Elu
vähiga
piltides
Ameeriklane Angelo Merendino dokumenteeris fotodega oma naise Jenniferi
võitluse rinnavähiga. lk 11

Luhtunud
lootus
Sõltlastega tegelev MTÜ
Lootuse Küla jäi naiste
keskuse jaoks mõeldud
maatükita, sest riik eelistas maa müüa ärimehele,
kes tahab selle kallimalt
külale edasi müüa. lk 2

Eestisse tuleks
Õismäe jagu
soomlasi

Tänase lehe vahel!

Soome ettevõtjate klubi väitel
kaalub 15 000 Soome väikeettevõtjat perega Eestisse kolimist.
Antti Jokinen (pildil) näiteks
peab juba Tallinnas baari. lk 8–9
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Eetika on
nannipunnidele?
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RAHVAS USALDAB PÄÄSTETEENISTUST
Kaitseministeeriumi tellitud
uuringust selgub, et kümne institutsiooni seast usaldavad eestlased kõige rohkem just päästeteenistust, keda pidas usaldusväärseks 94% vastanuid. Usaldus-

väärsuselt teisel kohal on kaitsevägi (82%) ja kolmandal politsei
(77%). Kõige vähem usaldab rahvas uuringu tulemuste kohaselt
aga valitsust (42%) ja peaministrit (34%). Delfi

R

eformierakondlasest parlamendiliikme
Kaja Kallase katseid riigikogulastele
eetikakoodeksit kirjutada võtavad Toompea
põlisemad olijad tihtipeale varjatud vaenuga.
Arvatavasti pelgab muist rahvasaadikuid, et koodeksist
saab mingi täiendav malakas, millega hakatakse neile
mööda kukalt lajatama. Teine osa jällegi peab eetikat
mingiks ninnu-nännu-teemaks, millel reaalse elu ja
asjade tehtud saamisega midagi pistmist pole, Kaja
Kallast aga omamoodi eluvõõraks lillelapseks.
Igatahes jäi tema üleeilse eetikaseminari osavõtt
hõredaks, iseäranis omaenda partei Reformierakonna
saadikute poolelt. Üldse domineeris üritusel
naissugu, märgistades eetikateema ilmselge naiseliku
„pehmotsemisena”.
Muidugi võib õigustatult küsida, kas Kallase
kirjutatud eetikakoodeksi versioon on üldse adekvaatne,
paljukest sellest abi on ja kuivõrd see tegeleb tegeliku
probleemiga, milleks on põhiseaduslike institutsioonide
vastu tuntava usalduse kahanemine. Reaalsus on selline,
et riigikogu usaldab 44% inimesi, valitsust veidi vähem,
42% ja peaministrit pelgalt kolmandik, 34%. Seega võib
valitsusel olla üht head koodeksit tarvis ehk rohkemgi kui
riigikogul.
Kuid probleem on laiem. Vaevalt tahaksid isegi eetikasõna üle ilkujad osaleda poliitikas, kus peamine reegel
on reeglite puudumine,
puudub arusaam õigest
Eetikast
ja valest ning pole alust
kedagi hukka mõista,
Vaevalt tahaksid ilkusest head ja kurja polegi
jad osaleda poliitikas,
ning tehakse kõike, mida
saab teha. Just selline
kus kõik on lubatud ja
oleks poliitika, kui sellest
reegleid polegi.
eetikamõõde kõrvaldada.
Kõike ei saa jätta üksnes
seaduste hooleks, sest kõik seaduse järgi lubatav ei vasta
ikkagi inimeste arusaamale lubatavast. Parem ja toimivam
maailm tunneb head ja kurja ka ilma seadusest järge
ajamata ning pääseb seeläbi paljudest konfliktidest.
Eetikakoodeksid on advokaatidel, PR-töötajatel, ajakirjanikel. Miks siis mitte riigikogulastel? Loomulikult ei
tohiks selline koodeks sisaldada midagi sellist, mis summutab opositsiooni õigustatud kriitikat lihtsalt viisakuse nimel, teatud mängureeglitesse peab mahtuma ka kriitika. Viimase aja vastastikused verbaalsed öögatused ja
küsimuste-vastuste halvustamised on liiale läinud.
Ega üks koodeks saagi kõiki riigikogu probleeme
lahendada. Kuid eneseregulatsioon selle kaudu on parem
variant kui rahva ülekeev viha, mis annab lõpuks poliitiliselt ettearvamatuid tagajärgi. Kes end ise ei piira, seda piirab lõpuks olukord ja enamasti vähem mõõdukal
viisil. 1

REPLIIK

Skvotiks Poska maja ära?

M

ida tähendab, et Jaan Poska majale justkui ei leita rakendust ning maksumaksja raha eest ülesvuntsitud ajalooline hoonekompleks näikse suurema osa ajast
tühjana seisvat? Tähendab seda, et tegelikult pole omanikul ehk linnal majaga mitte midagi mõistlikku pihta hakata, nagu Tõnissonide pärijatel oma Tartu valdustega. Seetõttu on hoone skvottimine kõige loogilisem lahendus, et
sinna veidike elu tuua. Kindlasti leiduks linnakultuuriaktiviste, kes sellega hakkama saaksid, ning keskerakondlik
Tallinn oleks neid seal sallides reformierakondlikule Tartule kenaks eeskujuks ka asjalikes tegudes. 1

Mart Niineste

Lk 10 Liili Abuladze: vanurid üksnes perele loota ei saa.
Lk 10 Krister Paris: Tartu loobub oma hubasusest.

Heategevuslik
MTÜ jäi riigi
enampakkumisel
pika ninaga
Viljam Borissenko näitab esimest Lootuse külla rajatud maja, mille kõrvale soovitakse rajada maja ka naistele.

Sõltlasi abistav MTÜ tahtis
riigilt keskuse kõrval
olevat kinnistut osta, ent
see müüdi ärimehele.

TALLINN
Keila-Joa

Kadri Ibrus

kadri.ibrus@epl.ee

Laitse lähistel tegutsev MTÜ
Lootuse Küla teeb ühiskonnale tänuväärset tööd, võites
tagasi sõltuvuste küüsi sattunud mehi. Paranemise protsent on lausa 69. Riigilt ei
saada toetust sentigi. Mullu
soovis ühing laieneda ja püüdis osta riigilt müüki pandud
naaberkinnistut 14 000 euroga, kuid jäi pika ninaga. Riigi
enampakkumiselt maa endale saanud ärimees küsib nüüd
MTÜ-lt selle eest 50 000 eurot.
Kuna sõltuvusprobleemid
on Eestis suured, tahab MTÜ
lisaks meestele teha eraldi keskusemaja ka naistele. Selleks

Keila

Saue
Saku
Kiisa

Lootuse küla,
Laitse

Kohila

Pallemer. MTÜ-le antud selgituses teatati, et ettevõte tegi
kõrgeima pakkumise, pakkudes lisaks kompensatsiooniks ühte oma teist maatükki, mis oli looduskaitseala.
Tehingu lõpphinnaks kujunes
27 600 eurot.
„Me küll tegime
avalduse, et sooviÜhing on hädas pöördunud
me kasutada oma
avalikkuse poole, et vajami- e e l i s o s t u õ i g u s t
naabritena, kuid
nev summa kokku saada.
saime ikkagi eitava vastuse,” nentis
oleks sobivaim koht mees- Borissenko.
te keskusest üle jõe, Suurekivi kinnistu, mille riik mullu Kinnistu müüdi ärimehele
mai alguses enampakkumise- Kui MTÜ otse OÜ Pallele pani. Alghinnaks sai 14 000 mer juhi Agur Mägiga üheneurot. Kuna Lootuse küla asub dust võttis, pakkus ärimees,
kõnealuse maatüki naaberkin- et võib müüa neile kinnistu
nistul, eeldati keskuses, et neil 50 000 euroga. Sellist summat
on ostuks eelisõigus, ja pakku- heategevuslikul MTÜ-l aga letmine tehti 14 001 eurole, sel- ti lüüa pole. Agur Mägi kinnigitas MTÜ tegevjuht Viljam tas, et kasutas kinnistu ostmiBorissenko.
sel metsaärimehena oma õigust
Ent suur oli üllatus, kui maad osta. MTÜ-le hinnamaatüki sai ikkagi hoopis OÜ alandust teha ei näe ta põh-

just. „Selliseks on see kinnistu koos metsaga hinnatud,”
kinnitas Mägi, kelle sõnul on
tegemist ikkagi majandusliku
tegevusega.
Ühing on viimases hädas
pöördunud avalikkuse poole, et vajaminev summa kokku saada. Ühtegi teist kinnistut nende kõrval müügis ei
ole või siis on müügis soine
ala, mis on ehitamiseks kõlbmatu. „Võib-olla oleksime
pidanud ise teistmoodi ajama neid asju, aga ega me ei
olnud ka teadlikud kõigest,”
kahetses Borissenko. „Me olime päris kindlad, et naabritena on meil enampakkumisel
eelisõigus.”
Küsisime justiitsministrilt Hanno Pevkurilt, miks ei

Foto: Rauno Volmar

oleks riik eri ministeeriumitega koostöös võinud MTÜ-le
vastu tulla ja neile selle kinnistu tasuta anda. „Ma hindan Lootuse küla tegevust
isiklikult väga ja töö, mis nad
teevad, on väga tänuväärne.
Hulga isikute puhul on nende programmid olnud edukad
ja ma loodan, et veel paljud
sõltuvuste küüsis olevad isikud saavad tänu neile oma elu
korda,” vastas Pevkur.
Mis puudutab aga konkreetse maatüki müümist, siis
selle otsuse tausta Pevkur
enda sõnul ei tea ja soovitas
küsida keskkonnaministeeriumist. 1
* Lootuse küla elust ja inimestest
loe lähemalt järgmisel nädalal
Eesti Päevalehest.

Maa-amet: müüsime
vastavalt seadusele
Anne Toom
maa-ameti peadirektori asetäitja

Enne kinnisasja müümist tegi
maa-amet selle kinnistu kohta
päringud kõigile riigivara valitsejatele, küsiti, kas nad näevad
vajadust selle maatüki säilitamiseks avalikes huvides. Vastavat
soovi ei avaldatud. Maa-amet
edastas Suurekivi kinnistu müügiteate enne enampakkumist
9. mail 2012 ka MTÜ-le Lootuse Küla kui kinnisasjaga piirneva kinnistu omanikule ja kohalikule omavalitsusele. Nemad aga
ei ole keskkonnaministeeriumile
ega maa-ametile avaldanud soovi osta kinnistut näiteks otsustus-

korras ega teatanud ka põhjusi,
miks seda kinnistut peaks müüma teistsugustel alustel, kui seda
on avalik enampakkumine.
Kõrgeima pakkumise (9 osalejast) tegi OÜ Pallemer summas
27 600 eurot. Hiljem (11.06.2012)
esitas MTÜ Lootuse Küla taotluse piirinaabri eelisõiguse kasutamiseks. Samal ajal taotles võitja OÜ Pallemer kinnisasja väärtuse tasaarvestamist looduskaitsealuse maaga. Kuna sel ajal kehtinud looduskaitse- ja riigivaraseaduse järgi tekkis sellises olukorras eelisõigus looduskaitselise maaga tasaarvestuse taotlejal,
siis ei olnud seaduse järgi võimalik MTÜ taotlust rahuldada.
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LÄÄNEMAA MUNAVARGAD

314

muna olid
korjanud
kaks meest,
kelle keskkonnainspektsioon
Läänemaal möödunud nädalal tabas. Munad olid korjatud

üheksa erineva linnuliigi pesadest, kelle hulgas polnud kaitsealuseid linnuliike. Inspektsioon
tuletab meelde, et linnupesadeja munade tahtlik hävitamine ja
kahjustamine on keelatud. ERR

KMA KOLIS LASNAMÄELE

MUUSEUMIÖÖ

Eile suleti ruumipuuduse ja kõrge
üürihinna tõttu Foorumi keskuse
kodakondsus- ja migratsioonibüroo teenindussaalid. Uus teenindussaal avatakse Ida politseijaoskonnas, Vikerlase 14. Delfi

Homme on muuseumid üle Eesti kõigile tasuta, lisaks pakutakse tavapärasest erilisemaid programme ja uksed suletakse alles
hilisööl. Öö kava näeb leheküljelt www.muuseumiöö.ee. EPL
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Täna
digilehes
••• Psühholoog Liisa Raudsepp
arutleb, kuidas leida IT-talente.
••• Inimarengu aruanne: eestlased katsetavad hargmaisust.

Taavi Aas: Tallinna ühissõidukid
võivad piletikontrollita jääda
Transpordiamet täiesti
kontrollivaba sõitu ei
toeta, mupo võiks vajaduse korral tellida bussijuht.
Riin Aljas

süsteem, millega bussijuht saab
sõidu ajal mupot teavitada, ent
kutsung peaks olema veel lihtsam ja automaatsem. Millal
see kõik toimima võiks hakata, Harjo öelda ei osanud, küll
aga andis mõista, et lähiajal.

Ansip soovitas
reformikatel
internetis
kommentaare
kirjutada

riin.aljas@epl.ee

Bussijuhid pole nõus
Kui seesugune süsteem aitaks
mupo tegevust efektiivsemaks
muuta, siis bussijuhtide elu
teeks see keerulisemaks. Bussijuhid ei pea valideerijate jälgimist ja sellest teatamist reaalseks, sest aeg kulub kõigele
muule. Tallinna Linnatranspordi AS-i avalike suhete
juhi Urmas Toomingu sõnutsi pole kunagi arutletud, kas
bussijuhid sõitude registreerimist peaksid või võiksid jälgida. „Bussijuhi kohustus on
ohutult sõitjaid vedada ja jälgida, et kõik korralikult peale ja maha saaksid. Samal ajal
peab juht pingsalt jälgima Tallinna närvilist liiklust, mistõttu ei jää tal piletite valideerimise jälgimiseks aega.
See ei ole tema ülesanne ja juht seda ka
Tooming: juht peab ohutult
ei tee,” ütles ta.
Lisaks bussijuhsõitjaid vedama, mitte
tidele pole plaanist
pileti valideerimist jälgima.
kuulnud ka mupo
ise. „Ametis ei ole
mittetallinlased ja turistid pea- see variant veel arutlusel olnud.
vad ju siiski sõidu eest maks- Kindlasti nõuaks see suurt opema,” ütles transpordiameti ratiivsust, mis võib aga kirjeljuhataja Andres Harjo. Pigem datud kontrollimisviisil takistuvõiks kontrolli muuta ope- seks saada,” ütles munitsipaalratiivsemaks bussijuhtide ja politsei juhataja asetäitja Jaan
munitsipaalpolitsei koostöö- Mets. Seda, kui mõeldav oleks
ga. „Kui bussijuht ikka pea- piletikontrollijate kaotamine,
tuses näeb, et suur osa bussile ta kommenteerida ei soovinud.
tulijatest oma sõitu ei validee- Küll aga võib hinnata, kui palrinud, annab ta sellest signaa- ju kontrollide kaotamine kululi mupole, kes saab paari pea- sid kokku hoida võiks. Tema
tuse pärast seda konkreetset sõnul on igapäevaselt ühissõibussi kontrollima tulla,” selgi- dukeid kontrollimas kaks gruptas Harjo. Praegu seisab selli- pi. Arvestuslikult kulus 2012.
ne praktika tehniliste arenduste aastal kontrolliosakonnale
ja sidekanalite taga. Paljudes- 327 000 eurot, mille eest tasuti
se bussidesse on paigaldatud ka 22 inspektorile. 1
Nädala algul ilmus Vene ajalehes Kommersant intervjuu
tasuta ühistranspordist Tallinna abilinnapea Taavi Aasaga. Küsimusele, kuidas kompenseerida piletirahast saamata jäävat tulu, vastas Aas muu
hulgas, et kui inimesed kunagi sõidu valideerimisega harjuvad, võidakse piletikontrollid
ära jätta ning selle pealt kulusid
kokku hoida. Aasalt eile kommentaari saada ei õnnestunud.
Transpordiametis selle ideega aga nõus ei olda, ameti juhataja hinnangul peaks pisteline
kontroll püsima. „Seda plaani me küll kaalunud pole, ka
ei leia ma, et piletikontrolli
kadumine väga reaalne on, sest

Transpordiamet töötab praegu välja parimat meetodit, kuidas mupo saaks tulla pileteid
kontrollima ainult bussijuhi kutse peale.
Foto: Tanel Meos

Linn ei kaeba valideerimise tühiseks
kuulutanud otsust riigikohtusse
Munitsipaalpolitsei pressiesindaja Meeli Hunt kinnitas, et linn
ei kaeba edasi Harju maakohtu
otsust, mis mõistis õigeks tallinlase, kes ühiskaarti ei viibutanud. Liivi Lankots sai mupolt
trahvi ühiskaardi viibutamata
jätmise eest, kuigi sõiduõigus
– isikustatud ühiskaart ja Tallinna sissekirjutus – olid tal olemas.
Harju maakohus tühistas trahvi:
„Kuna Liivi Lankotsal oli tallinlasena tasuta sõitmise õigus, oli
valideerimine vaid sõidu registreerimine.”
Edasikaebamiseta jääb ebaselgeks, kas kaarti tuleks viibutada või ei. Harju maakohtu seisukoht oli laiahaardelisem kui Liivi Lankotsa kaasus ning otsuses
leiti, et olukorras, kus pole välis-

tatud, et isikuandmed, mis on
seotud inimese liikumise ja harjumustega, võivad muutuda kättesaadavaks kõrvalistele isikutele, ei saa sundida teda oma andmeid levitama ühiskaardi valideerimisega. Munitsipaalpolitsei aga rõhutas, et otsusel Eestis üldistavat mõju pole. „Kohtuotsus tehti konkreetselt Liivi Lankotsi suhtes ja sellel on
õiguslik mõju ainult ja ainult Liivi Lankotsile. Sellest ei teki ühelegi teisele isikule õiguslikke tagajärgi,” kinnitas Meeli Hunt.
See tähendab, et kehtib Tallinna määrus ja ühiskaardiga peab
siiski „piiksutama”. Kui mupo
mittepiiksutamise eest trahvi
teeb, ei pruugi mõne teise kohtuniku otsus olla sama soodne.

KOMMENTAAR

Ühine süsteem
Helsingi, Peterburi,
Riia ja Vilniusega
Andres Harjo
transpordiameti juhataja

Arutame ka seda, et tulevikus
võiks Tallinna ühiskaardi süsteemi
ühendada ka näiteks Helsingi, Riia,
Vilniuse ja miks mitte ka Peterburi omaga. Eesmärk on, et Tallinnas kasutatavale andmekandjale
– olgu selleks siis roheline kaart
või tulevikus ka mõni muu kontaktivaba kaart – saaks näiteks interneti teel peale laadida teiste naaberriikide linnade pileteid. Üksikasjad veel selguvad, praegu on
arutlus pigem põhimõtte tasandil ja näitame oma huvi väga agaralt üles. Millal see teoks võiks saada, on raske öelda.

Sõiduautode ja väikebusside rent

Peaminister Andrus Ansip
ütles, et on soovitanud erakonnakaaslastel internetis
kommenteerida.
Ansip sõnas eilsel valitsuse pressikonverentsil, et oma
vabal ajal võib igaüks internetikommentaare kirjutada
ja et ta on ka ise „kvaliteetsema kommentaariumi ajastul”
soovitanud erakonnakaaslastel
seda teha. „Palgaliste ametnike
ja vabade noorte inimeste maailmavaatest lähtuv kommenteerimine erinevad üksteisest
nagu öö ja päev. Inimesed,
kes vabast ajast kommenteerivad, ei ole kurjategijad,”
õigustas Ansip Reformierakonna noorliikmete anonüümseid kommentaare kirjutama
ergutamist.

Kommentaare ei loe
Peale selle tunnistas peaminister, et on oma erakonnakaaslastel soovitanud sotsiaalmeedias aktiivne olla. „Varem pidasin kommenteerimisest lugu,
kuid praegu ma seda enam ei
hinda,” ütles Ansip, kelle sõnul
kommentaare enam kuigi palju ei loeta ja neid kirjutab kõigest käputäis inimesi, kes seal
ennast välja elavad.
Eilne Eesti Ekspress kirjutas, et riigikogu liige Kalle Palling üritas Reformierakonna
noortest erakondlastest luua
tublisid aktiivseid kommenteerijaid ning saatis neile igapäevaseid ergutuskirju ja juhendeid, mida ja kuidas kommenteerida. 1 Delfi
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Lindilõikamise ralli Tallinna
etapp on alanud ulja hooga

Valimised
võidaksid
sotsid ja
Keskerakond

Lõppeva võistlusnädala
võitjaks võib kuulutada
linnapea Savisaare
üheksa lindilõikamisega.
Urmas Jaagant

urmas.jaagant@epl.ee

Tallinna linnavalitsuses ja eelkõige linnapea Edgar Savisaarel on alanud kiired päevad –
soojakraadidega on alguse
saanud ka lindilõikamise ralli
järjekordne hooaeg. Rahulikus
tempos alanud avamistenädal
sai hoo sisse üleeile toimunud
Tallinna päevaga. Linnapeal
tuli kolmapäeval kääre klõbistada seitsmel avamisel.
Savisaare abiga on nüüd
avatud Neitsitorni muuseumkohvik, EL-i ja Hiina skulptuurinäitus, keskkonnateabe
ekraan, ninasarvikute ekspositsioon loomaaias, Siuru maja,
Kadrioru pargi ringkanal ning
muidugi sai avatud ka Tallinna päev ise. Võib siiski arvata, et need avamised olid sätitud just Tallinna päevale, seega sellist maratoni Savisaarel
iga päev läbida ei tule.

Abilinnapead samuti roolis
Ülejäänud nädal läkski rahulikumas tempos, eile pidi linnapea avama ainult Ranna tee
ning tänagi piirdub avamisralli
kõigest ühe kiiruskatsega, kus
Savisaar avab Lasnamäel Kivila pargis koerte jalutusväljaku.
Kuigi Savisaar on rallit
pikalt juhtima läinud, on Tallinna abilinnapead samuti roolist haaranud. Neitsitorni avamisel püsisid Savisaare kannul
Mihhail Kõlvart, Arvo Sara-

Ranna tee avamine andis eile põhjust kääre klõbistada nii Tallinna kui ka Viimsi juhtidel.

puu. Tallinna päeva avamisel
said abilinnapeadest punkti kirja Kõlvart, Eha Võrk ja
Merike Martinson.
Keskkonnateabe ekraaniga sai punktilisa Sarapuu, eile
osales ta ka Ranna tee avamisel ning täna konkureerib Savisaarega koerte jalutusväljaku
avamisel. „Kiiruskatse võidu”
napsas Sarapuu teatejooksu
„Toompea 18.45” avamisega,
kus ta oli ainus linnavalitsuse esindaja.
Laupäeval puhkepäeva ei
ole, ees on Mustamäe turu sarikapidu. Savisaar seal ei osale,

seda suurem on abilinnapeade võimalus lisapunkte koguda.Peol osalevad Merike Martinson ja Arvo Sarapuu. Eraldi
osaleb turu liha- ja kalahoone sarikaüritusel Eha Võrk. Ta
võtab osa ka sealsamas turul
peetavast kevadlaadast, kuhu
läheb ka Sarapuu.
Millised kiiruskatsed linnavalitsust järgmisel nädalal
ees ootavad, ei ole veel teada,
kuna Savisaare nädala päevakava avalikustatakse esmaspäeval. Raepressist avaldati
lootust, et nii karmi võistlusnädalat ees ootamas ei ole. 1

Foto: Tanel Meos

Avamine kui meeldiv kohustus
Arvo Sarapuu,
Tallinna abilinnapea
Ei lugenud ise küll seitset avamist kokku, aga näiteks Neitsitorni avamisel käisin mitte vastutavana, vaid lihtsalt vaatamas,
sest mulle Neitsitorn meeldib.
Avamisi ongi erinevat laadi
– need, mille eest vastutad, ja
need, millest lihtsalt osa võtad.
Ega abilinnapeadele ei piirdu
need asjad ainult lindilõikami-

sega, nagu välja võib paista.
Me vastutame nende objektide eest ikka algusest peale ja
ka pärast lindilõikamist on vaja
neid hooldada. Objekti vastuvõtmine on lihtsalt üks pisike
meeldiv etapp, kus saab tänada neid, kes on osalenud ja oma
käe külge pannud. Sel korral on
küll olnud naljaga pooleks öeldes jube nädal, hommikust alates hilise õhtuni.

Kinnisvaraturu petuskeem: korteri hõivamine
Korteri ostuga võib
kaasneda pikk kohtuvaidlus või kelmidele suurte
summade maksmine.
Kelli Seiton, Tuuli Jõesaar
uudised@epl.ee

Politsei menetleb kriminaal
asja, mille keskmes on üsna
uskumatu lugu sundmüügist ostetud korterisse tekkinud üürnikega. Loo ohver
kahtlustab, et sattus seltskonna ohvriks, kes mitme
osapoole kokkumänguga
end korterisse sisse sätib ja
siis omanikult raha küsima
hakkab.
Nüüd käib asja kohta kriminaalmenetlus paragrahvi alusel, mis käsitleb omavolilist sissetungi. Politsei pressiesindaja
Ilmar Kahro sõnul on kahtlustatavana üle kuulatud üks isik,
ent tuleb veel teha menetlustoiminguid.
Skeemi keskele sattunud
Andres (täisnimi toimetusele teada – toim) näeb asja aga

pelgast omavolilisest sissetungist laiemana. Ta ostis mõned
aastad tagasi sundmüügist
korteri, mida üsna pea edasi
müüma hakkas. Naabrite kinnitusel korteris kedagi ei elanud ja see polnud ka üürilepinguga koormatud. Üsna
pea oli ostja leitud ja suunduti notari juurde tehingut vormistama. „Huvitav oli see, et
kuigi meil olid lepingud valmis, hakkasid nad [ostja ja
tema esindaja] seda muutma,”
ütles Andres.

Ootamatud „üürnikud”
Uued Andresele ootamatud
tingimused tähendasid, et ostja poleks korterit kohe välja
ostnud, vaid sellele eelmärke
pannud ning juhul kui tehing
katki jääks, ei saaks müüja korteriga muid tehinguid teha.
Lisaks oli lepingusse kirjutatud, et korteri üleandmisega viivitamisel tuleb müüjal
maksta kopsakas leppetrahv.
Need tingimused Andresele
ei sobinud ja tehing jäi katki.
Kui Andres aga müümata jää-

nud korterisse siirdus, võtsid
sündmused ootamatu pöörde
– võti ei keeranud, sest lukk
oli ära vahetatud, seest kostis
inimeste hääli. Andres kutsus
lukuabi ning politsei, kellega
koos uks avati. Sees istusid
kolm meest, kes väitsid üürilepingule viidates, et ei kavatse sealt kuskile minna.
Andres pöördus kohtusse.
Pärast pooltteist aastat tunnis-

tas kohus üürilepingu kehtetuks ja „üürnikud” tõsteti välja.
Kuigi Andres otsustas
puuküürnikest, kes üüri ega
kommunaalkulusid ei maksnud, kohtu abil vabaneda,
pakuti talle ka teist võimalust.
Nimelt lubasid korteri omavolilised üürnikud, et vabastavad
korteri, kui ta neile tuhandeid
eurosid maksab. „Nad käitusid
nii julgelt, et tundus, et see on

nende jaoks tavaline ja nad on
harjunud, et inimesed maksavadki. Tuleb silmad avada, sellised asjad toimuvad Eestis!”
Just see, kui süsteemselt
kogu asi oli läbi mängitud,
lubab arvata, et tegemist on
laiema skeemiga, kus võisid
osaleda nii korteri esialgne
omanik, „ostja” ja ka „üürnikud”. „See oli topeltlõks,” nentis Andres. 1

Kohtutäiturid: vaja on seadusemuudatust
Julianus Inkasso juhatuse esimees Ülar Maapalu nentis lugu
kuuldes, et ettevõte on sarnase skeemiga kokku puutunud,
ent õnneks pole teed skeemitajatega rohkem ristunud.
„Kui vaadata, kui organiseeritud oli „üürnike” käitumine,
siis tegemist polnud üksikisiku
üritusega,” oli Maapalu napp
kommentaar.
Ka kohtutäituritele on pättide teguviis tuttav. „Saame kin-

nitada, et selliseid juhtumeid esineb, kuid selliste juhtumite levikut kajastavat statistikat meil ei
ole,” ütles kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koja ametikogu juhatuse esimees Janek Pool.
„Probleem vajab käsitlemist,
sest sundmüügist korteri ostjal on
tõepoolest risk kirjeldatud olukorda sattuda. Võlgnik (vara endine
omanik) peaks taolistest üürilepingutest teavitama kohtutäiturit. Olukorra teeb keeruliseks, et

kui ta seda ei tee, siis mingeid
sanktsioone ei järgne, sest seaduses sellist võimalust ei ole.
Ainsaks sisuliseks lahenduseks
on seaduses ette nähtud võimalus üürileping seaduse tingimustel kolmekuulise etteteatamistähtajaga üles öelda,” kommenteeris Pool.
Seaduseaugu piiramiseks on
Pooli sõnul vaja probleemi juriidilist analüüsi ja vajadusel seaduse muutmist.

ERR-i uudistetoimetuse tellitud Emori küsitlusest selgus, et kui homme toimuksid riigikogu valimised, toetaks sotsiaaldemokraate ja
Keskerakonda 26%, Reformierakonda 24% ning IRL-i 15%
valijatest. Erakondade üldvalimiste reitingud pole aprilliga oluliselt muutunud: SDE
ja Reformierakond kaotasid
1% toetajatest, Keskerakond
ja IRL said juurde 2%. „On
kolm liidrit, nagu viimastel
kuudel on olnud. Neile järgneb juba suurema vahega IRL.
Inimesi, kel puudus eelistus,
oli mais kokku 40%,” kommenteeris uuringujuht Aivar Voog.
Väikeste muutuste kohta märkis ta, et aprilli lõpust alates ja
mai esimeses pooles kajastati
negatiivselt Reformierakonna
kunagisi tegemisi.
„Keskerakond on viimasel
ajal küll meedia tähelepanu
alt väljas olnud, kuid Tallinnas on suudetud silma paista
venekeelsele elanikkonnale,”
lausus ta.
Voog möönis, et emotsioone mõjutavad ettevõtmised kajastuvad ka reitingus,
nagu Lasnamäe kiriku kellatorni avamine. „Leida midagi, mis oleks eestlastele oluline ja mida saaks seostada ühe
erakonnaga, oleks väga raske.”
Emor küsitles 24. aprillist 15. maini ERR-i uudistetoimetuse tellimusel 883 valimisealist kodanikku. Kasutatakse ainult nende vastajate
andmeid, kel oli erakondlik
eelistus. See muudab reitinguprotsendid võrreldavaks
riigikogu valimiste tulemustega. Mais oli „ei oska öelda”
vastuste osakaal 40%. 1 ERR

Linn otsustas
siiski Kalamaja
päevi toetada
Kuigi algul tundus, et Põhja-Tallinna valitsus jätab sel
nädalavahetusel toimuvad
Kalamaja päevad rahalise
toeta, otsustasid linnaosa võimud eile asumipeo korraldamisele siiski õla alla panna.
Põhja-Tallinna linnaosa avalike suhete nõunik Katrin Hinrikus kinnitas eile õhtul, et Telliskivi seltsile otsustati Kalamaja päevade korraldamiseks
eraldada 600 eurot.
Kalamaja päevade projektijuht Merje Olm Telliskivi seltsist ütles, et neil on linna viimasel minutil tulnud positiivse rahastamisotsuse üle väga
hea meel. „Saame osa vahepeal
kärbitud kokkuleppeid uuesti üle vaadata,” märkis Olm.
Kui Kalamaja päevade kärbitud eelarve jääb 8000 euro
kanti, siis linnaosa enda poolt
samuti laupäeval Stroomi rannas korraldatava Põhja-Tallinna päeva maksumust ei avaldanud, viidates, et ürituse eelarve
pole veel paigas. 1 Ulvar Käärt
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Keefiri-kamašašlõkk,
Maks & Moorits,
1 kg / neto 800 g, 6,24/kg
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49
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Filtri- või presskannukohv,
keskmine röst, Löfbergs Lila,
500 g, 7,18/kg

Ökoloogiline mustikapüree banaani ja
vaniljega, õuna- ja pirnipüree vaarikatega
või ploomi- ja virsikupüree riisiga,
Plum Baby, 100 g, 12,90/kg

0

2

1

0

39

09

25%

Maasika-õunajook või
pirni-õunajook Draakon, Põltsamaa,
200 ml, 1,45/L

Toodetud Eestis

3

09

32%

E-vaba täissuitsuvorst,
Oskar,
270 g, 7,74/kg

Ei ole müügil Pääsküla Koduselveris

89
2

55

36%

7

99

23%

Mähkmed Comfort Fit Megapack Maxi (4),
7–14 kg 84 tk/pk, Maxi+ (5), 10–16 kg
80 tk/pk või XL (6), 12–22 kg 74 tk/pk,
Libero, 0,19/tk, 0,20/tk, 0,22/tk

29

340

Tualettpaber Deluxe Pure White,
3-kihiline, Zewa,
8 rulli/pk, 0,27/rull

Meierivõi soolata,
Valio,
500 g, 5,98/kg

29

26%

2

15

33%

10 49 23%

Vahukoore-maasikatort,
Pihlaka,
1 kg

1

49

25%

Pasta Torti, Spaghetti või Macaroni,
Panzani,
1 kg

195

23%

Sweet & Sour rohelise ja punase pipraga,
Spicy pipraga või ananassiga, Uncle Bens,
400 g, 3,73/kg

Piltidel on illustreeriv tähendus ja pakkumine kehtib kuni kaupa jätkub.
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ERM-i ehitus loob
konnadele paradiisi
Fotod: Jassu Hertsmann

Ruhnu saarele
tuuakse Taanist
50 mägiveist
Šoti mägiveiste abiga
taastatakse haruldastele
kõredele ja niidurüdidele
sobilik elupaik.
Ulvar Käärt

ulvar.kaart@epl.ee

350 meetrit mehi, masinaid, sarruseid, betooni, puitu – nii valmib Eesti sajandi ehitis, mida on oodatud rohkem kui sada aastat.

Rammimismasinal meeste kohal on 5000 kilo raskune vasar, et
kokku 1500 vaiale peale koksata.

Reportaaž
Rein Sikk

Raadi, Tartu

Raadil pesitsevad konnad
on Eesti Rahva Muuseumi
ehitamise ajal peamised
keskkonnasõbralikkuse
indikaatorid.
Maa väriseb, kui viietonnine
löögirusikas vaia virutab. Maa
väriseb tuntavalt, kui kaks viietonnist rusikat vaiu virutavad
ja maa sisse suruvad. Maa lausa vappub nagu maavärina
ajal, kui kogunisti kolm kraanade löögirusikat korraga üheteistkümne meetri pikkuseid
vaiu virutavad. Kokku tuleb
Eesti Rahva Muuseumi ehitusel maasse rammida 1500 vaia.
Sada aastat on eestlased
seda ehitust oodanud, nüüd
on töö viimaks alanud. Täna
on kaugusse kaduval – 350
meetri pikkusel ERM-i hoone alusel platsil ametis ligi
kuuskümmend meest. Varsti-varsti saab püsti vaateplatvorm, kuhu iga huviline võib

ronida, et siis poolt kilomeetrit
ehitustandrit kõrgemalt kaeda. Kujutleda, et kui ERM-i
2016. aastaks valmiv peahoone otsa peale püsti tõsta, siis
on see kõrgem kui Munamägi! Pealegi on hoone nii suur,
et asub korraga nii Tartu linna kui ka Tartu valla territooriumil. Hämmastav!
Bensiiniving, keevituslõhn,
betoonisegu aroom, tolmukirmed, õitsemalöönud too-

Hoone on nii suur,
et asub korraga nii
Tartu linna kui ka
valla territooriumil.
mingate hõrk lõhn. Parfüüm
„ERM”, täis ootusärevust,
lootust. Aga võib-olla mõnede jaoks ka küünilist kahtlust,
et kellele tobedale suurusehullule küll seda maja vaja on?
Milleks matta miljoneid kümne käpiku ja kahekümne õllekapa eksponeerimise tarvis?
Riigi Kinnisvara AS-i projektidirektor Peeter Mauer
haarab huvilisel käisest, viib

Koht, kuhu maeti ajalugu – nurgakivi asukoht, mis pole
tegelikult sugugi nurgas, vaid pigem fuajee piiril.

lennuvälja aegsete mullavallide veerde. Surub näpu suule, teeb suured silmad, on suisa tunda, kuis ta kõrvadki kikki ajab. Ning see algab!

Pärisperemeeste hääl
See on sajahäälne konnakoor, mis hiigelehitusest pelgalt sadakonna meetri kaugusel lauluks hoogu võtab. Ja
siis kevadpäikese lõõsas, ehitusmürina taustal kõrihäälselt
krooksub ja oma kurinaid üle
ehitusplatsi laseb. Pärisperemehed teevad häält.
Mauer teab, et ERM-i uue
hoone jaoks tehtud uuringute sekka mahtus ka konnade
eluolu tudeerimine. Mitte selle pärast, et ERM-i esimene,
teostamata jäänud projekt kandis nime Põhja Konn. Konnad
on olnud Raadi järves juba
ammusest ajast. Järv, kanalid, aga eriti militaarlennuvälja
ümbrusse rajatud tiigid andsid
elu- ja sigimislusti. Samal ajal
on konn tundlik liigsete helide ja reostuse vastu. Tänane
konnakoor ehitusmüra taustal
tähendab: kõik on hästi, ehitajad on omaks võetud. Kõik
peab nii jäämagi. 1

Tulevane ERM
arvudes
•• Projekti realiseerimise aeg:
2013–2016.
•• Muuseumi eeldatav avamine: oktoober 2016.
•• Territooriumi pindala 41 ha,
ehitusalust pinda 21 973 m²
•• Muuseumi tuleb 6300 m²
näituste ala, 6400 m² avalikku
ala, 1000 m² kohvikut ja restorani, 7500 m² hoidlaid.
•• Ehitus maksab koos parklate ja maja ümbritseva maaala korrastamise, haljastamise ning sisutusega ligi
4 863 000 000 eurot, millele
lisandub käibemaks.
•• Ehituse peatöövõtja on
Fund Ehitus.

Täna Delfis:
Ühistransport
maakohtades mida toovad
endaga kaasa
“tellimusliinid”?

Täna lähevad Ruhnu saarel
lahti suured talgud, mis kulmineeruvad laupäeval, kui
peaksid pärale jõudma saare
ajaloo esimesed 50 šoti mägiveist. Loomad tuuakse saarele taastatavaid rannaniite
hooldama.
Kohalikuna looduskaitseliselt väärtuslike niitude korrastamisprojekti juhtiv Jüri
Keskpaik rääkis, et Ruhnu lõunaosas Holma ja Süstaku nina
vahel on kavas taastada ühtekokku 113 hektarit rannaniite.
Tegemist on ligi pool sajandit
niitmata-karjatamata piirkonnaga, kus on võimust võtnud
roostik ja võsa.
Looduskaitse alla kuuluvate niitude taastamise mõte
tekkis ruhnlastel koostöös
Eestimaa looduse fondiga
ja selleks kirjutati projekt,
mis keskkonnainvesteeringute keskuse kaudu rahastamist leidis.
Keskkonnaameti Hiiu-Saare-Lääne regiooni juht Kaja
Lotman ütles, et rannaniitude
taastamine on hädavajalik eeskätt saarel säilinud haruldaste konnade kõrede ja
seal nähtud kadumisohus
tiivuliste niidurüdide pärast.
Need mõlemad rannaniitudele
omased liigid kuuluvad Eestis
ohustatuse tõttu rangeima
kaitse alla. „Viimati kuulsid
kohalikud kõrede hääli 2011.
aastal, mistõttu loodame väga,
et nende populatsioon on päästetav,” tähendas Lotman. Kuigi
kõnealust niiduala pole pikka
aega kasutatud, on uuringud
Lotmani sõnutsi näidanud, et
see on siiski taastamiskõlblik.

Täna hakkavad kolmteist ELF-i
talgulist veistele aedikut ehitama ning laupäeval peaksid
neile appi tulema veel paarkümmend ruhnlast ja nende sõpra.
Keskpaik tunnistas, et
Ruhnu väikese alla 60 püsielanikuga kogukonna kohta on
nii talgute, veiste saabumise
kui ka rannaniidu taastamise näol tegu omamoodi suursündmusega. „See annab saareelule uue mõõtme, toob
kohalikele tegevust juurde,”
märkis Keskpaik.

Saabuvad homme
Taastatavatele niitudele toodavad puhtatõulised täiskasvanud šoti mägiveised saadi Taanist hanke tulemusel.
Kuuldavasti on veiste taanlasest omanik rõõmus, et temalt
soetatud loomad hakkavad
Eestis looduskaitse huvides
niitusid hooldama. Viiskümmend veoautole pandud mägiveist peaksid jõudma homme
laevaga Munalaiu sadamasse,
kust Kihnu parvlaev nad Ruhnu toimetab.
Ruhnu rannaniitude taastamise projekt kestab viis aastat ja läheb koos mägiveiste
soetamisega maksma ligi
180 000 eurot. 1

Mägiveised peaksid Ruhnu
rannaniidud taas roostikust
puhtaks tegema.

Toimub tornide
linnuvaatluspäev
Kas teadsid,
et…
Sel laupäeval toimub Eesti ornitoloogiaühingu eestvõttel tornide linnuvaatluspäev. Seekord juba kolmandat
korda toimuva ürituse piires
ootavad juhendajad linnusõpru üle Eesti ühtekokku kuueteistkümnes tuntumas vaatlustornis.
Kõigil linnuhuvilistel on
võimalik koos asjatundjatega
sulelisi vaadelda ja paremini tundma õppida. Loomulikult räägitakse ka niisama linnujuttu.

Huvilised ei pea end enne
registreerima. Igas vaatlustornis peetakse ka liiginimekirja, mille järgi selgitatakse
välja Eesti kõige linnuliigirikkam vaatlustorn.
Ürituse korraldajad märgivad, et huvilised võivad linnuvaatlust omal käel teha ka vaatlustornides, kus asjatundlikke
juhendajaid ootamas pole. Sellisel juhul tuleks vaatlustulemused edastada e-kirjaga laupäeva õhtul hiljemalt kell 17
aadressil mariliis.martson@
gmail.com.
N-ö mehitatud tornide kohta leiab täpsemat infot ornitoloogiaühingu kodulehelt
www.eoy.ee. 1 Ulvar Käärt

v

välismaa

Eesti Päevaleht, reede, 17. mai 2013, toimetaja: Kelli Seiton, tel: 680 4400, e-post: uudised@epl.ee

Kolmandik rootslastest tahab NATO-sse
NATO-ga liitumist pooldavate rootslaste arv on alates 2011.
aastast suurenenud 9% võrra,
selgub värskest küsitlusest, mille avaldas ajaleht Svenska Dagbladet. 32% vastanutest teatas,

7

Obama lasi USA maksuameti juhi lahti

et on Rootsi NATO-ga liitumise
poolt. Kaks aastat tagasi oli pooldajaid ainult 23%. NATO-sse mittesoovivate rootslaste osakaal
on langenud vaid pooleni vastanutest. Delfi

USA president Barack Obama vabastas töölt maksuameti tegevjuhi Steven Milleri, kuna
oli selgunud, et amet oli kontrollinud opositsiooniliste vabariiklaste rühmituste esindajaid

erilise põhjalikkusega. Obama
ütles pressikonverentsil, et tema
korraldusel oli rahandusminister Jack Lew nõudnud Millerilt lahkumisavaldust ning selle
rahuldanud. ERR

Soome abielupaarist
pantvangide sõnul
koheldi neid hästi
Jeemenis pantvangis
olnud austerlase ja
soomlaste kirjeldused
vangistusest on vastakad.
Kaivo Kopli

kaivo.kopli@epl.ee

Detsembris Jeemenis röövitud
ja eelmisel kolmapäeval vabastatud soomlased Atte ja Leila
Kaleva kinnitasid eilsel pressikonverentsil, et olusid arvestades koheldi neid hästi. Nendega koos röövitud austerlase Dominik Neubaueri sõnul
hoiti teda aga kohutavates tingimustes.
Leila Kaleva ütles, et nad
ei soovi rääkida vabastamise
üksikasjadest. „Omaani sõpradele sai niimoodi lubatud,”
lisas abikaasa Atte. Pantvangid vabastati Omaani võimu-

de abiga. Küsimusele lunaraha kohta vastas Leila, et „võimalikust maksmisest ei tea
meie midagi”. Soome ja Austria ametiisikud on maksmist
eitanud, Austria meedias aga
väideti eile, et näiteks Leila
eest tasus osa lunaraha tema
kindlustusfirma. „Mõnel korral oli hirm, jätsime teineteisega hüvasti,” meenutas Leila.
Mõlemad kinnitasid, et nende vastu ei kasutatud füüsilist vägivalda. Atte lisas, et nad
kartsid, aga mitte kogu aeg.

Erinevad tingimused
Mõni päev pärast pantvangide vabanemist kirjutas Austria
väljaanne Kurier, et soomlaste ja austerlase hinnangud on
vastuolus. Jõudnud kodumaale, teatasid soomlased, et neid
koheldi hästi, nad said süüa ja
juua ning ka ravimeid. Kuid

Euroametnikud:
palk on meie püha
eraomand!

Raimo Poom

tu, mis nende arvates on väga
ebaõiglased. Näiteks tuleb selle EL-i institutsiooni töötajatel arvestada pensioniea tõusuga 63. eluaastalt 67. eluaastani.
Ja väga paha on ka töötundide
arvu kasv nädalas 37,5-lt 40-ni.

Veebruaris leppisid Euroopa
Liidu riigijuhid läbirääkimistel lõpuks kokku uues uniooni
seitsmeaastases eelarvekavas.
Nagu teada, otsustasid majandushädadega võitlevad riigijuhid EL-i institutsioonide algul
soovitud eelarve mahtu kokku
tõmmata. Seega tuli ka kärpida – muu hulgas tähendas see
püksirihma pingutamist EL-i
kõikvõimalike ametkondade
ja ametnike jaoks, kelle palgakuludelt tuleb seitsme aastaga
maha võtta kokku ligi 1,5 miljardit eurot.
Kui Euroopa Komisjoni
ametkonnad on siiani lihtsalt
vaikselt nurisenud, siis liikmesriikide esindajaid Brüsselis teenindava Euroopa nõukogu töötajad taovad aktiivselt
protestitrumme. Nad on juba
mitu korda streikinud ja alustasid eile järjekordset tööseisakut, et protestida kärbete vas-

Ähvardatakse kohtuga
Nüüd üritatakse ka läbirääkimisi liikmesriikide esindajatega, kes on nõukogu töötajate
tööandjateks. Kuid Brüsselis
tegutseva internetiväljaande
E Uo b s e r v e r a v a l d a t u d
materjalide järgi on seisukohad karmid. Väljaanne sai jaole ametnike koostatud juriidilisele memorandumile, kus
ähvardatakse koguni kohtuga.
„Plaanitavad meetmed tähendaksid erakordseid muutusi
EL-i töötajate töötingimustes,” märgitakse dokumendis
ja lisatakse, et pole kindel, kas
need ei riiva ametnike „fundamentaalseid põhiõigusi”, mispuhul võiks EL-i kohus need
tagasi lükata.
Memos teatatakse, et kõik
Euroopa töötajad on kaitstud
„kokkulepitu tagasiulatuva kärpimise eest”, sest seda nõuab
EL-i põhiõiguseks olev „eraomandi kaitse printsiip”. 1

Osa EL-i ametnikke
võitleb palgakärbete
vastu oma õiguseid
huvitavalt põhjendades.
raimo.poom@epl.ee

austerlane rääkis väga halbadest tingimustest ja ka riigi välisministeerium kirjeldas
pantvangide olukorda „katastroofilisena”.
Nii väitis Neubauer ka eile
avaldatud usutluses väljaandele news.at. Ta ütles, et teda
koheldi halvasti ja hirmutati
valehukkamistega. Teda olevat hoitud pimedas savihoones ahelais, valvuriteks kaks
relvastatud meest. Joogivesi
oli räpane, onn kubises madudest, skorpionidest ja putukatest. Neubauer lisas, et füüsilisi
vigastusi ta ei saanud ja on ka
psüühiliselt toibumas.
Soome välisministri Erkki
Tuomioja selgitusel võisid erinevad kirjeldused tulla sellest,
et pantvange ei hoitud kogu
aeg koos. Atte Kaleva ütles, et
Neubauer oli neist eraldi viis
nädalat. 1

Leila Kaleva ütles eile, et nende suhtes vangistuses vägivalda ei kasutatud.

Foto: AFP/scanpix

Austria ja Soome vahel võis olla hõõrumisi
Austria Kurier väitis, et Austria ja
Soome võimude koostöö pantvangide vabastamisel ei sujunud
sugugi nii hästi, nagu ametlikult
väljendati. Tõenäoliselt esines
erimeelsusi just luureametkon-

dade vahel. Soome hoiak olevat
olnud üleolev ja koostöövõimetu.
Ka olevat Kurieri andmeil umbes
kolme kuu eest tekkinud olukord,
kus Austria oli juba välja saatmas
erilennukit, et vabastatavad pant-

vangid ära tuua, kuid vastuolud
Soome esindajatega nurjasid
ettevõtmise. Mõlema riigi esindajad lükkasid väited erimeelsustest ümber ega kinnitanud väidet
vabastamise nurjamisest.

TEADE

TEADE

Vopak E.O.S. AS detailplaneeringu eskiisi ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise programmi avalikustamisest ja avalikust arutelust

Vesta Terminal Tallinn OÜ detailplaneeringu eskiisi ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise programmi avalikustamisest ja avalikust
arutelust

Viimsi Vallavalitsus teatab perspektiivse Lonessa naftasaaduste terminali
detailplaneeringu (DP) eskiisi ja keskkonnamõju strateegilise hindamise
(KSH) programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.
Viimsi Vallavolikogu 15.05.2012. a otsusega nr 26 algatati Allika I, Allika II,
Allika, Muuga, Muuga I, Hansumäe 1, Lasti tee 15, Lasti ja Lasti I kinnistutel
AS Vopak E.O.S. perspektiivse naftasaaduste terminali (Lonessa terminal) DP
koostamine, kinnitati DP lähteseisukohad ning algatati KSH ja riskianalüüsi
koostamine. DP eesmärgiks on välja selgitada võimalused Muuga
sadama lääneosas paikneva Lonessa naftasaaduste terminali mahutipargi
ehitusõiguse suurendamiseks kogumahuni kuni 460 000 m3 ja määrata
planeeringuala maakasutus- ja ehitusõiguse tingimused. Perspektiivses
terminalis soovitakse käidelda vedelaid naftasaadusi kuni 6 mln t/a, sh kuni
5 mln tonni masuuti ja kuni 1 mln tonni toornaftat aastas. DP koostamise
käigus viiakse kavandatava tegevusega kaasnevate mõjude olulisuse ja
ulatuse väljaselgitamiseks läbi KSH keskkonnamõju hindamise täpsusega
ning teostatakse riskianalüüs. Kavandatava tegevusega ei kaasne piiriülest
keskkonnamõju.
DP eskiisi ja KSH programmi avalik väljapanek toimub 20.05.2013
kuni 10.06.2013. a. Nimetatud ajavahemikul on võimalik dokumentidega
tutvuda paberkandjal: Viimsi Vallavalitsuses (Nelgi tee 1, Viimsi vald); Vopak
E.O.S. AS-i kontoris (Pirita tee 102, Tallinn); Ramboll Eesti AS-i kontoris (Laki
34, Tallinn). Elektroonselt on dokumendid kättesaadavad Ramboll Eesti AS-i
kodulehel http://lonessa.ramboll.ee ja Viimsi Vallavalitsuse kodulehel www.
viimsivald.ee.
DP eskiisi ja KSH programmi kohta on õigus igaühel esitada
ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult kuni 10.06.2013. a
Viimsi Vallavalitsuse aadressil (Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Viimsi vald) ja
e-postiga info@viimsivv.ee.
DP eskiisi ja KSH programmi avalik arutelu toimub 12.06.2013. a
algusega kell 17.00 Muuga sadama peahoones (Maardu tee 57, Maardu).
Avalik arutelu toimub samaaegselt (ühe koosolekuna) Vesta Terminal Tallinn
OÜ naftasaaduste terminali DP eskiisi ja KSH programmi avaliku aruteluga.
DP ja KSH algataja ning DP kehtestaja on Viimsi Vallavolikogu ning DP ja KSH
koostamise korraldaja Viimsi Vallavalitsus, kontaktisik: Eleri Kautlenbach
(eleri.kautlenbach@mail.ee). Arendaja on Vopak E.O.S. AS; kontaktisik Aivar
Lääne (aivar.laane@vopakeos.com). DP ja KSH koostaja on Ramboll Eesti AS
koostöös Ramboll Finland OY-ga; kontaktisik Eike Riis (KSH juhtekspert, eike.
riis@ramboll.ee). KSH järelevalvaja on Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla
regioon (Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn; e-post harju@keskkonnaamet.ee).

Viimsi Vallavalitsus teatab Muuga sadamas Koorma 2a ja Virna 3
kinnistutel Vesta Terminal Tallinn OÜ perspektiivse naftasaaduste terminali
detailplaneeringu (DP) eskiisi ja keskkonnamõju strateegilise hindamise
(KSH) programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.
Viimsi Vallavalitsuse 28.01.2011. a korraldusega nr 53 algatati Muuga
sadamas Koorma 2a ja Virna 3 kinnistutel Vesta Terminal Tallinn OÜ
perspektiivse naftasaaduste terminali (Vesta terminal) DP koostamine,
kinnitati DP lähteülesanne ning algatati KSH ja riskianalüüsi koostamine. DP
koostamise eesmärk on Koorma tn 2a ja Virna tn 3 kinnistute ehitusõiguse
muutmise väljaselgitamine: ehitusalusele pinnale kuni 85% Koorma tn
2a kinnistul ja kuni 75% Virna tn 3 kinnistul ning 15 meetri asemel kuni
50 meetri kõrguste ehitiste rajamine, sealhulgas kuni 35 meetri kõrguste
naftasaaduste mahutite rajamine. DP koostamise käigus viiakse kavandatava
tegevusega kaasnevate mõjude olulisuse ja ulatuse väljaselgitamiseks läbi
KSH keskkonnamõju hindamise täpsusega ning teostatakse riskianalüüs.
Kavandatava tegevusega ei kaasne piiriülest keskkonnamõju.
DP eskiisi ja KSH programmi avalik väljapanek toimub 20.05.2013
kuni 10.06.2013. a. Nimetatud ajavahemikul on võimalik dokumentidega
tutvuda paberkandjal: Viimsi Vallavalitsuses (Viimsi, Nelgi tee 1), K-Projekt
AS-i kontoris (Tallinn, Ahtri 6a) ja OÜ E-Konsult kontoris (Tallinn, Laki 12).
Elektroonselt on dokumendid kättesaadavad OÜ E-Konsult kodulehel
www.ekonsult.ee ja Viimsi Vallavalitsuse kodulehel www.viimsivald.ee.
DP eskiisi ja KSH programmi kohta on õigus igaühel esitada
ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult kuni 10.06.2013. a
Viimsi Vallavalitsuse aadressil (Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Viimsi vald) ja
e-postiga info@viimsivv.ee.
DP eskiisi ja KSH programmi avalik arutelu toimub 12.06.2013. a
algusega kell 17 Muuga sadama peahoones (Maardu tee 57, Maardu).
Avalik arutelu toimub samaaegselt (ühe koosolekuna) perspektiivse Lonessa
naftasaaduste terminali DP eskiisi ja KSH programmi avaliku aruteluga.
DP ja KSH algataja on Viimsi Vallavalitsus, DP kehtestaja on Viimsi
Vallavolikogu ning DP ja KSH koostamise korraldaja on Viimsi Vallavalitsus,
kontaktisik: Eleri Kautlenbach (eleri.kautlenbach@mail.ee). Arendaja
on Vesta Terminal Tallinn OÜ (Õli tn 3, Maardu), kontaktisik Valter Aman
(vaman@vestaterminal.ee). DP koostaja on K-Projekt AS, kontaktisik Liisi
Hallikma (liisi.hallikma@kprojekt.ee), KSH koostaja on OÜ E-Konsult,
kontaktisik Aide Kaar (aide.kaar@ekonsult.ee). KSH järelevalvaja on
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon (Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn;
e-post harju@keskkonnaamet.ee).
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majandus

kindlustajad hoiatavad seaduseelnõu eest
Kindlustusmaaklerite liit hoiatas, et kui uus liikluskindlustuse
seaduse eelnõu praegusel kujul
jõustub, hüvitaks kindlustusselts
liikluskahju ettevõtjatele käibemaksuta. Praegu kehtiva süstee-

mi kohaselt tasub kindlustusselts
hüvitise remondiettevõtte arve
alusel koos käibemaksuga, eelnõu järgi tasub kahjukannataja
arve ise ja selts hüvitab arve käibemaksuta. EPL

Ohtlikud ehitused

Viimsele teekonnale

rikkumist tuvastas tööinspektsioon üleeilsel
reidil ehitustelt. Neist 37 puhul
tuli töö peatada või töövahendi
kasutamine keelata. Delfi

Eile saadeti viimsele teekonnale Muuga sadamas asuva DBT
väetiseterminali juht, neli aastakümmet transpordi, logistika
ja transiidi valdkonnas tegutsenud Vladimir Volohhonski. EPL

196

Kägistavad maksud toovad soo
tulevad peredega, siis tähendab see sama suure inimhulga Eestisse kolimist, kui
elab Tallinnas Õismäel – üle
40 000 inimese.
„Soome maksusüsteem
sobib
suurkorporatsioonidele
Andres Reimer
ja väikeettevõtja ei suuda ellu
andres.reimer@epl.ee
jääda,” ütles SEKE aseesimees
Eestisse tulekut kaalub 15 000 Kare Uotila. „Tingimused on
Soome väikeettevõtjat, kes ettevõtja jaoks Eestis palju
otsivad Tallinnas soodsat äri- soodsamad, sest bürokraatiat
keskkonda. Sellise väite esi- on tänu elektroonilisele asjatas Soome ettevõtjate klubi ajamisele palju vähem.”
Tasub osa saada Euroopa
SEKE, mis korraldab Viru
Liidu poolt Eestile
ohtralt makstavast
abirahast, ettevõtEestisse soovivad tulla nn
luskulud on madalad, mõnel tööotsimikroettevõtjad, kus perekond on endale tööandjaks. jal on kaks kõrgharidust ja ta valdab
mitut keelt, kohahotellis õppepäevi kolida soo- liku teenindussektori tase
vivatele rahvuskaaslastele.
on uutele tulijatele võimaluKlubi kinnitusel alustab si pakkuvalt madal – niimoo90% nende seminaridel osale- di kirjeldab SEKE koduleht
jatest Eestis ettevõtlust. Ees- Maarjamaa eeliseid. Eestis
tisse soovivad tulla nn mikro- tegutseb üle 100 000 ettevõtettevõtjaid, kus perekond on te, millest üle 4000 kuulub
endale tööandjaks. Kui nad soomlastele.

Õismäe jagu soomlasi
kolib järgmise kolme
aastaga Eestisse, väidab
Soome ettevõtjate klubi.

Tallinna Kesklinna Valitsus

Jokinen on töötanud Rootsis, Uus-Meremaal, Šveitsis ja Inglismaal, kuid eluga on ta kõige rohkem rahul Eestis.

TEATAB

Tallinna Kesklinna Valitsus teatab, et 10.06-17.06.2013 on Tallinna Kesklinna Valitsuses võimalik
tutvuda Pirita tee 56 // 58 // 60 // 62 // 64 // 66 // 68 // 70 // 72 // 72a // 74 // 76 kinnistu ja lähiala
detailplaneeringu eskiisiga. Kesklinnas asuva planeeritava maa-ala suurus on 5,54 ha. Detailplaneering
soovitakse koostada eesmärgil määrata Pirita tee 56 // 58 // 60 // 62 // 64 // 66 // 68 // 70 // 72 // 72a
// 74 // 76 kinnistule ehitusõigus kolme kuni 3 maapealse korrusega hoone rajamiseks ja olemasolevate
hoonete säilitamiseks. Lisaks määratakse planeeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede,
parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Detailplaneeringu materjalidega saab
ülalnimetatud ajavahemikul tutvuda tööpäeviti Tallinna Kesklinna Valitsuses Nunne tn 18 hoovimajas toas
32 esmaspäeval 8.15-18.00, teisipäevast neljapäevani 8.15-17.00 ning reedel 8.15-16.00. Detailplaneeringu
materjalidega on võimalik tutvuda ka Tallinna linna planeeringute registris http://tpr.tallinn.ee/tpr/
(Internet Exploreri vahendusel)

Tallinna Kesklinna Valitsus

TEATAB

Tallinna Kesklinna Valitsus teatab, et 10.06-17.06.2013 on Tallinna Kesklinna Valitsuses võimalik tutvuda
Pärnu mnt 113 // Rapla tn 1 ja Rapla tn 3 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu eskiisiga. Kesklinnas
asuva planeeritava maa-ala suurus on 0,22 ha. Detailplaneering koostatakse eesmärgil liita Pärnu mnt 113
// Rapla tn 1 ja Rapla tn 3 kinnistud, määrata ehitusõigus moodustatavale ärimaa sihtotstarbega krundile
kuni 13 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega ärihoone rajamiseks ning krundi kasutamise tingimused.
Detailplaneeringu materjalidega saab ülalnimetatud ajavahemikul tutvuda tööpäeviti Tallinna Kesklinna
Valitsuses Nunne tn 18 hoovimajas toas 32 esmaspäeval 8.15-18.00, teisipäevast neljapäevani 8.15-17.00
ning reedel 8.15-16.00. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda ka Tallinna linna planeeringute
registris http://tpr.tallinn.ee/tpr/ (Internet Exploreri vahendusel)

Haabersti Linnaosa Valitsus

TEATAB

Tallinna Linnavolikogu 8. aprilli 2010 määruse nr 21 „Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa
kaubandustegevuseks kasutusse andmise kord“ alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 23. jaanuari
2013 määrusega nr 4 „Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks üürile andmiseks
korraldatava eelläbirääkimistega pakkumise alghinnad ja üüri määr otsustuskorras üürile andmisel“
ja linnaosa vanema 13.05.2013 korralduse nr 1-6/46 alusel kuulutab Haabersti Linnaosa Valitsus välja
linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmiseks eelläbirääkimistega pakkumise püsiva müügikohta
(kioski) paigaldamiseks tähtajaga kuni 5 aastat. Üürile antavate linnarajatiste asukoht ja suurus: haljasala
Õismäe tee 9 ees (Ehitajate tee 107 kõrval) püsiva müügikoha (kioski) paigaldamiseks üldpinnaga kuni
20 m2, funktsioon kaubandus .
Pakkumise alghind on 7,7 eurot ühe m2 kohta kuus ning linnarajatis antakse kasutusse püsiva müügikoha
(kioski) paigaldamiseks tähtajaga kuni 5 aastat.
Osavõtjatel esitada pakkumised 31. maiks 2013 kella 10.00-ks Haabersti Linnaosa Valitsusse, Tallinn, Ehitajate
tee 109A, kabinet 205, kinnises ümbrikus märgusõnaga “Linnarajatise konkurss”.
Pakkumise teade on avaldatud Tallinna Linnavalitsuse veebilehel
http://www.tallinn.ee/est/ametlikud_teated

Foto: Rauno Volmar
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Eesti Päevaleht, reede, 17. mai 2013, toimetaja: Aare Reivart, tel: 680 4400, e-post: majandus@epl.ee

Eesti ja Soome vaidlus seab LNG terminali ohtu
Kui Eesti ja Soome ei jõua juuni lõpuks regionaalse veeldatud maagaasi terminali asukohas omavahel kokkuleppele, satub selle ehitus küsimärgi
alla. Peaminister Andrus Ansipi

sõnul ei pruugi seejärel projekti
jaoks vahendeid olla. Terminali
võimalikud asukohad on Eestis
Muuga ja Paldiski ning Soomes
Inkoo. Majandusministeerium
toetab Paldiskit. EPL

mlased Eestisse
Varem hotellinduses töötanud
Antti Jokinen avas mullu pealinna kunagise tuntuima viinapoe kohal baari Tallinn Lounge. Ta valab ise õlut ja peseb
tualettruumi – võrdväärselt
teiste baari töötajatega. „Iga
nädal istub siin baaris soomlasi, kes küsivad, kuidas Eestis äri alustada,” rääkis Joki-

nen. „Olen töötanud Rootsis, Uus-Meremaal, Šveitsis,
Inglismaal, kuid jäin Eestisse
pidama. Soomes on igasuguste lubade saamine nii kallis ja
aeganõudev. Eestis teed kõik
asjad ära arvutis ja maksusüsteem ei tapa sind.”
Soome–Eesti kaubanduskoja esimehe Sami Seppä-

kommentaar

Ebareaalne nägemus
Marina Kaas
EVEA asepresident

Soome ettevõtluskultuur on
väga kõrge ning 15 000 ettevõtliku soomlase kolimine Eestisse oleks meie jaoks väga hea
uudis. Kahjuks ei pea ma Eestis
tegutsevate Soome ettevõtjate
arvu kolme aastaga neljakordistumise prognoosi realistlikuks.
Et toimuks nii massiline ettevõtjate kolimine, peaks Soomes

riigisisesel tasemel tehtama väikeettevõtjatele äärmiselt vaenulikud otsused, lõppema kvalifitseeritud tööjõu äravool Eestist, aeglustuma palgakasv Eestis ning Eesti peab säilitama
positsioone maksukonkurentsis.
Minu teada toimuvad Soomes
vastupidised arengud maksupoliitika muutmiseks ettevõtjasõbralikumaks. Peale selle on Eesti
maksukoormus nii tööjõu mõttes kui ka tervikuna päris kõrge.

neni kinnitusel võib nõustuda SEKE väitega, et Soome
maksuseadused on kujundatud suurkorporatsioonide
jaoks, muutes väikeettevõtja
elu raskeks. Kuid sellegi poolest välistab Eestis juba aastaid Elisat juhtinud Seppänen väikeettevõtjate massilise
ületuleku. „Ma ei usu, et üksnes Soome päritolu annab ka
suure kogemusega ettevõtjale
siin mingisuguse eelise,” lausus Seppänen. „See pole nii
mustvalge, et madalam maksukoormus muudab soomlased Eestis edukaks.”
SEKE väitel ootavad kümned soomlased juba praegu
järjekorras, et leida Tallinnas
mugavat kahetoalist korterit.
„Soomlasi pole järjekorras
ootamas,” tõdes Pindi Kinnisvara juht Peep Sooman.
Ober Hausi kinnisvarabüroo kinnitusel huvituvad
soomlased Tallinna kesklinnas
heas korras kuni 100 000 eurot
maksvast kahetoalisest korterist ja korterid ostetakse tavaliselt üüritulu teenimiseks. 1

Telli Eesti Päevaleht
ja võida kodusisustust
Sotkast!
Peaauhinnaks 3000 € eest kaupa omal valikul.

Loosimine toimub juba 20. mail!

Uus tööandjate juht:
madal palk ei ole
ettevõtjate huvides
Vastne Eesti tööandjate keskliidu juht Toomas Tamsar rääkis oma plaanidest.
••Palkadest
Võimalikult palju inimesi miinimumpalgal ei ole ettevõtjate huvides.
Ettevõtjate huvides on luua
rohkem väärtust iga töötatud tunni kohta ehk müüa
rohkemate eurode eest kaupa või teenust. See teeb rikkamaks ettevõtjad ja see võimaldab ka palku rohkem tõsta. Jama on selles, et alati hästi
ei oska. Ei oska juhid ega töötajad. Mõnikord pole ka raha.
Kui ise ei oska või pole õigete oskustega inimesi, siis on
variant õppida või tuua inimesed mujalt maailmast sisse.
••Tööjõust
Eesti rahvas on ajaloos haiget saanud, seega me kardame võõraid. Iga sada võõrast
tundub Eestile ohtlik.
Eesti rahvas ei kasva. Ta
vananeb ja rändab välja. Me
kardame seda protsessi, tõmbume küüru ja katame näo ja
küljed, oleme kaitseasendis.
Meie noortele ei meeldi küü-

Toomas Tamsar naeratas
üleeile pärast keskliidu juhiks
saamist kavalalt.

rus ja kaitseasendis inimesed.
Nad tahavad olla osa avatud maailmast ja on ka. Sellises asendis on raske kaugele
vaadata. Ja ei näe kena välja
ka. Eestil on aeg vähem karta
välismaalasi.
Me arvame, et kaitseme
oma kultuuri, kui püüame
Eesti kultuuriruumis status
quo’d hoida. Tegelikult paneme sellega arengu seisma. Ehitades enese ümber puuri, mis

peab kaitsema, loome me puuri, mis ei lase kasvada. Me ei
pea avama oma piire massilisele sisserändele. Selleks pole
ka tarvidust.
••Maksudest
Eesti maksusüsteemi reformi ma teile välja ei paku. See
oleks minust vastutustundetu.
Uues ametis ei saa ma lihtsalt
leheveergudel ideid pakkuda.
Konkreetselt – tööjõumaksud on Eestis kõrged, sellega
ei üllata ma ühtegi ettevõtjat.
Käibemaksu tõstmine 20%ni oli minu arvates mõistlik,
kuigi see, kuidas asja tehti, ei
olnud päris kultuurne. Kõik
me tahaksime, et riik finantseeriks märksa rohkemat, aga
vaat makse ei taha enam maksta. Tööjõu kõrged maksud on
ettevõtlusele koormaks. Pigem
pean õigeks tarbimise maksustamist, seega käibemaksu
vähendamist ma ei toeta. Ma ei
ole näinud sotsiaalmaksu lae
arvutusi. Ei neid, mida teenustemajanduse koda välja pakkus, ega ka neid, millele toetudes valitsus punast tuld näitas. 1 Kadri Paas

Telli ja registreeru:
epl.ee/kodu
Kodupakett sisaldab:
• Eesti Päevaleht E–R
• Uus laupäevaleht LP
• Lugemisvõimalus veebis,
tahvelarvutis ja mobiilis

Lisainfo: klienditugi@lehed.ee või 680 4444
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ARVAMUS

SÕJATSOONIST

SOTSIAALMEEDIAST

VEEBISÕPRADEST

Kuulivest saadab kurja sõnumi igale sealsele mehele
ja naisele: selle lääne inimese elu on kallim-väärtuslikum kui teie viletsad elud.

Sotsiaalmeedia on tugev, kuna ta
esitab meile toorandmed, enne
kui valitsused ja ettevõtted neid
saastata jõuavad.

SÕJAKORRESPONDENT ROBERT FISK (THE INDEPENDENT)

Kogudes palju-palju online-sõpru loome tegelikult enda ja nende vahel distantsi, sest – ei ole
lihtsalt aega arendada mingitki
tähenduslikku suhet nendega

TÜRGI AJAKIRJANIK ERSU ABLAK (HÜRRIYET)

TEOLOOG TOOMAS PAUL (MAALEHT)

MIDA ROHKEM inimene abi vajab, seda vähem toetajaid tal on

Eakaid ohustab üksijäämine
Liili
Abuladze
TLÜ demograafia instituudi
nooremteadur

M

Sugulastest ei piisa
Kuna meeste keskmine eluiga on naiste omast lühem,
on keskmisel eakal mehel ligi
kaks korda suurem tõenäosus
abikaasalt tuge saada kui keskmisel naisel – paljud mehed
lihtsalt ei ela eani, mil abikaasa hakkab tuge vajama. Tihtipeale aga jääbki partner või
abikaasa eakate meeste peamiseks ja ainukeseks suhtluskaaslaseks. Partnerita meestel
on teistest tunduvalt väiksem
tõenäosus oma laste või sõpradega suhelda. Oma osa on
siin sellelgi, et pärast lahkuminekut hoiavad emad lastega tihedamat suhet kui isad.

K

õnealune uuring
näitas veel üht
huvitavat tõika:
mida kõrgem on
inimese haridus, seda suurem ja mitmekesisem on
tema suhtlusvõrgustik, seda
rohkem suhtleb ta erinevate
inimestega ja seda rohkem
on oma suhtlusvõrgustikuga rahul. Põhiharidusega
vanemaealistel inimestel on
üle kahe korra väiksem võimalus omada võrgustikus
sõpru, samuti on nende ini-

HILLAR METSA METSIK MAAILM

meste rahulolu oma suhtlusvõrgustikuga väiksem. Rahulolematuid on 50–64-aastaste
hulgas rohkem kui 80-aastaste hulgas, mis tähendab,
et parema suhtlusvõrgustiku
omamine (suurem inimeste

Paljude eakate meeste peamine ja ainuke
suhtluskaaslane on
partner või abikaasa.
Ei vasta tõele, et
Lõuna-Euroopas suheldakse rohkem või
paremini kui Eestis.
arv, tihedam kontakteerumine, suhete mitmekesisus) ei
tähenda alati seda, et sellega
samavõrra rahul oldaks.
Euroopa kõige mitmekesisem suhtlusvõrgustik on
šveitslastel,
belglastel ja
prantslastel. Enamik
Ida- ja Lõuna-Euroo pa riike, eriti
aga Sloveenia, Hispaania ja Itaalia paistsid silma
kitsa, enamasti vaid
pereliikmetega piirduva suhtlusvõrgustiku poolest. Seega
ei vasta tõele ettekujutus,
et Lõuna-Euroopa riikides

suheldakse rohkem või paremini kui näiteks Eestis.
Analüüs näitas, et austerlaste, ungarlaste, eestlaste ja
portugallaste suhtlusvõrgustikus moodustavad pereliikmed
suurema osa kui teistes maades. Seega võib neid ühiskondi pidada pereliikmetele orienteerituks.

P

õhimõtteliselt võiks
ju eeldada, et perekeskses ühiskonnas
saavad inimesed igapäevaseks hakkama saamiseks
loota lähedaste toetusele.
Kuid nii ei pruugi see olla:
samaealistel pereliikmetel
võivad üheaegselt tekkida
sarnased probleemid.
Pidevalt ei pruugi

saada loota ka laste abile.
Eakad ei tohiks jääda üksinduse lõksu. Selleks on vaja,
et eksisteeriksid kättesaadavad ja erinevad avalikud teenused: sotsiaaltöötajad, koduõed, vabakonna liikmed. Selle kõige poolest kuulub Eesti
mahajääjate hulka.

Pereliikmed vananevad
Perekesksus muudab inimesed
haavatavamaks. Inimesed on
harjunud lootma pereliikmete olemasolule, kuid ka nemad
vananevad ja vajavad toimetulekuks abi. Peale hooldusteenuste parema väljaarendamise

saaks eakaid kaasata tegevustesse – see aitaks suurendada
neis tunnet, et neid vajatakse,
säilitada nende oskusi ja sotsiaalset võrgustikku hilisemas
eas, mis omakorda aitab vältida isolatsiooni. 1
Varem samal teemal:
Andrei Hvostov „Minu elu Annleenaga”, LP 20.4
Tuuli Jõesaar „Suremiseks on
aega kolm aastat ja kuu?”, 30.4
Maimu Berg „Armastus”, EPL 3.5
„Kas Eestisse on vaja hoolduskindlustust?”, EPL 7.5
Mart-Peeter Erss „Vaja on hoolduskindlustust”, EPL 8.5

HOOLDUSDEBATT
•• Andrei Hvostov:

Minu elu Annleenaga, ühe insuldijärgse voodihaige naisega
tähendab muu hulgas seda, et
mul ei saagi olla lapsi. Tema, see
naine, kellel on tulnud viimase nelja aasta jooksul iga päev
mähkmeid vahetada, toita teda
lusikaga, pesta niiskete salvrättidega hõõrudes, ongi minu ja
mu elukaaslase laps. Ainus laps.
See ei ole isiklik tragöödia.
See on ühiskondlik probleem.
Jumala või saatuse eksperiment minu ja minu elukaaslasega tuleb asetada õigele taustale.

•• Mart-Peeter Erss:
Illustratsioon: Illar Mets

ida teha, kui
pärast pikka
ja rasket haigust või muul
ootamatul põhjusel vajame
igapäevaseks toimetulekuks
teiste abi? Ameerika sotsioloog Benjamin Cornwell, kes
on seda teemat uurinud, on
leidnud, et üldjuhul tulevad
meile sel puhul appi pereliikmed. Põhjus – nendega suheldes ei ole vaja nii palju omalt
poolt vastu anda kui suhetes
sõprade ja tuttavatega.
Statistikaameti andmeil
on ligi 14% Eesti 55–64-aastaste inimeste igapäevane toimetulek terviseseisundi tõttu suurel määral piiratud, üle
65-aastaste puhul on see näitaja juba 26,2%. See tähendab, et igapäevatoimetusi on
raske teha igal seitsmendal üle
55-aastasel ja igal neljandal üle
65-aastasel.
Mis siis saab, kui inimene
hakkab abi vajama? Üleeuroopaline eakate, tervise ja pensioniea uuring SHARE näitab,
et kui üle 50-aastane inimene
hakkab vajama kõrvalist abi,
siis esialgu tema suhtlusvõrgustik suureneb. Aga hiljem,

kui abi läheb vaja juba pidevalt, hakkab võrgustik kahanema. Kõige väiksem suhtlusvõrgustik on üle 80-aastastel
inimestel. Samuti jääb meeste
suhtlusvõrgustik naiste omale alla. Väga eakatel on vähem
võimalusi oma suhtluskaaslasi
valida, harvem suhtlemistihedus ja väiksem rahulolu oma
võrgustikuga.

Võib-olla ei suuda Eesti Soome
eeskujul vabastada täielikult inimesi täiskasvanud pereliikmete
ülalpidamise kohustusest, kuid
praegune olukord, kui inimesi
selle kohustuse täitmisega ruineeritakse, ei ole õiglane ega

ka ühiskonna seisukohalt efektiivne. Isegi sellisel juhul, kui jätta perekonnale mingis mõistlikus ulatuses omaosalus ülalpidamiskohustuse kandmisel, on
aeg täiendavate finantseerimisinstrumentide väljatöötamiseks
küps. Tuleb alustada ettevalmistusi rahastamisinstrumendi –
hoolduskindlustuse või -maksu rakendamiseks. Eesti haigekassa näitel võib olla mõõdukalt optimistlik, et kuluefektiivse lahenduse väljatöötamine on
võimalik.

•• Taavi Rõivas:

Lähedased saaksid korraldada
kinnisvara väljaüürimise, mille
arvelt saaks katta hooldekodu
kulud. Meie positiivne erinevus
on, et ühiskonnas on hästi palju kinnisvaraomanikke. See on
positiivne, see on ressurss, mida
saame arvestada.

Komandanditunniks plats puhtaks
Kommentaar
Krister Paris

ERR-i Moskva korrespondent

Jõudsin just mullu suvel Tartus
käies rõõmustada, et vähemalt
mu kodulinn on arenenud
kohaks, kus seadusi võetakse mõistusega ega peeta neid
ennekõike inimeste tagakiusamise instrumendiks. Rüütli tänaval kogunes õhtuti tore
seltskond inimesi. Mõned rüüpasid õlut, teised mitte, rahvas
suhestus ja kõigil oli hea olla.
Tundsin end öösel lapsevankri kõrval korraks kivile toetudes turvaliselt ning hubaselt.
Sel nädalal aga loen Tartu
Postimehest, et Võimule omaalgatuslik ja kontrollist hälbiv

meelelahutus ei meeldi. Nii on
linnavalitsus otsustanud mitteametliku suvekohviku likvideerida.
Õlut tänaval juua seadus
tõesti ei luba – isegi siis, kui
inimene muidu korralikult
käitub. Ehkki just see väike
humaanne paragrahvi kogu
rangusest möödavaatamine
andis Tartule ühe nüansi vabadus- ja heaolutundest, mida
paljud pealinlased igal nädalavahetusel nautima sõidavad.
Tõeliselt küüniliseks muudavad võimude käitumise aga
ülbed põhjendused, mida isegi söödavaks pakkida ei viitsita. Tänav olla pärast must!
Niisuguseid varjamatuid jõupositsioonilt argumente kasutati näiteks Moskvas, kui pargi

reostamist ettekäändeks tuues
viidi kongi seal diskussioone
pidanud opositsionäärid.
Kõrtsid ei peaks tõesti avalikku koristamiseelarvet koormama ja küllap tuleb teinekord ka ette, et mõni pidutsemisest vildakalt aru saanu
vajab ka turvamehe teenust.
Ideaalses maailmas olekski
joogimajade esine ametlikult
kohvikuala – kus nad peaksid
tagama nii korra kui puhtuse.
Aga ei, selle asemel keelab Tartu linn välikohvikute pidamise
kõigil, kes süüa ei paku.
Pole inimesi, pole mustust,
pole probleemi. Pole ka neid,
kes Tartu hubasuse pärast
enam viitsiksid reedeõhtusele
rongile hüpata. On vaid tühi
kivisillutis. 1

Eesti Päevaleht, reede, 17. mai 2013, toimetaja: Priit Simson, tel: 680 4400, e-post: arvamus@epl.ee
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TUBLIDUSEST

ENESEABIRAAMATUTEST

EDUST

SEADUSEST

Eesti elanikke on jutud meie
tublidusest maailma lõikes
hakanud väsitama. Tahame
seda tublidust näha ka oma
elujärjes.

Ühtedes antakse kõigile vaestele nõu hakata orjaks ja
teistes sisendatakse neile, et nad olevat kõik troonilt
tõugatud kuningad.

Kuritegevuses läbilöömiseks on vaja empaatia puudumist. Panganduses läbilöömiseks on vaja häbitunde puudumist riske varjates.

Kirjanik Kaur Kender (Postimees)

Kirjanik Nassim Nicholas Taleb (Facebook)

Seega võib õpetaja 18–24 tunni
asemel klassi ette saata 35 tunniks ja selgitus, et mõistlik koolijuht seda ei tee, on ju lihtsalt
valetamine.

Ajakirjanik Neeme Raud (ERR)

Mailis Reps (Põhjarannik)

Fotojäädvustus: võitlus vähiga algas juba viis kuud pärast pulmi

Lahing, mida me ei valinud
Fotod: Angelo Merendino/mywifesfightwithbreastcancer.com

U

SA fotograaf
Angelo Merendino dokumenteeris oma naise
Jenniferi võitlust rinnavähiga. Merendino andis Eesti
Päevalehele võimaluse nende
lugu jutustada, lootuses, et
see suurendab teadlikkust
haigusest, mille kohta tuleb
uudiseid paraku päris sageli.
Jenniferi ja Angelo lugu
algas nagu muinasjutt. Kui
nad kohtusid, teadsid nad
kohe, et on leidnud oma elu
armastuse. Kuid viis kuud
pärast abieluvannete andmist,
10. veebruaril 2008 diagnoositi Jenniferil rinnavähk.
2010. aastaks olid Jennife-

ril tekkinud siirded ja ta hakkas saama regulaarset keemiaravi. Siirete puhul ei olnud
enam paranemisvõimalust.
Ravitsüklid hakkasid nende elu
määrama. Kui vähk ei olnud
edasi arenenud, peeti ravi edukaks, kui avastati uusi vähirakke, oli see tagasilöök.
Kõik see oli räsiv ja väsitav
ning Jennifer ja Angelo tundsid, et nende pere ja sõbrad ei
saanud aru, kui tõsiseks nende
elu oli muutunud. Nad tundsid, et nende tugigrupp on
hääbumas ajal, kui neil toetust kõige rohkem vaja oli.
Neile öeldi tihti, et kõik saab
korda, Jenniferi ravitakse ühes
maailma parimatest onkoloogiahaiglatest ning nad peaksid

ikka positiivseks jääma. Angelo sõnul oli see tohutult frustreeriv – nad ju olid positiivsed, asi polnud selles.
„Tegelikkus oli, et igapäevane elu vähiga on räsiv ja inime-

Angelo sõnul oli see
tohutult frustreeriv –
nad ju olid positiivsed,
asi polnud selles.
sed, kes peavad seda läbi elama, vajavad abi.” Angelo ja Jennifer mõtlesid, et „kui inimesed
näeksid, mida nad peavad läbi
elama, ei ütleks nad äkki enam
lauseid nagu „kõik saab korda,
mõelge positiivselt”, kõige täht-

sam on, et nad oleksid nende
jaoks olemas”.
Nende kõige suuremast
hirmust oli saanud reaalsus.
Kui sõnadest enam ei piisanud, hakkas Angelo Jenniferi
pildistama.”Alguses olid fotod
mõeldud perekonnale ja lähedastele sõpradele,” selgitab
Angelo.
Pisut pärast seda, kui nad
olid fotosid lähedastega jaganud, soovitas üks hea sõber
nende lugu internetis jagada. Jennifer andis nõusoleku
ja natuke aega pärast fotode
postitamist hakkasid nad saama meile naistelt, kes samuti
võitlevad rinnavähiga ning kes
said julgustust Jenniferi väärikusest, sihikindlusest ja jõust.

Angelo sõnul said nad kirju ka
naistelt, kes lugedes ja nähes
Jenniferi lugu, otsustasid lasta end kontrollida. 2011. aasta detsembris sai vähk Jenniferist võitu.

Halvast midagi head
Angelo: „Tahtsime oma lugu
jagada, et inimesed näeksid,
kui oluline on olla olemas lähedase jaoks, kes võitleb vähiga.
Ma postitan fotosid siiamaani,
sest see aitab mul eluga edasi
minna ilma Jenniferita. Teadmine, et meie lugu aitab teisi, et
midagigi head tuli kogu sellest
halvast – see aitab mul hommikuti voodist välja saada.”
„Ma loodan, et läbielatut
jagades mõistetakse paremi-

ni, milline on elu vähiga ja kui
oluline on mitte võtta elu enesestmõistetavalt. Me ei teadnud sellest reaalsusest midagi,
enne kui Jenniferil rinnavähk
diagnoositi. Kuidas saab õppida, kui keegi oma lugu ja kogemusi ei jaga?”
Lõpetuseks ütleb Angelo, et
Jennifer oli imeline naine, kes
elas täisväärtuslikku elu ning
võttis maksimumi kõigest, mis
elu talle ette söötis. „Ma tahan,
et maailm teaks Jeni, sest ma
arvan, et ta on tõeline kangelane,” ütleb Angelo. Tema fotoseeria näitab Jenniferi võitlust
vähiga, kemoteraapiat, kiiritust, karmide rohtude räsivat
mõju ja tugevate valuvaigistite
kõrvalmõjusid. 1 Ave Tampere
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Sloveenia, mäed valvavad su rahu
Ljubljanas mäetippe
silmitsedes taipan, et
need ei mõju alati innustavalt ja õhku tõstvalt.
Mari Peegel

mari.peegel@epl.ee

Sõidan sellesse Kesk-Euroopa
riiki kui tavaline konverentsiturist, et osaleda rahvusvahelise
kirjanike organisatsiooni PEN
kokkutulekul. Neid on Alpi
linnakeses nimega Bled peetud juba 1970-ndatest, Ljubljanast 45 kilomeetri kaugusel
asuv linn on nende iga-aastaste
koosviibimiste poolest kuulus.
Ja olgugi et PEN-i delegaadid
on aasta-aastalt ühed ja samad,
viivad äärmiselt külalislahked
võõrustajad meid Bledi ja selle lähedal asuva Radovljica linnakesega tutvuma.
Bledi jõudmine on kui piltpostkaarti astumine, Julia Alpide orgu loodud linn peegelsileda järve kaldal mõjub suisa
ebareaalselt ilusana. Alpid on
võimsad ja kutsuvad. Olen üllatunud, kui ei leia linna suurimast, Park-hotellist mägironimishuvidega noori, vaid valdavalt vanemas keskeas daame ja
härrasid, kes liiguvad sündsal
kiirusel ja heledates riietes ning
vestlevad omavahel Texase aktsendiga inglise keeles. Nad
võtavad Tai massaaži (reklaamsilte on linnas näha igal pool).
Õhtuti on paari kepsakamat
hotellikülalist näha mõnes linna baaris, mille kõlaritest kos-

tavad lõbusad Alpi laulud või
1980-ndate muusika. Kui pole
kaasas matkavarustust või head
jalgratast, jätkub täies elujõus
inimesel Bledis tegevust ainult
üheks päevaks.
Põgenen Bledist Ljubljanasse kolmandal Sloveenias
viibimise päeval. Olen rahul,
et kohtan tänavatel nüüd veidi
nooremaid inimesi, kuid linna
ärid ja kohvikud on enamjaolt
suletud. Katoliiklik Sloveenia
oskab pühapäeva pidada!

Kummastav kriitika
Mägesid näeb Sloveenias tõesti
igas suunas vaadates. Ljubljana
jõe Ljubljanica ääres istudes ja
rahnusid silmitsedes taipan, et
mäed ei mõju alati innustavalt
ja õhku tõstvalt, need võivad ka
rõhuda ja piirata. Nii tunnevad
ilmselt paljud Sloveenia noored, sest neid lahkub maalt hulgi. (Riikliku statistika järgi on
sisse- ja väljaränne siiski tasakaalus ning riik oma 2,05 miljonist elanikust palju ei kaota.)
Eluasemed on Ljubljanas
kallid. Kesklinnas tuleb sajaruutmeetrise korteri eest kuus
välja käia tuhat eurot pluss
eri arved, räägib mu sõbratar
Simona, kes plaanib samuti
lahkuda. „Mul on kõrini sellest maast, mul on kõrini nendest inimestest,” teatab ta. Sloveenid on keskmisest eestlasest
temperamentsemad. Sloveenide kriitika oma maa kohta siiski veidi kummastab, sest riik
on turvaline, rahulik, pealtnäha jõukas. 1

Bledi linnake
Fotod: AP, AFP/Scanpix

Aprilli lõpus protestis rahvas Ljubljanas
tipp-poliitikute korruptsiooni vastu.

Kultuuriline atmosfäär on Sloveenias pingevaba – tundub, et
avangardi nimel ei punnitata eriti. Aga alati pole see hea. Külastame linnas nimega Kranj teatrit, kus esietendub John Patrick
Shanley näidend „Doubt”. Teater asub linna keskväljakul väärikas vanas majas, saal täitub pilgeni rahvaga. Pettumus on juba
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VÕRO- JA SETOMAA 06.PEIPSI RANNIK JA
VANAUSULISED
26.05; 16.06; 07.07; 28.07; 11.08;
31.08; 08.09. HIND AL 35 €

KIRDE-EESTI 29.06; 14.07;
17.08; 25.08. HIND AL 40 €

15.-18.08. HIND AL 620 €

MULGI- JA
PÕLTSAMAA

19.-21.07; 23.-25.08. HIND AL 160 €

LEEDU RINGREIS 11.-14.07;

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

07.07; 10.-11.08. HIND AL 95 €

LÄTIMAA RINGREIS 28.-30.06;

püsiklientidele, haridustöötajate
AÜ liikmetele, Swedbanki Seeniorkaardi
ja Säästukaardi omanikele

pärast esimest pilti suur – lavastus kujutab endast teksti maha
lugemist küündimatu lavakujunduse keskel. Ja näidendi autor on
saalis! Kuigi olin saalis vaatajana, oleksin tahtnud piinlikkusest
teatri keldrisse vajuda. Aga keegi ei näi fopaa üle liialt muretsevat – mäed valvavad rahu ja vein
maitseb ikka magusalt.

Eestimaa
kultuurireisid
HIIUMAA 29.-30.06; 13.-14.07;
03.-04.08; 17.-18.08. HIND AL 90 €

15.06; 13.07;
10.08. HIND AL 40 €

reIS
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RIIK

AEG

7.07: al. 196 €
20.07: al. 209 €
4.08: al. 239 €
19.08: al. 216 €
september: al. 199 €

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

12.06: al. 196 €
29.06: al. 176 €
14.07: al. 196 €
26.07: al. 179 €
11.08: al. 196 €

2013. a.:
8.–16.06; 2.–10.07
21.–29.07; 3.–11.08
17.–25.08; 13.–21.09
19.–27.10; 19.–27.10*

juuni: al. 309 €
2.07: al. 329 €; 21.07: al. 298 €
3.08: al. 289 €
17.08: al. 298 €
september: al. 298 €
oktoober: al. 299 €

2013. a.:
10.–18.07; 22.–30.07
17.–25.08
28.09.–6.10
2013. a.:
28.05.–8.06; 14.–25.06
30.06.–11.07; 17.–28.07
2.–13.08; 18.–29.08; 5.–16.09

IDA-EUROOPA

(7 päeva)

(7 päeva)

Itaalia

LÕUNA-EUROOPA

(9 päeva)

Põhja-Itaalia
(9 päeva)

Rimini puhkusereis

AASIA

(12 päeva)

Hiina uue marsruudiga
avastusreis Hiina

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

www.mainedd.ee

2013.a.:
14.10.–30.10.

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

Jõhvi
Keskväljak 9
Tel 337 0594, 337 1216
e-post: viru.reisid@neti.ee
www.virureisid.ee
Tartu
Tartu Reisibüroo OÜ
Turu 2 ( Bussijaam)
Tel.734 4190
Pärnu
Pärnu Reisibüroo
Rüütli 32
Tel.444 5105

Väljasõitudega:
Jõhvist, Tallinnast, Tartust, Pärnust
NB! Kindlasti helista ja küsi infot ja vaata meie
kodulehe-külge: www.virureisid.ee
Püsiklientidele ja gruppidele soodushinnad.
NB! Bussikohtade broneerimine seniks, kuni
kohti jätkub!

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

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

Transport: kõigi mugavustega reisibuss.
Majutus: hotell ** (kahene majutus, WC/dušš igas toas), hommikusöögid iga päev.
Info: Mitte ühtegi ööbimist bussis! Rooma, Vatikan, Firenze, Pisa, San Marino,
Veneetsia — eestikeelsed linnaekskursioonid on hinna sees.
Osadel sõitudel bussi viimasel istmereal allahindlus 14 €
19.–27.10.2013. – lisareis koolidele. IGA 12. KOHT TASUTA!

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

10.07: al. 345 €
22.07: al 365 €
17.08: al. 319 €
september: al. 309 €

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

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

28.05: al. 319 €
14.06: al. 355 €
al. 30.06: al. 379 €
2.08: al. 398 €; 18.08: al. 396 €
5.09: al. 359 €

Transport: kõigi mugavustega reisibuss.
Majutus: hotell ** (kahene majutus, WC/dušš igas toas), hommikusöögid iga päev – hinna sees.
(hotell *** + õhtusöögid lisatasu eest)
Info: Mitte ühtegi ööbimist bussis!
Rooma, Vatikan, Firenze, Pisa, San Marino, Veneetsia – eestikeelsed linnaekskursioonid on hinna sees.
Osadel sõitudel bussi viimasel istmereal allahindlus 14 €

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

Transport: lennuk, laev, buss, kiirrong
Majutus: hotell **** või *** (koos rikkaliku hommiku-ja lõunasöögiga).
Info: Alustame Chonqgingist. Jõelaevaga sõidame maailma suurima tammini, külastame Fengdu
kummituslinna, merelinna Shanghaid, naudime rippuvaid aedu, peatume iidses keisripealinnas
Nanjingis (lõuna pealinn), tõuseme Taishani mäe tippu ning reisi lõpetame põhja pealinnas Pekingis.

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

2688€

KAUGREISID:
MIAMI KARIIBIMERE KRUIIS. MAAILMA SUURIMA KRUIISI
LAEVAGA 0415.12.2013 H: 2999 €
AUSTRAALIA  UUS  MEREMAA 16.1101.12.2013 H: 4589 €
ALASKA  VANCOUVERKAMLOOPSCOLUMBIA JÄÄLIUSTIK
30.0613.07.2014 H: 3599 € UUS!!!
USA LÄÄNERANNIK: NEW YORKLASVEGASGRAND
CANYONSAN FRANCISCOHAWAIILOS ANGELES
25.0508.06. / 1529.09.2013 H: 2999 €
SINGAPUR SUMATRA SAAR LANGKAWI KUALA LUMPUR
23.02.08.03.2014 H: 2890 €
VIETNAMCAMBODZA
1427.11.2013 / 1326.04.2014 H: 2899 €
HONG KONGMACAUTAIWANFILIPIINID
1024.05.2014 H: 2999 €
SUUR INDOHIINA RINGREISVIETNAMLAOSCAMBODZA
1629.03.2014 H: 2999 €
WASHINGTON  PHILADELPHIA  NEW YORK
1018.08.2013 H: 1999 €

KUUBA  KARIIBIMERE PÄRLCANCUN  MEXICO CITY
23.1106.12.2013 H: 3220 €
ARGENTIINA  BRASIILIA 26.1008.11.2013 H: 3699 €
EKSOOTILINE LÕUNAAAFRIKA VICTORIA KOSK
06 20.10.2013 / 0115.03.2014 H: 4299 €
SALAPÄRANE TAI JA KULDSETE TEMPLITE BIRMA 2
7.1009.11. 2013 / 16.02 01.03. 2014 H: 2995 €
KULDSETE TEMPLITE BIRMA
1929.11.2013 / 0111.02.2014 H:2699 €
HAWAII SAARED 1624.11. 2013 / 16 24.03. 2014 H: 2999 €
PEKINGPÕHJA  LÕUNA KOREA
0616.10. 2013 / 0616.04. 2014 H: 2966 €
EKSOOTILINE LÕUNAINDIA JA SRI LANKA
1728.11.2013 / 0920.03.2014 H: 1999 €
SINGAPURUUS MEREMAA  FIJI SAARED UUS!!!
25.0108.02.2014 H: 4399 €
IISRAELJORDAANIA 0816.10.3013 H: 1250 €
LÄHIREISID:
KIHNU SAAR 14.07.2013 H: 70 €

REISIKALENDER 2013
Tallinn
Narva mnt.7-347
III sissepääs, III korrus
Tel.610 9321, 610 9322
e-post: tallinn@virureisid.ee

FIRMA

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

2013. a.:
7.–13.07; 20.–26.07
4.–10.08; 19.–25.08
22.–28.09

Ungari

Tšehhi

TRANSPORT, MAJUTUS, LISAINFO

HIND

SLOVEENIA -HORVAATIA-BOSNIA ja HERTSEGOVIINA PUHKUS
(13p) 25.06.-07.07.;09.-21.07.;18.-30.07. (lisareis);18.-30.08.;04.-16.09.
H: 329€ kuni 369€
HORVAATIA-SLOVEENIA RINGREIS (10p) 25.06.-04.07.;10.-19.07.;
18.-27.08.;04.-13.09.;19.-28.09. H: 249 kuni 275 €
ITAALIA RINGREIS (9p)
11.-19.07.;08.-16.08.; 19.-27.10. H:259 € kuni 299 €
KLASSIKALINE ITAALIA RINGREIS (11p)
09.-19.07.;20.-30.08. H: 389 €
UUDIS! ITAALIA PUHKUS (12p) 02.-13.09.;18.-29.09. H: 349 €
UNELMATE PARIIS (9p) 26.06.-04.07.(Euro Disneyland);
08.-16.08.;18.-26.10. H: 265€
PRANTSUSE RIVIERA RINGREIS (11p)
11.-21.06.;19.-29.08. H: 355 € kuni 379 €
PARIIS – LOIRE´i ORU LOSSID – BRETOONIMAA ja NORMANDIA
(11p) 7-17.08 H: 339 €
LONDON-PARIIS 26.06.-06.07.; 9.-19.07. H: 369€
UUDIS! INGLISMAA IMELISED PAIGAD JA LONDON (10 p)
25.06.-04.07. H: 329 €
UUDIS! LONDONI KARNEVAL ja VANA HEA INGLISMAA (10p)
21.08.-30.08. H: 319 €
ŠOTIMAA-INGLISMAA-LONDON
23.07.-04.08. H: 419€ 19.-31.08. (lisareis) H: 389 €
HORVAATIA-SLOVEENIA-BOSNIA JA HERTSEGOVIINA-ALBAANIA
(14p) 1-14.09 H: 389€
BAIERIMAA-ŠVEITS-LIECHTENSTEIN(9p) 09.-17.08. H: 289 € kuni 309€

PÄIKESELINE MUHUMAA JA SAAREMAA 1
314.07. / 1718.08.2013 H: 92 €
HIIUMAA VÕLUD 1516.06 / 2021.07.2013 H: 92. €
HIIUMAA KOHVIKUTE PÄEV 0304.08.2013 H: 92 € UUS!!!
SOOME JÄRVEDE VÕLU JA IMATRA KOSE VETEMÄNG
0507.07 / 0911.08.2013 H: 213€
RIIA JURMALA JA KURAMAA HERTSOGITE LOSSID
2021.07 / 1718.09.2013 H: 110 €
HISPAANIA PORTUGAL GIBRALTAR 29.0910.10.2013 H 950 €
POOLA VARSSAVKRAKOW ZAKOPANE
14  20.07 2013 ALAT. H: 375 €
LUMMAV SVEITS 20  28. 07.2013 ALAT. H: 550 €
KÜTKESTAV BAIERIMAA JA LUDVIG II LOSSID
0710.09.2013 ALAT H: 560 €
INGLISMAA  SOTIMAA 26.0607.07.2013 ALAT. H.989 €
GOTLAND  ROOSIDE SAAR 0308.08.2013 ALAT. H: 459 €
VIINSLOVEENIAHORVAATIA 1322.09.2013 H: 490 €
IIDNE KREEKA KOOS PUHKUSEGA KORFU SAAREL UUS!!!
2027.08.2013 H: 890 €

AUSTRIA-BAIERIMAA-ŠVEITS-LIECHTENSTEIN (10 p)
26.06.-05.07. H: 319 €
FANTASTILISED AUSTRIA VÄIKELINNAD (9 p)
27.06.-05.07. ; 08.07.-16.07. H: 339 €
BERLIIN JA TROOPILINE PARADIIS (6p) 10.-15.07. H: 189 €
UUDIS! REIS SAKSAMAA SÜDAMESSE 11.-18.06. H: 269€
SAKSA HANSATEE-BERLIIN-TAANI (9p) 11.-19.07. H: 299€
HISPAANIA PUHKUS (12 p)
25.07.-05.08.;24.09.-05.10.;20.-31.10. H:3 49 kuni 399 €
HISPAANIA PUHKUS (14p) 20.09.-03.10 H:449 €
VÄIKE HISPAANIA RINGREIS (13p) 24.07.-05.08 H:379 €
SUUR HISPAANIA RINGREIS (15p) 24.07.-07.08. H:479€
SUUR KREEKA RINGREIS KOOS PUHKUSEGA (15 p)
25.06.-09.07. H: 479 €
KREEKA RINGREIS KOOS PUHKUSEGA (13p)
21.07..-02.08. H: 369 € kuni 439 €
UNELMATE KESK – NORRA (7päeva)
04.06.-10.06.;19.-25.08.: 20.-26.08.(lisabuss) H: 289 €
PÕHJA-NORRA (NORDKAP), LOFOODID ja LAPIMAA (8 p)
06.-13.07.;03.-10.08.H: 299 - 319€
UUDIS!JÄRVEDEMAA SOOME (3p) 10.-12.07.; 30.07.-01.08. H:189 €
ST.PETERBURG-TSARSKOJE SELO-PETERHOFF (3p) 24.-26.05.;
31.05.-02.06.;20.-22.06.;05.-07.07.; 18.07.-20.07.; 23.-25.08.
H: 119 €
UUDIS! LÄTI-LEEDU SUUR RINGREIS KOOS VÄIKESE
PUHKUSEGA(6p) 16.-21.07. H:189 €
UUDIS! PETSERI – IRBOSKA - PIHKVA –NOVGORODMIHHAILOVSKOJE-PUŠKINI LOODUSKAITSEALA
12.-18.08. H: 249 €

PORTUGALI PÄRLID 2127.10.2013 ALAT H.894 € UUS!!!
SITSIILIA  SARDIINIA  KORSIKA UUS!!!
22.10  02.11.2013 ALAT H: 1250 €
UNGARI VEINITUUR  DALMAATSIA UUS!!!
09.18.08.2013 H: 579 €
VALGETE ÖÖDE PETRBURG 2426.05.2013 H: 185 €
VELIKIJE LUKI UUS!!!
57.07 / 26 2807 / 23  25.08.2013 H:240 €
LINNAPUHKUS
LONDON  WINDSORI LOSS
2630.06/ 1014.07./ 1822.12.2013 H: 550 €
MAAILMALINN PARIIS
2831.08 / 2326.102013 ALAT. H: 650 €
ANTIIKNE ROOMA 2327.10 / 1115.12.2013 ALAT. H:650 €
VIIN  SUURSUGUNE UNELMATELINN
1619. 05 / 0508.12.2013 ALAT. H: 650 €
KARM IMEDELINNREYKJAVIK UUS!!!
1015.07 / 1217.10. 2014 H: 899 €
KIREV ISTANBUL 26  30.06.2013 H: 750 € UUS!!!

UUDIS! NOSTALGILINE VALGEVENE(7p)
26.06.-02.07. H: 209 €
UUDIS! PRAHA JA KARLOVY VARY
01.-06.06.; 10.-15.08.; 16.-21.06. H: 169 €
UUDIS! BUDAPEST, BALATONI JÄRV, KRAKOW JA WIELICZKA
SOOLAKAEVANDUS 10.-15.08. H: 189 €
UUDIS! CZESTOCHOWA - PRAHA -VARSSAVI- KARLOVY VARY
10.-15.08.; 20.-25.10.H: 169 €
PREISIMAA -VARSSAVI 10.-15.08. H: 169 €
IDA-EUROOPA RINGREIS KOOS VÄIKESE PUHKUSEGA (14p)
25.06.-08.07.;03.-16.09.H:399 € kuni 449 €
RUMEENIA-BULGAARIA RINGREIS PUHKUSEGA MUSTA MERE
ÄÄRES(13 p) 02.-14.09. H: 379 €
HISPAANIA-PORTUGAL-MAROKO RINGREIS (21p)
18.09- 08.10 H: 829 €
MALTA JA SITSIILIA RINGREIS KOOS PUHKUSEGA (16p)
20.09-05.10 H: 699 €
SUUR TÜRGI RINGREIS JA KÜPROS(23p)
21.09.-13.10. H: 849€
VENEKEELSED GRUPID!
UUDIS! ITAALIA PUHKUS(12p) 09.-20.09. H: 349 €
HORVAATIA-SLOVEENIA-BOSNIA JA HERTSEGOVIINA
PUHKUS(12p) 25.07.-05.08.;18.-29.08.H: 319 € kuni 349 €
HORVAATIA-SLOVEENIA(10p)
25.07.-03.08.;20.08.-29.08. H: 275 €
KREEKA RINGREIS KOOS PUHKUSEGA(13p)
28.07.-09.08.; 10.-22.09. H: 369 € kuni 409 €

www.virureisid.ee
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MEDAL MARI POLLILE
Eesti viiuldaja Mari Poll (pildil)
pälvis Tagore kuldmedali, mille
andis 15. mail Londoni kuninglikus muusikakolledžis toimunud
tseremoonial üle Walesi prints
Charles. Poll on üks Eesti välja-

SPRINGSTEEN, PUNK JA BOSTONI PLAHVATUS
paistvamaid noori viiuldajaid,
kes on saanud auhinnalisi kohti
ja preemiaid 11 Euroopa konkursil. Eestis esineb Poll 1. augustil Kuressaare kammermuusika
päevadel. EPL

Bruce Springsteen lõi kampa
Bostonist pärit folk-punkbändiga Dropkick Murphys, et salvestada uuesti ansambli tänavuse albumi „Signed and Sealed
in Blood” avasingel „Rose Tat-

Õigemeel annab endast parima,
et tema laule võõrsil kuulataks
EPL ja Delfi Malmös

Merje Merdik
reporter

Martin Dremljuga
fotograaf

Birgit Õigemeel tunnistab, et kolmeminutilise
Eurovisioni-esituse jaoks
oli tarvis uskumatult
palju tööd teha.

••Kuidas end üldse Eurovi-

sioni kontekstis tunned? Kui
palju on Malmös seda, mida nägid kunagi telerist? Mis
on teisiti kui kunagi vaimusilmas manatu?
Kindlasti ei osanud ette kujutada, kui palju tööd tuleb teha
selle kolmeminutilise etteaste
jaoks nii minul kui ka tiimil.
Laval olemise ja intervjuude
kõrval on veel väga-väga palju kõikvõimalikku sagimist eri
asjadega. Sõu oli muidugi ettekujutuses olemas, kuidas asi
siin umbes käia võiks – eks see

on ju kontsert-otsesaade nagu
ikka, lihtsalt suurem, kui harjunud oleme.
••Kuidas võinuks end siin tunda teised Eesti Laulu favoriidid
Winny Puhh või Põhja-Tallinn?
Mina arvan, et Eurovisionil on
ennustamine üsna mõttetu. Sa
ei tea tegelikult kunagi ette,
mis lõpuks töötab, ja paraku
ei olene – kuigi tegemist on
lauluvõistlusega – kõik ainult
loost, vaid veel sajast muust
asjast, nagu näiteks valgus,
graafika, režii jne. Arvan, et
mõlemal artistil oleks siin
olnud oma plussid. Minule
isiklikult meeldivad mõlemad.
••Siiani oled olnud kodupublikukeskne artist, kas Eurovisioni esmane edu on viinud mõt-

Eurovision on kontsert-otsesaade nagu
ikka, aga suurem,
kui oleme harjunud.
ted ka tõsisema väljapürgimisplaani poole?
Arutasime just ühel päeval, kui
palju artiste siis Eurovisionilt
viimastel aastatel muusikamaailma on jõudnud, ja paratamatu on see, et ega peale Loreeni

Birgit Õigemeel laulis Malmös fännidele veelgi.

kedagi väga orbiidile jäänud
pole. Alexander Rybak käib
ka juba väiksemates klubides
esinemas, nii et ka tema sära,
tundub, pole kestma jäänud.
Ja need on ju Eurovisioni võitjad – madalamatelt kohtadelt
ei tulnud kohe kedagi meelde.
Eks endast peab ikka parima
andma, et ka väljaspool Eestit
minu muusikat kuulata tahetaks, aga kas ja millises suunas
ma liikuma hakkan, eks seda
näitab aeg ja ka Eurovisionil
saadud koht.
••Kas ja millega olete juba kellelegi silma jäänud ning millisel tasemel on olnud muusikainimeste senine huvi?
Eks küsimas on ikka käidud, et
kellega meil suurematest plaadifirmadest leping juba on või
ei ole. Aga midagi konkreetset
praegu kokku lepitud ei ole ja
ega need asjad nii kiirelt ei käi.
••Delfis kirjutas reklaamitudeng Meelis Ojasild, et su kodulehel pole arvestatud, et lähed välismaale riiki esindama. Miks?
Minu uue kodulehe valmistamisega küll tegeletakse, aga
see pole veel valmis. Eks tänapäeval ongi artistile tähtsam
Facebook ja Twitter, sest nende külastatavus on kordi suurem kui kodulehel. 1

„Suur Gatsby”:
hingeta kaunis
armastuslugu
Arvustus
Kaarel Kressa
toimetaja

Film loobub varakult
katsetest rikastele moraali lugeda ja andub visuaalsele ilule, mida
selline maailm pakub.
Uus film Francis S. Fitzgeraldi romaanist „Suur Gatsby”
on Hollywoodi ajaloos juba
neljas. Baz Luhrmannilt, kes
on näiteks filmide „Romeo ja
Julia” ning „Moulin Rouge”
autor, tasub eeskätt oodata pilkupüüdvat vaatemängu, milleks kulla ja karra keskel pidusid korraldava Gatsby (Leo-

nardo DiCaprio) maja väga
hästi sobib. Lisaks kaunitele
kostüümidele ja dekoratsioonidele on suurest rikkusest ja
õnnetust armastusest rääkivasse loosse doseeritud heamaitseline kogus traagikat. Seega
peaks film puudutama masse.

Pinnapealne, mitte igav
Koonerdatud on vaid huumoriga: kuigi passiivsevõitu jutustaja Nick Carraway (Tobey
Maguire) tunneb kõrgseltskonna vastu jälestust, ei tehta
filmis nende pihta ühtegi torget, mis võiks vaataja irooniliselt muigama panna. Nick
peaks olema depressiivne alkohoolik, aga ekraanil näeb tavalist nohikut, kes on pimestava kullasära keskele ära eksinud. Kogu traagika on kaunis,

too” ning see koos paari lisapalaga Bostoni pommiplahvatuse ohvrite toetuseks välja anda.
Dropkick Murphyse sõnul tegi
Springsteen pakkumise neile,
mitte vastupidi. NME

PLAADIVEERG
Eksperimentaal
Robert Jürjendal bbbbb
„Rõõmu allikas”
Oleks Eesti Päevaleht
Facebook,
ilutseks selle arvustuse asemel
üks suur like. Olgem ausad, kui
ikka Jürjendali mõõtu küps kitarrist hakkab oma kogemusi plaadile panema, siis olgu see kuulaja jaoks kui esoteeriline tahes,
halb see kohe kindlasti ei ole.
Mees teab, mida ta teeb, sest on
õppinud endalt, meistritelt, sõpradelt ja elult. Udupeentest helimaastikest proge ja otsapidi ka
maailmamuusikani – pole probleemi, vaheldust jagub. Lihtsalt
see konks, et tegemist on „kasvajaplaadiga”, mille kõik kihid ei
avane ühe maalihkega. 1
Mart Niineste

Indie-rokk
Kurt Vile bbbbb
„Wakin on a Pretty Daze”
Kurt Vile’i
muusika on kui
vahelduv pilvisus – ühel
hetkel
päikeseline ja soe, järgmisel hämar
ja tuuline. Tema üheplaaniline vokaal tundub samaaegselt
mõtliku ja transsiviivana. Bändi pavement’likud instrumentatsioonid on kohati venitatud
üle kümne minuti piiri ja mõjuvad omamoodi meditatsioonina. „Wakin on a Pretty Daze” on
väga personaalne plaat – jääb
mulje, nagu avaneks uks Vile’i
isiklike mõtete ja tunnete salajasse ja kummastavasse maailma. 1 Kristo Koppel

Džäss
MaiGroup bbbb
„Luv”

Carraway (Maguire, keskel) ja Gatsby (DiCaprio, paremal) käivad kahtlastes lokaalides.

inimesed kannatavad ja surevad kaunilt, koledatel asjadel
pole siin filmis kohta – ka sellest, kui jõhkardist Tom (Joel
Edgerton) oma armukese nina
murrab, libiseb kaamera armulikult üle.
Tom on tõtt-öelda filmi
kõige elulisem karakter, kelle mölaklus mõjub muu siirupi taustal värskendavalt. Tema
blond abikaasa ja Gatsby elu
armastus Daisy (Carey Mul-

ligan) liigitub rohkem dekoratsioonide hulka. Tegelikult
pole õnnestunud kostüümifilmile mõistlik ette heita, et ajatu draamafilmi nõudeid ei ole
täidetud, olgugi et mõni teine
lavastaja oleks samast materjalist selle välja suutnud võluda.
Pinnapealsus ei tähenda, et
üle kahe tunni vältav film oleks
igav – pildi ilu ja klassikaline
love story hoidis pilgu algusest
lõpuni ekraanil. 1

Kaader filmist

„Suur
Gatsby”
USA 2013
Autor: Francis S.
Fitzgerald
Režissöör: Baz Luhrmann
Osades: Leonardo DiCaprio, Tobey
Maguire, Casey Mulligan, Joel
Edgerton
Kinodes tänasest

Pole just
palju Eesti džässimuusikuid, kes
oleks viimasel ajal
nii palju tähelepanu saanud kui Mai
Agan. Ja seda tegelikult täiesti põhjendatult. Usun, et need,
kes käinud kontsertidel ja kuulanud MaiGroupi debüütalbumit
„Luv”, võivad sama väita. Samavõrd põhjendatud on, et tegelikult pole tegu sooloplaadiga. Ei saa öelda, et bassi on ebaproportsionaalselt palju, pigem
maitsekalt. Rõõm on tõdeda, et
fusion jazz ei surnudki 1990-ndate esimesel poolel, vaid hingab
ühe õblukese saarlanna loodult
mõnusas ning kohati ootamatuski nihkes edasi. 1 Priit Pruul

SPORT

ZOPP NAASEB

KONTAVEIT ATEENAS

BARUTO KOLMAS VÕIT

KANGERT GIROL 12.

Seitse kuud vigastusepausi pidanud Jürgen Zopp (pildil) naaseb
sel nädalal võistlustulle ja osaleb Prantsusmaal Nice’is peetaval
410 200 euro suuruse auhinnafondiga ATP-turniiril. ERR

Anett Kontaveit jõudis ITF-i tenniseturniiril paarismängus koos
britt Laura Deigmaniga poolfinaali. Üksikmängus alistas Kontaveit 6 : 3, 6 : 2 Pei-Chi Lee ja
pääses veerandfinaali. Delfi

Baruto sai Tokyo suurturniiril kolmanda võidu, kui alistas kotenage Lääne-Komusubi Okinoumi. Tänane vastane Ida-Komusubi Tochiozani on kõik senipeetud
matšid kaotanud. Delfi

Itaalia velotuuri eile sõidetud
12. etapi lõpetas Tanel Kangert 37. kohaga ehk kahe koha
võrra tiimikaaslasest Vincenzo
Nibalist eespool. Üldarvestuses
tõusis Kangert 12. kohale. ERR

Gary Wilkinson: edu
võlgneme Alar Varrakule
Intervjuu

Tipneri
karikas
leiab
uue
omaniku

Evald Tipneri
nimeline karikas

Homme kohtuvad
A. Le Coq Arenal kell 17
algavas Eesti jalgpalli karikafinaalis FC Flora ja Nõmme
Kalju. Jalgpallipäev algab juba
kell 15 laada ja meelalahutusprogrammiga.

Pärt Talimaa
toimetaja

BC Kalev/Cramo kapten
Gary Wilkinson peab
pealinnaklubi senise
edu pandiks head
kaitsemängu.

••Karikas
Karikas on mängus alles
eelmisest aastast.
••Traditsiooniline
Traditsiooniline jalgpallitrofee,
mille kaunistused on inspireeritud
jalgpalliliidu ennesõjaaegsest
logost, on valmistatud Inglismaal,
Swatkins Silverware´i tehases.

••Kas Kalev/Cramo finaalsee-

ria 3 : 0 edu üllatab sind?
Ei ütleks, et olen üllatunud.
Sportlasena on mu eesmärk
kõigis mängudes pingutada ja
teha kõik võidu nimel. Olen
rõõmus, et juhime 3 : 0, aga
palju on veel vaja teha. Usun,
et suudame veel ka ise paremaks minna.
Seni on olnud väga võitluslik ja pingeline finaalseeria.
Omavahel mängivad kaks tiimi, kes mõlemad tahavad väga
võita. Mul on hea tunne, et olen
sellise finaalseeria osaline. Võtame kasvõi teise finaalmängu ja
Tanel Soku hullumeelse viske.
Minu arvates on see olnud senise seeria võtmemoment. Selline vise sööb ikkagi mängijaid
sisemiselt väga palju.
••Mille tõttu on võistkondadel
selline vahe tekkinud?
Raske öelda. Oleme kaitses
suutnud neid peatada ja nende kiirrünnakud maha võtta.
Rünnakul on nad meie tegutsemise küll raskeks teinud, ent
oleme vajalikud käigud siiski
leidnud.
••Ühe aspektina võiks kindlasti esile tuua, et Kalev/Cramo
võistkond on ühtlasem. Teil on
rohkem pallureid, kes võivad
vajadusel skoorida.
Tõsi. Tartul on olnud palju mängijaid, kelle keskmine
punktisaak on küll üsna võrdne, ent mitte nii kõrge. Meil
on rohkem mehi, kes suudavad vajadusel visata mängus
16–18 punkti.
••Eilne [üleeilne] kolmas finaalkohtumine läks üsna tuliseks. Kohtunikud fikseerisid
neli ebasportlikku viga, lisaks
eemaldasid nad tartlaste tagamängija Justin Ingrami. Milliseid tundeid see mäng sinus
tekitas?
Mul ei ole sellega seoses eriti tundeid. Neil eemaldati
küll Justin Ingrami näol võtmemängija, aga ega mängu
ajal selle peale mõelda. Väljakul on mängija ülesandeks
ikkagi teha kõik, et oma meeskond võidaks, ja keskendusingi sellele.
••Võtaksin sinu mängu finaal-

JALGPALL

 cm

s
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Kümme viimast karikafinaali
2003

FC TVMK Lisaaeg  :  2 : 2 Penaltid  :  FC Flora

2004

FC Levadia

3:0

FC TVMK

2005

FC Levadia

1:0

FC TVMK

2006

FC TVMK

1:0

FC Flora

2007

FC Levadia

3:0

Narva Trans

2008

FC Flora

3 : 1 Tartu Maag Tammeka

2009

FC Flora Penaltid  : 

0:0

Nõmme Kalju

2010

FC Levadia

3:0

FC Flora

2011

FC Flora

2:0

Narva Trans

2012

Narva Trans

0:3

FC Levadia

Graafika: Maret Müür

Gary Wilkinson ütleb, et see hooaeg on ründemängu pärast
üks tema karjääri parimaid.
Foto: Sven Arbet

siis oli toona tõesti meie hooaja madalpunkt. Suutsime aga
august välja ronida ja areneda.
••Kalev/Cramot juhendav Alar
Varrak on alles 31-aastane – kas
tema edu meeskonna eesotsas
üllatab sind?
Ei, üldse mitte. Tal on ju kogemusi rahvuskoondise juhendamisest (Varrak on olnud aastaid Eesti koondise abitreener – P.
T.) ja tal on üldiFännid on elevil, põhihooaja ne arusaam, kuidas
korvpalli mängitakja praeguste play-off ’ide vaNoorus ei peehel on ikkagi selge erinevus. se.
gelda tema oskusi.
Just tema on aidaründemängu plaanis üks mu nud meeskonnal saada selliseks, nagu me praegu oleme.
karjääri parimaid.
••Kalev/Cramo jaoks on täna- Kiitus talle selle eest.
vune hooaeg olnud vastuoluli- ••Kuidas hindad tähelepanu,
ne. Üheks altminekuks oli kind- mida finaalseeria on saanud nii
lasti kodusest karikafinaalist avalikkuselt kui ka fännidelt?
väljajäämine. Kui palju võis See on olnud väga hea. Näha
selline altminek aga võistkon- on meedia tähelepanu. Ka fännale juurde anda ja teid „nälja- nid on selgelt elevil – põhihoosemaks” muuta? Kui palju võib aja ja praeguste play-off’ide
too valus ebaõnnestumine olla vahel on ikkagi selge erinevus.
praeguse edu pant?
••Kas finaalseeria lõppeb
Ei tea, kas just otseselt ainult homme [täna]?
see asjaolu, aga oleme selgelt Eks näeme. Loomulikult mänteine tiim kui detsembris. Kui givad kõik võidu nimel, ei
vaadata meile pandud ootusi minda ju väljakule selleks, et
ja võistkonnas olnud eeldusi, kaotada. 1
seerias kokku umbes nii, et sa
pole küll olnud kordagi Kalev/
Cramo esisnaiper, ent oled pidevalt oma ära teinud ja kõigis
kolmes mängus pea märkamatult kahekohalise punktisumma kogunud.
Olen seda ju põhimõtteliselt
terve hooaja teinud. Julgen
öelda, et praegune hooaeg on

0:3

seisust ei ole finaalseeriates
kunagi võidukalt välja tuldud.
Veelgi enam – selles seisus
pole võidetud ainsatki mängu.

3

järjestikust tiitlit pole
Eesti korvpallis võidetud pea veerand
sajandit. Viimati jõudis koguni viie järjestikuse meistritiitlini Standardi meeskond 1990. aastal.
Kulla võitsid tookord näiteks
Aivar Kuusmaa, Viktor Viktorov, Aivar Toomiste, Veiko Jurkatamm, Mihhail Žulanov ja
Harri Drell. Täna võib Kalev/
Cramo kindlustada kolmanda
järjestikuse tiitli.

23

aastat tagasi mängisid
meistriliigas
ka praeguste
finalistide treenerid Gert Kullamäe ja Martin Müürsepp.
18-aastasele Kullamäele oli
see juba neljas hooaeg, 15-aastane Müürsepp debüteeris ja
sai hooaja lõpus asjatundjatelt
kõvasti kiita.

Leebunud fännid
tänasid Benítezt
Kui Rafael Benítez novembris Chelsea peatreeneri koha
Roberto Di Matteolt üle võttis, suhtusid klubi fännid
temasse suure umbusuga,
et mitte öelda põlgusega.
Oli ju di Matteo alles pool
aastat varem tüürinud meeskonna Meistrite liiga karikani. Kuid üleeile, pärast seda,
kui Chelsea alistas Euroopa liiga finaalis 2 : 1 Lissaboni Benfica, tunnistas Benítez BBC-le,
et klubi toetajad saadavad talle tänukirju.
„Euroopa liiga võit on saavutus, mille üle tunneb uhkust
iga peatreener. Kui arvestada,
et mängisime lühema pingiga,
noorte meestega ja närvilisel
üleminekuajal, tuleb tunnistada, et saime päris hästi hakkama,” lisas ta.
Ometi on selge, et uuel hooajal liigub Chelsea edasi uue
juhendaja käe all. Nädalapäevade eest kinnitas Benítez, et
tema Londoni klubiga tööd ei
jätka. „Kindel on, et järgmisel hooajal on siin uus peatreener ning te kõik ju juba tea-

te, kes see on,” lausus Benítez
Reutersile, viidates portugallase José Mourinho naasmisele. Ametlikku teadet siiski selle kohta tulnud ei ole ja järjest rohkem spekuleeritakse,
et tegelikult ei ole klubi omanik Roman Abramovitš siiski
ka Benítezt lõplikult välistanud. 1 Kristi Kirsberg

Rafael Beníteze
kümme karikat
Valenciaga: Hispaania meistritiitel (2001/02, 2003/04) ja
UEFA Cup (2003/04)
Liverpooliga: Inglismaa karikas (2005/06), Community
Shield (Inglismaa meistri ja
karikavõitja vaheline kohtumine, 2006), Meistrite liiga (2004/05), UEFA Super
Cup (2005)
Milano Interiga: Itaalia superkarikas (2010), FIFA klubide
karikas (2010)
Chelseaga: Euroopa liiga (2013)
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USA hokikoondise hiigelmäng
varjutas Šveitsi ime jätkumise
Tiitlikaitsja Venemaa
kaotus veerandfinaalis
annab olümpiahooaja eel
mõtlemisainet.
Kristi Kirsberg

kristi.kirsberg@epl.ee

Jäähoki MM-il Soomes ja
Rootsis peeti eile tuliseid poolfinaale ja nii kummaline, kui
see ka ei ole, USA poolfinaali
jõudmine on seekord suurem
üllatus kui Šveitsi oma.
Seni turniiril võite tunnistanud Šveits alistas Tšehhi
2 : 1 ja on nüüd maailmameist-

Poolfinaalis läheb Šveits vastamisi USA-ga, kelle eilne 8 :
3 võit Venemaa üle oli ühelt
poolt kahtlemata üllatus.
Ameeriklased polnud kunagi varem tiitlivõistlustel suutnud Venemaa vastu visata
rohkem kui viis väravat. See,
et rekord purunes lausa kolme värava võrra, näitab ilmekalt, kui hambutult tiitlikaitsja mängis.

Võitis distsipliin
Teisalt jällegi võitsid ameeriklased nii 2011. aasta U-18
MM-i kulla kui ka tänavuse
juunioride MM-tiitli. Noored
mehed murravad
peale ja eilse hiilgemängu üks sepistaBiljaletdinov: „Meil on head jaid oli just väravavaht John Gibson,
mängijad, kuid nad ei mookes tegi 31 tõrjet.
dusta head meeskonda.”
19-aastane noormees sõitis Helsinritiitlist kahe võidu kaugusel. gisse, ehkki ta oli kaasa teinud
Rikas oleks see inimene, kes ainult ühes profiliiga mängus.
oleks kahe nädala eest panus- Ometigi oli tal kodus kapis
tanud võimalusele, et kaheksa kaks omavanuste MM-i kulmängu järel pole Šveits kaotu- da, selle aasta turniirilt parima väravavahi ja parima mänsekibedust tundnud.
Tõsi on, et eilne mäng oli gija tiitel.
„Võitis parem organiseeriüks ärevamaid ja rabedamaid
ning viimasel kolmandikul tus ja distsipliin. Meil on
pani Tšehhi korraliku surve head mängijad, kuid nad ei
peale. Kuid sellest piisas ainult moodusta head meeskonda,”
ühe värava tagasiviskamiseks. tõdes pärast kohtumist Vene-

Ameeriklased
parandasid eile
oma saldot

MM-i esikolmikud
2012

Venemaa, Slovakkia, Tšehhi
2011

Soome, Rootsi, Tšehhi
2010

Tšehhi, Venemaa, Rootsi
2009

Venemaa, Kanada, Rootsi
2008

Venemaa, Kanada, Soome

maa peatreener Zinetula Biljaletdinov. Ameeriklaste plaan
neutraliseerida vastaste kiirus
ja hoida võimalikult palju litrit
töötas aga laitmatult.
Eilsest kaotusest rohkem
teeb venelasi murelikuks see,
et juba üheksa kuu pärast tuleb
lippu kõrgel hoida koduolümpial. Sealne veerandfinaalikaotus võrduks juba katastroofiga.
Eile õhtul peetud kolmandas
veerandfinaalis alistas Soome
4 : 3 Slovakkia. 1

Venemaa väravavaht Ilja
Brizgalov hetk pärast seda,
kui USA meeskond litri
venelaste väravasse lennutas.
Foto: Reuters/Scanpix

Naised alustasid
rabeda mänguga

Foto Rauno Volmar

Järgmise nädalavahetuse
MM-valikmängudeks valmistuv Eesti naiste võrkpallikoondis kaotas tasavägises kohtumises Soomele 0 : 3
(23 : 25, 25 : 27, 21 : 25). Peale
selle mängisid naiskonnad ka
neljanda geimi, mille eestlannad võitsid 27 : 25. „Oleks võinud parem olla – olime vähe
pehmed ja tegime geimilõppudes lolle vigu. Mõtlesime teatud olukordades üle,” rääkis
koondise nurgaründaja Anu
Ennok.
Võimalus revanšiks on naiskonnal juba täna, kui kell 18
Kalevi spordihallis taas põhja-

naabreid võõrustatakse. Kolmas maavõistluskohtumine
algab homme kell 18 Lilleküla gümnaasiumis.
MM-valikmängudel ootavad ees vastasseisud Islandi,
Leedu ja Lätiga. „Seis on üldiselt väga hea, kõik on [mängudeks] valmis ja terved. Need
kolm kontrollmängu tulevad
ka väga kasuks – me ei ole ju
väga omavahel kokku mänginud, nüüd saame seda harjutada,” lisas Ennok.
Eesti meeskond alistas Rakveres 3 : 1 (25 : 21,
25 : 21, 27 : 29, 25 : 20) Austria. 1 Pärt Talimaa

Eesti Päevalehe trükkimineku
ajaks oli veel pooleli viimane
veerandfinaal Kanada ja Rootsi vahel.
MM-i üks korraldajariik
Rootsi oli enne eilset kõige
edukam veerandfinaalidest
väljuja. Alates 1992. aastast,
kui MM-il play-off’e mängitakse, on 19 korda kaheksa seas
mänginud just Rootsi, enne eilset oli nende arvel 15 võitu ja
kolm kaotust.
Veerandfinaali vastane
Kanada oli võitnud 12 ja kaotanud kuus, Tšehhi (end Tšehhoslovakkia) on võitnud 12 ja kaotanud seitse ning Soome vastavalt 12 ja seitse kohtumist.
Venemaa on mänginud 17
veerandfinaali, võitnud neist
kümme ja kaotanud seitse.
Ameeriklased parandasid
eile oma saldot: neil on nüüd
kuus võitu ja 11 kaotust.
Slovakkia on jõudnud tippseltskonda üheksal korral,
võitnud on ta viis ja kaotanud
viis mängu.
Šveits on kaks mängu võitnud ja seitse kaotanud.

Beckham
lõpetab oma
vutikarjääri
Eile teatas Eurosport, et Inglismaa jalgpalli läbi aegade üks
suurimaid staare David Beckham on otsustanud mängijakarjääriga lõpparve teha.
Beckhami viimaseks mänguks jääb Pariisi Saint-Germaini (PSG) ja Lorienti kohtumine
26. mail. „Olen PSG-le tänulik,
et nad andsid mulle võimaluse
jätkata, kuid tunnen, et nüüd
on õige aeg karjäär kõrgeimal tasemel lõpetada,” ütles
Beckham pressiteates. Man
chester Unitedis endale nime
teinud Beckham liikus pärast
kümmet aastat Inglismaal
Madridi Reali ridadesse, sealt
USA-sse Los Angeles Galaxy
sse ning viimaks PSG-sse,
mis jääb tema viimaseks klubiks. Inglismaa koondises on
38-aastane Beckham pidanud
115 kohtumist ja löönud 17
väravat. Beckhamist sai hiljuti
esimene inglane, kes võitnud
nelja riigi meistritiitlid. 1 Delfi

Täna Delfi Spordis:
Korvpallifinaali
otseülekanne Delfi
TV-s kell 18.45:
kas hooaja
viimane mäng?

kuulutused
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kuulutus.lehed.ee
LEONARDO

DiCAPRIO

TOBEY

MAGUIRE

CAREY

MULLIGAN

HELEN MIRREN

JOEL

EDGERTON

etenduses

EELLINASTUSED
ALATES 22. MAIST

AU D I E NTS

PILETID MÜÜGIL!

13. juuni kell 21:00
17. juuni kell 19:00

SAMMY SEIKLUSED
PERE
3D EST 11.30 (v.a. KN) 12.05 (K)

21 TÄIS! 21.55 (ainult RLP)

TERE TULEMAST LÕKSU
K12
13.45 (K) 16.45 (ETN) 19.00
(RLP) 21.40 (v.a. N)

AARETEGA ON OK 11.40

3D RLPET: 12.00 13.45 15.15 17.00 18.30
20.25 21.50
3D KN: 12.45 (v.a. N) 14.15 (v.a. N) 15.45
18.25 20.45 (N) 21.50

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

3D EST 11.20 (v.a. ETN)
2D EST 11.45 13.50 (v.a. K)
3D RUS 12.05 (v.a. KN)
2D RUS 11.15

RLP: 16.35 21.20
ETKN: 15.40 (K) 16.35 (ETN)
19.05

www.forumcinemas.ee
mobile.forumcinemas.ee

NT LIVE: SEE MAJA
L
esmaspäeval, 20. mail kl 19.00
K14
MS12

KRUUDID
PERE
3D EST 11.35 (ET) 12.10 (K)
2D EST 11.35 (v.a. ETK)
14.05 (v.a. N)

3D RLPET: 11.25 12.30 (ET) 13.30 (v.a. ET)
14.45 15.45 (ET) 16.45 18.10 20.00 21.35
3D KN: 12.25 14.35 17.25 18.25 20.35
21.35
3D A. Le Coq sviit: 15.30 (ainult LP)
18.30 (v.a. KN) 21.30 (v.a. KN)
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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.

MANIAKK 22.00 (ET)

K14

NEW YORGI VARJUS
17.45 (N) 18.55 (v.a. N)

K12

RAUDMEES 3
MS12
3D RLP: 12.30 15.25 18.25
21.25
ETKN: 13.30 (K) 14.00 (ET)
15.30 (N) 21.25 (v.a. N)
2D RLP: 13.55 16.50
ETKN: 12.55 (v.a.N) 13.30 (N)
15.50 (v.a.N) 16.25 (N) 18.40

TRANSS 16.25 (v.a. KN) 21.30 K14
UNUSTUS
MS12
14.10 (N) 16.25 (K) 18.45 (v.a. KN)
VERI, HIGI JA PISARAD 13.40 K12
16.00 (v.a. N) 18.50 (v.a. N) 21.45
ÕUDNE FILM 5
14.10 (v.a. KN) 15.25 (N)
16.50 (K) 19.40 (RLP)

K12

KIIRED JA VIHASED 6
MS12
K: 13.10 16.05 17.45 (FTD)
19.00 (FTD) 20.45 (FTD)
22.00 (FTD)
N: 12.00 13.10 14.00 14.50 16.00
16.55 17.50 18.50 (FTD) 19.45
20.40 (FTD) 21.45 (FTD)
A. Le Coq sviit: 18.30 (ainult K)
21.30 (ainult K)

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€

TEMA IDEED MUUTSID MAAILMA

MARGARETHE
VON TROTTA
FILM

Alates

26.04
2013
BARBARA

SUKOWA

AXEL

MILBERG

JANET

McTEER

JULIA

JENTSCH

ULRICH

NOETHEN

MICHAEL

DEGEN

HANNAH ARENDT
www.kinosoprus.ee www.kino.ee

Homses laupäevalehes LP:
Kaunid Kontserdid Käsmus 2013
suurprojekt ja lõpukontsert

16. mai
2013

Urmas Alender 60
Kunstilised juhid:
Robert Jürjendal,
Aleksei Saks
Kunstiline nõunik:
Yoko Alender
Solistid: Ott Lepland,
Sandra Nurmsalu,
Kärt Tomingas,
Taavi Peterson,
Tanel Padar ja
Riho Sibul
“Need inimesed ja
Urmase laulud –
ühest küljest nii
lihtsad ja samas
igavikulised –
võimaldavad meil
kogeda midagi erilist
ka täna,” Yoko Alender

NEEME
RAUD
põgenes New Yorgist üksinduse eest
EWERT
SUNDJA
plaanib rohkem lapsi – ja noorelt!
13. juuni kell 20 Käsmu

Info: www.virufolk.ee/urmasalender60

Piletil hinnaga 16/14 EUR müügil Piletilevis. Kohapeal hind 18 EUR

TOOMAS
EDUR
tahab lavastada uhkeid ballette
Vormista tasuta proovitellimus 2 nädalaks:
www.epl.ee/tasutaLP

Usutlus
13aastase
ärimehega

Sulev Vedler
selgitab, mis

NUKUTEATRIS
tegelikult
juhtus

Noor eestlanna teeb sama
rinnalõikuse mis Angelina Jolie

18

kuulutused

Eesti Päevaleht, reede, 17. mai 2013, Toimetaja: Anni Koppel , tel 680 4506, e-post: anni.koppel@lehed.ee

kuulutus.lehed.ee

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

LUGUSID JA LAULE
LAIAST MAAILMAST

Indrek Kalda ja Toomas Lunge
05.05 kl 17
Viinistu Kunstimuuseum
08.05 kl 19
Mustvee Kultuurikeskus
09.05 kl 19
Ammende Villa
(kontsert vaheajaga)
10.05 kl 19
Olustvere Mõis
12.05 kl 17
Väätsa Mõis
15.05 kl 19 Saku Mõis
16.05 kl 19
Haapsalu Kuursaal
18.05 kl 19
Vihula Mõis
19.05 kl 17
Viimsi Püha Jaakobi kirik

Kirjanike Maja musta
laega saalis, Harju 1, Tallinn

22. mail musta laega saalis

KÜÜSLAUGU
KOLMTEIST KÜÜNT
Luulet kreeka, jaapani, prantsuse, soome,
saksa ja inglise keelest. Luuletõlke ajakirja
Ninniku 13. numbrile pühendatud
luuleõhtu Esinevad Kalju Kruusa, Maarja
Kangro, Kristjan Haljak, Hasso Krull, Erki Lind
Carolina Pihelgas. Õhtut aitab korraldada
Euroopa komisjoni esindus Eestis.
Info telefonidel 6 276 410 ja 6 276 412
Pilet 2.-, (üli)õpilastele ja pensionäridele 1.Toetab Kultuurkapital

Suvelavastus
Pál-tänava poisid
juunis-juulis 20.00

VEO- ja KOLIMISTEENUS

Kassa: 66 50 800
www.linnateater.ee
2. Tänasilma-Laagri tee Otsa lõik,
pindala 7438 m², sihtotstarve transpordimaa;
3. Kivinõmme, pindala 424 m², sihtotstarve maatulundusmaa;
4. Kivinõmme tee 2, pindala 2478 m²,
sihtotstarve elamumaa;
5. Kivinõmme tee Otsa lõik, pindala
530 m², sihtotstarve transpordimaa;
6. Lodjapuu, pindala 695 m², sihtotstarve maatulundusmaa;
7. Lodjapuu tee, pindala 2306 m², sihtotstarve transpordimaa;
8. Lodjapuu tee 1, pindala 2403 m²,
sihtotstarve elamumaa;
9. Lodjapuu tee 2, pindala 2965 m²,
sihtotstarve elamumaa;
10. Lodjapuu tee 3, pindala 2413 m²,
sihtotstarve elamumaa;
11. Lodjapuu tee 4, pindala 2765 m²,
sihtotstarve elamumaa;
12. Lodjapuu tee 5, pindala 2585 m²,
sihtotstarve elamumaa;
13. Lodjapuu tee 7, pindala 2448 m²,
sihtotstarve elamumaa;
14. Lodjapuu tee 9, pindala 2553 m²,
sihtotstarve elamumaa;
15. Lodjapuu tee 11, pindala 2636 m²,
sihtotstarve elamumaa.
Suuline enampakkumine toimub
07.06.2013. a. kell 12.00 OÜ Haldur ruumides aadressil Kotzebue 9, Tallinn.

11OÜ Arco Marketing (pankrotis),
registrikood 10505250, pankrotihaldur müüb PankrS § 136 alusel suulisel
kordusenampakkumisel OÜ Arco
Marketing (pankrotis) omandis oleva
2260/18031suuruse mõttelise osa
alljärgnevast kinnisasjast alghinnaga
5300,00 eurot (tehing ei ole käibemaksuga maksustatav):
Harju Maakohtu kinnistusosakond,
registriosa nr 103602 (katastritunnus
19801:002:2017), asukohaga Harku
vald, Tiskre küla, Sepa 1, pindala 18 031
m², sihtotstarve maatulundusmaa.
Suuline enampakkumine toimub
07.06.2013. a. kell 13.00 OÜ Haldur ruumides aadressil Kotzebue 9, Tallinn.
Täpsem info kinnisasjade ja enampakkumise tingimuste kohta on
avaldatud väljaandes Ametlikud
Teadaanded, samuti saab täpsemat
infot telefonil 50 14196 või meiliaadressil heikki.ojamaa@mmab.ee

Avaldame sügavat kaastunnet
Margus Levole

Otsa sai elutöö,
kadus päike, tuli öö...

Südamlik kaastunne
Reio Järvsalule

PEEP SÜRJET

ISA

Ruth Talpsepp

ISA

KAPA korvpalliklubi

surma puhul

Südamlik kaastunne omastele

surma puhul

o ametikohale kandideeriv TTÜ õppejõud või teadustöötajad esitab täiendavalt aruande eelneva tööperioodi kohta (info on võimalik esitada ka ETISe lisainfo väljal).

Sügav kaastunne omastele

Kolleegid ABBst

Lea, Agu ja Leo

Fazer Eesti AS

Dokumentide esitamise tähtaeg on 17. juuni 2013. a.
Täpsem teave konkursi kohta
TTÜ Meresüsteemide Instituudist aadressil:
Akadeemia tee 15A, 12618 Tallinn
Telefon: 620 4300, E-post: msi@msi.ttu.ee

Tallinna Tehnikaülikooli
endine rektor, tehnikateadlane,
professor

Müük
11Müügil kontorilauad. Hind alates
35 eurot sisaldab KM-i.Kasutatud
büroo- ja profimööbel. Tähetorni 21-i
Tallinn E-R 10-17 Apuneks OÜ

Pilet eelmüügist 12 €,
kontserdipäeval 14 € müügil
Piletilevis ja Piletimaailmas.
Info +372 505 9625,
www.kontsertkorraldus.ee

Teenus
11KAARDID ENNUSTAVAD
Tel 900 1727 24 h, h 1,09 €/min
www.ennustus.ee
11Õmblusmasinate remont.
Tel 551 6633, 656 6063. Rosmann.
11Puude langetamine ja lõikus
piiratud tingimustes arboristi poolt.
Kännufreesimine.15a kogemust.
www.puudehooldus.ee 5690 6772.

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI
MERESÜSTEEMIDE INSTITUUT
kuulutab välja konkursi akadeemiliste
ametikohtade täitmiseks:
ametikoht

eriala

hõive

valimisperiood

vanemteadur

mereoptika

1,0

01.09.2012-31.08.2018

dotsent

meteoroloogia

1,0

01.09.2013–31.08.2018

Konkursil osalemiseks esitada alljärgnevad dokumendid:
o avaldus asutuse direktori nimele;

o esmakordsel kandideerimisel antud ametikohale haridust
ja teaduskraadi kinnitava dokumendi ärakirjad;
o curriculum vitae koos publikatsioonidega täidetakse ja
avalikustatakse üldjuhul ETIS-s. Juhul, kui kandideeritakse
esmakordselt ning kandideerial ei ole ETISe kasutajakontot, siis saata kasutajakonto avamiseks elektronkiri oma
nime ja sünniajaga, selgituseks ”TTÜsse kandideerimiseks
kasutajakonto loomine”, aadressile etis@archimedes.ee;

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

Mälestame head ja
sportlikku sõpra

Peep
Sürje
19.04.1945 – 12.05.2013

Nüüd kuulutuste
tellimine veelgi
lihtsam!

Mälestame
78. Lennu (1963) teenekat
vilistlast
Südamlik kaastunne omastele
Tallinna Reaalkool
Reaalkooli Vilistlasesindus

11OÜ Arco Marketing (pankrotis),
registrikood 10505250, pankrotihaldur müüb PankrS § 136 alusel suulisel
kordusenampakkumisel OÜ Arco
Marketing (pankrotis) omandis olevad
alljärgnevad Harjumaal, Saku vallas,
Tänassilma külas asuvad viisteist (15)
kinnisasja ühiselt alghinnaga 126 000,00
eurot, millele lisandub käibemaks:
1. Otsa, pindala 13 192 m², sihtotstarve maatulundusmaa;

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

surma puhul
Eesti Energia

Elu on kui habras lauluviis,
heliseb kaunilt ja kustub siis

Veiko Kaasiku

Südamlik kaastunne
Leidale armsa õe

Siemens Osakeyhtiö
Eesti filiaal

HERMELINA
REIGO

avaldab kaastunnet
Jaan Sildamile

6.10.1913 - 12.05.2013
lahkumise puhul igavikku

surma puhul
AS Eesti Gaas

ema
kaotuse puhul

Reet ja Rein

Avaldame kaastunnet
Aivar Voolmaale lastega

abikaasa
ja

Meie hulgast on lahkunud

Terje
Hiiet

kuulutus.lehed.ee

Rein Levo

Mälestame ja avaldame
kaastunnet omastele

Telli kuulutus Eesti Päevalehte,
Eesti Ekspressi ja Maalehte ühest kohast!
Vali rubriik, kirjuta tekst
ja tasu internetipangas.

Avaldame kaastunnet
endise kauaaegse kolleegi

Avaldame sügavat kaastunnet
Kalev Järvelillele

neiuna Rooni

isa

13.10.1972 -14.05.2013

kaotuse puhul

Avaldame sügavat kaastunnet
perekonnale ja lähedastele

Sõbrad ja kolleegid
AS Tallink Grupp

Naabrid Koselt

Tallinna Direktorite Klubi
mälestab asutajaliiget ja
kauaaegset tegevdirektorit

Ivar
Kallioni
ning avaldab sügavat
kaastunnet omastele

ema
kaotuse puhul
Töökaaslased
Kenneth OÜst

meelelahutus

Eesti Päevaleht, reede, 17. mai 2013, toimetaja: Raimo Reiman, tel: 680 4400, e-post: kultuur@epl.ee

Televisioon

Horoskoop

17.35
18.30
19.00
19.35
20.00
20.05
20.10
20.15
21.00
21.30
21.40

Terevisioon
Draamasari Holby City haigla:
Terevisioon*
Eurovisiooni lauluvõistlus 2013
Anima tsoon:Priit Pärn
Foorum *
Kapital *
Kahekõne *
Draamasari Holby City haigla:*
Aktuaalne kaamera
Komöödiasari Hajameelselt
abielus
Draamasari Waterloo Roadi
kool
Aktuaalne kaamera
Ringvaade
Tagamõtsa, 4/5:Pritsimiis
Hedvig Hanson. Viire takka
Mari Kalkun. Riinukese valss
Vaiko Eplik. Pöördumatult soe
Draamasari Taevasina, 5/24
Aktuaalne kaamera. Ilm
Sport
Draamasari Tuulepealne maa,
11/12:Uppuv laev

06.00 Punased roosid*, 507
06.45 Joonissari Karlsson katuselt:
Karlsson läheb kalale
07.10 Joonissari Zig ja Sharko:Uus!
07.35 Joonissari Multimaania
08.00 Reporter*
09.00 Roosa teemant*, 115
10.00 Küladetektiivid*, 34 :Tüli
lehmalaudas
11.00 Kodus ja võõrsil*, 5498
11.30 Mehed ja naised*
13.00 Tupiktänava mehed*:Hingehoidmine
13.30 Doktor Oz:Seksisõltlased
14.30 Komissar Rex:Sõber kogu eluks
15.30 Punased roosid, 508
16.30 Roosa teemant, 116
17.30 Kodus ja võõrsil, 5499
18.00 Küladetektiivid, 35 :Surmav
kohtumine
19.00 Reporter

20.00
20.35
21.30
22.30
00.35
22.40 Pealtnägija*
23.25 Draamasari Waterloo Roadi
kool *
00.20 Ringvaade*
00:58 ERR-i uudised

02.15
03.40
04:30

Kuldvillak
Galileo
Kelgukoerad
Mängufilm Desperaado
(Desperado, USA 1995)
Mängufilm Hauatagune elu
(After.Life, USA 2009)
Mängufilm Anakonda*
(Anaconda, USA 1997)
Reporter*
Mängufilm Metsik loodus*
(Wilderness, UK 2006)

TV3
06.15 Multifilm Beyblade:metallisandad
06.40 Multifilm Pop Pixie
06.55 Multifilm Pop Pixie
07.05 Multifilm Smurfid
07.30 Multifilm Beyblade:metallisandad*
07.55 Armastus võidab, 38*
08.55 Kirgede torm, 1633*
09.55 Vaprad ja ilusad, 6474*
10.20 Top Shop
10.35 Päikese poole 1, 5
11.35 Kaitseinglid 4, 9:Veerevad kivid
12.30 Kättemaksukontor 9, 10:Dopingukütid 2*
13.30 Selgeltnägijate tuleproov 13,
19*
14.30 Vaprad ja ilusad, 6475
15.00 Lena, mu elu armastus, 98
16.00 Armastus võidab, 39
17.00 Kirgede torm, 1634
18.00 Kättemaksukontor 7, 9:Elu
pärast surma – 1
19.00 Seitsmesed uudised
20.00 Võta või jäta

07.10 Arva ära, kui palju ma sind armastan
(Kanada 2012)* 07.20 Väike printsess (Inglise 2006)* 07.30 Loomaaia tee 64 (Prantsuse
2008)* 07.45 Jälle Hunt Kriimsilm (ETV 1987)*
08.15 Lastetuba: Kirjakast* 08.30 Tuhat tutvust: Helle Laas (ETV 1985) 09.00 Ringvaade*
10.05 Erica: Dr Tom (Kanada 2010)* 10.45
1814, 2/4 (Vene 2009)* 11.30 Reggie Perrin (Inglise 2010)* 12.01 ERR-i uudised 17.15
Smallville: Otsingud (USA 2007)* 18.00 Joona
jutud (Kanada 2011) 18.20 Maša ja karu (Vene
2012) 18.30 Lastetuba: Meisterdame Mariga
18.45 Lammas Shaun (Inglise 2010) 18.50
Väike printsess (Inglise 2006) 19.05 Loomaaia tee 64 (Prantsuse 2008) 19.20 Aktuaalne
kaamera (viipekeeles) 19.30 Aktuaalne kaamera (vene keeles) 20.00 Nostalgiasari Neli
tankisti ja koer, 17/21: Kiil (Poola 1970)* 20.55
Minuscule (Prantsuse 2011) 21.00 Ohhoo!,
3/15 (ETV 2005) 21.30 Unistuste maa (Dreamland, Islandi 2009) 22.25 Taevalaul (Eesti
2010) 23.10 Maailma kino Jäätükid (Le Bruit
des glacons, Prantsuse 2010)* 00.35 Eesti
TOP 7* 01.26 ERR-i uudised

Kanal 11

05.30 Roosa teemant, 45 06.15 Totaalne
ärkamine! 09.00 Doktor Oz* 09.55 Ellen
10.50 Mis sul seljas on?! 11.20 Everwood*:
12.10 Top Shop, 110 12.25 Õuehaldjad*
12.55 Donna Hay kerged eined* 13.25 Piinlikud kehad 14.25 Südametukse, 249 15.15
Südametukse, 250 16.10 Doktor Oz 17.05
Everwood 18.00 Pahad tüdrukud, 18 19.10
Saladused 20.00 Hea naine 21.00 Mängufilm
Romantiline reede – Pruudipoiss (Made of
Honor, USA/ UK 2008) 23.05 Meedium 00.00
Reporter 01.00 Ellen 01.50 e-armastus, 32
02.15 Köögitantsud 02.25 Saladused* 03.10
Doktor Oz 03.55 Pahad tüdrukud* 04.45
Reporter*

TV6

06.00 Hommikuraadio 08.30 Seitsmesed
uudised 09.30 Kodu keset linna 4, 423 10.00
Kutsuge Cobra 11 10, 4 11.00 Kerige tagasi,
palun! 13.10 Top Shop 13.30 Kodu keset linna
4, 424 14.00 Kutsuge Cobra 11 10, 4 15.00
Farscape – kosmoses kaotsis 4, 79 16.00 Kolmas kivi päikesest 5, 110 16.30 Kutsuge Cobra

VÄHK Võid olla boheemlaslikus
meeleolus ja lasta fantaasial end
kanda. Unistad päise päeva ajal
asjadest, millest romantikud tavaliselt öösel mõtlevad.

+23

Kirde- ja idatuul 3–9 (12–14) m/s

Laupäev +16...+27

SÕNN Jäikus ja vastuseis loovatele
muutustele on sinu põhilised
vaenlased. Pane end mõnda teise
rolli ja vaata asjadele uue pilguga!
KAKSIKUD Oled poeetilises ja
idealistlikus meeleolus. Kujutled
ümbritseva ja inimesed enda jaoks
meeldivaks. Oled suuteline ilu
nägema ka väga lihtsates asjades.

+22

Reede +16...+26

Idakaare tuul 3–9 m/s

+21

+16

+23

Pühapäev +15...+25

+23

Idakaare tuul 4–10 (12) m/s

+25

+22

+22

+19

Esmaspäev +15...+25

+24

Idakaare tuul 4–10 (12) m/s

+26

Ristsõna

selge

LÕVI Sinus on suur sisemine rahutus, mida üritad aktiivse tegutsemisega maha suruda. Tugev
konkurents ja võitlus paremate
positsioonide pärast.

vahelduv
pilvisus

pilves

0

vihm

lörts

0

hoovihm

lumi

rahe

äike

Ilm Eestis

NEITSI Tegutse rohkem loominguliselt, ära aja näpuga reeglites
järge! Oled liiga nõudlik nii enese
kui ka teiste vastu. Mõni isik võib
sinuga ebaviisakalt käituda.
21.30 Kerge elu, 11
22.30 Hawaii 5-0 2, 11:Lõks
23.30 KINO3:Mängufilm Euroretk
(Eurotrip) USA 2004 komöödia
01.25 Mängufilm Surematud (Immortals) USA 2011 fantaasiafilm
03.20 Kerge elu, 11*
04.10 Lena, mu elu armastus, 98*
04.55 Seitsmesed uudised
05:40 Kirgede torm, 1124

ETV2, Kanal 11, tv6, kanal 12

ETV2

JÄÄR Tunned, et senine olukord
sind ei rahulda – tahad midagi
suurt ja olulist korda saata. Ent paljudele jääb mulje, et oled millegi
või kellegi peale vihane.

11 10, 5 17.30 A-Rühm 4, 18 18.30 Simpsonid 10, 18 19.00 OTSE Eesti korvpall 21.00
KINOÕHTU: Auahne blondiin 23.10 Naked
& Funny 6 23.40 Vabaduse hind 2, 8 00.40
Salatoimikud 4, 82 01.40 Ameerika paps 3,
14 02.10 Naked & Funny 6 02.40 Hommikuraadio 04.50 Seitsmesed uudised 05.50
Uudistemagasin

Kanal 12

06.30 SEB 31. Tartu Jooksumaraton* 07.00
Reporter 08.00 Galileo* 08.30 MacGyver*
09.20 Conan*, 81 : Bob Saget, Julia LouisFreyfus, Shane Mauss 10.10 Rannavalve
11.00 Jututuba 13.40 Komissar Rex* 14.35
Walker – Texase korravalvur* 15.25 MacGyver 16.20 Teolt tabatud 17.10 Komissar Rex
18.05 Walker – Texase korravalvur 19.00
Tuvikesed*: Õhtusöök 19.30 Tuvikesed*:
Minu ema 20.00 Galileo 20.30 Motoreporter Lõuna-Ameerikas, 3 21.00 Kaks ja pool
meest* 21.30 Mängufilm Süvenevad kahtlused (USA 2008) 23.20 Kuulsuste surmaheitlus
23.50 Ajuvabalt maailmakuulsaks 00.20 Kaks
ja pool meest 00.45 Tuvikesed 01.10 Tuvikesed 01.35 Night Chat 05.00 Postimees.ee

KAALUD Suhted mõne rühmaga
võivad nüüd suuremat rolli mängida. Sinu ja seltskonna vahel
on praegu palju potentsiaalseid
pingeid.
SKORPION Ühiskondlikud suhted
muutuvad tihedamaks. Paljud inimesed otsivad sind üles ja sa oled
sunnitud nende probleemidega
tegelema. Pead olema valmis oma
ideid kaitsma.
AMBUR Sind ärritavad olmelised
või isikliku elu pisiasjad, sest oled
endale eesmärgiks seadnud hoopis suuremad plaanid. Väikestest
asjadest saavadki alguse suured.
KALJUKITS Sinu sünge või hajameelne olek peletab paljud sinust
eemale. Jääb mulje, et väline
maailm ei huvita sind karvavõrdki.
Vaata oma plaanid üle.
VEEVALAJA Sinus on mängulist
loovust ja eksperimenteerivat
vaimu, mis ka teistel märkamata
ei jää. Kohati võivad su ideed olla
siiski liiga utoopilised.
KALAD Suhtud kellessegi eelarvamusega või usud tema kohta
kahtlasi kuulujutte. Üldse võib
ilmneda mineviku segav mõju.

ERKKI KÕLU PÄEVAANEKDOODID

••

Kokutaja küsib bussis enda
kõrval seisvalt mehelt:
„Ö-ö-öelge p-p-palun, p-p-palju
k-k-kell on?”
Mees ei vasta midagi, kuigi kuuleb
küsimust küll. Kokutaja küsib teist
korda, ei mingit reaktsiooni. Kokutaja kordab küsimust kolmandat
korda, kuid mees vaikib süngelt
edasi. Kokutaja läheb õlgu kehitades minema. Sekkub kolmas reisija:
„Öelge, miks te sellele õnnetule ei
vastanud? Ma ju näen, et teil on kell
käe peal!”
„Aga m-m-milleks?” ütleb mees. „Et
p-p-peksa s-s-saada?!”
•• Mees tahab teada, mis pidi
paber skännerisse panna ja loeb

instruktsioonist: „Paber pange
skännerisse õiget pidi.”
•• Vestlevad kaks mulgi talumeest:
„Kuule, Jaan, kui sul oleks kaks uut
ja viimase peal lisavarustusega mersut, kas annaksid siis ühe mulle?”
„No mis sa üldse küsid, kallis Toomas! Kaua me üksteist tunneme?
Kolmkümmend aastat? Me oleme
ju juba koolipõlvest saati sõbrad.
Mis küsimus see selline on? Kui mul
oleks kaks mersut, siis annaksin
loomulikult ühe sulle!”
„Aga kujuta ette, et sul on kaks kana...”
„Vaat see pole enam aus, Toomas!
Sa tead väga hästi, et mul on kaks
kana...”

Sudoku Pappocom
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SUDOKU reeglid

Lahendused ja vihjed.
www.sudoku.com
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•• Täida tühjad kohad numbritega 1 kuni
9. Numbrid 1 kuni 9 peavad esinema igas
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Peegeldus
Eesti Päevaleht tutvustab selles rubriigis
huvitavate inimeste tööruume.

Joel Volkov
Reklaamibüroo Der Tank
juhil Joel Volkovil tegelikult kabinetti polegi, ta
istub kõrvu oma kolleegidega demokraatlikus
avatud kontoris. 18 aastat tegutsenud büroo
ruumid asuvad Veerenni
tänaval, endise vabrikuhoone kolmandal korrusel, pinnal, mida jagatakse veel paari firmaga.

Sel aastal võitis Der Tank aasta agentuuri tiitli.
Nagu näha, on võidetud teisigi mune.

Tekst: Mari Peegel
Fotod: Priit Simson

24

ARVUD

Joel Volkovi laud asub kontoris kõige halvemal kohal, nagu ta ise ütleb. „Keegi teine ei
tahtnud siin istuda, seega tulin siia mina,”
Bürood väisavad ka reklaami- kommenteerib Volkov oma positsiooni ruumi
inimeste haukuvad sõbrad.
keskel, kus kõigi uksest sisse astujate pilgud
Joonistus Volkovi laua küljest
teda tulistada saavad.

inimest töötab büroos Der Tank. „Meil tullakse
tööle umbes kell üheksa ja kella kuueks õhtul on
enamik läinud. Varem oli rohkem kontoris istumist, aga inimesed saavad vanemaks ja oskavad
aega paremini planeerida. Kuigi 20–25-aastaselt
on normaalne kolm päeva järjest tööl olla, sest
sa ehitad ju oma elu üles,” ütleb Volkov.

120
ruutmeetrit pinda kuulub Tanki reklaamitöötajate perele.

TASUTA plafoon raamatukogu riiulil jäi päranduseks Eesti Energia elektritööde reklaamist,
muidu kampaaniate kola Tanki büroos eriti ei kohta. Küll aga leidub õllereklaame teinud büroo
külmkapis vabalt võtmiseks kesvamärjukest.

© Kõik Eesti Päevalehes avaldatud artiklid, fotod ja illustratsioonid on autoriõigusega kaitstud teosed,
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Kabinette, mis võimaldaksid reklaamitegijatel
üksinduses loomepalangus hõõguda, asendab
Tankis küünarnukitunne.
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