslaada korraldajad soovivad eraldi tänada pikaajalist toetajat Saku Õlletehast tõhusa abi eest.
–

–,

Tere tulemast Luige Maaelu Näituslaadale 12.–14. maini!

LOOMADE, LINDUDE JA KALADE NÄITUS

TORE PÄEV KOGU PERELE

EELMÜÜK
PILETILEVIS

PILETITE

12 PUHKEPÄEV SÜNDMUS

toimetaja Hele-Maria Taimla

tel 667 0218
12. mai 2017

helemaria@aripaev.ee

Gloria (Anne Hathaway) avastab, et on
vastutav katastroofi eest. Foto: tootja

MART RAUN SOOVITAB

Koletised
meie sees
MartRaun
filmitegija ja -blogija

“Tüdruk ja koletis” uurib lapsikuna näiva
idee abil mõtlemapanevaid ja tõsiseid teemasid.
Režissöör Nacho Vigalondo (“Ajaroi-

mad”) film “Tüdruk ja koletis” on omalaadne teos, mida on esialgu keeruline defineerida. Ühelt poolt on tegu kaiju-filmiga (koletisefilm a la “Godzilla”), kus
suur hiiglaslik olendründab Lõuna-Korea
pealinna Souli. Teisalt on see komöödiaelementidega psühholoogiline draama,
mis lahkab alkoholismi ja emotsionaalseid probleeme.
Loo peategelaseks on töötu kirjanik
Gloria (Anne Hathaway), kes peale järjekordset öist joomingut oma poiss-sõbra
Timi (Dan Stevens) korterist välja visatakse. Naine on sunnitud New Yorgi eluga hüvasti jätma ja väikesesse kodulinna tagasi kolima. Seal kohtub ta oma lapsepõlve
sõbra Oscariga (Jason Sudeikis), kes pakub
naisele tööd baaris. See ei aita tal aga sugugi alkoholisõltuvusest vabaneda.
Peale iga vahetuse lõppu veedab Gloria
varahommikuni aega baaris Timi ning tema sõprade Garthi (Tim Blake Nelson) ja
Joeli (Austin Stowell) seltsis. Kuuldes uudiseid Lõuna-Koreas Souli linna hävitavast
hiiglaslikust olendist, hakkab naine vähehaaval mõistma, et on selle kaugel toimuva fenomeniga mingil moel seotud.
Koletis kui ego metafoor

Filmist on raske rääkida ilma vaatamiselamust rikkumata. Kuidas täpselt koletis
peategelasega seotud on, tasub kinos avastada. Lavastaja Nacho Vigalondo, kelle paljudes teostes on huvitavaid ideid, kasutab
siin fantastilisi elemente inimese psühholoogia paremaks avamiseks. Koletis on
justkuipeategelase probleemide füüsiline manifest ning sunnib naist endale otsa vaatama.
Lugu liigub ootamatuidkäänakuid pidi, ent fookusesse jääb eelkõige Gloria
ning tema suhted meestega oma kunagise poiss-sõbra ning lapsepõlvetuttava
ja uue tööandja Oscariga. Viimast võib pidada filmi kõige huvitavamaks tegelaskujuks, kes avaneb j ärk-järgult. Üllatava rollisoorituse teeb siin kergematest komöödiatest tuntud Jason Sudeikis (“Me oleme
Millerid”, “Vastikud ülemused”). Tema tegelaskuju suhe Gloriaga viib filmi ootamatutesse ja põnevatesse kohtadesse ja selles peitub filmi kõige suurem väärtus.
Kuigi “Tüdrukus ja koletises” leidub
kaiju-filmi stiilis hiiglaslike robotite ja koletiste võitlust ning musta huumorit, on
tegu mõtlemapaneva ja üsna tumedates
toonides psühholoogilise draamaga, mis
jutustab katkistest inimestest ja mittetoimivatest suhetest. Nagu paljudes teistes
kaiju-filmides, ei osutu tõeliseks koletisteks mitte monstrumid, vaid inimloomus.
–

Nathalie (Isabelle Huppert) ja ta mehe Heinzi (André Marcon) pereelu tundub rahulik ja stabiilne.

“Tüdruk ja koletis”
(“Colossal”)
Režissöör: Nacho Vigalondo
Osades: Anne Hathaway, Dan
Stevens, Jason Sudeikis, Tim Blake Nelson, Austin Stowell.
Kinodes alates: 28.04.

Tootja

KINO

DRAAMA

Elu muutused,
rõõmud ja valud

režissöör: Mia-Hansen Løve
Osades: Isabelle Huppert, André
Marcon, Roman Kolinka
Kinodes alates 2.05.

“edaspidi” (“L’avenir”)

LOEVEEBIST

Mart Rauni filmiblogi

martraun.wordpress.com

Berliini filmifestivalil parima režissööri
auhinnaga pärjatud “Edaspidi” on poeetiliselt
argine vaade elu muutustesse.
Mart Raun
filmitegija ja -blogija

Möödunudaastal linastunud režissöör
Mia-HansenLøve’i neljas mängufilm tõi
hulgaliselt tunnustust nii filmi lavastajale
kui ka peaosatäitjale Isabelle Huppert’ile
(“Elle”, “Klaveriõpetaja”).
Õnnelikult abielus Nathalie (Isabelle
Huppert) töötab Pariisi keskkoolis filosoofiaõpetajana ning naudib diskussioone elu
üle. Ta jagab oma aega perekonna, töö, endiste õpilaste ning keerulise loomuga ema
vahel. Ühel päeval teatab Nathalie mees,
et jätab ta maha, kuna on kohanud kedagi
uut. See on esimene muutus ja naine peab
uue tuleviku ehitamiseks minevikust lahti laskma.
Hõrk autobiograafiline lugu

Mia-Hansen Løve on kõigest paari filmiga tõusnud Prantsusmaa kaasaegse kino
üheks hinnatumaks lavastajaks. Olles tema üle-eelmise filmi “Nooruse armastus”
(“Un amour de jeunesse”, 2011) suur austaja, ootasin huviga uusimat teost. Nagu
eelmised filmid, on ka “Edaspidi” pooleldi
autobiograafiline Nathalie tegelaskuju
põhineb režissööri ema, filosoofiaprofessor Laurence Hansen-Løve’i elul.
Tegu on isikliku ja läbitunnetatudlooga, mille tahke režissöör hästi mõistab.
Filmi kangelannaga juhtub loo jooksul
palju, ent midagi ei tundukonstrueeritudvõi kunstlik, reaktsioonid ja sündmused on kujutatud inimlikult ja ausalt. Nii
näiteks leiab emotsionaalselt oluline hetk
aset väga argises situatsioonis ühistrans–

ULMEKOMÖÖDIA

Fotod:

–

Pärast lahutust
muutub oluliseks
Nathalie suhe
tema endise

õpilase Fabieniga
(Roman Kolinka).

pordis. Kõnekad ongi väikesed ja esialgu
ebaolulisena näivad hetked kuidas Nathalie kassi otsib või üritab lauale pandud
lilli prügikasti toppida. Taolised, tihti humoorikad momendid panevad filmi särama, suuresti tänu Hupperti loomutruule
osatäitmisele, kelle jaoks roll on spetsiaalselt kirjutatud.
–

Elamise kunst

Løve’i filmidest on raske rääkida, mainimata Prantsuse uue laine lavastajat Eric
Rohmer’it, kelle film “Roheline kiirgus”
(“Le rayon vert”, 1986), oli “Edaspidi” jaoks
suureks inspiratsiooniallikaks. Mõlema
loo keskmes on naise üksindus, filosoofilised diskussioonid ning suutmatus eluga
edasi liikuda. Veel enam seovad aga neid
filme lavastuslikud valikud ja loojutustamise naturaalsus. Løve, nagu Rohmergi,
hoiab filmi tehnilise poole ääretult lihtsana, sündmused ja dialoogi loomutruuna.
Tihti tekib tunne nagu jälgiks kaadreid
dokumentaalfilmist.
Lugusid keskeas pöördelistesse sünd-

mustesse sattunud inimestest on ju ennegi

tehtud ningparatamatult meenub ka Paul
Mazursky märgiline film “Lahutatud naine” (“An Unmarried Woman”, 1978),kus
perekonnaeluga harjunud naine ei oska
vallalisena esialgu midagi peale hakata.
Sama olukord leiab aset ka siin, ent
Nathalie teekond on teistsugune. Kuidas
saab inimene, kes filosoofina räägib ideaalidest, seda praktilisse ellu viia?Kuidas
elada olevikus, leppida olnuga ja minevikust lahti lasta? See pole sugugi nii lihtne.
Nathalie, nagu ka Hupperti kehastatud tegelane filmis “Elle” (2016), üritab raskeid
aegu läbida väärikalt, end ohvriks tegemata ja suuri emotsioone näitamata.
“Edaspidi” ei paku otseselt midagi uut
ning võib neile, kes prantsuse kinoga kursis pole, kaugeks, igavaks ja episoodiliseks
jääda. Siin puuduvad suured emotsioonid ja rõhutatud dramaatilised sündmused. Film nõuab vaatajapoolset kaasamõtlemist, kuid need, kes oskavad ridade vahelt lugeda, leiavad ausa ja delikaatse loo
elust enesest.
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Elektrikitarriorkester läheb
klassika kallale
Mari Hiiemäe
kaasautor

Tallinna Kitarrifestival toob
juunis Eesti publiku ette ühe

kõige kurioossema kitarrikoosluse, mida klassikalise muusika
mängimiseks võiks kasutada.
Tegu on Hispaania päritolu

orkestriga, mis koosneb elektrikitarristidest. Esitatakse klassikalise algupäraga muusikat,
kuid seda hoopis uute vahendite ja energiaga. Tulemuseks
on sümbioos üsna vastandlike komponentide vahel ühelt
poolt klassikute meistriteosed,
teisaltroki ja heavy metal’i mängumaneerid ja kõla.
–

Nad armastavad klassikat

Orkestri liikmed on professionaalsed kitarristid, kellele on
klassikaline muusika alati südamelähedane olnud.Klassika on
vaatamatauudsele lähenemisele orkestri repertuaaris endiselt
kesksel kohal.
Tallinna Kitarrifestivali korraldaja Tiit Petersoni sõnul on
tegemist maailma esimese kitarriorkestriga ning see mängib
klassikute meistriteoseid uskumatu energiaga. Muusikamaailmas, kus kõik tundub olevat juba leiutatud, ära öeldud ja kategooriatesse paigutatud, mõjub see muusikakollektiiv kui

Elektrikitarriorkester Sinfonity on nõutud külaline kitarrifestivalidel üle maailma. Foto:

KITARRIMUUSIKA

Elektrikitarriorkester
Sinfonity
13.06 kell 19
Estonia kontserdisaalis
Piletid: 15–40 eurot.
www.kitarrifestival.ee

sõõm värsket õhku. Sinfonity
looja ja juht Pablo Salinas märgib ansambli kodulehel, et kuigi mõte elektrikitarridega klas-

sikat mängida ei ole iseenesest
kuigi unikaalne, ei ole maailmas teisi ansambleid nagu Sinfonity. “Ideed on lihtne ette kujutada, aga muuta see reaalsuseks on väga keerukas, hoida seda toimivana on lausa ime,” tõdes Salinas.
Sinfonity tuli kokku aastal
2011 ning sai juba esimeselt
kontserdilt Hispaanias Merida
amfiteatris nii publiku kui ka

Sinfonity

meedia ülipositiivse vastuvõtu
osaliseks. Imetleti ansambli potentsiaali ja ennustati Sinfonityle kõrget lendu. Järgneva aasta
jooksul moodustus püsiv koosseis muusikutest, kes on teinud
siiani järjepidevat tööd repertuaari kasvatamisel ning arranžeerimisel. Viimase nelja aasta
vältel on ansambel olnud nõutud külaline erinevatel kitarrifestivalidel üle ilma.
Tiit Petersoni sõnul sobib
Sinfonity eri põlvkondadest pärit kontserdikülastajate muusikamaitsega.

KINO

Mees, kes avastas endas
superkangelase

Vanemuise sümfooniaorkester
Heigo Rosin Löökpillid

Hindrek Taavet Taimla
kaasautor

Dirigent

Noor Arthur on filmi algul täht-

Paul Mägi

susetu ja vaene tänavapoiss,
kes elab tänapäeva mõttes
gängsterielu.

Kuuldus kivis kinniolevast
mõõgast ei jäta noorukit rahu-

le saatus kutsub seikluslikele
radadele. Suhe Arthuri ja Excaliburivahel on sisemine võitlus
poisi kuningliku kutsumuse
ning mineviku valuja deemonite vahel. Veel raskem on võitlus
türannist onu vastu, kes haaras kuningriigis võimu pärast
Arthuri isa mõrvamist ja valitseb kuningriiki armutult. Onu
trooniltkukutamine on ainus
viis kuningas saada. Lavastaja
Guy Ritchie sõnul on selle filmiga proovitud tabada lihtsa mehe eneseületamist.
Arthurit mängib Charlie
Hunnam (“Vaikse ookeani võitlus”). Filmi pahalast ehkArthuri onu Vortigerni mängib legendaarne Jude Law (“Vaenlane värava taga”, “Sherlock Holmes”).
Näitlejate nimekiri on silmapaistev. Lisaks juba nimetatutele teevadkaasa maagi rollis
Astrid Berges-Frisbey (“Kariibi
mere piraadid”), sõjapealikuna Djimon Hounsou (“Tarzani
legend”, “Gladiaator”, “Vereteemant”) ja Eric Bana (“Trooja”).
Filmimise ajal tehti palju ligi pooletunniseid kaadreid,
mida hiljem lõiguti vaat et mõnekümne sekundi sisse. Sellest

Ü. Krigul
J. MacMillan
C. Saint-Saëns

–

Kivisse kinni löödud mõõk
sümboliseerib väljakutsest, mis
ootab julget meest. Foto: tootja

FANTAASIA

“Kuningas Arthur:
Mõõga legend”

(“King Arthur: Legend
oftheSword”)
Režissöör: Guy Ritchie
Kinodes alates: 12.05.

johtuvalt võib filmi tempo tunduda kiire, võib-ollakohati isegi arusaamatu.
Nii režissöör kui ka näitlejad tõdevad intervjuudes, et see,
mida filmiti, ja see, mis lõpuks
kinolinale jõudis, olid kaks ise
asja. Seejuures nähakse lõpptulemuses keskaja-temaatilise
filmi enneolematut vormi.
Rotten Tomatoesi leheküljel
on kriitikute keskmine hinne
4,7 punkti 10st ning IMDB hinnang on küllalt kõrge 7,1 punkti 10st. Samas nendib osa kriitikuid, et tegelaskujude avamise kõrval jääb lugu ise peaaegu
rääkimata.
Kinokülastajal maksab kindlasti oodata midagi muud kui
2004. aasta “Kuningas Artur”
peaosas Clive Oweninga.

18. mai kell 19 Estonia kontserdisaal
19. mai kell 19 Vanemuise kontserdimaja
20. mai kell 19 Pärnu kontserdimaja
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Kuigi kiirtoidukioskist võetakse tavaliselt toit kaasa, saab Papa Joe juures ka laua taga istudes hõrgutisi nautida.

toimetaja Hele-Maria Taimla

tel 667 0218

Fotod:

Raul Mee

RESTORANITEST

HINNANG

Papa Joe

Linna parim falafel

Toit:

8

Tallinna Sadamaturul nüüdseks seitse aastat tegutsenud Lähis-Ida
kiirtoidukiosk valmistab linna parimat falafelit ja baklavat.
Hea restorani tunnusonikka see, et

Heidi Vihma
kaasautor

omanik
–

on

ise kohal

pildil Youssef

Maroun Abou-Raad.

Papa Joe falafelid on pealt krõbedad, seest
mõnusalt mahlakad, parajalt maitsekad ja

õige suurusega.Kui veab, on papa Joe kioskis ka ise kohal. Ära tunneb ta tumedatest
silmadest, muhedast olekust ja ebahariliku aktsendiga eesti keelest.
Kui Papa Joe ehk liibanonlane Youssef Maroun Abou-Raad 1997. aastal Pirita Rannahoones oma esimese söögikoha avas, ei teadnud eestlased falafelist ega
hummusest suurt midagi. Kebabi osteti
küll, kuid muul kraamil polnud erilist minekut.Kui 2010. aasta lõpust avati Tallinnas Sadamaturg, avas ta seal Papa Joe falafeli-ja hummusekioski, kus valmistab Liibanoni roogasid ja müüb eksootilist Lähis-Ida jaTürgi toidukaupa. Turg on toidukioskile parim koht, paljudes suuremates linnadeskuulub hea toit lahutamatult
turu juurde värskeimast värskem tooraine ju kohe käepärast. Meil pole selline “turutoidukultuur” eriti edenenud, Papa Joe
on pea ainus selle esindaja. Põhjanaabrite
juurest Soomest leiab aga Hakaniemi turu
juurest näiteks supiköögi, mille menüüs
on turu tooraine kasutusel.
-

Linna pisim söögikoht

Tõenäoselt on tegemist linna ühe väiksema söögikohaga. Lisaks kaasamüügile
saab süüa ka kohapeal, selleks on varjulises nurgas kolm-neli väikest lauakest. Ilusa

12. mai 2017

helemaria@aripaev.ee

ilmaga ilmuvadka õue mõned lauad, aga
vaevalt seal sel suvel eriti hubane on, sest
ümbruskonnas on Admiraliteedikvartali
ehituse tõttu palju lärmi ja tolmu.
Liibanoni köök on justkui ida ja lääne
ristteel: ühelt poolt on see osaks suurest
Vahemere maade toidukultuurist, samas
on tal ka palju sarnaseid maitseid-roogasid Türgi, Süüria, Iisraeli ja teiste Lähis-Ida
maadega. Väiksesse kioskisse palju ei mahu, oma maa retsepte jagab Papa Joe ka koduleheküljel.
Kuigi kioski menüü on napp, on esindatud eelroad, pearoad ja dessert. Nagu tapas Hispaanias ja antipasto Itaalias, juhatavad eine sisse suupisted ehk mezze: marineeritud tšillipiprad, oliivid, hummus ehk
kikerhernepasta, baba ganush ehkbaklažaanipasta, dolmad ehk viinamarjalehe-

rullid. Hummus ja baba ganush on universaalsed, sobivad nii dipikastmeks kui saiakatteks, aga ka vrappidele mahlasuse andmiseks.
Tõsisemast toidust pakutakse lisaks juba nimetatudfalafelile veiseliha shawarma’t ehk vrappi, mis meile tuttav pigem kreeklaste gyro või türklaste döner kebab’ina. Toekamatest roogadest on
menüüs veel kanakebabiga vrapp jasujuki
ning halloum’i juustuga vrapp. Lõpetuseks
ehtne Türgi kohv ning siirupine ja krõbe baklava. Minu lemmikuteks on falafelid, aga ka baklava kuulub siinmail pakutavatest parimate hulka. Samuti meeldib
mulle see, et falafeleid ja vrappe saab oma
tahtmist möödakioskis pakutava kraamiga täiendada:natuke baklažaanipastat tegi sujuki-vrapi mõnusalt mahlakaks.

Teenindus:

9

Kokku:

interjöör:

8 25

aadress: Sadama 25-4, Tallinn
Telefon: 56 854 660
avatud: E–L 11–19, P 12–18
Pearoogade hinnavahemik: 3,90–6,50 eurot
Omanik: Kebab King OÜ (Youssef Maroun Abou-Raad)
www.kebabking.ee

ÄRIPÄEV SOOVITAB

Äripäeva tunnustava märgi pälvinud restoranid
toit

teenindus

interjöör

9
Juur, Tallinn
10
Bordoo, Tallinn
9
Haku, Tallinn
Leib Resto ja aed, Tallinn
9
Pull, Tallinn
9
9
Salt, Tallinn
9
Ribe, Tallinn
Lucca enoteca, Tallinn
8
8
Hõlm, Tartu
mon Repos, Tallinn
10
8
mr. Jakob, Otepää
8
FaO27, Tabasalu
GreenBakery, Tallinn
8
Korsten, armastus & Hea Toit, Tallinn 9
La Tabla, Tallinn
8
Linnuküla Resto, Tallinn
9
8
muSu, Tallinn
Noodle Box, Tallinn
10
9
Noot, Pärnu
Papa Joe, Tallinn
8
8
Sardiinid, Tallinn
Taste of asia, Tallinn
8
9
UmbRoht, Tartu
9
Vidrik, Sangaste
Villa Wesset, Pärnu
8
8
WuWei, Tallinn

10
9
9
9
9
10
9
10
8
7
8
7
9
6
8
7
8
9
8
9
8
7
8
7
9
8

10
9
10
10
10
9
9
9
10
9
10
10
8
10
9
9
9
6
8
8
9
10
8
9
8
9

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

LOE VEEBIST
Äripäeva restoranitestid
www.aripaev.ee/restoranitest

15

12. mai 2017

FILM

PLAAT

Totalitarismi trotsiv literaat

Kasabian sihib
festivale

Marju Meschin
kaasautor

Kaspar Viilup

kaasautor

Biograafiline draama, mis kandideerib võõrkeelse filmi Oscarile, käsitleb 20. sajandi tuntuma juudikirjaniku Stefan Zweigi viimaseid aastaid eksiilis enne vabasurma 1942. aastal.

Film on jagatud kuueks
osaks, mis illustreerivad peategelase natuuri erinevaid aspekte. Zweigi kehastav Josef
Hader mainib möödaminnes,
et tema lemmikžanr novell on
kahetsusväärselt ebapraktiline
ajalehe jaoks liiga pikk, raamatu jaoks lühike, tavalugejale
liiga abstraktne.
Filmi peatükke võib ülekantud tähenduses pidadagi väikesteks novellideks, mis ei ole
kronoloogiliselt järjestatud.
Seesugune hüplik struktuurivalik iseloomustab aga Põhja-ja Lõuna-Ameerika vahel
pendeldava ja meelerahu otsiva kirjaniku viimast eluetappi
suurepäraselt. Hoolimata idüllilisest Brasiilia paradiisist on
Zweig pagulasena sügavalt õnnetu ta oli sunnitud hülgama oma vaimse kodumaa Euroopa, lootuseta sinna kunagi naasta.

Suvel tuleb Õllesummerile esinema Briti
bänd Kasabian, kes äsja üllitas uue plaadi.
Kümme aastat tagasi oliKasabian üks
Briti suuremaidalternatiivroki ansamb-

–

–

Lüngad täidab vaataja

Kuigi lünkade täitmine on jäe-

tud vaataja ülesandeks, võib re-

Stefan Zweig (Josef Hader) kirjutab novelle ja kurdab, et need on ajalehe jaoks liiga pikad, ra matuks li galühikesed. Foto: tootja

HINNANG

“Stefan Zweig:
hüvasti, Euroopa”
(“Vorder

Morgenröte”)

7
Režissöör: Maria Schrader
Kinodes alates: 21.04
www.kino.ee

žissöör Maria Schraderi mõ-

neti ebatüüpilist lähenemist
eluloofilmile pidada õnnestunuks. Publikut ei alahinnata,
pigem eeldatakse, et filmi sihtgrupp tunneb Zweigi töid ja
pärandit. Konteksti tundma-

ta võib aga jutustus liiga katkendlikuks jääda.
Sarnaselt Zweigi 1942. aastal valminud autobiograafiale
“Eilne maailm” on filmi fookus
Euroopa intellektuaali väärtuste ja sisemaailmaavamisel.
Tulemuseks on mitmetahuline Zweig, kes on küll patsifist
ja humanist, kuid kes päevapoliitilistesküsimustes jääb mõneti ambivalentseks. Josef Hader on tagasihoidliku ja reserveeritud, kuid sisemises ängis
piinleva Zweigi rollis muljetavaldav.
Zweig usub, et vaba japiirideta Euroopa pole utoopia,
kuid enda eluajal ta seda kogeda ei looda. Zweig, kes identi-

fitseeris end eelkõige eurooplasena, ei näinud Euroopa kokkuvarisemise järel ka enda eksistentsil enam mõtet. Film ei
püüa teadlikult luua paralleele kaasajaga, kuid paratamatult tõstatuvad praegugi aktuaalsed teemad. Piirid, natsionalism, ekstremism, võõra-

viha, Euroopa identiteet, ränne, suletus kas tuleb tuttav et–

Filmi originaalpealkiri annab seesugust õhustikku üsna
hästi edasi. “Vor der Morgenröte” (tlk. enne koitu) viitab õhtumaa loojangule, mis teiseks
maailmasõjaks on langenud
lootusetusse pimedusse ja mille uut koitu Zweig kahjuks ei
suutnudki ära oodata.
te?

leid. Nad kõlasid oma ajas kohaselt ning
eksisteerisid toonases indie-nišis üsna tugevalt. Kasabian oli suur ja oluline bänd.
Aasta-aastalt on Kasabiani tähendus aga
vaikselt lahustunud. Muutunud on publik,
muusikaturg ja bänd ise. Indie- ja alternatiivrokk ei ole enam nii relevantsed, käiku
tuleb võtta muud nipid.
Seda nad on ka
teinud. 2014. aasHINNANG
tal ilmunud album
Kasabian “For Crying
“48:13” jättis maOutLoud”
ha roki ja keskendus pigem tantsulisusele, liikuvusele, naljale. Peomuusika, kergelt purjus
lärmamiseks täiesti sobiv.Käsitlustelt ja
tervikult üsna talumatu album, aga printsiip kui selline oli õige. Värske plaat “For
Crying Out Loud” teeb ühest küljest sama.
Refräänid on valjud, pärast kolme kuulamist saab kaasa karjuda ja meeleolu on
ülev. Plaat, mille ilmumine oli väga täpselt
sihitud avaldamine lükkus nädal edasi
Gorillaze plaadi “Humanz” tõttu ja nüüd
on ikka veel täpselt kuu-poolteist kuulajatel lood selgeks õppida, et suvisel festivalihooajal karata ja röökida.
Aga teisest küljest on siin jälle rokk,
nad on jälle suvaline rokkbänd, kellele muusika jookseb kõrvust läbija ei eristu otseselt millegi poolest. Idee on justkui
sama, mis Arctic Monkeys’e plaadil “AM”,
aga teostus logiseb nagu 2015. aasta The
Kooksi plaat “Hello, What’s Your Name?”.
Tegelikult ei vääri kuut punkti: Õllesummerile sobib, aga kodus kõlab igavalt.

6

–
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PLAAT

Pariis kui kujuteldav terrorismipesa

Omapärased

lugulaulud

Kaspar Viilup

kaasautor

Hindrek Taavet Taimla
kaasautor

Steriilne ja külm põnevik mängib terrorismi ideega.
“Nocturama” räägib terro-

Raplast pärit indie- muusik Sten-Olle pakub oma uut albumit internetis tasuta.

rismist, aga kinokülastajana
tuleb mööda vaadata kõigist

poliitilistest jareligioossetest
seostest. See on üks tingimus,
mida linateos lausa nõuab,
sest režissöör Bertrand Bonello
jaoks oli see lähtepunkt. Film
mõttetust, alusetust terrorismist.
Linateos räägib kümmekonnast prantsuse hipsterist.
Mitmed neist ilmselt sisserändajad, osad häbelikud poisid,
teised edukad eliitkooli õpilased, kolmandad eneseotsingul
tüdrukud. Nad tõenäoliselt ei
huvitugi poliitikast või suurtest aadetest, rääkimata religioonist. 21. sajandi noored
suhteprobleemide ja argimuredega, ei midagi erilist.
Mis aga oleks, kui sellised
inimesed hakkaksid terroristideks?
Küsimus jääbki õhku

Bonello provokatiivsus ja julgus panna lauale selline prob-

leem on tähelepanuväärne
ning ta ei lange seejuures hetkekski sentimentaalseks ja moraalilugevaks. Vastupidi, “Nocturama” on steriilne ja külm,
tegu on pigem põneviku kui

Avalugu “Rumalad inimesed” on hoogvastutakti tiksuv mitmehäälnefolk
(kaasa laulab Mari Jürjens), mis on albumile hea kick-off. Loos “Lahkud” on õdus
minoorne kitarrimusika, milles tutvustatakse tervele albumile värviandvat basslauljat, kellel on kihvt, aga suisa koomiliselt madal hääl. Sõnad on nagu pealkiri
küllalt rusuvad.
Loos “Minu
HINNANG
hing” on ilmne jälSten-Olle Moldau
le mõnusalt domineeriv bass. Pi“Kaustik”
kad noodid tšellol
maitsestavad klaverimuusikat. Sõnad
on natuke positiivne

-

Režissöör Bertrand Bonello hirmutab vaatajat mõttega, et igaüks võib olla terrorist. Foto: tootja

HINNANG

“Nocturama”

8

Režissöör: Bertrand Bonello
Osades: Finnegan Oldfield,
Vincent Rottiers, Manal Issa jt.
Esilinastus 5.05 kinos Sõprus.

painava probleemdraamaga.
Tegevustikus on kaootilisust ja
painet ning isegi tegelased ei
mõista päris täpselt, miks see
toimub.
Düstoopia, milles režissöör
tegutseb, hiilgab täpse õhustikuga. Liiga tihti näeme me
Prantsuse kinos Pariisi kui armastuse, romantika, ilu ja õr-

nuse keskust, kuid “Nocturama” vaatab sellest mööda. Mastaapsus ja suursugusus muutub pigem kummitavaks ja

painavaks, aastasadadega
kerkinud arhitektuurirägastik ja maa-alune metroolabürint muutub peidupaigaks kõigi silme all. Kõik toimub päise
päeva ajal, tuhandete inimeste
silme all, viimaks isegi meedia
jälgiva pilgu all.
Igaüks on ohtlik

“Nocturama” maailmas on ka
kõige süütum noor terrorist.
See on hoiatus, justkuiüleskutse, et avaksime rohkem silmi ja
vaataksime enda ümber. Sest
keegi meist ei taha, et terrorismist saab lahe asi et koolikiusamise, salaja nurga taga suit–

su tõmbamise ja muude pisipättuste kõrval hakkaks klan-

nimentaliteet ja kuuluvustahe tingima filmis nähtut. Siis
oleks kõik väga-väga halvasti.
Aga “Nocturamal” võib samas olla ka vastupidine efekt.
Rasmus Merivoo “Tulnukat”
vaatasid ossid, lürpisid longerot, sõid burgerit ja naersid,
mis sest, et tegelikult käis nali nendekohta. Või Krakaueri (ja hiljem ka Sean Penni ekraniseering) “Into the Wild”
ja Salingeri “Kuristik rukkis”,
mis kaardistas lääne ühiskonna noore nihilismi, aga on tänaseks saavutanud nende samade eksinud teismeliste jaoks
piiblistaatuse. Äkki annab film
just inspiratsiooni?Loodetavasti mitte.

5

semad, sisu on ini-

Lae album tasuta alla siit:

https://stenolle.ee/
mese sisse vaatav.
“Vaikselt, vaikselt”
meenutab natuke Jaan Tätte loomingut,
aga isegi Tätte bassihäälest on vokaalpartii madalam. Vähemalt tundub nii. Lugu
räägib armastuse valust. “Maale” meenutab natuke Ameerika uusfolki, muusikaline kvaliteet väga hea. Loos “Ase” on suudetud maitsekalt instrumente vahetada ning
rütmi muuta. Nimilugu “Kaustik” on hoopistükkis instrumentaalpala ja erineb oluliselt ülejäänud albumist. “Isa tahab koju”
on kurvavõitu lugu, kus sõnad ja meloodia on hästi kokku pandud, lihtsariimiline mõtisklus looduses võimsate keelpillide saatel, jälle lihtne riim.
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reklaamitoimetaja Marina Altmaa

tel 667 0161
12. mai 2017

marina.altmaa@aripaev.ee
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Kukerpillid, Propeller, Cool D, Olavi Kõrre, Anne Adams,
Bikini- ja rannafitness, Eesti Pulm, Eesti Grilli Gala jpm.
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AINULT ÄRIPÄEVA LUGEJALE
PRIVILEEG ON EKSKLUSIIVNE OSTUKESKKOND JUST SINULE,
PAKKUMISI WWW.PRIVILEEG.EE
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Teid ootab eksklusiivne valik unikaalseid tooteid ja teenuseid!
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Avasta Privileegi kevadpakkumised!

31,40
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Ema, vanaema, vanavanaema
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kingi oma

lähedasele stiilseim aksessuaar!
Ema on kõige kallim. Kinkige talle
emadepäevaks beebialpaka villast õlasall,
mis teeb maailma kõige pehmema pai.

Aktiivsusmonitor Polar Loop 2 Crystal.
Polar Loop Crystal on stiilselt kaunistatud
Swarovski® kristallidega.
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Mujjo luksuslikud nahktooted
elegantsus kohtub tõhususega.
Mujjo toodete juures on iga õmblus,
nupp või ava ülimalt läbimõeldud, mille
tulemusena on nende kasutamine
tõeliselt positiivne kogemus.
-

Tippkvaliteediga grill
Smart Grill BGR820, Stollar.
Grillil on titaaniga immutatud nakkumatu pind,
LCD-ekraan, taimer, reguleeritav temperatuur
kõikvõimalike toitude küpsetamiseks alates
pannkookidest ja lõpetades paninidegaja
plaadi kõrguse reguleerimise seadis.
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MEUKOW Cognac-150-aastase ajalooga

ja unikaalses disainpudelis.
Kuulsa konjakimaja Meukowi ajalugu
ulatub aastasse 1850.
Tähelepanu ! Tegemist on alkoholiga.

£
Uue põlvkonna printerid Lexmark.
Muljetavaldavalt jõulise sisuga Lexmark
CX725 on siiani kõige veatum Lexmarki
printer üldse.

Super hea Romoss Solo 6
Pouverbank ISOOOmAh.
Suure mahutavusega ja väga
hea hinnaga akupank.

Alkohol võib kahjustada teie tervist.

Imelised mullid kevadeks CUUEE ROYALE.
Kevadiselt säravad vahuveinid ettevõttelt
Celene kes on spetsialiseerunud vahuveinide
tootmisele juba alates 19A7-ndast aastast.

Tähelepanu

!

Tegemist on alkoholiga.

Alkohol võib kahjustada teie tervist.

Vaadake kõiki pakkumisi:

wuuvu.priuileeg.ee
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Võtmetöötajate
kogemusfestival
8. juunil
Erinevate Tubade Klubis
Telliskivi 60a

JAH!2017

Kuidas oma turuosa suurendada?
Kuidas oma hääl teiste ettevõtete seas
kuuldavaks teha?
Mis on kolmekordse müügiedu aluseks?
ja veel teemasid. Kogemusfestivalil lahendame
võtmetöötajate edulugude abil probleeme, mis
on tuttavad igas ettevõttes.
...

Eelmise aasta osalejad ütlevad:
“Väga mõnus ja inspireeriv.”
“Näited elust on parim õpetaja.”
“Praktilised kogemused juhtidelt, muudatuste juhtimisest.”
“Esinejate teemad ja lood olid erinevad super!”
“Kogemusfestivali formaat on väga lahe ja õhkkond on vaba.”
“Erinevate valdkondade juhtidelt on nii palju üle võtta.”
–

juhtimiseks

muudatuste
7 lahendust saavutamiseks!
ja

tulemuste

Soodushind

31. maini

kuni
189€(+km)
kiirelt!
lähevad
Piletid

Lisainfo, eripakkumised ja registreerimine:
Mari Sarapuu, mari.sarapuu@aripaev.ee,
tel 667 0251
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toimetaja Vilja Kiisler

6670169
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vilja.kiisler@aripaev.ee

TOIMETAJA VEERG

KOLUMN

Tootlus enne,
eetika pärast

Palgalõhele leidub lihtne ravi
Palgalõhet aitab vähenda-

Investeerimiseks sobivaid aktsiaid valides
tuleb silmas pidada eelkõige tootlust ja
vältida moraalsete eraldusjoonte tõmbamist tegevusvaldkondade vahele.

Sageli on kuulda väiteid, justkui oleks

tubaka-, õlle või hasartmängutööstusesse investeerimine ebaeetiline, sest sekto-

da palkade avalikustamine ja
elektrooniliste tööpäevikute
kasutamine.

Palgalõhet mõjutab kõige
suuremal määral naise tööpanuse vähenemine seoses emaks
saamisega ja ühiskonna suhtu-

eelarvamus,

risse kuuluvad ettevõtted teevad inimeste-

mine naistesse

le liiga ning saavad oma teenistuse pahesid toetades. Investori peamiseks eesmärgiks on aga oma rahahulga suurendamine ning selle prioriteediks seadmine ei tähenda tingimata eetikareeglitega vastuollu minekut.
Investori ülesanne pole kedagi korrale kutsuda või oma elu õigesti elama õpetada. Samuti ei saa ükski ettevõte oma teenust pakkudes teha kellelegi liiga. Keegi ei saa sundida tarbijat oma teenust ostma ning see, kas tekib pakkumisele vastav
nõudlus, on iga ühiskonnaliikme isiklik
otsus. Läheneda saab ka nii, et kui turul
on olemas soov osta tervist kahjustavaid
tooteid, teeb investor ühiskonnaliikmete
soove austades japakkumist toetades tarbijale hoopiski teene, saades selle pealt ka
ise teatavat preemiat.

kõik naised saavad ühel hetkel
emaks. Tööandjate suhtumine emakssaamisesse ei mõjuta kaugeltki mitte ainult emasid, vaid takistab edasi jõudmast ka lasteta naisi, sest tööandja arvestab ka lasteta naiste pädevuse sisse emakssaamise võimaluse.
Võimalik, et sellise eelarvamusliku suhtumise pärast jääb
nii mõnelgi naisel töökoht või
palgatõus saamata, tööülesanded usaldatakse pigem mehele
ja koolitusraha investeeritakse

Hägune piir

Teiseks on eetilisuse puhul tegemist küllaltki laia mõistega. Ühe jaoks tundub
ebaeetilisena tubakatööstusesse investeerimine, samas teine võib viltu vaadata mõnda regiooni investeerimisele. Mäletan hästi, kui supertootlustpakkuvale Venemaale investeerimist peeti vaenlase majanduse toetamiseks. Kolmandad kritiseerivad hoopis raha paigutamist laenudesse,
sest see aitavat kaasa inimeste võlaorjusesse sattumisele.
Juhul kui tegemist on valdkonnaga,
mille tegevust peetakse keskmisest riskantsemaks, tuleb investoril arvestada
suuremate poliitiliste riskidega, mis võivad väljenduda valdkondlike maksude, nt
aktsiiside kehtestamises.
Lisaks tõstatub küsimus, kuivõrd mõjutab investor aktsiaid ostes üldse konkreetse ettevõtte käekäiku. Erinevalt IPOst
ei saa juba börsil kaubeldavate aktsiatega
tehtavatest tehingutest ettevõte raha juurde ning seega ei tee investor ka rohkem
kurja. On ülekohtune väita, justkui käituks turult patusektori aktsiaid soetav investor ebaeetiliselt, toetades ühe või teise
ettevõtte edulugu.
Viimaks võib eetilisusest rääkimine
osutuda hoopiski kahepalgeliseks. Seda
juhul, kui loobutakse patusektorisse investeerimisest, kuid tarbitakse samal ajal
ise sinnakuuluvate ettevõtete toodangut,
toetades seeläbi ikkagi tema tegevust.
Indrek Mäe
börsitoimetaja

–

et

Mari Agarmaa
advokaat

Suur osa madala palga saajatest
ei tea oma töö
väärtust.

pigem meestesse.

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.

Samaväärse tööpanuse eest

peab olema samaväärne palk
nii mehelkui naisel; erineva
tööpanuse eest on põhjendatud erineva palga maksmine.
Samaväärse töö eest samaväärne palk eeldab, et tööpanused
on mõõdetavad.
tööpäevikud

Riik ei tohi reguleerida palga suurust, aga riik peab tagama, et võrdväärne töö tähendab võrdväärset palka. Alustada võiks riigisektorist ja kasutama hakata elektroonilisi tööpäevikud, kuhu iga päev kantakse sisse tehtud tööd ja selleks kulunud aeg.
Selliseid süsteeme kasutatakse juba praegu eraettevõtetes töötajate ja töökorralduse tõhususe hindamise eesmärgil.
Kirjeldatud elektrooniliste
tööpäevikute kaudu on võimalik suuremal määral objektiivselt hinnata, kellel ja kui kaua
tööülesannete täitmiseks aega
kulub ning kuivõrd võrdväärse
töö eest makstakse võrdväärset palka.
Tööjuhendeid konkretiseerides ja on võimalik saavutada, et tööpanuse mõõtmine ei
hõlma ainult tükitööd. Esmapilgul võib elektrooniline päevik tunduda hirmsa kontrollimisena, aga tegelikkuses aitab

–

suurem tööpanus, suurem

palk ja kõrgem positsioon. Riik
peaks suunama lapsehoolduspuhkuse kasutamist nii, et ka
mees oleks teatud aja lapsega
kodus (näiteks kolm kuud).
Töötav ema, halb ema

Kuigi emapalk teeb emakssaamise otsuse lihtsamaks, pole
vähem tähtsamad mehhanismid, mis soodustavad emade
naasmist tööturule. Ühiskond
peab sallivamalt suhtuma töötavasse emasse ja mitte vastandama emaks saanud naise töötamise soovi hea ema rollile. Palgalõhe vähendamise seisukohast on hädavajalik ühis-

ressursi kaardistamine hinna-

ta iga töötaja panust paremini
ja muuta tööprotsessi efektiiv-

semaks. Palgalõhe vähendamisele aitab kaasa palkade täielik
avalikustamine avalikus sektoris ja osaline avalikustamine
erasektoris.
Avaliku sektori palgaandmed võiksid olla kättesaadavad
iga asutuse kodulehel kõigile ja erasektori palgaandmete
kohta võiks riik koostada regulaarselt ülevaateid. Need võiksid sisaldada palgainfot sektori, piirkonna, vanuse, töökogemuse põhiselt ja välja tuua mehe ning naise palga.
Avalikustamise kasu

Avalikustamise mõte seisneb
selles, et turul oleks rohkem
informatsiooni palganumbrite kohta, ja see julgustab töötajaidpalka juurde küsima.
Suur osa madala palga saajaid ei tea enda töö väärtust.
Seda võib pidada nende endi rumaluseks, aga ühiskond
peab endalt küsima, kas soovime turule paisata rohkem
informatsiooni (mingis mõttes piirata turumajandust) või
mitte paisata seda infot turule ning lasta inimestelrabada mitmel töökohal, jättakodu unarusse, võtta võlgu ja esitada sotsiaaltoetuse saamise
taotlusi.
Palganumbrite avalikustamine on riigi

sekkumine, aga

samas on ka sotsiaaltoetuste väljamaksmine juriigi sekkumine.
Mida vähem segab riik end
inimeste ellu, seda parem. Palganumbrite osaline avalikustamine tundub vähema sekkumisena võrreldes sotsiaaltoetuste väljamaksmisega.
Kui osaline palganumbri-

te avalikustamine tagab tea-

tud hulgale inimestele parema
toimetuleku töötamise kaudu,
siis tuleks palganumbrid väljapakutud viisil avaldada.

KOMMENTAAR

Pakendimaks võtab tarbijalt 20 mln
Triin Kutberg
alkoholitootjate ja
maaletoojate liidu
tegevjuht

paku midagi.

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

–

Riigisektorisse elektroonilised

Palgalõhe vähendamiseks
on vaja teadvustada seoseid
naise tööedukuse ja selle vahel,
kuivõrd mees osaleb laste kasvatamises. Naine ei pea olema
alati see, kes haige lapsega koju jääb või lapsele lasteaeda järele läheb.
Mida suuremal määral mees
osaleb laste kasvatamises, seda
rohkem on emaks saanud naisel võimalik panustada tööl

Uut pakendiaktsiisi kehtestades tahab riik tarbijatelt saada
20 miljonit eurot, kuid vastu ei

On ülekohtune väita, justkui
käituks turult patusektori aktsiaid
soetav investor ebaeetiliselt.

konna soosivam suhtumine
ema rollidesse (kodune ema,
osalise ajaga töötav ema, täiskohaga töötav ema). Kõik emarollid on vajalikud.
Samamoodi võiks küsida,
kas hea isa on ainuüksi see isa,
kes teenib teatud palganumbri või hea isa on see isa, kes lapse kooli viib, temaga jalgpalli mängib ja ema toetab. Hea
ema ei pea ema olema lapsega kodus 24/7. Hea ema ollakse
ka siis, kui ema asendab kodus
isa, vanaema või lapsehoidja
kui laps on hoitud.

Riik on jätnudtähelepanuta, et ettevõtjad kulutasid juba 2015. aastal tootjavastutusorganisatsioonide kaudu pakendite kokkukogumiseks ja
keskkonnahoiuks 12,2 miljonit eurot. Rahandusministeerium on aga uues eelnõus keskendunud kitsalt asjaolule, et
senine süsteem ei täida riigikassat. Seetõttu ei ole plaanitav pakendiaktsiis suunatud
keskkonna mõjutamisele, vaid
omab üksnes raha kogumise
eesmärki.
Pakendit on tarvis toote
kaitsmiseks, transportimiseks
ning toiduhügieeni tagamiseks. Pakendimassi on võimalik vähendada seal, kus pakend
kannab mõnda muud eesmärki. Rahandusministeerium
ei ole analüüsinud, millistes
valdkondades toimub ülepa-

Uue maksuga halvendatakse ausate ettevõtete
konkurentsivõimet.
kendamine ehk millist sektorit mõjutada soovitakse. Kuigi
ettevõtjad on rahandusministeeriumileedastatud päringus
selle vastu huvi tundnud, on
ministeerium jätnudpäringule vastamata.
Vähendada saab ja tulebki toodete mitmekordset pakendamist, kuid joogitööstuses kasutatav pakendikogus
kannab juba praegu vaid kaitse, transpordi ning toiduhügieeni eesmärki. Eelnõu väljatöötamiskavatsuses on eeskujuks toodud Lõuna-Euroopa, kus palju kaupu ostetak-

se turult pakendamata. Tänapäevasejoogitööstuse jaoks on

kauba müümine turul potist
ja kulbiga välistatud.Pakendimassi vähendamine oleks seega võimalik toote mahu suurendamise kaudu.
Kui joogitöösturid hakkaksid senise pooleliitrise toote
asemel edaspidi müüma kaheliitrist toodet, väheneks küll
ühe liitrikohta kasutatav klaasimass, kuid tarbijad oleksid
sunnitud ostma korraga rohkem toodet, mis eelduslikult
suurendaks alkohoolsete toodete tarbimist.
Joogitööstuselekoormav

Riik ise ei ole valmis nii kiires
tempos pakendiaktsiisi rakendama, nagu ta seda ettevõtjatelt ootab. Seletuskirjast nähtub, et kuna IT-lahendusi ei
pruugita valmis jõuda, tuleb
ettevõtjatel arvestada, et esialgu võib deklareeriminekäia
aruandeid paberil esitades. See

kõik annab tunnistust, et riigile on laekuvmaksutulu tähtsam toimivast süsteemist.
Järjekordne maks uue pakendiaktsiisina on joogitööstusele sedavõrd koormav, et
kogu maksukoormus delegeeritakse paratamatult lõpptarbijale. Alkoholitootjate ja maaletoojate liidu liikmeskonna kasumist moodustaks kulu
pakendi kokkukogumisele ja
uuele pakendiaktsiisile kokku
keskmiselt enam kui 30 protsenti, mis on muude maksutõusude ja hoogustuva Läti piirikaubanduse taustal ettevõtjatele väga suur kulu.
Esimene samm pakendituru korrastamiseks peaks olema deklareeritud pakendikoguste

avalikustamine, sest oma

pakendite kogumise ja taaskasutusse suunamise eest maksavad praegu vaid ausad ettevõtjad. Uue maksuga halvendatakse just ausate ettevõtete
konkurentsivõimet.
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ÄRIPÄEV EETRIS

Ausad, aga

varastavad
Miks töötajad ettevõttes halvale teele lähevad,
kuidas pettusi avastada ning välistada, sellest
räägib värskes Äripäeva saates audiitoribüroo
Ernst & Young Baltic AS finantspettuste atesteeritud uurija Marilin Pikaro.

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

2,8

protsendile kiireneb Eesti majan-

duskasv tuleval aastal Euroopa
Komisjoni kevadise majandusprognoosi järgi. Sel aastal peaks
majandus kasvama 2,3 protsenti.

JUHTKIRI

IRLi päevad on loetud.
Puhka rahus!
Paremtsentris on läinud talumatult kitsaks ning poliitilise areeni
ümberkorraldumine on paratamatu.
Äripäeval on kahju, aga parata pole midagi: Isamaa ja Res Publica päevad on loetud,
valitagu erakonnale uus esimees või ärgu valitagu. Paremtsentris on läinud talu-

matultkitsaks ja pärast kohalikke valimisi
hakatakse poliitiliselt areenilt laipu välja
kandma. IRLi helgemad pead maanduvad
teistes erakondades.
Kui kunagine Isamaa oli särtsakas, riskialdis ja otsustusvõimeline tegija verinoore Eesti sünnivaludes poliitmaastikul, siis moodustisest Isamaa ja Res Publica Liit selge silmavaate ja tugeva selgrooga erakonda ei saanudki.
Poistebändi poliittehnoloogiline võimekus, isiklik au-ja võimuahnus ei suutnud kinni katta ühinenud seltskonna ühiseid nõrkusi, küll aga ehitas üles toiduahela, mis toimib edukalt tänini: Juhan Partsija Ken-Marti Vaheri karjääri jätkumine Euroopa kontrollikoja ametikohtadel
mille palkasid ühegi Eesti ametikohaga
võrrelda ei saa on selle elav tõestus.
Ent IRLi allakäiku on jõuliselt määratlenudka poliitiline konstellatsioon, milles
ta on pidanud toimima. EKRE osutumine
salongikõlblikuks parlamendierakonnaks
ning vastne toetuse tõus koguni sotsiaaldemokraatidest mööda ning teiselt poolt
–

–

Vabaerakonna olemasolu tähendavad ränka rebimist ühe ja selle sama paremkonservatiivselt meelestatud valija pärast. Ent
paremkonservatiivide tiival laiutab tegelikult juba ammugi ka Reformierakond, mis
võttis 2007 IRLil leiva käest pronkssõduri
teisaldamisega.
Massipartei positsiooni oli Reformierakond sisse võtnud jubapalju varem, hüljates ettevõtjate erakonna maine ja veendumused, 2007 alates aga jäi rahvuslus
ja konservatism samuti suuresti oravate
etendada ja IRLile pigem tühjad pihud. Ettevõtja poolele asuda ei näinud IRL motivatsiooni, sest neid on ühiskonnas vähe,
hääled tulid kergemini populismiga.
Iva või Seeder?

Ühe partei kadumine areenilt on kahetsetav selles mõttes, et mitmekesisus ja vali-

kuvõimalus on alati parem kui selle puudumine.Teisalt on aga paremtsentri korrastumine Eesti poliitmaastikul paratamatu. Nagu hoiatab täna ilmuvas intervjuuskunagise Res Publica asutajaliige,
suhtekorraldaja Andreas Kaju, võib IRLi
suurimaks komistuskiviks kujuneda soov
olla ekrem kui EKRE. Sellele kiusatusele annaks eeldatavasti järele Helir-Valdor

Seedri käe alla sattuv IRL. Mõnevõrra euroopalikuma, avatuma ja kaasaegsema ilme võiks IRL ehk ajutiselt omandadaKaia
Ivaga.
Ent ükski eksistentsiaalneküsimus ei
lahene automaatselt juhivahetusega. Maailmavaade võib kõlada küll vanamoodsalt, ent valijad ei kipu selle täielikku puudumist siiski andeks andma. IRLi toetuse
äsjane langemine alla valimiskünnise on
selle ilmne tõestus. Uusi tegijaid, kes võiksid erakonnale uue hingamise anda, on
sellises seisus Sisyphose tänamatu töö.
Määndumine selgroos

Tõsi, IRL on varemgi teinud parema valimistulemuse, kui arvamusküsitlused lubaksid eeldada. Ka on tõsi see, et IRLis on
ikkagi veel alles nii mõnigi tegija, keda
teised erakonnad meelsasti oma rüppe võtaksid. Samas on hulk neist, kes korraks
IRLis eredalt sähvatasid, juba jalad selgavõtnud ja Reformierakonda pagenud.
Määndumine on jõudnud niigi pehme
selgrooni. See sant enam jalgu alla ei võta.

ESINEMISLAVAD
TELGID

|

TELLINGUD

|

SOOJAKUD

|

PIIRDEAIAD

TRIBÜÜNID | ILMASTIKUKAITSED
LAOHALLID | MÖÖBEL ÜRITUSTELE
RENT, MÜÜK ja PAIGALDUS
tel +372 51 75 920

|

www.ucrent.ee

Meie sisustame sinu kontori!

IRLi allakäigu anatoomia on õpetlik
ja kurb seda klounigrimmi, mis aastate
jooksul näo peale mätsitud, on maha pesta
samahästikui võimatu.

Pakume nii uut kui vähekasutatud
kontorimööblit

–

REPLIIK

Mille peale kulub sinu talent?
Jõuad pärast pikka tööpäeva
koju ning vajud mõnusasse tugitooli. Päev läks korda. Sa suled silmad ja tunned, et oled
oma edu väärt. Oled näinud
palju vaeva, et jõuda sinna, kus
sa oled.

Kuid millal sa viimati enda
käest küsisid, et miks sa seda
kõike teed?“Mis jamaküsimus
see on,” mõtled saja vastad:
“Arved tahavad maksmist, pere tahab süüa ning lapsed haridust.” Võib-olla julged endale
tunnistada, et sooviks paremat
autot, suuremat kodu või reisida soojale maale.

Paavo Pauklin
ettevõtja, Noored
Olümpiale eestvedaja

Kõige olulisem on
teha esimene samm. Kui
jõuad inimeste südametesse, siis mäletatakse
sind pikka aega.

Sa oled ennast üles töötanud, kuid kas ainuke viis oma
talentikasutada on rakendada
see 8+ tundi tööle? Kas igatsed
vahel teha midagi sellist, mis
kellelegi päriselt korda läheb
ja mida keegi lõpuks mäletab?

Tee ise elu paremaks

Umbes aasta tagasi tegin endaga kokkuleppe, et kuni kolmandik minu tööajast kulub
tegevustele, mis aitavad teisi. Ma pole seda otsust kordagi
kahetsenud.
Kui sa tahad muuta enda ja
teiste elu paremaks, siis soovi-

järele mõelda, millele oma talentikulutada. Kui
sul tekib tahtmineelu ja ühiskonnakorraldust paremaks
muuta, siis kääri käised üles ja
hakka lihtsaltpihta.
Võid luua mõne algatuse,
panustada oma talendiga mõne algatuse töösse, nõustada
neid, kellel pole veel piisavalt
kogemust või finantseerida tegevusi, mis kõnetavad ka sinu
eesmärke.
Kõige olulisem on teha esimene samm. Kui jõuad inimeste südametesse, siis mäletatakse sind pikka aega.
tan hoolega
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•
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Merko Ehituse lootuskiired
Merko Ehituse esimese
kvartali müügitulu kasvas
peaaegu veerandi võrra,
kuid kasumlikkus on
jätkuvalt surve all.
Liina Laks
liina.laks@aripaev.ee

Äripäev
“Esimene kvartal on Merko jaoks nõrk, kuid
ületades näiteks Swedbanki ootusi mäekõrguselt. Oodati 52 miljonit müügitulu ja 0,1
miljonit puhaskasumit,” jäi väikeinvestor
Rene Ilves rahule.
Merko Ehituse esimese kolme kuu müügituluks kujunes 58,1 miljonit eurot. Võrreldes möödunud aasta sama ajaga on seda lausa 24 protsenti rohkem. Merko ärikasum kasvas 1,2 miljonile eurole japuhaskasumiks kujunes 0,98 miljonit eurot.
Ilvese hinnangul on Merko puhul kõige
olulisem aspekt euroraha kasutuselevõtt.
“See on juba osaliselt alanud, kuid suurem
osa peaks käivituma alles aasta teises poo-

vaatamata sellele oli tulemus korralik,

les ja 2018. aastal. Samuti on oluline Rail
Balticu ehitus, kuid see ei käivitu enne kui
2019.–2020. aastal. Kui need projektid käivituvad, tõusevadkindlasti ehitushinnad ja
ehitusettevõtete kasumid,” ütles Ilves.
Merko Ehituse juhatuse esimeheAndres
Trinki sõnul praegu veel kasvu taga euroraha pole. “Meie portfellis on eurorahaga
toetatavaid objekte vähe ja portfellis on
ülekaalus eratellijad,” ütles Trink. “Esimeses kvartalis sõlmitud lepingutest moodustasid enamiku eratellimused. Sama seis on
kvartali lõpu lepinguportfelli jäägis, kus
töös olevatest projektidest moodustasid
eratellimused ligi 70%. Loodame, et avalikke hankeid tuleb juurde, eriti rajatisi,
kus on pikka aega olnud sisuliselt põud,”
lisas Trink.
Korterite müük läks hoogu
Kontserni finantsjuht Signe Kukin teatas
börsiteate vahendusel, et jõudsalt kasvas ka
müüdud korterite arv peaaegu 40 protsenti. Kokku müüs Merko 141 korterit, millest
saadud müügitulu oli 16,3 miljonit eurot.
Ka ehitusteenused näitasidkasvu: Eestis 46,
muudel koduturgudel Baltikumis ja Norras 19 ning kinnisvaraarenduse valdkonnas ligi 35 protsenti.
Esimeses kvartalis käivitas Merko Baltikumi pealinnades neli korteriarendusprojekti: Tallinnas 105 korteriga Staapli 3 maja
Noblessneris ning kokku 66 korteriga kaks
hoonet Paepargis. Riias alustati Gailezer–

–

–

si arenduse esimese etapiga, kus on 96 korterit, ning Vilniuses Rinktines Urbani projektiga, mis hõlmabkolme hoonet 141 korteriga, hotelli ning kogu arendusala ühendavat maa-alust parklat.
“Müügitulu kasvule aitas kaasa mitme
eelmisel aastal käivitunud suure objekti
ehituse hoogustumine esimeses kvartalis,
samuti suurenenud korterite müük,” selgitas Kukin kasvu. Ettevõtte puhaskasumi marginaaliks kujunes esimeses kvartalis aga 1,8 protsenti. Kukin tunnistas, et
marginaal on surve all. “Arvestades Eesti
turu väiksust, on olukorras, kus samal ajal
on töös mitu suuremahulisthooneehitust,
alltöövõtjate võimekus töid teha piiratud
ja see survestabpeatöövõtjate marginaale,”
ütles ta. Kokkuvõttes on Merkol sama mure,
mis teistelBaltikumi turu ehitajatel: projekte on vähe ja konkurents tihe.
“Turul on ehitushinnad nii alla löödud,
et eksimisruumi ei ole kellelgi,” kommenteeris ka Merko Ehituse juhatuse esimees
Andres Trink.
Konkurentsist hoolimata suutis Merko
sõlmida mitu ehituslepingut. Pooleli ehituslepingute portfell kasvas möödunud
aasta sama ajaga võrreldes ligi viiendiku,
287 miljonile eurole. “See on kõigi aegade
suurim ja seda tänu paar päeva pärast kvartali lõppu saadud 100 miljoni eurosele lepingule,” selgitas Rene Ilves, viidates Riia
hiidkaubanduskeskuse Akropole lepingule,
mis tehakse kahasse Läti partneriga.

LHV vanemanalüütiku Joonas Joosti sõnul võib Merko esimese kvartali tulemustega laias laastus rahule jääda. “Kokkuvõttes ei erinenud need üleliia meie ootustest.
Käive kasvas ootuspäraselt 24,2 protsentija
jäi vaid 3,1 protsenti alla oodatud 60 miljonile eurole,” rääkis Joost. Samuti tõi ta välja, et kuigi miljonieurone puhaskasum jäi
prognoositud 1,2 miljonist ligi 16 protsenti väiksemaks, toimus siiski väga oluline taastumine eelmise aasta vaid pisut üle
100 000 eurose puhaskasumiga võrreldes.
Kasumlikkus valmistab muret

Signe Kukini hinnangul mõjutasid eelmise aasta sama ajaga võrreldes Merko ärikasumit suuremad turustus-ja üldhalduskulud. Need olid peamiselt tingitud tulemustasude suurenenud mahust.
“Kõige rohkem muret tekitab jätkuvalt
ehitusteenuste väga madal kasumlikkus,
seda eriti Eestis. Sellele tasakaaluks näitas
ettevõte jällegi oodatust paremat kasumlikkust kinnisvaraarenduses. Nad saavutasid
parima brutomarginaali alates 2014. aasta
neljandast kvartalist,” rääkis Joost.
Rene Ilvese hinnangul võib rahule jääda
ka Merko Ehituse sel aastal makstava dividendiga. “Rohkemat on raske oodata, sest
niigi maksti välja rohkem, kui eelmisel aastal kasumit teeniti,” nentis Ilves. Sel aastal
maksis Merko Ehitus 41 senti aktsia kohta.
Kokku läks jaotamisele 7,3 miljonit eurot,
mullune puhaskasum oli 6 miljonit eurot.
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Nordecon:
turg pitsitab
kasumlikkust
Nordeconi aktsia on
aastate jooksul ligi
neljandiku tõusnud

jon eurot.

eurodes

LHV vanemanalüütik

ehitusplatsil.

Foto: Raul Mee

Joonas

kontserni käive
kasvas rohkem, kui ta oodanud
oleks. Tema prognoos jäi 21,5
protsendi juurde, samas kui
kontserni tegelik oli 50 protsenti. “Aga kasumlikkus, mille
langust eeldasime, osutus kohe
väga nõrgaks. Ootasin küll ettevõtte aktsionäridele kuuluva
kahjumi osa suurenemist võrreldes 2016. aasta esimese kvartaliga, aga eeldasin, et kahjum
kujuneb 0,7 miljoni euro suuruseks. Tegelik kahjum 1,1 miljonit eurot oli sellest oluliselt
suurem,” lausus Joost.
Kahjumi suurenemise ligi
miljonile eurole põhjustas sel
aruandeperioodil eelkõige asjaolu, et hoonete ehituse segmendis vähenes tuntavalt maret

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

Ehituskontserni Nordecon esimese kvartali käive oli 41 miljonit eurot ja kahjum ligi mil-

Joost ütles,

betooni valamiseks
Tallinnas Maakri
tänaval kõrghoone

•

HIND

Joost: eriti nõrk kasumlikkus

Merko ehitajad paigaldavad

•

Liina Laks
liina.laks@aripaev.ee

Müügitulu kasv oli võrreldes mullu sama ajaga muljetavaldav: kui toona oli käive 27,7
miljonit, siis tänavu oli see 41
miljonit eurot. Nii nagu teised
Eesti ehituskontsernid, muretseb ka Nordecon karmi konkurentsi pärast, mis marginaali
alla lööb. Kui möödunud aasta
esimeses kvartalis oli brutokasumlikkus 4,2 protsenti, siis tänavu oli see numbervähenenud
1,5 protsendi peale.

metallkarkassi

•

Lõuna-Eesti juhtiv lamekatuste ehitaja
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ginaal. Kui möödunud aastal
pigistas Nordecon sellest valdkonnast välja ligi 11protsendise
marginaali, siis tänavu esimeses
kvartalis jäi see 4,1 protsendi
juurde. Samuti lõiaugu numbritesse Rootsi tütarettevõtte kahjum seal selgus esimese sõlmitud lepingu alusel rajatud
hoone lõpufaasis, et paraku on
kulusid rohkem, kui turule sisenedes ette näha osati. Rootsi äri osakaal kasvas Nordeconis 3 protsendilt 6 protsendile.
Nordeconi suuremad ehitusobjektid olid näiteks Tallinnas
Pirita tee Meerhofikompleks ja
Kopli tänava 4a ja 6 elamud. Samuti jätkatakse tööd Lintsi laokompleksiga jaTapa kaitseväelinnaku väljaehitamist.

-50%

–
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Merko käive on taas
kasvama hakanud

TULEMUS

Ikvartali majandustulemused mln eurodes
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Arco Vara:
see oli igav kvartal
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Esimese kvartali müügitulu jäi
Arco Varal mullusele omajagu
alla ning ettevõte libises kah-

jumisse.
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HIND

Merko aktsia hinnasihiks
pakuvad Swedbanki
analüütikud 8,8 eurot
eurodes

10

9,49
9

8

Aasta esimese kolme kuuga
kujunes Arco Vara käibeks 1,6
miljonit eurot. Mullu samal ajal
oli see 5 miljonit. Kui mullu oli
ettevõte 1,1 euroga plussis, siis
sel aastal jäi kontsern 0,3 miljoni eurogamiinusesse. “Nagu lubatud, oli esimene kvartal igav
ning peaks olema eelviimanefinantsiliseltkasina mahuga periood sel aastal. Jätkasime juba
tühjaksjäänud lao väljamüüki,”
teatas Arco Vara juhataja Tarmo
Sild börsiteate vahendusel.
Silla sõnul kasvas ettevõtte
bilanss kolme kuuga 10 protsendi võrra, 30 miljonile eurole. Sild oli rahul, et Kodulahe
arenduse korterite eelmüük läheb hästi ja 70 protsenti on juba läinud kolmandast kvartalist muutub see müügituluks.
Bulgaaria äri kohta ütles Sild,
et Iztok Parkside arenduses Sofias, mis on veel üks kontserni
olulise tulu (üle 8 miljoni euro)
ja kasumi allikas, “jäädi bürokraatlikku ummikusse”. “Prob–
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on aktsiat tublisti
tagasi ostnud
eurodes
1,5

1,2

1,33

www.laduks.ee

0,9

0,6

11.05.2013

11.05.2017

ALLIKAS: BLOOMBERG

leem on ehitusloa saamine rajatavale juurdepääsutänavale,
mis asub riigi maal. Sõltume
Sofia linnavalitsuse ja valitsusasutuste koostööst, mis loodetavasti on tõhus ja sujuv, nii et
saame ehitusega alustada. Eelmüükületab praeguseks 20% taset, kuid kuna me ei saa klientidele lubadakindlat korteri üleandmise tähtaega, oleme eelmüügi peatanud,” selgitas Sild.
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Kaotas nii käibes kui kasumis
Tallinki majandustulemused mln eurodes
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aastaga langenud
aktsia hind eurodes
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Uue laeva megastar liinile
toomine tekitas Tallinkile ühekordsekulu.
ILMAR
FOTO:
SAABAS,
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Indrek Mäe

KAHJUM

indrek.mae@aripaev.ee

Murelapsed
Tallinki pardal
Kuigi Tallinki eile avaldatud esimese kvartali
majandustulemused ei anna põhjust rahuloluks ning
jäävad alla analüütikute ootustele, ollakse laevafirma
tuleviku suhtes siiski pigem optimistlikud.

Äripäev
“Kuigi tulude pool kujunes üsnagi ootuspäraseks, siis ületasidesimese kvartali tegevuskulud oluliselt meie prognoose,” tõdes
LHV vanemanalüütik Joonas Joost Tallinki
0,7protsendilist käibening 69protsendilist kasumi langust ning kahjumis olekut
kommenteerides. “Seetõttu süvenes kahjumrohkem, kui ootasime,” viitas Joost sellele, et LHV ennustas puhaskahjumi suuruseks 14,8 miljonit eurot. Ta lisas, et finantskulud olid prognoositust siiski 2,6 miljonit
eurot väiksemad.
Ka investorite jaoks valmistasid laevafirma möödunud kvartali tulemused
pettumuse. “Kuigi Tallinkile ongi esimene kvartal madalhooaeg ja kahjum seega
ootuspärane, oleksin soovinud näha väiksemat kahjuminumbrit,” rääkis 63 000 lae-

vafirma aktsiat omav riigikogu liige Aivar
Sõerd. Vandeadvokaat ning väikeinvestor
Toomas Taube, kelle portfellis on 14 400 Tallinki aktsiat, ootas samutiparemaid numbreid ning nüüd soovib ta näha selget visiooni olukorra parandamiseks. “Puhaskahjumi kasvu ulatus on mõneti murettekitav,”
möönis ta. “Esimese kvartali tulemustepuhul midagi eriti rõõmustavat silma ei jäänud, kahjumi suurenemisepõhjuste kõrval
tahaks Tallinki juhtkonnalt kuulda plaane
tulude ja kasumlikkuse suurendamiseks.”
Tallinki aktsia reageeris majandustulemustele 1,26protsendiliselangusega, makstes eilse börsipäeva lõpuks 0,938 eurot.
Halbade tegurite kokkulangevus

Joosti sõnul ootas ta Tallinkilt esimeses
kvartalis puhaskahjumi süvenemist, sest
hoolimata Megastari liinile tulekust on aastases võrdluses kasvanud kütuse hind. “Lisaks on tulenevalt teisestlaevast Riia–Stockholmi liinil madalhooajal langenud liini
efektiivsus, lihavõttepühad liikusid märt-
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1,26-

Tähtajaline hoius EUR, %
1 kuu

protsendilise langusega reageeris

Tallinki aktsia eile majandustulemustele. Eile õhtul maksis aktsia
0,938 eurot.
ootaks siiski ilma paranemist,
nii otseses kui ka kaudses mõttes.

prahtimistulude puudumine,” selgitas ta.
Sõerd lisab puhaskahjumi suurenemise põhjuste loetelusse veel uue laeva ostu.
“Megastari liinile toomine tekitasühekordse kulu,” märkis riigikogu liige. “Väljakutseks, nii nagu ka teistele ettevõtetele, on kasumlikkus jakulude jälgimine. Konkurents
püsib terav eriti Soome–Eesti liinil, mis on
ka kõige kasumlikum.” Liini kasumlikkust
näitab ka fakt, et Tallink suutis Tallinna ja
Helsingi vahelt saadavat müügitulu esimeses kvartalis 5 protsendi võrra kasvatada.
Tallinki finantsdirektorVeiko Haavapuu
tõi börsiteate vahendusel kahjumi suurenemise põhjusena välja veel viie reisilaeva korralised hooldustööd.“Laevad ei olnud liinidelkokku 52 päeva,” märkis ta.
Optimism tuleviku suhtes

Kuna Tallinki äri sõltub paljuski

hooajast,
ei saa Joosti hinnangul esimese kvartali
tulemuslikkust kogu ülejäänud aastale üle
kanda. “Reisijate maht on suvisel puhkuse-
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Pankade kontaktandmed
Citadele Pank

Narva mnt. 63/1, Tallinn,

DnB pank Tartu mnt 10, Tallinn,
tel 686 8500, faks 686 8501,
e-post: info@dnb.ee, www.dnb.ee
Eesti Krediidipank Narva mnt 4, Tallinn,

tel 770 0000, faks 770 0001,

e-post: info@citadele.ee, www.citadele.ee
Versobank Hallivanamehe 4, Tallinn,
tel 680 2500, faks 680 2501

Tallinna Äripank
faks 668 8065

Vana-Viru 7, Tallinn, tel 668 8066,

tel 669 0941, faks 661 6037
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1.09.2017

8,00%

kvartaalne

1 000

3 000 000
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1.12.2016
16.06.2015
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9,75%
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PlusPlus Capital
Finora Capital
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EE3300110972

25.01.2016
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20.12.2016
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9,25%
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lHv varahaldus
ost

Pensionifond L, EUR
Pensionifond M, EUR

Mõjutab dividendi

Pensionifond S, EUR
Pensionifond XL, EUR

Isegi kui tulevikus lähevad laevafirma näi-

Pensionifond XS, EUR
Täiendav Pensionifond, EUR

tajad paremaks, jätab esimese kvartali niivõrd negatiivne tulemus Joosti hinnangul
jälje aasta eest makstava dividendi suurusesse. “Nõrk tulemus jätab jälje kogu
2017. aastale ja seda isegi üsna tugeva suve
korral,” on ta veendunud. “Arvestades olemasolevaid kitsendusi dividendide maksmisele, ei paista pärast esimest kvartalit
enam eriti tõenäoline, et Tallink suudaks
aasta pärast välja maksta rohkem kui 3 senti aktsia kohta.”
Sellegipoolest ei näe Joost põhjust liigseks pessimismiks. “Nõustun ettevõtte juhtkonna nägemusega, et Tallinkil on selgelt
väljavaated saavutada sel aastal suurem kasum kui eelmisel aastal,” lõpetas ta positiivse noodiga.

6 kuud

-

Danske Bank
Tallinna Äripank

–

3 kuud

kontakteeruge pangaga

Tallinki aktsionär, teleajakirjanik
Indrek Treufeldt

perioodil suurem ning seetõttu kasvab sel
ajal ka efektiivsus,” selgitas Joost. “Tallinki
mahutavus on sel aastal suurenenud ning
selle positiivne mõju saabki avalduda eelkõige kõrghooajal,” arvas ta. Joost lisas, et
tulevik sõltub paljuski ka kütuse hinna
muutumisest maailmaturul.
ERRi ajakirjanik Indrek Treufeldt, kelle
portfelli kuulub 10 080 Tallinki aktsiat, on
samuti tuleviku suhtes optimistlik. “Uus ja
uhke megalaev mõjub rahustavalt, ka süveneva kahjumi taustal,” ütles ta. “Ootaks siiski ilma paranemist, nii otseses kui ka kaudses mõttes,” viitas ka tema sellele, et suveperioodil peaks laevafirma finantsnäitajad paranema.
Ka Joosti sõnul on Megastari liinile tulek positiivne, kuid arvestada tuleb ka Viking Line’i katamaraaniga FSTR, mis on
konkureerima pandud. Sõerdi hinnangul
on klientide hinnang Megastarile hea ning
sõidugraafikud sobivad. “Eks tulebki vaadata, kuidas investeeringud nüüd end ära tasuvad,” nentis ta ja viitas sellele, et raha on
paigutatud ka mujale. “Stari ja Silja Europa
ümberehitus need investeeringud annavad Tallinkile konkurentide ees suure edumaa,” on Sõerd veendunud.
Tema hinnangul on paranenud ka laevade mahutavus, mis võiks väljenduda kaubaveomahukasvus. Samuti peab riigikogu liige oluliseks näitajaks laeva pardal olevate
kaupluste ja restoranide müüki reisija kohta. “Suvekuudel tuleb tasa teenidaka madalhooaja kahjum,” lõpetas Sõerd.

2 kuud

Danske Bank

Inbank

sist aprilli ning tunda andis ka Silja Europa
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KOMMERTSPANKADE INTRESSITOOTED

LHV Pensionifond Indeks

müük

NAV

riski-% aasta
algusest
aste

12 kuud

tootlus (p.a), %
3 aastat
5 aastat

1,61

1,61

1,61

2,61

1,85

4,48

4,23

4,36

1,26

1,26

1,26

1,85

1,20

2,75

3,48

3,79

1,28

1,28

1,28

1,79

-0,13

-0,09

2,05

2,50

1,42

1,42

1,42

3,00

2,34

5,74

4,85

5,16

fondi maht
694 895 362
85 892 417
63 987 732
118 874 215

1,19

1,19

1,19

1,28

-0,15

-0,08

2,04

2,69

1,63

1,65

1,65

3,21

2,86

7,53

6,26

6,36

20 591 113
9 248 831
5 299 905

0,70

0,70

0,70

3,79

-

-

-

LHV Pensionifond Indeks Pluss
LHV Pensionifond 100 Pluss, EUR

0,71

0,71

0,71

6,02

-

-

-

1,75

1,77

1,77

8,50

1,35

4,58

5,02

6,58

917 702
4 732 872

LHV Pensionifond Intress Pluss, EUR

0,79

0,80

0,80

2,00

-0,31

-0,71

0,67

1,77

536 079

LHV Pärsia Lahe Fond A, EUR
LHV Maailma Aktsiad Fond A, EUR
LHV Maailma Aktsiad Fond B, EUR

11,29

11,41

11,41

0,61

2,59

-8,41

7,75

10,41

10,52

10,52

11,02

24,43

8,83

5,80

11 852 129,34
4 170 840,76

6,65

6,72

6,72

11,02

24,43

8,83

5,80

-

müük

NAV

nordea

pensions

10.05

estonia
ost

riski-% aasta
algusest
aste

12 kuud

tootlus (p.a), %
3 aastat
5 aastat

fondi maht

Nordea Pensionifond A, EUR
Nordea Pensionifond A Pluss, EUR

1,13

1,13

1,13

6,31

2,52

8,38

4,38

5,13

0,98

0,98

0,98

9,59

3,41

12,95

6,41

6,71

210 921 423,76
28 696 633,25

Nordea Pensionifond B, EUR
Nordea Pensionifond C, EUR

1,00

1,00

1,00

4,02

1,45

4,27

2,59

3,38

0,88

0,88

0,88

2,22

-0,16

-0,21

1,69

2,1

23 434 431,10
12 925 049,15

Nordea Pensionifond Aktsiad 100, EUR

1,56

1,59

1,57

12,49

4,63

18,02

8,53

9

10 871 044,61

Nordea Pensionifond Intress Pluss, EUR

0,80

0,81

0,81

3,54

1,02

3,58

3,17

3,53

2 339 795,64

ost

müük

NAV

trigon asset management

10.05
riski-% aasta
aste

TEHNOLOOGIA

Snap valmistas suure
pettumuse, aktsia languses
Tehnoloogiafirma Snapi aktsia
kukkus USA börsi järelturul eile
ligi veerandi võrra, sest ettevõtte esimese kvartali tulemused valmistasid suure pettumuse, vahendas MarketWatch.
See on esimene kvartal, mil
Snap börsifirmana oma tulemusi avalikustab. Ettevõte oli

2,21 miljardi dollariga kahjumis (2,31 dollarit aktsia kohta).
Aasta tagasi oli Snap 104,4 miljoniga kahjumis. FactSeti küsitletud analüütikud prognoosisid
21sendist kahjumit aktsia kohta. Käive ulatus 149,6 miljonile
dollarile see on ligi neli kor–

2,2

miljardi dollariga oli esimeses
kvartalis kahjumis Snap.

da rohkem kui eelmise aasta
samal ajal, mil müügitulu saadi 38,8 miljonit. Analüütikud
prognoosisid 158,3 miljoni suurust käivet.
Snapi igapäevaste kasutajate
arv kasvas 166 miljonini, mullu neljandas kvartalis oli arv
158 miljonit. Ühe kasutaja kohta teenitikäivet 90 senti, eelmises kvartalis oli see 1,05 dollarit.
Snapi aktsia kukkus kauplemispäeva jooksul 1,5 protsenti.
Järelturul odavnes aktsia veel
23,1 protsenti ning jõudis madalaimale tasemelealates IPOst.
ÄRIPÄEV.EE

algusest

tootlus (p.a),

12 kuud

3 aastat

fondimaht

%

5 aastat

Trigon Balti Fond C, EUR
Trigon Uus Euroopa Fond C, EUR

19,76

20,46

20,06

6,47

5,10

14,53

15,12

10,41

31,65

32,78

32,13

11,60

15,22

33,56

8,77

12,40

1 488 614,62
107 304 285,18

Trigon Venemaa

24,58

25,45

24,95

20,71

0,37

59,09

18,04

3,84

14 034 987,40

Top

Picks Fond C, EUR

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,

info@lhv.ee, www.lhv.ee
Nordea Pensions Estonia AS Liivalaia
45/47, Tallinn 10145, tel 7101250, 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 Liina Laks

tel 667 0097
12. mai 2017

toimetajad@aripaev.ee
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OMX TALLINN

52 nädalat
Tallinna börsi üldindeks,

kajastab põhi- ja
lisanimekirja aktsiate liikumisi.

Võtsin kasumi
kalakasvatusest

1128,02

-0,35%

~

1130
1085

1040

995

Norra lõhetootja osakaal on minu portfellis nii
suur, et olen korduvalt mõelnud seda kärpida.
Eile teatas Leroy Seafood aegade parimatest kvartalitulemustest. Aktsia reageeris
langusega, sest väljavaated teiseks kvartaliks on kehvemad.
Olengi siin olnud kahvlis olen lubanud müüa, kuid viimasel ajal on aktsia jälle tõusnud, nõudlus kala järelepüsib kõrge ja hinnad on kõrged.
Ka sellerekordtulemuse taga oli just
kala kõrge hind. Leroy ärikasum enne korrigeerimist bioloogiliste varade tegeliku
turuväärtusega kasvas esimeses kvartalis
1,28 miljardile Norra kroonile, võrreldes
584 miljoni krooniga läinud aasta esimeses kvartalis. Käive kasvas mullusega võrreldes 43%, läinud aasta 3,8 miljardilt Norra kroonilt 5,5 miljardile kroonile. Välja
püütud forelli ja lõhe kogus kasvas 13%.
“2017. aasta esimeses kvartalis saab
Leroy Seafood teatada suurimastkäibest ja
läbi kogu grupi ajaloo parimast ärikasumist ühes kvartalis,” ütles Leroy Seafoodi
tegevjuht Henning Baltestad.
Leroy on pärast kahe firma Havfisk ja
Norway Seafoods ülevõtmist Norra turul
suurim tegija ka valge kala tootjana ning
on selles segmendis ka maailmaturul tugevas positsioonis. Aasta on alanud hästi,
kommenteeris tegevjuht. Teised Norra kalatootjad Marine Harvest ja Salmar teatasid sel nädalal samuti rekordilistest tule-

Ka kala kõrge
hind pole ainult

hea uudis. See
on märk, et
Norra kala ja

–

mereandide
tootjatel on
väga raske

950
06

TASUB TEADA

suurendada.
investor Toomas

Tehingupäev 11.05.2017
Saadud kasum kokku: 4716,45 eurot
Soetusmaksumus: 213,83 NOK
Müügihind: 446,80 NOK
Tehingusumma: 93 828,00 NOK
Komisjonitasu: 140,74 NOK
Allikas: Swedbank

Norra kroonides
500

investeeringutel?
päevane muutus

–0,53%
väärtus 279 597,37 eurot

440,6

49% aktsiad / 44% raha / 7%

12.04.2016
ALLIKAS: BLOOMBERG

Apranga

kalahaiguste tõrjumise kulud on “erakorraliselt” suured. Seal on ruumi kulude vähendamiseks, samas kui järjest rohkem
panustatakse ennetusele.
Ka kala kõrge hind pole ainult hea
uudis. See on ühtlasi märk, et Norra kala ja
mereandide tootjatel on väga raske tootmismahtu suurendada. Samal ajal püsib
nõudlus tugev. Ja kasvab muu hulgas on
Norra edenenudkaubandussuhete taastamisel Hiinaga. Leroy hoiatab, et Norra kalakasvatajate jaoks on väga oluline toot-

BÖRSIKAUBAD

BÖRS

Värvilised metallid

10.05

USD/t

Nafta IPE, bbl
Nafta NYMEX, bbl

50,87

t

520,00

Mootoribensiin,

Diislikütus,

47,98

t

Kerge kütteõli,

t

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

Põllumajandus

452,25
443,75

Tina LME

305,25

Tsink LME

11.05

Valge suhkur NYSE LIFFE,

134,30

USD/t

Rapsiseemned NYSE

449,70
1984,00

149,90

LIFFE Pariis

2176
9245
19750

2609

Väärismetallid
USD/unts,

=

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

5537,5

3,292

nael 453,59 g
Kohv NYBOT, USc/nael

1875

11.05

EUR

%

–1,26

–1,39
–1,73

–2,33
–4,38

PANE TÄHELE
Nafta hind võttis suuna üles.
Brenti barrel ületas 50 dollari piiri.
Crocsi aktsia tõusis. Teade, et
ettevõte loodab marginaale parandada, kergitas aktsia hinda üle
17 protsendi.

SINU ARVAMUS

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

P/E

P/B

ROE

divid.
tootlus

Iisraeli Teva müüb äriüksusi.
Maailma suurim geneerikaravimite tootja peab maksma ligi
36 miljardi dollari suuruse võla.

Helsingi

11.05
muutus

aktsia
hind, EUR

eelm,

P/E

P/B

%

divid.
tootlus

1,330

-1,48

4 999

15,6

4,9%

0,77

0,8%

Alma Media

5,69

0,35

19,6

4,2

2,8

Baltika
Ekspress Grupp

0,287

2,50

61,3

4,1%

2,52

0,0%

Citycon

2,31

0,44

15,4

0,9

6,3

1,320

0,76

3 003
700

9,0

9,1%

0,82

4,5%

Elisa Comm.

33,53

-0,15

20,3

5,1

4,5

Harju Elekter
LHV Group

4,300

0,23

48,3%

1,30

4,2%

Finnair

5,40

1,12

-

0,8

-

9,500

0,00

20 315
197 026

2,7

12,5

21,0%

2,62

1,6%

Fortum

13,83

-0,14

24,3

0,9

-

9,480

1,07

27,5

5,0%

1,37

4,3%

HKScan

3,37

0,00

-

0,5

4,7

1,390

-1,42

105 041
8 216

14,7

8,9%

1,31

6,5%

-0,61

49,1

2,1

4,5

-1,73

193 221

8,9

26,6%

2,37

5,9%

Kesko
Neste Oil

44,23

1,700

37,53

-0,85

-

2,4

3,5

0,380

0,00

1,9%

0,65

0,0%

Nokia

5,65

0,27

-

1,7

-

1,06

570
3 800

33,6

1,900

-

-2,7%

1,24

0,0%

Olvi

29,30

-0,91

17,3

2,9

2,6

Arco Vara

Merko Ehitus
Nordecon

=

Kuld COMEX
Plaatina NYMEX

1221,81

PRFoods
Pro Kapital Grupp

911,80

Silvano FG

2,980

0,34

13 187

11,5

24,2%

2,79

3,4%

PKC Group

23,55

0,00

36,1

3,6

-

Pallaadium NYMEX
Hõbe COMEX

805,93

Skano Group

0,590

0,00

-

126,0

0,59

7,11

-0,63

-

0,5

-

Tallink Grupp

0,938

-1,26

107034

14,3

0,78

0,0%
3,2%

Stockmann

16,25

-23,0%
5,4%

Stora Enso

11,47

0,79

-

1,5

-

13,300

0,76

26 784
60 209

13,9

20,1%

2,81

4,1%

24,78

0,28

-

1,7

3,8

7,45

-0,33

-

1,6

3,0

373

Tallinna Vesi
Tln Kaubamaja

Euroopa Keskpank

Austraalia dollar

AUD

1,474

Singapuri dollar

SGD

1,535

Bulgaaria leev
Hiina jüaan

BGN

1,956

Suurbritannia nael

GBP

0,840

CNY

7,512

Šveitsi frank

CHF

1,095

Hongkongi dollar
India ruupia

HKD
INR

8,473

DKK
THB

7,441

70,239

Taani kroon
Tai baat

37,826

JPY

123,840

Tšehhi kroon

CZK

26,642

CAD

1,491

Türgi liir

TRY

3,906

KRW

1234,980

Ungari forint

HUF

310,590

Norra kroon
Poola zlott

NOK

9,444

USA dollar

USD

1,088

PLN

4,218

Rumeenia leu

RON

4,550

Kanada dollar
Korea won

käive,

eelm,

Olympic EG

unts 31,105 g

VALUUTA

Jaapani jeen

muutus

hind, EUR

–0,78

Müüs: 11. mail 240 Leroy Seafoodi aktsiat hinnaga 36,36 eurot aktsia. Tehingusumma oli 10 043,35 eurot. Teenustasu oli
15,06 eurot.
Müüs: 9. jaanuaril 442 Ryanairi aktsiat hinnaga 14,68 eurot aktsia. Tehingusumma oli
6488,56 eurot. Teenustasu oli 14,06 eurot.

11.05
sulgemis-

nüüd see, et blockchain’i tehnoloogia on tõenäoliselt suurema
potentsiaaliga kui bitcoin ise,” ütles Kashkari.
Sel aastal on bitcoini populaarsus
ka ametivõimude seas kasvanud.
Hiljuti legaliseeris bitcoini maksevahendina Jaapan, Venemaa
püüab krüptoraha turgu aga reguleerima hakata.

Viimased tehingud

Tallinn
aktsia

Alumiinium LME
Vask LME
Plii LME
Nikkel LME

0,12
–0,13

Berkshire Hathaway B-aktsia
Tallink
Microsoft
Olympic EG
Leroy Seafood

11.05.2017

mismahtu suurendada, et suuta globaalses konkurentsis püsida. Muidu on hind
liiga kõrge.
Teise kvartali kohta teatas Leroy, et
tootmismaht tuleb esimese rekordilise
kvartaliga võrreldes “oluliselt” väiksem.
Mis tähendabka “oluliselt” tagasihoidlikumat majandustulemust.
Otsustasin, et müün neljandiku oma
Leroy aktsiatest maha. Rekordiline kvartalitulemus on minu arvates sobiv hetk seda teha, sest olen ammu tahtnud selle aktsia suurt osakaalu oma portfellis vähendada. Seda vaatamata sellele, et Bloombergi koondatud analüütikute arvamustes
domineerivad osta-ja hoia-soovitus ning
kaotan 300 eurot dividendi.

USD

0,79

Apple
300

tehnoloogia perspektiividest.
“Minu arvates on üldine tarkus

1,08

Ryanair

–

11.05

võlakirjad

Baltic Horizon Fund
Statoil

–

Kütused

esimest korda 1700 dollarile, kuid
veel aprilli lõpus maksis valuuta
1100 dollarit.
Alates esmaspäevast on bitcoini turuväärtus tõusnud lausa
3 miljardi dollari võrra, 29,53 miljardile. Alates aasta algusest on
krüptoraha kallinenud 81 protsenti. Sellel nädalal on bitcoinile hoogu juurde andnud Minneapolise
Föderaalreservi president Neel
Kash kari, kes rääkis blockchain’i

Kuidas läheb Toomase

400

–

1132,03

955,95

Neljapäeval tõusis bitcoini hind

aktsiate päevane muutus protsentides

Leroy teatas, et igasuguste kahjurite ja

04

ligi 4 protsenti, 1825 dollarile, selgus Coindeski hinnaindeksi andmetest. Teisipäeval Jõudis bitcoin

PORTFELL

HIND

Edasi läheb keerulisemaks

02

Bitcoini hind tõusis
üle 1800 dollari

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.

Leroy Seafoodi aktsia pakkus
aasta jooksul küllaga närvikõdi

mustest.

12

10

KRÜPTORAHA

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

Investor Toomas võttis
kasumit

Kogus: 210

tootmismahtu

08

perioodi kõrgeim
perioodi madalaim

Trigon PD
Baltic Horizon Fund

9,210

-0,22

0,665

9,02

1,314

1,08

951
2 628

14,6

15,4%

2,25

6,8%

142,0

-2,1%

1,25

0,0%

-

-

-

-

UPM
YIT

Kymmene

aktsia

hind, EUR
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Riia

Apranga
aktsia

sulgemis-

hind, EUR

muutus
eelm, %

P/E

P/B

11.05

Vilnius

P/E arvutatud viimase nelja kvartali vahearuande (kui on olemas, siis rahvusvahelise raamatupidamisstandardi(IAS)
kohase) konsolideeritud koondkasumi emaettevõtja osa põhjal

divid.

tootlus

muutus
eelm, %

P/E

P/B

divid.

tootlus

2,62

-4,38

-

2,6

6,1

Invalda

4,370

-3,96

-

1,1

-

Linas Agro
Panevezio Statybos

0,647

-0,46

15,8

0,6

-

1,000

1,11

-

1,6

-

Grindex

6,18

-1,44

16,2

0,5

-

Latvijas Gaze

8,90

0,11

11,0

0,6

-

Siauliu Bankas

0,496

-0,20

2,2

1,3

-

Olainfarm

9,91

-0,40

14,0

1,5

-

Snaige

0,295

0,00

-

0,5

-

SAF Tehnika

4,45

0,00

14,0

1,2

-

ALLIKAS: BLOOMBERG KELLA 17 SEISUGA

EUR/SEK

EUR/RUB

Baltika

Apranga

9,6440

62,0361

2,50%

-4,38%

LOE VEEBIST
Värsked börsiuudised: www.aripaev.ee/bors

Turuülevaade: investor.aripaev.ee

reklaamitoimetaja Marina Altmaa

tel 667 0161
12. mai 2017

marina.altmaa@aripaev.ee

reklaam

KÕIGE KINDLAM ON
HOIDA OMA RAHA SEIFIS!

–

–

–

–

–

–

Seifide müük, rent, hooldus, paigaldus, avamine ja taastamine
Paberipurustajate müük, rent ja hooldus
Trepikärude müük, hooldus ja kasutajate koolitamine
Euro € tooted, detektorid, sorteerijad
Raskete esemete transport ja paigaldus, eritõsted
Insener-tehnilised lahendused, projekteerimine

Well Done Grupp OÜ
Tuuliku tee 4f, 10621 Tallinn
tel 506 8084

welldone@welldone.ee
www.welldone.ee

www.seifid.ee

Äripäev
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Kindlaim viis
saavutada edu,
on teha koostööd
parimatega!
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