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-40%

(v.a sokid, sukkpüksid, põlvikud, pesu,
ööpesu, hommikumantlid)
Pakkumine kehtib Kadaka, Järve,
Pirita, Põltsamaa ja Hiiumaa Selveris
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Veisevälisfilee lõigud jõhvikatega,
Rakvere LK,
540 g, 9,06/kg

0

89
1

35

34%

Vähendatud rasvasisaldusega
margariin Voila, Felix,
400 g, 2,23/kg

Piltidel on illustreeriv tähendus ja pakkumine kehtib kuni kaupa jätkub
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Suhkur,
1 kg

Marineeritud küüslauguga pikitud
kaelakarbonaad, Oskar,
kg
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Venelased
panevad
peo püsti
Ees ootavaks aastavahetuseks on
Eestisse Venemaalt oodata rekordilisi 77 000
jõukat turisti
kelle pidudel
voolab
šampanjat
jõgedena.
lk 10

Kullaauk
prügimäel
Suletud Kudjapäe prügilas toimub
uudne asi kogu Euroopa jaoks: vana
sodi pannakse raha teenima. lk 6

Lätil oma Savisaar
Riia linnapea kasutab valimiste eel
Tallinnast tuttavaid nippe: autojuhid
saavad tasuta bussiga sõita. lk 9

Eesti teadlane sai Euroopa
tähtsaima uuringutoetuse

Foto: Lauri Kulpsoo

M

aaülikooli professor Ülo Niinemets
sai taimede stressisignaalide uurimiseks suurima ja prestiižseima ehk
Euroopa teadusuuringute nõukogu (ERC)
tippteadlase 2, 3-miljonise toetuse. Asjatundjate sõnul on tegemist tunnustusega, milletaolist ei ole Eesti teadusele varem osaks

saanud. Niinemets pole mitte ainult esimene eestlane, kes on selle teadustoetuse saanud, ka Ida-Euroopas on vaid üksikuid selliseid teadlasi. Sama grandi on pälvinud mitmed hilisemad Nobeli preemia laureaadid.
Niinemets on tõeliselt rahvusvahelise haardega teadlane, kelle 20-liikmeline

uurimisrühm teeb tihedat koostööd maailma tippülikoolidega. Tema eesmärk on välja
selgitada, kuidas taimede eritatavad lenduvad stressisignaalid mõjutavad maakera kliimat. See võib omakorda anda kogu maailmale kauaotsitud võtme kliimamuutustega
seotud probleemide lahendamiseks. 1 lk 2–3

LAUPÄEVAL, 15. DETSEMBRIL
SAABUB MÜÜGILE

„RISTUMINE
PEATEEGA”
VAID

4,99€
FILM!

+1,15 € PÄEVALEHE
VÕI LP EEST

Info ja tellimine: eestifilm.epl.ee

2

Mustpeade maja saatus

Uudised

Aastast 1905

Juhtkiri

Eesti Päevaleht | reede, 14. detsember 2012

Toimetaja: Maris Meiessaar, tel: 680 4400, e-post: uudised@epl.ee

Üha tihedama
liidu poole

E

ile astus Euroopa järgmise sammu pangandusliidu suunas: liidu rahandusministrid jõudsid
kokkuleppele, et Euroopa Keskpank saab ülesande hakata 200 euroala suurema panga järele
valvama. Pangandusliidu tegeliku toimimahakkamiseni
läheb küll veel aega, aga suundumus on endine. Turtsudes ja vastu tõrkudes, aga siiski liigub EL „üha tihedama liidu” poole.
Ilmselt jääb pangandusliidu loomine aastaks-paariks
viimaseks suureks asjaks, mida liidu tihendamiseks
ette võetakse. Jutuks on küll olnud muudki Euroopa
tihendamise ideed, nagu euroala rahandusministeerium
või ühine eelarve, aga tõenäoliselt lükatakse katsed need
realiseerida Saksamaa ja europarlamendi valimiste ja uue
Euroopa Komisjoni ametisse nimetamise järgsesse aega.
Saksamaa föderaalvalimised toimuvad 2013. aasta
sügisel, europarlamendi valimised 2014. aasta juunis
ja uus Euroopa Komisjon astub ametisse 2015. aastal.
Suveräänsuse Brüsselile loovutamine on emotsionaalne
teema, seepärast ei julgeta uute suurte, Euroopa
aluslepingute muutmist nõudvate reformide teemat enne
valimisi üles võtta, sest need oleksid hea kampaaniateema
euroskeptikutele ja üldse opositsioonile. Pangandusliit
ja rahanduspoliitika
põhjalikum
Ooterežiimile
koordineerimine on
niigi suur tükk alla
Järgmised suured liidu juba
neelata.
tihendamise ideed
Kahtlusi „üha
tihedama liidu” suhtes
lükatakse ilmselt
tekitab see, et inimesed
2015. aastasse.
pole kindlad, kes sellest
kaotab ja kes võidab.
Eesti seisukohast on asi tegelikult küllalt lihtne. Esiteks,
geopoliitiliselt eelistab enamik meist olla Brüsseli, mitte
Moskva võimuväljas ja see eeldab tugevat Euroopa Liitu.
Teiseks, Euroopa Liidu fondidest on saanud praktiliselt
ainus Eesti riigi investeeringute allikas, nendeta oleks
meie riigirahanduse seis nutune. Lõuna-Euroopa kriisi
kustutamise lõplik hind on küll veel teadmata, aga suure
tõenäosusega jääb see ikkagi selgelt alla otsestele ja
kaudsetele kasudele, mis EL-ist Eesti-sarnasele väikesele
riigile tõuseb.
See mõttekonstruktsioon lööb vankuma, kui eeldada,
et eurokriisi eurot säilitamata lahendada ei suudeta.
Tunneli lõpust praegu palju valgust veel ei paista, aga
mõned kiired siiski on. Näiteks tugevama majandusega
euroriikides on tööjõu reaalkulud viimastel aastatel
kasvanud, kriisiriikides aga vähenenud. Just seda
kriisiriikide konkurentsivõime taastamiseks vaja ongi.
Protsess ei ole kiire, aga seda pole olnudki põhjust
oodata. Kui sellele lisaks kriisiriikide võlakoorem osaliselt
maha kanda, siis võib neist jälle asja saada. 1

repliik

5000 elanikku pole piir

V

õimekas omavalitsus algab 5000 elanikust, teavad
kõikvõimalikud eksperdid kinnitada. Nüüd, mil rahvaloenduse andmed on elanike arvu vähenemise päevselgeks teinud, tugevneb ilmselt veelgi surve kõik allapoole seda piiri jäävad omavalitsused kinni panna. Tõsi, mõne
valla ja linna toimevõime on tõesti varsti ohus: kui ikka
kümnendiga kaob 10–30% elanikke, siis pikka pidu pole.
Ent Eestis leidub ka hulk omavalitsusi, mis jäävad alla
5000 elaniku piiri, aga saavad oma asjadega kenasti hakkama. Sajandi alguses oleksid reformijad ilmselt kinni pannud ka Ülenurme valla, kus elas 4780 inimest. Nüüd on
seal 7751 elanikku. 1 Priit Simson
Lk 4: apteekide asutamispiirangu kaotamine ei suurendaks
tervendavat konkurentsi, kirjutab Katri Paas-Mohando.

Tallinna halduskohus rahuldas täna Tallinna linna kaebuse valitsuse korraldusele tagastada Mustpeade maja Mustpeade vennaskonnale. Kohtuotsusega ei otsustatud lõpli-

Teadusauhind
kult vara tagastamise küsimust,
kuid valitsus peab linnavolikogu ettepaneku uuesti läbi vaatama, ütles kohtu pressiesindaja Anneli Vilu ERR-i uudisteportaalile. ERR

Noore teadlase preemia läks teadlasele ja arstile Jaak Kalsile. Veresoonekirurg Kals, kelle juhendada
on praegu kolm doktoranti, kinnitab, et eduka teadustöö tegemiseks ei pea Eestist lahkuma. ERR

Maaülikooli teadlan
prestiižseima 2,3 mil
Toetuse saaja Ülo Niinemetsa sõnul on taimede
rolli maakera kliimas senini suuresti alahinnatud.
Viie aasta peale jagunev rahasüst kulub teadusseadmetele ja uurimisgrupi suurendamisele.
Teadusasjatundjate sõnul näitab toetuse saamine
Eesti teaduse läbimurret kõrgeimasse tippu.
Urmas Jaagant

urmas.jaagant@epl.ee

Ülisuur tunnustus, tipptase,
prestiižseim võimalik, ülisuur
konkurents – selliste sõnadega iseloomustavad teadusasjatundjad ja kõrgkoolijuhid
Euroopa teadusuuringute
nõukogu (ERC) 2 260 000 euro
suurust tippteadlase uurimistoetust, mille pälvis maaülikooli professor Ülo Niinemets.
Taimefüsioloog Niinemets
on esimene eestlane, kes on
sellise teadustoetuse saanud.
Õigupoolest pole ka IdaEuroopas väga palju neid, kes
on ERC tipptoetuseni jõudnud. Selle saajate hulgas on
aga mitmeid Nobeli preemia
laureaate.
Projekt ise, mis Niinemetsale edu tõi, on erakordselt
ambitsioonikas ehk täpselt see,
mida ERC sellise toetuse jaoks
ootab. Projekti „SIP-VOL+”
eesmärk on mõista, mismoodi mõjuvad taimede eritatavad
lenduvad stressisignaalid maakera kliimale.

Lahendab globaalset muret
„Taimed on globaalselt kõige suuremaks orgaaniliste
ainete emiteerijateks. Taimne emissioon ületab inimtekkelist emissiooni ligi kümnekordselt,” selgitab Niinemets.
„Kui senini on uuritud eelkõige emissioone teatud pidevalt emiteerivatel liikidel, siis
praktikas hakkab iga taimeliik emiteerima stressitingimustes. Kuna stressitingimused on looduses taimede elus
tavapäraseks olukorraks, siis
„SIP-VOL+” testibki hüpoteesi, et taimede rolli maakera kliimas on senini suuresti
alahinnatud.” (vt lisalugu)
Seega aitaks taimede stressiemissiooni mõistmine ennustada õhukvaliteeti ja kliimat.
„Me üritame lahendada globaalset probleemi täiesti uudse
vaatenurga alt,” viitab ta kliima muutumisele. „See on väga

interdistsiplinaarne projekt,
mis ühendab endas molekulaarseid, organi ja taime tasemel, koosluste tasemel ning
bioomide ja planeedi tasemel
uuringuid.”
Niinemets ei kandideerinud
sellele uurimistoetusele esimest korda. ERC paneel soovitas tema projekti finantseerida ka ühel varasemal aastal,
kuid vahendite piiratuse tõttu pandi projekt ootenimekirja. Tänavu esitas Niinemets
täiesti ümber tehtud taotluse
ja paneeli üksmeelse hinnangu
kohaselt arvati see A-kategooria ehk kohe finantseerimisele minevate projektide hulka.
Ülisuure konkurentsi tingimustes ei tehta kellelegi eeliseid, kõik teadlased kandideerivad võrdsetel alustel, selgitab
Niinemets. „Tegemist on avatud mitmevoorulise konkursiga ning finantseerimise ainsaks
kriteeriumiks on teadlase ekstselentsus. Hinnatakse teadlase
seniseid saavutusi ning projekti kvaliteeti,” ütleb professor.
Nädala alguses sai toetuseleping Brüsselis viimase allkir-

ta lootust. Projekti asjus tehakse koostööd Helsingi ülikooli,
Barcelona autonoomse ülikooli, Rumeenia Aradi ülikooli,
Forschungzentrumi Karlsruhe
ja Frankfurdi ülikooli ja Harvardi ülikooliga.

Palgad Euroopa tasemele
„Grant võimaldab töös osalevate teadlaste palga tõsta Euroopa tasemele. Lisaks
liituvad projektiga kaks uut
järeldoktorit ja kaks doktoranti, kes tugevdavad just stressihormoonide suureskaalalisi
mõõtmisi ja globaalset modelleerimist,” avaldab Niinemets,
kuhu ta toetusraha suunab.
„Meil on maailmas unikaalne labor lenduvate ühendite
mõõtmiseks. Nüüd muretseme
prootontranspordi reaktsiooni massispektromeetri lenduvate ühendite voogude reaalajas mõõtmiseks.”
Maaülikooli rektor Mait
Klaassen ei varja rõõmu ega
uhkust: „Igal juhul võttis see
uudis sammu kohe pikemaks
ja kõrgemaks. Sellise rahvusvahelise grandi saamine on igale ülikoolile suureks tunnustuseks,
Mait Klaassen
et tehtav teadusmaaülikooli rektor
töö vastab kõrgeteKui Niinemets kõnepulti las- le standarditele. See
ta, läheb ta põlema ja innus- on suure ja pikaaegse töö tulemus.”
tub ise räägitavast väga.
Klaassen rõhutab, et 20 aasta eest
ja ja Niinemetsa projekti viie pääses Eesti teadus Nõukoaasta jooksul jõudev üle kahe gude võimu alt ja alles nüüd
miljoni eurone rahasüst on hakatakse jõudma Läänetõsiasi. Raha kulub uurimis- Euroopale kandadele astumimeeskonna täiendamisele ja ka se tasemele. „See näitab, kui
teadustehnika muretsemisele. aeglaselt muutuvad asjad teaJuba praegu töötab Niinemet- dusmaailmas. Tahaks muidusa tipptasemel taimefüsioloo- gi, et igas ülikoolis oleks selligia osakonnas ligi 20 teadurit seid teadlasi ja sellist tunnustust, aga eks me kõik areneme.
ja doktoranti.
„Meil on üldiselt noor ja 20 aasta tagune periood, kust
väga perspektiivikas uurimis- me tuleme, ei võimaldanud
rühm teaduse standardite jär- meil kuhugi kandideeridagi.”
gi keskmise vanusega 37 aasNiinemetsa iseloomustab
tat. Mitmed nendest saavad Klaassen kui hästi kommunitulevikus loodetavasti ka liid- katiivset teadlast. „Kui enariteks Eesti teaduses,” avaldab masti arvatakse, et teadlased

MEEDIKUTE KOLLEKTIIVLEPING

Välispoliitiline kuukiri Diplomaatia jätkab uuest aastast uue juhtkonnaga: jaanuarist lahkub ametist ajakirja senine peatoimetaja
Iivi Anna Masso, tema töö võtab
üle Kaarel Kaas. EPL

Haiglate liit ja arstide liit jõudsid eilsel kohtumisel kollektiivlepingu suhtes kokkuleppele ja
kolmapäeval antakse sellele allkirjad. Esialgsete plaanide järgi oleks leping pidanud allkirjad

HAIGUSED LEVIVAD TASAPISI

saama juba eelmisel nädalal, kuid
arstide liit ei läinud kohale, sest
mõnes punktis olid erimeelsused endiselt lahendamata. Need
lahendati eilsel kohtumisel.
EPL
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inimest on juba gripi tõttu hospitaliseeritud, hoolimata sellest, et gripihooaeg
alles algab. Detsembri esimesel nädalal pöördus üle-

KOMMENTAAR

Taivo Raud
haridus- ja teadusministeeriumi
teadusosakonna asejuhataja

Taimefüsioloogia professori Ülo Niinemetsa
tipptasemega laboris on võimalik kinni püüda
pea iga taimedelt erituv osake.
Foto: Lauri Kulpsoo

Ida-Euroopa teadlaste edukuse
määr on ERC grantide vallas olnud
seni suhteliselt tagasihoidlik, koore on riisunud ikka vanad teadusmaad Lääne-Euroopast. Kui nüüd
tuli selline grant meile, siis see näitab meie teaduse tegelikku konkurentsivõimet.
Meie teadussüsteem on väike, tippude hulk on väga piiratud.
Euroopa Liidu teadus- ja arendustegevuse 7. raamprogrammi raames oleme olnud üsna edukad.
Meie asutused on sealt toonud
märkimisväärseid summasid. ERC
grant on aga palju eksklusiivsem,
ikka gramm kõrgem tase.
Seni on mõjutanud edukust
suuresti meie väiksus ja ajalooline
taust. Need ei ole meie kasuks mänginud, kui on tulnud konkureerida
võrdsetel alustel vaba arenguga riikidega. Seda märkimisväärsem on
ERC grandi jõudmine Eestisse.

UURIMISTÖÖ
Kas taimed jahutavad
maakera kliimat?

Projekti „SIP-VOL+” eesmärk
on mõista, kuidas mõjutavad
taimede eritatavad lenduvad
stressisignaalid maakera kliimat. Taimede eritatavad ühendid osalevad maapinnalähedases õhukihis koostoimes teiste ühenditega keskkonnamürk
osooni moodustumises.
Oksüdeerunud taimsed
ühendid omakorda kondenseeruvad, moodustades õhus
aerosoole, ja osalevad pilvede
moodustumises, mõjutades
sellega päikesekiirguse atmosfäärist läbitulekut ja jahutades planeedi kliimat. Kui
seni on uuritud eelkõige teatud pidevalt emiteerivate liikide emissioone, siis tegelikult
hakkab iga taimeliik emiteerima stressitingimustes. Kuna
stressitingimused on taimede
elus tavapärane olukord, siis
„SIP-VOL+” kontrollibki hüpoteesi, et taimede rolli maakera
kliimas on alahinnatud. Muutuvas kliimas, kus taimede stressiepisoodide sagedus ja tugevus suureneb, on stressiemissiooni mõistmine õhukvaliteedi ja kliima ennustamiseks suure praktilise tähtsusega.

MIS SEE ON?
Euroopa teadusuuringute
nõukogu uurimistoetus

2007. aastal loodud Euroopa teadusuuringute nõukogu
(ERC) peaeesmärk on toetada
Euroopa kõrgetasemelisi teadusuuringud. Aastani 2013 on
nõukogul uuringute rahastamiseks laiali jagada üüratu summa – 7,5 miljardit eurot. Seni
on nõukogu asutamisest saadik
selle kaudu toetust saanud üle
3000 projekti. Nõukogust saadava toetuse erakordsust näitab see, et taotlusi on kuue aasta jooksul esitatud 31 000.
Nõukogu jagab nelja eri
granti, millest eksklusiivsemaid on Niinemetsa pälvitud
ERC Advanced Grants. Seda
antakse kõige riskialtimatele
projektidele. Advanced Grants
saab projekti toetada viie aasta
jooksul kuni 2,5 miljoni euroga,
erandjuhtudel 3,5 miljoni euroga. Niisiis sai Niinemets pea
suurima võimaliku rahastuse.

Ministeerium ootab
viie õppeperioodi
aruteluga praeguste
muudatuste lõpuni
Haridus
Koolijuhid soovivad
õppeaasta jaotada viide
võrdsesse ossa, ministeerium kardab segadust.
Dannar Leitmaa

dannar.leitmaa@epl.ee

Tartu Hugo Treffneri gümnaasiumis on õppetöö käinud juba aastaid viide võrdsesse õppeperioodi jagunenult.
Samm-sammult on sarnase
õppetöö jaotusega gümnaasiumiosades läinud kaasa ka
teisi koole, kuid Eesti koolijuhtide ühendus sooviks sellise muudatuse sisse viia üle
Eesti ja ka põhikoolides.
Inglise kolledži direktor
ja koolijuhtide ühenduse esimees Toomas Kruusimägi
leiab haridusministeeriumile saadetud pöördumises, et
seni kehtiv koolivaheaegade
süsteem jaotab õppekoormuse ebaühtlaselt.

Lisavaheaeg suve arvel
„Nii on see 2012/13. õppeaastal esimesel veerandil 35, teisel veerandil 39, kolmandal 50
ja neljandal 51 päeva,” leidis
Kruusimägi. „Uutele õppekavadele ülemineku üheks eesmärgiks oli õpilaste õppekoormuse vähendamine ja nimetatud eesmärki peaks toetama ka
õppekorraldus.”
Nii oleks koolijuhtide ettepanekuna võimalik muuta õppeperioodide pikkuseks keskmiselt 35 õppepäe-

va, mis tähendaks õpilastele
ühte lisavaheaega kevadel,
aga selle võrra ka õppeaasta
pikenemist.
Ministeeriumi avalike suhete osakonna konsultant Rein
Joamets tunnistab küll, et
ministeerium on sellist arutelu valmis alustama pärast praeguseid hariduskorralduslikke
muudatusi, kuid praegu tekitaks see liialt segadust.
„Viit õppeperioodi pooldasid Tallinna haridusamet ja
Pärnu linnavalitsus ning Eesti õpilasesinduste liidu küsitluse põhjal nooremad õppurid, ülejäänud olid praeguse
õppekorralduse poolt,” loetles Joamets. „Saatsime juunis
2012 oma koostööpartneritele
seisukohad koolijuhtide ühenduse ettepanekule viie õppeperioodi kehtestamise kohta. Saadud tagasiside põhjal
võib öelda, et pooldatakse
kindlate ja ühtsete vaheaegade säilimist, samuti ei soovitud õppeperioodi pikenemist
juunikuusse.”
Joametsa sõnul peaks
esmalt lahutama gümnaasiumi ja põhikooli, käivitama koolide rahastusmudeli ja
alles seejärel algaks arutelu.
„Samuti puuduvad konkreetsed uuringud, mis väidaksid,
et viieperioodiline õppekorraldus on õpilase tervise seisukohalt parem,” lisas ta. „Haridustöötajate liit jättis arvamuste
paljususe tõttu kindla seisukoha esitamata. Seega hetkel
jääme endiselt traditsioonilise
nelja õppeperioodi juurde.” 1

KÕIK
MAIUSTUSED
(kommid, kommikarbid, šokolaadid)

-25%
14.12 - 16.12.2012
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on omaette hoidvad, vaiksed, siis kui Niinemets kõnepulti lasta, läheb ta põlema ja
innustub ise räägitavast väga.
Ta oskab väga keerulised asjad
lihtsalt ja selgelt lahti rääkida.
Ta on positiivne teadlasetüüp,”
ütleb Klaassen.
Eesti teadusagentuuri juhatuse esimees Andres Koppel
ütles, et Niinemetsa saadud
uurimistoetus on erakordselt
rõõmustav ja näitab, et Eesti teadlased on teadusmaailmas kõige kõvemas võimalikus konkurentsis. „Nii-öelda
ERC algaja teadlase grandi
on saanud kaks Eesti teadlast
– Lauri Mälksoo ja Tambet
Teesalu, mõlemad Tartu ülikoolist. Niinemets aga osales
profikategoorias,” räägib Koppel. „Seal osalevad ainult erakordselt tugevad teadlased –
cutting-edge ehk eesliiniteaduse tegijad.”
Niinemetsa toetuse kõige
suuremat kasu näeb Koppel
selles, et see julgustab ka teisi Eesti teadlasi. „Innovatsiooni puhul öeldakse, et kui ülikooli parkimisplatsile ilmub
punane Ferrari, läheb leiutamine moodi,” näitlikustab
Koppel. „Loodetavasti annab
tippgrant nakkavat eeskuju ja
on tõendiks, et Eestis on teadlasel võimalik jõuda absoluutsesse tippu.” 1

••• Vabariigi kuulsaim horoskoobivõlur Igor Mang ennustab endiselt õigesti.
••• Rait Maruste: rahvavõimust.
Ikka ausalt.
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Toimetaja: Maris Meiessaar, tel: 680 4400, e-post: uudised@epl.ee

e sai Euroopa
joni eurose toetuse

miste hingamisteede viirusnakkuste tõttu arstide poole 3320 inimest. Haigestunute
üldarvu osas eelneva nädalaga võrreldes olulist muutust ei
olnud. EPL

Täna
digilehes

Uudised

KAAS DIPLOMAATIASSE

4

Arvamus

MEEDIAST

RIIGIKAITSEST

INTEGRATSIOONIFILMIDEST

SULETUSEST

Ajakirjandus/ajakirjanik ei oma/jaga enam sedasama võimulolija ülevalt alla vaatavat positsiooni.
Ajakirjanik on ühiskonna hierarhias oma privilegeeritud kohta kaotamas. Languse tunnetus võib
tipus olijate vastu tekitada kibestust.

Et kaitseliit suudaks edukalt täita uusi
ülesandeid lisaks praegustele, vajab organisatsioon märkimisväärselt elukutselist
lisapersonali.

Keit Pentus-Rosimannus, Kristiina Ojuland, Andrei
Korobeinik, Mati Raidma ja teised, projektis „Tuntud ja tundmatu Eestimaa” 18 esinejast koguni 8,
luiskasid, et ei saanud arugi, et neist filmi tehti.

KAITSEEKSPERT KAAREL KAAS KAITSELIIDULE ARENGU-

EESTI EKSPRESSI PEATOIMETAJA JANEK LUTS MISA REFORMIERA-

Mõnikord on nii, et kui
on väga kõrge või paks
sein ees, siis sinna tuleb
mingisuguse instrumendiga pragu lüüa.

TALLINNA ÜLIKOOLI DOTSENT ANDRES JÕESAAR (POSTIMEES)

KAVAS UUTE ÜLESANNETE ANDMISEST (POSTIMEES)

KONDLIKEST PROPAGANDAFILMIDEST

PROFESSOR REIN RAUD (ERR)

APTEEKIDE asutamispiirangu kaotamine ei suurendaks konkurentsi
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Toimetaja: Priit Simson, tel: 680 4400, e-post: arvamus@epl.ee

Apteegiturul konkurentsi
säilitamisest
Katri PaasMohando
dr. jur., advokaadibüroo LAWIN
vandeadvokaat

Õ

i g u s k a n t s l e r,
riigikontroll ja
konkurentsiamet
on viimase aasta
jooksul teravalt rünnanud
ravimiseaduses sisalduvat
apteekide asutamispiirangut ja
teinud ettepanekuid selle tühistamiseks. Väidetavalt teenib
asutamispiirang turul kanda
kinnitanud suurte jaekettide
ja nende omanike huve.
Kuid tänane konkurentsiolukord Eesti ravimimüügi
turul ei ole tekkinud asutamispiirangu tõttu, vaid juba enne
selle kehtestamist. Samuti ei
ole majanduslikult realistlik,
et jaeturule sisenemise piirangute tühistamise tagajärjel suureneb tegelik konkurents hulgiturul: Eesti turg pole uutele
tulijatele atraktiivne juba ainuüksi turu väiksuse tõttu.
Praegu on apteegiturg
omandipõhiselt jaotunud

kaheks: poolte apteekide omanikud on suured ja ülejäänute
omanikud väikesed ettevõtjad.
Ärimudeli tegutseb 2/3 apteekidest suurtes apteegikettides
ja 1/3 iseseisvalt, kusjuures 1/3
väikeapteekidest on liitunud
suurte hulgimüüjatega seotud
kettidesse. Selle tulemusel on
kogu ravimimüügi turg olulises osas kahe suurema kontserni käes ja konkurents selles
sektoris ei ole kuigi tihe. Juba
praeguse ravimiseaduse väljatöötamisel mööndi seda probleemi, kuid leiti, et drastiliste
meetmete jaoks on hilja.
Ketistumist ja erinevate tasandite lõimumist oleks
olnud võimalik reguleerida
apteekide omandile seatud piirangutega. Mitmetes EL-i liikmesriikides (nt Austrias, Prantsusmaal, Saksamaal, Soomes
ja Taanis) kehtivad piirangud,
mille kohaselt võib kas apteek
tervikuna või enamusosalus selles kuuluda üksnes farmaatsiaspetsialistile. Sedalaadi apteekide omandipiirangud kehtisid
lühikest aega ka Eestis, kuid
piirangud tühistati 1996. aastal.

A

lternatiivina oleks
hulgi- ja jaetasandite lõimumist
olnud võimalik
piirata hulgimüüjatel apteekide omamise keelamisega,
nii nagu on keelatud praegu

HILLAR METSA METSIK MAAILM

Eestis kehtiva ravimiseaduse
alusel apteeke omada ravimitootjatel ja tervishoiuteenuse
osutajatel. Siiski leiti praeguse
ravimiseaduse menetlemisel, et
lõimumiseelse olukorra taastamine oleks hulgimüüjate
suhtes liiga koormav ettevõtlusvabaduse piirang, ja seda
ei kehtestatud. Kuna hulgi- ja
jaemüügi lõimumise ja ketistamise vastased vahendid jäeti
õigel ajal kasutusele võtmata,
on nüüd vigu raske parandada.

Asutamispiirangu
kaotamine võib kaasa
tuua soovitule hoopis
vastupidise efekti.
Tänane konkurentsiolukord apteegiturul
ei ole tekkinud asutamispiirangu tõttu.

Ketivälised kaotavad
Oluline on aga vältida uusi
vigu. EL-is kehtivaid apteekide
asutamispiiranguid põhjalikult
analüüsinud Austria terviseinstituut on leidnud,
et asutamispiirangu kaotamine ja
turu liberaliseerimine ei ole aidanud parandada ravimite
kättesaadavust ja on
teeninud
pigem lõimunud kettide huve.
S e d a
järeldust toetab ka konkurentsiloogika.
Pärast asutamispiirangu kaotamist tiheneks
konkurents praegustes tõmbekeskustes veelgi, sest oleks

võimalik asutada uusi apteeke. Linnapiirkondade tihenenud konkurentsis ei pruugi aga
mitte kõik apteegid ellu jääda. Apteekide finantsseisundi
analüüsist nähtub, et ka praegu tulevad apteegid vaevu ots
otsaga kokku, seda isegi linnas. Tiheda konkurentsi tingimustes suudavad kauem vastu
pidada kõigepealt suurettevõtjatele kuuluv pool apteegiturust, seejärel ketiapteekidega
liitunud väikeapteegid. Kõige
halvemasse seisu jäävad iseseisvad apteegid. Ketiapteegid
on võimelised kahjumit pikema perioodi jooksul kandma,
mis aitab neil iseseisvad apteegid turult välja tõrjuda. Seega
võib asutamispiirangu kaotamine kaasa tuua soovitule
hoopis vastupidise efekti.

U

Foto: Shutterstock

u t e
apteekide
avamine tõmbekeskustes võib samas
tekitada olulisi
tööjõuprobleeme
ja survet palgakulu
kasvuks maa-apteekidele, kuna iseäranis
maapiirkondades on farmatseutide ja proviisorite
arv piiratud. Maa-apteekide palgatase on linnaapteekidega võrreldes oluliselt

madalam. Kui tõmbekeskustes avatavad uued apteegid
ahvatlevad praeguseid maaapteekide töötajaid kõrgema
palgaga, võib nii mõnigi
maa-apteek jääda tööjõuta ja
olla seetõttu sunnitud uksed
sulgema. Kuigi ka tihenenud
konkurentsis ei jääks ilmselt
kõik linnaapteegid ellu, ei
vabaneks sellest tööjõudu
maa-apteekidele, sest maaapteek ei jõua maksta palka,
mis meelitaks kord linna läinud apteekri maale tagasi.
Kahjuks on siin liiklus ühesuunaline: maalt linna. Kord
juba suletud maa-apteekide
taasavamine on oluliselt raskem kui praeguste maa-apteekide säilitamine.
Kokkuvõttes võib praegu
kehtivale apteekide asutamispiirangu süsteemile teha etteheiteid ja kindlasti vajaks süsteem korrastamist (eelkõige
tegevuslubade väljaandmisega seotud liisuheitmise protseduuri ja n-ö konnahüpete
osas). Küll ei ole aga mõistlik
tormata ilma korraliku majandusanalüüsita asutamispiirangut täielikult kaotama, sest see
võib konkurentsi ravimiturul
veelgi vähendada. Praegused
asutamispiirangud hoiavad ära
uute apteekide massilise avamise suurettevõtjate poolt ja
vähendavad nii survet väikeapteekidele, sh ka liitumaks
apteegikettidega. 1

LUGEJAKIRI

Sõduri asemel päästjaks
••Eestis jaguneb riigikait-

se ehk ajateenistuse kohustus
kaheks: kaitseväeteenistus ja
asendusteenistus. Kui kaitseväeteenistusega on kõik isiklikult või kaudselt kokku puutunud ja teavad, mis see on,
siis asendusteenistus on seni
olnud vaid meedias marginaalne ja igapäevapraktikas vähene.
Aastas asub asendusteenistusse
umbkaudu 30–40 kutsealust.
Mina tahtsin oma ajateenistuskohustust täita, kuid ei soovinud seda teha kaitseväes, niisiis läksin 12 kuuks Tartu laste
turvakodusse. Asendusteenistus on sobiv alternatiiv kõigile,
kes on samas olukorras.
Tundub vajalik, et Eestis
oleks paremini korraldatud

kodanikukaitse ja seda võiks
alustada just päästeteenistusest. Praegu on see suund korraldamata ja keegi päästjana asendusteenistust läbinud
ei ole, kuid asja arutatakse ja
uue kaitseväeteenistuse seaduse jõustumise ajaks 2013. aasta
aprillis võiks asendusteenistus
päästjana olla laialdaselt kasutatav variant. Uue seaduse järgi saab asendusteenistust läbima hakata ka MTÜ-des. See
tähendab, et kõik vabatahtlikud päästekomandod saavad
potentsiaalseteks teenistuskohtadeks.
Arvestades riiklikku poliitikat koondada professionaalsed
päästekomandod suurematesse asulatesse, võiks asendustee-

nistuse päästesuuna prioriteet
olla vabatahtlike päästekomandode mehitamine selleks sobivate teenistujatega. See suurendaks igal aastal nende inimeste
hulka, kes võiksid ka edaspidises elus olla vabatahtlikud
päästjad ja kes saaks abiks olla
metsapõlengute kustutamisel,
reostuste ja õnnetuste likvideerimisel.
Totaalkaitse olukord hõlmab ka kõiki mittesõjalisi
struktuure. Kaitseväe juhataja Riho Terras on käinud välja asjaliku mõtte: „Eesti riigi
kaitsmist tuleb käsitleda laiemalt kui vaid läbi sõjalise prisma.” (PM 16.10)
Olav Kersen
asendusteenistuse läbinu

Reklaam

99

(164,70 €)

Frisco diivanvoodi

349
(598 €)

Kuumakse: 14 €

KINKEKAART

Ostes e-poest transport vaid

5€

sotka.ee

Kampaania pakkumised kehtivad 13.11.-17.12.12 või kuni kaupa jätkub.
Koostöös:

TEE OSTUD SWEDBANKI JÄRELMAKSUGA – 6 KUUD INTRESS 0%!

Teenuse pakkujaks on Swedbank Liising AS. Tutvu teenuse tingimustega kaupmehe klienditeenindaja juures, vajadusel konsulteeri asjatundjaga. Krediidi kulukuse määr on 10,65% aastas
järgmistel näidistingimustel: järelmaksu summa 500 €, sissemakse 10%, tagastamise tähtaeg 2 aastat,intress esimesed 6 kuud 0%, järgnevad 18 kuud 9,9% aastas, lepingutasu 19€.
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Parma laud+
laud+toolid alates
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Peade kohal
varitsevad
jääpurikad
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Toimetaja: Aare Reivart, tel: 680 4400, e-post: uudised@epl.ee

Talveolud
Mupo on jääpurikate
tõttu alustanud 58
menetlust, üks inimene
on kannatada saanud.
Ulvar Käärt

ulvar.kaart@epl.ee

Kuna probleemid räästa küljest alla kukkuda võivate purikatega on iga päevaga üha
suurenenud, intensiivistas Tallinna munitsipaalpolitsei amet
(mupo) eilsest ka jääpurikate
ja lumest koristamata kinnistute kontrolli.
Mupo juhi Monica Ranna
sõnul on purikatega kõige suurem häda kesklinnas ja PõhjaTallinnas, kus purikad varitsevad eeskätt vanade ja ebapiisavalt soojustatud majade
räästas.
„Mõlemad linnaosad on ka
meie kõrgendatud tähelepanu
all,” viitas Rand.
Intensiivsemaks kontolliks
on ka põhjust, sest mupo and-

ta kuni 400-eurone ja juriidilist
isikut kuni 1300-eurone trahv.
Jääpurikate tekkimisel
tuleks need kohe ära koristada ja seejuures ka ohutusnõudeid järgida: purikate ja lume
eemaldamisel tuleb katuselt
koristatav ala piirata ajutise
piirdeaiaga ja varustada hoiatava sildiga. „Lindiga ohuala piiramine on ebapiisav
ega kvalifitseeru piirdeaiana,
samuti ei vabasta lindiga ohuala piiramine koristustegevusest,” osutas Rand.

metel on ühel korral juba ka
inimene purika tõttu kannatada saanud.
Eilse seisuga oli mupol
ohtlike jääpurikatega seoses
alustatud juba ühtekokku 58
menetlust ja vastutusele on
võetud kolm majaomanikku.
„Lisaks sellele on vähemalt
neljakümnel korral võetud
ühendust majaomanikega, et
olukorra tõsidusest teada anda
ja paluda neil ohtlik olukord
võimalikult kiiresti likvideerida,” märkis Rand ja lisas, et

Kibekiire aeg
Joonas Parv katusepuhastusteenust pakkuvast firmast
Aed ja Kodu OÜ tunnistas,
et nii, nagu kõigile teistele
samal alal tegutsevatele ettevõtetele, on talvised ilmaolud
ka neile kibekiired tööpäevad
toonud. „Tööd on tõesti väga
palju,” sõnas Parv ja lisas, et
kõige enam on neil purikatega
tegemist olnud kesklinna piirkonnas. „Tellimusi tuleb palju,
kuid päevas jõuame puhastada kolme-nelja suurema kortermaja katused,” sõnas ta.
Parv soovitas, et kui eramutes saavad omanikud katusel
lömitavate hangede ja purikatega ise hakkama, siis kortermajade puhul tuleks ohutuse
mõttes professionaalide poole pöörduda.
Jalakäijatel oleks targem
praegu suurte majadega külgnevatel kõnniteedel liikudes
pilk kohati libedalt jalgealuselt ka üles katuseräästastele
suunata.
Mupo palub kõigil, kes kuskil linnas katuseräästas ohtlikke jääpurikaid või lumehangesid näevad, sellest kohe
teada anda. Info tuleks edastada mupo korrapidajale lühinumbril 14410 või valves oleva välijuhi meiliaadressile
valijuht@tallinnlv.ee. Pilte
palub amet meiliga mitte saata, kuna need võivad e-postkasti ummistada. 1

Jääpurikad on eeskätt vanade ja ebapiisavalt soojustatud
majade räästas.
menetlust on alustatud juhul,
kui rikkumise kõrvaldamiseks
pole midagi ette võetud.
Füüsilist isikut võib tänava ja jalakäijate peade kohal
rippuvate purikate eest ooda-

ilmaennustus

Tulevad valged jõulud
Kui eelolev nädalavahetus peaks
mööduma tänu tugevaks paisuvale kagutuulele jälle lumetuisu saatel, siis järgmise nädala
keskpaigas on oodata üürikeseks ajaks krõbedat talvepakast.
EMHI sünoptik Taimi Paljak
viitas, et järgmisel kolmapäeval ja neljapäeval võib ilmataat
meid kostitada kohati enam kui
kahekümne miinuskraadiga.
Kas termomeetrinäit võib
langeda Lõuna-Eestis isegi –27
kraadini, nagu Norra ilmamu-

delid prognoosivad, ei julgenud Paljak kinnitada.
Kuid siiski ei tohiks külmal
pikka pidu olla, sest juba pärast
20. detsembrit on oodata kolme-nelja päeva pikkust soojemat sulailmadega perioodi. Kas
ilm pöörab juba enne jõule või
pühade ajal sulaks, ei tahtnud
Paljak veel prognoosida.
Üks on aga tänaseks kindel:
oodatavatele sulailmadele vaatamata tulevad seekordsed jõulud valged.

Täna Delfis:
Millise otsusega
lõpeb Anders
Tsahkna
kohtusaaga?
Lapse mõõtu purikad varitsesid eile Tallinna kesklinna maja räästa küljes.

Otsinguid PPA uue juhi
leidmiseks laiendatakse
Juht
Politsei- ja piirivalveameti
uueks juhiks võib saada
inimene era- või kolmandast sektorist.
Kärt Anvelt

kart.anvelt@epl.ee

Valitsus toetas eilsel istungil politsei- ja piirivalveameti
(PPA) peadirektori ametikohale esitatavate nõuete avatumaks muutmist, seades kandidaatidele tingimuseks eelkõige
juhtimiskogemuse ja -võimekuse olemasolu. „Muudatus

annab peadirektoriks kandideerimise võimaluse ka näiteks
võimekatele kolmanda ja erasektori juhtidele,” selgitas siseminister Ken-Marti Vaher.
Seaduse jõustumise korral
võiks PPA juhiks soovi korral
kandideerida ka näiteks Swedbanki juht Priit Perens. Viimasest ajast on esile tuua kaks
head näidet, kus Swedbankist
on riigisektorisse tulnud võimekad inimesed Erkki Raasuke ja Aivo Adamson.
Kehtiva politsei ja piirivalve seaduse kohaselt võib PPA
peadirektoriks nimetada mis
tahes riigiasutuse juhi, hoo-

limata asutuse suurusest või
seotusest siseturvalisuse valdkonnaga, sh näiteks vaid 16
töötajaga keeleinspektsiooni juhi. Samas on peadirektori ametikoht suletud suurettevõtete juhtidele, ülikooli rektoritele, samuti rahvusvahelist
organisatsiooni, ettevõtet või
selle haru juhtinud inimestele.

Valik laiemast ringist
Riigikogu õiguskomisjoni
esimees Marko Pomerants
rõhutas, et seadusemuudatust ei tohiks keegi käsitada appikarjena, nagu poleks
praeguse seaduse järgi sellele

kohale ühtegi võimekat kandidaati võimalik leida. „Küll
ei peaks me aga eemale lükkama võimalust leida kandidaat laiemast ringist,” selgitas
Pomerants.
PPA on 6000 töötajaga suurim avaliku sektori organisatsioon Eestis.
On ilmselge, et selle eduka juhtimise peamine eeldus
on juhtimisoskused ja -kogemus, samuti tippjuhile kohane haridus ja isikuomadused.
„Riigihalduse ja/või siseturvalisuse valdkonna tundmine annab eelise, kuid ei kaalu üles häid juhtimisoskusi,”
lisas Vaher.
Praegune PPA peadirektor Raivo Küüt on ametis
kuni järgmise aasta 1. märtsini. Avalik konkurss PPA uue
juhi leidmiseks kuulutatakse
välja peale muudatuste jõustumist 1. jaanuaril 2013. 1

Foto: Ilmar Saabas

Ametniku maha lasta
lubanut ootab karistus
Mogila
Lasnamäe linnaosavalitsuses sotsiaalametnikke sõimanud ja automaadist maha lasta lubanud Aleksandr Eelrand
hüüdnimega Mogila võib minna aastaks vangi, kuna politsei algatas juhtunu kohta kriminaalasja.
„Politsei alustas juhtunu uurimiseks kriminaalasja ähvardamise paragrahvi alusel ja isik kuulati kahtlustatavana üle,” sõnas Põhja
r i n g k o n n a p ro k u ra t u u r i
pressinõunik Arno Põder.
„Eeluurimine on praeguseks
lõppenud, prokurör tutvub
materjalidega.”

Ähvardamise paragrahvi puhul
võib süüdimõistmise korral
määrata rahatrahvi, aga ka
kuni aastase vanglakaristuse.
Olukorra
muudab
ähvardajale probleemseks
tema värvikas karistusregister,
sest alles 2010. aastal vabanes
ta vanglast, kuhu ta oli mõistetud tapmise eest.
Mogila hüüdnime kandnud Aleksandr Eelrand tappis 2001. aastal allilmategelase Juri Šepetko. Vanglast
vabanemise järel jätkas Eelrand sotsiaalametnike terroriseerimist ja politseile esitatud
avalduses väitsid ametnikud,
et kõik teenindajad kardavad teda. 1 Dannar Leitmaa
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Kudjape prügila

Uudised

Kopp võtab prügimäest materjali ja
tõstab selle mobiilsesse trummelsõela. Trummel keerutab kopatäiest välja muldmaterjali ja suunab muud jäätmed, kus on
peamiselt plast, metall jms,
ühte hunnikusse.

Kasutuses alates 1970-ndatest
kuni aastani 2009.
Prügila suurus:

4,2 ha

Prügila maht:
80 000 m3
(Võrdlus: Pääsküla prügila suurus on
 ha ja prügi maht , mln m.)
Prügila maksimumkõrgus:

u 16 meetrit

Prügila sisetemperatuur:

65 kraadi
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Koostis: 70% ulatuses kile ja
muu plast, väiksemas hulgas
olmejäätmetest tekkinud
muld, metall, klaas jmt.

2
1

See materjalihunnik liigub
järgmisse etappi: purustisse.
Purusti peenestab materjali
väiksemateks tükkideks.

Sihtasutus
3
Järgmine etapp on
magnet: see kisub
jäätmete seast välja
metallitükid ja paiskab need eraldi
konteinerisse.

4

5

Purustist liiguvad tükid edasi
järgmisse trumlisse, mis uuesti
jäätmed ringi keerutab. Selles
etapis eraldub järgmine osa muldmaterjali, mis kogutakse eraldi.
Kergemad jäätmed, nagu plastitükid,
metall jms, liiguvad edasi.

Kuidas prügimägi
algosadeks
võetakse?

Konveier viib alles jäänud kerged jäätmed, nagu
plasti, paberi jmt tükid, puhurisse. See puhub lenduvad ained välja ja kogub eraldi konteinerisse. Järele jäänud plast kogutakse hunnikusse, kust see viiakse järgmise etapina edasi sorteerimisjaama.

6

Jäätmed liiguvad mööda sorteerimislinti, kümmekond
töötajat vaatavad selle visuaalselt üle, eraldavad alles jäänud
papi- ja paberitükid ja sorteerivad
need vastavatesse konteineritesse. Siis
liiguvad plastijäätmed veel kord magneti alt
läbi, et oleks kindel, et ühtki metallitükki sisse ei jää.
Edasi läheb plast purustisse, mis hekseldab selle
jäätmekütuseks sobivasse suurusesse.

Saaremaa Kudjape prügilas
käivitati ainulaadne projekt
Prügimajandus

1

2

Vana, juba suletud
Kudjape prügimägi
sorteeritakse uuesti läbi ja
jäätmed tehakse kaubaks.

Maailmavaate ja demokraatia
küsimustega on võimalik tegelda ka riigieelarvelise massiivtoetuseta, kinnitab europarlamendi saadik Indrek Tarand.
Ta on loonud Eesti Maailmavaate Sihtasutuse, mille põhikirjas on maailmavaate ja
demokraatia arendamine ning
levitamine. „Kõik see, millest
riigikogu kõnepuldis räägiti,
kuid riigikogu ei suutnud oma
maailmavaate sihtasutusi luua.
Meie näitame, et nende küsimustega on võimalik tegeleda
ka ilma riigieelarvelise massiivtoetuse ja partokraatliku eriseaduseta, lihtsalt heast tahtest ja
usust maailmavaatelise demokraatia võimalikkusse Eestis,”
selgitas Tarand.
Kuna Euroopa Komisjon
on kuulutanud tulevase aasta Euroopa kodaniku aastaks,
toimub selle avapauguna täna
Tarandi sihtasutuse korraldatud konverents „Euroopa
kodanikud tundmata tuleviku
lävel”. Ettekande teevad endine peaminister ja Eesti Maailmavaate SA nõukogu esimees
Andres Tarand, Tartu ülikooli
rahvusvahelise õiguse professor
Lauri Mälksoo, Tartu ülikooli õigusteaduskonna Euroopa
Liidu õiguse dotsent Carri Ginter, Islandi Alþingi liige Birgitta Jónsdóttir ja Indrek Tarand.
1 Kärt Anvelt

Politsei uurib
Autorollo
tegevust

Tuuli Jõesaar
Saaremaa

Saaremaal tegutseva rahvusvahelise teadlastegrupi koostöös
valmivat oskusteavet ootavad
nii Rootsi, Norra kui ka teised Euroopa riigid. „Prügimägi koosneb 70% ulatuses
kilekottidest. Kilekotid aga
on tehtud põhimõtteliselt naftast, eks? Ja naftat kasutatakse kütusena ning selle hind on
kõvasti tõusnud,” selgitas Kudjape prügila sulgemise projektijuht Valdo Liiv kolme lausega
ära selle, miks peaks prügimägesid vaatama mitte kui probleemi, vaid kui võimalust.
Praegu tegelebki Liivi juhitud meeskond Saaremaal sellega, millest võib saada terve
Euroopa tulevikutehnoloogia:
viis, kuidas vanad prügimäed
keskkonnasõbralikuks ümber
töödelda ja samal ajal selle
pealt ka majanduslikku kasu
lõigata, sest nafta hind langema
ei hakka ja miljonid kuupmeetrid vanu, plasti täis prügilaid
on jäätmekütuse väärt allikas.
Teed rajav projekt on neljahektariline Kudjape prügila, mis
tuleb Euroopa Liidu keskkonnanõuete tõttu 2013. aasta juuliks sulgeda ja katta pea kahe
meetri paksuse pinnasekihiga,
et prügilast midagi kahjulikku
välja ei pääseks. „Selleks et saada nii palju mulda, et see siin
kinni katta, tuleks kusagile Saa-

Tarand
edendab
maailmavaadet
heast tahtest

Uurimine
-1- Eile töö prügilas käis, väike
traktor oli poolenisti prügisse
kaevunud. -2- Kress, nisu,
raps ja hein kasvavad
prügilakeskkonnas ülihästi.
Fotod: Sven Arbet, maaülikool

remaale kaevata kahe hektari
suurune ja 2,5 meetri sügavune järv,” tõi Valdo Liiv kujundliku näite. Selline suur auk
Saaremaad ei kaunistaks, mulla sisseostmine oleks aga kallis.
Niisiis hakkas ta koos prügila
sulgemise projekti meeskonnaga mõtlema, kuidas probleem lahendada. Leiti, et prügilas lagunenud olmejäätmed
peaks andma piisaval hulgal
mulda, millega prügila katta.

sendi Mait Kriipsalu sõnul on
prügilas umbes 70% jäätmete
hulgast, saab kasutada jäätmekütuse tootmiseks või ka uue
plasti tootmisel.

Loogiline lahendus
Lahendus on iseenesest ju väga
loogiline, aga seni pole prügilaid niimoodi ringi töödeldud. Seda nii oskusteabe kui
juriidilise regulatsiooni puudumise tõttu. Uus prügitöötlemisviis peaks tulevikus kajastuma ka
seadustes.
Et prügila katta, tulnuks
Kudjape prügila projekti puhul on
kaevata kahe hektariline ja
siiski fookuses prü2,5 meetri sügavune järv.
gila keskkonnasõbralikuks muutmiTeiseks saab kasutada peaae- ne. See tähendab prügi, mis
gu kõike prügilas sisalduvat: aitab ohutuks muuta prügimetalljäätmed lähevad metal- last lähtuva biogaasi. Esialgli kokkuostu, ohtlikud jäät- setel andmetel sobib prügilast
med kahjutustamisele, paber saadud materjal ka haljastamija papp ümbertöötlemisele ja seks: katsekeskkonnas tundsid
plasti, mida maaülikooli dot- end selles hästi reoainete suh-

tes tundlikud kress, nisu, raps
ja hein. Läbitöödeldud prügila, kus enam midagi ohtlikku
ei leidu ja mille peal kasvavad
taimed, annab veel ühe rahalise eelise: kui tavaliselt prügila vaid kaetakse kinni ja selle sisse jääb kõik ohtlik alles,
siis tähendab see, et prügila
tuleb avalikkuse eest sulgeda
– ehitada ümber aed ja pidada
silm peal, et prügila katte alt
ei lekiks ei saastunud vedelikke ega gaase. See oleks omavalitsusele kulu. Ümbertöödeldud prügila puhul seda karta ei tule. Kudjape prügila
rämpsukuhjast on maaülikooli
maastikuarhitektide abil plaanis kujundada korralikud nõlvad tervisespordi jaoks.
Prügila sulgemise ja ümbertöötlemise projekti maksumus
on ligi kaks miljonit eurot,
mida 90% ulatuses rahastab keskkonnainvesteeringute keskus Euroopa ühtekuuluvusfondi kaudu, kümme

protsenti maksab OÜ Saaremaa Prügila. See projekt lõpeb
tuleva aasta juulis, kui prügila on ümber töödeldud, pinnasega kaetud ja seal haljendab
rohi. Veel kaks aastat kestab
prügilaga seotud teadusprojekt, mida veab Kalmaris asuva Linnaeuse ülikooli professor William Hogland. Lisaks
eestlastele löövad objektis kaasa Rootsi, Norra, Itaalia ja Läti
teadlased. Ettevõtmist rahastab Rootsi instituut, kes käis
välja 350 000 eurot. „Kui eestlased meie poole pöördusid, olime kohe nõus: jah, teeme selle
ära. Üksnes Rootsis on kolm
suurt prügilat, mis ootavad selle projekti tulemuste järgi, et
saaks siit hangitud teavet kasutama hakata. Läänemere ääres
on selliseid prügilaid tuhandeid,” ütles Rootsi instituudi
kommunikatsioonijuht Mats
Sundgren. „Kosilasi meil jätkub,” muheles maaülikooli
dotsent Mait Kriipsalu. 1

Politsei uurib kõiki keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannuse isa Väino Pentusega seotud firma Autorollo pankrotiga seotud küsimusi.
Prokuratuur alustas 16.
märtsil OÜ Autorollo pankrotihalduri avalduse alusel kriminaalmenetlust pankrotiavalduse õigeaegse esitamata jätmise tunnustel. Kriminaalasi on
Põhja prefektuuri majanduskuritegude talituse menetluses, teatas Põhja ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Arno
Põder. Politsei kontrollib tema
sõnul ka kõigi teiste OÜ Autorollo pankrotiga seotud võimalike õigusrikkumiste asjaolusid
märtsis alustatud kriminaalmenetluse raames.
Nii Eesti Ekspress kui Äripäev on rääkinud Roman
Moiseeviga, kes Autorollo
dokumentide kohaselt on saanud firmast kaks miljonit krooni sularahas laenuks. Moiseev
eitab, et on selle laenu saanud
ja teatas, et laenulepingu sõlmimise ajal oli ta Venemaal ja
tal polnud isegi kehtivat Eesti
viisat. Laenulepingul pole tema
sõnul tema allkiri.
Nii Keit Pentus-Rosimannus
kui tema abikaasa on kõiki süüdistusi eitanud. 1 Vahur Koorits

Venemaa tunnistas, et Assad võib kaotada

Soome Pank kärpis kõvasti
põhjanaabrite majanduskasvu
ootusi: varasema 1,5%
kasvu asemel oodatakse sel
aastal majanduselt vaid 0,3%
tulemust. EPL

Süüria opositsiooniline koalitsioon võib riigi valitsuse üle varsti võidu saavutada, ütles Venemaa asevälisminister Mihhail
Bogdanov. Asevälisministri sõnul
on president Bashar al-Assadile

Krugman: Hiina kasv on imeline, aga tappev

ustavad valitsusväed üha enam
kaotamas kontrolli riigi territooriumi üle, vahendas BBC. Venemaa on seni olnud Süüria valitsuse üks kindlamaid toetajaid. ERR

Eestiski otseütlemisega tuntud
nobelistist majandusteadlane
Paul Krugman võttis sihikule Hiina. Esinedes New York Times’i
konverentsil, hoiatas ta Hiina majanduse kasvu eest. „Kui

Pangajärelevalve
Euroopa Keskpank peab
hakkama suurimate
euroala pankade üle
järele valvama.

Läti
Linnapea sõnul on ees
räpane valimisvõitlus:
vastased ihkavad linna
Lätile tagasi võita

Raimo Poom

raimo.poom@epl.ee

Kaivo Kopli

kaivo.kopli@epl.ee

„Taas lumest. Alustame eksperimenti. Lumesajupäevadel saab
tehnilise passi esitamisel kasutada ühistransporti kogu päeva
tasuta. Pole tähtis, kas see auto
on sinu, sugulase/sõbra oma
või liisitud. Linnale on tähtis,
et auto jääks hoovi/garaaži.”
Selline postitus ilmus sel
kolmapäeval Riia linnapea
Nils Ušakovsi Facebooki-lehele. Mõistagi oli linnapea lugenud ilmateadet, sest samal
õhtul hakkaski sadama ja juba
eile käivitus tasuta ühistransport Riia moodi – nagu Tallinnas sügisese autovaba nädala
aegu. Edaspidi teatab Riia linnavalitsus päev ette, kas oodata
on piisavat lumesadu, et võiks
autod koju jätta ja piletita sõita. Tallinna eeskujul kõigile linnakodanikele tasuta sõitu pakkuda Riia teadaolevalt siiski ei
kavatse.
Mitte just Eesti ja Tallinna
eeskujul, kuid siiski samamoodi on lõunanaabritegi pealinnaja keskvõim võtnud sisse suure vastasseisu. Kui siin on kõlanud justkui viimsele võitlusele
viitavaid väiteid stiilis „taganeda pole kuhugi, selja taga on
Moskva”, siis ajalooliseks nimetatud heitluseks Riia pärast valmistutakse ka Lätis, kus kohalikud valimised toimuvad järgmise aasta 1. juunil.

Venemeelne võim
Teatavasti on Riias võimul
venemeelseks peetav Koosmeele Keskus eesotsas Ušakovsiga ja kui vaadata asjade
seisu läti rahvuslikust vaatevinklist, püüavad n-ö läti erakonnad eesotsas valitsust juhtiva Ühtsusega linna venelastelt tagasi võtta. Rahvuslus
on tõepoolest kilbile tõstetud
ja seda pole teinud ainult rahvuslaste ühenduse linnapeakandidaat Baiba Broka, kelle
puhul see oleks enesestmõistetav, kuid kel pole lootustki meeriks saada. TNS Latvia
hiljutise küsitluse järgi toetaks
teda linnapeana neli protsenti
vastanuid, samal ajal kui Ühtsuse linnapeakandidaat Sarmīte Ēlerte võib praegu arvesta-

Riia linnapea Ušakovs kinkis eilsel lumesajupäeval autojuhtidele tasuta ühistranspordi. Fotojäädvustus pärineb paari aasta tagant, kui linnapea käis ühel lumerohkel päeval tänavaid puhastamas.


Foto: Delfi.lv
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Linnavõimu
süüdistatakse
varjatud reklaamis
Riias ei ole küll Tallinna TV
moodi kanalit, mis tagaks linnavõimule soodsa kajastuse,
kuid Läti ajakirjanike jutu järgi kasutatakse sama tulemuse
saavutamiseks osavalt muid,
hoopis varjatumaid võtteid.
Väljaanne Ir paljastas hiljuti, et osa ajalehti ja ajakirju avaldab väga positiivseid
lugusid nii linnapea Nils Ušakovsist ja tema asetäitjast Andris Ameriksist kui ka kogu linnavõimust. Tegemist on väljaannetega, milles linnale kuuluvad kütte-, transpordi-, tänavavalgustus- ja muud ettevõtted
on teinud kümneid tuhandeid
latte maksvaid reklaamikampaaniaid või ostnud lehepinda.
Peale selle on Riia linnavalitsus ka ise üks Läti suuremaid
reklaami ja PR-kajastuse tellijaid. Väidetavalt ulatuvad nii
Läti telekanalitele kui ka PBKle esitatud tellimused enam
kui paarisaja tuhande latini ja
oma osa saab ka kirjutav press,
eriti venekeelne.

da kuueprotsendise toetusega.
Valdav enamik riialasi arvab, et
kõige sobivam linnapea oleks
edaspidigi Ušakovs. Kuid tegemist ole isikuvalimistega ja sellepärast on võimalik, et Ühtsus
koos Reformipartei ja rahvuslastega suudab siiski saada rohkem hääli kui Ušakovsi partei
ja tema liitlase, praeguse aselinnapea Andris Ameriksi erakond Au Teenida Riiat.
Novembri lõpus toimunud
parteikonverentsil ennustas
Ušakovs, et munitsipaalvali-

mi avades leida eest kilogrammi heroiini. Nad püüavad ära
kasutada kõike, mis võimalik,”
tutvustas Ušakovs oma vastaste
võtteid. „Me ei saa endale kaotust lubada, sest meie selja taga
on sajad tuhanded inimesed.”

Karm poliitika
Ušakovsi sõnul on Ühtsus valinud karmi natsionalismipoliitika ja püüab nii Riias kui ka
kogu riigis tõusta peamiseks
natsionalistlikuks jõuks. „Kusjuures Broka mõjub Ēlertega
võrreldes mõõduka
poliitikuna. Natsionalismi annuselt võiLäti erakonnad eesotsas
dab Ēlerte Brokat
esimese viie sekunÜhtsusega püüavad linna
diga. Aga mida öelvenelastelt tagasi võita.
dagi inimeste kohta, kes arvavad, et
mistel peab Koosmeele Kes- Moskvas Riia viinereid müüa
kus olema valmis „veriseks on ohtlik,” ütles Ušakovs
võitluseks” pealinna valitsemi- intervjuus PBK telekanalile.
se nimel ja et valimiskampaaÜhtsus on Ēlerte sõnul valnia kujuneb seekord eriti räpa- mis tagama, et Riias elavate
seks. „Täiesti selge, et valimised rahvusvähemuste lapsed hakei puuduta üksnes kommunaal- kaksid juba lasteaias õppima
küsimusi,” ütles linnapea, kel- läti keelt kui teist emakeelt. Ta
le arvates tuleb säilitada valv- on ka öelnud, et linnapeana ei
sus, sest valitsuskoalitsiooni kasutaks ta vene keelt, sest see
parteide jaoks tähendavat saa- ei soodusta keelekeskkonda.
buvad valimised „ellujäämise Tema väitel olevat paljud rahküsimust”. „Igaüks peab olema vusvähemuste esindajad kurtvalmis selleks, et võib suvali- nud, et lätlased ei räägi nendesel päeval oma auto pagasiruu- ga läti keelt. 1

Juba on tavaks kujunenud, et
EL-i rahandusministrid veedavad praktiliselt igal nädalal
ühe uneta öö Brüsselis. Eelmistel nädalatel keskenduti Kreekale, ööl vastu eilset aga Euroopa ühtse pangajärelevalve kokkuleppele.
Kuigi EL-i liikmete seisukohad enne ministrite kohtumist oluliselt lahknesid, suudeti 14-tunnise arutamise järel
lepe kokku traageldada. Selle järgi saab Euroopa Keskpank (EKP) täiendava ülesande hakata 200 suurima euroala
panga üle järele valvama. Kokku on ühisraha kasutavates riikides umbes 6000 panka, keskendumine vaid väiksele hulgale oli suuresti järeleandmiseks
Saksamaale, kes ei tahtnud
näha EKP kullipilku oma liidumaade väikeste pangandusettevõtete peal.
Surve ühtse pangajärelevalve saavutamiseks tuli peamiselt
majandusprobleemide ja liigse
võlakoorma all kannatavatest
Lõuna-Euroopa riikidest, eriti
Hispaaniast, kelle jaoks pangajärelevalve loomine tähendab
võimalust, et sealsete pankade turgutamiseks saaks loota
otse Euroopa stabiilsusmehha-

Üks kokkuleppest võitja


Foto: Reuters/Scanpix

nismist (ESM-ist) pankadesse
suunatavatele kapitalisüstidele.
Kuid võib olla, et Hispaania
peab vähemalt aasta ootama,
enne kui skeemi saab rakendama hakata, sest pangajärelevalve peaks kokkuleppe kohaselt
tööle hakkama 2014. aastast.
Samuti pole teada, kuidas täpsemalt hakkavad ühtse
pangajärelevalvega suhestuma euroalasse mittekuuluvad
EL-i riigid ja nende pangad.
See on probleem, mis puudutab otse Eestit, kuna siin tegutsevad kaks suuremat panka
(mis potentsiaalselt käiks ühtse järelevalve alla) on Rootsi
emapankade tütarettevõtted.
Alles hiljuti väga radikaalselt
ühtse pangajärelevalve rajamise vastu olnud Rootsi pehmendas küll oma seisukohta, kuid
ei võtnud siiski arvamust skeemiga ühinemise kohta. Mitteeuroala riigid jäid n-ö ootamevaatame seisukohale ehk võtsid
omale õiguse mitte liituda, kui
nad tulemusega rahul ei ole. 1
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Selle reklaamiga
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-30%
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Brüsseli kokkulepe
nihutas ESM-i toetuse
Hispaania pankadele
kõvasti lähemale

Toimetaja: Aare Reivart, tel: 680 4400, e-post: uudised@epl.ee

Ajalooline lahing
Riia linna pärast

hoolida kliimamuutustest, siis
on Hiina majanduskasv imeline inimkonna edulugu, mis võib
kõiki meid ära tappa,” lausus ta
viitega kasvuga kaasnevale survele loodusressurssidele. EPL
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Välismaa

Soome majandus

KRIIS VÕTTIS MEESTELT TÖÖ

KREEKA SAAB LAENU

eurot teenis eelmisel aastal transiidifirma AS DBT looja ja juht Vladimir Volohhonski, kirjutas Eesti Ekspress. Seda on kakskümmend korda rohkem kui Eesti
peaministril. Volohhonski ettevõte tegeleb Venemaa
tehastes toodetud väetiste veoga Euroopasse, Ameerikasse, Aasiasse, Aafrikasse ja isegi Austraaliasse.
Ettevõtte käive oli 31, 8 miljonit ja kasum 9,7 miljonit eurot. Delfi

Majanduskriisi mõju kajastus
tööturul nihkega, sest alles 2010.
aastal langes meeste osatähtsus
palgatöötajate koguarvus 47%-lt
45%-le. Tegemist oli kümne aasta väikseima näitajaga. Delfi

Järgmine laenumakse, mida
Kreeka väga vajab, tehakse juba
järgmisel nädalal, ütles euroala rahandusministrite eesistuja
Jean-Claude Juncker neljapäeval. Delfi

876 000

Turism
Detsembri- ja jaanuarikuu jooksul külastab
Eestit umbes 15 000 Vene
turisti rohkem kui mullu.
Ann-Marii Nergi, Harry Tuul
uudised@epl.ee
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211 057*

Turistide arv

203 204

15 000 rohkem
EAS-i turismiarenduskeskuse juhi Tarmo Mutso sõnul
võib sedakorda nii detsembri
kui ka jaanuari jooksul kokku
oodata 15 000 Vene turisti rohkem kui eelmisel aastal, kui
Eestisse jõudis ja majutusasutustes ööbis üle 62 000 Venemaalt tulnud inimese. Sinna
juurde tuleb lisada need, kes
eelistavad hotellis ööbimisele sõprade-sugulaste lahkust,
ning ühepäevareisidel ja -ristlustel viibivad turistid.
„Kui Vene inimesed kulutavad aastas reisi jooksul keskmiselt 310 eurot, siis eeldame, et aastavahetusel need

Venelased peatuvad
Eestis üha enam

141 964
330 276

Välistu- Norra Vene Saksa- Rootsi Soome Leedu Läti
ristide
maa
keskmine

2011

2012

Müür

321

213

VÕIDAVAD KA TRANSPORDIFIRMAD

Tunned huvi majanduse
käekäigu vastu?
Telli Eesti Päevaleht
ja uudised jõuavad Sinuni
nii paberlehena kui digilehena.

Tellimine: tel 680 4444,
www.epl.ee/tellimine

Lisarongid ja -lennud
Külaliste kohaletoomiseks annavad oma panuse ka GoRail ja Tallinna lennujaam. Nii Moskva kui
ka Peterburi vahet sõitvaid ronge täiendatakse lisavagunitega, mõnel juhul saab rong juurde lausa kümme vagunit. Peterburi rong sõidab tippkoosseisus

kulutused on oluliselt suure- inglis- ja eestikeelse, mille
mad. Ainuüksi aastavahetus- pääsme saab osta 200 europeod Tallinnas maksavad üle ga. Viru kommunikatsiooni100 euro inimese kohta,” rää- juhi Peep Ehasalu sõnul on
venekeelne pidu täielikult välkis Mutso.
Tüüpilised Vene turistile ja müüdud ja huvilisel tuleb
mõeldud aastavahetuspidu- oodata seda, kui keegi oma
de hinnad jäävad umbes 150– kohast loobub. „Meie Vene
200 euro vahele inimese koh- külalistele on teemaks muita, kuid leidub ka pakkumisi, nasjutuline aastavahetus, kus
mille hinnad ületavad tuhan- programm, teenindus ja õhtu
det eurot. Näiteks vanalinna juhtimine on venekeelsed,” selbutiikhotelli Schlössle müügi- gitas Ehasalu. Olümpia hotell
juhi Anna Gvozdeva sõnul on teeb samuti panuse Venemaa
nende kohad aastavahetuseks külalistele ja 600-st 130 eurot
peaaegu välja müüdud. „Hotelli restoranis M.C Grill on
Aastavahetuspeo miiniplaneeritud kuuekäiguline õhtusöök,
mummaksumus on 100
moeetendus Kristieurot inimese kohta.
na Viirpalult ning
hiljem DJ Toomas
Lilienthal Suite Lounge’is. maksvast piletist on ostetud
Aastavahetuse õhtusöögi hind juba ligi 500. Peo teemaks on
on 190 eurot inimese kohta.”
„Šampanja ja merevaik” ning
eelduste kohaselt saabub 95%
Kuulsad Vene artistid
aastavahetuse külalisi just
Võimalust hotellipidudest Venemaalt.
Kuid Vene turistidele mõelrohkem raha välja käia pakub
ka Solarise keskuse juu- dud peod ei toimu ainult Talres asuv restoran Francesco linnas. Näiteks Narva-JõeSibio, kus 500 eurot maks- suus asuv Meresuu spaa kutva pileti eest ootab külalist sub (või õigemini kutsus, sest
viiekäiguline õhtusöök koos kohad on peaaegu välja müüjookidega ning elav muusi- dud) venelasi enda juurde
ka Koit Toome ja Ljubov kohe kolmeks-neljaks päevaks.
Uspenskaja esituses. Poo- Selle aja sisse jääb ka aastavaled neist, kes on endale koha hetuspidu, mille peaesineja on
broneerinud, tulevad resto- laulja Irina Ponarovskaja. 109
rani administraatori sõnul toast on veel pakkuda ainult
just Moskvast või Peterburist. mõni standardtuba, kuid sviiNagu tavaks, korraldab did, mille eest tuleb inimese
Viru hotell kaks pidu: ühe kohta välja käia 769 eurot, on
venekeelse ning teise soome-, kõik juba broneeritud. 1

All
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s: st
atist
ikaa
met;
graafi
ka: Ma
ret

418

475 905

EURODES

485 307*

Turisti kulud Eestis

93 947
220 945

Kui keskmiselt kulutab Vene
turist Eestis üle 300 euro, siis
aastavahetuse paiku nende
kulutused asjatundjate kinnitusel kahe- kuni kolmekordistuvad. Eesti Päevalehe hinnangul tähendab see turismisektorile sel aastavahetusel
5–10 miljonit eurot lisatulu võrreldes eelmise aastaga.
Viimase viie aastaga on Vene
turistide arv neljakordistunud.
Kuna Vene turist on ettevõtjatele üks tulutoovamaid,
panustavad nii Tallinna kui
ka ülejäänud Eesti majutus- ja meelelahutusasutused aastavahetuse pidusid
korraldades üha rohkem
just Venemaalt saabuvatele turistidele, kellele meeldib pidutseda luksuslikult
ja selle eest ka heldelt raha
välja käia. Suur osa pakette ja hotellikohti müüakse välja juba septembris ja
oktoobris.

82 280
198 319
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Toimetaja: Henrik Ilves, tel: 680 4400, e-post: uudised@epl.ee

Vene turistid kulutavad Eestis sel
aastalõpul veel rohkem miljoneid

56 407
149 663

Majandus

SUURIM PALGASAAJA ON VÄETISEÄRIMEES VLADIMIR VOLOHHONSKI

Majandus
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välja viie vaguniga, tavapäevadel on neid kolm. Samuti on
oodata erironge, mille täpne
arv on veel teadmata. Lennukiga pääseb Moskvast Tallinnasse peale Aerofloti lendude ka
kolme Orenburg Airlinesi tšarterlennuga.

Venemaa peab raudteetariife alandama
kurentsivõimalusi, kirjutab neljapäevane Leedu ärileht Verslo žinios. Venemaa transpordiminister Maksim Sokolov rääkis
tariifide alandamisest oma selle
nädala Riia visiidi ajal. Delfi

Harju maakohus lükkas kuu võrra edasi sotsiaalministri reformierakondlasest eksnõuniku
Anders Tsahkna kriminaalasjas
kohtuotsuse kuulutamise. Tänavu veebruaris alanud protses-

Rahapuuduses Estonian
Air saab riigilt tervelt 15%
intressiga laenuks kokku
kuni 8,3 miljonit.
Ann-Marii Nergi

ann-marii.nergi@epl.ee

Selleks et majandusraskustes lennufirma Estonian Air
ei peaks riigi rahasüsti ootuses uksi kohe kinni panema,
otsustas valitsus eilsel istungil eraldada aktsiaseltsile laenuna kuni 8,3 miljonit eurot.
Rahaeraldus vormistati majandus- ja kommunikatsiooniministri Juhan Partsi sõnul laenuna sellepärast, et nii nõuavad
EL-i riigiabi reeglid. „Seda 8,3
miljonit ei saa ettevõte kohe
ja ühekorraga, vaid osadena ja
iga järgnev laenumakse nõuab
täiendavat valitsuse nõusolekut,” rääkis Parts. „Kohe saab
ettevõte 793 000 eurot ja eraldi nõusolekuid jaanuari-veeb-

Minister Parts pidi selleks, et jõuda valitsusse Estonian Airi
laenu arutama, läbima pahaste inimeste spaleeri.Foto: Tanel Meos

ruari maksetele on vaja veendumaks, et restruktureerimiseeelsel perioodil saaks Estonian
Air tegutseda ja tal oleks piisav
rahaliste vahendite hulk oma
kohustuste täitmiseks. Rääkimata sellest, et lennuühendused ei katkeks.”

Laenutingimused on aga üpris
karmid: laenu annab valitsus 15% intressiga ja kuueks
kuuks, kuid meeles peab pidama ka võimalust, et Euroopast
võib tulla riigiabi osutamist
keelav otsus. Seda saab Euroopa Komisjon põhjendada turu

Intress on asjakohane
Estonian Airi nõukogu esimees Erkki Raasuke pidas
aga SMS-laenukontori tingimustele sarnanevat laenuintressi ja tagasimaksmisperioodi
ainuvõimalikuks lahenduseks.
„Kui me vaatame, milliste väljavaadetega ettevõte on, siis
peab riik andma laenu võimalikult sarnaselt erastruktuurile
ehk pangale. Intress on praegu asjakohane,” rääkis Raasuke ja lisas, et kommertspankade poolt poleks Estonian Air
nagunii praegu finantseeritav. Eelduste kohaselt peaks
toimuma laenu tagasimaksmine riigiabi rahast, mis sel
juhul lihtsalt abisummast
maha arvestatakse. 1

Suurtehing
Eile sai avalikuks Eesti börsiaasta suurim tehing, kui
ligi seitsmendiku Läänemere suurimast laevafirmast Tallink omandas tundmatu Baltic Cruises Holding L.P. Ettevõte omandas 15,73% Tallinki
aktsiatest, makstest nende eest
koguni 116,6 miljonit eurot.
Seda on 42,3% rohkem praegu kehtinud Tallink Grupi aktsia turuhinnast. Avalikkuses
spekuleeriti, et Baltic Cruises
Holding L.P. konto taga võivad olla Tallinki senised eestlastest suuromanikud. Tallink
Grupi esindajad ei soostunud
Baltic Cruisese omanike tausta avama.
Ka Tallinna Börs ei osanud
omanike kohta midagi täpsemalt öelda. Kui Eesti ettevõtte puhul leiab seosed hõlpsasti äriregistri abil, siis välismaal
asuva Baltic Cruises Holding
L.P. tausta kohta puudus börsil esialgu ülevaade. Eesti Päe-

valehele teadaolevalt plaanib
börs teha omanike suhtes järelepärimise. Müügi taga olid
sisuliselt kõik senised suuromanikud eesotsas USA panganduskontserni Citigroupiga seotud fondide ja eestlastest suuromanikele kuuluva
ning samuti Enn Pandi ja Ain
Hanschmidti juhitud ettevõtte Infortariga.

Aktsia rallis
LHV vanemanalüütik Kristo Oidermaa ütles Delfile, et
kuigi uue omaniku tausta ega
kavatsusi seoses ettevõttega
pole avaldatud, ei tehta tavajuhul nii suurt investeeringut
kõrge hinnaga lühiajalise spekuleerimise eesmärgil. Kuna
üks müüjatest oli ka tänane
suuromanik Infortar, näitab
tehing analüütiku sõnul, kui
kõrgelt Tallinkit kui ettevõtet tegelikult väärtustatakse.
Tallinki aktsia hind tõusis päevaga ligi 11,5%. 1 Harry Tuul,

Andres Reimer
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konkurentsi moonutamisega.
Kui nii peaks minema, tuleb
lennufirmal kaaluda alternatiive, muuhulgas on laual firma pankrotti laskmine, koostöö Läti või Leeduga ja hoopis
uue ettevõtte moodustamine.

Lennufirma

Tallinki aktsiaid
ostnud suurinvestori
kavatsused teadmata

Toimetaja: Henrik Ilves, tel: 680 4400, e-post: uudised@epl.ee

Valitsus laenab Estonian
Airile esialgu 800 000 eurot

sil ei tunnistanud Tsahkna end
mõjuvõimuga kauplemises, korduvas pistisevõtmises, dokumendi võltsimises, võltsitud dokumendi kasutamises ja toimingupiirangu rikkumises süüdi. ERR
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Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) liikmena peab
Venemaa Raudteed muutma
oma tariife Balti riikidega seotud
kaubavedude puhul. See peaks
parandama Leedu Raudtee kon-

Tsahkna otsus tuleb hiljem

Reklaam
IDA-EUROOPA

Ungari
(7 päeva)

Tšehhi

LÕUNA-EUROOPA

(7 päeva)

Itaalia
(9 päeva)

AEG

HIND

TRANSPORT, MAJUTUS, LISAINFO

FIRMA

2013. a.:
15.–21.04; 7.–13.07;
20.–26.07; 4.–10.08;
19.–25.08

2013. a.:
aprill: al. 189 €
juuli – august: al. 196 €

Transport: kõigi mugavustega reisibuss. Majutus: hotell ** (kahene majutus; WC, dušš igas toas)
h/s. Mitte ühtegi ööbimist bussis! Hotell *** lisatasu eest. Info: Bohemian Travel: kvaliteedistandard
Ida-Euroopa reisidele. Mitte ühtegi ööbimist bussis! 3 päeva Ungaris! 2 päeva Budapestis (Buda
loss, Vajdahunyadi lossikompleks, Gellerti mägi, Kalameeste bastion jpm), Szechenyi — Euroopa
üks suurimaid termaalvee basseinide komplekse, kolm linna Doonau kallastel: Esztergm, Visegrad,
Szentendre — eestikeelsed linnaekskursioonid hinna sees. Osadel sõitudel bussi viimasel istmereal
allahindlus 14 €

2013. a.:
17. –23.03; 12.–18.05
12.-18.06; 29.06–5.07;
14.–20.07; 26.07–1.08;
11.–17.08

2013. a.:
märts: al. 176 €
mai: al. 186 €
juuni – august: al. 196 €

Transport: kõigi mugavustega reisibuss
Majutus: hotell ** (kahene majutus; WC, dušš igas toas) h/s Mitte ühtegi ööbimist bussis!
hotell *** lisatasu eest
Bohemian Travel: kvaliteedistandard Ida-Euroopa reisidele.
Mitte ühtegi ööbimist bussis! 3 päeva Tšehhis!
Praha, Karlovy Vary, Kutna Hora - kõik linnaekskursioonid on hinna sees.
Osadel sõitudel bussi viimasel istmereal allahindlus 14 €

BOHEMIAN TRAVEL
Pronksi 3, 3. korrus
tel. 640 3928
info@bohemiantravel.ee
www.bohemiantravel.ee

2013. a.:
16.–24.03; 16.–24.03*;
20.–28.04; 11.–19.05;
8.–16.06; 2.–10.07; 21.–29.07;
3.–11.08; 18.–26.08; 13.–21.09

2013. a.:
al. 298 €
august: al. 308 €

Transport: kõigi mugavustega reisibuss.
Majutus: hotell ** (kahene majutus, WC/dušš igas toas), hommikusöögid iga päev.
Info: Mitte ühtegi ööbimist bussis! Rooma, Vatikan, Firenze, Pisa, San Marino,
Veneetsia — eestikeelsed linnaekskursioonid on hinna sees.
Osadel sõitudel bussi viimasel istmereal allahindlus 14 €
16.–24.03.2013. – lisareis koolidele. IGA 12. KOHT TASUTA!

LA STRADA
Pronksi 3, 3 korrus
tel. 640 3929
info@lastrada.ee
www.lastrada.ee

Põhja-Itaalia
(9 päeva)

Hiina: Avastusreis
Hiina südamesse
(iidsed pealinnad
ja pühad mäed)

AASIA
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RIIK

Goa (India)
Otselend

2013. a.:
6.–14.04
10.–18.07
28.09.–6.10

2013. a.:
aprill: al. 309 €
juuli: al. 325 €
september: al. 309 €

2013.a.:
15.03.-25.03.

1990 €
(sisaldab kõike,
v.a. taskuraha)

27.12.2012
10.01.2013
24.01.2013
7.02.2013
21.02.2013

Reisipakett al. 995 €
(üks reisija
kaheses toas)

Transport: kõigi mugavustega reisibuss.
Majutus: hotell ** (kahene majutus, WC/dušš igas toas), hommikusöögid iga päev.
Info: Mitte ühtegi ööbimist bussis!
Milano, Garda ja Como järved, Bellagio, Sirmione, Verona, Veneetsia, Murano ja Burano saared, Trieste –
eestikeelsed linnaekskursioonid on hinna sees.
Osadel sõitudel bussi viimasel istmereal allahindlus 14 €

SEEDER KONSULTATSOONID OÜ
(Hea Energia Keskus) Tõnismäe
2-4010 Tallinn, tel. 6307475,
mob: 5059080
info@seeder.ee
wwwseeder.ee

Transport: otselend Tallinn – Goa. Majutus: hotellid 2* kuni 5*, võimalikud toitlustus valikud: ilma
söökideta, hommikusöögiga, hommiku- ja õhtusöökidega, kõik hinnas.
Info: Goa see on põnev kultuur, head söögid ja lõputu, ilusa, pehme liivaga rand. Söökide, jookide
hinnatase Goas on soodsam kui Eestis. Kohapeal võimalus osta suures valikus eestikeelseid
ekskursioone. Pakettreisi hinnas: lend, majutus, transfeerid, eestikeelse reisiesndaja teenused.
Reiside kestvus 15 päeva (14 ööd).

ESTLIVE TRAVEL OÜ
tel. (25/7) 655 5800
Tallinn, Odra 16
tel. 655 4511
Narva, Tallinna mnt 19C
tel. 357 9339
info@estlive.ee, www.estlive.ee

VIETNAM – KAMBODŽA
07. - 23.02. H: 2550 €
VÕRRATU INDIA 09. - 22.02. H: 2380.€
PÄIKESELINE TAI 01- 15.03. H: 1980 €

VAU! VALGEVENE 11. - 14.04. H: 285 €
HOLLAND/ LISSE LILLEPARAAD- BELGIALUXEMBURG 17. - 25.04. H: 455 €
AUSTRIA- BAIERIMAA 27.04. - 05.05. H: 430 €
KAUNIS KRIMM, MINSK JA KIIEV

22. - 29.03. H: 1410 €

PALANGA- NIDA 24. - 26.05. H: 110 €
ŠVEITS & LIECHTENŠTEIN 08. - 15.07. H: 410 €
SAKSAMAA VÄIKELINNAD& BERLIIN

ETIOOPIA- METSLASTESAFARI SEEBA
KUNINGANNA MAAL 15. - 27.03. H: 2860 €
DUBAI & ARAABIA ÜHENDEMIRAADID
GRUUSIA- ARMEENIA 10. - 18.05. H: 1180 €
HIINA RINGREIS 07. - 16.06. H: 2290 €

Lõunamaa reisipaketid, soodsad
lennuki-ja laevapiletid,
reisikindlustus.
Grupireisid vastavalt tellimusele
Lisainfo: tel 644 4744, 641 8350, 641 8285
Rüütli 14 / Tallinn 10130 info@mainedd.ee

www.mainedd.ee

LA STRADA
Pronksi 3, 3 korrus
tel. 640 3929
info@lastrada.ee
www.lastrada.ee

Transport: lennuk, buss, rong.
Majutus: hotell **** (koos rikkaliku hommiku-ja lõunasöögiga).
Et Hiinat ja hiinamaalasi lähemalt tundma õppida, tuleb sõita Pekingist kaugemale. Külastame iidseid
pealinnu Peking, Xian, Luoyang, pühasid mägesid Hua Shan ja
Tai Shan ning naudime Draakonimaa Siiditee äärde jäävaid rikkusi, tarkusi, imesid.
Esmaspäeval 10.12.2012 reiside tasuta tutvustusõhtu.

NII KAUGEL, KUID SIISKI NII LÄHEDAL...

KAUGREISID:
MIAMI - KARIIBIMERE KRUIIS. MAAILMA SUURIMA KRUIISI
LAEVAGA 04 - 15.12.2013 H : 2875 €
AUSTRAALIA – UUS - MEREMAA 16.11 - 01.12.2013
ALAT. H: 4589 €
USA LÄÄNERANNIK: NEW YORK - LAS VEGAS - GRAND
CANYON - SAN FRANCISCO - HAWAII - LOS ANGELES
25.05 - 08.06. / 15 - 29.09.2013 H: 2999 €
SINGAPUR -SUMATRA SAAR – LANGKAWI - KUALA LUMPUR
23.02 -.08.03.2013 H: 2890 €
HONG KONG - MACAU – TAIWAN – FILIPIINID
11 - 25.05.2013 H: 2999 €
VIETNAM-CAMBODZA 13 - 26.04.2013 H: 2899 €
SUUR INDOHIINA RINGREIS - VIETNAM - LAOS - CAMBODZA
17 - 30.03.2013 H: 2999 €
WASHINGTON - PHILADELPHIA - NEW YORK- NIAGARA
10 - 18.08.2013 H: 1999 €
KUUBA – KARIIBIMERE PÄRL- CANCUN - MEXICO CITY
23.11 - 06.12.2013 H: 2999 €

BOHEMIAN TRAVEL
Pronksi 3, 3. korrus
tel. 640 3928
info@bohemiantravel.ee
www.bohemiantravel.ee

ARGENTIINA – BRASIILIA 26.10 - 08.11.2013 H: 3699 €
EKSOOTILINE LÕUNA-AAFRIKA – VICTORIA KOSK
01 - 15.03. / 06 - 20.10.2013 H: 4299 €
SALAPÄRANE TAI JA KULDSETE TEMPLITE BIRMA
16.02 - 01.03. / 27.10 - 09.11.2013 H: 2995 €
KULDSETE TEMPLITE BIRMA
01-11.02.2013/ 19 - 29.11.2013 H: 2499 €
HAWAII SAARED 17 – 25.03. / 17-25.11.2013 H: 2999 €
PEKING-PÕHJA - LÕUNA KOREA 06 - 16.04. / 06 - 16.10. 2013
H: 2966 €
EKSOOTILINE LÕUNA - INDIA JA SRI LANKA
17 - 28.11.2012/ 09 - 20.03.2013 H: 1999 €
IISRAEL – JORDAANIA 08 - 16.10.2013 UUS!!!
NB! Kohapel kohalik eestikeelne giid H: 1250 €
LÄHIREISID:
KIHNU SAAR 14.07. / 11.08.2013 H: 90 €
PÄIKESELINE MUHUMAA JA SAAREMAA
06-07.07 / 31.08 - 01.09.2013 H: 92 €
HIIUMAA VÕLUD 15 - 16.06 / 20 - 21.07.2013 H: 92 €

Kaugreisidel on hinna sees kogu
transport, majutus 2 kohalistes
tubades, 2 – 3 söögikorda päevas,
kõik külastuspiletid k.a. etendused ja showd.

14. - 24.05. H: 540 €

08. - 15.07. H: 450 €

SOOME JÄRVEDE VÕLU JA IMATRA KOSE VETEMÄNG
05 - 07.07 / 09 - 11.08.2013 H: 230€
RIIA - JURMALA JA KURAMAA HERTSOGITE LOSSID
20 - 21.07 / 17 - 18.09.2013 H: 110 €
HISPAANIA - PORTUGAL - ANDORRA - GIBRALTAR
29.09 - 10.10.2013 H: 950 €
POOLA - VARSSAV - KRAKOW - ZAKOPANE
14 - 20.07 2013 ALAT. H: 375 €
LUMMAV ŠVEITS 20 - 28. 07.2013 ALAT. H 550 €
KÜTKESTAV BAIERIMAA JA LUDVIG II LOSSID
16 - 19.06.2013 ALAT. H: 560 €
TULBIÕITES HOLLAND JA MAAILMA KUULSAIM LILLEFESTIVAL
15 - 23.04.2013 ALAT H: 560 €
INGLISMAA - SOTIMAA
26.06 - 07.07.2013 ALAT. H: 989 €
GOTLAND – ROOSIDE SAAR
03-08.08.2013 ALAT. H: 459 €
VIIN - SLOVEENIA - HORVAATIA
26.04-05.05/ 13 - 22.09.2013 H: 490 €

IIDNE KREEKA KOOS PUHKUSEGA KORFU SAAREL
20 - 27.08.2013 H: 890 € UUS!!!
PORTUGALI PÄRLID 10-16.06 / 21 - 27.10.2013
ALAT. H: 894 € UUS!!!
SITSIILIA – SARDIINIA - KORSIKA UUS!!!
14.- 25. 05 / 22.10 - 02.11.2013 ALAT H: 1250 €
LINNAPUHKUS:
LONDON - WINDSORI LOSS
20-24.02.2013 / 20 - 24.03.2013 H: 550 €
MAAILMALINN PARIIS 25. - 28.04.2013 ALAT. H: 650 €
ANTIIKNE ROOMA 20. - 24.03.2013 ALAT. H: 650 €
RODODENDRONIÕITES HANSALINN BREMEN
18 - 21.05.2013 ALAT. H: 355 €
PÕNEV DUBLIN 08 - 13.06.2013 ALAT. H: 589 € UUS!!!
VIIN – SUURSUGUNE UNELMATELINN
16 - 19. 05.2013 ALAT. H: 650 €
KARM IMEDELINN - REYKJAVIK UUS!!!
10 - 14.04 / 10 - 15.07 / 02 - 06.10.2013 H: 899 €
KIREV ISTANBUL 22 - 26.05.2013 H: 750 € UUS!!!

VELIKIJE LUKI TARTUS

Eile ilmus „Harden your hearts”
EP, mis on Jarmo Nuutre (Talbot,
Skull Trading) elektroonilise sooloprojekti Blood Pavilion esimene väljaanne. Link: bloodpavilion.bandcamp.com EPL

Homme õhtul tähistab Tartu klubis Rock’n’Roll oma 30 aasta juubelit 1980-ndatel aktiivselt tegutsenud punkansambel Velikije
Luki, mille vast tuntuimad liikmed on Villu Tamme ja Ivo Uuk-
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JÄNESTE JÕULUTUUR
kivi. Lisaks astuvad üles Allan
Vainola taasühinenud koolipõlvebänd Ajutine Valitsus ja Psychoterrori solisti Freddy esimene bänd Anonüümne AK. Uksed
lahti kell 22. EPL

Täna õhtul annab Tallinnas klubis
Sinilind akustilise kontserdi Tenfold Rabbit, kes järgmisel nädalal
suundub Eesti tuurile, esinedes
18. detsembril Tallinnas NO99
džässiklubis, 19. detsembril End-

la Teatrikohvikus, 20. detsembril
Viljandis Pärimusmuusika Aidas
ja 21. detsembril Kuressaares
Arensburg Lounge’is. Lisaks avaldas ansambel uue loo „Balance
Of Water And Stone”. EPL

Bilbo (keskel, Martin Freeman) on langenud ootamatute
külaliste ehk 13 päkapiku ohvriks.
kaader filmist

Mart Niineste

muusikatoimetaja

Esimene „Kääbik”:
pettumus 48
kaadrit sekundis

15. sünnipäeva tähistav
Mutant Disco on üles
kasvatanud mitu põlvkonda peoloomi. Meenutab DJ Rhythm Doctor.

••Mis sel ammusel 1997. aas-

tal Tallinna peoskeenes toimus,
et tekkis vajadus Mutant Disco
sünniks?
Enne mind oli Tallinnas teiste korraldajate kutsel käinud
veel Inglise DJ-sid nagu Rey
Keith, Gilles Peterson, Bob
Jones. Ma käisin esimest korda Tallinnas juulis 1996 Zelluloosis tehasehoonepeol, Raul
Saaremets kutsus. Selle käigu
ajal tutvustas ta mind klubi
Hollywood suundadega ja ma
otsustasime teha seal igakuise
peo, kuhu ma kutsun oma tuttavaid külalisesinejateks. Peo
nimi oli House Of Rhythm
ja minu meelest tegime seitse
või kaheksa pidu selliste külalistega nagu Basement Jaxx,
Robert Owens ja A Man Called Adam. Juba enne meid toimus seal rohkem teknomuusika suunitlusega igakuine pidu
Heaven & Hell.
Kui Hollywood otsustas
House Of Rhythmi pidudest
loobuda, sest külastatavus oli
kukkunud kõigest tuhande
kanti, tahtsime pidusid edasi teha. Mul oli palju sõpru ja
kontakte, keda kutsuda siia
suurepärasesse, kuid rikkumata peolinna. Õhkkond oli siis
eriline: kõik oli võimalik, noor
publik oli nii avatud suhtumisega ja janunes reivimise järele.
Niisiis otsisime sobivat
kohta ja ühel päeval jalutasime Von Krahli Peeter Jalaka
kontorisse. Kõigepealt oli ta
veidi skeptiline selles suhtes, et

Arvustus
Kaarel Kressa

kirjandustoimetaja

Kolm meest – Rhythm Doctor (Chris Long), Raul Saaremets ja Siim Nestor – ja üks idee, mis on
üle elanud juba mitu ajaproovi ja mis elab üle järgmisedki.
Foto: Ahto Sooaru

tema kultuuritemplis toimuks
disko, aga rääkisime Rauliga
ta ära, et tulemas on kunsti ja
muusika sündmus.
••Pidu sai nime 1980-ndate alguse New Yorgi põrandaaluse
muusika kogumiku järgi. Miks?
Mõte panna peole selle plaadi järgi nimi lihtsalt turgatas
mulle pähe. Selle nime juu-

Kuidas olete jaksanud lippu
kõrgel hoida ja mitte loobuda?
Ei, mitte ühtegi loobumismõtet. Muidugi on 15 aasta jooksul olnud tõuse ja mõõnu,
populaarsuselained, mis kattuvad peamiselt ulatuslikumate muutustega Eesti ühiskonnas ja klubikultuuris. Näiteks
ajad, kui on olnud liiga palju sündmusi ja uusi
klubisid, samal ajal
on inimeste sissetuÕhkkond oli siis eriline: kõik lekud vähenenud.
Viis-kuus aastat
oli võimalik, noor publik
tagasi tuli peale uus
janunes reivimise järele.
ja oluline põlvkond
korraldajaid ja DJres on suurepärane, et ta eel- sid. Minu meelest need noored
dab muundumist ja seetõttu ärgitasid meid jätkama. Nad
viitab nii minevikule kui ka pole konkurendid, vaid kaatulevikule. Ja on piisavalt eba- samõtlejad, peame neid oma
määrane, et jätta muusikalist sõpradeks. Teine meie pikaeamänguruumi.
lisuse põhjus on nii kolme aasta
••Juba esimene Mutant Disco eest tehtud otsus teha pidu iga
oli oma aja kohta ilmselt väga kuu eri kohas. See värskendas.
kõva esinejate koosseisuga. Ja kui Siim Nestor mõne aasta

eest punti tuli, siis see andis ka
teise vaatenurga asjadele.
••Kui palju igakuine peokorraldamine teie ajast võtab?
Ilmselt rohkem, kui arvata osatakse. Ma mõtlen siin esinejate
ja kohtade valikut. Siis artistide broneerimine, lennugraafikud, asjaajamised klubipidajatega, peo produktsioon ja
reklaam alates plakatikujundustest Facebooki kutseteni.
Pakun, et kord kuus peo tegemine võtab igaühelt nädala. 1

Mutant Disco 15
SÜNNIPÄEVAPIDU

Toimub täna õhtul Von Krahli
kahel korrusel
Teatrisaalis: Pepe Bradock (Atavisme/Prantsusmaa), Rhythm
Doctor, Raul Saaremets
Baaris: Kalm, Siim Nestor, Haigla
DJs: Ats, Kris, Jan

PLAADID
DUB

POPP

„Studio Live Dub”

„Stardust”

Uus Energia bbbbb
Eestis on veel üks bänd, mis instrumentaalset dub’i teeb! Uue Energia pidusemad lood,
nagu „Uus Energia dub” või „Dub Reorganizer” panevad ka detsembrikuus rummile, liivale ja laineväljale mõtlema, meditatiivsemate palade taustaks sobiksid aga
põhjamaised samblasood ja tumedad metsad. Üldiselt on toon
pigem rõõmsameelne, kui arvata välja „Wareika”, mida jumestab briti soulilauljatari Faye Houstoni melanhoolne vokaal. Inimese häält seejärel enam ei kuule, selle asemel laulab kitarride
soojuses õõtsuv trompet. Töötab. 1 Kaarel Kressa

Lena bbb
Sakslanna Lena Meyer-Landrut, kes sai kuulsaks tänu Eurovisioni võidule, on viimase kolme aasta jooksul avaldanud kolm plaati, mis
kõik on osutunud hittideks. „Stardust” aga erineb teistest, sest
mentor Stefan Raab on kõrvale heidetud ja neiu on ise kätt proovinud. Olgem ausad, tegemist on lihtlabase lastelaulude kogumikuga: lilled, liblikad ja naiivne maailmavaade, taustaks odav
fono. Mõningatele lugudele lisab vürtsi vokaaliga mängimine,
kuid ainult sellest ei piisa. Arvatavasti on tegemist Saksamaa
kuldplaadiga, sest tüdruk oskab ennast müüa. 1 Maigi Varusk

Uus Keskmaa-film pakub
luksuslikus koguses
silmailu, aga mõjub
väsitavalt ja algupärandi
fännile pigem ärritavalt.
Ütleme esmalt ära ilmselge.
Loomulikult lähevad väga
paljud meist „Kääbiku” esimest osa vaatama, nagu mitu
aastat tagasi juba otsustatud sai. Ükski inimene, kellele muinasjutufilmid vähegi korda lähevad, ei saa mingil juhul Tolkieni klassikalise
romaani tõlgendust vaatamata jätta. Ja mis puudutab eriefekte, siis kollid ja lohed on
puha 3D-formaadis, 48 kaadrit sekundis. Välismaal olevat osal vaatajatest 3D-prillide kandmisest isegi halb hakanud, sedavõrd kvaliteetne on
filmi visuaalne külg.
Paraku on film ise kogu
kullakihi all üsna õõnes.
Idee teha ühe romaani põhjal kolm kolmetunnist filmi
tundus algusest peale kahtlane. Nüüd selgub, et see pikkus on suures osas saavutatud
algupärandile juurde kirjutatud stseenide arvel. Sündmused, mida kirjanik mokaotsast
mainis, jutustatakse pikalt lahti, lisatud on ka dialooge, mis
seletavad tegelaste motiive.
Kogu eelloo kuni algustiitriteni oleks võinud südamerahuga maha lõigata. Filmi nimi on
ju „Ootamatu teekond”, peategelane ei tea toimuva tausta rohkem kui raamatu avanud
lugeja, miks vaatajat ebavajaliku infoga koormata? Pealegi tehakse seda üsna kohmakalt, kohe alguses hakkab igav.
Filmi hoiavad siiski vee peal
Gandalf (Ian McKellen) ja
Bilbo (Martin Freeman), kelle igas repliigis on isikupära ja
huumorit. Võlur Gandalf on

siin rohkem nagu trikitajast
hulgus ja peategelane Bilbo
unine väikekodanlane, kogu
ees ootav traagika on alles kaugel. Samas on film eepilisi klišeesid ikka päris tihedalt täis:
näiteks langenud sõbra kohal
aegluubis „Eiii…” karjumist
tuleb ette kolmel korral. Thorini kahtlused Bilbo võimetes tähendavad, et ees seisab
liigutav leppimine, kaelustused jne. Tõsiusklikud tolkienoloogid satuvad kindlasti raevu,
kuna originaalteksti muutmisega minnakse nii kaugele, et
Bilbost saab kangelane täiesti ebakohasel ajal ja viisil. Ja
miks? Ainult selleks, et arguse, vapruse ja leppimise klišee
ikka filmi sisse saaks.

„Sõrmuste isanda” kordus
Süžee sõlmpunktide põhjal
paistab, et Peter Jackson üritas jälle teha „Sõrmuste isanda” esimest osa: kõik kordub,
nii Gandalfi saabumine kääbikute külla kui ka nõupidamine Rivendellis, kuhu teisest raamatust on kohale jõudnud isegi haldjakuninganna Galadriel
(Cate Blanchett). Sest mis loheverest nõretav sangarieepos
see ikka oleks, kui siia suvalisi naistegelasi sisse ei prantsataks? Jacksoni seekordne tõlgendus on nii arglik ja ennustatav, nii neetult keskpärane, et
süda hakkab valutama, mõeldes, et alguses pidi filmi lavastama hoopis Guillermo del Toro.
Äkki oleksime siis saanud näha
tõeliselt tolkiinilikku, tontlikku ja lummavat Keskmaad, mitte ülenuumatud broilerit, keda
stuudiojuhid kuldmune munema sunnivad. 1

„Kääbik –
ootamatu
teekond”
R: Peter Jackson
O: Martin Freeman, Ian McKellen
Linastub alates 13. detsembrist
kobarkinodes.
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Intervjuu

Toimetaja: Maris Meiessaar, tel: 680 4400, e-post: kultuur@epl.ee

Rhythm Doctor: mitte
ühtegi loobumismõtet

Kultuur

BLOOD PAVILJONILT NETI-EP
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Sport

Matsalu ja Ratas tahavad tuua
alaliitu värskust ja uusi inimesi

Debatt

Eesti Päevaleht | reede, 14. detsember 2012

Toimetaja: Teele Tammeorg, tel: 680 4400, e-post: sport@epl.ee

Atso Matsalu soovib selgeks teha, kas korvpalliüldsusel on huvi pika mängija kodustamise vastu, Jüri
Ratase hinnangul ei ole vaja seda kohe ja praegu
otsustada. Matsalu loodab ala juurde tuua rohkem
raha era-, Ratas aga avalikust sektorist.
Kristi
Kirsberg

sporditoimetuse juht

Jüri
Butšakov

reporter

••Atso Matsalu ja Jüri Ratas,
teie teekond Eesti korvpalliliidu presidendivalimistel sarnaneb Eesti olümpiakomitee juhi
valimisega. Üks kandidaat alustas kampaaniat märksa varem,
kuid võitis see, kes sekkus lõpu
eel. Atso, kas te ei karda, et seekord võib samamoodi minna?
Matsalu: Hirmu mul ei ole.
Tulin teadlikult oma programmiga välja kevadel. Soovisin Eestimaa läbi sõita, klubide esindajatega kohtuda ja
eri korvpalliringkondade soove kuulda. Kampaania on oma
eesmärgi täitnud, tulemus selgub küll esmaspäeval, kuid
kõige olulisem on arvamusliidrite tagasiside.
••Jüri, kinnitasite kõigest paari kuu eest, et te ei kandideeri.
Miks te oma otsust muutsite?
Ratas: Kui ütlesin välja, et ma
ei kandideeri, tuli järjest rohkem arvamusi eri Eesti nurkadest, et kahte kandidaati on
vaja. Paljuski oli see korvpalli- ja spordiringkonna tagasiside, miks ma kolme nädala eest
ümber mõtlesin.
••Atso, teie programmi nimi
on „Uus algus”. Kas praegu on
kõik nii valesti?
Matsalu: Eelkõige mõtlesin
seda, et Eesti korvpall vajab
uusi inimesi. Muutusi tuleb
teha sekretariaadis, kus osa
töötajaid on väga kaua olnud
ja sattunud mugavustsooni.
••Jüri, kas nõustute, et alaliidus on vaja muutusi?
Ratas: Uus algus mõjub mulle
huumorina põhitööst, kus on
palju uusi algusi tehtud, kuid
ometi lähevad asjad tihti vana-

on kindla peale tegijaid ja ka
noori tulijaid. Juhtimises on
samamoodi. Me ei ole nii rikkad, et kedagi kõrvale lükata. Kuid alaliidu loogiline
ülesehitus ja struktuur tuleb
kindlasti üle vaadata.
••Atso, teie programmis on nn
minuti reegel ehk iga meistriliiga meeskond peaks alla 19-aastasele ja alla 23-aastasele mängijale tagama teatud arvu mängumiAtso Matsalu
nuteid. Jüri, mida
kandidaat
teie sellest arvate?
Fakt on, et viie-kuue aasta
Ratas: Paberil see
perspektiivis meil 2.15 pikka kindlasti soosib
noorte tulemist ja
mängijat näha ei ole.
kogemuste saamist.
Kuid konfliktikohmoodi edasi. Aga sellega olen ta näen selles, et meistriliigas
nõus, et värskendust on vaja. on siiski nii mängijate, treeneMinu juhatuses on 85–90% rite, klubi kui ka fännide eesuued inimesed. Samas mäle- märk üks: saavutada parim
tame, et kümne aasta eest oli koht. Kui näiteks parim noor
korvpallis surve, et tuleb tuua on viie veaga mängust väljas,
uued mängijad. Ometi on aeg on mingi hetk keeruline sellest
näidanud, et koondis on edu- reeglist kinni pidada. Põhimõkas, kui on kogemustega mehi, te edutada noori meeskonna

ATSO MATSALU
Sündinud: 15. märtsil 1964
Igapäevatöö: AS-i Puukeskus
tegevjuht
Elu korvpallis: kohtunik, vabariiklik kategooria alates 1987,
rahvusvaheline 1992. Olnud
1994–2008 Eesti korvpallikohtunike kogu esimees, kuulunud 1995–1999 ja alates 2007
korvpalliliidu juhatusse. Alates
2009 FIBA komissar.

JÜRI RATAS
Sündinud: 2. juulil 1978
Igapäevatöö: riigikogu
aseesimees
Elu korvpallis: mänginud
1990–2002 korvpalli, kuulunud 1993–1996 noortekoondisse, olnud 2001–2002 korvpalliliidu noortekorvpalli juht,
aastast 2007 juhatuse liige.

••Teie sisukate programmide

ideed on kõik huvitavad, aga
lõpuks taandub kõik ühele küsimusele: kust tuleb raha?
Matsalu: Eelkõige tuleb tööd
teha selle nimel, et erasektori
osakaal, mis praegu on vaid
15%, kasvaks. Sellest lähtuvalt
on minu juhatuse koosseisus
ka rohkem majandusinimesi.
Tore, kui raha tuleks ka avalikust sektorist, kuid põhiosa
peaks tulema erasektorist.
Ratas: Peame saama sporti
rohkem avaliku sektori tähelepanu ja finantse. Välja on öeldud, et riigi sport ei ole kohalike omavalitsuste asi, kuid
tegelikult on just nemad paljude alade peamised partnerid, toetades nii noorte- kui
ka tippsporti. Noorteliigade
maksumuse alandamise osas
peame suutma suurendada spordimeisterlikkuse rolli, selle arvelt saavad klubid
soodustusi või madalamaid
makse. Väga täpselt on vaja
paika panna ka juhendid ja
logistika, sest transpordikulu on väga suur.
•• Jüri, põhiline etteheide
teile on olvnud ajaressurss.
Kust te ikkagi selle leiate,
et korvpalli edendada?
Ratas: Atso on tunnustatud ettevõtja, ettevõtluseski pole kerged
ajad. Aga Hanno Pevkur juhib võrkpalliliitu,
Andrei Korobeinik maleliitu, suusatamise hiigelaegadel oli presidendiks Toomas
Kas valitakse Jüri Ratas (vasakul) või Atso Matsalu (ülal),
Savi, kes oli lausa riigikogu
selgub esmaspäeval, 17. detsembril.
Fotod: Siim Lõvi
esimees. Ajaressurss on alati
piiratud, kuid kõik taandub
kogemuse kaudu on õige, kuid vis meil 2.15 pikka mängijat planeerimisele. Ja lõpuks: ega
päris kvoodisüsteemiga läheb näha ei ole.
president hakka klubisid treekeeruliseks.
Ratas: Mina arvan teisiti. nima. Tema vaid on üks osa
Matsalu: Ma ei ole nõus. Ette- Meil ei ole seda otsust vaja meeskonnast.
panek pole uus, näiteks Vene- täna, homme ega ülehomme. ••Atso, teil on palju oponenmaal kasutatakse seda kogu
te, kes tegid vastasaeg. Tõin selle punkti sisse
kandidaadi otsimiJüri Ratas
sellepärast, et noored lähesel suure töö. Palkandidaat
vad tippklubidesse, kuid saajud arvavad, et endiKorvpalliliidu loogiline
vad seal üks-kaks minutit mänse kohtuniku koht ei
gida. Pallur ei arene, kui ta ei
ülesehitus ja struktuur tuleb ole presidenditoolil.
saa mängida. Seda nõuet on
Matsalu: Peamine
kindlasti üle vaadata.
toetanud ka koondise peatreepõhjus, miks mulner Tiit Sokk, samuti ei ole ma
le agressiivselt vasmeistriliiga treenerite vastu- Kui tekib soodne hetk ja kee- taskandidaati otsiti, on see, et
seisust kuulnud. Kuid aeg on gi kasvab Eesti ühiskonnast tekiks konkurents ja diskusläbiräägitav.
välja perekondliku või kul- sioon. Küllap ma paljudele ei
••Alles paari kuu eest tek- tuuritaustaga, on hea. Aga sobi, mida lahkuv president ka
kis taas küsimus, kas Eestil me ei pea iga päev selle nimel välja ütles, kuid see on juba
on vaja kodustada pikk män- tegutsema. Pigem tuleb mõel- tema eetiline küsimus, miks
gumees. Atso, teie olete selle da, kuidas pakkuda lahendit ta ühte kandidaati soosib ja
poolt olnud.
kehalise kasvatuse õpetajatele, teist mitte.
Matsalu: Mina tahan olukor- kes annaks õigel ajal signaali,
Kohtunik on üks korvpalra, millest oleme aastast aas- et sellest poisist ja tüdrukust li osa. Usun, et kohtunikutasse rääkinud, ära lahenda- võib kasvada korvpallur.
töö on mulle andnud rahvusda. Vaja on otsust: kui ena- ••Aga kas pole ohtu, et kui vahelise tausta ja sellest on
mik leiab, et meil ei ole pikka jääme ootama, laseme või- pigem kasu. 1
vaja, lõpetame teema ja jät- maluse mööda? Aivar Kuuskame oma mängijatega. Aga maa näiteks on öelnud, et kui
kui arvatakse, et tsentri tulek praegusele koondisele lisada Vaata videot digilehest
ajaleht.epl.ee
annab mängule mitu käiku võimekas keskmängija, võiks
juurde, peame edasi tegutse- suuri tegusid teha.
Nutitelefoni
ma. Muidugi oleks tore, kui Ratas: Kui praegusele koondiomanikud,
keegi Eestist välja kasvaks, sele lisada Aivar Kuusmaa, Tiit
vaadake
näiteks abielu teel. Kuid fakt Sokk, Andrus Nagel või Marvideot
on, et oleme pikkade kampaa- gus Metstak, mängiksid nad
niat teinud, kuid lähiaegadel, ka kui kulda. „Agad” korvpalviie-kuue aasta perspektii- lis ei loe.
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Aljand jäi MM-i medalist
kahe sajandikuga ilma
Telegramm
Aet Süvari

Istanbul, Türgi

Eile neljanda koha
saanud Martti Aljand pidi
nentima: kahju, et
medalit ei tulnud, aga
hea, et kuues pole!
Martti Aljand oli eile ühtpidi
väga õnnelik ja teistpidi kirus
saatust. Istanbulis toimuvatel
ujumise lühiraja maailmameistrivõistlustel saavutas ta 100
meetri rinnuliujumises neljanda koha. Nii kõrgeid kohti on
Eestil MM-ilt varem vaid korra tulnud, 2010. aastal Dubais,
kui Jane Trepp tuli 100 meetri
kompleksis neljandaks. Selles
mõttes tegi Martti ajalugu, või
vähemalt kordas seda.
Teisalt – kui poleks olnud
kahte õnnetut sajandikku,
oleks temast hoobilt saanud
esimene ja seni ainus eestlane,
kes on Eesti värvides võisteldes MM-ilt medali kaela saanud. Martti lõpuaeg 57,85 jäi
täpselt kahe sajandikuga maha

kolmanda koha saanud ameeriklase Kevin Cordese ajast
57,83. Marttile endale astusid omakorda kannule viies
ja kuues koht, mis jäid temast
maha vastavalt ühe ja kolme
sajandiksekundiga.
Meediatsooni ilmudes oli
Aljandi näol hetkeks kerge
pettumusenaeratus. „Seekord
läks sedapidi. Ega siin midagi
keerutada ei saa, kõik ujuvad
finaalis oma parimat tulemust.
Ka mina panin sada protsenti
välja. Kahju, et medal ei tulnud, aga kui vaatan finaalis
ujutud aegu, siis oleks võinud
olla ka kuues koht! Maailma
neljas mees ei kõla ju ka üldse halvasti,” ütles ta.

Vägevad mehed
Poolfinaalis ujus Aljand äärmisel rajal. Kuna finaali pääses ta
aga teise ajaga, tuli tal seal sisse võtta keskne rida. Temast
mõlemal pool ujunud mehed
– kuldne itaallane Fabio Scozzoli ja pronksine ameeriklane
Cordes – tulid medalile, Martti pidi leppima neljanda kohaga. „Võib-olla see tõesti natuke segas,” arutles Aljand. „Eilses poolfinaalis polnud mul nii

hea mees otse kõrval ujumas.
Ääres on kuidagi puhtam ujuda või nii. Aga sellist asja sättida ei saa, et vaatan, ujun natuke aeglasemalt, siis saan finaalis
äärele ujuma! Panin täismängu
välja mõlemal päeval.”
Täna võistleb Martti 50
meetri liblikdistantsil, kuid
tunnistab: võttis distantsi vaid
selleks kalendrisse, et teravust
hoida. Kas teravus säilib laupäevase 100 meetri kompleksini? „Loodetavasti. Tuleb lihased lahti masseerida, natuke
peale ujuda. Kompleksis on
vägevad mehed, seal läheb
väga kõvaks andmiseks, et
finaali pääseda.” 1

LÜHIRAJA-MM
Eestlaste tulemused
Istanbulis
MEHED:

100 m rinnuli: 4. Martti Aljand
57,85; 50 m vabalt: 24. Pjotr
Degtjarjov 22,04 (ISIKLIK REKORD)
NAISED:

50 m liblikat: poolfinaalis 8.
Triin Aljand 25,96 (eelujumises 13. koht ajaga 26,38)

Motivatsioonikõne
Tallinna Selveri
päevaplaani ei kuulu

on, see ütleb midagi,” lausub
Õuekallas. Karjääri jooksul nii
Prantsusmaal, Saksamaal kui
ka Soomes mänginud Õuekallas toob esile, et ega piirigi taga polnud kohtumiseelne ergutuskõne eraldi päevakavapunkt.

kallas kui ka meeskonna kapten Argo Meresaar sellest ka
puudust ei tunne.
„Pärnu päevil pidin igaks
korraks midagi välja mõtlema.
Kui midagi öelda ei olnud,
tuli kunstlikult välja mõelda
ja niimoodi poolvägisi ei ole
asi õige,” selgitab Meresaar.
Loomulikult ei tähenda see,
et Selveris oleksid sõnavõtud
keelatud. „Enne mängu paneme käed kokku ja kel tahtmist

Vanni ei minda
Kuidas näeb välja aga mänguks valmistumine Selveri
moodi? Hommikune treening,
koosolek, lõunasöök, puhkeaeg, väike snäkk ja mängule.
„Puhkeajal teeb enamik vähemalt tunniajase uinaku, lisaks
raamatud või filmid, vanni
keegi lebotama ei lähe,” selgitab Õuekallas.
Kuigi ettevalmistus on üsna
tavapärane, annab Meresaar

Võrkpall
„Ma ei ole käinud Rakvere
Tarva riietusruumis. Kui korra [Andres] Sõpra [Rakvere
Tarva peatreener] kuuleks,
siis peaks võib-olla iga mängu alguses mõne kõne,” räägib
Tallinna Selveri nurgaründaja
Kristjan Õuekallas.
Selveris nimelt mängueelset
kõnepidamistraditsiooni välja
kujunenud ei ole ning nii Õue-

TRIIN ALJAND

Jõudis finaali
haiguse kiuste
50 meetri liblikujumises võistles eile Istanbulis ka Triin
Aljand. Hommikusest eelujumisest kolmeteistkümnendana edasi pääsenud Aljand nentis, et eelmisel nädalal põetud
haigusepisik istub endiselt
kehas, kuid õhtuks suutis ta
end nii palju koguda, et finaalipääs välja võidelda. Tema ajaks
jäi 25,96, edasi pääses ta sellega viimase ehk kaheksandana.
„Hästi läks,” rõõmustas
Triin pärast poolfinaali. „Ometi
kord oli õnn minu poolel. Loodan, et finaalis suudan veel
natuke kiiremini ujuda.”
Ta ei tahtnud spekuleerida, kui palju on haigus temalt
jõuvarusid röövinud. „Olekspoleks... sellel pole mõtet. On,
mis on. Loodan homme paremini teha ja loodan, et läheb
hästi. Ma ei hakka finaaliks
midagi ennustama ja eesmärke seadma. Vaatan, mis tuleb.”

märku, et võrreldes eelmise eurosarja vastase ehk Sastamala VaLePaga on olukord enne korduskohtumist
Piacenza Elior Copraga veidi
teine. „Kuidagi rahulikum on.
Loomulikult läheme võitlema,
aga vaadates vastaste tugevust,
meil reaalselt šanssi ei ole,”
lausub kapten.
Kohtumine itaallastega
peeti eile hilisõhtul. 1 Pärt
Talimaa, Piacenza

Täna Delfi Spordis:
Delfi vahendab
otse Türgist
lühirajaujumise
MMi tähtsamaid
uudiseid

Sulle on kingituS!

Telli kingituseks
Eesti Ekspress kirjutab olulistest sündmustest ühiskonnas, poliitikas, majanduses ja kultuuris ning paljastab
nende taga peituvad tõelised põhjused ja seosed.

S u l l e

o n

k i n g i t u S !

Telli kingituseks
Eesti Päevaleht toob lugejani tähtsamad uudised igal
äripäeval koos sisukate analüüside ja asjatundjate
kommentaaridega, samuti spordiuudised ja kultuurisündmuste paremiku.

Sulle on kingitus

Telli kingituseks
Maaleht on sõbralik leht, mis pakub iganädalast
tarvilikku lugemist aktuaalsetel teemadel, sh arvamusi,
kommentaare ja juriidilist nõu. Iga lehenumbri vahel ilmub
ka nõuandelisa Targu Talita ning tele- ja raadiokava TeRa.

Tellimuse saad vormistada just nii pikaks ajaks,
kui soovid, et kingitus Sinu lähedast rõõmustaks.
Tellimuse vormistajale saadame kauni kinkekaardi,
mille ta saab ise üle anda või salamisi jõuluvana
kingikotti poetada. Et kinkekaart jõuluks kohale jõuaks,
vormista tellimus hiljemalt 17. detsembriks.

Tellimiseks
helista 680 4444 või kirjuta
klienditugi@lehed.ee
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Foto: Aet Süvari

Toimetaja: Teele Tammeorg, tel: 680 4400, e-post: sport@epl.ee

Martti Aljand tunnistab: maailma neljas mees ei kõla üldse halvasti.

Sport

Parim
jõulukink
on hea
Eesti ajaleht!
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Kuulutused

kuulutus.lehed.ee

Nüüd kuulutuste tellimine veelgi lihtsam. Vali rubriik, kirjuta tekst ja tasu – kõik ühest kohast! Reakuulutusi saab anda
internetis aadressil kuulutus.lehed.ee, e-postiga anni.koppel@lehed.ee ning kõikides Eesti Posti kontorites üle Eesti. Info telefonil 680 4506.

EELLINASTUSED!

Saal 2 eesti k! 14:40(ainult P)
18:10(ainult N)

KINODES 21.12.

LINDPRIID, KELLEST SAID KANGELASED

PII ELU 3D EELLINASTUSED! MS12
20:15(ainult N)
17:10(ainult P)
21:00(ainult R)
21:10(ainult L)

Saal 1
Saal 2
Saal 5
Saal 6

MET OOPER: AIDA

Eesti Päevaleht | reede, 14. detsember 2012

Toimetaja: Mare Uueda, tel 680 4503, e-post: mare.uueda@lehed.ee

Saal 1 HFR 3D

11:30(ainult E) 13:55(R,T) 15:25(ainult E)
17:50(R,T) 20:15(ainult K) 21:45(R,T)

Saal 1 HFR 3D
Saal 2 HFR 3D
Saal 2 HFR 3D
Saal 5 3D

12:15(L, K, N) 13:25(ainult P) 16:15(L, K, N) 19:45(ainult P)
12:15(R, E,T) 16:15(R, E,T) 20:15(R, P, E,T)

Saal 6 3D
Saal 7 3D
A.Le Coq Sviit 3D

13:55(ainult L, N) 17:50(ainult L) 20:45(ainult N) 21:45(ainult L)

Saal 1
Saal 7
A.Le Coq Sviit

TOM
SHIA JASON GARY JESSICA
GUY
HARDY LaBEOUF CLARKE OLDMAN CHASTAIN PEARCE

18:40(ainult K)
19:50(R,T, N)

*A.Le Coq Sviidi seansid tööpäeviti alates 17:00, nädalavahetustel ja pühadel 13:00

L

20:00(ainult L)
12:00(ainult P)
20:00(ainult L)

L
MET OOPER: MASKIBALL
19:00(ainult E)
Saal 1

18:40(ainult E,T)
14:45(v.a. P) 17:15(ainult P) 18:40(R, L, N) 21:00(ainult P)

www.forumcinemas.ee
mobile.forumcinemas.ee

Saal 3 vene k! 11:30(ainult L)
Saal 6 vene k! 15:30(ainult P)
Saal 6 eesti k! 13:00(ainult L)

Saal 3
Saal 7
Saal 8

BOLSHOI BALLETT: PÄHKLIPUREJA L
17:00(ainult P)
Saal 1
VIIS LEGENDI
PERE
eesti keeles! 11:40(R,T)
eesti keeles!11:40(L,K,N)
vene keeles! 11:30(v.a. L)
vene k! 13:40 20:05(K)
17:55
eesti keeles!
14:00
eesti keeles!
vene k! 15:30(v.a. P, K)

Saal 1 2D
Saal 2 2D
Saal 3 3D
22:15 Saal 3 2D
Saal 3 2D
12:10(v.a. P) Saal 5 3D
15:20 18:00 Saal 6 3D

AEROAUTOD
PERE
15:50
Saal 3 3D eesti keeles!
Saal 9 2D vene keeles! 12:30 16:50
TULEGA TULE VASTU

Saal 3
Saal 6

K12

20:05(v.a. K)
22:15(ainult K)

DŽUNGEL

Saal 5 2D
Saal 7 2D

PILVEATLAS
MS12
Saal 6 12:00(v.a. L) 17:45(v.a. K)
VIDEVIKU SAAGA: KOIDUKUMA OSA II
12:45 20:30

KUI JÕULUMEES ALLA SAJAB PERE
Saal 4 eesti keeles! 11:20 15:55

Saal 8

SEENELKÄIK eesti keeles, venek subt! L
18:05 20:10
Saal 4

Saal 9

DEEMONID

Saal 4

ÕNNETERAAPIA

Saal 5

eesti keeles!
K14
13:30 22:05

K12
21:00(v.a. R, E,T)

SUHETE MÄNGUVÄLJAK
MS12
18:30(v.a. E,T, K)
Saal 5
22:10(E,T, K)
21:10(v.a. L)
Saal 6

MS12

11:50 16:20
22:20(v.a. P)

HOLY MOTORS
360

Saal 9
SEITSE PSÜHHOPAATI

Saal 10
ARGO

Saal 10
007 SKYFALL

Saal 10

K12
21:15

MS12

14:25 18:45

K14
22:00

K12

16:25

MS12

13:15 19:00

Piletihinnad: E-N ja reede kuni kl 18:00 tavapilet 4,50€/lastepilet 2,50€, 3D-pilet 5,00€/lastepilet 3,50€. E-N alates kl 18:01 tavapilet 5,00€/lastepilet 2,70€, 3D-pilet 7,00€/lastepilet 3,70€. Reede (alates 18:01), L-P ja riiklikel pühadel tavapilet 6,50€/lastepilet 2,90€, 3D-pilet 8,00€/lastepilet 3,90€. A.Le Coq Sviit E-N pilet 17€. R-P pilet 21€

ARSISE kellade ansambli
JÕULUKONTSERDID
Kaastegevad Rahvusooper Estonia solistid

Oliver Kuusik ja Rauno Elp

26.detsembril

kl 12 Valga kultuurikeskus
kl 19 Tartu Jaani kirik *

Piletid Piletilevist, *Piletimaailmast ja enne kontserti kohapeal
www.arsis.ee

Festival Talveöö unenägu
17. – 21. detsembril
Tahame luua näitemängu,
mis muudaks maailma (Tšiili)
19., 20., 21. detsembril 18.00
Viimane proov (Peruu)
19., 20. detsembril 20.00,
21. detsembril 18.00
Kassa: 66 50 800
www.linnateater.ee

LEMBIT PILVE

surma puhul

kaotuse puhul

Fazer Eesti AS

N-Terminal Grupp AS

VEO- ja KOLIMISTEENUS

ISA
Südamlik ja siiras
kaastunne Inge Jegorovile
ja tema perele

AEG
KAUBELDA!

12 Estonia kontserdisaal *
25.detsembril kl
kl 18 Pärnu Eliisabeti kirik *

EMA

Kallis Ülo
Avaldame Sulle kaastunnet

14 Jõhvi Mihkli kirik *
22.detsembril kl
kl 18 Rakvere Kolmainu kirik
14 Haapsalu Toomkirik
23.detsembril kl
kl 18 Rapla kirik

Avaldame sügavat kaastunnet
Aivar Pilvele isa

EMA
kaotuse puhul
AS Printalli kollektiiv

Teenused
1 KAARDID ENNUSTAVAD
Tel    h, h , €/min
www.ennustus.ee
1 NÕUANDELIIN tel  .
Kui elumure vaevab ja vajad hingeabi,
anname soovitusi. Vastame eraelu,
töö ja tervise küsimustele. Kõne
hind , €/min.

Tervis
OFFICIAL SELECTION
CANNES FILM FESTIVAL 2012

LINDPRIID, KELLEST SAID KANGELASED

1 Parapsühholoog Ž. Stepanjan aitab
alkoholi- ja nikotiinisõltuvuse, ülekaalulisuse, radikuliidi ja stressi puhul.
Konsultatsioon. Tel  .
1 Uus ja eksklusiivne massaažisalong
ootab lõõgastavale massaažile.
Tel  .

Ost
1 Reval Antiik ostab vanu maale,
münte, kuld- ja hõbeesemeid, märke,
mööblit, raamatuid, jms. Pakkuda
võib kõike, mis tundub olevat vana.
Müürivahe , ,  

ERIPAKKUMINE! Pakume kasvava
lepiku eest head hinda.
Lõhutud küttepuude
müük, tellimine: tel 600 5323

Kolleegid
Eesti Rahvusringhäälingust

Avaldame sügavat
kaastunnet TTÜ Spordiklubi
võrkpalli naiskonna
peatreenerile Tiit Kõivule
kalli

Teated
1 AS Kovek teatab veeteenuse
hinna kehtestamisest alljärgnevalt:
. Saue vallas Valingu külas Suurekivi
tegevuspiirkonnas - tasu võetud vee
eest , eur/m ja tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest , eur/
m (mõlemad koos käibemaksuga).
Alus: Saue vallavalitsuse . detsembri
.a korraldus . . Saue vallas
Jõgisoo külas Lõokese tegevuspiirkonnas - tasu võetud vee eest . eur/m
ja tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest , eur/m (mõlemad
koos käibemaksuga). Alus: Saue
vallavalitsuse . detsembri . a
korraldus nr .

Telli kuulutus Eesti Päevalehte,
Eesti Ekspressi ja Maalehte ühest kohast!

SHIA

GARY

JESSICA

GUY

HARDY LaBEOUF OLDMAN CHASTAIN PEARCE

LINDPRIID
PÕHINEB TÕESTISÜNDINUD LOOL

Kinodes alates 14. detsembrist
ESITLEB:

kaotuse puhul
TTÜ Spordiklubi
TTÜ ML võrkpalli naiskond

Mälestame kauaaegset
koostööpartnerit

HENN
ROOPALU
Avaldame südamlikku
kaastunnet Teet Roopalule
isa surma puhul
AS EKE

Müük
1 Müüa lõhutud kuivad ja märjad
küttepuud. Tel  
1 Müüa soodsa hinnaga talusealiha.
Info tel   või  
1 Müügis palju kasutatud
kontorimööblit. Defekte võib ka
leiduda. Tähetorni -j Tall. E-R -
Kauplusladu APUNEKS OÜ
1 Küttepuud ja brikett,
tel  .

Nüüd kuulutuste
tellimine veelgi lihtsam!
TOM

ISA

Ostame kasvava metsa raieõigust.
Pakkuda võib lageraidest
harvenduseni.

tel 5553 3064, 5554 0620
e-post info@holmesmeyers.eu

1 Laen kinnisvara tagatisel.
AS A&O LaenuGrupp. Tartu mnt  Tln.
  www.aolaenud.ee Tutvuge
tingimustega, konsulteerige asjatundjatega.

Avaldame südamlikku
kaastunnet Annika Elemetsale

surma puhul

Holmes & Meyers
kutsub metsaomanikke
läbi rääkima metsas
planeeritavate raiete üle.

EMA

Laen

surma puhul
Töökaaslased Securitasest

Vali rubriik, kirjuta tekst
ja tasu internetipangas.

Mälestame kauaaegset
endist kolleegi

VAIKE
ROOSIPÕLDU
Avaldame kaastunnet
pojale perekonnaga
AS EKE

On vendadest üks lahkunud siit
ilmast ja suikunud surma unele...

Reakuulutusi saab edastada ka e-postiga anni.koppel@lehed.ee
ja kõikides Eesti Posti kontorites üle Eesti. Lisainfo telefonil 680 4506.

Avaldame sügavat kaastunnet
Toivo Toomingale isa
surma puhul
Maksu- ja Tolliamet

AVENIR
AKSEL

Langetame pea

..-..

VIL!
AVENIR AKSEL
C. /II

Väga kallist Taadat mälestavad
tänu ja armastusega

kaotuse puhul

kuulutus.lehed.ee

OLEV
TOOMINGAS

Korporatsioon
Vironia

tütar Eneken, Elin,
Ave, Ingerlin, Merlin,
Robin ja Ants
Ärasaatmine
.dets. kl .
Pärnamäe kabelis

Eesti Päevaleht | reede, 14. detsember 2012

12 Põlva kultuurikeskus
16.detsembril kl
kl 17 Jõgeva kultuurimaja

T . detsember kell 
Vanemuise kontserdimaja
K . detsember kell 
Pärnu kontserdimaja
N . detsember kell 
Estonia kontserdisaal
Haydn. “Te Deum”
EESTI FILHARMOONIA
KAMMERKOOR
TALLINNA KAMMERORKESTER
Solistid Kädi Plaas, Iris Oja, Mati Turi
ja Uku Joller, Dirigent Daniel Reuss
Mozart. “Missa longa”
Joseph Haydn. “Te Deum”
Joseph Haydn. Sümfoonia Es-Duur

Südamlik kaastunne
Kersti Baumannile kalli

17

Toimetaja: Anni K0ppel, tel 680 4506, e-post: kuulutus@epl.ee

12 Türi kultuurimaja
15.detsembril kl
kl 18 Võru kultuurimaja

Nüüd kuulutuste tellimine veelgi lihtsam. Vali rubriik, kirjuta tekst ja tasu – kõik ühest kohast! Reakuulutusi saab anda
internetis aadressil kuulutus.lehed.ee, e-postiga anni.koppel@lehed.ee ning kõikides Eesti Posti kontorites üle Eesti. Info telefonil 680 4506.

Kuulutused

kuulutus.lehed.ee

Horoskoop

Meelelahutus

ETV
06.55 Terevisioon
08.55 Draamasari Holby City haigla:
See öö… (Inglise 2001)
09.55 Terevisioon*
11.55 MI*
12.25 Muusikadokk Queen. Days Of
Our Lives, 1/2 (Inglise 2011)*
13.30 Ilus maa*
13.35 Ajalik ja ajatu (subtiitritega)*
14.05 ETV kuld: Estraad, 1*

Kanal 2
06.00
06.45
07.10
07.35
08.00
09.00
10.00
11.00
11.30
12.30
13.00
13.30

Eesti Päevaleht | reede, 14. detsember 2012

Toimetaja: Raimo Reiman, tel: 680 4400, e-post: uudised@epl.ee

14.35 Kapital*
15.05 Mõistlik või mõttetu, 1/4*
15.35 Reisisari Reisile minuga: Helsingi ja Milano*
16.00 Draamasari Holby City haigla:
See öö… (Inglise 2001)*
17.00 Aktuaalne kaamera
17.10 Draamasari Õnne 13 (Eesti
2005)
17.40 Draamasari Südameasi: Õnnelik sugu (Heartbeat, Inglise 2006)
18.30 Aktuaalne kaamera
19.00 Ringvaade
19.35 Köögikodanikud
20.05 Perepidu: Superfinaal
21.00 Aktuaalne kaamera. Ilm
21.30 Sport
21.40 Perepidu: Superfinaal jätkub
22.05 Kaadris: Karu süda
22.25 Mängufilm Karu süda (Eesti
2001)
00.30 Pealtnägija*
01.15 Draamasari Südameasi*
02.00 Ringvaade*
02.41 ERR-i uudised

14.30
15.30
16.30
17.30
18.30
19.00
20.00

Punased roosid*, 402
Joonissari Garfield
Joonissari Kasskoer
Joonissari Pisipõnnide seiklused: Põrgulikud kohtingud
Reporter*
Roosa teemant*, 10
Keelatud vili*, 23
Kodus ja võõrsil*, 5393
Kodutunne*
Teadmata kadunud: Martin
Tsirna*
Sa ei ole üksi*: Uus!
Doktor Oz: Hermafrodiidid.
Sündinud ilma soota
Komissar Rex: Surmasõit
Punased roosid, 403
Keelatud vili, 24
Roosa teemant, 11
Kodus ja võõrsil, 5394
Reporter
Kuldvillak

TV3
06.15
06.40
07.05
07.30
08.00
08.55
09.55
10.20
10.50
11.05
11.35
12.05
13.00
14.00
15.00
15.25

16.25
17.25
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30
21.30

Galileo
Kelgukoerad: Hooaja viimane!
Unustamatu: Carrie helistaja
Mängufilm Hirmude öö: Sweeney Todd: Fleet Streeti deemonlik habemeajaja (USA/ UK 2007)
01.45 Mängufilm Jesse Jamesi tapmine argpüks Robert Fordi käe
läbi (The Assassination of Jesse
James by the Coward Robert
Ford) USA/ Kanada 2007
04.20 Reporter*
05.10 Vahelevõtja*
20.35
21.30
22.30
23.30

22.30
00.25
02.43
02.45
03.10
04.00
04.30
05.15
05.40

Multifilm Beyblade
Multifilm Winxid
Multifilm Käsna-Kalle Kantpüks
Multifilm Beyblade*
Kaunis Lola, 74*
Kirgede torm, 1529*
Vaprad ja ilusad, 6369*
Võimalik vaid Venemaal, 7*
Top Shop
Õhtusöök viiele 4, 44: Viru
vägevad*
Kõige naljakamad koduvideod*
Grace’i päästmine 2, 6: Kas sa
oled printsess?
Blondid veinimõisas*
Selgeltnägijate tuleproov 6, 15*
Vaprad ja ilusad, 6370
Selline on elu! - Mina lasen
jalga. Nüüd pead sina laste eest
hoolitsema
Kaunis Lola, 75
Kirgede torm, 1530
Kõige naljakamad koduvideod
Seitsmesed uudised
Õhtusöök viiele 4, 45: Viru
vägevad
Mina, mu naine ja naabrimees,
3
Blondid veinimõisas
Castle 2, 19: Surma sisse mässitud
KINO3: Mängufilm Jackass 3D
(Jackass 3d) USA 2010 komöödia
Mängufilm Lohelennutaja (The
Kite Runner) USA 2007 draama
TV3play.ee uudised
Mina, mu naine ja naabrimees,
3*
Blondid veinimõisas*
Seitsmesed uudised
Selline on elu!*
Seitsmesed uudised
Kirgede torm, 1014

ETV2, Kanal 11, tv6, kanal 12

ETV 2

07.10 Animasari Kiisu Miisu enneolematud
seiklused* 07.20 Tule õue!* 07.50 Seiklussari Iidne leping) 08.15 Lastetuba* 08.30
Kalailm, 27/29* 09.00 Ringvaade* 10.05 Jüri
Üdi klubi* 11.00 Mahemaa, 2/4* 11.29 ERR-i
uudised 16.35 Smallville* 17.15 Smallville*
18.00 Animasari Muumioru lood 18.20 Animasari Maša ja karu: Pesupäev (Vene 2012)
18.30 Lastetuba: Meisterdame Mariga 18.40
Animasari Stella ja Sam 18.50 Seiklussari Iidne
leping* 19.20 Aktuaalne kaamera (viipekeeles) 19.30 Aktuaalne kaamera (vene keeles)
19.55 Vaesus? Wilbur uurib vaesust 3 20.00
Vaesus? Park Avenue: raha, võim ja Ameerika
unelm 20.55 Vaesus? Harimatus 21.00 Loor ja
kõrged kontsad, 6/6: Türgi (Med slör og höje
häle, Taani 2008)* 21.30 Head aega, kuidas
käsi käib? (Goodbye, How Are You?, Serbia
ja Montenegro 2009) 22.25 Erica* 23.10
Troonide mäng* 00.00 Eesti TOP 7* 00.49
ERR-i uudised

Kanal 11

06.35 Pilvede all* 07.25 Saint Tropez 08.30
Doktor Oz* 09.25 Doktor Oz: Võitlus vanu-

sega 10.20 Ellen* 11.15 Superlapsehoidja*
12.10 Top Shop 12.25 Lihtne, kiire, maitsev!*:
Tere hommikust, päikesepaiste! 12.55 10 aastat nooremaks USA* 13.25 Piinlikud kehad*
14.20 Südametukse, 29 15.15 Südametukse,
30 16.10 Superlapsehoidja 17.05 Naistekliinik, 50 18.00 Doktor Oz: Toidusõltuvus
19.00 Pilvede all 20.00 Ellen 21.00 Mängufilm Romantiline reede - Mäleta mind 23.05
Kamenskaja: Kannatanu nimi - eikeegi, 1
00.00 Reporter 00.50 Naistekliinik*, 50 : Haiglast välja kirjutatud 01.35 Pilvede all* 02.20
Saint Tropez*: Nurka surutud 03.15 Doktor
Oz* 04.00 Doktor Oz*04.40 Pagaripiigad
05.05 Reporter* 05.50 Talisman, 37

TV6

06.00 Hommikuraadio 09.00 Seitsmesed
uudised 09.30 Kodu keset linna 2, 14 10.00
Kutsuge Cobra 11 1, 40 11.00 Disko pole oluline, punk on põhiline 12.05 Smilers: Viimane
13.10 Top Shop 13.30 Kodu keset linna 2, 15
14.00 Kälimehed 1, 7 15.00 Kutsuge Cobra
11 1, 40 16.00 Kuidas ma kohtasin teie ema 4,
10 16.30 Brigaad 3 2, 3 17.30 Kutsuge Cobra
11 1, 41 18.30 Simpsonid 15, 15 19.00 Pere-

pea 3, 29 19.30 Kuidas ma kohtasin teie ema
4, 11 20.00 Kolmas kivi Päikesest 1, 3 20.30
Simpsonid 15, 329 21.00 X-Factor, 23 22.25
X-Factor, 24 23.20 Paljalt naljakas 1 23.50
KINOÕHTU: Seks-retk 01.40 Langev taevas 1,
10 02.35 Hommikuraadio 05.00 Kodu keset
linna 2, 15 05.25 Seitsmesed uudised 05.50
Uudistemagasin

Kanal 12

06.30 Eesti kõige-kõige* 07.00 Reporter
08.00 Galileo* 08.30 Maailma kõige rumalamad...* 09.20 Jalgpalli superstaar* 10.15
Rannavalve: Südameasjad 11.05 Jututuba
13.50 Kopteriässad*14.45 Walker – Texase
korravalvur*15.35 Maailma kõige rumalamad..., 23 16.25 Merepatrull 17.15 Kopteriässad 18.10 Walker – Texase korravalvur 19.00
Tuvikesed* 19.30 Tuvikesed* 20.00 Galileo
20.30 Köögikubjas 21.00 Kaks ja pool meest*
21.30 Kuulsuste surmaheitlus 22.00 Viva La
Bam, 10 22.30 Klikitähed 23.00 Duudsonid:
Duudsonite ajalugu 23.30 Jalgpalli superstaar
00.35 Kaks ja pool meest 00.55 Tuvikesed
01.20 Tuvikesed: Armastus murrab Ali 01.45
Night Chat 05.00 Postimees.ee

Ilm

JÄÄR Vastutust ja kohustusi võib
tavalisest enam olla. Sinu konkurendid või oponendid on aktiivsed
ja püüavad sinust ette rebida. Just
aeg ja tempo on see, millega sa
võid veidi jännis olla.

Reede -8...0
Laupäev -9...-3

KAKSIKUD Sind võivad täna
läbistada sügavad vibratsioonid,
millele sa ei oska nimegi anda.
Kellegagi koos olles võib tekkida
hetkeline ebakindlus.

-7

-8

2

Kagutuul 8–13 (17) m/s

SÕNN Peaksid oma vaimu värskendamise eest hoolt kandma. Üks
võimalus selleks on hea raamat ja
sellest sündiv lugemiselamus!

-7

-8

Kagu- ja lõunatuul 6–11 (14) m/s

-7

Pühapäev -10...-2

-5

Kagutuul 7–12 (17) m/s

Esmaspäev -13...-5

-7

-5

2
-9

Kagutuul 7–12 (17) m/s

-9

Ristsõna

VÄHK Oled tundlik ja võtad kõike
kergesti hinge. Kui mõni ettevõtmine luhta läheb, on see sinu jaoks
nagu maailma lõpp.
selge

LÕVI Kellegagi võib tekkida äge
vaidlus mingi tühise pisiasja
pärast. Suhe mõne inimesega võib
olla keeruline ja vanu pingeid uues
vormis esile tuua.

vahelduv
pilvisus

pilves

0

vihm

lörts

0

hoovihm

lumi

rahe

äike

Ilm Eestis

NEITSI Valitseb valearvestuste
oht, mistõttu suuremad ja riske
sisaldavad tehingud ei ole soovitatavad. Võiksid nautida kunsti,
muusikat, vaadata filme.
KAALUD Hakkad aru saama, et
paljud võimalused jäävad üksnes
sinu enda passiivsuse taha, mistõttu võid lähipäevadel ette võtta
üsna radikaalse sammu ja sellega
surnud punktist üle saada.
SKORPION Eelarvamused paljude
asjade suhtes ei lase sul käituda
nii, nagu sa oma sisimas tahaksid.
Oled ka liiga kriitiline, ärritud
täiesti tühiasjade peale.
AMBUR Asjade-esemete maailmaga seoses võib ette tulla mitmesuguseid liialdusi: sa kas ostad
mõne mõttetu asja või kulutad
lihtsalt ülemäära palju.
KALJUKITS Praegu peaks sinus
olema piisavalt energiat, et viia
läbi vajalik muutus. See võib olla
üks pisike samm, kuid sellest peab
alguse saama suurem muudatus.
VEEVALAJA Päevakorras võivad
olla varjatus, salapära, saladused:
asjaolud, mis on ehk kellegi teise
salamaailmad. Oleks hädasti vaja
saada kõigest selge ülevaade.
KALAD Soovunelmad ja tegelik
elu ei taha kokku sobida. Oled
ülemäära idealistlik ja kinni oma
maailma reeglites.

ERKKI KÕLU PÄEVAANEKDOODID

••

Naine: „Tead, kallis, on väga
tähtis, et poeg näeks meid juba väikesest peale raamatut lugevana.”
Mees: „Hea küll, ma hakkan teda
koos endaga tualetti kaasa võtma.”
•• Tuletõrjuja märkab tänaval
poissi, kelle väike tuletõrjeauto on
koera taha rakendatud. Mees astub
ligi:
„Hei, poiss. Millega tegeled?”
„Ma olen mängult tuletõrjuja, onu,
ja sõidan tuletõrjeautoga.”
Tuletõrjuja vaatab autot lähemalt:
„See on sul tõesti üks kena auto!”
„Aitäh, onu!”
Siis märkab tuletõrjuja, et auto
küljes olev nöör on seotud koera

testiikulite külge.
„Kuule, poiss, ma ei taha sind
õpetada, kuidas sa oma autoga
sõitma pead, aga usu mind – kui sa
nööri koerale kaela ümber seod, siis
sõidab su auto kiiremini.”
„Teil on arvatavasti õigus, onu, aga
siis pole mu autol enam sireeni!”
•• Harry Potter küsib Hermionelt:
„Kas sa oma filmilepingut oled
lugenud?”
„Muidugi mitte, ma olin siis ainult
üheksa aastat vana.”
„Tead, Hermione, see leping on meil
eluaegne...”

Meie maailm

väike nõid

Sudoku Pappocom

Lahendused ja vihjed:
www.sudoku.com
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SUDOKU reeglid
•• Täida tühjad kohad numbritega 1 kuni
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Mängi: www.epl.ee/sudoku

Televisioon
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Lemmik

Feromoonid teevad
lemmiku õnnelikuks

Lemmik
Tiina Toomet, MTÜ
Teie Loomakliinikud

Teaduslikud uuringud on
kinnitanud sünteetiliste
feromoonide kasulikku
mõju koertele-kassidele,
kes on hirmunud.
Mis on feromoonid? Sõna
„feromoon” (kreeka keeles pherein = transportima, horman =
stimuleerima) võtsid 1959. aastal kasutusele Peter Karlson ja
Martin Lüscher.
Nad tähistasid sellega keemilisi ühendeid, mis aitavad ühe loomaliigi esindajatel üksteisega suhelda. Saksa
biokeemik Adolf Butenandt
oli juba 1953. aastal kirjeldanud bombükooli, mida toodavad emased siidiussid isas-

te ahvatlemiseks. See signaal
toimib kauge maa tagant ja on
efektiivne isegi väikse kontsentratsiooni korral.
Põhjalikult on uuritud ka
mesilasi, kel feromoonid aitavad tarus harmooniat säilitada.
Emamesilane eritab ainet,
mida nimetatakse kuninglikuks – selle kaudu saab ta
kontrollida töömesilaste seksuaalset arengut ja vältida teiste emamesilaste teket.

Suurem enesekindlus
Imetajate feromoonisüsteem
on keerukam – ka imetajate
käitumine on ju palju mitmetahulisem. On leitud, et imetajad tunnevad feromoone ninas
oleva elundi (vomeronasaalorgani) abiga. Organismist
väliskeskkonda eritatud feromoonid suudavad teatud piires mõjutada liigikaaslase käitumist ja psüühilist seisundit.
Need annavad teavet elu eri

tahkudest: isendi olemusest,
emotsionaalsest seisundist
(erutus, agressiivsus, hirm),
seksuaaltsüklist, sotsiaalsest
positsioonist, territooriumi
omanik olemisest ning emas-

Feromoonid suudavad mõjutada liigikaaslase käitumist ja
psüühilist seisundit.
looma ja järglaste omavahelisest sidemest.
Kõik feromoonid on liigispetsiifilised. DAP (Dog Appeasing Pheromone – koera
rahustav feromoon) on sünteetiline vaste feromoonile, mida eritub imetava koera nisade vahel olevatest rasunäärmetest kutsikate esimeste
elunädalate jooksul. Rahustava feromooni ülesanne on luua

Valikus on DAP-difuusor,
-kaelarihm ja -aerosool
Soovitus
DAP-difuusor
Difuusor asetatakse pistikupessa võimalikult koera aseme lähedale. Ühest difuusorist piisab 50–70-ruutmeetrise
kodu jaoks. Kui pinda on rohkem, siis on vaja mitut difuusorit. Toa kõrgusel ei ole tähendust, sest feromoon on õhust
raskem ja langeb põranda tasemele. Feromooni tase tõuseb
piisavalt kõrgele 48 tunni jooksul pärast difuusori pistikupessa asetamist. Ühest pudelist
jätkub umbes neljaks kuni
kuueks nädalaks, kestus sõltub
elamu ventilatsioonist.
Feromoon on
difuusoris
parafiinitaolises lahuses,
lahuse pideva soojendamise tõttu
eritub feromooni üht-

laselt pikema aja jooksul. Kui
võtta difuusor pistikupesast
välja, siis pudel jahtub ja õhku
ei satu enam vajalikul määral
feromooni.
Feromooni levimist ei tohi
takistada mööbel või kardinad.
Mõnikord tahab koer tingimata pääseda difuusori juurde
ja kui ligipääs difuusorile on
takistatud, siis ta võib kahjustada mööblit või kodutekstiili.

Feliway
Toode sisaldab ainet, mis
matkib kaslaste näopiirkonnast erituvat feromooni. Kassid kasutavad näopiirkonnast
erituvaid feromoone selleks,
et uut keskkonda endale omasemaks muuta. Kõige rohkem
leiab see kasutamist märgistamise puhul, mis
võib olla seotud seksuaalse erutuse,

TUNDEMÄRGID

Aastalõpu
hirmsad helid
Detsembris puutub omanik
koera paugukartusega kõige
rohkem kokku.
Uusaasta ilutulestiku hirmu leevendamiseks võiks feromoonid kasutusele võtta juba
detsembri algul.

Kuidas hirm avaldub:

•• värisemine
•• hingeldamine
•• edasi-tagasi jooksmine
•• peitupugemine
•• ulgumine, haukumine
või nutt
•• püüd põgeneda
•• ilavool
•• tahtmatu urineerimine ja
roojamine
•• pärakaupaunade spontaanne tühjenemine

kutsikatele võimalikult meeldiv arengukeskkond ja toetada
nende esimesi püüdlusi maailma tundma õppides. Koera
rahustav feromoon suurendab kutsika enesekindlust, mis
aitab toime tulla uute ja hirmu tekitavate olukordadega.
Samamoodi toimib feromoon
ka täiskasvanud koera puhul.
DAP positiivset toimet
on kinnitanud teaduslikud
uuringud, millega on jälgitud feromooni toimet koera väsitavates, hirme ja segadust tekitavates olukordades,
nagu üksindus, häältekartus,
uue koduga harjumine, autosõiduhirm, kutsika sotsialiseerimine ja hirm loomaarsti
ees. DAP-d võib kasutada ka
muudel juhtudel, nagu mitme
koeraga kodus koertevaheliste konfliktide vältimiseks või
koera elus ettetulevate muutuste puhul – näiteks kui teine
sama pere koer sureb. 1
kohanemisraskuste, stressi ja
ärevusega. Feliwayd müüakse
difuuseri ja sprei kujul.

DAP-kaelarihm
Koerale, kes on pelglik kodust
väljas käies, on kõige paremaks
abiliseks DAP-kaelarihm, milles olevatest feromoonidest
jätkub umbes kuuks ajaks.
Rihm peab olema kaelas kogu
aeg. Rihmas olev feromoon on
seotud plastiga, kust see eraldub koera kehasoojuse abiga
– selleks peab rihm olema võimalikult naha lähedal. Feromooni eraldumist vähendab
märg karvkate, kuid see taastub, kui karv kuivab. Pesemise
ajal tuleb rihm ära võtta.
DAP-aerosool
Aerosooli võib kasutada, kui
on tingimata vaja ebakindla
ja pauke kartva koeraga uusaastaööl välja minna. Omanik
võib aerosooli piserdada oma
püksisäärtele, et pakkuda koerale õues enda kõrval võimalikult palju tuge. Vahetult enne
uusaastaööd võib aerosooliga
töödelda ka koera pesa. Tähelepanu: aerosooli ei tohi pritsida koera peale, sest aerosool
on alkoholipõhine. 1

PII ELU
Ang Lee uue vaatemängulise
3D-seiklusfilmi eellinastusele võitsid
piletid järgmised lehetellijad:

Aivar Aasamäe
Piret Aasmäe
Helgi Aavik
Tiina Algpeus
Anne Arendi
Enel Eestleol
Aivar Filing
Kaja Heinsaar
Ilme Hollo
Kersti Johanson
Aavo Järvesalu
Kalmer Kaasiku
Mari-Liis Keldo
Mati Kikerpuu
Liivia Koplimaa
Tiiu Kristjuhan
Ruth Kulbas
Eve Langovits
Tiit Lember
Viktor Lillepruun

Lauri Loodsalu
Ly Luukas
Ele Läänmäe
Madis Melzar
Margo Mitt
Eve Mägin
Helgi Neelov
Heldur Oja
Aleksandr Popovitš
Tiit Põld
Helen Raudsepp
Malle Rimmel
Velve Saar
Eve Sepp
Aare Siilak
Virve Sudakov
Riina Sükijainen
Madis Tedremaa
Mare Timian
Eevi Treufeldt

Palju õnne ja head kinoelamust!
Ootame teid koos kaaslasega 19.12.2012
kell 19 Coca-Cola Plazasse.
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Fotod: AFP/Scanpix, Shutterstock
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LEHETELLIJA
KINGITUSEVÕITJAD!

Tagumine
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1
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-1- Roland (Jaan Tätte) ja rahapakk -2- Laura
(Piret Kalda) kaadri taga -3- Osvald (Andrus
Vaarik) -4- Kaadritagune tekstilugemine
-5- Roland ja Laura -6- Filmi plakat, autorid
Kristjan Mändmaa ja Killu Sukmit
Fotod: kaadrid filmist, Acuba Film

Filmiklassika
Andres Laasik
toimetaja

FAKTE FILMIST
•• Film on edukalt linastunud festivalidel Stock-

holmis, Hongkongis, Montevideos, Moskvas,
Riias, Tromsøs ja mujal.
•• Filmivõtted kestsid kümme päeva 1998. aasta
juulis Pärnumaal Kanakülas Ilvese talus ja kaks
päeva maanteel Rakvere ja Viitna vahel.
•• Filmis mängib kahtlast meest Jaguari roolis üks Eesti tipparhitekte Emil Urbel, tegelasele
luges kähiseva häälega jutu peale Andres Tarand.

6

FILMISARJA 35. FILM

„Ristumine
peateega”
•• Stsenaristid: Jaan Tätte ja
Arko Okk

•• Lavastaja: Arko Okk
•• Operaator: Dmitri Jermakov
•• Kunstnik: Pille Jänes
Osades:

•• Osvald – Andrus Vaarik
•• Laura – Piret Kalda
•• Roland – Jaan Tätte
•• Kuldkalake – Emil Urbel
•• Esilinastus Tallinnas 19. märtsil 1999

•• „Ristumine peateega” tuleb müügile hom-

me koos Eesti Päevalehe nädalalõpuväljaandega LP. Hind 4,99 eurot

Raha pärast kirjutatud
loo film kujutas ajastut
J

aan Tätte näitemäng „Ristumine peateega”, millest
alanud teatritekstide kirjutamise buum pole vaibunud
tänasekski, jõudis filmi üsna
loomulikul moel. Pärast mitte just väga õnnestunud esietendust Endla teatris lavastas autor tüki ise oma koduses Tallinna Linnateatris ja
draamatekst äratas tähelepanu. Miks ei peaks paljude
välismaiste teatrilavade jaoks
kõlblik lugu kõlbama kodumaisele kinolinale?
„Eks see oli algajale näitekirjanikule piisavalt meelitav,
et keegi tahtis sinu näidendist
filmi teha, palju polnud vaja
ära rääkida,” meenutab autor
Tätte filmi saamislugu.
Erinevalt materjalivalikust
ei käinud filmi tööprotsess kuigi loomulikult. Võtteid rahastanud Eesti filmi sihtasutus
ja kultuurkapital andsid raha
mahus, mis eeldanuks lühifilmi tegemist. Ka 12 võttepäeva
on rohkem lühifilmi kui pika
mängufilmi töömaht. Kuid
film tuli üle tunni aja pikk,
nii et seda sai eraldi seansina
näidata. Eesti filmi lähiajalugu
tunneb teistki samasugust juhtumit: ka „Jan Uuspõld läheb
Tartusse” läks käiku lühifilmina, kuid linastati pikana.
Linnateatris sündmuseks
saanud „Ristumine peateega” mängis ka filmitegemise
taustal kaasa, mis on loomulik, sest seda päris ignoreerida
oli võimatu. „Linnateatri lavastus meeldis mulle väga, kuna
lavastasin just sellise teatritüki, millist ise oleksin tahtnud
laval näha. Ja mõistsime näitlejatega üksteist superhästi,” rää-

LEHT + DVD
© Kõik Eesti Päevalehes avaldatud artiklid, fotod ja illustratsioonid on autoriõigusega kaitstud teosed,
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gib Tätte. „Filmiga oli jälle nii,
et kui kuulsin, et 2,5-tunnisest
teatritükist saab 50-minutine
film, siis olin üsna pettunud. Aga Arko [lavastaja Arko Okk] leidis mingi stiili, et see asi enam-vähem
arusaadavaks teha. Eks filmis
ole minu jaoks vähe õhku, aga
muidu päris tore.”
Teatrilavastusest tulid filmi ka kaks peaosalist: autor
Rolandi rollis ja Piret Kalda
Laurana. Tõnu Oja igati
õnnestunud Osvaldi asemel

Arko Oki film on
iseseisev ja midagi
enamat kui ülesvõetud teatrilavastus.
aga võeti filmi Andrus Vaarik.
„Tahtsin väga, et filmis mängiksid nn minu näitlejad, aga
Arko oli kõigutamatu ja tegelikult tunnen siiani süümepiinu,
et alla andsin,” meenutab Tätte
tehtud valikut. „Vaarik oli muidugi väga hea, aga ikkagi tunnen, et tegin midagi valesti.”

1990-ndate inimesed
Oki film on iseseisev ja midagi enamat kui ülesvõetud teatrilavastus. Asi pole siiski näitlejate valikus. Alguse autosõidu teekonnafilmile omane liikuvus püsib läbi kogu filmi.
Kaadrinurgast paistev loodus
on loo arvestatav tegelane –
tänu Moskvast laenatud operaatori Dmitri Jermakovi pingutustele. Operaator jäi aga
jänni dialoogi edastamisega:
aja- ja keeleressurssi jäi napiks.

Tätte „Ristumise peateega”
moto oli „Ma kirjutasin selle
raha pärast”, milles on ajaliselt
täpne sisu. „Ristumine peateega” võtab kokku 1990-ndate eestlaste raha ja materiaalsete väärtuste poole rühkimise. Selle poolest on Oki filmil
tugev lisaväärtus: kaadritesse on püütud ühiskond ja aeg
ning teos elab edasi ka ajastu dokumendina. Pealetulev
põlvkond saab nüüd otsustada, millised olid 1990-ndate lõpu inimesed. 1

KOLM KÜSIMUST

Kristjan Mändmaa:
eristuv filmiplakat on väärtus
•• Teie filmiplakat on ebaha-

rilikult lakooniline. Mis ideed
taga ajasite?
Olin plakatit tehes hiljuti lõpetanud kunstiakadeemia, olin noor
disainer ja tahtsin ikka midagi
teistmoodi teha.
Olgugi et film tegeleb muu
hulgas teemadega nagu usk ja
moraal, siis meie kala ei olnud
mõeldud kristliku sümbolina
(kristlikul ühe joonega tõmmatud kalal on saba otsast lahti ning sellel pole silma). „Ristumise peateega” plakatil lähtub
kala lihtne esteetika liiklusmärgi ideest. Plakatit peaks saama
vaadata ka püsti keeratuna.
•• Plakatil ei kutsu filmi vaatama ühegi staari nägu. Kuidas
turundusosakond sellise lahenduse läbi lasi?
Mingit turundusosakonda pol-

nudki. Oli Arko Okk, kes seda
filmi tegi ja rahastuse leidis.
Ja mida tollal turundusest üldse teati? Seda võib öelda üldse
Eesti reklaami algusaegade kohta: inimesed ei aimanudki, et nii
„ei tohi teha”.
Samas on eristumine muidugi omaette kvaliteet. Kui teha
üksnes valemi järgi, on tulemused äravahetamiseni sarnased.
•• Kas „Ristumise peateega”
plakat oli lihtsalt üks tellimustöö või haakusite ka isiklikult
filmiga?
Film oli mulle väga sümpaatne. Mitte et ma vastasel juhul
tööst loobunud oleksin, aga see
lugu oli minu meelest tõeliselt
hea. Arkot teadsin juba varasemast ajast, ja küllap ta mult
selle kujunduse tutvuse poolest tellis.
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