Haldusreformi ei
tee, euroraha ei saa
Euroopa Komisjon teatas, et Eestil
jääb osa 4,6 miljardist eurost saamata, kui pole selge, kas KOV-d
kasutavad raha mõistlikult. lk 6–7

Tuleviku terviserisk

Ühiskonna pinge
kandub üle
peresse
Kui üks vanem on teise
vanema vastu vägivaldne,
on ta vägivaldne ka laste
vastu, nendib psühholoog Jelena Maslova.

Maailmas on terav puudus uutest antibiootikumidest, mis
alistaksid nakkuseid, ja ravimite sagedase kasutamise tõttu
pole osal inimestel enam vanadest kasu. lk 2–3

lk 10–11
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KAS TEAD, KUI TIHTI PEAD TULEKUSTUTEID KONTROLLIMA

?

2 AASTA TAGANT tuleb kontrollida kõiki tulekustuteid (va neid, mis asuvad sõidukis või välistingimustes)

1 AASTA TAGANT tuleb kontrollida tulekustuteid, mida hoiate AUTOS, veesõidukis või välistingimustes.

MIS ON TULEKUSTUTI KONTROLL ?
Tulekustuti kontroll on nagu auto tehnoülevaatus, mille käigus sooritatakse mitmed toimingud veendumaks, et
ülevaatuse hetkel oleks tulekustuti töökorras. Kontrolli eesmärk on tuvastada seadme hea töökord, ohutus ning
vastavus tootjapoolt ettenähtud tehniliste nõuetele.
Kontrolli käigus mõõdetakse tulekustuti survegaasi olemasolu, kustutusaine laengu vastavust nõuetele, hinnatakse
seadme kasutusvalmidust ja tehakse teisi tootjapoolt ettenähtud toiminguid.

HOOLDATUD
maintenanced

KONTROLLITUD
inspected

MIS ON TULEKUSTUTI HOOLDUS?

JÄRGMINE KONTROLL
next inspection

Tulekustuti hooldus on nende tegevuste kogum, mille käigus pikendatakse seadme kasutusiga. Hoolduse käigus
vahetatakse tulekustuti osised ja teostatakse katsed, et tuvastada tulekustuti töökord, kasutajaohutus jms.

VASTUTAV SPETSIALIST

work performer

TAMREX OHUTUSE OÜ
TALLINN Laki 5, Pärnu mnt 130,
Katusepapi 35
TARTU Ringtee 37a
RAKVERE Pikk 2
PÄRNU Riia mnt 169a
VILJANDI Riia mnt 42a
JÕHVI Tartu mnt 30

Too tulekustuti hooldusesse kohe, kui:
- oled seda kasutanud;
- kontrolli käigus ilmnesid puudused, mis võivad seada ohtu kasutajad või seadme töökorra;
- jõuab kätte perioodilise hoolduse ja survetesti tähtaeg;

Tel 654 9900
www.tamrex.ee

HOOLDUS
EELMINE HOOLDUS
last maintenance

HOOLDATUD
maintenanced

JÄRGMINE HOOLDUS
next maintenance

SURVETEST

proof test

JÄRGMINE SURVETEST

next proof test

.
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Kõik TAMREXi pulberkustutid tuleb nende eluea pikendamiseks tuua hooldusesse vähemalt iga 10 aasta tagant.
Mitmete madalama kvaliteediga pulberkustutite perioodiline hooldus saabub juba 5 aasta möödudes, nii nagu
vahtkustutite puhul tavaks.

KES SAAB TULEKUSTUTIT KONTROLLIDA JA HOOLDADA?

VASTUTAV SPETSIALIST

work performer

Kontroll- ja hooldustoiminguid võivad tulekustutitele teostada hoolduskeskused, millel on vastavasisuline registreering
majandustegevuse registris, inspekteerimisasutuse heakskiit ja tunnistus.
Hoiduge juhuslike ja ebausaldusväärsete teenusepakkujate eest, kes vajalikku pädevust ei oma.

MTR nr FKH000064
TALLINN Laki 5, Pärnu mnt 130,
Katusepapi 35
TARTU Ringtee 37a
RAKVERE Pikk 2
PÄRNU Riia mnt 169a
VILJANDI Riia mnt 42a
Tel 654 9900

www.tamrex.ee

Kindla garantiimärgi tagab hoolduskeskuse kuulumine Eesti Tuleohutuspaigaldiste Hooldajate Keskliitu (ETHK).

Kontrolli- ja hooldusnõude rikkumise eest on Tuleohutuse seaduses ettenähtud maksimaalne karistus 300
trahviühikut, juriidilise isiku puhul 3200.-€.

KUSTUTI
KONTROLL

-35%

KUSTUTI KONTROLLI SOODUSHIND:

2.99€
(Norm hind 4.60 €)

KAMPAANIA KEHTIB 2013 MÄRTSI LÕPUNI

TAMREX OHUTUSE OÜ
TALLINN
Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35

Tel 654 9900 Faks 654 9901 e-post: tamrex@tamrex.ee www.tamrex.ee
TARTU
Aardla 114, Ringtee 37a

PÄRNU
Riia mnt 169a, Savi 3

RAKVERE
Pikk 2

VILJANDI
Riia mnt 42a

JÕHVI
Tartu mnt 30

VÕRU
Piiri 2

VALGA
Vabaduse 39

NARVA
Tallinna mnt 19c

HAAPSALU
Ehitajate 2a, Uuemõisa

2

Uudised

Aastast 1905

Juhtkiri

Toimetaja: Maarja Pakats, tel: 680 4400, e-post: uudised@epl.ee
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Vanemluskavale
selgem eesmärk

M

õnda sotsiaalministeeriumi partnerit
ootab ligi 400 000 euro eest tööd – läheb
Austraalia teadlastelt ostetava lastevanemate harimise programmi „Triple P”
adapteerimiseks, s.t materjali tõlkimiseks ja tootmiseks.
Kokku on selle programmiga seotud tegevustele ministeeriumi laste ja perede arengukava esialgses rakendusplaanis kolme aasta jooksul ette nähtud ligi miljon
eurot, mis sotsiaaltöö kontekstis on suur summa.
Loomulikult tekitab ministeeriumi otsus küsimuse: kas
Eesti enda kasvatusteadlased, keda leidub nii Tallinna
kui ka Tartu ülikoolis, ei saaks selle raha eest sarnase
programmi kokkupaneku ja rakendamisega hakkama?
Sotsiaalministeerium rõhub oma põhjendustes sellele,
et „Triple P” – Positive Parenting Program ehk positiivne
vanemlusprogramm – on mujal maailmas palju kasutusel
olnud ja seal tõendatud edu saavutanud, see on n-ö
tõenduspõhine. „Triple P” autorid, kellest peamine
on Queenslandi ülikooli professor Matt Sanders, ise
kiidavad, et nende programmi positiivne toime on
tõendust leidnud eri kultuurides, sotsiaal-majanduslikes
rühmades ja peretüüpides. Muidugi, nagu ikka leidub
ka teadlasi, kes seavad osa tõendusmaterjali kahtluse
alla, aga üldiselt peetakse „Triple P-d” tõesti üheks
paremaks sääraste programmide hulgas. Võib öelda,
et kõnealusel juhul on
sotsiaalministeerium
Programmi ostust
läinud välja kindla peale
– umbes samuti nagu
Praegune eesmärk ei
telejaamad, kes ostavad
ole just paljuütlev,
pigem mujal maailmas
vajab kindlasti konkre- populaarseks osutunud
saateformaatide õigusi,
tiseerimist.
kui arendavad enda omi.
Täiesti võimalik, et
Eesti kasvatusteadlaste teadmised laste kasvatamisest ei
jää „Triple P” autorite omadele alla, rääkimata sellest,
et eeldatavasti tunnevad siinsed teadlased paremini
kohalikku eripära. Teisalt on tõsiasi ka see, et nende
tööst ei ole seni sündinud programmi, mida nad
saaksid valmistootena müüa. Kui sotsiaalministeerium
eraldanuks jutuks oleva raha neile, hakkaksid nad
oma toodet alles arendama, ja ei või teada, kas see
saavutaks aasta ajaga sama taseme, mis on sisseostetaval
programmil.
Kui telejaamadele näitab vaatajate hulk, kas
saateformaati osta oli mõistlik, siis sotsiaalministeerium
seab endale eesmärke ise – vanemlusprogrammi puhul
on seatud strateegiliseks eesmärgiks teha see 2015.
aastaks kättesaadavaks kahes piirkonnas ja 2020. aastaks
rohkemates. Ei ole just paljuütlev eesmärk. See vajab
kindlasti konkreetsemaks muutmist. 1

repliik

Ajuvaba trahv Tallinnas

K

õlab täiesti ajuvabalt, et Tallinna munitsipaalpolitsei
trahvib tasuta ühissõidukites piletita sõitjaid. Sageli karistatakse inimesi, sest seadmed pole sõitjat registreerinud. Tallinnas kasutatav sõidu registreerimise tehnoloogia tegi pika ja kuluka sammu tagasi, võrreldes varem
kasutatud ID-kaartidel põhinenud mõistuspärase süsteemiga, mis nüüd kõrvale heideti. Sellepärast näibki piletite kontrollimine linna asjameeste rituaalse tantsuna, mille
eesmärk on linlaste pahatahtlik kiusamine. Kui piletikontrollist loobutaks, saaks mupolastele välja mõelda mingeid
ühiskonnale kasulikke töid. Kui Edgar Savisaar lubas
tasuta sõitu, siis olgu see ka tegelikult tasuta ja ilma kiusuta. 1 Andres Reimer
Lk 10 Jelena Maslova: perevägivald nõuab ohvrirollist väljumist.
Lk 11 Martin Kruus: seitse aastat Eesti täitumata tuumaunelmat

laevaliiklus ohus

Ansip sõidab paavsti ametisse pühitsemisele

cm-ni alla nulltaseme langeb
Väinamere veetase. Parvlaevad
lõpetavad Rohuküla-Heltermaa
liinil sõitmise 75 cm korral. ERR

Peaminister Andrus Ansip tühistas kõik oma teisipäevased kokkusaamised ning lendab Vatikani kutsel Rooma paavsti Franciscus I ametisse pühitsemisele. Ansip sõidab Vati-

73

kani esmaspäeva õhtul ja saabub tagasi kolmapäeval. Viimati külastas Vatikani 2011. aasta
mais Toomas Hendrik Ilves, osaledes paavst Johannes Paulus II
õndsaks kuulutamisel. Delfi

Antibiootikumidele
kujutavad inimestele
Uute antibiootikumide puudus ja inimeste vastuvõtmatus olemasolevale ravile on järgmiste aastakümnete suurimaks terviseriskiks.

Tartu ülikooli tehnoloogiainstituudi professor Tanel Tenson rõhutab, et uusi antibiootikume on vaja, ent selleks on vajalik
avaliku sektori panus ravimiarendusse. 
Foto: Hendrik Osula
Riin Aljas

riin.aljas@epl.ee

Möödunud nädalal avaldas
Briti kõrgem meditsiiniametnik Sally Davies, et järgmisel
20 aastal on terrorismist kordi suurem oht uute antibiootikumide puudus ning inimeste
vastuvõtmatus vanade ravile.
„Kui kogu maailm ei panusta teadustööle ja uute ravimite väljatöötamisele, võib tulevikus iga väiksemgi operatsioon kujuneda eluohtlikuks
infektsioonide tõttu, mida ei
osata ravida,” selgitas Davies
The Guardianis.
Ehkki Eesti eksperdid nii
dramaatilised ei ole, nendivad ka nemad, et probleem
on tõsisemast tõsisem. Kõneleb sellest faktki, et Maailma
Terviseorganisatsioon WHO
on kuulutanud antibiootikumiresistentsuse ehk vastuvõtmatuse kolmandale kohale
rahvatervise riskide osas.
Mis siis viimastel aastatel
juhtunud on? Esimene probleem on see, et uusi antibiootikume on turule tulemas mini-

maalselt. Enamik neist tööta- töötamine ei tasu nii tootmiseti välja 1960-ndate keskpaigas, le seatud karmide nõuete kui
misjärel arvati, et sellega on ka ravimite madala müügihintöö tehtud ning bakteriaalsed na tõttu enam ära.
infektsioone suudetakse kontrolli all
hoida. 1980-ndatel
Uusi ravimeid peale
ilmnes aga, et antibiootikumide mõju
tulemas ei ole, sest nende
hakkab vähenema
väljatöötamine ei tasu ära.
ja nakkused muutuvad nendele üha
enam vastuvõtmatuks, selgi- Olukorra teeb keerulisemaks
tas Tartu ülikooli tehnoloogia- ka see, et ärilises mõttes töötab
instituudi professor Tanel Ten- meditsiinimaailm uute antison. Uusi ravimeid aga peale biootikumide tootmisele vastulemas ei ole, sest nende välja tu. Kujunenud on nn surnud

Kasutada võimalikult täpselt
Olukorrale võimalikke lahendusi
välja pakkudes märkis Tanel Tenson, et esmajoones tuleks siiski
muuta antibiootikumide kasutamine võimalikult täpseks, see
tähendab, et enne ravi algust
määratakse, kas nakkus on ravimile resistentne või mitte. Viimasel juhul raviefekti ei ole ja

ainsaks tulemuseks on resistentsuse levikule kaasaaitamine. Selleks, et ravi oleks täpsem, tuleb
töötada välja praegustest kiiremad diagnoosimeetodid. Teiseks tuleb vähendada antibiootikumide kasutamist loomakasvatuses. Ja kolmandaks on selge,
et uusi antibiootikume on vaja.

ring, kus arstid vajavad küll
uusi ravimeid, ent resistentsuse tekke ja leviku vältimiseks
eelistavad neid kasutada vaid
kriitilisteks juhtumiteks, mistõttu jäävad uute antibiootikumide müüginumbrid liiga väikeseks, et motiveerida ravimifirmasid neid tootma.
„Sisuliselt töötad midagi välja, aga seda on mõistlik
mitte ulatuslikult kasutada,”
tõdes Tenson. Seetõttu toimub maailmas praegu üldiselt pigem vanade antibiootikumide modifitseerimine kui
uute välja töötamine.

Palju ja kergekäeliselt
Vanadega on aga läbi ajada keeruline, sest kuna aastate jooksul on antibiootikume välja kirjutatud liiga palju
ja kergekäeliselt, on haigusi põhjustavad bakteritüved
muutunud ravimite suhtes
tundetuks.
Sealjuures ei peitu aga
probleem mitte ainult antibiootikume ületarvitavates
inimestes, vaid ka nende kasutamises veterinaarias – umbes

PPA JUHIKS VAHER

EESTI TOETAB METANOOLIMÜRGITUSE OHVREID

Seoses rahvasaadikute palkade indekseerimisega tõuseb 1.
aprillist riigikogu esimehe Ene
Ergma palk 145,6 eurot ja lihtliikme palk 94,64 eurot, vastavalt
5345,6 ja 3474,64 euroni. Delfi

Endine siseminister Ain Seppik
näeks politsei- ja piirivalveameti
uue peadirektorina praegust Põhja prefekti Elmar Vaherit (pildil),
kel on hea suurorganisatsioonide
juhtimise kogemus. ERR

7000

holi tarbimise tõttu surnud üle
60 inimese ja ligi 700 on mürgistuse tõttu raskes seisundis. Liibüas on alkoholi tarvitamine ja
müümine keelatud, kuid seda
saab mustalt turult hankida. ERR

euroga toetab
Eesti „Arstid ilma
piirideta” missiooni ja ravimite ostmist Liibüa metanoolimürgistuse ohvritele. Praeguseks on
seal metanooli sisaldanud alko-
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protsent

Iirimaa

Läti

Taani
Suurbritannia

50% – 100%
40% – 49%

Leedu

Holland
Belgia

Poola

Saksamaa

30% – 39%

Tšehhi

0% – 29%

Slovakkia

Prantsusmaa

Austria

Ungari

Sloveenia

Portugal

Hispaania

Rumeenia

Itaalia

Bulgaaria

Kreeka
50%

Malta

Küpros

40%

40%

22%
Rootsi

27%
Sloveenia

30%
Taani

28%

30%
Holland

Saksamaa

31%

33%
Portugal

Läti

33%
Tšehhi

32%

34%
Kreeka

Soome

34%
Eesti

33%

35%
Bulgaaria

Poola

36%

40%
Luksemburg

Belgia

42%
Prantsusmaa

36%

42%
Suurbritannia

Ungari

44%
Küpros

37%

44%
Slovakkia

Austria

45%
Iirimaa

0

37%

51%
Rumeenia

10%

Leedu

53%
Hispaania

20%

Euroopa Liidu keskmine
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Ühiskondlik küsimus
Seetõttu on antibiootikumide
väljakirjutamine mõnes mõttes ühiskondliku hüve küsimus. Arst seisab valiku ees,
kus antibiootikumi välja kirjutamine võiks inimese haiguse paari päevaga kõrvaldada,
ent sellega suurendaks ta jällegi vastuvõtmatuse tekkimise
ohtu nii inimesele kui ka tervele ühiskonnale.
Tensoni sõnul pole hullu,
kui inimene antibiootikume ei
tarvita ning selle võrra näiteks
päeva kauem kodus püsib ja
haigust põeb. Teisalt on palju haigusjuhtumeid, kus antibiootikumide kasutamine on
möödapääsmatu.
Ehkki globaalselt kutsutakse üles antibiootikumide välja kirjutamist vähendama, ei
ole see igapäevaelus nii ometigi lihtne.
„Inimesed tulevad arsti
juurde lõunapausi ajal, kiiresti läbi joostes. Patsient nõuab
kiiret ravi ja kui sul on tunni jooksul veel viis patsienti ukse taga ootamas, ei ole
aega hakata inimesele rääkima sellest, et maailmas kasutatakse antibiootikume liiga
palju ja peaksime seda vähendama,” rääkis perearst Anneli

Lõuna-Euroopa riikide elanikud manustavad
antibiootikume põhjaeurooplastest rohkem

57%

Küsimusele, kas mitte kunagi antibiootikume tarvitanud
inimene on „ohust” prii, vastas
Tenson, et päris nii lihtne see ei
ole, kuna probleem puudutab
ühiskonda tervikuna. „Haigus
ei teki kehas ise, vaid tuleb kelleltki teiselt. Mida rohkem on
antibiootikume kasutavaid inimesi, seda rohkem on ka võimalus resistentsete bakterite
tekkeks, mis omakorda järgmistele inimestele üle kanduvad,” selgitas ta.

Eesti Päevaleht kogus infot, et
saada kinnitus skandaalsete
IRL-i liikmete, endise Jõgeva
maavanema, riigikogu liikme
Aivar Koka ja Peipsi kalakuninga hüüdnimega ettevõtja
Paul Kärbergi pikaajalisest
tutvusest. Nii ootamatu, kui
see ka ei tundu – kaks meest,
kes peaks igapäevaste tegemiste ja parteipoliitika tõttu tuttavad olema, 2012. aasta kevadeni teineteist ei tundnudki.
„Tõenäoliselt ehitas Cobra
Grupp (Aivar Koka ehitusfirma
–toim) juba enne Koka maavanemaks saamist midagi ka
Paul Kärbergi valdustes. Seega olid Kokk ja Kärberg tuttavad juba 1990-ndatel,” kõlab
üks toimetusele saabunud vihje meeste pikaaajalisest seotusest. „AS Cobra Grupp ei ole
kunagi Paul Kärbergile ega ka
tema ettevõtetele ehitusteenust
osutanud,” selgitab Kokk. Vastuseks väitele, nagu oleks mehi
koos nähtud 2011. detsembris Mustvee kultuurikeskuses,
sõnab Kokk, et tegemist oli
IRL-i kohaliku jõulupeoga,
kuhu olid kutsutud erakonna
liikmed, ka Paul Kärberg.
Meeste tutvus tõusis päevakorda, kui paar nädalat tagasi
ETV saates „Pealtnägija” rääkis üks Kärbergi heaks töötav
kalur, kuidas too sundis teda
IRL-iga liituma ja IRL-i sisevalimistel Aivar Kokka eelistama. 1 Urmo Soonvald

Antibiootikumide tarvitamine Euroopas

Itaalia

Mida rohkem inimesi neid kasutab, seda
rohkem tekib resistentseid baktereid.

Aivar Kokk
eitab pikka
tutvust Paul
Kärbergiga

Allikas: Eurobaromeeter ., graafika: Paavo Käämbre

Talvik. „Kindlasti on aga arsti ülesanne veenda patsienti valitud ravitaktikas, mis ei
tarvitse sugugi olla antibiootikumikeskne, aga mitte anda
kergekäeliselt antibiootikume
näiteks viiruse korral.”
Küsimusele, kuivõrd Eesti
perearstid oma igapäeva töös
antibiootikumide ravile vastuvõtmatute inimestega kokku puutuvad, vastas Talvik,

et esmajoones puudutab see
probleem ikkagi haiglameditsiini ja raskeid haiguseid.
Sama tõdes ka Tenson ning
selgitas, et paradoksaalselt saadakse kõige ohtlikumad nakkused just haiglas: seal kasutatakse antibiootikume kõige
rohkem ja seal on nakkuste
levik suurim.
„Minnakse südameoperatsioonile, see läheb hästi, ent

selle käigus saadakse nakkushaigus, mis enam ravile ei allu
ning inimene võib surra,” selgitas ta.
Olukord on Eestis võrreldes
muu Euroopaga veel suhteliselt hea. Koos Skandinaaviaga
kuulub Eesti nende riikide sekka, kus tarvitatakse antibiootikume suhteliselt vähe ning
siin esineb ka resistentsuse juhte küllaltki harva.

Mitu korda kurvem on pilt
Lõuna-Euroopas. Teisalt tõdes
Talvik, et probleeme esineb ka
Eestis. „Vaadates näiteks nende 20–30-aastaste inimeste haiguslugusid, kes on keskmisest
rohkem antibiootikume tarvitanud, ilmneb tõesti, et nende haiguste ravimine võtab
kauem aega ning mõnikord
enam „tavapärane” kuur ei
aitagi,” möönis ta. 1

Veerandite
süsteem
jääb samaks
Eesti koolijuhtide ühenduse
ettepanek lubada põhikoolidel kehtestada nelja õppeveerandi asemel viis õppeperioodi ei leidnud esialgu toetust,
sest peljatakse sellest tulenevat segadust ja lisapinget.
Haridusministeerium saatis mullu suvel oma koostööpartneritele kirjad seisukoha
võtmiseks ning saadud tagasisidest selgus, et pooldatakse kindlate ja ühtsete vaheaegade säilimist, mis on olulised
ürituste ja täienduskoolituste
organiseerimiseks.
Ministeeriumi pressiesindaja Rein Joametsa sõnul on asja
kavas uuesti arutada pärast
seda, kui suuremad hariduskorralduse muudatused, nagu
gümnaasiumi ja põhikooli lahutamine ja uue rahastamismudeli käivitamine, on ellu
viidud. 1 ERR
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poolt antibiootikumide üldkogusest kasutatakse loomakasvatuses.
Selle tagajärjel tekivad loomade organismis antibiootikumidele resistentsed bakterid, mis omakorda jõuavad
toiduainetesse, loomadega
kontaktis olevate inimeste
organismidesse või ka näiteks
sõnnikust pinnavette.

••• Soomes on naistevastane vägivald suureks sotsiaalprobleemiks
••• Eestis tarbitakse aastas elaniku kohta ligi sada kg kartuleid
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Toimetaja: Maarja Pakats, tel: 680 4400, e-post: uudised@epl.ee

allumatud bakterid
suurt ohtu

Täna
digilehes

Uudised

PALGATÕUS
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Uudised
Toimetaja: Teele Tammeorg, tel: 680 4400, e-post: uudised@epl.ee
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Ministeerium ostab
miljoni euro eest
lastevanematele
õppeprogrammi
Kriitikud: lastekasvatamise õpetamiseks võiks
pigem koostööd teha
Eesti teadlastega.
Kadri Ibrus

le tegevustele: vanemlust toetavate hoiakute kujundamine,
vanemate koolitamine, täiskasvanutevahelise positiivse suhte
toetamine, vanemlike oskuste
arendamiseks efektiivsete teenuste pakkumine.

kadri.ibrus@epl.ee

Koolitused algavad peagi
Sotsiaalministeeriumi pressiesindaja Armo Vase selgituse
järgi on ministeeriumi jaoks
oluline, et vanemate koolitusprogramm oleks tõenduspõhine – et see oleks juba varem
tulemusi andnud. „Programmi valikule järgnevalt jätkatakse programmi adapteerimise, materjalide tõlke
ning spetsialistide koolitustega,” märkis Vask. Vanemate lastekasvatuse alal
harimist alustatakse
juba tänavu kevadel
ja raha selle jaoks
saadakse Euroopa
majanduspiirkonna
finantsmehhanismi rahastatavast riskilaste ja -noorte programmist, leping sõlmiti tänavu
veebruaris. 2013.–2016. aastani on koolitusteks ette nähtud
807 696 eurot.
Eesti Päevaleht
küsis ministeeriuEkspertide sõnul teooriast,
milt, kas laste ja
perede arengukakuidas kõige paremini lapsi
va tehes kaaluti ka
kasvatada, puudus ei ole.
Eesti kasvatus- ja
psühholoogiatead(Positive Parenting Programme; laste tööde rakendamist. Vase
ee positiivse vanemluse prog- sõnul seda tehti. „Lisaks tõenramm) valiti välja, sest seda duspõhise vanemlusprogramon juba mujal maailmas palju mi elluviimisele nähakse ette
kasutatud ja edu saavutatud. palju teisi vanemlust toetaKoolituse läbinud vanemad vaid tegevusi, mis tuginevadaga oskavat paremini oma lap- ki erinevate Eesti teadlaste ja
si kasvatada. Programmi kõr- ekspertide tööle,” kinnitas ta.
val on arengukava järgi kavas Eesti Päevaleht vestles mitraha eraldada näiteks selliste- me teadlasega nii Tartu kui ka
Sotsiaalministeerium kavatseb
kulutada ligi miljon eurot, et
osta sisse Austraalia teadlase
välja töötatud lapsevanemate
koolitusprogramm ja see Eesti jaoks kohandada. Kavatsus
on juba sisse kirjutatud laste
ja perede arengukava esialgsesse rakendusplaani, mille järgi on programmi jaoks kavas
mitme aasta jooksul kulutada
kokku 967 413 eurot. See on
märkimisväärne summa võrreldes nii teiste arengukavas toodud tegevustega kui ka üldisemas kontekstis – kuuleme ju
tihti, kui võimatu on riigil leida raha laste ja perede toimetuleku rohkem toetamiseks.
Ministeeriumi arengukavas
on kirjas, et Austraalia teadlase Matthew Sandersi välja
töötatud programm „Triple P”

Tallinna Kesklinna Valitsus

Illustratsioon: Ott Vallik

Tallinna ülikoolist ning kuulis
hämmeldust: miks mitte toetada pigem Eesti teadust ja rakendada meie ülikoolides tegutsevate teadlaste töid ja teadmisi?
Eksperdid on ühte meelt, et
teooriast, kuidas kõige paremini ideaalis lapsi kasvatada, meil
puudus ei ole. Pigem on küsimus selles, kuidas viia teadmised inimesteni, eeskätt just nendeni, kes seda kõige rohkem
vajavad. Palju on räägitud, et
Eesti peamine mure seisneb selles, et sotsiaaltöötajad, arstid,
koolid, politsei ei tee omavahel piisavat koostööd. Samuti ei ole piisavalt sotsiaaltöötajaid ja lastekaitsetöötajaid. 1

Koolidesse võiks tuua perekonnaõpetuse
Teadlased suhtuvad kriitiliselt ka
ministeeriumi koostatud laste ja
perede arengukavasse. Näiteks
jääb perede reaalse majandusliku toimetuleku parandamine
üsna deklaratiivseks, sest ei näidata vahendeid püstitatud eesmärgi realiseerimiseks.
TÜ emeriitprofessor EneMargit Tiit on arengukava kohta
öelnud, et kuigi kirja on pandud
palju kõlavat teksti, on midagi
vajaka. See puudujääv lüli on Tiidu sõnul selgelt püstitatud ees-

märk, mis seostuks kuidagi nii sotsiaalpoliitika teiste harudega kui
ka näiteks haridus- ja regionaalpoliitikaga.
Näiteks märgib Tiit, et perekonnaõpetuse vajalikkusest koolis on Eestis räägitud juba vähemalt 30 aastat. See ei tähenda
üksnes noorte harimist seksuaalkäitumise alal, vaid palju enamat: suhtlemist, väärtushinnangute kujundamist, majandamise
ja elu korraldamise oskuste õpetamist jms. See aine peaks tead-

lase sõnul olema õpetatav mitte
üksnes üldharidus-, vaid ka kutsekoolides.
„Ilma niisuguse süstemaatilise õpetuseta on eesmärgi saavutamine lootusetu,” leidis emeriitprofessor. „Eesti poliitikas paistabki olevat üks olulisi probleeme valdkondade eraldatus, mille
tulemusena tekivad valdkondade vahele tühikud eikellegimaa
kujul, mis omakorda põhjustavad sotsiaalseid probleeme,”
nentis Tiit ajakirjas Sotsiaaltöö.

Selgusid kõige
külmema
närviga
jääkuningad

TEATAB

Tallinna Kesklinna vanema 15. märtsi 2013 korralduse nr 95 alusel kuulutab Tallinna Kesklinna Valitsus
välja eelläbirääkimistega pakkumise linnarajatise osa (Raekoja platsi) kasutusse andmiseks kaubanduse
korraldaja(te) leidmiseks kaubandusliku sisu ja eesmärgiga avalike ürituste (laat, turg jm) korraldamiseks
järgmistel perioodidel:

Nädalavahetusel

1. Kauplemispäevad toimuvad kolmapäeviti:
1.1 I periood - 8. maist kuni 25. septembrini 2013 järgmistel kuupäevadel: 08.05, 22.05, 29.05, 05.06, 12.06,
19.06, 26.06, 03.07, 10.07, 17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 14.08, 21.08, 28.08, 04.09, 11.09, 18.09, 25.09;
1.2 II periood - 7. maist kuni 24. septembrini 2014 järgmistel kuupäevadel: 07.05, 14.05, 21.05, 28.05, 11.06,
18.06, 25.06, 02.07, 09.07, 16.07, 23.07, 30.07, 06.08, 13.08, 27.08, 03.09, 10.09, 17.09, 24.09;
1.3 III periood - 6. maist kuni 30. septembrini 2015 järgmistel kuupäevadel: 06.05, 13.05, 20.05, 27.05, 10.06,
17.06, 24.06, 01.07, 08.07, 15.07, 22.07, 29.07, 05.08, 12.08, 19.08, 26.08, 02.09, 09.09, 16.09, 23.09, 30.09.
Kauplemisinventari aluse pinna suurus on 75 m2. Üüritasu alghind on 960 eurot ühe kauplemispäeva eest.
Pakkumised esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga “Raekoja platsi laadad” Tallinna Kesklinna Valitsuse
ettevõtluse osakonda hiljemalt 9. aprilliks 2013 kella 11.00- ks (Nunne tn 18, 15058 Tallinn, III korrus, tuba
312, telefon 645 7226).
Pakkumise kohta on võimalik saada lisateavet Tallinna veebilehel www.tallinn.ee „Ametlikud teated“ ja linnarajatise kasutusse andmise tingimuste ja korralduse lahutamatuks lisaks oleva plaaniga saab tutvuda
Tallinna Kesklinna Valitsuse ettevõtluse osakonnas, Nunne 18, Tallinn, 3 korrus, tuba 312, telefon 645 7226.


Foto: Jaan Künnap

selgitati Harjumaal Rannamõisa
pangal välja, kes suudab kiiremini vertikaalselt mööda jääd
liikuda. 15. korda Jaan Künnapi alpinismiklubi korraldatud
jääronimisvõistlustel võisteldi päeval ja isegi öösel. Laupäeval võeti mõõtu kiirusronimises, parimateks sprinteriteks osutusid Viljar Grauen,
Priit Joosu ning Eesti Päevalehe ja Delfi fotograaf Priit Simson. Naistest olid parimad Karina Tommik, Ursula Hiiemäe ja
Anna Krajuškina. Pildil on paarisronimise võitjad Peteri ja Viljar Grauen. EPL
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Riik tahab maadevahetuste süsteemi
taas kord ümber teha. Kelle huvides?
Käimas on järjekordne vaatus sajandi ühe skandaalsema märksõna – maadevahetuste – saagas. Riigikogu
keskkonnakomisjon vaagis
hiljuti looduskaitseseaduse
ja riigivaraseaduse muutmise
seaduse eelnõu. See lõpetaks
looduskaitsealuste maatükkide „tasaarvestamise” süsteemi,
mis 2009. aastal Keit Pentuse ja
Mart Laari ettepanekul loodi,
et riik ei peaks masu ajal konnakotka pesa või nõtke näkirohu kasvukohaga õnnistatud
kinnistuid omanikelt turuhinnaga välja ostma. Nüüd on
masu läbi. Riik on valmis neid
kinnistuid taas välja ostma.

Seadus tehti Pollile?
Alates maadevahetuse skandaali puhkemisest 2006. aasta
lõpus on looduskaitsepiirangutega kinnistute omanikke
puudutavaid mängureegleid
korduvalt muudetud. 2007.
aastal asendati vahetusmenetlus omandamismenetlusega avalduste laekumise järjekorras. Seejärel hakati piiranguga kinnistuid tasaarvestama

pruukinud piisata, et enampakkumistel edukas olla.
Kui nüüd tasaarvestamine
lõpetatakse ja riik hakkab looduskaitsepiiranguga maatükke välja ostma, siis mis saab
maaoksjonitest? Oksjoniedu
ehk võimalikult odava hinnaga ostmise põhiline eeldus on
võimalikult väike konkurents.
Kui praegu tekitavad kaitsealuste objektidega kinnistute
omanikud olukorra, kus oksjonil kujunev hind on turuhinnast kõrgem – teisisõnu, riik
teenib kinnistute hinnast maksimaalset kasu –, siis tasaarvestamise kadudes piisaks kinnistuga pikima piiri omanikul maatüki endale saamiseks
enampakkumisel alghinnaga
osalemisest.
„On kujunenud olukord,
kus riigi poolt võõrandatava kinnisasjaga pikemat
ühist metsapiiri omava kinnisasja omanikul on praktiliselt 100%-line võimalus
saada võõrandatav kinnisasi
endale,” ütleb IRL-i saadik
Annely Akkermann, kes
surus keskkonnakomis-

jonis viimasel hetkel läbi seadusemuudatuse, mis sedalaadi olukorra välistab. „Seetõttu
on maad omandada soovivad
isikud tihti sõlminud kokkuleppe pikemat ühist metsapiiri omava kinnisasja omanikuga, kes teeb enampakkumisel
pakkumise alghinnaga, kuid
lõpuks omandab kinnisasja
seaduses sätestatud eesõigust

kasutades.” Tema sõnul näitab
kogemus, et 80% juhtudel on
piirinaaber nõnda omandatud
kinnistu kuni kolme kuu jooksul kellelegi kolmandale edasi müünud.
Looduskaitseseaduse ja riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu tuleb riigikogus kolmandale lugemisele
ülehomme. 1

Kaks arusaama
Pentus-Rosimannus: kaitseme tavalisi maaomanikke

Akkermann: riik peab
saama maksimaalset tulu

Minister Pentus-Rosimannus
on veendunud, et tasaarvestamine tuleb lõpetada. „Praegune
skeem oli kujunenud läbipaistmatuks,” ütleb minister. „Tasaarvestamise peamisteks kasusaajateks on metsa majandamise ja
kinnisvaraga tegelevad isikud.
Tavalised maaomanikud on aga
sisuliselt kõrvale jäänud,” seisab
eelnõu seletuskirjas.

Annely Akkermann surus seadusesse muudatuse. Kui praegune
seadus ütleb, et kinnistu saab
enampakkumisel kujunenud
hinnaga osta kinnisasjaga pikimat ühist metsapiiri omava kinnisasja omanik, siis Akkermanni ettepaneku järgi eelistatakse nendest kõrgema pakkumise
teinud kinnistuomanikku
„Riik võiks oksjonitelt teenida
võimalikult suurt tulu,” leiab ta.

Foto: Rauno Volmar

uudised@epl.ee

maa-ameti enampakkumistel le kuuluvale Metsatervendumüüdavate kinnistutega.
se OÜ-le.
Aitamaks aru saada, kes on
Kuna reformierakondlastel
olnud maadevahetamises vii- olid looduskaitselised kinnismasel ajal edukad, natuke sta- tud vahetatud ja Polliga seotistikat. 2009. aastal oli järje- tud seltskond tegi neile 2011.
korras 800 kaitstavat loodus- aasta märtsis 42 000 euro suuobjekti sisaldavat kinnistut, ruse annetuse, hakati 2011.
millest 63% kuulus eraisiku- aasta lõpus keskkonnaministele. Nüüdseks on
nimekirjas ligi 400
kinnistut, millest
Tasaarvestusmenetluste lõ72% kuulub eraisikutele. Metsandupetamine on kasulik suurte
sega seotud ettevõtmetsalaamade omanikele.
teid on vaid mõni
üksik ja ettevõtteid, mis oleksid otseselt seo- teeriumis rääkima tasaarvestud mõne tuntud reformiera- tusmenetluste lõpetamisest.
Polli on hea näide, miks tasakondlasega, nimekirjas pole.
Samal ajal räägitakse, et arvestusmenetluste lõpetamiSylvesteri metsanduskontser- ne on kasulik just suurte metni endisel suuromanikul Mati salaamade omanikele, kel on
Pollil olevat ambitsioon osta veelgi suuremad ambitsiookokku ohtralt maad Lõuna- nid. Miks?
Eestis, iseäranis Õru vallas. Ka
Tasaarvestamise skeem
Neinar Seli kauaaegne äripart- soosis kaitsealade omanikke
ner, üks edukamaid maadeva- ja oli samavõrd vastukarva
hetajaid Margus Kübar müüs ettevõtjatele, kes samuti riigi
mõni aasta tagasi vahetusme- maatükke himustasid. Ettenetluses omandatud põlise rii- võtjad jäid oksjonitel tihti
gimetsa kinnistud (umbes 800 kaotajaks, sest päris rahast ei
hektarit) just Polli-

Eesti Päevaleht | esmaspäev, 18. märts 2013

Janar Filippov, Eesti Ekspress

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

Keskkonnaministeerium lõpetab looduskaitsemaade tasaarvestamise. See andnuks suurmaaomanikele
võimaluse riigile kuuluvaid maatükke senisest soodsamalt osta, kuid üks poliitik vajutas pidurit.
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Euroopa Komisjon
sunnib Eestit
haldusreformi
ära tegema

Kuidas jaguneb
Euroopa raha
2014.–2020. aastal?
MILJONITES EURODES

Euroopa Komisjon ütleb, et teatud euroraha
jääb kinni, kui kohalikke teenuseid üle ei vaadata.
Nõue on sõnastatud mitmeti tõlgendatavalt ja
Eesti peab läbirääkimistel midagi vastama.
Kõige rohkem mõjutaks see kohalike omavalitsuste haridus-, sotsiaal- ja tööturuinvesteeringuid.
Lauri Tankler

lauri.tankler@epl.ee

Umbes kuu aega tagasi tulid
Eesti esindajad Euroopa ülemkogult tagasi heade uudistega – Eesti oli välja võidelnud
endale suurema protsendi järgmisest eurorahade perioodist
ning kokku on meil kasutada
järgmise seitsme aasta jooksul umbes 4,6 miljardit eurot.
Mida siiamaani väga avalikult
ei räägita, on aga see, et Euroopa Komisjon on võtnud seisukoha, et osa sellest rahast ei
saa kasutada enne, kui kohalike omavalitsuste reform on
tehtud. Kuid just seda rahandusministeeriumi asekantsler
Ivar Sikk Eesti Päevalehele selgelt kinnitas.
Eelmise aasta novembris
saatis Euroopa Komisjon Eestile kirja soovitustega, kuidas
järgmise perioodi miljardeid
kasutama võiks hakata. Kohas,
kus räägitakse kohalike omavalitsuste teenuste arendamisest, sotsiaalsetest tagatistest
ja arengust, seisab ka selline
müstiline soovitus: „Struktuurifondide vahendite eraldamisele peaks eelnema struktuurireform, mis võimaldab kohalikul tasandil paremini osutada
kvaliteetseid teenuseid.”

Suurus pole kriteeriumiks
Seda, et kasutatakse sõna
„peaks” ja eelnevates lõikudes
nimetatakse, et tegemist pole
konkreetselt eeltingimusega,
vaid soovitusega, oleks vaja
lahti seletada. Kuna ka rahandusministeeriumi ametnikud
ei saanud väga täpselt aru, kas
see tähendab siis seda, et osa
rahast ei ole võimalik hakata kasutama enne avalike teenuste reformi, küsiti komisjoni
käest täpsustust. Eesti Päevalehele teadaolevalt laekuski eelmisel nädalal sellele vastuseks
e-kiri, mis üldjoontes kinnitas
komisjoni seisukohta: kui teenuste reformi ei tehta, siis osa
eurorahast n-ö lahti ei lähe.
Komisjon ei pööra tähelepanu omavalitsuste suuruste-

le, vaid sellele, et teatud teenused peaksid olema tagatud. „Igasugune investeering
põhineb eeldusel, et rahastamise tulemusena saavutatakse oluline arenguhüpe toetatavas valdkonnas,” kinnitas
Euroopa Komisjoni Eesti esinduse majandusnõunik Katrin
Höövelson Eesti Päevalehele.
„Euroopa Komisjoni jaoks on
oluline, et struktuurivahenditest tehtavad investeeringud
aitaksid lahendada Eesti ees
seisvaid olulisi probleeme ning
oleksid jätkusuutlikud,” selgitas Höövelson diplomaatiliselt,
miks taoline nõue kirja pandi.

€
Toiduabi

tasandil, pakkudes omavalitsustele tugevamaid ühinemisja koostööstiimuleid. Eestile
anti kokku viis soovitust. „Selle soovituse kiitis heaks Euroopa Liidu nõukogu ehk kõigi
27 liikmesriigi riigipead ja
valitsusjuhid, sealhulgas Eesti peaminister. Vastuseks sellele ja teistele soovitustele esitab Eesti valitsus aprilli lõpuks
reformikava, kus on muhulgas
ära näidatud soovituste alusel
tehtud muutused,” ütles ta.

Stiimul ühinemisteks
Rahandusministeeriumi asekantsler Ivar Sikk nentis, et
tõepoolest käsitletakse seoses euroraha kasutamisega
Arengule kaasaaitamise
teenuste kvaliteedi parandamist nii
investeeringud võivad olla
kohalikul kui riigi
ühinemistele stiimuliks.
tasandil. „Selle järgi ei avane omavaKomisjon pole otseselt
litsuste osutatavate teenuste rahastus
seadnud tingimuseks omaenne, kui on kokvalitsuste arvu muutmist.
ku lepitud ülesannete jaotus keskvaHöövelson pööras tähelepa- litsuse ja omavalitsuste vahel,”
nu ka sellele, et tegelikult tegi ütles ta, kuid lisas, et alati on
Euroopa Komisjon juba eel- olnud raha saamise eelduseks
misel aastal Eestile konkreet- võimekus ning nii see ka jääb.
se soovituse parandada oma- „Liitmisi ei saa keegi dikteerida,
valitsuste rahanduslikku jät- kuid investeeringud arengule
kusuutlikkust ja tõhustada kaasaaitamiseks võivad omavateenuste osutamist kohalikul litsustele olla üheks stiimuliks.

5894,2 €
Kokku

Kui suur summa on löögi all?
Rahandusministeeriumi andmetel maksti 2007–2012 KOVdele välja 500 miljonit eurot.
„Kokku on perioodi 2007–2013
vahenditest (mida kasutatakse
2015. aastani) otseselt kohalikele omavalitsustele suunatud
toetusmeetmete Euroopa raha
suurus u 850 miljonit eurot, millele lisaks rahastatakse teistest
meetmetest KOV-dele suunatud üksikprojekte (näiteks Tartu
ümbersõit, Ülemiste liiklussõlm
ja Tallinna trammiteed),” selgitas rahandusministeeriumi ava-

like suhete osakonna peaspetsialist Mailin Aasmäe.
Kõige ehedam näide rahast,
mis võiks jääda nii-öelda kinni,
on kohalike teenuste arendamise meetmest makstud toetus –
2007.–2013. aastal on selleks
mõeldud 144 miljonit eurot.
Samas on kohalikel omavalitsustel olnud kasutada ka 425
miljoni euro ulatuses veemajanduse infrastruktuuri arendamise raha, 100 miljonit piirkondade konkurentsivõime tugevdamiseks jne.

Eelmise perioodiga võrreldes Eesti võidab
JOOKSEVHINDADES, MILJONITES EURODES

2007–2013

3834 € 4986 € 724

1152 €

Netopositsioon

Kokku

3456
Ühtekuuluvuspoliitika

500

166 Teadus- ja
2014–2020
3790
arendustegevus,
Ühtekuuluelukestev õpe,
vuspoliitika
taristud
56 Sise- ja justiitsprogrammid, kultuur
4491 € 5893 €
Kokku
Neto84 Kalandus
positsioon
665
1007
1402 €
Maaelu areng
ÜPP otseÜPP otsetoetused
toetused

Eesti panus
EL-i eelarvesse
Allikas: rahandusministeerium; graafika: Maret Müür

Eesti panus
EL-i eelarvesse

209 Teadus- ja
arendustegevus,
elukestev õpe,
taristud
82 Sise- ja
justiitsprogrammid, kultuur
84 Kalandus
56 Maaelu
lisamakse
Maaelu areng

Regionaalarengu fond ja sotsiaalfond

Piiriülese koostöö programmid
(regionaalarengu fondist)

Regionaalarengu fondist see raha, mis läheb rahvusvahelise koostöö programmide (näiteks Läänemere riikide programmis) Eesti panuseks.

 €
Ühtekuuluvusfond

Märksõnadeks keskkonnasäästlikkus, jätkusuutlik areng. Toetatakse keskkonna-, ressursi- ja
energiatõhususe ning säästva transpordi projekte, näiteks energiakasutuse ja veevarustuse tõhusamaks muutmine ning ühistranspordi edendamine. Ühtekuuluvusfondist kanname osa raha
Euroopa ühendamise rahastu transpordiprojektideks (näiteks Rail Baltic).

 €
Euroopa ühendamise rahastu

See osa ühtekuuluvusfondist, millest hakatakse
rajama suuremahulisi Euroopa ühendamise
transpordi- ja energiavõrkude projekte. Ühel
hetkel me peame koostöös oma naabritega seda
raha taotlema Rail Balticu ehituseks, nii et see
osa pole veel kindel.

 €

Ühtekuuluvuspoliitika fondid

Siia alla kuuluvad kolm
fondi: regionaalarengu
fond, sotsiaalfond ja ühtekuuluvusfond. Kokku
nimetatakse neid ühtekuuluvuspoliitika fondideks. Siin on meil kõige
rohkem võimalik ise
otsustada, mille saavutamiseks ja kui palju
toetust anda. See,
kuidas jaguneb sotsiaalfondi ja regionaalarengu fondi rahamaht, pole
veel lõplikult kindlaks
määratud.

Põllumajanduse otsetoetused

Needsamad otsetoetused, mille nimel Baltikumi
põllumehed käisid Brüsselis ja mujal meelt avaldamas. Kaks korda suuremad kui praegusel perioodil, jõuavad need otseselt põllumaa hektaritest sõltuvad toetused . aastaks %-ni Euroopa keskmisest.

 €

Maaelu lisamakse

Eesti sai Euroopa ülemkogul veel eraldi otsusega
 miljonit eurot maaelu lisamakseks, kuid
kuidas see jaguneb maaelu arengu fondi ja otsetoetuste vahel, pole veel paika pandud.

 €

Maaelu arengu fond

Siit toetatakse maaelu arengu projekte – eelkõige infrastruktuuri väljaehitamist. Selle alla
käivad investeeringud metsandusse, toidusektorisse, maaettevõtluse mitmekesistamisse jne.

 €

Merendus-kalandusfond

Sellest toetatakse merendus-kalandustööstuse
töökohtade loomist ning arengut üldse. Siia alla
käivad samuti merekeskkonnakaitse investeeringud, veemajandusinvesteeringud ja ka erinevad sotsiaalprojektid. Lõplik rahasumma pole
veel paigas.

 €

Teadus- ja arendustegevus,
elukestev õpe, taristud

Selle raha jagamist kontrollib eelkõige Euroopa
Komisjon vastavalt üleeuroopalistele prioriteetidele. Siia alla käivad näiteks Erasmuse programmid, teadus-, arendus- ja innovatsioonitegevuseks suunatud tegevused jne. Täpset
summat pole, kuid kui eestlased on sama tublid
taotlejad, kui praegusel perioodil, siis tuleb
selline summa.

 €

Sise- ja justiitsprogrammid, kultuur

Samuti Euroopa tasandil kavandatavad tegevused.

Teenused
või piirid
Harjumaa omavalitsuste liidu juht, Kose vallavanem Vello Jõgisoo lõpetab parasjagu
pikka protsessi, mille tulemusel liituvad Kose ja Kõue vald.
Ta teab omast käest, kui keeruline see protsess on. Ka tema
hinnangul peavad omavalitsusjuhid aru saama, et väiksena ei suuda nad kõiki neid teenuseid pakkuda, mida omavalitsustelt nõutakse ja mida inimesed vajavad.
„Me näeme seda ju omavalitsustes ise ka, et üksi ei suuda
väga hästi kõike teha,” rääkis
ta. „Ka meil Kose ja Kõue liitumise puhul – üks inimene peab
olema lastekaitsespetsialist,
noorsootöötaja, haridusspetsialist ja pagan teab, mis veel.
Sa võid talle maksta ka miljon
eurot palka, aga ta lihtsalt ei
jõua kõike seda teha. Seetõttu tulebki ühineda.”
Poolteist nädalat tagasi
uue tegevuskavaga välja tulnud regionaalminister Siim
Kiisler selgitas, et tõmbekeskuste ümber koondumine
peakski teenuste pakkumist
parandama, just nagu Euroopa Komisjon soovib.
„Kui KOV-d muutuvad tugevamaks ja ka suuremaks, saavad nad seniste „universaalsete” ametnike asemel palgata
erinevaid spetsialiste. Üks inimene ei pea enam tegelema
lastekaitse, sotsiaalhoolekande ja haridusküsimustega, vaid
igale valdkonnale saab keskenduda oma ala spetsialist,”
ütles ta.

GEOINFORMAATIKA OSAKONNA JUHTIVSPETSIALISTI
(ajutiselt äraoleva ametniku asendaja)
Geoinformaatika osakond on Tallinna Linnaplaneerimise Ameti struktuuriüksus, mille eesmärgiks on Tallinna linna
geoinfosüsteemide (GIS) väljaarendamise kaudu muuta linna juhtimisel tehtavad otsused kvaliteetsemaks ja põhjendatumaks, linnavalitsuse töö kiiremaks ja efektiivsemaks ning võimaldada linnakodanikel ja teistel huvitatud isikutel kogutud ruumiandmetest osa saada parimal viisil.
Geoinformaatika osakonna juhtivspetsialisti põhiülesanneteks on:
• algatada, viia läbi, koordineerida ja osaleda geoinfosüsteemide arengut ja toimimist tagavates tegevustes,
projektides ja riigihangetes, mille rõhuasetus on ruumiandmete haldamisel (N: 1:2000 aluskaardi andmed,
aadressandmed); geoinfosüsteemide arendamisel (N: Maaregister); õiguslikel regulatsioonidel (N: Maaregistri
põhimäärus, ruumiandmete väljastamise kord);
• kontrollida geoinfosüsteemi arendusprojektide teostuse kvaliteeti ja vastavate lepingute tingimuste täitmist;
vastutada geoinfosüsteemide rakenduste tehniliste dokumentatsioonide koostamise ja uuendamise eest;
• nõustada kasutajaid geoinfosüsteemi rakenduste kasutamisega seotud toimingutes;
• hallata geoinfosüsteemi reaalsus- ja andmemudeleid;
• viia läbi ja organiseerida ruumianalüüse;
• olla hästi kursis valdkonna riiklike (aadressandmete süsteem, eesti topograafiline andmekogu jt) ja kohalike
andmekogudega (Tallinna maaregister, kinnisvararegister jt);
• tagada koostöö ruumiandmete loomisel ja kasutamisel Tallinna linna ametiasutuste ja väliste institutsioonide vahel.
Kandideerimise eeldused:
• riiklikult tunnustatud kõrgharidus;
• varasem töökogemus geoinfosüsteemide ja/või infotehnoloogia valdkonnas;
• hea suhtlemis- ja juhtimisoskus, sealhulgas oskus oma seisukohti ja arvamusi põhjendada;
• kõrge pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime;
• eesti keele oskus kõrgtasemel, inglise keele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega.
Kandideerimisel tuleb kasuks:
• riigihangete korraldamise, projektide juhtimise ja meeskonnatöö kogemus;
• GIS-i valdkonnas kasutatavate tehnoloogiate, standardite (ISO/TC 211, OGC), tarkvarade (ArcGIS desktop,
ArcGIS Server, FME, Bentley desktop) ja programmeerimiskeelte (Python, Java) tundmine;
• riiklike ja Tallinna õigusaktide tundmine. Märksõnad: infosüsteem, informaatika, andmekogud, ruumiandmed,
maakataster.
Omalt poolt pakume:
• mitmekesist ja vastutusrikast tööd;
• võimalust kuuluda meeskonda, kes tegeleb kohaliku elu edendamisega, luues valdkonna avalikke teenuseid;
• arenguvõimalusi ja tasemel koolitusi;
• professionaalset ja sõbralikku kollektiivi;
• kaasaegset töökeskkonda;
• ametniku staatusega kaasnevaid soodustusi;
• sportimisvõimalusi LiVal spordiklubis.
Motivatsioonikiri koos elulookirjeldusega (CV) palume saata hiljemalt 29. märtsiks 2013
e-posti aadressil Silva.Pastak@tallinnlv.ee.
Täiendav info telefonil 640 4390 või Ave.Kargaja@tallinnlv.ee

TALLINNA LINNAPLANEERIMISE AMETI

geomaatika teenistus
otsib oma meeskonda

GEOINFORMAATIKA OSAKONNA REGISTRI PEASPETSIALISTI
Geoinformaatika osakond on Tallinna Linnaplaneerimise Ameti struktuuriüksus, mille eesmärgiks on Tallinna linna
geoinfosüsteemide (GIS) väljaarendamise kaudu muuta linna juhtimisel tehtavad otsused kvaliteetsemaks ja põhjendatumaks, linnavalitsuse töö kiiremaks ja efektiivsemaks ning võimaldada linnakodanikel ja teistel huvitatud isikutel kogutud ruumiandmetest osa saada parimal viisil.
Geoinformaatika osakonna peaspetsialisti põhiülesanneteks on:
• Tallinna planeeringute registri (TPR) administreerimine ja tõrgeteta töö tagamine;
• TPR-i kasutajatoe tagamine ja kasutajate õpe;
• TPR-i arendustööde koordineerimine ja dokumenteerimine;
• tegevusvaldkonna projektide ja riigihangete läbiviimine;
• ameti infotehnoloogiaalase koostöö koordineerimine linna infotehnoloogia teenistusega;
• ameti veebilehe administreerimine;
• ameti registrite majutusteenusega seotud tööde korraldamine ja teenuse toimivuse tagamine;
• olla hästi kursis riiklike ja kohalike andmekogudega;
• tagada koostöö ruumiandmete loomisel ja kasutamisel Tallinna linna ametiasutuste ja väliste institutsioonide vahel.
Kandideerimise eeldused:
• riiklikult tunnustatud kõrgharidus;
• varasem töökogemus infotehnoloogia valdkonnas;
• erialaste teadmiste olemasolu geoinformaatika ja planeeringute valdkonnas;
• hea suhtlemisoskus, sealhulgas oskus oma seisukohti ja arvamusi põhjendada;
• kõrge pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime;
• eesti keele oskus kõrgtasemel, inglise keele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega.
Kandideerimisel tuleb kasuks:
• riigihangete korraldamise, projektide juhtimise ja meeskonnatöö kogemus;
• TPR-i aktiivse kasutamise kogemus;
• huvi infotehnoloogia valdkonna vastu;
• registri administreerimise kogemus ja/või kasutajatoe pakkumine;
• geoinformaatika ja planeeringute valdkonnas kasutatavate tehnoloogiate, standardite, tarkvarade (ArcGIS,
Bentley, AutoCAD) ja programmeerimiskeelte (Python, Java) tundmine;
• riiklike ja Tallinna õigusaktide tundmine. Märksõnad: infosüsteem, informaatika, üld- ja detailplaneering,
maakataster, ruumiandmed, andmekogud.
Omalt poolt pakume:
• mitmekesist ja vastutusrikast tööd;
• võimalust kuuluda meeskonda, kes tegeleb kohaliku elu edendamisega, luues valdkonna avalikke teenuseid;
• arenguvõimalusi ja tasemel koolitusi;
• professionaalset ja sõbralikku kollektiivi;
• kaasaegset töökeskkonda;
• ametniku staatusega kaasnevaid soodustusi;
• sportimisvõimalusi LiVal spordiklubis.
Motivatsioonikiri koos elulookirjeldusega (CV) palume saata hiljemalt 29. märtsiks 2013
e-posti aadressil Silva.Pastak@tallinnlv.ee.
Täiendav info telefonil 640 4390 või Ave.Kargaja@tallinnlv.ee
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TALLINNA LINNAPLANEERIMISE AMETI
geomaatika teenistus
otsib oma meeskonda

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

Regionaalarengu fondis on mitmesugused investeeringumeetmed, mis panustavad kokkulepitud eesmärkidesse ja tulenevad otseselt
Eesti vajadustest. Näiteks kuuluvad siia investeeringud, mis toetavad Eesti konkurentsivõime
kasvu ja tööhõivet. Sotsiaalfond toetab algatusi,
mis edendavad tööhõivet, panustavad inimeste
teadmiste-oskuste edendamisse ja tõstavad töötajate konkurentsivõimet. Märksõnadeks on
elukestev õpe, tööturule sisenemine, erivajadustega inimeste tööturule lõimumine ning haridussüsteemi uuendamine.
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Uudised

, €

Samas pole eelpositsioonis seatud tingimuseks kohalike omavalitsuste arvu muutmist.”
Riigikantselei strateegiadirektori asetäitja Märt Loite
kinnitas, et läbirääkimised käivad ja Eesti peab komisjonile
vastama, kuid et kohalike omavalitsuste korraldus „ei ole eeltingimuseks”. „Komisjon on
soovitanud raha suunata kohaliku tasandi teenuste kvaliteedi arendamisele ning luua stiimuleid vabatahtlikuks ühinemiseks või koostööks, mis
on olnud ka valitsuse kindel
suund,” ütles ta ning rõhutas,
et lõplikud kokkulepped sõlmitakse sügisel.
Ükskõik, kuidas Eesti komisjonile vastab, on
komisjon võtnud suuna, et
teatud teenuseid tuleb arendada ainult kohtades, mis
on jätkusuutlikud. Kui eelmise eelarveperioodi jooksul anti võimalus omavalitsustel taotleda eurotoetusi
umbes 1,2 miljardi euro ulatuses, siis uuel perioodil saavad
raha ainult sellele kriteeriumile vastavad omavalitsused.
Võrdluseks võib tuua näiteks
gümnaasiumivõrgu muutmise – regionaalministri ja haridusminister Jaak Aaviksoo
koostöös valminud dokument
lubas kandideerida väga konkreetselt ainult omavalitsustel,
kus on teatud arv õpilasi. Ehk
siis tegelikkuses on võimalik
taolise „diskrimineerimise”
käigus sisuliselt toetada omavalitsuste ühinemist. 1
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Esmaspäeval, 18, märtsil 1918

PRIIUSE PÕLISTUMISE PÄEV
27. märtsil ületab Eesti oma aastail 1918–1940 püstitatud iseseisvusaja rekordi. Eesti Päevaleht vahendab kaheksal järjestikusel
päeval tundeid, mis valitsesid esimeses vabariigis.

Eesti iseseiswus

Uue Päewalehe juhtkiri 1918.
aasta alustuseks
Ikka selgemine hakkab meie rahwa keskel äratundmine maad wõtma, et peame
nüüdsetel suur te uuendus te wõimalus te
aegadel püüdma täielise iseseiswuse poole. Kui praegune üliwerine ilmasõda, mis
ka Ees ti rahwalt rohkes te ohwreid nõudnud, ja wõib olla, weelgi nõuab, rahwastele
enesemääramise õiguse kätte wõidab, nagu
seda tihti mitmelt poolt kindlas te tõotatud, siis ei ole arusaadaw miks ei peaks ka
Eesti rahwas tahtma riiklisele iseseiswusele jõuda, kui see temale kasulik on!
Et riikline iseseiswus meile kasulik on,
wõiks küll waewalt mingit kahtlust tekitada. Rewolutsioni algusest saadik on wäga
palju Wene riigi korraldamisest föderatsioni alusel kõneldud. Niisugusel juhtumisel
oleks Eestimaa üheks Wene föderatiwse riigi osariigiks. Suurema tähtsusega küsimused otsustataks üleriiklisel keskparlamendil ära ja käiksid need üleriiklise korralduse alla – nagu sõjawägi, raudteed, post,
raha jne. Missugused asjad üleriikliselt korraldataks, määrataks Wene riigi keskparlamendil kindlaks.
Kui meil riiklise iseseisw use sa am ine
wõimata oleks, siis tuleks muidugi föde ratiwse korraldusega kui wõrd lemisi kõige pa rema ga leppida. Kuid sellel kor raldusel on tuntawad wead olemas, mis täie lise iseseiswuse juu res puuduwad . Mit te
ainult, et keskparlament hulk asju otsustab ja need keskwõimu walitsuse all seis awa d , k us iseseisew r iik wõiks wa s t
palju ots tarbekohasemalt töötada , jääb
weel see häd aoht, et r iigi s uu r rahwa d
hakkawad edaspidi, k ui ehk rahw usline
wool jälle hoogu sa ab, wähem aid rõhum a ja mõju oma kät te kisk uma. Riiklise iseseisw use juu res a ga on wõõras tel
palju raskem en nas t meie sisem is tesse
asjadesse segada ja peale selle seisame
teatud piirini rahwuswahelise kaitse all.
Tõuseb küsimus, kas oleks Eestimaal ja
tema rahwal küllalt jõudu iseseiswat riiklis t korraldus t ülewal pidada? Ilma ühegi kahtluseta. Eestimaal elab umbes poolteist miljoni inimest. Kui rahwa elu uutele alus tele seatakse, siis hakkab see arw
kaswama, kuna wäljarändamine wäheneb
ja wõib-olla, osa asunikka kodumaale tagasi tuleb. (Uus Päewaleht, 2.01.1918)

Kommentaar:

L a u p ä e w a l , 2 3.
weebr ua r il s.a . wõttis Wenem a a rahwakomissaride walitsus
Saksamaa uued rahutingimised wastu. Nende rahutingimiste põhjal peab Wene sõjawägi
ja kõik punane kaardiwägi Eestimaalt lahkuma ja siin wõib Saksamaa oma politseiwäge pidada, kuni kord
jalule seatud.
Wahepe a l olid Saksa okk upatsion i-wäed
Lõun a-Ees tim a a linn a d om a a l l a w õ tnud ja jõud s id Ta llin n a wärawate et te.
En am la sed , kes a sja
t õ s i s t s e i s u ko r d a
r a h w a e e s t h o o le ga wa rja nud , r u t tasid laewa dele, laia lis i hu lk a s id te a d m atusse jät tes.
Ees ti m a apäew
k uu lu t a s Ee s tim a a
iseseiswaks demo k ra tli sek s wab a r i ig ik s, a nde s wõimu
Ee s tim a a Pe a s tm ise Kom itee kät te ja
ü h e s s e l t skon d l i s te organ is a tsion ide ga wõt tis abinõud ta rw itusele, et m a a
elu loomu likk udesse roobas tesse juhtida. Muu seas as tus ta läbirääkimis tesse
Saksa okkupatsioni-wägede juhatusega,
et korra alalhoidmine Ees ti oma wõimude hooleks jääks.
Kuna osa Wene wägedest weel ärawiimata,
siis kutsume seega kõiki kodanikka üles korrarikkumiste ärahoidmiseks Eestimaa wõimudele kaasa aitama.
Wiimas tel päewadel wõtsid enamlased
sunniwiisil punase kaardi mees teks laialisi rahwahulkasid, kes praegu oma saatuse kohta teadmatusse on jäetud. Neile teatame, et nad ilma midagi kar tmata

,Tallinna Päewalehe‘
21. Gimm’i

1918. aastal nähti Saksa keiserliku armee tulekut ja minekut ka Eestis.
oma sõjariis tad ja laskeainete tagawarad
miilitsajaoskondadesse ära annaksid; seega saawad nad õiguse Ees timaale wabalt
elama jääda.
Tallinn, 25. weebruaril 1918. a. Eestimaa
Peastmise Komitee: K. Päts; J. Wilms; K.
Konik (Teataja 25.02.1918)

Kommentaar:

maapäeva vanematekogu tegutses sel ajal põranda all, kuid kuna enamlased põgenesid enne Saksa vägede saabumist
Eestist, oli suur osa Eestit 21.–25. veebruarini
1918 sisuliselt rahvuslike jõudude kontrolli all.
Bresti rahuga 3.03.1918 andsid enamlased Baltimaad ja Ukraina Saksamaa võimu alla.

Eesti ajutise walitsuse üleskutse

Ees ti ajutine walitsus on ees ti rahwale
järgmise üleskutse awaldanud:
Ees ti Ma apäewa Wanemate Nõukogu
kuulutas 24. weebruari s.a. manifes ti läbi
Ees ti iseseiswaks demokratliseks wabariigiks ja andis kõrgema wõimu kolme liikmelise Pääs tekomitee kätte, kes Eesti Ajutise Walitsuse kokku seadis ja wälja
kuulutas. Ees ti ajutise walitsuse wälisKatkendeid valinud ja kommenteerinud saatkonna ettepanekul tunnis tasid liitriiHeiki Suurkask, Delfi Forte toimetaja gid Eesti Maapäewa tegelikult iseseiswaks
ainsaks Kõrgemaks wõimuks Ees tis.
Seega annab Eesti Ajutine Walitsus teada, et ta oma takis tatud tegewus t uues ti
on alganud ja awaldab järgmis t:
1. Lähematel päewadel astub kokku Eesti Maapäew, kelle peaülesandeks on Ees ti
Asutawa kogu kokkukutsumine üleüldise,
ühetasase, otsekohese, salajase ja proportisonalse hääleõiguse põhjal.
2. Kõik üleüldise walimiseõiguse põhjal
ja tellimisi woetakse wastu walitud
maa-, linna ja walla omawalitsukuulutuste kontoris, se asutused peawad ajawiitmata oma kat28. Tartu maant. nr. 6. kestatud tegewust jätkama juhatuse järel,
mida Ajutise Walitsuse wolinikud kohtadel annawad. Wahepeal tegewuses olnud
ametiasutus telt ja isikutelt tuleb asjaaja-

enamlased olid 9.
novembril 1917 Tallinnas võimu haaranud. 1917.
aastal demokraatlikult valitud Eesti Maapäev
kuulutas end 28. novembril Eesti kõrgeimaks
võimuks, kuid peksti sõjajõul laiali. Jaanuaris
1918 toimunud Eesti asutava kogu valimistel
oleksid Eesti iseseisvust toetavad jõud selge enamuse kogunud, aga ka need valimised tühistati
enamlaste otsusel.

kuulutusi

Eestimaa kodanikkudele seisukorra kohta

mine üle wõtta.
3. Aj u t i n e w a l i t s u s k u t s ub E e s ti rahwa s t rahu lik u us a lduse ga Aju tise Wa lits use wa s tu tus r ika s t te gew us t
toetam a ja kord a se gawa tes t wälja a s tum is tes t ta ga si hoidm a . Ma a ja rahwa
kaitseks on sammusid a s tutud . Iseäran is külm awerelis t ja kohusetu nd likk u
lahend am is t nõuab toitlusküsimus, m is
sen ise kontroleer im a ta ja meie m a a le
kahju lik u te gew use pära s t k r iiti liseks
on läinud .
Ees ti Ajutine walitsus loodab, et Eesti rahwas sel suurel ajaloolisel silmapilgul oma enesemääramise õigus t kulturaliselt tarwitada oskab.
Tallinnas 11. nowembril, 1918 Eesti Ajutise Walitsuse wolitusel J. Poska (Tallinna Päewaleht, 12.11.1918)

Kommentaar:

Saksamaal puhkenud
revolutsioon sundis riigi 11. novembril 1918
sõjast välja astuma ning Eesti ajutine valitsus
asus kohe oma riiki ehitama. Ajutise valitsuse
juht Konstantin Päts pääses Poolast Saksa vangilaagrist tagasi alles 20. novembril 1918, seni
juhtis valitsuse tööd Jaan Poska.

Liiwimaa, Eestimaa, Riia ja
Saaremaa ühine maakogu
O ts u s ta s Riia s 12. apr i l li l ühel
he a lel:
1) Saksa keisrit paluda Liiwi- ja Ees timaad kes twalt sõjawäelise kaitse all pidada ja Wenemaas t lahtiütlemise läbiwiimisel mõjuwalt toetada.
2) Soow i awa ld ad a , et Liiw i-, Ees ti-,
Ku ram a as t, lähikon nas olewates t sa a rtes t ja Riia lin nas t kons titutsion-monarhiline riik ühise riigi korra ja walitsusega
asutataks ja isikliku ühenduse (personalunioni) läbi Preisi kuninga ga Saksa riigi
külge liidetaks ja Saksa keisrit paluda ,
sed a soow i Ba ltim a a elan ikk ude poolt
lahkes t was tu wõt ta ja tema teos tam is t
toetada.
3) Saksa keisrit paluda:
a) et tema wõimaldaks Liiwi- ja Eestimaal oma maawalitsusi luua, mis kuni
Baltimaade riiklise ühenduseni Liiwi- ja
Ees timaa walitsemis t juhataks;
b) et Saksa riigi, resp. Preisi kuningriigi ja Baltimaades t asutatud riigi wahel
tarwilikud sõjawäe -, raha-, läbikäimise -,
tolli-, mõedu-, ka alu- ja muud lepingud
(konwentsionid) kinnitaks.
Ma a nõukog u awa ld a s s uu rem a os a
elanikk ude soowi. Mõningate unis tajate ja auahnete, Inglismaale silmitegewate adwokatide ja ajakirjanikkude plaanides t läheb ajalugu üle. Nende kawatsus te
teos tamine oleks Baltimaades t teise Balkani, s.o. mitmesugus te intrigide ja ässitus te tallermaa teinud... (Tallinna Teataja 15.04.1918)

Kommentaar:

Saksa okupatsioonivõimud ei lubanud eestlaste võimuorganeil tegutseda, see-eest aeti Riiga baltisaksa seisuste ja ka
üksikute taluperemeeste osavõtul kokku oma
maanõukogu, mis hakkas loodavat Balti hertsogiriiki keiserliku Saksamaa külge liitma.

KÜPROSE PARLAMENT VAEB ABIPAKETTI
nõustuma hoiustajatele kehtestatava ühekordse maksuga. Eile
erakorraliselt kogunenud parlament lükkas arutelu tänaseks,
otsust on vaja enne homset, kui
pangad taas avatakse. EPL

ITAALIA VÕIMUVAAKUM EI LAHENE

Ühendriikide uus kaitseminister Chuck Hagel (pildil) teatas, et
kulude kärpimise eesmärgil loobub Washington Poolasse paigutatud nn Euroopa raketikilbi viimast osa välja ehitamast. EPL

Nädalavahetusel istus esimest
korda pärast hiljuti peetud valimisi koos Itaalia parlamendi
uus koosseis. Kuigi parlamendi selge enamuseta ülemkojale suudeti küll valida vasaktsent-

ristist esimees, usuvad paljud
poliitikavaatlejad, et valitsuse
moodustamiseks ei suudeta aga
senatis piisavalt toetushääli saada ja Itaalial seisavad seega peagi ees kordusvalimised. EPL

Luke Harding
Guardian

Litvinenko
mõrva taga oli
Putin

dijevski aga mõisteti tagaselja surma ja seda otsust ei ole
Venemaal tühistatud. KGB
andestust mittetundva koodeksi järgi jääb reetur alati
reeturiks ja väärib rängimat
karistust. „Ma olen 1980-ndatest ainus KGB ülejooksik, kes
on ellu jäänud. Ma peaksin
olema surnud,” nendib Gordijevski kuivalt.

Kolme kümnendi eest smugeldati Oleg Gordijevski dramaatiliselt diplomaadiauto pagasiruumis Nõukogude Liidust
välja. Ta jagas brittidega väärt
üksikasju Moskva spionaažioperatsioonist Londonis.
Praegu on 74-aastane Gordijevski üksnes vari kunagisest. Pärast viie aasta tagust Üritati mürgitada
juhtumit, mil teda ta enda Siiski väidab Gordijevski,
sõnul mürgitati, käib ta kepi- et 2008. aastal teda mürgiga ja kühmu vajunult. Kuid tati. Ta keeldub täpselt ütlekehalisest allakäigust hoolima- mast, mis juhtus. Intsident jätta suhtub Gordijevski endiselt tis tema tervisele silmanähtaoma kodumaasse ründavalt ja va jälje. Nii ongi ta füüsiliselt
kriitiliselt.
üksnes vari kunagisest elujõuGordijevski hoiatab, et lisest mehest, kes jagas MargaMoskval tegutseb praegu ret Thatcherile ja Ronald ReaÜhendkuningriigis sama pal- ganile teavet Nõukogude juhtju spioone kui külma sõja ajal. konna kohta. Ent vaimselt on
Tema sõnutsi on suur hulk Vla- ta terav ja sageli salvav.
dimir Putini agente paigutatud
Gordijevski ütleb, et tal ei
Venemaa saatkonda Kensing- ole vähematki kahetsust KGB
ton Palace Gardenisse. Peale reetmise pärast. Ta on endiselt
karjääriohvitseride juhib saat- kirglik Suurbritannia fänn,
kond ka informaatorite võrgustikku,
kes ei ole ametli„Parasjagu on Londonis 37
kult tööle võetud,
lisab Gordijevski,
KGB meest. Veel 14 töötab
kuid neile makstaksõjaväeluure GRU heaks.”
se regulaarselt kasuliku informatsiooni
eest. Nende hulka kuulub ka loeb Spectatorit (Suurbritanüks tuntud oligarh.
nia poliitikaajakiri – toim) ja
„Parasjagu on Londonis kirjutab Literary Review’le
37 KGB meest. Veel 14 töö- (Briti populaarseim kirjandustab GRU (Vene sõjaväeluure ajakiri – toim). „Kõik siin on
– toim) heaks,” kinnitab Gor- jumalik, võrreldes Venemaadijevski Guardianile. Kuidas ga,” sõnab ta.
ta seda teab? „Oma kontakEnda sõnul hakkas ta
tide kaudu,” vastab ta mõis- Londonis elamisest unistatatuslikult ja viitab allikatele ma pärast 20. parteikongressi
Briti luures.
1956. aastal, kui Hruštšov algaGordijevski sõnul täidavad tas Stalini hukkamõistmise. Ta
Putini välisagendid sarnaseid rõhutab, et Venemaal ei ole
rolle nagu nende KGB eelkäi- midagi, mida ta taga igatseks.
jad. Nüüdsetel kapitalismipäeSärav õpilane ja keeltevadel püüavad nad siiski han- le andekas Gordijevski läks
kida ka Moskvale kasuks tule- omal ajal KGB-sse, sest see
vat tundlikku kommertsinfot. pakkus haruldast võimalust
Ja nad hoiavad silma peal kas- elada välismaal. 1961. aastal
vaval hulgal Vene dissidentidel oli tollane üliõpilane Gordija ärimeestel, kes on Kremli- jevski Ida-Berliinis, kui sinna
ga pahuksisse läinud ja Londo- müür püstitati.
nisse ümber asunud – asjaolu,
„Nõukogude saatkonnas
mis on Vene–Briti pingete jät- oli see avalik saladus. Lebakuv allikas.
sin oma voodis ja kuulsin,
Endised KGB agendid, kuis väljas tänaval tankid
sealhulgas Putin, on nüüdseks mööda sõitsid,” meenutab
võtnud kohad sisse hämaras ta. 1968. aastal, kui ta töötas
Vene võimustruktuuris. Pal- KGB spioonina Kopenhaagejud on nüüd miljardärid. Gor- nis, korraldas Nõukogude Liit

Kehaliselt on Gordijevski üksnes vari kunagisest elujõulisest spioonist, kes jagas Thatcherile ja
Reaganile teavet Nõukogude Liidu kohta. Vaimult on ta aga endiselt terav.
Foto: UPPA/Photoshot

invasiooni Tšehhoslovakkiasse. Gordijevski oli siis juba
Nõukogude süsteemis pettunud ja sellest ajast alates otsustas ta selle vastu tegutseda.

Kohtumised „Dickiga”
Kuid läks veel aega, kuni ta
1974. aastal Taanis olles topeltagendi karjääri alustas. Siis
kohtus Gordijevski „Dickiga”,
Briti agendiga.
Pärast Taanit saadeti Gordijevski Suurbritanniasse.
Londonis hoiatas ta luureteenistust MI6, et poliitbüroo
usub ekslikult, nagu kavandaks
lääs tuumarünnakut Nõukogude Liidu vastu.
1985. aastal muutus KGB
kahtlustavaks ja kutsus ta koju.
Teda kuulati üle, uimastati ja
süüdistati reetmises. Tal õnnestus saata läkitus oma Briti kontaktisikutele, kes smugeldasid

ta diplomaadiauto pagasiruu- lini Itaaliaga. Teoreetiliselt, oletab Gordijevski, võiks ta Moskmis üle Soome piiri.
Nõukogude Liidu juhtkon- vasse naasta, kui seal oleks
da suhtub Gordijevski salvavalt. demokraatlik valitsus. Kuid
„Brežnev polnud midagi erilist. selline perspektiiv on kesine.
Gorbatšov oli harimatu ja mitLahtine on küsimus, kui
te eriti intelligentne,” nähvab efektiivsed on Venemaa praeta. Aga Putin? „Abscheulich,” gused spionaažioperatsioonid.
vastab ta, kasutades saksakeel- 2010. aastal peeti USA-s kinset sõna, mis tähendab jäledat, ni kümme Vene agenti. Nad
vastikut, hirmsat.
vahetati Washingtoni heaks
Küsimusele, kas tema arva- töötamise eest süüdi mõistetes on Venemaal
mingeid väljavaateid demokraatliPutini välisagendid püüavad
keks muutusteks –
idee, mida hellitati
praegu Moskvale hankida
2010. ja 2011. aaska tundlikku kommertsinfot.
ta tänavameeleavaldustel – vastab ta:
„Milline naiivne küsimus!” Ja tud Vene teadlase vastu. Gorlisab mornilt: „Kõik, mis on dijevskile on sellised sügavalt
juhtunud, viitab vastupidisele.” varjatud operatsioonid tuttaTa võrdleb postkommunist- vad: ta alustas oma spioonikarlikku Putini Venemaad Musso- jääri KGB teises osakonnas,

Oleg Gordijevski on veendunud, et tema sõbra, 2000. aastal Suurbritanniasse üle hüpanud Aleksandr Litvinenko 2006.
aastal tapmise taga oli Putin.
Detsembris selgus, et Litvinenko oli oma surma ajal töötanud
Briti ja Hispaania salateenistuste heaks. Välisminister Hague
tahab jätta valitsusel olevad Litvinenko toimikud salajaseks –
et Moskvat rahustada, nagu
väidavad kriitikud.
Litvinenko otsustas üle
hüpata, sest pettus üha rohkem FSB-s, mis tema meelest oli reetnud oma ideaalid, ütleb Gordijevski. Eksiilis
Londonis jäi Litvinenko „vägagi venelaseks”, rünnates Kremlit ja Putinit „tüüpiliselt agressiivses vene stiilis” ja kirjutades väljakutsuvaid artikleid.
„Ma arvan, et tema tapmise
peapõhjus oli see, et ta kaitses [Putini kriitikut Boriss]
Berezovskit,” ütleb ta.
Gordijevski sõnul anti operatsioonile, mille puhul Litvinenko teetassi libistati radioaktiivset ainet poloonium-210,
heakskiit võimutipust. „Keegi ei söandaks ilma volitusteta korraldada atentaadi välismaal, sellisel olulisel maal
nagu Suurbritannias,” põhjendab ta. KGB oli mürkide kasutamises vilunud, märgib Gordijevski. „Nad tegid neid Moskvast väljas asuvas kohas, mida
nimetati Fabrikaks.”

mille vastutada olid „illegaalid” – valeelulooga välismaale paigutatud agendid. Paljud
arvasid, et prohmakaga lõpetanud Vene spioonivõrk oli rohkem nali kui oht USA julgeolekule.
Gordijevski aga väidab, et
poleks tark Moskva luuretegevust alahinnata. Ta mainib
George Blake’i, Briti spiooni,
kes oli Moskva topeltagent.
1966. aastal põgenes Blake
vanglast ja hüppas üle Nõukogude Liitu. Blake’i ja Gordijevski karjäär on teineteise peegelpilt: Gordijevski elab riigiteenistuja pensioniga Londoni
lähistel, Blake KGB pensioniga Moskvas. Õllesõõmu rüübates nimetab Gordijevski reeturlikku Blake’i efektiivseks ja
lisab: „Piisab sellestki, kui vaid
üks spioon on efektiivne.” 1
© Guardian News and Media 2013
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KGB endine spionaažipealik ei
kahetse Nõukogude Liidu reetmist
ja võrdleb Putinit Mussoliniga.

Toimetaja: Maarja Pakats, tel: 680 4400, e-post: uudised@epl.ee

Endine luurepealik: Suurbritannias on
Vene spioone sama palju kui NSVL-i ajal

9

Välismaa

Küprose abipakett, mille euroala
riigid enne nädalavahetust Brüsselis kokku leppisid, ja selle karmid tingimused vajavad saareriigi parlamendi heakskiitu. Muu
hulgas peavad rahvaesindajad

EUROOPA RAKETIKILP

10

PSÜHHOLOOGILINE LÕHE

Arvamus

Müncheni Ifo Institute on hoiatanud, et põlvkondadevahelisest sissetulekute jaotusest võib
Saksamaa ühiskonnas uuesti
probleem saada. Loomulikult ei
unusta sakslased põlvkondade-

VASTUKAJA:

STAGNATSIOON EESTIS
vahelist psühholoogilist lõhet,
mis viis 1970. aastatel geriljasõja ja terrorismini.

Ei saa välistada,
et praegune
stagnatsioon ongi
lihtsalt mõne inimese
noorepõlveunistuste

TASOS TSAKIROGLOU (EFIMERIDA TON
SYNTAKTON)

aga kes ja miks vajab roomakatoliku kiriku reformi?

Toimetaja: Villu Zirnask, tel: 680 4400, e-post: arvamus@epl.ee
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Kolumnist ei suuda
paavstiga sammu pidada

Peeter
Helme

R

Xxxxxxj
Eesti
Ekspressi
hxxxxxjajakirjanik

aimo Poom kirjutas,
et paavst Franciscus
ei suuda maailmaga
sammu pidada ja nii
vanast mehest pole kiriku
reformijat („Uus paavst ei
suuda samuti maailmaga
sammu pidada”, EPL 15.03).
Kuid tuleb küsida: kelle
jaoks? Jah, 1,2 miljardit katoliiklast – nende seas kahtlemata ka 5000 ja veidi peale Eesti katoliiklast – rõõmustasid
muidugi uue paavsti valimise
üle. Rooma piiskopi, Vatikani riigipea, Jeesuse maapealse asemiku ja roomakatoliku
kiriku pea olemasolu on loomulikult vajalik nii sellele kirikule kui ka laiemas, humanistlikus mõttes kogu maailmale.
(Alles lugesin Twitterist dalailaama õnnesoove Franciscusele). Kuid see, milline ta on, mis
õpetust ta edendab, mis mõtteid mõtleb ja mida plaanib,
on teine küsimus.
Teadupärast on olnud väga
erinevaid paavste. Mõnda on
süüdistatud oma ameti ostmises ehk simoonias, mõni
on elanud väga ilmalikku elu

Võib ju öelda (kes
ütleb?), et traditsioon
kammitseb, ent teisalt
pakub see ka tuge.
peal, Peetruse järeltulija, sillaehitaja selle ja teise maailma
vahel. Inimesena võib paavst
olla nii- ja naasugune, ent sellest tähtsam on amet, mida ta
täidab. Kirik teadupärast koosneb küll inimestest, kuid tema
kese on jumalik. Seda lausub
roomakatoliku kiriku traditsioon. Väljaspool seisja võib
sellega nõustuda või mitte,
kuid ta võiks vähemalt leppida tõsiasjaga, et kiriku enda
liikmed usuvad sellesse.

Tagurlik – kelle silmis?
Jõuamegi asja tuumani. Kui
Raimo Poom põrutab, et
paavst Franciscus on üks
gerondist tagurlane, siis võiks

HILLAR METSA METSIK MAAILM

ta korrakski öelda, kelle jaoks.
Ta räägib paavsti soovimatusest reforme teha, küsimata
kordagi, kes neid taga nõuab
ja miks neid vaja on. Kas katoliiklastele või talle, Poomile?
Ta räägib paavsti tagurlikkusest, ent jällegi: kelle silmis –
kas roomakatoliku kiriku või
ühe Eesti kolumnisti silmis on
paavst Franciscus tagurlane?
Kirikut on väga lihtne väljastpoolt kritiseerida, kuid seejuures unustatakse, et roomakatoliku kirik ei ole luterlik
ühendus, mis lähtub ainult
pühakirjast ning suhtub iseenda traditsiooni ja õpetusse väga
loovalt, vaid tegemist on kaks
tuhat aastat vana organisatsiooniga, mille toimimist mõjutab
piibli kõrval väga tugevasti ka
traditsioon, pärand. Jah, võib
ju öelda (muidugi jälle: kes
ütleb?), et see kammitseb, ent
teisalt pakub see ka tuge.
Rääkida sellest, et vaja on
reforme, et homode õigusi
tallatakse maha ja abordisse suhtumist on vaja muuta ning mida kõike veel, on
väga tore, aga läbi mõtlemata. Küsimus ei ole tõesti selles,
kuidas üks või teine inimene
nimetatud küsimustesse suhtub, vaid selles, et roomakatoliku kirik, mis on kaks aastatuhandet vana, ei vaatle esiteks
küsimusi ainult ühe lühikese
ajajärgu perspektiivis, teiseks
ei näe ta ka kunagi ühtki küsimust üksikküsimusena, vaid
kõik küsimused, kõik seisukohavõtud ja suhtumised on alati omavahel seotud ja seostelgi omavahel seosed. 1

südame järgi valiku
kuuluda stagnatsiooni
juhtorganisatsiooni.
KAAREL TARAND (SIRP)

KEHALISTE väärkohtlemiste arv, sealhulgas perevägivald, on Eestis viima

Perevägivald nõua
Intervjuu

ja edutanud oma lapsi, mõni
on olnud suurvõimu mängukann, mõni lihtsalt võimetu
oma ametit täitma. Aga terve
hulk on olnud ka väga tublisid ja alandlikke teenreid Issanda viinamäel – Benedictus XVI
sõnad. Lühidalt – nad kõik on
olnud inimesed. Inimesed oma
vooruste ja pahedega, oma
ideaalide, kirgede ja ihadega.
Sellega asi ei piirdu. Paavst
pole kunagi ainult inimene –
vähemalt mitte ühegi katoliiklase jaoks. Paavst pole lihtsalt
roomakatoliku kiriku pea, vaid
nii kiriku kui ka iseenda silmis
Jeesus Kristuse asemik maa

realiseerimine. Kui
näiteks inimene enne
1985. aastat NLKP
liikmeks astus, siis
tegi ta ju teadliku ja

Kärt Kelder

digilehe toimetaja

Perevägivald nõuab
ohvrilt endalt suutlikkust
abi küsida, ütleb Tallinna
naiste kriisikodu psühholoog Jelena Maslova.

••Kui tõsine olukord on teie

kui Tallinna naiste kriisikodu
psühholoogi arvates praegu
Eestis seotud perevägivallaga?
Perevägivald on alati olemas ja
jääb. Sellepärast on teema väga
aktuaalne ja tõsine. Ta ei kao.
••2012. aasta kohta käivast
statistikast on näha, et kuritegevus on vähenenud, kuid
kehaliste väärkohtlemiste arv
suurenenud. Kas seda on märgata ka kriisikodusse pöördunute hulgast?
Jah. Ja ma ei imesta, sest seda
oli oodata. Pinge, mis praegu
ühiskonnas valitseb, kandub
ju üle ka perekonnale.
••Mille pärast naised peamiselt kriisikodusse pöörduvad?
Kriisikodusse tuleb naine, kui
ta vajab varjupaika, sest kodus
pole turvaline, ja selleks, et
mõelda, mida edasi teha. Tavaliselt on need naised, kes ei saa
pöörduda oma lähedaste poole, sest neid pole, nad ei usu või
naine ei soovi, et nad teaksid.
••Miks nad ei taha, et lähedased teaksid? Tavaliselt on ju lähedased need, kes aitavad?
Esiteks, kõik lähedased ei aita.
Võib-olla on nad väsinud aitamast, sest perevägivald on keeruline valdkond, mis kestab
kaua. Või naine usub, et see
on hetkeline ja teistel polegi
vaja teada. Perevägivald on
vägivallaliik, millest naine ei
lähe rääkima. Tihtilugu tunneb ta ka häbi, on uhke või
ähvardatud.
••Miks naine häbi tunneb, kui
ta on tegelikult ju ohver?
See on ohvrile väga omane.
Sama on ka vägistamise korral.
Ta ütleb või temale öeldakse ja
ta jääb nõusse, et on ise süüdi,
kuna tal oli sügav dekoltee ja
lühike seelik. Naised võtavad
vastutuse endale või mees ise
hakkab ütlema, et see oli naise süü, sest too provotseeris või
segas meest pingelisel ajal.
••Pärast mitmendat korda naine lõpuks otsustab, et nüüd ta
peab mehe juurest lahkuma?
Mida kauem vägivald kestab,
seda kurnatum naine on. Enesehinnang on madalam ja jõudu midagi teha on varasemast
vähem. Pealegi, mida vanem
naine, seda keerulisem, sest

ta on olukorraga harjunud ja
teab, mis tuleb pärast vägivalda
– rahulik periood. On olemas
ka variandid, kus naine saab
oma kannatuste eest „tasu”
ning laseb vägivallal kesta.
••Kuid kui peres on lapsed,
kas see kiirendab perevägivallaga tegelemist?
Kõik perega seotud olukorrad
võtavad aega ja kiiresti tegutseda pole alati võimalik. Perevägivald vajab kohest reageerimist vaatamata sellele, kas
peres on lapsi või ei. Ühtlasi,
kui vägivaldses peres on lapsed, siis neil arenevad välja eri
sümptomid, haigused, seisundid, käitumismustrid. Need
tõmbavad tihtilugu spetsialistide tähelepanu.
••Miks on vanematel levinud selline arusaam, nagu
laps ei mõistaks, mis toimub,
või et laste pärast tuleb kokku jääda? Mis tegelikult laste
peas toimub?
Miks paar lahku ei lähe, on alati küsimärgiga koht. Tihti serveeritakse küll, et oleme koos
laste pärast või et partner pole-

Kui üks vanem on teise
vastu vägivaldne, on
ta vägivaldne ka laste
vastu.
Näiteks välismaalased,
kes siia tulevad. Kiirustatakse abielluma, kuid
kui tausta ei tea, siis...
gi vägivaldne. Kuid tegelikkuses tuleb siin mängu rahaline
sõltuvus või oma jõusse uskumatus. Sellepärast me ei nõua
oma klientidelt ja eelda ka, et
nad lahutaksid abielu või koliksid varjupaika. See otsus ja ettevalmistus lahkumiseks nõuab
palju aega. Vägivalla ohver
vajab meie mõistvat suhtumist,
toetust ja usku temasse.
••Kui tihti laieneb partnerivastane vägivald lastevastaseks vägivallaks?
Vägivalda ei ole võimalik reguleerida. Kui üks vanem on teise vanema vastu vägivaldne,
on ta vägivaldne ka laste vastu.
••Mis tagajärjed on vägivallal lapsele?
Tagajärjed sõltuvad lapse
vanusest, vägivalla liigist ja
kestusest. Kõige levinumad
on madal enesehinnang, õpitud suhtlemismudelite elluviimine oma elus, usaldamatus
teiste inimeste vastu, minapildi
moondumine, suutmatus olla
pikaajalistes ja stabiilsetes lähedastes suhetes. Võiks rääkida
ka depressioonist, enesetapu-

katsetest, destruktiivsest käitumisest, alkoholi ja narkootikumide kuritarvitamisest.
••Kui tõsine probleem on Eestis peredega, kus kasuvanem
on vägivaldne?
Esimesest abielust pärit lapsed on alati riskirühmas, kui
vanem, kellega laps elab, abiellub uuesti või hakkab elama
uue elukaaslasega.
••Miks nad on riskirühmas?
Probleem tekib tihti sellepärast, et täiskasvanud kiirustavad uue pere loomisega. Nad
ei pööra piisavalt tähelepanu
lapse tunnetele. Muidugi on
tänapäeval populaarne rääkida, et sa ei pea lähtuma ainult
lapse soovidest ja laps ei tohi
kontrollida sinu elu. Aga kiirustada ei tohi ka oma isikliku
õnnega. Nende kahe inimese
tutvumine võtab aega. Ei tohi
panna last fakti ette, et nüüd
me elame koos.
••Aga kui laps pannakse fakti
ette? Mis on need faktorid, mis
võivad vägivalla vallandada?
Kasuvanem võib olla oma kasvatusmeetoditega teisest maailmast, millega laps pole harjunud, ja ta võib protestida.
Lapse protest võib olla provokatiivne, jõuline ja agressiivne. Mõnes mõttes võib laps
olla ise süüdi, aga täiskasvanud peavad olema hästi targad. Peab ette mõtlema, et selline olukord ei tekiks. Kui rääkida, mis veel võib vallandada
protesti, siis näiteks lapse vajaduste ignoreerimine või elukoha muutus. Kindlasti võib uue
kriisi tekitada uue partneriga
ühiste laste saamine.
••Kuidas peaks kasuvanem
käituma, kui noor protestib
ja on agressiivne? Kuidas pärisvanem?
Täiskasvanud peaksid omavahel kokku leppima, et nad
käituvad ühtemoodi. Omavahel kooskõlastatud tegutsemine on kõige efektiivsem. Kannatlik, järjepidev ja lugupidav
suhtumine on eelistatud. Vanemad tihti ei saa aru või ei mõista, mis on agressiivse käitumise tagamaad, ja käituvad ka ise
provokatiivselt.
••Kui olukord kasuvanema ja
lapse vahel ei parane, mida siis
ette võtta?
Kui olukord ei parane või vanemad enam ei jaksa üksi asjaga
tegeleda, tuleb pöörduda spetsialistide poole. Rääkida oma
murest mitte sõbrannale, vaid
asjatundjale. Kui ei sobi üks,
otsida teine, kellega leida kontakt. Tihtipeale inimesed löövad käega, kui neil ei ole õnnestunud olukorda lahendada esimese spetsialistiga.
••Kuid kui ilmneb, et asi on

ERAKONNAD KUI MAFFIAORGANISATSIOON

EUROOPA LIIDU KEEL

Saaremaa on spaamaakond, Pärnu suvitusmaakond, Harjumaa
edukultuse maakond. Tartumaa
seostub hariduse, Viljandimaa
etnokultuuriga. MAINEKUJUNDAJA

Seni kuni puudub selge regulatsioon erakonna liikmete õiguste ja kohustuste kohta, seni toimivad nad nagu
maffia. Ehk võiks sääraste konfliktide vältimiseks nõuda ametnikelt erakondliku kuuluvuse peatamist ametisoleku perioodiks? POLITOLOOG MARI-LIIS JAKOBSON (ERR)

Euroopa Liidu tekstid ja kõned
on tihti täis dogmasid ning
moraliseerivas ja hoolitsevas
toonis esitatud väiteid. Lugedes või kuulates EL-ist tulevat
keelt võivad meie keskealised või

TRIIN JUNKUR (VALGAMAALANE)

astel aastatel suurenenud. Psühholoog Jelena Maslova julgustab ohvreid vägivallast rääkima

Naine ei lähe sellest
rääkima. Tihtilugu tunneb ta häbi, on uhke
või ähvardatud.

Ohvrid jäävad abita eelkõige seetõttu, et nad pole probleemist
rääkinud, ütleb psühholoog Jelena Maslova.
Foto: Tanel Meos

KASUVANEM JA PEREVÄGIVALD

Uuringud on näidanud...
•• Eri riikides tehtud uuringud

on näidanud, et kasuvanemad
väärkohtlevad oma uue partneri last füüsiliselt ja seksuaalselt sagedamini kui bioloogilised vanemad.
•• Lapsetappu ja seksuaalset
väärkohtlemist esineb kasuvanemaga peredes kaheksa korda
rohkem kui bioloogiliste vanematega peredes.
•• Kasuvanemad hoolitsevad järeltulijate eest, kellega
nad pole geneetiliselt seotud,
vähem ja võivad kasulapsi pidada isegi ohuks oma bioloogilistele lastele.
•• Eelmisest kooselust pärit lap-

sed suurendavad lapsevanema
riski langeda oma uue abikaasa või kooselupartneri vägivalla ohvriks või saada isegi
mõrvatud.
•• Eelmisest kooselust pärit lapsed suurendavad uue kooselu
lahkuminekuriski.
•• Adopteeritud lastel pole nii
suurt vägivalla ohvriks langemise riski kui ühe kasuvanemaga
pere lastel.
•• Lapseahistamist ja väärkohtlemist, mida teevad eelkõige kasuvanemad, nimetatakse evolutsioonipsühholoogias Tuhkatriinu efektiks (Cinderella effect).

n-ö ohverdavad oma esimesest
abielust lapse heaolu, et elada
ise tahetud elu.
••Kuidas sellist asja märgata?
Koolis tuleb see tavaliselt välja. Õpetajad, psühholoogid,
sotsiaaltöötajad… Ja süsteem
hakkab tööle. Kool ja lasteaed
on tavaliselt kohad, kus seda
esimesena märgatakse. Lapse käitumise järgi, sest lapse
käitumine muutub. See muutus on ootamatu ja seletamatu. Pannakse tähele kõiki neid
ilminguid, mis pole olnud
konkreetsele lapsele omased.
Näiteks seksuaalselt väärkoheldud teismeline kipub tihti kodust ära jooksma.
••Mis märke võib lapse puhul
veel märgata?
Need sümptomid on väga erinevad ja sõltuvad liigist. Kui
me räägime vaimsest vägivallast, siis siin on õpitud mudel,
kuidas ohver hakkab ise teiste
lastega suhtlema. Kui ta karjub teiste peale või valetab, siis
ta on seda ju kuskilt õppinud.
Poisid on tavaliselt üliaktiivsed,
tüdrukud aga vaiksed ja eemalduvad. Näiteks poiss reageerib
kohe erinevatele olukordadele
ja temaga hakatakse tegelema,
kuid vaikne tüdruk, kes korralikult õpib, saab vastupidi
hea õpilase maine, siis temale ei pöörata tähelepanu, sest
temaga on ju „kõik korras”.
Samuti, kui lapsel on sinikad, kui ta magab koolis, sest
kodus ta ei saa seda hirmu
pärast teha. Kui õppeedukus

on märgatavalt langenud.
Sõbrustamine endast vanemate noortega. Seksuaalne väärkohtlemine on seejuures suur
probleem.
••Kui noored tahaksid füüsilise, eelkõige seksuaalse väärkohtlemise vastu abi saada, siis
kas on spetsiaalseid kohti, kuhu nad võiksid pöörduda?
Tegelikult peab nooruk leidma
endale usaldusväärse isiku, näiteks lapsevanema, kellele oma
mure ära rääkida. Mina olen
kokku puutunud juhtudega, et
laps ütleb küll välja, aga spetsialistid ei tea, mida edasi teha,
kuigi meil kõigil on kohustus
pöörduda politseisse.
••Aga kui ei julgeta, sest on
häbi ja soovitakse lihtsalt varjualust saada? Mis võimalusi
noortel selleks on?
Meil on noortekeskused, päevakeskused ja igasuguseid
kohti lastele pakkuda, aga kui
noor ei ütle, siis ta ei saa ka
abi. See on tegelikult tõsine
probleem, sest inimesed pole
alati valmis rääkima, kuna
vahepeal tundub, et unustamine on parem. Aga jällegi, kui
me proovime tõsise kogemuse unustada, ilma et prooviksime seda lahendada, siis me
jätkame seda lahendust oma
peas, kulutame palju energiat.
Olen näinud lapsi, kelle kasv
on kroonilise vägivalla tõttu
peatunud, sest kogu energia
läheb sellele, et unustada…
••Mis võib edaspidi saada vägivallaohvrist, kes ei saa abi?
Ta võib uskuda, et ta vääribki sellist kohtlemist, ja otsida
endale suhteid, kus ta on ohvri
rollis. Ta võib provotseerida teisi inimesi endaga vägivaldselt
käituma. Ta võib jääda üksi,
ta võib otsustada, et ta ei taha
midagi, et ta ei oska midagi ega
vääri midagi. Ta võib muuta
terve oma elu ja mitte midagi
muuta. Tulevikus võivad tekkida ka vaimuhaigused.
••Missugused põhilised müüdid on perevägivallaga seotud?
Laps ei saa aru – saab küll.
Mees näeb, kuidas naine kannatab ja muudab ennast – ta
ei muutu, see vägivald kasvab.
Ma saan ise hakkama – tegelikult, mida rohkem inimesi on
kaasatud, seda parem. Ma olen
ise süüdi – see ei ole nii.
••Kuidas toimib Eesti riigis see
süsteem, kui ohver pöördub
kuhugi? Kas ta saab lõpuks abi?
Kindlasti pakutakse talle ohvriabi toetust, sotsiaalabi, psühholooge, politseid, ainult kas
ta ütleb... Miks ohvrid ei saa
võib-olla sellist abi, mida nad
loodavad, on eelkõige seetõttu, et nad pole seda öelnud. Ja
keegi ei loe nende mõtteid. 1

POLITOLOOG TOMÁŠ BŘICHÁČEK (REVUE

Marjamaalt karjamaale on mulgud maas, aga
karjamaalt marjamaale
on tuul vastu.

POLITIKA)

BALTI tuumajaamaprojekti takerdumisest

Seitse aastat
täitumata
tuumaunelmat
Martin
Kruus
Eesti tuuleenergia assotsiatsiooni
Xxxxxxj hxxxxxj
juhatuse
esimees

S

eitse aastat tagasi, 27.
veebruaril 2006 kirjutasid kolme Balti
riigi peaministrid
Trakais alla energeetikaalasele
ühisdeklaratsioonile ja arutasid riiklike energiaettevõtete
koostööd ühise tuumajaama
rajamiseks. Optimistlike
prognooside kohaselt pidi
uus tuumajaam valmima
2015. aastal. Oodates Leedu
uut tuumajaama ei teinud
Eesti samal ajal energeetika
alal teisi vajalikke otsuseid ja
selle eest tuleb nüüd maksta
hinda, mille pärast meie elektritarbijad on õigustatult pahased. Kas selles on süüdi Leedu
või me ise?
Alati on lihtne süü kellegi
teise kaela veeretada, kuid kui
nutikas oli oodata kompetentsi sealt, kus seda pole kunagi
olnudki? Ignalina tuumajaama arendas ligi neli aastakümmet tagasi Peterburi energiatehnoloogia teadus- ja arenduskeskus. Turbiinisaali ja
abirajatised arendas Ukraina aatomienergia planeerimise organisatsioon. Kontrolli
tegi Moskva Kurtšatovi aatomienergia instituut.

Leedus puudub kompetents
Seega ehitasid Leedu tuumajaama, mis ei vasta EL-i praegustele nõuetele ja mida nüüd
suletakse, Nõukogude Liidu
insenerid ja ametnikud. Kus
on see tänapäevane Leedu tuumaenergiakompetents, mis
tagaks uutel tehnoloogiatel
ja turvanõuetel põhineva tuumaelektrijaama projekteerimise, eelarvestamise, ehitamise,
käitamise ja järelevalve? Selle,
millele meie rajasime unistuse energiajulgeolekust ja soodsast elektrienergiast.
Soome Olkiluoto tuumajaama rajamise fiasko näitab, et ka
seal on tuumajaama ehitamise

kompetents pärast 1970-ndate
ehitamislainet katkenud. Olkiluoto jaam pidi valmis olema
juba 2009. aastal, selle eelarve on ületatud rohkem kui
50% ning peatöövõtja ja tellija vaidlused tähtaegade nihkumise ja kulude suurenemise üle on jõudnud kohtusse.

Tuumaelektri odavuse müüt
Tuumajaama on seni peetud
odavaimaks baaskoormuse
allikaks, kuid see võis paika
pidada ajal, mil nii keskkonna- kui ka turvanõuded olid
pehmelt öeldes leebed. Majandusminister Juhan Parts ütles
hiljuti, et 1350 MW Leedu tuumajaama rajamise kulu jääb
vahemikku 4,6 kuni 5,2 miljardit eurot, mis tähendab 3,63
miljonit MW kohta. Kui sellele lisada Soome näite varal
keerulisest projektist tulenev
ülekulu puhver ja pikast ehitusajast (praeguseks kümme
aastat) tulenev intressikulu,
jõuame investeeringuni kahek-

Kas see näide ei iseloomusta Eesti riigijuhtide
võimetust energeetikastrateegia vallas?
sa miljonit eurot MW kohta,
millest tulenev elektrihind on
u 123 eurot MWh kohta. Sellele peaks lisama veel tuumajäätmete lõppladestuskulud,
aga neid ei oska keegi isegi
arvutada.
Uuringufirma MAKE Consulting prognoosis ühes oma
hiljutises uuringus, et tuumajaamadest saadava energia
omahind on selle kümnendi
lõpuks 90–120 EUR/MWh.
Kui praegu on elektri turuhind ligi 40 EUR/MWh ja
see tundub enamiku eestlaste jaoks väga kõrge, siis tuumaenergia puhul ei ole ilmselgelt tegemist tarbijale soodsa
energiaga.
Kas see näide mitte ei iseloomusta laiemalt riigijuhtide
võimekust, õigemini võimetust
Eesti energeetika strateegiliste küsimustega tegeleda? Jääb
mulje, et käimasolev taastuvenergia ettevõtjate vastane
kampaania on neile ainus
jõukohane tegevus ja mugav
viis juhtida tähelepanu kõrvale tõelistelt probleemidelt. 1

Toimetaja: Villu Zirnask, tel: 680 4400, e-post: arvamus@epl.ee

kasuvanemas? Et vägivald on
pidev, mitte ühekordne agressioon?
Vahel mõni mees valibki naise mitte naise enda, vaid tema
lapse pärast. See võib olla
pedofiil või ka sadist, kellele
meeldib mõte, et emaga käitun
ühtemoodi, aga lapsele tekitan sellise põrgu, mida laps ei
suuda emale tõestada. Me peame olema hästi ettevaatlikud,
kui me ei tea inimesest midagi.
Näiteks kõik need välismaalased, kes siia tulevad. Kiirustatakse nendega abielluma, kuid
kui tausta ei tea, siis...
••Aga kui kasuvanema taust
tuleb esile ja tõendusmaterjal
on olemas, siis miks mõned
vanemad ikkagi midagi ette
ei võta?
Tavaliselt võetakse. Aga vahel
naised ignoreerivad seda, mis
toimub nende nina all. Või nad

vanemad kaaskodanikud tunda, otsekui rändaksid nad tagasi
oma lapsepõlve [Tšehhoslovakkia Sotsialistlikku Vabariiki].
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ab ohvrirollist väljumist

VANASÕNA

Arvamus

MAAKONDADE MAINEST

12

Majandus

200

kauplust
sulgeb
iga päev
majanduskriisist räsitud Itaalias uksed.
Jaanuari-veeburari jooksul on
riigis kinni pandud kokku 10 000
kauplust. Helsinkin Sanomat

R-kioski konkurent laieneb Eestisse
Läti kioskiteketi Plus Punkts
uuteks omanikeks said Taani päritolu investorid, kes plaanivad laieneda ka Eestisse ja
Leetu. Kioskite arv peab Lätis
kasvama 200-ni. Lisaks selle-

le on ettevõttel kavas laieneda ka Eesti ja Leedu turule ning
suurendada aastaks 2017 Plus
Punktsi kauplemiskohtade arvu
Baltimaades 600-ni, teatasid
uued omanikud. Delfi

Ernst & Young: Mõõdukas kasv Eestis jätkub
Ernst & Young avaldas oma
kevadise euroala majandusprognoosi, mille kohaselt ootab
euroala sel aastal ees pooleprotsendiline majanduslangus
ning väikest majanduskasvu on

oodata alates 2014. aastast. Eesti majandusprognoos jääb sügisel ennustatuga samaks – 2013.
aastaks ennustatakse Eestile
majanduskavu 3% ning 2014.
aastaks 4%. Delfi

Toimetaja: Henrik Ilves, tel: 680 4400, e-post: majandus@epl.ee
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Tamjärv ja Arakas
rajavad Eesti suurima
päikesepatareide pargi
Tallinna Mustika kaubanduskeskus loodab päikese abiga säästa kümnendiku elektrikuludest.
Andres Reimer

andres.reimer@epl.ee

Tulevaks aastaks renoveeritavas Mustika keskuses hakkavad nii eskalaatorid kui ka
külmkapid töötama päikesekiirgusest toodetud elektrienergiaga, sest hoone katusele paigutatakse 100 kW võimsusega päikesepark. Esimese
etapi maksumuseks kujuneb
ligi 150 000 eurot ja eeldatav aastane toodang on ligi
90 000 kWh.
„Kaubanduskeskus on energeetilises mõttes vastuoluline
objekt: samal ajal, kui ühed
süsteemid jahutavad külmlette, teised süsteemid kütavad ruume. Plaanime päikesepatareide abil siin tekkivat
ebaefektiivsust tasakaalustada,” ütles keskuse omaniku,
Eften Capitali juht Viljar Arakas. „Esialgu ei raja me päikeseparki kogu katuse ulatuses.
Kui katsetus õnnestub, siis
laiendame seda nii sellel objek-

til kui ka teistele objektidele.”
Projekti finantseerib Altius
Energia, millest kümnendik
kuulub Hannes Tamjärvele,
ülejäänu aga võrdsetes osades
Arakale ja ettevõtmise eestvedajale Frank Õimile. Kümmekond aastat tagasi majandusministeeriumi energeetikaosakonnas töötanud Õim oli Eesti
energeetikavaldkonna akadee-

gimustel kaasaegse ning keskkonnateadliku elektrienergia.”
Kõigest viis aastat tagasi tundus päikeseenergia arendamine Eestis kasutu luksusena, sest
vajalikud seadmed maksid liiga
palju. Kuid viimase paari aasta jooksul on nende hind langenud ligi kolm korda. „Päikesepark lahendab väikese, aga
siiski olulise osa selle kasutusele võtnud tarbija energiavajadusest,” selgitas Õim.
Seadmed peavad vastu
„Ostetud seadmed
peavad vastu aastaaastakümneid ja kütus on
ja kütus on
garanteeritult täiesti tasuta. kümneid
garanteeritult täiesti tasuta. Samuti ei
mikute lemmik, kellele meie pea maksma ülekandetasusid
teaduskorüfeed ennustasid oma Elektrilevile ja Eleringile.”
tegevusalal suurt tulevikku.
Mustika keskuse vajatavast elektrienergiast kuni
Seadmed odavnevad
10% kavatsetakse saada
„Ma usun, et inimestele meel- päikesekiirgusest. Praegu
dib haarata külma karastus- on suurim päikesepark Jüri
jooki päikeseelektriga jahu- madalpingeajamite tehase
tatud külmikust,” teatas Õim. katusel. See toodab aastas üle
„Altius Energia sõlmib kokku- 20 000 kWh elektrienergiat.
Eesti Energiale kuuluva
leppe Mustika keskuse omaniku Eften Capitaliga, mille Elektrilevi võrguga kavatseb
põhjal Eften võimaldab par- Õim küll võimalusel liituda,
gi tarbeks keskuse katusepin- kuid ei pea elektri müümist
na kasutamist ning saab vastu elektrivõrku majanduslikult
turuhinnast soodsamatel tin- tasuvaks. 1

Altius Energia juht Frank Õimi ja Mustika keskuse katusele päikeseparki projekteeriva Energiapartner OÜ tegevjuht Mikk Saare selja taga on hoone, mille katusele kerkib Eesti suurim
omalaadne elektrijaam.
Foto: Ilmar Saabas

KOMMENTAAR

Tavaenergia kallineb, päikeseenergia odavneb
Jüri Kruustok
TTÜ professor

Hiina tehased on päikesepaneelide hinnad dumpinguga kogu
maailmas alla löönud. Kui varem
maksis päikesepaneel ligi 3 eurot
vati kohta, siis nüüd kõigest ligi
0,5 eurot. Nii USA kui ka Euroopa
Liit valmistavad ette meetmeid,

et oma tootjaid kaitsta, mis võib
tuua kaasa kaitsetollid, mis omakorda tõstavad paneelide hinda
praegusega võrreldes märgatavalt. Pole teada, kas paneelide hinnad tõusevad varasemale tasemele, sest USA-s on välja
töötatud ja juba tootmises senisest odavam tehnoloogia. Tõenäoliselt võib paneelide hind

Värskes ärilehes:

Viljar Arakas:
Pooldan dividendidele
sotsiaalmaksu kehtestamist
ainult koos sotsiaalmaksu
laega.
Nüüd müügil!

tõusta ligi 0,8 euroni vati kohta.
Samas investeeritakse seadmetesse üks kord, need peavad aastakümneid vastu. Päikeseenergia seadmed hakkavad tulevikus
laiema leviku korral taas odavnema, nendesse tuleb raha panna üks kord, kuid tavaenergeetika jätkab tulevikus pidurdamatult kallinemist.

• Kuldsed käerauad on
Eestis üha levinumad,
aga kellele ja milleks?
• Eesti logistikafirma
pakib Paldiskis Venemaa
rikkurite luksusautosid.
• Eesti väetisetootjat
Nitrofert hoiab elus
saladuslik Ukraina
ärimees.
• Ettevõtjate viis eesmärki,
mis tuleks Eesti 100 aasta
juubeliks korda teha.

Osta Ärileht hästi varustatud lehemüügikohtadest või telli. info ja tellimine: tel 680 4444 või klienditugi@lehed.ee
Eesti Päevalehe Äripaketi tellijad saavad Ärilehe automaatselt. Loe digiversiooni: www.epl.ee/arileht

TLÜ AUHINNAD VADILE, RAUALE JA GRIGORJEVALE
ses ilmunud lühipublikatsioonide kategoorias Sveta Grigorjeva Vikerkaares ilmunud luuletuste eest. Auhinda antakse TLÜ
õppejõududele, vilistlastele või
tudengeile. EPL

SOOSAARE PREEMIA

HIPID ERM-IS

Tokyo Toppani trükimuuseumis
on vaatamiseks väljas nõelapeasuurune raamat, mille lehekülgede laius on 0,75 millimeetrit.
Mikroteosega püütakse Guinnessi rekordit. YAHOO

Enn Soosaare eetilise esseistika auhinna võitis tänavu ajakirjanik Kalle Muuli raamatu „Isamaa tagatuba” eest. Žürii sõnul
valgustab teos võimuotsustuste
protsessi. EPL

Reedel avati Eesti Rahva Muuseumis multidistsiplinaarne
näitus „Nõukogude lillelapsed: 1970-ndate psühhedeelne
underground”, kus näidatakse
Nõukogude kontrakultuuri. EPL

Kaarel Kressa

kaarel.kressa@epl.ee

Tavaline kontorirott jääb
ühel päeval nähtamatuks, mis tähendab
loobumist töökohast,
abikaasast ja sõpradest.

K

oos hiljuti ilmunud
„Kõrvalepõikega” on
Holger Kaints viimase kümmekonna aasta jooksul avaldanud neli raamatut.
Esimene neist oli ulmekatsetus, kaks järgmist aga realistliku laadiga lood, kus on ühiseks teemaks luuserilaadsete,
elule justkui alla jäävate, ent
siiski mitte täiesti alla vanduvate meeskarakterite askeldamised ja mõtisklused tõe ja
õiguse üle. Taustaks on depressiivne umbtänav või lagunenud suvilarajoon. Ja nendel
tegelastel eriti ei vea. Kaintsi romaani „Lennukivaatleja” (LR 2009) peategelane
on tähtsusetu joodik ja tema
meelisharrastus ei tohiks kellelegi jalgu jääda, aga ikkagi
kargab kuri maailm talle tur-

ja ja lajatab veel suure hulga
jamasid kaela.
Midagi sarnast juhtub ka
„Kõrvalepõike” peategelasega. Kaints on selles raamatus
jõudnud tagasi ulmekirjanduse juurde, aga püüab ka realismile truuks jääda, seades
tegelase ette probleemi: kuidas käitud, kui oled muutunud nähtamatuks? Mingit
kõrgema jõu poolt määratud
karistust on sealjuures raske oletada, sest minategelane
on tavaline töömesilane, kes
ei tee suurt midagi kurja (ega
head), vaid lihtsalt töötab analüütikuna mingis turundusfir-

Minategelase
probleem: kuidas
käituda, kui oled
muutunud nähtamatuks?
mas ja elab koos abikaasaga.
Aga ehk ei olegi nii ebaolulise selli puhul täiesti nähtamatuks muutumine väga imelik.
Kuigi, kas see ei peaks sellisel juhul juhtuma enamikuga meist?

Kõigepealt tuleb talle pähe
mõte pöörduda arsti poole, varsti järgneb sellele ebameeldiv teooria: võib-olla ei
tea me nähtamatutest inimestest midagi eeskätt seetõttu,
et nad kõik on ruttu õnnetult
hukkunud? Igal juhul tuleb tal
oma senine elu mõneks ajaks
„külmutada” ja proovida ühiskonnast lahti lõimununa endal
hing sees hoida. „Mu ees seisis
keeruline ülesanne – olematuna eksisteerida.”

armastata teda sugugi nii palju kui James Stewartit 1946.
aasta filmis „Elu on ilus”.
„Kõrvalepõike” nõrgaks
küljeks ongi see, et peategelase suhted kaasinimestega
jäävad avamata, tuima jaheduse algpõhjuseid ei avata.
Eriti tulnuks pikem lahtikirjutamine kasuks tema abikaasale, kes tundub süžee ühes
punktis korraks olevat lausa
võtmetähtsusega tegelane, ent
hajub siis taustale tagasi. Katkise teismelise Gestu kuju sissetoomisega on autor sunnitud kujutama ka tänapäeva
teismeliste kombeid ja kõnepruuki, see aga ei tule tal alati väga usutavalt välja.
Igatahes on Kaints ära
teeninud kiituse selle mõtte
eest, et nähtamatu mees Tallinna tänavatele jalutama saata, ning nendesamade tänavate elulise kujutamise eest. Siin
on jälle tunne, et Kaints teab,
millest räägib, olgugi et olustik on 2002. aastas, mitte päris
tänapäevas – ju on idee juba
mõni aeg tiksunud. 1

Eetiline nähtamatu
Asi, mis Kaintsil hästi välja
tuleb, on mängureeglite kehtestamine ja nende järgimine.
Kõik, mida minategelane puudutab, muutub nähtamatuks,
nii on tal meistervarga võimed.
Teiseks oluliseks reegliks on
tema kõrge eetika, mis varastamise vähemalt alguses välistab. H. G. Wellsi vaimus nähtamatut kurjategijat temast
igatahes ei saa, järelikult on
tegelase ülesandeks õppida
tundma ligimeste tegelikku
palet ajal, mil nad arvavad, et
neid ei vaadelda. Ja saada teada, mida teevad ja ütlevad sinu
lähedased sinu kohta, kui oled
kadunud. Peategelane tundub
ju tore sell, aga miskipärast ei

Holger Kaints
Foto: Vallo Kruuser

Briti kirjandusauhinnad paljunevad
ja vahetavad nime
Üks põhipreemia jäi ilma
selle asutanud sponsori
nimest, samal ajal tuleb
auhindu juurde.
Kaarel Kressa

kaarel.kressa@epl.ee

Viimastel aastatel kriitika alla
langenud Briti Bookeri kirjanduspreemia saab järgmisel aastal endale uue võistleja. See selgus eelmisel nädalal,
mil auhinna rahastajaks lubas
hakata Folio kirjastus. Auhinna suuruseks on 40 000 naela
(46 000 eurot) ehk 10 000 naela
vähem kui investeerimisfirma
Man Groupi rahastataval Bookeril. Kui Bookerit jagatakse
vaid Briti Rahvaste Ühenduse
ja Iirimaa kirjanike vahel, siis
Folio preemiale saavad lisaks
neile kandideerida ka USA ja
muude riikide autorid, tingi-

musel, et nad kirjutavad inglise keeles.
Bookeri preemiažürii sattus
kultuurimeedias rünnaku alla
pärast 2011. aastat, kui mõned
žüriiliikmed ütlesid, et üritavad välja valida võimalikult
ladusalt loetavaid raamatuid.
„Väärtuslik kirjandus ei pea
tingimata olema keerukas või
segane, ent meie auhind ei karda innustuda raamatutest, mis
võivad esmapilgul väljakutsuvad olla,” ütles uue preemia
idee eestvedaja Andrew Kidd
Guardianile.

Orange otsib kodu
Esimene auhinnagala toimub
2014. aasta märtsis, viis kuud
enne Bookeri preemia väljaandmist. Kidd rõhutab, et
auhinnatseremoonia on Bookeriga võrreldes oluliselt mitteformaalsem ja osalejatelt punase vaiba riietust ei nõuta.

Oksanen saab taas
ühe kaaluka preemia

Hilary Mantel

Samal ajal selgusid ka nominendid ingliskeelse naiskirjaniku auhinnale, mida viimased
17 aastat, ehk selle asutamisest
peale, on tuntud Orange’i kirjanduspreemia nime all. Kuna
telekommunikatsioonifirma
Orange teatas eelmise aasta
maikuus ootamatult, et loobub preemia rahastamisest,
kutsutakse preemiat tänavu
lihtsalt naiste ilukirjandusauhinnaks. Sponsoriteks on

Foto: Reuters

sedapuhku Tony Blairi abikaasa Cherie, kirjanikud Joanna
Trollope ja Elizabeth Buchan
ning teised üksikisikud. Selle auhinna väärtuseks on hetkel 30 000 naela ehk 34 500
eurot. Nominente on 20, nende seas Hilary Mantel, Zadie
Smith, Gillian Flynn ja Barbara Kingsolver. Auhind antakse
välja juunis ning selleks ajaks
loodab endine Orange endale juba uue sponsori leida. 1

Kirjanik Sofi Oksanen võitis
reedel Rootsi akadeemia Põhjamaade kirjandusauhinna.
Maineka preemia on varem
võitnud kõigest neli soomlast või soomerootslast (Lars
Huldén, Bo Carpelan, Paavo
Haavikko ja Nils Erik Enqvist). Oksanen on esimene
auhinna saanud soome naine
ja üldse kolmas naine, kes selle
preemia saab. Preemia antakse autori kogu senise loomingu eest ja selle rahaline väärtus
on 350 000 Rootsi krooni ehk
umbes 42 000 eurot. Auhind
antakse üle 10. aprillil Stockholmi börsihoones. Varem on
Oksanen võitnud muu hulgas Finlandia kirjandusauhinna, Runebergi preemia ja
Põhjamaade Nõukogu kirjandusauhinna.
„Kui ma auhinnast kuulsin, olin äärmiselt üllatunud,
kuna ma olen soomlane ja
päris noor,” ütles kirjanik Helsingin Sanomatele. Aprillis
ilmub tema uus romaan „Kui

tuvid kadusid” Rootsis, Taanis ja Norras. Oksanen märkis ajalehele, et talle pakub
huvi, millised teemad nendes
riikides tähelepanu äratavad.
„Tõenäoliselt tõuseb esile holokausti teema, kuna antisemitismi tõus on Euroopas päris nähtaval kohal.” Kirjanik lisas, et
kui Soomes suhtuti „Puhastusse” kui Eesti-teemalisse teosesse, siis Skandinaavias võeti seda
kui inimkaubandusromaani. 1
Kaarel Kressa
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•• Varrak

Toimetaja: Kaarel Kressa, tel: 680 4400, e-post: kultuur@epl.ee

Nähtamatu mees
otsib oma rada

„Kõrvalepõige”
Holger
Kaints

13

Arkaadia

Tallinna ülikooli kirjandusauhinna võitis algupärandite kategoorias Urmas Vadi „Tagasi Eestisse”, tõlke kategoorias Rein
Raua tõlge Dante Alighieri teosest „Vita Nova” ja ajakirjandu-

VÄIKSEIM RAAMAT
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Üks päev võõras soorollis
Arvustus
Brigitta Davidjants
ajakirjanik
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Lastesse süstitakse juba
lasteaias soopõhiseid
hoiakuid: tüdrukud on
nõrgad ja virgad, poisid
tugevad ja laisad.

H

iljuti esitleti Eestis taani
kirjaniku Louise Windfeldti raamatut „Päev,
mil Riina oli Rasmus ja Frederik oli Frida”. Raamatuga käib
kaasas eesti õpetajatele mõeldud metoodiline juhend, mis
aitab raamatut kasvatustöös
rakendada.
Kontseptsioon on lihtne:
ühel hommikul ärkab Riina
üles poisina poiste maailmas,
samal ajal kui Frederik ärkab
Fridana tüdrukute maailmas.
Päev on täis uusi kogemusi.
Lapsed saavad teada, et ka
poiss võib ema abistada ja tüdruk isaga mürada. Riina avastab, et on lõbus olla väravavaht ja Frederiki üllatuseks on
vahva haldjaid meisterdada.
Ent kuigi uued tegevused on
toredad, on lapsed oma tegelikust soost kogu aeg teadlikud.
Ei ole nii, et Riina jääbki Rasmuseks ja Frederik Fridaks.

Lastele ja täiskasvanutele
Eestis tekitab sootemaatika puudutamine hüsteerilise
reaktsiooni. Nii läks ka selle
raamatuga, kui esitlusejärgsel päeval noppis meedia välja fakti, et Lätis nõuti raamatu
tõttu ministri tagasiastumist.
Ei pea olema ajuhiiglane,
et mõista raamatu eesmärki:
juhtida tähelepanu, et suhtu-

Kontrollküsimus: mis soost on kolm karu?

„Päev, mil Riina oli
Rasmus ja Frederik
oli Frida”
Louise Windfeldt
Tõlkinud Raivo Juurak
ENUT

KTRN
Katrin Väli
72 lk, Kite

Katrin Väli luule
sobib kirjandusgurmaanile. Luulekogu „ktrn” on
autor i kümnes
värsiraamat. KÜMNES! Kuid ta suudab endiselt pakkuda oma loominguga värskeid teemasid ja keelelahendusi, mille taga
seisavad süvateadmised kirjandusteooriast ja rikkalikud elukogemused. Ta põleb sellest, mida ta teeb.
Ta luule on tark ja lahke, kirjutatud
inimestest ja inimestele. Kohustuslik
kraam igale luulesõbrale.

LIMPA
JA MERERÖÖVLID
Andrus
Kivirähk
136 lk,
Varrak

Kordustrükk.
See on raamat Limmost, kes ühel
öösel järsku oma voodist ära kaob.
See on raamat Limmast, kes oma
venda kohe otsima läheb. Ja otse loomulikult on see raamat limonaadisiga
Limpast, kes vahetpidamata limonaadi kaanib. Ja siis on see raamat veel
mereröövlitest, tontidest, patjadest,
laiskloomadest, madratsitest ning
karvastest kaisuelukatest kah!

TÄITSAPOISS
Ulf Stark
40 lk, Koolibri

„Täitsapoiss” on
lugu, mis räägib
poisi ja vanaisade
suhetest, tõekspidamistest ja viguritest. Eesti lastele on see esimene
kohtumine kirjanik Ulf Starkiga, keda
on nimetatud Lindgreni mantlipärijaks. Starki lugudest õhkub soojust ja
armastust, ta näib mõistvat nii laste
kui ka täiskasvanute mõttemaailma.

SUUR PILDIRAAMAT. PUUVILJAD
32 lk, Koolibri

A3-formaadis raamatu suured värvilised pildid pakuvad
rohkesti vaatamisrõõmu. Tutvustavad
tekstid annavad nii meile teada-tuntud kui ka päris eksootiliste puuviljade kohta ülevaatlikku teavet.

SUUR PILDIRAAMAT. LOOMAD
32 lk, Koolibri

A3-formaadis raamatu suured värvilised pildid pakuvad
rohkesti vaatamisrõõmu. Tutvustavad tekstid annavad
nii teada-tuntud kui ka võõramaiste
loomade kohta ülevaatlikku teavet.

Noorautori
suleharjutus
kõmulisel
teemal
Möödunud nädalal esit-

les Solarise Apollos oma värsket noorteraamatut Adeele
Rass, kelle „Kasuisas” vaadatakse maailma läbi ahistava
kasuisa küüsi sattunud neiu
silmad e. Vägivaldse mehe
lähenemiskatsed muutuvad
üha agressiivsemaks, aga
abi ei paista kusagilt tulevat.
15-aastase autori debüütraamatu puhul pole siiski tegu
„ellujääja jutustuse” ega ühiskondliku sõnavõtuga, vaid ajaviiteks intrigeerival teemal kirjutatud katsetusega. „Kirjutasin lihtsalt mingisugust jutukest, mis sõbrannade taganttõukamisel raamatukaante
vahele jõudis,” ütles Rass, kelle sõnul polnud teosele kirjastaja leidmine keeruline. Internetist leitud firmadest võttis
käsikirja vastu õpikuid ja ilukirjandust avaldanud väikekirjastus Raudwara. Arkaadia

koristada tüdrukutel, mänguasjakaste õue tassida poistel
ja nii edasi.

Plikade värk, meesteasi
Tsiteerides sama raamatu taanikeelset metoodikajuhendit, valmistab mäng lapsi ette täiskasvanueluks. Poisid ja tüdrukud
ei pea olema ühesugused, kuid
neile tuleks luua ühesugused
soodsad tingimused võimete väljaarendamiseks. Oleks
tore, kui lapsi kasvatataks tublideks, iseseisvateks ja empaatilisteks inimesteks, kes tajuvad, et nende jaoks on kõik
uksed lahti ning kes ei põlga
ära ühtegi tööd, sest „see on
plikade värk” või „meesteasi”.

Kui Kalle tahab
mängida nukkudega ja Mari autodega, ei sure rahvas
sellest veel välja.
Arvestades raamatu leebust,
pole paanikaks tõesti põhjust.
Paljude laste lemmikautoridki mängivad soorollidega julgemalt. Mõelgem kas või Astrid Lindgreni õrnadele poistele
ja jõulistele tüdrukutele! Analoogseid näiteid leiab Eestistki,
näiteks Nõukogude aja lõpus
ilmunud Mari Saadi lasteraa-

matust „Mina ise”, kus tüdruk
mõtiskleb, kas saada suureks,
paksuks, karvaseks ja tugevaks
nagu isa või armsaks ja ilusaks
nagu ema. Soouuringute rakursist mõjub see nagu hardcore
soovabaduse manifest!
Vaevalt nüüd Frida ja Rasmuse raamat mõne lapse sooidentiteeti mõjutab. Raamatu eesmärk pole muuta Eesti rahvastikku kesksooliseks,
vaid tähtsustada iga lapse individuaalsust. Et poiste ja tüdrukute asemel näeksime Marit,
Alot, Anut ja Kallet, kes kõik
on milleski andekad. Ja kui
Kalle tahab mängida nukkudega ja Mari autodega, siis ei
sure veel rahvas sellest välja. 1
Foto: Martin Dremljuga

RAAMATUREKLAAMID

me poistesse ja tüdrukutesse
maast madalast nagu väikestesse naistesse ja meestesse
ning omistame neile iseloomujooni, võimeid ja omadusi, mis
nii väikeste laste puhul üldse
paika ei pea. Raamat toob esile klassikalisemad stereotüübid, mis esmapilgul võivad
tekitada küsimuse: kes tänapäeval küll nii veel teeb? Tegelikult üsna paljud, selgub, kui
lugeda uuringuid.
Raamatu eesmärk on suunata täiskasvanuid, kes lastele seda ette loevad, mõtlema keerukamate sotsiaalsete
süsteemide üle. Metoodilises juhendis tuuakse näide,
kuidas mängunurka lastakse

Foto: Sven Arbet

LEVADIA LIIDRIKS

NOVOSJOLOV 17. KOHAL

TARVALE KAOTUSED

Suusahüppaja Kaarel Nurmsalu
lõpetas Oslo võistluse 21. koha
jagamisega, mis märgib ta karjääri parimat tulemust MK-sarjas. Enne on Nurmsalu olnud
korduvalt 26. EPL

Jalgpalli Eesti meistriliigas alistas Levadia 3 : 0 Transi ja tõusis sarja liidriks. Sillamäe Kalevi ja Nõmme Kalju ning Flora ja
Infoneti kohtumised lõppesid
1 : 1. EPL

Tallinna Mõõga vehklemisturniiri võitis šveitslane Max Heinzer,
eelmise aasta parim Nikolai Novosjolov (pildil) oli tänavu 17.
Meeskonnavõistluses oli Eesti 4.,
esikoha sai Šveits. EPL

Rakvere Tarvas kaotas 74 : 79
BC Kalev/Cramole, 51 : 73 TYCO
Raplale ja 71 :89 Tallinna Kalevile. Valga alistas 66 : 58 Tallinna
Kalevi ja 84 : 51 KK HITO. Pärnu
– TTÜ 77 : 66. EPL
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NURMSALU TIPPMARK

Fotod: Ahto Sooaru
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Saku suurhall oli ruladel ja BMX-ratastel möllanud trikimeeste päralt
Simple Session. Järjekor-

ras juba kuraditosinas Simple
Session tõi lõppenud nädalavahetusel Saku suurhalli maailma parimad rulasõitjad ja BMXratturid. Tiheda võistlusgraa-

fiku juures pakkusid publikule ahhetama panevaid trikke
ligi 200 võistlejat 35 erinevast
riigist. Eestlastel läks paremini
rulavõistlustel, kus kodupubliku silme all jõudsid poolfinaa-

lidesse Silver Jõesaar, Toomas
Seppänen, Aleksandr Tubin ja
Raul Urberg. Seekordne parima rulamehe tiitel rändas
aga Venemaale, kõik
konkurendid jättis

Jelena Glebova
üllatas iseennastki
Iluuisutamise MM-il Kanadas
Londonis õnnestus nii Jelena
Glebova kui ka Viktor Romanenkovi võistlus. Mõlemad
tagasid Sotši olümpiakoha.
Glebova uisutas vabakava
97,90 punktile ja kogus 152,49
punkti, mis andis 16. koha.
Arvestades seitsmekordse Eesti
meistri viimaste nädalate võitlust vigastusega, oli tegemist
igati korraliku tulemusega.
„Muidugi jäin rahule. Ainuke eesmärk oli, et suudaks selle
jalaga kavad läbi sõita ja olümpiakoha tagada,” rääkis Glebova, kellel diagnoositi paari
nädala eest kannaluupõrutus
ja luuümbrisepõletik. Glebova
tunnistas, et kui olnuks tavaline MM, oleks ta ilmselt võistlemise asemel jalga ravinud.
Et aga mängus oli Sotši pääse, pidi ta end kokku võtma.
„Minu peal oli suur vastutus,
sest praegu keegi teine Eesti
üksiksõitjatest olümpiakohta
ei tagaks – Gerli (Liinamäe –

toim) on ka vigastatud ning
teistel pole ISU tehnilist summat, et üldse MM-il osaleda,”
lisas ta.
Glebova tunnistas, et nii korralik esinemine oli talle endalegi
üllatuseks. „Treenisin kaks korda päevas 20 minutit, tavaliselt
olen jääl neli–viis tundi. Võrreldes EM-iga olin palju halvemini võistluseks valmis, kuid ometi suutsin paremini keskenduda ja võita nelja tüdrukut, kes
EM-il minu ette jäid,” lausus ta.
„Võtsin kuus valuvaigistit päevas, kuid võistluse ajal tundsin
siiski valu,” lisas ta. Nüüd peab
ta jalale rahu ja puhkust andma.

Võitis Yu-Na Kim
Naiste üksiksõidu võitis aastase võistluspausi pidanud Yu-Na
Kim (Korea) 218,31-ga, teine
oli Carolina Kostner (Itaalia)
197,89-ga ja kolmas Mao Asada (Jaapan) 196,47-ga.
Meeste võistluses sai Viktor
Romanenkov 177,09 punktiga

seljataha Max Kruglov. Kuigi
maailma ässade võistlused on
Simple Sessionil selleks korraks
lõppenud, on ekstreemspordi
sõpradel põhjust ka täna sammud Saku suurhalli seada.

ARV

Glebova
tegi MM-il
korraliku
esinemise.
Foto: Reuters /
Scanpix

22. koha ja kindlustas samuti olümpiakoha. Viimati osales
Eesti meesuisutaja 2002. aasta
olümpial, kus Margus Hernits
sai 27. koha. MM-i tiitli võitis
kodupubliku rõõmuks Patrick
Chan 267,78 punktiga. Hõbemedali viis Denis Ten Kasahstani 266,48 ja pronksi Javier
Fernández Hispaaniasse 249,06
punktiga. 1 Kristi Kirsberg

3

üliolulist mängu peab sel nädalal
BC Kalev/Cramo korvpallimeeskond. Täna kell 19 võõrustatakse
Kalevi spordihallis Balti liiga poolfinaalseeria avalahingus lätlaste
Ventspilsi. Finaali jõudja selgub
neljapäeval, mil korduskohtumine Lätis algab kell 17.30. Pühapäeval kell 19 Saku suurhallis algava
kohtumisega lõpetab Kalev/Cramo VTB Ühisliiga hooaja. Viimasest kohast pääsemiseks peame
Astana kindlasti alistama. EPL

Täna Delfi Spordis:
Jälgi Kalev/Cramo
ja Ventspilsi Balti
korvpalliliiga
poolfinaali
avakohtumist!

Nimelt on Nate Wesseli, kelle
disainitud on ka suurvõistluste X-Gamesi ja ekstreemspordimeka Woodwardi väljakud,
kokku pandud ülimalt detailiderohke võistluspark kõigi-

le huvilistele avatud. Esimene
BMX-i sessioon algab hommikul kell üheksa ja rula-sessioon
kell kolm päeval. Ühe kahetunnise sessiooni pilet maksab viis
eurot. EPL

Rändur Räikkönen
rühib aina kõrgemale
Melbourne’is sõidetud vormel 1 tänavuse aasta avaetapi võitis Lotusega kihutav Kimi Räikkönen. Hooajal
2009 jäi soomlase tipphetkeks
Belgia GP võitmine, aasta kokkuvõttes sai ta kuuenda koha.
Keskpärasele hooajale järgnes
paus, mis sisaldas kaheaastast
kihutamist ralli MM-sarjas ja
pisikest flirti ookeanitaguse NASCAR-iga. Novembris
2011 teatas Räikkönen, et nälg
vormel 1 järele on temast võitu
saanud ja ta naaseb autospordi kuninglikku sarja.
Muidugi tekkis kohe arutelu, kas 2007. aasta maailmameister suudab sõita oma parimate päevade tasemel ja kas ta
suudab kohaneda vahepealsete tehniliste uuendustega. Oli
ju varnast võtta veelgi kuulsama naasja Michael Schumacheri näide, kes oma hiilgust ei
taastanudki. Seevastu Räikkönen pani kahtlejate suu kiiresti lukku, noppides viie esimese
etapiga kaks poodiumikohta.

Edasine oli veelgi võimsam ja
möödunud hooaja lõpetas ta
kolmanda kohaga.
„Ma sain vajaduse korral
rehve säästa ja vajaduse korral kiiresti sõita. Üks minu
lihtsamaid võite, loodetavasti
tuleb veel palju selliseid sõite,”
ütles soomlane pärast Austraalia etapi võitmist. Ühtlasi jätkub ka soomlase imeline seeria. Pärast vormel 1 sarja naasmist ei ole ta veel ühtegi etappi
katkestanud! 1 Pärt Talimaa

VORMEL 1
AUSTRAALIA GP

1. Kimi Räikkönen (Soome,
Lotus) 1:30.03,225, 2. Fernando Alonso (Hispaania, Ferrari) +
12,4, 3. Sebastian Vettel (Saksamaa, Red Bull) + 22,3, 4. Felipe
Massa (Brasiilia, Ferrari) + 33,5, 5.
Lewis Hamilton (Suurbritannia,
Mercedes) + 45,5, 6. Mark Webber (Austraalia, Red Bull) + 46,8.
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Noor korvpallur
Saare otsib
terviserikke
põhjuseid
Terviserike jättis juunioride koondise liikme
Sander Saare kaheks
kuuks platsilt eemale.
Andrus Nilk

andrus.nilk@epl.ee

Jaanuari alguses tundis Sander Saare, Audentese spordigümnaasiumi abiturient,
pärast koduklubi Hito eest
Eesti meistriliigas mängimist õhtul tugevat peavalu.
Peavaluhooge oli tal esinenud varemgi, kuid need olid
mõne päevaga üle läinud. Kui
peavalu seekord nädalaga ei
kadunud, rääkis ta murest
treeneritele. Spordimeditsiini sihtasutuse spordiarsti Virve Vase vastuvõtul selgus, et
noorsportlast vaevas kõrge
vererõhk.
Arsti soovitusel jäi Saare
eemale nii spordigümnaasiumi ühistreeningutelt kui ka
mänguplatsilt. Mängud ootasid teda korvpalliklubi Hitoga
Eesti meistriliigas, sama klubi noortevõistkonnaga A-klassi meistrivõistlustel ja PõhjaEuroopa noorteliigas ning
Audentese/noortekoondisega
esiliigas. Ta harjutas vaid ühe
tunni päevas, alguses väntas
veloergomeetrit ja ujus. Pulsisagedus võis tõusta kuni 130
löögini minutis.

Kaebuste põhjused teadma
Uuringud näitasid, et Sanderi
südametöös probleeme ei esinenud. Doktor Vase sõnul pole
selgunud, mis võis põhjustada vererõhu tõusu ja tekitada peavalu. Äsja tehti S
 aarele
ka peaaju magnetresonantstomograafia uuring.
Jaanuaris pidi noormees
vahel keset päeva tekkinud
peavalu tõttu koolitunni kuulamise asemel ühiselamutoas
magama. Järk-järgult on tema
enesetunne paranenud.
„Tagasilöök tekitas Sanderil alguses emotsionaalse
madalseisu, aga ta suhtus olukorda rahulikult ja keskendus
ainult neile treeningutele, mis
olid tervisele kasulikud,” ütles
Audentese spordigümnaasiumi üldkehalise ettevalmistuse
treener ja füsioterapeut Rene
Viskar, kes möödunud nädalal andis hoolealusele rohelise tule osalemiseks ühistreeningutel.
Kümmekonna päeva eest
mängis Saare veerand tundi koolivõistkonna eest esiliigas. „Leppisime treeneri-

ga kokku, et ütlen kohe, kui
tunnen end halvasti. Väljakule naasmine oli pigem ajutine, mul pole veel selgust, kas
nüüd saan järjepidevalt mängida,” ütles ta.
„Kõik tervisele ohtlikud
elemendid said välistatud,”
selgitas Viskar mängimise otsust. „Alustuseks proovis Sander treeningul kellegi
vastu mängida. Siis jälgisime, kuidas organismile mõjub
intensiivsem koormus. Kaebusi ei olnud. Jõusaalis harjutab ta ettevaatlikult oma
kava järgi.”
Siiski ütles Sander, et tunneb aeg-ajalt peas survet. „Mitmel päeval järjest on enesetunne hea, aga vahel läheb olek
jälle kehvemaks. Peavalusid on
jäänud harvemaks, kuid neid
tuleb ikkagi ette. Täna (möödunud neljapäeval – toim)
jätsin pearingluse tõttu trenni katki ja õhtul hakkas pea
valutama,” lausus ta.
Audentese spordigümnaasiumi korvpallitreener Indrek
Visnapuu ütles, et nad tegutsevad vastavalt sportlase enesetundele. „Praegu on palju

Näiteks 10. novembrist kuni
6. detsembrini osales ta 27
päeva vältel 17 mängus. Kõige suuremat energiat nõudis
periood 23.–30. novembrini,
kui tal tuli kaasa teha kaheksas mängus: Põhja-Euroopa
noorteliigas peeti kolmel päeval viis mängu, järgesid kaks
mänguvaba päeva ja uuesti
kolm mängupäeva. Üldjuhul
tegi Sander igas kohtumises
kaasa üle 30 minuti.
„Kui mitu mängu oli järjest, tundis Sander muidugi
väsimust, aga ta on aastaid
korralikult treeninud ja taastub koormusest kiiresti. Pulsi mõõtmine ei näidanud, et
oleks tekkinud ülekoormus,”
ütles noormehe kasuisa ja esimene õpetaja Priit Sternof,
kes töötab KK Hito peatreenerina.

Vajalik mängumees
Visnapuu lisas: „Oleks Sander
mitmel päeval järjest norutanud või suurt väsimust välja näidanud, võinuks mõelda tema säästmisele, aga seda
ei olnud.”
Detsembri alguses vigastas
Saare hüppeliigest
ega saanud kaks
Sander Saare,
nädalat mängida.
Audentese SG korvpallur
20. detsembril vis„Tahan osaleda U-20 EM-i
kas ta Eesti meistriliigas pärnakate
finaalturniiril, seal võib
korvi 30 punkti.
välisklubidele silma jääda.”
„Mingi seose
võib leida vigastu„Mul pole veel selgust, kas
se ja haiguse vahel,”
lausus Viskar. „Sannüüd saan järjepidevalt
der pole olnud
korvpalli mängida.”
varem vigastatud.
Nüüd oli tal enne
küsimärke, miski ei viita otse- traumat järjest palju mänge.
selt Sanderi ülekoormusele,” Sportlane võib end vigastada
ütles juhendaja. „Pole leitud ülekoormuse eel, kui väsinuterviseriket, mis võiks tema na lohakalt mängib.”
Enesetunde hindamiseks
edasise sportimise kahtluse
alla seada, selle üle on meil peavad korvpallipoisid homkõigil hea meel. Veel parem mikul ärgates mõõtma lamaoleks edasi minna. Kui kae- des südamelöögisagedust.
buste põhjustajad ja diagnoos
„Juhul kui see suureneb
oleksid selged, siis teaksime, kümnendiku võrra, võib selmillest peame hoiduma.”
lest välja lugeda koormusest
Sügisest alates tuli Saarel põhjustatud väsimusemäreri liigades palju mängida. ke,” lausus Viskar. „Sanderil lööb pulss puhkeolekus
40 lööki minutis, vahel isegi
vähem. Kümneprotsendiline
Kes Ta on
tõus tähendab tema puhul 44
lööki. Tõus on väike, millest
Sander Saare
võib jääda petlik mulje, et kõik
Sündinud 14. veebruaril 1994
on korras. Nüüd tõusis tema
Korvpallur
pulsisagedus nädala jooksul
pärast koormuse suurenemist
•• Pikkus: 184 cm
viis-kuus lööki.”
•• Klubi: KK Hito
Mänguväljakule naasma
Audentese
spordigümnaa••
kannustas Saaret soov esindasiumi õpilane
da Eesti koondist juulis Tal-

linnas peetaval alla 20-aastaste EM-võistluste finaalturniiril. Ta on üks selle meeskonna
tugitalasid, kes osales võistkonnaga ka möödunudsuvisel EM-il.
„Muidugi on mul Sanderist kahju, oluline treeninguperiood jäi vahele,” lausus
Visnapuu. „Kui enam tagasilööke ei teki ning ta saab
korralikult treenida ja võistelda, tuleb vahepealne mängupaus ja aeroobne ettevalmistus suviseks turniiriks kasuks.
Võib-olla on tal vajalik energia
laadimise aeg jäänud varem
puudu.” Sander loodab igal
hommikul, et ärgates on enesetunne parem. 1

ARVAMUS

Noorsportlane
vajab kindlasti
puhkust
Virve Vask
spordiarst

Kõrget vererõhku pole Sander
Saarel varem esinenud, viimasel kolmel aastal on tema vererõhk olnud stabiilselt 120/80.
Küll võib välja tuua võimalikke mõjutajaid. Ta sai lapsepõlves peatrauma. Tema vanaisal
on olnud kõrge vererõhk, mis
osutab võimalikule pärilikule eelsoodumusele. Lisaks on
ta mõlemal silmal nägemishäire. Kõrget vererõhku ei ole
kohe õige ravida vererõhutablettidega, selgeks tuleks saada
selle põhjused ja tekkemehhanism. Peavalu on teda varemgi kiusanud, poolteist aastat
tagasi käis ta seetõttu lastehaiglas uuringutel.
Sanderit küsitledes ja
uuringuid analüüsides olen
mõelnud, mis võis olla vererõhu tõusu päästik ehk õlekõrs, mis äkki kaameli selgroo
murdis. Viimasel kolmel aastal
on ta harjutanud 18–20 tundi
nädalas. Sügiseses tervisekontrollis ütles ta, et kahe nädala
jooksul polnud ühtki puhkepäeva. Puhanud on ta alles
siis, kui on tundnud suurt väsimust. Tundub, et Sander on
vajutanud aina gaasipedaalile ja unustanud piduri. Paljud
tippsportlased on rõhutanud
puhkamise vajalikkust. Kindlasti ei tohi haigena võistelda
ega treenida.
Võib-olla mõjus noormehele nüüd aastatepikkune summeeritud koormus. Olukorda, kuhu Sander on sattunud,
saab võrrelda ületreeninguga.
Võib isegi öelda, et ta on olnud
koormussõltlane. Korralik uni
ja söömine, värskes õhus viibimine, kontrollitud aeroobne treening – neid soovitan
kindlasti. Tehnikatreeninguid
ja lihasharjutusi võiks teha
ainult selles ulatuses, mis peavalu ei tekita ja vererõhku ei
suurenda.

Sander Saarel jäi oluline
treeninguperiood vahele, aga
sunnitud paus võib taas
treeninguid alustades hoopis
kasulikuks osutuda.
Fotod: Vallo Kruuser
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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

KADRI KÕUSAARE FILM

17.00 (v.a. K) 19.00
21.25 (v. a. L, N)

16.45 (v.a. N)
19.05 21.30 (v.a. N)

MAKAAK MARCO 2D EST
MS6
11.30 12.25 14.25 16.35 (E, K)

ELAVAD PILDID
13.25 (v.a. P, K) 18.55

MET OPERA HD LIVE: FRANCESCA DA
RIMINI
L
16. märts 18.00 (sh. A. Le Coq sviit)
17. märts 12.00

GAMBIIT 16.30 (v.a. E) 18.45 MS12

11.50 15.00 18.10 21.20
A. Le Coq sviit: 18.00 (ainult P)
20.00 (v.a. R, L, P)

14.45 18.40 (v.a. E) 20.55 (v.a. N)

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

11.20 (v.a. L) 12.45 (ainult L)
14.00 (v.a. L, P, N) 15.25 (ainult L)
16.40 (v.a. L)
A. Le Coq sviit: 12.00 (ainult P)
15.00 (ainult L)
EST 3D
13.50 (v.a. P) 14.00 (ainult P)
A. Le Coq sviit: 12.00 (ainult L)
15.00 (ainult P)
RUS 3D

L

ANNA KARENINA
16.05 (ainult L,T, N)

MS12

ARGO
21.15 (ainult P, E, K)

K12

ARMASTUS
13.25 (ainult P, K)
CZ12: HIINA SODIAAK 3D
13.35 (ainult R, P, E, K)

MS12
MS6

ILUSAD OLENDID 16.10 (R, E, K) MS12
KOLLIDE KOMPANII 3D EST
PERE
11.35 (v.a. P, N) 14.10
KOLLIDE KOMPANII 2D EST
PERE
12.35 17.25
KOLLIDE KOMPANII 3D RUS
PERE
11.15 (v.a. P) 11.35 (ainult P)
KUUL PÄHE 21.40 (v.a. P,T)
LAMMUTAJA RALF 2D EST
11.40 14.05
LAMMUTAJA RALF 2D RUS
12.10 14.35

K14
PERE
PERE

LISA LIMONE JA MAROC ORANGE:
TORMAKAS ARMULUGU 3D
L
11.25 (v.a. N) 16.35 (v.a. E, K, N)
17.15 (ainult N)

MAMMA

19.25

K12

MILLEGA TEGELEVAD MEHED
19.40 21.50

K16

PARALLEELMAAILMAD 3D
18.35 (v.a. E)

MS12

PATUNE KIRG 21.45

K12

PARKER
21.40 (ainult P,T)

K14

PELGUPAIK
16.20 21.10 (v.a. N)

MS12

PII ELU 3D
13.35 (ainult L,T)

MS12

VABASTATUD DJANGO
21.15 (v.a. P, E, K)

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

NATIONAL THEARE LIVE: INIMESED
ainult 21. märts 21.00

MS12

Eesti Päevaleht | esmaspäev, 18. märts 2013

BEEBIKINO: KRUUDID 2D
PERE
ainult 21. märts 12.15 15.00

E, RSK!
LAVAL NÄEM

www.forumcinemas.ee
mobile.forumcinemas.ee

K14

VISA HING: HEA PÄEV, ET SURRA K12
16.25 19.20 (v.a. L) 21.25 (ainult L)
21.35 (v.a. L, N)

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€
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Keti lõpp

15., 16. aprillil 19.00
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Eesti filmi laulud
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Kassa: 66 50 800
www.linnateater.ee
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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.

Laen

„MINU KOOBAS ON MINU
KINDLUS!“

GRUG

11Laen kinnisvara tagatisel.
AS A&O LaenuGrupp. Tartu mnt 29
Tln. 648 6083 www.aolaenud.ee .
Tutvuge tingimustega, konsulteerige asjatundjatega.

ÜRG-ISSI

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

MAIT MALMSTEN

KINODES 22. MÄRTSIST

KOOLIVAHEAJAL EELLINASTUSED 3D-KINODES!

Nüüd kuulutuste
tellimine veelgi
lihtsam!
Telli kuulutus Eesti Päevalehte,
Eesti Ekspressi ja Maalehte
ühest kohast!
Vali rubriik, kirjuta tekst
ja tasu internetipangas.

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

Kirjanike Maja musta
laega saalis, Harju 1, Tallinn

20.märtsil kell 18.00

VARSTI ON
JÄLLE KEVAD
Soome-ugri rahvaste uuemat
proosakirjandust tutvustavad
ja esitavad arvo valton
ja tõnu aav.
Kaasa teeb ersa-mokša
folklooriansambel Kilejne.
Info telefonidel 6 276 410 ja 6 276 412
Pilet 2 eurot, (üli)õpilastele ja
pensionäridele 1 euro

Sarja „Areeni bestseller” 3. raamat

GyörGy DraGomán
Valge kuningas

„Valge kuningas“ koosneb novellidest, mis illustreerivad tõetruult
suureks kasvamise rõõme ja alandusi, moodustades tervikuna paljutahulise ja unustamatu portree elust ängistavas riigis, mis tegelikult
võiks olla mis tahes endise nõukogude Liidu maa.
raamatud on saadaval raamatupoodides
üle Eesti või tellides www.healugu.ee

Naine meest

Mees naist

65/161/55 sale vaba leskproua soovib
tutvuda sobivas vanuses hooliva karske
vaba härraga Tallinnast, kes pakub võimalust nautida saunamõnusi ja aiailu.
Meeldivusel loome püsisuhte. 68834
Loodan, et leidub veel härra, kes soovib
tutvuda 65a. sümpaatse tallinlannaga.
68820
Töökas naispensionär Tallinnast soovib
tutvuda sõbraliku mehega vanuses 70+,
kes ei liialda alkoholiga ja pakub võimalust toimetada toas ning aias. 68775
60+ naine, mitte sale, Tallinnast, tutvub
optimistliku omavanuse härraga. 68826
49a. vaba naine soovib tutvuda ausa
ning heasüdamliku mehega. Seiklejatel
palun mitte tülitada. 68825
63a. naine Tallinna lähedalt soovib
tutvuda vaba härraga, kellega koos käia
looduses või teatris. 68824
Kena üksinduses veidi väsinud lesknaine
Pärnust soovib tutvuda toreda härraga
aastates 65-70. Sobivusel nõus ka elukohta vahetama. 68815
55a. naine tutvub vaba intelligentse
mat. kindl. sobivas vanuses mehega.
68813
Vaba tallinlanna, 156/54, soovib tutvuda
60-65a. mehega. 68799
46a. naine soovib tutvuda 40-50a. lihtsa
ausa ja tööka alkoholist ja suitsust vaba
meesterahvaga. 68790
66a. naine soovib leida sõpra, mitte
kooselu. 68770
37a. kena sale sportlik lasteta naine
Tallinnast otsib elukaaslast. Mees peaks
olema maj. kindlustatud, omama korterit Tallinnas, hooliv, rahuliku loomu ja
huumorimeelega, soovitavalt sportlik.
68769
53a. Tallinnas elav kõrgharidusega nooruslik naine soovib tutvuda vaba haritud
mehega Tallinnast või Järvamaalt. 68761
61/175/77 naine Lõuna-Eestist soovib
tutvuda 58-70a. mehega, kes ei liialda
alkoholiga. 68751
Vaba mees aastates 65-70, kes sa elad
pigem korteris, kui majas, Pärnus, Pärnumaal või veidi kaugemal ja tunned
end üksikuna, võta ühendust peatselt
pensioniikka jõudva optimistliku ja noorusliku naisega. 68745
Üksik heasüdamlik naine otsib sõpra,
kes oleks sündinud 16. oktoobril, soovitav 1950a. 68741
Eluga toime tulev 66a. naine Tartust soovib kohtuda omaealise mehega. Võin ka
elukohta vahetada. 68737
48a. vaba naine Pärnust soovib tutvuda
ausa ja heasüdamliku meesterahvaga,
kellele meeldib loodus. Seiklejatel palun
mitte tülitada. 68732
67a. väikest kasvu rõõmsameelne
töökas naine soovib tutvuda omaealise
härraga. 68724
Sina, pahedeta 70a. või natukene vanem
mees, kes sa elad üksi omas korteris
Tallinnas, palun helista mulle. Olen 72a.
68722
60a kõrgema haridusega tallinlanna,
kellel ei ole autot ega maakodu, tutvuks
optimistliku üksindust tundva haritud
härraga. 68710
60+ sportlik lesknaine soovib tutvuda
heasüdamliku ausa karske vaba härraga
vanuses 60+. 68708

60a. vanamees Mulgimaalt otsib omasugust kaaslast, kellega oma elupäevad
lõpuni veeta. 68830
63/182/110 suitsuvaba mees soovib
tutvuda visiitsuhteks ilusate kehavormidega naisega. Vastan kõnedele, kus
kirjas vanus ja elukoht. Suvel rändame
autoga. 68828
Noor pensionär soovib tutvuda lühemat
kasvu seksika Tallinna daamiga. 68822
Mees soovib tutvuda korralike ja viisakate naistega vanuses 30-40a. LõunaEestist. 68821
50+ soliidne sportlik heasüdamlik korralik vaba mees Tallinnast soovib tutvuda
40-50a. vaba saledama igetepidi kena
naisega. 68817
44a. normaalne huumorimeelne ja
elus toime tulev mees otsib kuni 50a.
meeldivat kaaslast, et üheskoos algavale
kevadsuvele vastu minna. 68811
Neljakümnendates sportlik maj. kindl.
eluga toime tulev mees otsib saledat ja
kena kuni 40a. naist, kes oleks seltskondlik ja hea huumorimeelega. Sponsorlust
ei vaja. 68810
65a. kindlustatud härra otsib saledat kena tallinlannat, keda hoida, armastada
ja ka kaissu võtta. 68788
73/183/88 alkoholist ja suitsust vaba,
suvekodu, autot ja linnas korterit omav
üksik mees soovib tutvuda sobivas vanuses lihtsa daamiga püsisuhte või kooselu
eesmärgil. 68781
Mees 60/183/100, viina ja
suitsuvaba,soovib tutvuda naiselike
kehavormidega naisega Läänemaalt
esialgu visiitsuhteks. Suvel sõidame
automatkale. 68777
53a. Soomes elav vaba mees soovib
tutvuda kooselu eesmärgil vaba ja ausa
naisega. 68762
50+ pikemat kasvu Tallinnas elav ja töötav meeldiva välimusega härrasmees
loodab leida sümpaatset daami, kellega
aeg-ajalt kohtuda. 68756
44a. rõõmsameelne Pärnu noormees
soovib tutvuda naisterahvaga, kellega
aeg-ajalt kohtuda. 68755
53a. vallaline mees soovib tutvuda kena
prouaga. 68743
42/197 kõhukas ja kergelt kiilakas vanapoiss Tallinnast otsib sellist vanatüdrukut, kes ka leiab, et nüüd ja ainult nüüd
on aeg oma pere rajada, lapsed saada ja
olla kindlalt truu vaid ühele. 68740
Üksikuks jäänud 40a. mees Lääne-Virumaalt soovib tutvuda naisterahvaga.
68730
69a. pikemat kasvu lesk härrasmees,
oma auto ja maja kenas kohas, soovib
tutvuda sobivas vanuses romantilise
naisterahvaga, et vahel reisida ja teatris
käia. 68717
47a. heasüdamlik tore korralik Pärnumaa mees soovib püsisuhet toreda
naisega kooselu eesmärgil. Oma majapidamine ja auto. 68716
Pahedest vaba 50a. mees soovib suhet
naisega. Elan üksi oma korteris Tallinnas, suvel maal. Sobivusel kooselu.
68706
50+ nooruslik korralik aus enda eest
hoolitsev vaba mees soovib tutvuda
neljakümnendates saledama kena vaba
naisterahvaga, keda hoida, armastada ja
kaissu võtta. 68695

Avaldame kaastunnet

Südamlik kaastunne lähedastele
kalli

OLEV MAASALU
surma puhul
Kauaaegsed kolleegid ASist
Elektritsentrum

11Müüa lõhutud küttepuud,
509 2933
11Meie tooteid iseloomustab
märksõna - vastupidav!
Metallriiulid, kasutatud kontori ja
poe sisiustus. Tähetorni 21-j Tall.
E-R 10-17 Kauplusladu
APUNEKS OÜ
11Lõhutud kuivad- ja märjad
küttepuud. Tel 509 2933.

AITA REINTAMI
kaotuse puhul
Taimi perega Kadrinast

VEO- ja KOLIMISTEENUS

Ost
11Ostan trktori T-25 ja MTZ-82
Tel 5906 7136.

Ehitus
11Põrandate lihv, lakkimine, õlitamine, hooldamine. Tel 515 7556.

Teated
11MTÜ Eesti Saksa Lambakoerte
Ühingu liikmete üldkoosolek
toimub 06.04.2013 al.14.00 Rahumäe Põhikoolis, Vabaduse pst. 50,
Tallinn

Teenused
11KAARDID ENNUSTAVAD
Tel 900 1727 24 h, h 1,09 €/min
www.ennustus.ee
11NÕUANDELIIN tel 900 5020.
Kui elumurevaevab ja vajad hingeabi, anname soovitusi. Vastame
eraelu, töö ja tervise küsimustele.
Kõne hind 0,97€/min.

Tervis
11Kenad ja särtsakad noored
massöörid Berit (19) ja Laura (23)
kutsuvad lõõgastavale üksik ja
paarismassaazile. Tel 5382 0188.
11Parapsühholoog Ž. Stepanjan
aitab alkoholi- ja nikotiinisõltuvuse, ülekaalulisuse, radikuliidi ja
stressi puhul. Konsultatsioon.
Tel 5858 8910.

Avaldame sügavat kaastunnet
Heidi Heldele

EMA
kaotuse puhul
Perekond Lüüs Mereääre teelt

Avaldame kaastunnet
professor Viiu Sillastele
abikaasa

AARNE
SILLASTE
17.05.1950 – 15.03.2013
surma puhul
Töökaaslased Tallinna
Tehnikakõrgkoolist

Mälestame armsat inimest
ja suurepärast koostööpartnerit

Veronika
Kožemjakinat
ja avaldame kaastunnet omastele
Bang&Bonsomer Eesti AS

Horoskoop

Pehmed ja karvased*
Südameasi (Inglise 2008)*
Ringvaade*
ERR-i uudised

02.15 Kamenskaja*:Üksikute
koerte ulumine, 1
03.00 Reporter*
03.50 Ärapanija*
04.15 Rosamunde Pilcher – Armastuse kaljud* (Saksamaa 1999)

06.15 Multifilm Huntik
06.40 Multifilm Winxid
07.05 Multifilm Käsna-Kalle Kantspüks
07.30 Multifilm Beyblade:metall
võitlejad 1, 13: L-Drago ärkab
07.55 Kaunis Lola, 135*
08.55 Kirgede torm, 1590*
09.55 Vaprad ja ilusad, 6430*
10.20 Top Shop
10.35 Kälimehed 1, 10
11.35 Faktuaalne kaamera*
12.05 Su nägu kõlab tuttavalt*
14.30 Vaprad ja ilusad, 6431
15.00 Lena, mu elu armastus, 54
16.00 Kaunis Lola, 136
17.00 Kirgede torm, 1591
18.00 Kättemaksukontor 4, 2:
Pommimees 2/2

Kanal11

07.10 Reporterhiir Marvi Hämmer* 07.35
Suursilm* 07.45 Näh (Inglise 2007)* 07.50
Näh (Inglise 2007)* 08.00 Konn ja sõbrad
(Hollandi 2008) 08.05 Looduselust* 08.35
Reporterhiir Marvi Hämmer* 09.00 Levist
väljas (Islandi 2007) 10.20 Ringvaade* 10.55
Päikseline itaalia köök, 6/6 (Rootsi 2008)*
11.25 Midsomeri mõrvad (Inglise 2005)
13.00 Taevasambad, 6/8 (Kanada/Saksa 2009)
13.53 ERR-i uudised 14.45 Metsikud (Inglise
2011)* 15.15 Klassikatähed 2013* 16.35
Levist väljas* 18.00 Willy Fogiga ümber maailma (Hispaania 1983) 18.24 Ma olen hirmus
mutukas (Iiri 2012) 18.26 Mina olen loom (Iiri
2006) 18.30 Lastetuba 18.45 Võlukarussell
(Prantsuse 2009) 18.55 Tatonka lood (Prantsuse 2010) 19.10 Ruff tegutseb (Inglise 1999)
19.20 Aktuaalne kaamera (viipekeeles) 19.30
Aktuaalne kaamera (vene keeles) 20.00 Jessenin, 11/11 (Vene 2005) 20.50 Reggie Perrin
(Inglise 2009) 21.20 Allveelennud, 9/10 21.30
Jüri Üdi klubi 22.25 Marty (USA 1955) 23.55
Neli tankisti ja koer, 9/21 (Poola 1968) 00.55
Midsomeri mõrvad* 02.34 ERR-i uudised

06.25 Totaalne ärkamine! 09.00 Doktor Oz*
09.55 Ellen* 10.50 Linnalegendid: Lollust
ei vabanda miski 11.20 Superlapsehoidja*
12.10 Top Shop, 50 12.25 Aiadetektiivid*
13.25 Aiadetektiivid* 14.25 Südametukse,
161 15.15 Südametukse, 162 16.10 Superlapsehoidja 17.05 Naistekliinik, 116 18.00 Doktor Oz 19.00 Eesti vs. Jõekalda 20.00 Ellen
21.00 Võrgutav võõras (USA 2007) 23.10
Põrgulikud köögid 00.10 Reporter 01.10
Naistekliinik*, 116 01.55 Kummitusekütid:
Uus! 02.25 Eesti vs. Jõekalda* 03.15 Doktor
Oz 04.00 Doktor Oz* 04.45 Reporter*

TV6
06.00 Hommikuraadio 09.00 Seitsmesed
uudised. Nädalalõpp 09.30 Kodu keset linna
3, 28 10.00 Kutsuge kobra 11 7, 100 11.00
Kuhu tuul viib 13.20 Top Shop 13.30 Kodu
keset linna 3, 29 14.00 Farscape - kosmoses
kaotsis 2, 35 15.00 Kutsuge kobra 11 7, 100
16.00 Kolmas kivi Päikesest 3, 66 16.30 Top
Gear 17, 6 17.30 Kutsuge kobra 11 7, 101
18.30 Simpsonid 17, 22 19.00 Perepea 6,

Teisipäev -7...-3

SÕNN Nii sõpruses kui ka ühises
meeskonnatöös tuleks olla tähelepanelik ning taktitundeline. Võimalik, et väljendad end pisut segaselt ja
keeruliselt, sellest ise aru saamata.
KAKSIKUD Võid oma pideva ja
närvilise sebimisega inimesed
segadusse ajada. Kõik ei pruugi aru
saada sinu oskusest ja vajadusest
tegeleda korraga kümne asjaga ...
VÄHK Suhted on sulle nüüd tähtsad, kuid sa oled selles osas liiga
krampis. Võta asju loomulikult, ära
püüa nii paaniliselt teiste moodi
olla.

Ida- ja kirdetuul 5-12 (17) m/s

Neljapäev -9...-5

19.00 Seitsmesed uudised
20.00 Ment 2, 2:Usalduskriis
21.00 CSI Miami 10, 05:Surmavad
kahetsused
22.00 KINO3 SUUR FILM:Pangarööv
(nglismaa 2008)
00.10 NCIS kriminalistid 6, 22:
Legend, 1
01.05 Anarhia pojad 3, 4:Kodu
01.55 Ment 2, 2:Usalduskriis*
02.50 Faktuaalne kaamera*
03.20 Stop! *
03.50 Piirideta armastus*
04.40 Seitsmesed uudised
05.30 Lena, mu elu armastus, 54*

15 19.30 Seks ja linn 1, 3 20.00 Kolmas kivi
Päikesest 3, 67 20.30 Simpsonid 18, 1 21.00
KINOÕHTU: Henry kuritegu 23.05 Naked &
Funny 4 23.35 NCIS kriminalistid 7, 16 00.30
Salatoimikud 2, 37 01.25 Faktuaalne kaamera, 4 01.55 Faktuaalne kaamera, 5 02.25
Faktuaalne kaamera 02.55 Hommikuraadio
04.35 Kodu keset linna 3, 29 05.00 Seitsmesed uudised 05.50 Uudistemagasin

Kanal12
07.00 Reporter+ 07.30 Reporter+ 08.00
Galileo* 08.30 MacGyver*: Trumbo maailm 09.20 Elajas* 10.10 Rannavalve 11.00
Jututuba 13.40 Komissar Rex* 14.35 Walker
– Texase korravalvur* 15.25 MacGyver: Suured kalad, väiksed kalad 16.20 Kloun 17.10
Komissar Rex 18.05 Walker – Texase korravalvur 19.00 Tuvikesed* 19.30 Tuvikesed*
20.00 Galileo 20.30 Kuldvillak 21.00 Kaks ja
pool meest* 21.30 Kriminaalne Venemaa:
Mängurid, 1 22.00 Kriminaalne Venemaa:
Mängurid, 2 22.30 Põgenemine, 29 23.30
Conan, 51 00.20 Kaks ja pool meest 00.45
Tuvikesed 01.10 Tuvikesed 01.35 Night Chat
05.00 Postimees.ee

-6

-6

-7

-6

Kolmapäev -7...-3
Ida- ja kirdetuul 5-12 (20) m/s

-9

-7

Kirde- ja idatuul 3-10 (14) m/s

-5

-5

-6

-8
-5

Ida- ja kirdetuul 4–10 (18) m/s

-5

Ristsõna

selge

LÕVI Aeg on soodne uute oluliste
projektide käivitamiseks ning oma
tegevusele uue mõõtme andmiseks. Ühtlasi, need asjad, mis on
liiga kergelt kätte tulnud, võivad
nüüd sama kergelt ka kaduda.

ETV2, Kanal 11, tv6, kanal 12

ETV2

Esmaspäev -9...-3

vahelduv
pilvisus

pilves

0

vihm

lörts

0

hoovihm

lumi

rahe

äike

Ilm Eestis

NEITSI Võimalikud on takistused,
mis ei sõltu otseselt sinust endast.
Keegi ehk ei pea oma lubadust,
ajades sind sellega närvi.
KAALUD Sinu suhted oma partneritega ei pruugi olla sellised, nagu
sina neid tajud. Kas sa suhtled ikka
reaalse inimesega, mitte ettekujutusega temast?
SKORPION Kas kõik või mitte
midagi – su suhtumine nii töösse
kui isiklikku ellu on just selline. Sa
ei suuda kuidagi vajalikku tasakaalu säilitada ning kõigud ühest
äärmusest teise. Traumaoht!
AMBUR Suhted, kokkulepped,
lubadused, koostöö – need on
olukorrad, kus võid tunda mõningast ahistatust.
KALJUKITS Sündmused on sinu
jaoks kas liiga kiired või on midagi
liiga palju või juhtuvad asjad kõik
korraga.
VEEVALAJA Marsi ja Uraani ühendus muudab sind üliaktiivseks ja
mässumeelseks. Sa ei kannata
oma vabaduse piiramist, mistõttu
reageerid sellistele katsetele üsna
ägedalt.
KALAD Asjade-esemete aura avaldab sulle nüüd tugevat emotsionaalset mõju. Mistõttu võid osta
mõne ilusa, kuid tegelikult täiesti
mõttetu vidina.
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23.05
23.30
00.15
01.24

06.45 Joonissari Lucky Luke seiklused:
Võitlus
07.10 Joonissari Delfiin Flipper:
Dexteri suur suutäis
07.35 Joonissari Sylvesteri ja Tweety
seiklused:Vähk Bayou. Topeltnägemine
08.00 Reporter*
09.00 Roosa teemant*, 71
10.00 Keelatud vili*, 84
11.00 Kodus ja võõrsil*, 5454
11.30 Mis? Kus? Millal?*:Uus!
13.30 Doktor Oz:Toksiinid kodus
14.30 Komissar Rex:
Surm objektiivi ees
15.30 Punased roosid, 464
16.30 Keelatud vili, 85
17.30 Roosa teemant, 72
18.30 Kodus ja võõrsil, 5455
19.00 Reporter
20.00 Ärapanija
20.30 Tohter Olaf
21.30 Mentalist:Ring sulgub
22.30 Mõrvaennetajad:
Kahtlane missioon
23.30 Ülisalajane:Lõhe
00.30 Jahtunud jälg:Sammy päästmine. Raadiomüra

JÄÄR Hetkel on sul raske säilitada
mõõdukust ja tasakaalu teiste
inimeste suhtes. Sa kipud end liiga
palju peale suruma.

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

06.55 Terevisioon
08.55 Holby City haigla:Kui hai hammustab (Inglise 2003)
09.55 Terevisioon*
11.55 Maahommik*
12.45 Püramiidi tipus:Tehnoloogiad
kohtuekspertiisis*
13.10 Rakett 69*
13.40 Pehmed ja karvased*
14.05 Reisile minuga:Iguassu kosk*
14.35 Jamie Oliveri 30 minuti road:
Brokoli-orecchiette (Inglise
2010)*
15.00 Minu pere:Guru (Inglise 2009)*
15.30 ENSV, 3/7:Seltsimees kapten
(Eesti 2010)*
16.00 Holby City haigla (Inglise 2003)*
17.00 Aktuaalne kaamera
17.10 Õnne 13 (Eesti 2006)
17.40 Südameasi:Surmaamet (Inglise
2008)
18.30 Aktuaalne kaamera
19.00 Ringvaade
20.05 Osoon
20.35 Meie inimesed:Ants
21.00 Aktuaalne kaamera. Ilm
21.30 Sport
21.40 Välisilm
22.10 Välisilma dokk Johnsoni
nimekiri ( Inglise 2012)

TV3

ERKKI KÕLU PÄEVAANEKDOODID

••

Ema läheb oma nelja-aastase
tütrega poodi viina ostma – tütrel
valutab kõrv, tarvis oleks kompressi teha. Seisab siis leti ees, ühes
käes tütar, teises aga viinapudel.
Kassapidaja vaatab teda halvakspanevalt, nii et tütar tõttab ema
kaitsma:
„Minu emme ei joo – see on
mulle!”
•• Mupo patrull raputab pargipingil kössivajunud meest:
„Mis te magate avalikus kohas?
Olete purjus või?”
„Ma ei maga! Ma ei ole purjus!”
õiendab mees vastu. „Ma olen
lihtsalt küürus!”

••

Kohtuvad kaks sõpra:
„Kas kuulsid, Jaan, et Tallinna
loomaaed pandi nädalaks kinni?”
„Mis seal juhtus?”
„Elevant suri ära.”
„Matavad?”
„Ei – söövad!”
•• Piletikontrolör bussis mehele:
„Te näitate mulle veebruari kuupiletit, aga praegu on juba märts!
Teil tuleb trahvi maksta!”
„Einoh, tore küll!” üllatub
mees. „Mul on veebruari kuupilet,
aga teie tulite kontrollima märtsi
keskel! Ime veel, et te mais ei
tulnud!

Sudoku Pappocom

Taristu

Ott Vallik

4
2

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

Kanal 2

Meelelahutus

ETV

19

Ilm

Sudoku EPL-i veebiväljaandes

Televisioon
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Kristel Vilbaste

NÄDALA NELI ILMAMÄRKI

RAHVATARKUS
Maarjapäeval, 25. märtsil seoti kolm Maarjat või
Mari kinni, siis on hea kevade. Karula

SOOVITUS
Põneva õpetuse silmaallikatel toimimiseks kuulsin ajakirjanik Liisi Seililt. Valgamaal Nuudalättel
oli ta naistelt kuulnud, et nägu tuleb panna üleni allikavette ja vees lahtiseid silmi paar korda
pilgutada. Proovige, kas aitab! Ja ärge unustage
allikale hõbedast münti anda.

MAATOHTER

Vihaleht paise raviks
Vanu vihtu ei toodud saunast
välja. Sauna ahju pandi
neid küll. Mõnikord oli
lava-alune vanu vihtu täis. Kui oli kuskil
haav, vistrik või paise, siis pandi vihaleht sinna peale,
et sauna viha sisse ei läheks, siis
läheb mädanema.
Haigeid konte määriti tärgändeliga ja
kirasseriga või puskariga ja siis hõõruti, triigiti ja muditi. Kondihaigusega mindi ikka lavale.

Jääpurikad Jägala joal

© Kõik Eesti Päevalehes avaldatud artiklid, fotod ja illustratsioonid on autoriõigusega kaitstud teosed,
mille kasutuse reeglid on sätestatud autoriõiguse seaduses. Rõhutame, et nende reprodutseerimine
ja levitamine ilma AS-i Eesti Ajalehed kirjaliku nõusolekuta on keelatud. Toimetusel on õigus kaastöid
nende selguse huvides toimetada ja lühendada. / Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita. / Kaebuste
korral ajalehe sisu kohta võite pöörduda Pressinõukogusse, pn@eall.ee, või tel  

Kitsekari naudib inimese tuge – talve lõpp on metskitsede jaoks raske aeg.

Märtsi keskpaik:
kevadeootus
K

evad ei ole enam mäge- ja kajakate lennuga, siis Edede taga. Igal hommi- la-Eesti metsade kohal tiirutakul piilub ta päikese- vad hõigates hiireviud. Juba
kiirena meie silmadesse ja võib metsade vahel näha ka
tõesti, isegi kalendritargad hall- ja musträstaid, küllap
lubavad tal sel nädalal ala- on need veidi lõunapoolseta. Kevad algab kolmapäe- mad talvitujad.
Kuigi ka Martti Martinson
val, 20. märtsil kell 13.01.
Pakasekraade on öös veel Sõrve ilmajaamast kirjutab, et
kohati kakskümmend, aga õues on täistalv, on seal ikkahommikul hakkab mu akna gi juba näha lõokesi, künnitaga kõlama linnulaul: tiha- vareseid, kaelus- ja õõnetuvised, varblased ja rohevindid sid. Kaamerakotkas Linda on
rõkkavad täiest kõrist. Mõni- maha saanud teise munaga –
kord tundub, et ühel või teisel see muna ilmus pessa laupäesirtsul on külmaga kurk haige, va hommikul.
nokast kostab vaid
hale piuks, aga see
on kindlasti juba
Tundub, et mõnel sirtsul on
kevadpiuks.
Mu akna taga
külmaga kurk haige, nokast
lahkuvad varblased
kostab vaid hale piuks.
kohe päikesetõusul
pesakastist ja tunni
pärast vallutavad selle rasvati- Ühel hommikul, kui käisin
hased. Emane poeb pesakasti õues looduskalendri jaoks
ja teeb korda selle, mille varb- harakapesa pildistamas, märlased on segi ajanud.
kasin heki all jänesepabulaid.
Linnukevad on tõesti käes. Kurjakuulutavaid! RahuKui siin Tartus peame piir- meeli olin jätnud oma nooduma talvitajate siristamise red õunapuud sügisel kinni

katmata, sest rebane on siin
aedlinnas seni jäneste tegevust ohjeldanud. Kuid õunapuude juures vandusin tulist
kurja: just nüüd, kui mahlad
olid noorte puude koores liikuma hakanud ja pungad pehmelt karvaseks muutusid, oli
jänese terav hammas võrseladvad maha lõiganud. Suuremat
kahju ei olnud siiski veel sündinud ja tüvi oli näritud vaid
sellel puul, mille juba sügisel
välja praakisin.

Vasikas võitis ilvese
Uskumatu loo rääkis mulle
sel nädalal oma koduümbruse loomadest vend Enn Vilbaste. Ühel hommikul, kui ta läks
karjaaiast kärntõbise kähriku
laipa ära tooma, märkas ta heinapalli ja puu vahel suurt vereloiku. Üks äsjasündinud vasikas oli kadunud. Räätsad alla
ja otsima! Minna tuli pikalt, üle
raba, ilvesekutsikate
ja vasika jälgi
m ö ö da.
Rajal oli
näha,

Laululuik kõnnib õhkõrnal jääl. Jäneda
Peatoimetaja: Urmo Soonvald,  
Toimetus: Narva mnt ,  Tallinn,  , faks  , e-post mail@epl.ee Eesti uudised  ,
kohalikud uudised  , välisuudised  , Ärileht  , arvamus  , kultuur  ,
sport  . Tellimine  , tellimine välismaale KE Ajakirjanduse OÜ  , reklaam  .
EPL Online www.epl.ee Väljaandja: AS Eesti Ajalehed, rg-kood 
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Hiireviud sinitaevas,
hülgepojad jääl,
punavad kaasikud
ja pakaselised ööd.

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

loodusenaine@hot.ee

lõ

Tagumine

L

Põ

ld

et mitu korda olid ilvesed vasikat rünnanud.
Ent raba teises servas ta,
vaprake, lõpuks oligi. Põlvepikkune kahepäevane vasikas,
tõrjunud edukalt kiskjate rünnakut. Täiesti terve, ilma ühegi
haavata! Arvatavasti oli vereloik jäänud emailvesest, keda
mägiveise terav sarv oli haavanud. Jahti jäid jätkama mullusuvisesed ilvesepojad.
Möödunud nädalal pani
loodusinimeste südamed
valutama Ruhnu juhtum,
kus lastega jääle ekskursioonile läinud seltskond leidis
äsjasündinud hülgepojad.
Üks neist tõsteti pildistamiseks koguni rinnale. Jääolud
on sel talvel viletsad olnud,
seetõttu võib hülgepoegi siin
ja seal randa tulla. Hülgeuurija Mart Jüssi paneb inimestele südamele hülgeid mitte puutuda ega häirida.
Teravate hammastega hülgepoegki
võib teil näpu otsast
ampsata! 1

Fotod: Arne Ader (www.loodusemees.ee)

