Panga
soovitusel
kuuse alla
Maja ehitada plaaninud pere väidab,
et Swedbank soovitas neil laenu saamiseks korteri maha müüa, aga ei avanud
pärast seda ikkagi rahakraane. lk 2–3

Hea mees,
kes lubabki
Koalitsioonilepingusse raiutud lubadus rahastada laste huvitegevust
130 euroga kuus unustati,
sest rahandusminister
Ligi väitel ei ole
riigil selleks siiski
raha. lk 5

Al-Qaida Hambaleht
on endiselt Tänase lehe vahel!
ohtlik
Kardetud terroriorganisatsiooni pole
suudetud murda,
näitab pantvangidraama Kenya
pealinnas
Nairobis. lk 8

Fotod: Tanel Meos, Martin Dremljuga
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Heiki Nabi 30 hõbedast tundi

Üleeile ennelõunal Budapestis maadlemist alustanud ja matilt maailmameistrivõistluste hõbemedaliga
lahkunud Heiki Nabi jõudis eile õhtul tagasi Tallinna abikaasa ja tütre juurde. loe lk 15
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Juhtkiri

Spordiinimene
vajab palka

K

alev/Cramo korvpalluri Armands Šķēle palga
skeemi ümber tekkinud kahtlused, et ta pole vii
mase poolteise aasta jooksul saanud ametlikult
palka ega ka maksuvaba stipendiumi, heidavad
varju kogu Eesti spordisüsteemi tasustamiskorraldusele.
Suur osa Eesti palluritest ja ka teiste valdkondade
treeneritest saab stipendiumi, justkui oleks tegemist
tudengitega. Jah, treenerid tahaksid palgamiinimumi
ja ka palka, kuid see tähendaks, et suur osa neist jääks
eelarvesummade samaks jäädes kas tööta või siis teeniks
oluliselt vähem. Palga pealt tuleb maksta makse,
stipendiumilt seda teha ei tule. Kokku maksti mullu
stipendiume üle kaheksa miljoni euro, seda tegi 200
ühingut. Muidugi pole kõik „palgaasendus”, kuid kuna
pallimängudes liiguvad suhteliselt suured summad,
siis arvestatav siiski. Kuna suurt osa spordiklubidest
toetab riik, siis sisuliselt on tegemist omamoodi riigi
enesepettusega.
Eesti spordi kongress on ebanormaalsele olukorrale
korduvalt tähelepanu pööranud, kuid seni tulemuseta.
Stipendiumi häda on ju see, et sealt ei kogune
pensionikassasse midagi ja ka haigekassakaardile ei saa
sel juhul loota. Pole makse, pole õigusi. Ka sportlased
ise peavad mõistma, et
ühel hetkel on neilgi vaja
valmistuda haigusteks ja
Stipendiumidest
vanaduseks.
Treener või sportlane
Sportlased muudkui
siirduvad poliitikasse
pole tudeng, stipenja paljud neist juhivad
diumide maksmisel
ebanormaalsele süsteemile
peaks olema ülempiir. tähelepanu, aga midagi
ei muutu. Tõenäoliselt
oleks eriti treeneritel
aeg suu lahti teha ja seda hetkel, kui mõni poliitik tahaks
tiitlivõistluste medalisärast osa saada.
Muidugi, olukorras, kus raha on piiratud kogus,
võiks lihtsalt maksu- ja tolliametiga peale lendamine
ja stipendiumide maksustamine lõppeda üsna paljude
soovimatute tagajärgedega. Siis võib Eesti spordil lihtsalt
hapnik otsa saada. Kuid stipendiumisüsteem vajaks
ohjeldamist seadusandja tasemel.
Üks variant oleks lihtsalt määratleda maksimaalne
rahamaht ja pikim võimalik ajavahemik, mille jooksul saab
spordiklubi isikule stipendiumi maksta. Peale selle peaks
muu raha hankimine spordiklubidele lihtsamaks muutuma.
Praegune maksusüsteem ei soosi annetusi, mida firmad
spordiklubidele teevad – need maksustatakse topelt.
See peab muutuma. Räägitud on sellest juba liiga palju.
Kas me tahame ka tulevikus sportlasi või mitte? 1

repliik

Valime Brežnevi!

O

len läbi lugenud suure hulga volikogudesse pürgi
jate programmilisi lubadusi. Mida rohkem ma neid
lugesin, seda rohkem viirastusid mulle tühjade tünnide
põrinana kostva pateetika taustal Nõukogude Liidu juht
kommunisti seltsimees Brežnevi puhmaskulmud ja lõpu
tuna tundunud sisutud mammutkõned.
Ikka: „Arendame, saavutame, täiustame, parandame,
parendame, seisame, edendame, oleme uhked, toetame,
suurendame, teenime, tagame, korraldame…” Harva,
haruharva lubab mõni kandidaat või valimisliit midagi
väga konkreetset. Reaalset tegu, mille nimel volikokku
pürgitakse. Niisiis on tänased kandidaadid ja Brežnev
mõneti kui kaks tilka vett. Sellest on paganama kahju.
Ent teiste brežnevlik hägusus annab eelise konkreetsete
lubaduste pakkujatele. Sellest on hea meel. 1 Rein Sikk
Lk 10 Jüri Ratas: väljarännet vähendaks suurem võrdsus.
Lk 11 Jaak Aaviksoo: rahvaste elujõud ei seisne välismaa vältimises.

u

uudised

KOV-i valimiste elektrooniline proovihääletamine
24.–26. septembril korraldatakse
elektrooniline proovihääletamine. Proovihääletamisel saab igaüks valida kõige kõvema valuuta.
Valikus on nii vanad rahad, traditsioonilised rahad, moodsad

rahad kui ka pehmed väärtused.
Samuti on esindatud üksikkandidaatidena must raha ja sularaha.
E-hääletamine kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel algab
10. oktoobril. EPL

Laenuhalduri
soovitusel korteri
müünud klient
jäi kodust ilma
Maja ehitada soovinud pere väidab, et Swedbanki laenuhaldur
soovitas neil laenu saamiseks korteri maha müüa.
Pärast korteri mahamüümist aga keeldus pank siiski laenu andmast
ja pere on on nüüd kodust ilma.
Pank eitab korteri müümise nõudmist. Vaidluses on sõna sõna vastu:
kas haldur vedas alt või oli klient ise süüdi?
Tuuli Jõesaar

tuuli.joesaar@epl.ee

Mart ja Külliki (tegelikud
nimed toimetusele teada –
T. J.) elavad koos lapsega Kosel
väikeses ühetoalises üürikorte
ris. Veel pool aastat tagasi kuu
lus perele korralik kolmetoali
ne renoveeritud korter ja silme
ees terendas oma maja, mille
jaoks oli ka raha kogutud. Ühe
toalisse üürikorterisse maandus
pere mitte ootamatute majan
dusraskuste tõttu, vaid selle
pärast, et nende väitel laskis
Swedbanki laenuhaldur perel
oma korteri majalaenu saami
seks maha müüa. Seejärel aga
keeldus pank laenu andmast.
Nii elabki pere nüüd väikeses
korteris, mis pidi algul olema
mõnekuiseks asenduspinnaks,
kuni maja valmib.

Pank pole nõus
Swedbank näeb juhtunut tei
ses valguses. Laenuhaldur
Katrin (tegelik nimi on toime
tusele teada – T. J.) kinnitas, et
tema ei veennud peret korterit
maha müüma. „Mina ei soovi
tanud. Nemad ise tegutsesid.
Kuidas ma saan öelda kliendi
le, et müüge korter maha, siis
saame edasi minna?” küsis ta.
„Pakkusin ka varianti, et ole
masolev korter võib minna
lisatagatiseks, nii et nad ei pea
seda müüma. Algul ei tulnud
aga maksevõime kokku ja siis
nad ikkagi otsustasid ise kor
teri müüa, et oleks omafinant
seering,” selgitas ta.
„Asi polegi selles, et me lae
nu ei saanud. Mis seal ikka –

ei, siis ei. Oleksime veel mõne
aasta raha kogunud ja siis uues
ti küsinud, aga miks nad lasid
meil oma korteri maha müüa?”
on pereisa nõutu.
Mart ja Külliki hakkasid
Swedbankist kodulaenu taot
lema möödunud aasta sügisel.
Eeldused olid paljulubavad:
pereisa finantsalane minevik
on laitmatu, ta on pikaaegne
Swedbanki kuldklient. Ka pere
ema taust on korralik. Mõlemal
on head töökohad. Paarile kuu
lus kolmetoaline korter Kosel,
tõsi, osa eluasemelaenu oli veel
maksta. Perel oli plaan ehitada
oma maja. Swedbankist uuriti
maad: kas oleks võimalik saa
da 130 000 eurot laenu? Laenu
haldur Katrin vaatas perekon
na sissetulekud üle. „Ütles, et
palkadega on hea, isegi parem
kui vaja ja et meie laenumak
sesuutlikkust arvestades ei ole
130 000 probleem. Ütlesime, et
me nii palju ehk ei vajagi. Hal
dur ütles ka, et kuigi palkade
poolest pole küsimust, ei saa
laenu enne, kui olemasolev kor
terilaen on tasutud,” meenutas
Mart esimesi kohtumisi laenu
halduriga. Haldur esitles perele
ka võimalust, et esialgu taotle
takse uus laen ja korter müüak
se hiljem. „Aga haldur ütles ka,
et kuna meil on ka teisi kohus
tusi, pole komisjon ilmselt nõus
laenu väljastama ja sellest tule
nevalt on mõistlik taotleda lae
nu siis, kui korter on müüdud,”
kirjeldas Mart edasist.
Korter läks müüki tänavu
jaanuaris. Samal ajal otsis pere
ehitaja ja võttis hinnapakkumi
se soovitud projektile. Aprilli

kuus oli korterile kindel ostja
leitud. „Käisime vahetult enne
müümist pangas küsimas, kas
kõik sobib, kas laenu saamine
on kindel. Haldur ütles jah,”
rääkis Mart. Ta loetles ka järg
misi samme, mida haldur soo
vis: teha hindamisakt Mardi
ema maja kohta, mis oli uue
maja lisatagatiseks, lasta teha
hindamisakt ka uue maja aluse
maa kohta, sõlmida ehitajaga
leping ja hankida ehitusluba.

Klient: laenuhalduri
kindel soovitus oli
laenu saamiseks
korter müüa.
Haldur: kuidas ma
saan öelda kliendile, et müüge korter
maha?

Määrati asendushaldur
Selleks ajaks, kui kõik nõutud
paberid olid hangitud, oli käes
juba juuli. Haldur Katrin oli
puhkusel ja määrati asendus
haldur. „Tema aga ütles kohe,
et laenu ei saa, kuna lisataga
tis on liiga väike. Uurisin, et
kuidas siis nüüd nii. Siis soovi
tas haldur, et panga arvamuse
ümberlükkamiseks tuleks tel
lida projektile ekspertiishin
nang nende soovitatud hinda
jalt, kes ütleks, kui palju see
uus maja maksma hakkaks,”
meenutas Mart. Tellitud eks
pertiis andis tulemuseks, et
maja hakkab maksma umbes
sama palju, kui oli kavas selle
ehitamiseks kulutada. Laenu
taotlus saadeti Swedbanki lae
nukomisjoni ette.
„Augusti alguses tuli lae
nukomisjonist otsus ja see
oli negatiivne. Öeldi, et pank
soovib suuremat omaosalust,
kuna Kose pole atraktiivne piir
kond,” tsiteeris Mart otsust.
„Ütlesin siis haldurile, et olen
kõik teinud vastavalt teie soo
vitusele, ja küsisin, mida ma
valesti teinud olen. Vastati vaid,
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SIIM KALLAS JA VAHUR KRAFT ANNAVAD ARU

VITSUT JÄI SÜÜDI

ilmuda 16. oktoobril ja Siim Kallas 8. novembril. Kraft andis teada, et tema tuleb eespool nimetatud kuupäeval, Kallas tundis ka
huvi, mis teemad komisjoni huvitavad. Ärileht

Siim Kallas (vasakul) ja tema järel
Eesti Panga presidendiks saanud Vahur Kraft andsid riigikogu VEB fondi uurimiskomisjonile teada, et tulevad küsimustele vastama. Kraft lubas riigikokku

TUBLID DOONORID

Kunagise Rahvaliidu peasekretär,
inkassoäris tegutsev Lauri Vitsut
(46) jäi koos kaassüüdistatavatega omavolis lõplikult süüdi, sest
riigikohus ei võtnud kaitsja kaebust arutusele. ERR
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Oktoober 2012
Mart ja Külliki lähevad Swedbanki
laenu taotlema, et maja ehitada.

1335

liitrit verd loovutasid
sel suvel ligi 3000
doonorit PERH-i verekeskuses,
Tartu ülikooli kliinikumi verekeskuses ja Pärnu haigla veretalituse
doonoritelkides. EPL
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Laenuhaldur 1
soovitab
Müüge oma korter maha,
siis saab maja jaoks laenu.

1

4

Jaanuar 2013
Mart ja Külliki panevad
korteri müüki.

Mart ja Külliki hakkasid laenu taotlema mullu hilissügisel ja said eitava
vastuse tänavu augustis.

Müüa!

10

3-toaline korter

August 2013
Laenukomisjon
otsustab hinnangu
põhjal: laenu ei saa.

11
Perel pole enam oma
korterit, elavad
tillukeses
üürikorteris.

5

Aprill 2013
Korter müüakse
maha.

MÜÜ
Müüa!
DUD

9

Juuli 2013
Ekspert annab hinnangu:
hoone väärtus pole laenu
jaoks piisav.

3-toaline korter

6

8

Mart ja Külliki tasuvad
eelmise eluasemelaenu, sõlmivad majaehituslepingu.

PAK
KUM

INE

Juuli 2013
Laenuhaldur 2 ütleb,
et vaja on hinnata
tuleviku turuväärtust.

7

Aprill 2013
Laenuhaldur 1 teeb
esialgse laenupakkumise.

et väga kahju, aga selline on
laenukomisjoni otsus,” lõpetas ta loo.
Perele ei valmista meelehärmi negatiivne laenuotsus, vaid
see, et pank laskis laenulubadusega peibutades korteri maha
müüa. „See oli halduri soovitus, see oli eeltingimus, et me
laenu saaks,” kinnitas Mart.
Haldur kinnitab, et kuigi
pere maksevõime tõesti lubanuks laenu võtta, oli siiski vaja
ka ehitatava maja turuväärtuse hindamist, kuid neid kahte asja vaadeldi eraldi. „Sellal,
kui projekt oli otsustamisel, oli
laenuvõimega kõik korras. Sellepärast tegime ka esmase laenupakkumise, aga ma ütlesin,
et vaatame projekti tervikuna:
peavad klappima nii maksevõime kui ka tegelikud väärtused,”
selgitas Katrin. „Klient tegi
tulevase turuväärtuse hinnangu alles juulis, kus siis nii meie
majasisene hindaja ütles ja ka
väljastpoolt kinnitati, et tuleviku turuväärtus ei tule nii kõr-

••• Silvia Kruusmaa: kas tööandja
tohib nuhkida töötaja arvutis?
••• Ülle Toode poliitilise kommunikatsiooni suundadest.

NELI KÜSIMUST

Otsuse teeb
ikkagi klient
Swedbanki pressiesindaja

Aasta laenutaotlemist

Väärtus
pole piisav

Täna
digilehes

Mart Siilivask

Sügis 2012
Mardil ja Küllikil on Kosel
kolmetoaline korter.

Hinnang!

3

ge, vaid 40 000 väiksem,” rääkis haldur ja nentis, et tulevase turuväärtuse väiksus saigi
seni positiivseid hinnanguid
saanud laenutaotlusele saatuslikuks. „Tulevase turuväärtuse hindamise oleks pidanud
tegema enne, kui nad müüsid
korteri,” ütles Katrin.
Seega taandub kõik ühele
küsimusele: kas Mart ja Külliki teadsid enne korteri müümist, et nad peavad tellima hindamise, kui palju nende maja
tulevikus maksma hakkab?
Haldur kinnitab, et pere teadis seda ja et ta rääkis korduvalt
maja tulevase turuväärtuse hindamise vajalikkusest enne korteri müüki aprillikuus.
Mart omakorda kinnitab, et
ehitatava maja tulevase turuväärtuse hindamise vajalikkusest haldur Katrin neid ei teavitanud ja et selle võttis esimest
korda jutuks Katrinit puhkuse ajal asendanud laenuhaldur
alles juulikuus, kui korter oli
juba mitu kuud müüdud. 1

Graafika: Maret Müür

KOMMENTAARID

Priit Värk
omanike keskliidu peasekretär

Suhtlesin selle probleemi teemal meie juristidega ja nende
sõnul otseselt sellist juhtumit

Tõnu Toompark
kinnisvaraekspert

Olen sarnastest üksikjuhtumitest
kuulnud. Meenub ka, et paari
aasta eest rääkis Eesti Swedban-

pole olnud, aga seda, et laenuhaldur on midagi lubanud, mida
pole võimalik teostada, on olnud
küll. Üldjuhul on sellistel juhtudel
haldur suhelnud kliendiga ainult
suuliselt, nii et kirjalikke märkmeid
pole maha jäänud.
Laenuotsuse teeb ikkagi komitee ja haldur saab teha indikatiivse pakkumise. Teisalt tuleb arvestada asjaoluga, et hariliku inimese
jaoks on laenuhaldur ikkagi panga

esindaja ja esmakordsed kodulaenu võtjad ei ole teadlikud pangasisestest otsustusmehhanismidest. Kas nimetatud kaasuses
on hagiavalduseks alust, nõuaks
juba põhjalikumat juriidilist analüüsi. Tõsi on, et eluasemelaene
väljastatakse täna märksa ettevaatlikumalt, sest pangad vaatavad projekte hoolikamalt üle kui
buumiajal, ja eks see on ka põhjendatud.

ki juht Priit Perens, et mis jutt see
on, et laenu ei anta – 95% taotlustest saavad positiivse otsuse,
kuna professionaalne laenuhaldur esitab komisjonile ainult taotlusi, millesse ta ise usub. Aga 95%
tähendab, et 5% ikkagi ei saanud
laenu.
Seda protseduuri (Mardi ja Küllikese laenutaotlemist – T. J.) oleks
võib-olla saanud kliendisõbralikumalt teha: parem konkreetne „ei”

kui veniv „jah”. Siin anti pangast
kliendile sõnum, et „vist jah”,
aga mõeldi „ei”. Klient aga kuulis „jah”. Võib-olla on klienti natuke ebaõiglaselt koheldud.
Pank aga vaatab asja ratsionaalsest seisukohast: kui ehitushind on kõrgem kui turuväärtus,
siis ei ole see perspektiivne.
Ehitushind on ju üle Eesti üsna sama, aga erinev on
turuväärtus.

Kodulaenu võtmine on tavaliselt
inimese elu kõige suurem ja tõsisem finantsotsus. Ja selle otsuse
tegemisel, vahemehena inimese
ja suure võla vahel on laenuhaldur
– spetsialist, kes peaks tagama, et
nii inimene kui ka pank laenutehinguga rahule jääks.
•• Kas eluasemelaenudega tegeleval laenuhalduril on vaja eraldi
ettevalmistust või staaži?
Laenuhalduritena on ametis kõrgharidusega töötajad, kel on üldjuhul eelnev tööstaaž pangas. Ettevalmistusperiood tööks eluasemelaenude valdkonnaga on 6–8 kuud,
mille järel läbivad töötajad põhjaliku atesteerimise. Täienduskoolitused jätkuvad ka pärast sisseelamisperioodi.
•• Mitu liiget on laenukomisjonis
ja mille alusel langetab laenukomisjon laenuandmise otsuse? Kui
palju võetakse arvesse laenuhalduri seisukohti?
Laenuhaldur võtab vastu kliendi
laenutaotluse, jagab selgitusi laenuprojekti kohta ja koondab kogu
vajaliku info. Laenuhalduri seisukohtadega arvestatakse, sest ta
on kõige rohkem projektiga kursis,
lõppotsuse finantseerimise kohta
teevad siiski vastavat otsustuspädevust omavad isikud. Väga harva
jäävad haldur ja laenuotsuse tegija kliendi finantseerimise osas erinevat meelt. Halduril on ka õigus
ja pädevus kliendile selgitada, miks
laenuvõtmine soovitud tingimustel
ei ole mõistlik. Põhjuseid on mitmeid, kuid peamistena tooks välja: maksevõime ületamine, eelnev
ebakorrektne krediidiajalugu või
ebapiisav tagatis.
•• Kas laenuhaldur või Swedbank
vastutavad selle eest, kui klient on
laenuhalduri seatud tingimustel
(enne laenu ei saa, kui eelmine laen makstud) teinud tehingu, kuid pank ei ole laenuhalduri
lubadust täitnud?
Pank eeldab, et kokkulepped sõlmitakse eelkõige kirjalikult ehk laenulepingus. Tavapärane on, et uus laenuleping sõlmitakse enne olemasoleva laenu lõpetamist ja sel juhul
fikseeritakse selline kokkulepe ka
laenulepingus. Pank ja laenuhaldur
saab kliendile anda kogu tehingu
ülevaate ja jagada selgitusi, kuid
lõppotsuse teeb tehingu tegemise
kohta ikkagi klient.
•• Kui sageli juhtub, et hoolimata esmase laenupakkumise väljastamisest otsustab laenukomisjon
laenu mitte anda?
Laenuprojekti analüüsimisel tekib
halduril selge ülevaade kogu projekti tugevusest ning kui projekt
eeldab komisjoni otsust, siis sinna
esitab haldur projekti, milles ta ise
näeb positiivset tagasisidet. Päris
tagasi lükatakse seetõttu väga väike osa projektidest.
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Ester Palm vaidleb kohtus
EKA krundi pärast edasi
Tulevastel kohtuotsustel
võib olla määrav mõju
kunstiakadeemia krundi
edasisele kasutusele.
Kelli Seiton

kelli.seiton@epl.ee

Möödunud nädalal teatas Eesti kunstiakadeemia (EKA), et
loobub Tartu maantee 1 krundile ülikoolihoone ehitamisest
ning kolib hoopis Kotzebue
tänavale endisesse tootmishoonesse ja kavatseb südalinnas asuva krundi maha müüa.
Juhul kui see toimub, tuleb
Tartu maantee krundi uuel
omanikul arvestada naaberkinnistu omaniku Ester Palmiga, kes jätkab oma õiguste eest vaidlemist.
Mäletatavasti on Ester Palmi vastuseis üks põhjus, miks
EKA-t finantseerinud SA Archimedes hindas, et hoone ei
pruugi õigeks ajaks valmis saada. Tänavu aprillis jõudis lõpule Palmi ja linna kohtuvaidlus,
mis nõudis hoone detailplaneeringu tühistamist. Riigikohus Palmi asja arutada ei
võtnud.

Põhimõtteline vaidlus
Nüüd on selge, et Palmi naaberkrundile kunstiülikooli ei
tule, ent ta vaidleb sellest hoolimata edasi. Palmi esindaja
Andry Krassi sõnul on praegu
halduskohtu menetluses kaks
vaidlust, mis puudutavad Tallinna linnaplaneerimise ameti
väljastatud ehituslubasid. Üks
sulundseina paigaldamise, teine EKA hoone ehitusloa kohta. Tallinna linnaplaneerimise ameti juriidilise osakonna
juhataja Raul Keba sõnul on
esimese puhul põhiküsimus
selles, kas sulundseina rajamiseks tuleks kasutada puurimist või rammimist, ning teise
puhul hoone kõrgus ja sellest
tulenev päikesevalguse vari.

Kunstiakadeemia Tartu maantee krunt on endiselt tulipunktis: olematu hoone on EKA-lt võtnud juba 6,1 miljonit eurot, naaber ja
linn vaidlevad seniajani ehitusloa tingimuste üle.
Foto: Tiit Blaat

Esimeses asjas peaks kohtuotsus selguma lähinädalatel.
Andry Krass sõnas, et sisuliselt pole Palmil vahet, kes
ja mida krundile ehitab, sest
küsimus on pigem põhimõtteline: kas krundi omanik ja linn
arvestavad uut hoonet rajades
detailplaneeringus antud juhi-

krundile tulev hoone ehitataks
naabruses olevatele hoonetele ohutult.
See tekitab küsimuse, mil
määral mõjutavad Palmi praeguste vaidluste tulemused tulevasi plaane Tartu maantee 1
krundile midagi ehitada. Palmi
võidu korral kehtiksid samad
nõuded uuele omanikule vaidluseta
juhul, kui ta tahab
Palmil pole vahet, kes ja
ehitusluba praegu kehtiva detailmida krundile ehitab,
planeeringu alusel.
küsimus on põhimõtteline.
See tähendab, et ei
muutuks maa sihtseid või mitte. „Kuna vaidlu- otstarve – ühiskondlike ehise keskmeks olevad uuringud tiste maa – ega kasutusotsütlevad otse välja, et neid tarve – õppehoone –, selgitas
[uuringuid] eirav ehitamine on Raul Keba.
Ester Palmi omanduses olevaJuhul kui uuel omanikul on
le hoonele ohtlik, siis ei muut- teised plaanid ja maa otstarnud EKA õppehoone asukoh- ve tahetakse muuta ärimaaks,
ta puudutav otsus nende vaid- tuleks kehtestada uus detailluste sisu silmas pidades mitte planeering ja üle vaadata, kas
midagi,” sõnas Krass. Peami- Palmi juba väljavõideldud tinne, mida Palm nõuab, ongi, et gimused selle puhul kehtivad.

„Näiteks kui hoonete vahe
muudetaks 9 meetri asemel
35 meetriks, siis tuleks teha
juba uued uuringud,” viitas
Keba, et hoone lubatud kõrgus muutuks sel juhul samuti. Ta tunnistas, et juhul kui
krundi järgmisel omanikul on

6,1 miljonit olematule majale
Eesti kunstiakadeemia on teinud
oma maja ehitamiseks 6,1 miljonit eurot otseseid kulutusi, nentis akadeemia finants- ja haldusdirektor Toomas Johanson. Võrdluseks: ühe praeguse hindamisakti järgi võiks maatüki müügihind olla 7,1 miljonit eurot.
Kuigi hoonet pole, sõnas
Johanson, et kõik kulutused
olid tegemise ajal õiged. Ühtlasi
tähendab see, et EKA-l on nüüd
rahalisi lisakohustusi mitmeks
aastaks: näiteks peab EKA 2017.

Vangist vabanenud Parbus asus tööle
Tallinna lepingupartneri juures
Ivo Parbus astus eile
vanglast välja vaba mehena, et asuda tööle keskerakondlase bussifirmas.
Risto Veskioja
uudised@epl.ee

Eile vangist välja saanud endine linnaametnik Ivo Parbus
asub tööle OÜ Omnibuss,
mille keskerakondlasest juhatuse liikmel Rein Vinnil on firma MRP Linna Liinid kaudu
Tallinnaga veoteenuste osutamise leping.
Parbus hakkab nimetatud firmas tööle nõunikuna.

Kahe musta prügikotiga vanglast välja
astunud Ivo Parbus sattus ajakirjanike
piiramisrõngasse. Foto: Vallo Kruuser

„Ma ei tahaks seda väga kommenteerida, aga jah, vastab
tõele,” ütles Vinni.
Juhatuse liikme sõnul selguvad Parbuse täpsemad töö-

ülesanded ja tööaeg siis, kui
mehed laua taha istuvad ja
seda arutavad. „Ta peaks alles
täna (eile – toim) vist minu
teada välja saama, eks me siis

EKA hoonest erinevad plaanid, pole Palmi praegusel vaidlusel suurt mõtet.
Ühtlasi nentis ta, et kohtuvaidluse tulemus annab
lisaargumendid, mida kinnistule hoonet planeerides
arvestada. 1

arutame,” ütles Vinni. Firma
juht lisas, et ta tunneb Parbust
juba ammusest ajast ja ettepaneku enda juurde tööle tulla
tegi tema ise.
MRP Linna Liinide hallata
on praegu veel Tallinna bussiliinid nr 2, 12, 13, 20, 20A, 49 ja
65. Siiski on linnal nimetatud
erafirmaga veoleping tänavu
detsembris läbi saamas, kuid
kuna linna kevadel korraldatud veohanke tulemused on
Tallinna halduskohtus edasi kaevatud, on transpordiamet uue pakkumiste avamise edasi lükanud 28. oktoobrile. Rein Vinni on 2007. aastast
kuulunud Keskerakonda.

aastaks tagasi maksma 2,25 miljonit eurot, mille SA Archimedes
hoone ehituseks ette maksis, ent
seejärel rahastamisest loobus ja
ettemakse tagasi küsis. 6,1 miljoni euro katmiseks on peale kooli
omavahendite kulutatud ka pangalaenu. Raha on kulunud vana
hoone lammutamiseks, arheoloogilisteks kaevamisteks ja servituudi seadmiseks. 2,4 miljonit
eurot kulus projekteerimiseks,
1,8 miljonit Tartu maantee 5 kinnistu soetamiseks.

Septembri alguses Parbuse
vabastamist arutanud istungil
leidis prokuratuur, et vabaduses ees ootav väidetav töökoht
ei ole firma Omnibuss majanduslikku seisukorda ja Parbuse
tulevast tööd arvestades usutavalt majanduslik.
„Omnibussi ametlikke andmeid vaadates selgub, et tegemist on oma profiili väikeettevõtjaga, kes ei saa endale
majanduslikult lubada ega
kasutada enda töö korraldamisel PR-teenuseid,” selgitas prokuratuur siis enda seisukohta.
Parbus vabanes vanglast ennetähtaegselt ja peaks
kohtuotsuse kohaselt kandma järgmise kolme kuu jooksul nn jalavõru. Küsimusele,
kas jalavõru on mehel juba
peal, vastas just vanglaväravast välja astunud Parbus,
et „need asjad käivad natuke
teistmoodi”. 1

Vaher annab
aru Krossi
kihutamise
kohta
Riigikogu Keskerakonna
fraktsiooni liikmed esitasid
täna siseminister Ken-Marti Vaherile arupärimise, kas
krooniliste liiklusseaduse rikkujate vabanduseks saab olla
nende liigne kirglikkus.
„Üheks krooniliseks liiklushuligaaniks on IRL-i Tallinna
linnapeakandidaat Eerik-Niiles Kross, kes on kolme aasta
jooksul saanud juba 11 karistust ja sealhulgas jäänud juhiloast ilma kahel korral, kuid
jätkanud kiiruseületamisi ka
juhtimisõiguseta sõites,” rääkis
arupärimise üle andnud Mihhail Stalnuhhin pressiesindaja vahendusel. „IRL-i peasekretär vabandas seda Krossi kirglikkusega ja erakonna
esimees andestas seaduse rikkumise, sest Kross vastandub
Tallinna linnapeale. Väga huvitavad reaktsioonid!”
Stalnuhhin märkis, et liikluspsühholoogid rõhutavad,
et kui rikkumisi saadetakse
korda süsteemselt, siis peetakse seda retsidiivseks käitumiseks, mis võib väljenduda ka tavakeskkonnas.
„Niisiis küsimegi siseministrilt ja Krossi parteikaaslaselt,
kas kiiruseületamine on Eestis
probleem ja kas liigne kirglikkus sobib vabanduseks seaduste rikkumisele.”
Tallinna linnapeakandidaadi Eerik-Niiles Krossi liiklusrikkumistest kirjutas esimesena Eesti Päevaleht. 1 Delfi

Künnisealustele
parteidele
terendab
rahasüst
Riigikogu põhiseaduskomisjon otsustas esimesele lugemisele saata erakonnaseaduse muutmise eelnõu, mis
sisaldab mitmeid rahvakogu
ettepanekuid.
Erakonnaseaduse muutmisega suurendatakse parlamendist välja jäänud erakondade rahastamist ja vähendatakse valimiskautsjonit poole
võrra, erakondade aruandlus
muudetakse läbipaistvamaks.
„Nende parlamendist välja
jäänud erakondade, kellel on
toetus olemas, kuigi nad valimiskünnist ei ületanud, rahastamine suureneb oluliselt,” tõi
põhiseaduskomisjoni esimees
Rait Maruste ühe näite seaduses sisalduvate uuenduste kohta.
„Oli ka ettepanek asendada
kautsjon mingi arvu toetusallkirjadega, aga nende allkirjade kogumine ja kontrollimine
oleks toonud kaasa väga tarbetu halduskoormuse ja seetõttu
leidsime, et on mõistlik kautsjon allapoole tõmmata,” jätkas
Maruste. Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni soovil muudetakse ka parteide aruandluse korda. 1 ERR
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Lapsed jäävad järgmisel aastal siiski
üleriigilisest huviringirahast ilma
Koalitsioonilepingus
lubatud huviringiraha
oleks liiga kallis, arvab
rahandusminister Ligi.
Holger Roonemaa,
Tarmo Vahter
uudised@epl.ee

Ehkki rahandusministeerium
avalikustab järgmise aasta riigieelarve sisu alles täna, on
juba praeguseks selge, et vähemalt üks koalitsioonilepingusse kirja saanud märkimisväärne punkt jääb täitmata.
Nimelt pidanuks koalitsioonilepingu järgi hakkama järgmise aasta algusest kehtima iga
lapse kohta kuni 130 euro suurune aastane huviringiraha,
mida saaks muu hulgas kasutada ka noortespordi finantseerimiseks. Paraku on praeguseks selge, et 2014. aasta
eelarves seda ei ole. Rahandusminister Jürgen Ligi lausus, et tegemist oli äärmiselt
kalli lubadusega, millele ei jätkunud katet. „See oleks maksnud pöörase summa – ligikaudu 25 miljonit eurot,” märkis
rahandusminister eile.
Peale selle tõdes rahandusminister, et lubadus oli juba
iseenesest vaieldav, sest igasuguse ringiraha maksmine peaks olema omavalitsuse

taseme valik: millistele huvialadele mis omavalitsuses üldse on võimalik toetust maksta. Ligi andis mõista, et tema
arvates ei tuleks omavalitsustele riigi tasemel ette öelda, milliseid ringe tuleb lapsele pakkuda. „Väikesel omavalitsusel
pole võib-olla üldse võimalik
midagi pakkuda või on valik
väga kitsas. Ma tõesti ei pea
vajalikuks sellist asja Tallinnast neile ette ära otsustada.”

Riigikogu võib sekkuda
IRL-i kuuluv Margus Tsahkna nentis, et riigikogu sotsiaalkomisjoni esimehena on temal
väga kahju, et valitsus ei suutnud huviringide toetusele eelarvest rahalist katet leida. Ta
arvas, et kui eelarve arutamiseks riigikokku jõuab, võetakse see teema uuesti käsile.
„Laste huviharidus on väga
oluline teema, eriti majanduslikult raskes olukorras olevatele peredele,” märkis Tsahkna.
Ta tõi esile, et Tallinnas kärbiti majanduskriisi ajal huviringide rahastust oluliselt,
kuid endisele tasemele tagasi
ei ole seda tõstetud. „Seepärast oleks väga vajalik, et riigi poolt nähakse ette ringiraha toetus, mis läheks otse laste huviringide rahastamiseks.”
Iseenesest kuuluks huviringide jaoks raha jagamine kul-
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tuuriministeeriumi haldusalasse. Kultuuriministeeriumi
kommentaar kinnitas, et isegi
kui eelarves oleks selleks raha
olemas, poleks seda mõistlik
praegu käiku lasta. „Kui need
(summad – toim) ka olemas
oleks, siis vajab huvikoolide
rahastamine reformi, tagamaks
raha tulemuslik jõudmine selle vajajateni,” teatas ministeeriumi pressiesindaja.
Kurioossel kombel on huviringidele raha andmise mõte
pärit just Reformierakonna,
mitte Isamaa ja Res Publica
Liidu valimisprogrammist. 1

Leping jääb
täitmata
Väljavõte
koalitsioonilepingust
Huvihariduse edendamine:
noorte huvitegevuses osalemise suurendamiseks ja riskikäitumise vähendamiseks
kehtestame 1. jaanuarist 2014
ringiraha.
1. jaanuarist 2014 viime
ellu ringiraha põhimõtte, kuni
130 euro suuruse iga-aastase
pearaha igale kooliealisele
(6–19-aastasele) lapsele, mida
saab kasutada huvialaringis
osalemise eest tasumiseks.

Ehkki koalitsioon lubas anda laste tantsutrennide ja muude huvitegevuste jaoks 130 eurot kuus
anda, jäi see raha siiski eelarvest välja. 
Foto: Priit Simson (EPL-i arhiiv)

Machu Piccu, Peruu.
Machu
Picchu, Peruu.
Foto: Katrin
Schneider
Foto: Katrin Schneider

Ainulaadne võimalus KOREA-huvilistele
Reisid sügisel 2013:

KOREA
RINGREIS
seiŠellid – ainulaadne
paradiis
22.10-31.10.2013

10.–19.11.2013
Reisijuht Taivo Koppel Hind 3995

KÕiK HiNNAs
Reisid!

VieTNAM-KAMBOdŽA-lAOs suur ringreis
Reisijuht
INDREK PARK – keeleteadlane, antropoloog,
09.11-22.11.2013
suurepärane
korea
keele ja
kultuuri
Reisijuht Taivo
Koppel
Hind
3995 tundja.
KOReA
RiNgReis 2795 eurot
Reisi
lõpphind
10.11-19.11.2013

Hind sisaldab kõike, mida korralikuks reisiks vaja:
Reisijuht INDREK PARK - keeleteadlane, antropoloog,
lennud
Tallinn–Sôul–Tallinn
(Finnair),
majutus tundja.
neljatärnihotellides,
suurepärane
korea keele
ja kultuuri
Hind 2795igapäevast
hommiku- ja lõunasööki, transporti Koreas, ekskursioone ja sissepääse, jootraha
TAiWAN – imekaunis saar
Programmis:
12.11-24.11.2013
tutvume
kosmopoliitse
Sôuliga, käime
Põhja-Korea
piiril, külastame Haiensa,
Reisijuht
Märt Läänemets
Hind
2995
Bulguksa, Golgulsa, Sinheungsa templeid, siseneme Korea kultuurihälli Gyeongju,
BOTsWANA
safarireis
delta,korealase
Chobe,kodu,
Savute,
matkame
Seoraksani
rahvuspargi(Okavango
mägedes, külastame
kus valmisMoremi) ja ViCTORiA JUgA
tame
rahvustoitu
kimchi,
ja
palju-palju
muud...
12.11-25.11.2013

Reisijuhid Mati Kaal ja Riho-Bruno Bramanis Hind 4785

VEEl
SüGISEl:
PeRUUSEllEl
– Machu Picchu
saladused

01.12-18.12.2013 Reisijuht Taivo Koppel

SEIŠEllID
– ainulaadne
paradiis
22.–31.10.2013
04.12-22.12.2013
Reisijuhid
Teet Toome
ja Tarmo Kulmar
Reisijuht
Taivo Koppel Hind 3995 eurot
Hind 4665

VIETNAM–KAMBODŽA–lAOS:
suur ringreis
09.–22.11.2013
UUs-MeReMAA - väga põhjalik ringreis
ja aastavahetus
Tokyos
29.12.2013-19.01.2014
Reisijuht
Taivo Koppel Hind 3995 eurot

Reisijuhid Jaan Kaplinski ja Argo Schneider Hind 6895

TAIWAN – imekaunis saar 12.–24.11.2013
Reisijuht MäRT lääneMeTs Hind 2995 eurot

ALBION REISID

BOTSWANA
safarireis ja VICTORIA JUGA 12.–25.11.2013
helista 4456009
Reisijuht
BRaManis, giid MaTi Kaal Hind 4785 eurot
kirjutaRiho-BRuno
albion@albion.ee

Lennupartner: FINNAIR

vaata albion.ee
PERUU
– Machu Picchu saladused 01.–18.12.2013
Argo Schneider
5645
5850
Reisijuht
Taivo Koppel
Hind
4665 eurot

REISIKORRALDAJA AASTAST 1996
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Uus rakendus aitab elanikel
korralagedusest teatada
Foto: Eero Vabamägi

taktandmed ja siis raporti ära
saata. „[Sellise rakenduse] eesmärk on luua juurde üks lihtsalt kasutatav kanal, kuidas
inimesed saavad oma omavalitsusega suhelda,” ütles regionaalminister Siim Valmar Kiisler. „Eks inimesed ju panevad
tähele, mis nende ümber toimub, mis silma kriibib – kuskil
ei tööta tänavavalgustus, kuskil on prügikast kummuli keeratud. Selle rakendusega saabki lihtsalt sellest linnale või vallale teada anda, ei pea pärast
mingeid eraldi meile saatma
või telefoninumbreid otsima
hakkama,” sõnas Kiisler.

Hans Lõugas

hans.lougas@epl.ee

Mida teha, kui näete tänaval
ümberlükatud prügikasti või
koristamata koerajunne? Üks
võimalus on ise inetu olukord
likvideerida, kuid teine variant
on sellest teada anda. Seni on
linnad reklaaminud oma nn
abiliine, kuhu sellistes olukordades helistada ja korralagedusest teatada tuleks. Nüüd pole
selleks vaja enam isegi telefoni
kaudu teise inimesega rääkida.
Regionaalministri tellimusel loodud uus mobiilirakendus „Anna teada” on vahend,
millega kohalikule omavalitsusele mõnest avalikus ruumis olevast probleemist teada anda. „Anna teada” sobib
vinduva haldusreformi oludesse hästi – keegi ei jõua meeles
pidada või otsida 226 kohaliVenemaa Föderatsiooni kontaktandKultuuriministeerium
ku omavalitsuse
Venemaa Föderatsiooni Teatriliit
meid. Märgates linnaruumis
või looduses
probleeEesti Vabariigimingit
Kultuuriministeerium
Tallinnarakendusega
Linnavalitsus
mi, saab
sellest
piltiFestival
teha
ja probleemi asu«Zolotaja Maska» (Moskva)
ART-Fortius märkida. Soovi
kohaMTÜkaardil
korral saab lisada oma kon-

Kohustust reageerida pole
Rakendus, mille loomine läks
maksma 18 840 eurot, näitab
kõiki inimeste saadetud teateid
ka punaste märkidega kaardil,
millelt igaüks võib näha viimase paarikümne päeva raporteid. Kohalik omavalitsus
saab kaardil raporteid roheliseks muuta, kui on probleemist teadlik või selle lahendanud. Kohustust sellisele teatele
reageerida kohalikul omavalitsusel siiski pole. „Mingit eraldi juriidilist hooba me sellele
võimalusele juurde ei ole loonud,” ütles minister. „Omavalitsused käsitlevad seda nagu
iga neile saadetud kirja. Ma

„Anna teada”

Selle asemel, et helistada probleemi nähes heakorratelefonile,
saab rakendusega saata omavalitsusse kohe pildi.

TEATRIFESTIVAL KULDNE MASK EESTIS 2013

14.-24.OKTOOBER

Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium

14. JA 15. OKTOOBER

Tallinna
Linnavalitsus
Rahvusooper
Estonia
19.00

AASTA, KUI MA EI SÜNDINUD

ГОД, КОГДА Я НЕ РОДИЛСЯ

Teater NO99 19.00

DELHI TANTS

ТАНЕЦ ДЕЛИ

Teater NO99 19.00

A. Puškini nimeline teater (Moskva)

Tšingis Aitmatov

EMA PÕLD

МАТЕРИНСКОЕ ПОЛЕ

NIMETU

21. JA 22. OKTOOBER

ANTOV
TŠEHHOV

В ЭСТОНИИ

Rahvusooper Estonia 19.00

LAVASTAJA:
Jaroslavli Akadeemiline F. Volkovi nimeline teater
AntovJEVGENI
Tšehhov MARTŠELLI

NIMETU

БЕЗ НАЗВАНИЯ
21. JA 22.
OKTOOBER
RAHVUSOOPER ESTONIA

23. JA 24. OKTOOBER

F. VOLKOVI NIMELINE DRAAMATEATER,
JAROSLAVL Vene Teater 19.00

Väike Draamateater – Euroopa Teater (S.-Peterburg)

SALAKAVALUS JA

MIKA WALTARI
WALTA
TARI
ARI
R (Soome)
(So
Soom
ome)
om
e) / LLASSE
ASSSE LLINDEMAN
INDE
IN
DEMA
DE
MAN
MA
N (Kuopio
(K
Kuo
uopi
pio
o Linnateater)
Linn
Li
nnat
atea
eate
te
er)

24.09. Keila Kultuurikeskus
skus
sk
kus
26.09. Tapa Kultuurikoda
da
da
01.10. Paide Kultuurikeskus
esskuus
esku
04.10. Kuusalu Rahvamaja
m ja
ma
j
09.10. Haapsalu Kultuurikeskus
urikkes
esku
kuss
12.10. Vanemuise Teater s/m
15.10. Salme Kultuurikeskus
19.10. Rakvere Teater
21.10. Endla Teater
22.10. Salme Kultuurikeskus
25.10. Saue Huvikeskus
30.10. Põlva Kultuurikeskus
Algus kl. 19.00

Ivan Võrõpajevi näidendi põhjal

KÕIKIDEL ETENDUSTEL ON
18. JA 19. OKTOOBER
EESTIKEELNE
SÜNKROONTÕLGE

Selle aasta teises kvartalis
suurenes eelmise aasta sama
perioodiga võrreldes rahvusvaheliste ja linnaliinide sõitjate arv, maakonnaliinide
kasutajate arv aga vähenes.
Linnaliinibusside sõitjate arv
oli tänavu teises kvartalis 29,6
miljonit ja seda oli 31% rohkem
kui mullu samal perioodil, selgus statistikaameti andmetest.
Seega oli sel kevadel Eestis mullusega võrreldes linnaliinibussides kokku seitse miljonit sõitjat rohkem.
Maakonnaliinidel oli sõitjaid
teises kvartalis 4,2 miljonit ehk
ligi kümnendiku võrra vähem
kui mullu teises kvartalis.
Kaugliinidel oli teises kvartalis sõitjaid 1,1 miljonit ja rahvusvahelistel liinidel 178 400.
Aastaga on riigisiseste kaugliinide sõitjate arv vähenenud
3,3%, rahvusvaheliste liinide
sõitjate arv on aga aastaga 15%
kasvanud. ERR

Festival
«Zolotaja«Metsise
Maska» (Moskva)
Viktor Rozovi
näidendi
pesa» ainetel
MTÜ ART-Fortius

16. JA 17. OKTOOBER

Noore vaataja teater (S.-Peterburg)

Rakendusega „Anna teada”
saab teavitada kohalikku omavalitsust heakorraprobleemist,
näiteks prügihunnik metsa all,
lahtine kaev, tänavavalgustuse
lamp ei põle, auk tänavas vms.
•• Platvorm: Android (https://play.google.com/store/
apps/details?id=ee.girf.annateada), iPhone (https://itunes.
apple.com/ee/app/anna-teada/id684767374?mt=8)
•• Hind: tasuta
•• Koduleht: http://kov.riik.
ee/annateada

Linnaliinibusside
sõitjate arv
kasvas
kolmandiku

ENE JÄRVIS ANNE PALUVER AGNES AALISTE JÜRI AARMA

Venemaa Föderatsiooni Kultuuriministeerium
Venemaa Föderatsiooni Teatriliit

Oleg Tabakovi Teater (Moskva)

loodan, et üldjuhul neile vastatakse ja võetakse inimesega
ühendust,” lisas ta.
Kiisleri sõnul on ministeerium omavalitsustele selliseid
IT-platvorme varemgi tellinud,
sest igaühel eraldi nokitseda
pole mõtet. „Ühelt poolt on
see kulukas, aga teiselt poolt
pole paljudel omavalitsustel
täna lihtsalt ka inimesi, kes
suudaks ja oskaks sellega tegeleda,” selgitas ta. Samal põhjusel on ka see teavitamisrakendus sündinud. 1
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Ministeerium tellis
omavalitsustele elanike
murede haldamiseks
mobiilirakenduse.

Piletid müügil Piletilevis,
Piletimaailmas ja kohapeal.

Friedrich Schiller

VENEMAA PARIM
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Arheoloog:
Rail Balticu trasse
uuritakse kiirustades

Jüri Metssalu hinnangul vajaks trasside uurimine rohkem aega.

Trassi projekteerija
lükkab üksikasjalikumad
arheoloogilised uuringud
tulevikku.
Kristjan Pihl

kristjan.pihl@epl.ee

Kuigi Rail Balticu võimalikud
trassid ootavad alles oktoobris maakonnakeskustes kaardile joonistamist, kõlavad kahtlused, et juba praeguses ettevalmistusfaasis harrastatakse
justkui kiiret rongisõitu. Projekti veduriteks olevad ministrid pingutavad, et mahtuda
Euroopa Liidu järgmisse eelarveperioodi, ega näi arvestavat ohuga, et hilisemas ehitusjärgus võidakse raudteetrassilt
avastada mõni muinasmälestis,
mis võib kogu suurprojektile
pidurit tõmmata.
„Rail Balticu kavandamise puhul on väga problemaatiline see, et igas plaanis toimub meeletu kiirustamine,”
sõnas Eesti kirjandusmuuseumi kohapärimuse töörühma uurija Jüri Metssalu, kelle
sõnadele lisab kaalu ainuüksi
asjaolu, et veel augustis tehti
talle ettepanek osaleda raud-

rühm. Oktoobri keskpaigaks
töötavad nad läbi eri andmebaasid ja kaardistavad riigi
kaitse alused muinasväärtused, mis peaksid tulevikus rongi teekonnast kindlasti puutumata jääma. Metsalu hinnangul ainult sellest ei piisa, kuid
enamaks pole aega.

Vaja oleks aastat
„Arheoloogiavaldkonnas
kuluks trassialternatiivide
alal väärtuslike objektide väljaselgitamisele palju rohkem
aega kui see lühike kuu, mis on
praegu töörühmale […] eksperthinnangu koostamiseks
antud,” selgitas Metssalu, kelle kogemuste järgi kuluks ala
piisavaks läbiuurimiseks praeguste võimaluste puhul vähemalt aasta.
Metssalu jutu iva peitub
selles, et riikliku kaitse all
on tegelikest muinasväärtustest väga väike osa, näiteks looduslikest pühapaikadest ainult mõniteist protsenti. Nende lokaliseerimiseks ei
piisa ainult ametlikest andmekogudest, vaid tuleks teha ka
väliuuringuid. Aeg-ajalt ilmneb, et külaelanikud teavad
veel mõnd matusekohta, linnust või pühapaika, millest pole riiklikes registrites ühtKui leitaks kümmekond kal- ki märget, selgitas
met, siis see lükkaks projek- Metssalu ja nentis,
et maastiku uurimiti edasi viis-kuus aastat.
sele ja külaelanike
intervjueerimisele
tee arheoloogilise eeluuringu kuluks kuid.
töörühmas.
Seda, et uurijaid kannustab
Metssalu aga keeldus, sest aja surve, möönis ka teadlasmaastikust ja maaelust hooliva terühma juhtiv Tartu ülikooinimesena ei saavat ta arendus- li arheoloogiaprofessor Valprojektiga seotud tööd vastu ter Lang. Ent tema ei usu, et
võtta. „See oleks nii eetiliselt tööde käigus võiks mõni tähtis
kui ka emotsionaalselt võima- mälestis tähelepanuta jääda.
tu,” lisas ta.
„Mina seda nii dramaatiliselt
Eeluuringu tegemise võt- ei võtaks. Igasuguseid ohtutis enda peale Tartu ülikooli sid võib ette kujutada, aga ka
arheoloogidest koosnev töö- teistes maades pole saanud sel

Foto: Hendrik Osula

puhul rahulikult aastate kaupa
iga viimast ruutmeetrit uurida.
Kuskil maal tuleb leida kompromiss,” ütles Lang.
Langi selgituse järgi on
välitööd kavas küll, kuid
alles uuringu järgmistes etappides. Kõigepealt analüüsitakse arhiivimaterjali põhjal läbi
kõik võimalikud trassivalikud
ja kui kuskil viitavad märgid
muistsele piirkonnale, tullakse selle juurde tagasi hiljem,
kui täpne trass on juba kindel.
Tema arvates oleks tarbetu ja praeguse inimjõu puhul
isegi mõeldamatu kõigi neljaviie trassikoridori ümbrus läbi
kammida. „Veidi liialdades on
seal tööd võib-olla oma kümne aasta jagu,” ütles Lang ja
nentis ühtlasi, et ajaloolistes
Harju ja Rapla maakondades
ei saa ootamatuid leide siiski
välistada. „Kui leiame näiteks
kümmekond kalmet, siis nende läbikaevamine võiks projekti edasi lükata isegi viis-kuus
aastat.”
Eesti Päevaleht saatis küsimused ka Rail Balticu keskkonnamõju strateegilise hindamisega tegelevale (KSH)
planeeringufirmale Hendrikson & Ko, kuid sealt edastati
küsimused projekti kureerivale majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile.
Ministeeriumi pressiesindaja Rasmus Ruuda sõnul on
muinsuskaitseametiga suheldes jäänud kõlama seisukoht,
et tõenäosus leida lisauurimise käigus selliseid pärleid,
mis võiksid välistada raudtee
kavandatud kohta rajamist, on
äärmiselt väike.
„Rail Balticu planeeringute ja KSH koostamise ajagraafik on tõepoolest väga tihe,”
tunnistas ta samas ja lisas, et
kuivõrd tegemist on avalike
protsessidega, tuleb n-ö ettevalmistav sisuline töö ära teha
võimalikult efektiivselt. 1

Tallinna Linnaplaneerimise Amet
TEATAB
Teade detailplaneeringutest Tallinnas:
Tallinna Linnavalitsus otsustas 18. septembri
2013 istungil:
1. korraldusega nr 1281–k:
algatada Vabaõhumuuseumi tee 20 kinnistu ja
lähiala detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu eesmärk on Haabersti linnaosas asuva Vabaõhumuuseumi tee 20 kinnistu sihtotstarbe muutmine tootmis- ja maatulundusmaast elamumaaks
ning määrata moodustatavale krundile ehitusõigus
kuni kaheksa maksimaalselt 3 maapealse (sh katusekorrus) ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu
ehitamiseks. Planeeringualal paikneb olemasolev
tootmismaa sihtotstarbega krunt, millel asub olemasolev alajaam. Lisaks on detailplaneeringu ülesanne üldiste maakasutustingimuste määramine ja
heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Planeeritava maa-ala suurus on
3,34 ha.
1.1 Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse
väljak 7, 15198 Tallinn), koostaja on K-Projekt Aktsiaselts (aadress Ahtri tn 6a, 10151 Tallinn) ja detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavalitsus (aadress
Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn).
1.2 Mitte algatada Vabaõhumuuseumi tee 20
kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist. Keskkonnamõju
strateegilise hindamise eelhinnangu põhjal ei ole
detailplaneeringu koostamisel keskkonnamõju
strateegilise hindamise läbiviimine vajalik järgmistel põhjustel:
1.2.1 detailplaneeringuga ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevust, sh näiteks
tootmist ega muud tegevust, millega kaasneks
keskkonnaseisundi kahjustumist, sh vee, pinnase,
õhu saastatust, olulist jäätmetekke või mürataseme
suurenemist;
1.2.2 lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse
keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta kuni 3-korruseliste korterelamute rajamine
ning sihtotstarbeline kasutamine antud asukohas
olulist keskkonnamõju. Tegevusega kaasnevad
võimalikud mõjud on ehitusaegsed, nende ulatus
piirneb peamiselt planeeringualaga ning avariiolukordade esinemise tõenäosus on väike, kui detailplaneeringu elluviimisel arvestatakse detailplaneeringu ja ehitusprojektide tingimusi ning õigusaktide
nõudeid;
1.2.3 Haabersti linnaosas Vabaõhumuuseumi tee
äärsel väikeelamute alal asuval planeeringualal
ega lähialal ei paikne kaitsealasid ega Natura 2000
võrgustiku alasid, mida planeeringuga kavandatav
tegevus võib mõjutada. Planeeringualal on tuvastatud III kaitsekategooria taimeliigi kasvukohad, mis
planeeringulahendusega säilitatakse ning nende
asukohta ei ole hooneid ega rajatisi kavandatud.
Võimalike kaitstavate taime- ja linnuliikide kasvukohtade ja elupaikade väljaselgitamiseks tehakse
planeeringualal täiendavad inventuurid;
1.2.4 planeeringuga kavandatav tegevus ei põhjusta olulist mõju looduskeskkonnale, kui planeeritavate korterelamute, platside ja juurdesõiduteede
kavandamisel arvestatakse elustiku inventuuride
tulemustega ning väärtusliku ja olulise kõrghaljastuse säilitamisega;
1.2.5 planeeringualale ulatub Läänemere ranna ehituskeeluvöönd, mille vähendamise taotlemise vajadus selgitatakse planeeringu koostamise käigus;
planeeritav hoonestus asub naaberkinnistul asuva
hoonega samal ehitusjoonel. Lisaks tuleb planeeringulahendusega ette näha avalikult kasutatav
juurdepääs kallasrajani;
1.2.6 detailplaneeringuga on ette nähtud suure
hulga haljastuse likvideerimist, kuid valdavalt on
tegemist väheväärtusliku haljastusega. Hoonestuse ja teede planeerimisel tuleb arvestada väärtusliku ja olulise kõrghaljastuse paiknemisega ja selle
säilitamise vajadusega, samuti kasvutingimuste
tagamisega. Likvideeritav haljastus kompenseeritakse asendusistutustega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määruse nr 17 „Puu raieks ja
hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“
tingimustele. Uushaljastus lahendatakse ehitusprojekti mahus;
1.2.7 detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei
kahjusta kultuuripärandit, inimese tervist, heaolu
ega vara. Planeeringu elluviimisel suureneb mõnevõrra piirkonna liikluskoormus ning sellega kaasnev

müra ja õhusaaste, kuid eeldatavasti ei ole mõju oluline. Detailplaneeringu koostamisel tuleb arvestada
planeeringuala paiknemisega Tallinna vanalinna
muinsuskaitseala vaatesektoris ning säilitada vaated vanalinnale;
1.2.8 detailplaneeringu alal ei ole tuvastatud keskkonda saastavaid objekte ega jääkreostust, mistõttu
ei ole eeldada olulist pinnase või vee reostust, mis
seaks piirangud kavandatavale tegevusele;
1.2.9 detailplaneeringuga kavandatava tegevusega
ei kaasne olulisel määral soojuse, kiirguse ega lõhna teket, valgusreostust tekib valgustusest, vibratsiooni võib esineda hoonete ehitamisel. Samuti on
tavapärasest suuremas koguses jäätmeteke seotud
peamiselt ehitustöödega, mille käigus jäätmed käideldakse vastavalt nõuetele;
1.2.10 detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringu ja vastuvõetud Haabersti linnaosa üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbega.
1.3 Haabersti Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse
tutvustamiseks väljapanek ja avalik arutelu.
1.4 Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Tallinna Keskkonnaametis, Harju tn
13, esmaspäeviti kella 14.00 kuni 18.00 ja neljapäeviti kella 9.00 kuni 12.00 ning Tallinna õigusaktide
registris aadressil https://oigusaktid.tallinn.ee/.
Tallinna Linnavolikogu otsustas 19. septembri
2013 istungil:
1. otsusega nr 146:
tunnistada osaliselt kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 17. oktoobri 2007 korraldusega nr 1797- k
kehtestatud „J. Kappeli tn 10, 10a, 10b ja Lubja
tn 9a kinnistute detailplaneering“ J. Kappeli tn
10, 10a ja 10b kinnistute ning Johannes Kappeli
tänav kinnistu osa osas.
2. otsusega nr 147:
kehtestada Veskimäe tn 11 kinnistu ja lähiala detailplaneering.
Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 29.
juuni 2007 korraldusega nr 1308-k “Veskimäe tn 11
kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine Haabersti linnaosas”.
3. otsusega nr 148:
kehtestada Marta tn 2 // Tondi tn 14 kinnistu detailplaneering.
Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 22.
juuni 2011 korraldusega nr 1113-k „Marta tn 2 //
Tondi tn 14 kinnistu detailplaneeringu koostamise
algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“.
4. otsusega nr 149:
kehtestada Edu tn 32 kinnistu detailplaneering.
Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse
28. aprilli 2010 korraldusega nr 629-k „Edu tn 32
kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine“.
5. otsusega nr 150:
kehtestada Kalevala tn 7 kinnistu detailplaneering.
Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse
10. augusti 2011 korraldusega nr 1243-k „Kalevala
tn 7 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine“.
6. otsusega nr 151:
kehtestada Nelgi tn 6 kinnistu detailplaneering.
Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse
15. juuni 2011 korraldusega nr 1055-k „Nelgi tn 6
kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine“.
7. otsusega nr 152:
kehtestada Päikese pst 64 kinnistu detailplaneering.
Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse
21. detsembri 2011 korraldusega nr 1995-k „Päikese
pst 64 kinnistu detailplaneeringu algatamine Nõmme linnaosas“.
8. otsusega nr 153:
kehtestada Sisaski tn 24c kinnistu detailplaneering.
Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse
4. aprilli 2012 korraldusega nr 469-k „Sisaski tn 24c
kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
Nõmme linnaosas”.
Detailplaneeringutega saab tutvuda Tallinna
planeeringute registris http://tpr.tallinn.ee/tpr/
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Pussy Rioti liige alustas näljastreiki
Vene punkbändi Pussy Riot liige
Nadežda Tolokonnikova, kes kannab kaheaastast vanglakaristust
Mordva koloonias, kuulutas välja
näljastreigi, sest koloonia ülema
asetäitja Juri Kuprijanov olevat

Türgi lõi Eurovisioni konkurendi Turkvisioni

ähvardanud ta tappa. Peale selle
on Tolokonnikova sõnul teda füüsilise arveteõiendamisega hakanud ähvardama ka paljud teised
kinnipeetavad, mida koloonia
juhtkond soosivat. Delfi

Türgi rahvusringhääling alustab
oma Eurovisioni projekti ehk
Turkvisioniga, millest võtavad
osa vaid türklaste sugulasrahvaste esindajad. Iga-aastasel üritusel hakkab osalema 20 riiki ja

autonoomset piirkonda, kus elavad turgi rahvad, ja esimene lauluvõistlus toimub juba detsembris. Türgi otsustas Eurovisionist
loobuda, sest polnud rahul hääletamissüsteemiga. Delfi

Nairobis kaubamaja ründamine
näitab Somaalia islamistide jõudu
Laupäeval Kenyas tapatalgud korraldanud terroristide kahjutuks tegemine
jätkus veel eilegi.

2
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Kaivo Kopli

kaivo.kopli@epl.ee

Ekspertide hinnangul on
Somaalia islamisõdalaste grupeeringu al-Shabab rünnak
naaberriigi Kenya pealinna
Nairobi kaubanduskeskuses
oma ulatuses, keerukas
ettevalmistuses ja julmuses
vägagi muret tekitav.
Rünnaku toimumine Nairobis pole aga siiski täielik üllatus. Al-Shabab on kättemaksuga ähvardanud alates ajast,
mil Kenya väed tungisid rühmituse kontrolli all olevatele Somaalia lõunapiirkonna
aladele. Väiksemaid rünnakuid on Nairobis toimunud
varemgi ning aasta eest teatasid Kenya võimud, et hoidsid
viimasel hetkel pealinnas ära
ulatusliku terrorirünnaku.
Korra varem on al-Shabab
väljaspool Somaaliat juba korraldanud mõneti sarnase rünnaku. 2010. aastal pandi plahvatama pommid Uganda pealinna Kampala mitmes kõrtsis,
kuhu rahvas oli kogunenud
jalgpalli MM-i finaali vaatama. Hukkus rohkem kui 60 inimest ja al-Shabab kuulutas, et
tegemist oli kättemaksuga selle eest, et Uganda etendas juhtivat rolli Aafrika Liidu väeüksustes, mis toetasid Somaalia
nõrka keskvalitsust.
Igatahes tõstavad terrorismieksperdid esile, et al-Shabab paistab olevat saavutanud uue taseme, suutes oma
tugialadest kaugel kavandada
ja läbi viia ulatusliku ja tõhusa
rünnaku. Seejuures on märkimisväärne, et ründajad paistsid järgivat kõiki juhiseid,
mida al-Qaida liider Ayman alZawahiri jagas kümmekonna
päeva eest avaldatud läkituses.

Kolm juhist
Esiteks peab sihtmärk olema
seotud läänega. Westgate’i
kaubamaja on ja mitte ainult
nime poolest. Selles on mitmeid Iisraeli kodanikele kuuluvaid ärisid ja see on populaarne lääneriikide kodanike seas. Oma läkituses
hoiatas al-Zawahiri rünnakute
korraldamise eest mittelääne
riikides või lubas seda teha
ainult juhul, kui mõni selline
režiim on „Ameerika jõudude
poolel”. Kenya, mille valitsu-
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sed on olnud traditsiooniliselt
pigem läänemeelsed ja mille
sõjaväel on tihedad sidemed
lääneriikide sõjavägedega,
sobib seega rünnakuks küll.
Teiseks soovitas al-Zawahiri seal, kus võimalik, võtta pantvangiks „nende riikide kodanikke, kes osalevad
kallaletungis islamimaade-

da ohvreid islamiusuliste seas.
Al-Shabab teataski oma Twitteri-läkituses, et Westgate’is
lasti islamiusulistel inimestel
lahkuda, enne kui sisse jäänud
uskmatuid tapma asuti. Üks
eluga pääsenu ütles, et terroristid tegid usklikkust kindlaks,
küsides poekülalistelt prohvet
Muhamedi ema nime. Kes ei
teadnud, see lasti
maha. Prohveti ema
nimi oli Amina.
Usklikkuse kindlaksAl-Shababi juured on umbes kümtegemiseks küsiti prohvet
mekonna aasta
Muhamedi ema nime.
taguses ajas, mil
erinevad islamistide
le, nii et neid saaks vaheta- rühmitused kontrollisid suuri
da meie vangide vastu”. Esi- maa-alasid Somaalias, kus toialgsetel andmetel võtsid- mivat keskvalitsust pole õieti
ki 10–15 al-Shababi võitlejat praegugi. Aafrika Liidu egiidi
teadmata arvu poekülastajaid all on islamivõitlejate tõrjumipantvangi. Laupäeval alanud seks ja keskvalitsuse taastamirünnakus sai surma ligi 70 seks korraldatud mitu välisväinimest ja vigastada peaaegu gede invasiooni.
paarsada, tõenäoliselt on
Al-Shababi sidemed al-Qaiohvreid rohkemgi. Hukkunute daga, täpsemini Araabia poolhulgas oli mitme lääneriigi saare al-Qaidaga (AQAP) ulakodanikke. Peale selle soovi- tuvad tagasi vähemalt aastasse
tas al-Qaida liider püüda välti- 2008, mil hakkasid koostööd

tegema üks al-Shababi tollaseid juhte Ahmed Warsame ja
Jeemeni vaimulik Anwar alAwlaki. Väidetavalt on al-Shabab saanud AQAP-ilt nii relvastust kui ka väljaõpet. 2012.
aasta veebruaris aga kuulutas
al-Shababi kõige sõjakama
fraktsiooni juht Mukhtar Abu
Zubayr, teise nimega Ahmed
Abdi Godane välja liidu alQaidaga.
Asjatundjate hinnangul
ongi Zubayr/Godane nüüdseks al-Shababi oma kontrolli alla saanud, sealhulgas rivaale kõrvaldades. Väidetavalt lasi
ta mõne nädala eest tappa kaks
USA ja Briti päritolu senist
võitluskaaslast, kes olid toetanud al-Shababi vana kaardiväe üht juhtivat tegelast Hassan Dahir Aweysi, kes andis
end mõne kuu eest Somaalia
võimudele üles. Zubayr/Godane on muu hulgas ähvardanud
USA-d otsese rünnakuga ja
Ühendriigid on tema tabamiseni viiva info eest pannud välja seitsme miljoni dollari suuruse preemia. 1

-1- Naine koos kahe lapsega on ründajate eest pelgupaiga
leidnud lettide vahel. -2- Politseinik püüab kaubanduskeskuses
pantvange päästa ja ründajaid tabada. -3- Keskuse puhastamise ajal õnnestus võimudel suur hulk vangistatuid vabastada.
-4- Pelgupaiga surma külvavate ründajate eest leidis ka
ventilatsioonišahtist. 
Fotod: AFP, Reuters/Scanpix

Soome uurib väidet
Soome terroristi osalemise kohta
Soome kaitsepolitsei (Supo) võttis tarvitusele kogu oma „informatsiooni hankimise arsenali”,
et uurida väidet Soomest pärit
terroristi seotuse kohta Nairobi
terrorirünnakuga, ütles Supo
terrorismiekspert Tuomas Portaankorva.
„Me suhtume sellesse nii, et
informatsioon põhineb esialgu
al-Shababi oma Twitteri kontol,” ütles Portaankorva Helsingin Sanomatele. „Ka see on võimalik, et tegemist ei ole al-Shababi ametliku Twitteri kontoga,”
lisas ta.
Saksa ajaleht Die Welt teatas
pühapäeva õhtul oma veebile-

hel, et Nairobi ostukeskuse ründamise eest vastutab rahvusvaheline pühasõdalaste grupp. Die
Welt viitas Twitteri kontole, mis
arvati olevat al-Shababi ametlik kommunikatsioonikanal.
Ajaleht avaldas 12 nime, mille
hulgas on Ismael G., kelle elukohaks on nimetatud Helsingi.
Ka Soome siseminister Päivi
Räsänen on kaitsepolitseilt kuulnud soomlaste võimalikest sidemetest rahvusvaheliste terroriorganisatsioonidega. „Kui seotus Soomega kinnitust leiaks,
poleks see võimudele ka otsene
üllatus,” ütles Räsänen siseministeeriumi pressiteates. Delfi

Eesti Päevaleht, teisipäev, 24. september 2013, toimetaja: Veiko Pesur, tel: 680 4400, e-post: uudised@arileht.ee

STARMAN ASTUB EESTI ENERGIA KANNULE

ÄRILEHT

Peale muude teenuste pakkumise hakkab Starman ka elektrit
müüma. Firma eesmärk on saada klientide arvult Eesti teiseks
elektrimüüjaks. Starmani juhatuse liikme Toomas Tiiveli (fotol)
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KRÕÕT KILVET LAHKUS EAS-IST

sõnul ei tohiks see eesmärk olla
liiga ambitsioonikas, sest praegu on Eesti Energia järel suuruselt teine elektrimüüja Elektrum
12 000 kliendiga, mis moodustab 2% turuosast. Ärileht

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse juhatuse liige Krõõt Kilvet esitas nõukogule lahkumispalve. Kilvet on ametis kuni
oktoobri lõpuni, pärast seda
kavatseb ta keskenduda dok-

toriõpingutele. EAS-i põhikirja
kohaselt võib juhatusel olla kuni
viis liiget. Juhatuse koosseisu ja
liikmete värbamist arutab EAS-i
nõukogu järgmisel oktoobrikuisel koosolekul. Ärileht

Erkki
Raasuke:
äris pole
mõtet olla
eesmärgita
Intervjuu
Andres Reimer

andres.reimer@arileht.ee

Viimsi valla rahandusosakonna juhataja Randar Lohu sõnul on
valla õpilaste arv võrreldes eelmise aasta novembriga 198 võrra
suurenenud. „Viimaseks neljaks kuuks riigi poolt aga lisavahendeid ei tule ja need kohalikud omavalitsused, kel õpilaste arv
on kasvanud, peavad õpetajate palkade, koolilõuna ja õppevahendite kulud ise kandma.” Viimsi vald teeb Lohu sõnul
lisakulutusi 60 555 euro ulatuses.
Foto: Martin Dremljuga

Omavalitsused kaotavad tuhandeid
eurosid registriviivituste tõttu
Maksumaksjate fikseerimise kord jätab ka paljud
inimesed loodetud
teenustest ilma.
Tanel Saarmann

tanel.saarmann@arileht.ee

Suured omavalitsused kaotavad aastas sadu tuhandeid
eurosid, sest riik ei arvesta nende erilist olukorda. Riik fikseerib maksumaksjate seisu kord
aastas, 1. jaanuaril. Selle alusel saab omavalitsus oma eelarvesse elanike tulumaksu osa.
Mida rohkem elanikke, seda
suurem tulu omavalitsusele.
Kiiresti kasvavate valdade ja
linnade lasteaia- ja koolikohtade puudus on teada mure,
kuid siia lisandub veel üks
ootamatu probleemistik.
Kui näiteks neljaliikmeline
pere registreerib end 2. jaanuaril Viimsi valla elanikuks, siis
peab vald neile nüüd tagama
eri teenuseid, näiteks lasteaiakoha või selle puudumise korral maksma lasteaiakoha tasu.
Abikaasade tulumaks laekub
aga veel järgmise aasta 1. jaanuarini eelmise omavalitsuse
tuludesse.
„Kui nüüd maksumaksja
otsustab jõulude paiku oma
elukoha registreerida kolmandasse omavalitsusse või

siis esimesse tagasi, siis antud
juhul jääb sellele teisele omavalitsusele ainult n-ö maksmise rõõm,” ütles Viimsi valla rahandusameti juhataja
Randar Lohu.
„Kuna Rae valda tuleb aastas rohkem inimesi kui lahkub,
siis täna kehtiva süsteemi järgi
jääb Rae vald miinusesse, sest
saabuvate inimeste tulud laekuvad aasta lõpuni teise omavalitsusse. Üldistades võib öelda, et kasvavad omavalitsused
kannatavad, kuid kahanevad
jälle võidavad. Kui maksuamet suudaks arvestust teha
mitte ainult 1.jaanuari seisuga, vaid kvartaalselt, oleks asi
õiglasem,” ütles Rae vallavanem Mart Võrklaev.

Ilma poolest miljonist
Viimsi valla maksumaksjate arv on 2013. aasta esimese
kuue kuuga 260 maksumaksja
võrra suurenenud ja tulumaksu laekumine Viimsi valla eelarvesse on umbes 159 eurot
maksumaksja kohta kuus.
„See tähendab, et vallale jääb
iga kuu laekumata veidi üle
41 000 euro. Aastas teeb see
peaaegu pool miljonit eurot ja
selline arvestuse mudel ei ole
kindlasti Viimsi valla huvides,”
arvutas Lohu.
Rae valla rahandusameti
juht Tiit Keerma tõi näite oma

koduvalla kohta: „Rae vald
kasvas elanike arvult 2012. aastal 454 võrra ja võttes arvesse, et maksumaksjate osakaal
kogu elanikkonnast moodustas 47,6%, siis uutest tulijatest
ei laekunud 216 maksumaksja

Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna nõuniku Andrus Jõe sõnul on oluline, et
omavalitsustele oleks tagatud stabiilne tulubaas, mida
ei hakataks aasta keskel edasi-tagasi muutma.
„See annab omavalitsustele kindluPeljatakse, et inimesed hak- se eelarve planeerimisel. Senikaua
kavad ennast veelgi tihedakui inimeste registmini ümber registreerima.
reerimine rahvastikuregistris põhineb
tulud Rae valda. Rahandus- soovitud saadavatel teenustel,
ameti arvestuse järgi jäi Rae aga mitte tegelikul elukohal,
vald praeguse maksutulu jao- on tulumaksu tänase jaotustamise süsteemi tõttu ilma süsteemi muutmine vähese
arvestuslikult 170 000 eurost.” või isegi soovitust vastupidi-

se mõjuga. See võiks kaasa
tuua olukorra, kus inimesed
hakkavad ennast veelgi tihedamalt ümber registreerima,
ning see ei parandaks tänast
olukorda,” ütles Jõgi.
Rae valla probleem on sedavõrd tõsine, et volikogu on
võtnud vastu otsuse, mis seab
mõne toetuse väljamaksmisele
eeldused. Näiteks saab koduse mudilase või eralasteaia toetust see, kes on avalduse esitamise ajaks olnud aasta aega
valda registreeritud. „See ei
ole uuele elanikule küll meeldiv teadmine, aga paljud siiski mõistavad, et maksusüsteem
on selline,” ütles Rae vallavanem Mart Võrklaev. 1

Ka hariduse puhul makstakse peale
Kiiresti kasvavad omavalitsused
on hädas ka haridusvaldkonna korraldamisega. Peale lasteaia- ja koolikohtade nappuse on siingi üks keeruline seadusest tulenev konks. Nimelt
arvestatakse igal aastal õpilaste
arvu eelmise aasta 10. novembri seisuga. Selle alusel jagatakse aasta alguses omavalitsustele ja erakoolidele raha. 1. septembril võib aga kooli õpilaste arv suureneda, seega aasta

neli viimast kuud maksavad paljud omavalitsused nende eest ise
oma rahast.
Rae valla abivallavanem Jaan
Alver arvab, et praegune süsteem
ei ole aus: „2013. a septembri–
detsembri arvestuses on see summa Rae vallale 103 000 eurot.”
Haridusministeerium on valmis muutma seadust, mis praegu
ei võimaldagi mitu korda aastas
toetust maksta. „Oleme pöördunud omavalitsusliitude ja erakoo-

lide poole ettepanekuga muuta seadust nii, et toetust saaks
anda koolipidajatele kaks korda aastas, arvestades õppeaasta vahetusest tingitud õpilaste
arvu muutusega – nii kasvu kui
ka kahanemisega. Erakoolide
ühendus on ministeeriumi ettepanekut toetanud, omavalitsusliidud kujundavad oma seisukohad lähiajal,” ütles haridusministeeriumi avalike suhete juht
Argo Kerb.

Eile asus LHV Grupi
juhatusse Erkki Raasuke,
kes riigiametnikuna
tuulutas nii Estonian Airi
kui ka maanteeametit.

••Mis saab nüüd riigiettevõte-

te haldusfirma loomisest? Kas
te olete sellest teemast nüüd
täiesti kõrvale astunud?
Kui 2012. aasta alguses oli mul
sellele teemale kõrvaltvaataja
pilt, siis suvel sai pandud kokku mõnevõrra detailsem plaan.
Haldusüksuse loomine on saanud siin liiga palju tähelepanu, sest töö keskendus sellele,
kuidas ja mida teha paremini.
Kui on olemas mingi muu viis
paremini tegemiseks kui haldusüksuse loomine, siis tuleb
minna seda teed. Oluline on
see, mida muuta eesmärkide
seadmisel ja nõukogude moodustamisel.
••Mis seisu riigiettevõtete juhtimine teie lahkudes jäi?
Selle teema edasi kandjaks
on majandusministeeriumi
kantsler Marika Priske, kes oli
väga aktiivselt selle töö tegemisel kaasas. Tegin seda tööd
eeldusel, et lähiajal midagi ei
muutu, et need ettepanekud
jõuaksid platvormidiskussioonini 2015. aasta valimiste eel.
••Kuidas te näete LHV tegevust Eestis, kus väiksemad
pangad liiguvad kahe suurema kiiluvees?
Ilma ambitsioonideta pole
mõtet äris olla, kui kasvada ei
taha. Üksnes koha säilitamise
nimel peab kiiresti jooksma.
Kuid täna on esimene päev ja
ma ei taha selle koha pealt siin
ennustama hakata.
••Kas LHV jääb ka tulevikus nn
eestlaste pangaks või kavatsete
rahvusvahelisemaks muutuda?
Äri hakkab peale sellest, et
pakutakse klientidele häid teenuseid ja kaupu. Kõik muud
emotsionaalsed argumendid
tulevad peale selle, on väiksema kaaluga. Siiamaani on selles suunas tööd tehtud ja küllap see läheb nii ka edasi. 1
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ARVAMUS

KOALITSIOONIDEST

PEIBUTUSPARTIDEST

VALIMISTEST

Kui enamik erakondi on valitsuses, siis tekitab see
kunstliku lõhe – mitte vasakpoolsete ja parempoolsete vahel, vaid poliitilise klassi ja ülejäänute vahel.

Kõige hullem peibutis on mitte tuntud nägu, vaid
õõnsad sõnad tühja tünni suust. Mõtlematu pole mitte tuntuse virvatulukese peale lendaja, vaid valimiste
tegeliku sisu unustaja.

Sotsid ei tule välja enam
kui pooltes kohtades.

BRITI EUROSAADIK DANIEL HANNAN OMA VEEBIPÄEVIKUS

KOMMUNIKATSIOONIEKSPERT AGU UUDELEPP (MAALEHT)

POLITOLOOG REIN TOOMLA
OSUTAB NÕRKUSTELE (ÕHTULEHT)

VÄLJARÄNNET EESTIST aitaks pidurdada piirkondliku ebavõrdsuse vähendamine

Väljaränne: riik ei saa piirduda
üksnes raamatupidaja rolliga
Mis me teeme?

Jüri Ratas

riigikogu aseesimees
(Keskerakond)

E

esti on alates 1991.
aastast tundmatuseni muutunud ja
ühe suurema saavutusena täitnud Gustav Suitsu
sajandivanuse unistuse:
oleme eestlased, aga saanud
ka eurooplasteks. Eesti vaieldamatuid edusamme varjutab
aga teadmine, et meie rahvaarv
on kogu taasiseseisvumise aja
olnud langusteel. Fakt, et väljarännanute arv on viimased
viis aastat järjekindlalt kasvanud, tähendab, et inimeste
lahkumine ei ole mingi marginaalne probleem, mis laheneks
majanduskasvu korral iseenesest. Sisse- ja väljarände statistika näitab selgelt, et väide,
nagu läheksid inimesed lihtsalt mõneks ajaks välismaale
õppima, kuid naaseksid peagi
kodumaale, on enesepettus.
Reaalsus on, et väga suur osa
lahkujaid ei naase kunagi.
Probleemile ei ole must-valgeid lahendusi, kuid väljarännanute arvu pidev kasv näitab,

et meie rahvas soovib ja vajab
inimkesksemat poliitikat. Eesti riigil tuleb tagada inimväärsed elutingimused igas linnas
ja vallas, igas alevis, alevikus ja
külas, mitte keskenduda ainult
väljavalitud tõmbekeskustele.
Mulle on sügavalt vastumeelne osas poliitilistes ringkondades leviv käegalöömise mentaliteet, mida esindab teatud
mõttes ka regionaalministri
haldusreformi mudel ja arutelud „kestliku kahanemise”
võimalikkuse üle.

Käegalöömise
mentaliteeti esindab
ka regionaalministri
haldusreformi mudel.
Minu seisukohtade kriitikutele meeldib öelda, et meie
riik pole piisavalt jõukas, et
tänast omavalitsussüsteemi,
infrastruktuuri, koolivõrgustikku jms ülal pidada. Mulle tundub aga, et küsimus on
suurelt jaolt tahtmises ja prioriteetide seadmises. Riik ei tohi
olla lihtsalt raamatupidaja ja
kõrvaltvaataja rollis, vaid tal
tuleb piirkondliku ebavõrdsuse vähendamiseks majandusellu ja tööturupoliitikasse jõulisemalt sekkuda. „Nähtamatu
käsi” ehk vaba turumajandus
ei tea ega hooli sellisest väärtusest nagu eesti rahva püsimi-

HILLAR METSA METSIK MAAILM

ne. Riigijuhtide jaoks peab see
aga põhiseadusest tulenevalt
olema kõige olulisem eesmärk.

Ei ole äriettevõte
Riikliku infrastruktuuri säilitamist või likvideerimist ei
saa otsustada pelgalt kasumi
põhjal nagu mõnda äriettevõtet juhtides. Pean silmas näiteks suurema osa metskondade
kaotamist, mille puhul ei võetud arvesse reformi sotsiaalset
mõju konkreetsetes maapiirkondades.

Samamoodi ei nõustu ma
arusaamaga, et haridusvõrgus tuleb iga hinna eest kokkuhoiu võimalusi otsida ja
seetõttu väiksemaid maakoole sulgeda. Kui Eesti Vabariik suutis märksa vaesematel
aegadel põhikoole ja ka vaid
mõnekümne õpilasega gümnaasiumiastmeid ülal pidada,
siis kuidas on võimalik väita, et
Euroopa Liidu ja euroala liikmena ei ole me enam selleks
võimelised? Taas kord tundub
mulle, et asi pole mitte rahalistes võimalustes, vaid tahtmises
ja hoolimises.
Edu saavutamiseks on oluline õppida teiste Euroopa riikide positiivsetest ja ka negatiivsetest kogemustest. Põhjamaades, kus riiklikel struktuuridel
on tööturupoliitikas ja avalike ressursside ümberjaotamisel oluliselt aktiivsem roll, ei
ole ka tööpuudus ja sotsiaalne ebavõrdsus niivõrd tõsine
probleem kui Eestis. Samuti
oleks riigi tugevam roll majanduselus aidanud meil vältida
järsku majandusolukorra halvenemist ja tööpuuduse kasvu majanduskriisi kõige raskematel aastatel 2008–2009.
Hoolimata langusele järgnenud tõusuaastatest ei ole kaugeltki kõigi Eesti inimeste elatustase ja sissetulek taastunud
ning kindlasti on majanduslik
ebastabiilsus üks olulisi väljarände põhjuseid.

Eesti riigieelarve on küll viimastel aastatel kasvanud, kuid
endiselt vajavad lisarahastust
sisuliselt kõik valdkonnad.
Alustades tasuta koolitoidu
ja lasteaiakohtade tagamisest ning lõpetades haridusja kultuuritöötajate, päästjate, politseinike, meditsiinitöötajate jt palga tõstmise ja
väärika pensioniga. Põhjalikku reformi vajab ka omavalitsuste rahastamismudel, mis ei
taga täna omavalitsustele piisavalt vahendeid kõigi seadusega pandud kohustuste
täitmiseks.

Riigil tuleb edaspidi
jõulisemalt sekkuda
majandusellu ja
tööturupoliitikasse.
Riigi rahalised võimalused on
loomulikult piiratud. Kasinusja kärpepoliitika asemel vajab
Eesti tõsist debatti tulude suurendamise ja laenuraha kaasamise üle. Enamikus Euroopa
Liidu maades on astmeline
tulumaks, klassikaline ettevõtete tulumaks ning vajalikeks
ja tulutoovateks investeeringuteks laenuraha kasutamine iseenesestmõistetav. Eestil tuleb
samuti oma senist ühetaolist rahanduspoliitikat muuta
ja astuda konkreetseid samme piirkondliku ebavõrdsuse

vähendamiseks. Üks võimalik
meede on diferentseeritud ettevõtete tulumaksu rakendamine ja füüsilise isiku tulumaksu muutmine kohalikuks maksuks, et elavdada väiksemates
omavalitsustes töökohtade
loomist. Samamoodi tuleb
Euroopa Liidu vahendeid
aktiivsemalt kasutada maapiirkondade ettevõtluskeskkonda investeerimiseks.

V

äljarände vähendamiseks peame
lahendama ka
küsimuse, miks
lahkuvad Eestist nii paljud
emakeelena vene keelt rääkivad noored. Kodus emakeelena vene keelt kõnelevate
noorte pärast gümnaasiumi
välismaale edasi õppima
minek on väga levinud. Nendel noortel on tugev konkurentsieelis just tänu keelte
(vene–inglise) valdamisele,
mis avab töökohtade uksi nii
Euroopas kui ka mujal maailmas.
Oluline on hoida ja väärtustada iga meie elanikku ning
tõsiselt ja tõeliselt otsida võimalusi Eesti inimeste elatustaseme tõstmiseks. Ainult niimoodi on võimalik vähendada ühiskonna ebavõrdsust ja
pidurdada meie kaasmaalaste lahkumist kõrgema elustandardiga riikidesse. 1

Valija ootab võiduvõimalust
Allar Tankler

kommunikatsiooniekspert

V

iimased EMOR-i
küsitlustulemused, mis näitavad, et tõusjad on
Keskerakond ja IRL, annavad
aimu, mis on need signaalid,
mida teatud osa valijaskonnast
ootab.
IRL-i linnapeakandidaat
Eerik-Niiles Kross loob oma
meediatrikkidega ainsana Tallinnas muljet, justkui ta tõesti
tahaks valimisi võita ja usuks
selle võimalikkusesse. Tallinnas
käib valimisvõitlus hõbedale ja

suur vastandumine aitab alati vastasseisu mõlemat poolt.
Kopteri lennutamist Tallinna TV telekaadrisse, linnavalitsuse ja vangla vahelise bussiliini käivitamist jms nimetatakse
meediatrikkideks. Eesmärk on
trikitada meediat endast rääkima olukorras, kus ilmselt oleks
keeruline saada neid tegema
lugu mõnest programmilisest
seisukohast.

Tankiga üle auto
Meediatrikkide ajalugu on
kirev, poliitikute omadest võib
meenutada, kuidas Siim Kallas rahandusministrina saatis
linnapea Tõnis Paltsile Archimedese raudkangi ja Palts saatis Kallasele vastu peegli või
kuidas Vilniuse linnapea sõi-

tis tankiga üle valesti pargitud
Mercedesest.
Ma saan aru inimestest,
keda need trikid häirivad.
Mind häirib palju rohkem
ebavõrdne konkurents, asjaolu, et Keskerakonna kampaaniat finantseeritakse sadade
tuhandete eurode eest Tallinna linna eelarvest (fotoraamatud, plakatid, üritused, tele- ja
raadioreklaamid). Minu jaoks
jääb arusaamatuks, miks nad
seda teevad, sest valimised
võidaksid nad ka ilma selleta.
Niisuguse käitumise tulemusena on väga lihtne näidata,
et valimised ei olnud ausad.
Kuid avaliku raha kasutamine
erakondlikel eesmärkidel torkab paraku vähem silma kui
kopterid. 1
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RAAMATUKOGUDEST

VÄLJARÄNDEST

SURMATUNNETUSEST

VENE VANGLAST

EESMÄRKIDEST

Linn ilma raamatukoguta on nagu surnuaed.

Kui pealinn on teistest peajagu
üle, siis ei ole seal läbikukkumisel või sinna mineku piirangute
korral inimestel muud valikut kui
riigist lahkuda.

Igapäevases budistlikus
praktikas kogen ma surma vähemalt viiel korral
päevas. DALAI-LAAMA INTERVJUUS

Inimese tahte allasurumine ja tummaks orjaks muutmine saavutatakse brigaadide meistrite ja rühmavanemate ametikohtadel olevate ja ülemustelt juhiseid
saavate süüdimõistetute kätetööga.

Soovitakse lennata küll, aga
ikka Kukerpillide õpetuse järgi – mitte eriti kõrgelt. Edu
pandina nähakse higi, verd ja
pisaraid.

GEOGRAAF GARRI RAAGMAA (SIRP)

ROY STRIDERILE (POSTIMEES)

PUNKBÄNDI PUSSY RIOT VANGISTATUD LIIGE NADEŽDA TOLOKONNIKOVA (ERR)

SIRBI PEATOIMETAJA KAAREL TARAND

PAKISTANI NAISÕIGUSLANE
MALALA YOUSAFZAI (THE GUARDIAN)
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LOOTUS VÄLJARÄNDE PEATAMISEKS mõne sammuga kakskümmend aastat tulevikku hüpata on liivale rajatud

Muretseme tulemise,
mitte minemise pärast
Mis me teeme?

Jaak Aaviksoo

haridus- ja
teadusminister (IRL)

E

estist minnakse rohkem kui siia tullakse.
Tuhandetes. Muidugi
on see probleem. Aga
erinevalt neist, kes kardavad
seeläbi eesti rahva hääbumist
või näevad rände taga valitsuse inimvaenulikku poliitikat, mõtleksin ma sellele,
kuhu Eesti liigub ja kuidas
sellest minemisest võiks Eestile ja eestlusele kasu tõusta.
Alustaks arusaamast, et
iga minemise taga on eelkõige vabadus. Vaba tahe ning
vabadus minna ja tulla. Vabadust minna oleme tahtnud ja
seda vabadust ei anna me ära.
Kui nii, siis minnakse ja tullakse ka edaspidi, ja see on hea.
Kas äkki minnakse siiski
liiga palju? Võrreldes naaberrahvastega on eestlased üsna
kodulembesed: välismaal elab
iga viies soomlane ja venelane,
iga neljas lätlane, iga kolmas
leedulane ja koguni pea iga teine rootslane. Eestlastest elab
välismaal iga kuues.

Me oleme väike rahvas ja
peame kokku hoidma, öeldakse. Peamegi ja hoiamegi.
Aga välismaal elab iga kolmas
islandlane ja luksemburglane,
ehkki riigid on meist kolm korda väiksemad.
Rahvaste elujõud ei seisne
välismaa vältimises, vaid vastupidi – suutlikkuses ja soovis minna. Veelgi rohkem aga
valmisolekus (tagasi)tulijaid
oodata, vastu võtta ja endasse sulatada.

K

ui Eesti tuleviku
pärast muretseda,
siis ikka pigem tulemise ja ootamise võtmes. Küsigem, kui oodatuna
tunnevad ennast meie välismaal end täiendanud kaasmaalased, kui nad kodumaistele
ametikohtadele kandideerivad,
või tagasi pöördunud pagulased, rääkimata perekondlike
või muude sidemete kaudu
siia asunud võõramaalastest.
Kuulakem ära ka vastused ja
mõelgem, kuidas see meie püsimisele kaasa aitab.

Eksportijaks saab võõrsil
Oleme mures, et üha suurem
hulk noori hakkab ülikooliharidust omandama välismaal.
Samal ajal tõdeme, et meie ekspordisuutlikkus ja eriti oskus
saada oma kauba eest õiglast
hinda on majanduse edenemi-

se peamine takistus. Eduka
kauplemise eeldus on partnerite – nende soovide, eelistuste ja harjumuste – tundmine,
rääkimata isiklikest ja institutsioonilistest sidemetest.

Leedulastest elab
välismaal iga kolmas,
lätlastest iga neljas,
eestlastest iga kuues.
Sotsiaalset võrgustikku, mis
luuakse suuresti ülikooliaastatel, ei saa kasvatada üksnes virtuaalruumis, selleks
on vaja elavat suhtlust, kooselu. Nii tulebki tõdeda, et meie
majanduslik edenemine sõltub
olulisel määral sellest, kui rahvusvahelised me tegelikult oleme, ja see omakorda eeldab
pigem suuremat kui väiksemat välismaa kogemust. Sõltumata poliitilistest otsustest
ja arengutest on üsna kindel, et välismaal õppimine eelseisvatel aastatel
suureneb.

pöörata tähelepanu seeläbi
kasvava rahvusvahelise kogemuse Eesti elu edendamiseks
kasutamisele, selmet võidelda
akadeemilise liikuvuse vastu
ja heita meie ülikoolidele
ette kehva tööd, kui noored
välismaa kasuks otsustavad.
Ikka tulemise, mitte minemise
pärast tuleks muretseda.
Minnakse ka tööle. Soome,
Rootsi, Iirimaale, USA-sse ja
Austraaliassegi. Ilmselt olid
esimesed minejad just (noored) teadlased, nende karjäär
pole tänapäeval mõeldavgi
ilma välismaa kogemuseta.
Mina pärinen ajast, kui

O

n tõenäoline, et
tänastest esimese
klassi õpilastest
omandab vähemasti ühe (kõrg)haridusdiplomi välismaal iga kolmasneljas, mitte vaevalt 5% nagu
praegu. Sellepärast on parem

Illustratsioon: Hillar Mets

minna sai ainult ida poole.
Alles perestroika andis pärast
kuueaastast ootamist loa minna Saksamaale, sealt Prantsusmaale ja Jaapanisse. See andis
hindamatu kogemuse ja mitte ainult teadlase-füüsikuna
– kui palju Eesti elus ettetulevaid probleeme on tuttavad ja seeläbi ka lihtsamini

Rahvaste elujõud ei
seisne välismaa vältimises, vaid suutlikkuses ja soovis minna.
lahendatavad? Kui vaid jätkuks mõistmist, et meie pole
maailmas täiesti ainulaadsed
ja õppides on tark pilk kodutanumalt kaugemale suunata.
Tasapisi kasvab ametite, asutuste ja erialade hulk, kus piiritagune kogemus muutub karjääris edenemise vältimatuks
eelduseks.

Väliskogemus rikastab
Minnakse eneseteostuse nimel.
Nii nagu Missos või Massiarus
pole võimalik ülikooliprofessoriks kujuneda, samuti
jääb Tartu ja Tallinngi
kitsaks paljudeks maailmavallutusteks. Ikka
tuleb ka tulevastel Neeme Järvidel ja Kaido Höövelsonidel minna, et jõuda Carnegie Halli või sirgu-

da Barutoks. Ka niisuguseid
minemisi tuleks julgustada.

J

a siis minnakse igatsusest parema elu järele.
Minnakse, kui puudub
sobiv töö, minnakse, kui
kodumaine palk ei rahulda.
Need minemised on justkui
halvemad, sellised, mida ei
tohiks olla. Tõsi, Soome palga
ja Austria tööpuuduse taseme
korral oleks minejaid vähem,
ent lootus hüpata mõne targa
poliitilise otsusega kakskümmend aastat tulevikku on ilmselgelt liivale rajatud. Oleme
laias laastus poolel teel: kakskümmend aastat tuldud ja
sama palju veel minna.
Meie kestmine pole ohus ja
oma riik on selle parim tagatis, liikumisvabadus kuulub
tagatiste hulka. Muidugi teeb
majandusväljaränne muret,
ent viimastel aastatel kasvanud väljaränne jälgib üsna täpselt sama mustrit, mis oli meist
arengus ees olevates riikides
aastakümnete eest. Seega on
suur osa sellest vabaduse paratamatu hind. Aga suur osa ei
ole. Vajame kiiremat majanduskasvu ja selle allikaks saavad
olla just need kaasmaalased,
kes on läinud. Kutsugem ja
oodakem siis neid koju, kasutagem nende kogemust ja pöörakem seeläbi tänane probleem
probleemi lahenduseks. 1

TÄNA arutab ÜRO peaassamblee sõjalistes konfliktides seksuaalvägivalla ärahoidmise resolutsiooni

Peatagem seksuaalvägivalla kasutamine relvana
William
Hague

Angelina
Jolie

Briti ÜRO pagulaste
välisminister
ülemvoliniku
eriesindaja

I

ga päev kuuleme tunnistusi Süürias toime pandud
jubedate kuritööde kohta.
ÜRO uurimiskomisjoni
raporti kinnitusel on vägistamine seal kodude läbiotsimise
ja ülekuulamiste puhul ning
kogu riigi kontrollpunktides

ja vanglates levinud naiste,
meeste ja laste terroriseerimise
ja karistamise vahend.
Seksuaalvägivalda on meie
eluajal relvana kasutatud pea
igas suuremas sõjalises konfliktis Bosniast Rwandani. Vägistamist kohaldatakse sõjalise
taktikana sihilikult, et saavutada poliitilisi eesmärke: alandada oma oponente, terroriseerida kogukonda, et muuta
see endale kuulekaks. Mõnes
konfliktis rakendatakse koguni naiste HIV-ga nakatamist
või nende raskekujulist vigastamist, nii et nad pole enam
võimelised lapsi saama.
Kui külastasime Kongo

Demokraatlikku Vabariiki,
kohtusime emaga, kelle viieaastast tütart oli väärkoheldud. See tüdruk on liiga väike, et ennast kuuldavaks teha,
aga tema kannatused, nagu ka
miljonite teiste kannatused üle
terve maailma, kutsuvad meid
üles tegudele.

Karistamatuse kultuur
On aeg astuda otsustav samm
seksuaalse vägivalla ja vägistamiste vastu sõjapiirkondades.
Probleemi tuum on karistamatuse kultuuris, mis avaldub
selles, et hoolimata asjaomastes riikides olnud kümnetest
tuhandetest vägistamisjuh-

tudest on nende üle peetud
ainult käputäis kohtuprotsesse. Mehed, kes vägistavad vange Süüria kinnipidamisasutustes, arvavad, et nad pääsevad puhtalt, sest seda näitab
ajalugu. Teine akuutne faktor on see, et puudub pikemaajaline tugisüsteem ohvrite jaoks, kes peale kannatuste, mida nad läbi elasid, kui
neid kuritarvitati, seisavad silmitsi eluaegse tõrjutuse, haiguse ja traumaga.
Me kutsume maailma riikide valitsusi ühinema, et juurida sõjapiirkondades välja
vägistamistava. Aprillis ühinesid G8 riigid avaldusega nime-

tatud probleemi lahendamiseks. Juunis võttis ÜRO kaitsenõukogu ühehäälselt vastu
resolutsiooni ÜRO võimekuse suurendamiseks selles küsimuses. Resolutsioonis väljendas oma toetust 45 ÜRO liikmesriiki.
Täna esitletakse New Yorgis
ÜRO peaassambleel uuendatud toetusdeklaratsiooni seksuaalvägivalla ennetamiseks
sõjalistes konfliktides. Riigid,
mis seda toetavad, nõustuvad
esmakordselt, et sõjakonfliktis kasutatav raske seksuaalvägivald kujutab endast ränka Genfi konventsioonide ja
nende I lisaprotokolli rikku-

mist. See tähendab, et kuritöö kahtlusalused on võimalik kinni pidada mis tahes maailma osas, kus iganes nad ka ei
viibiks. Selles sisaldub tõotus
mitte lubada rahukokkulepete raames seksuaalkuritegude
amnestiat.
Me loodame, et enamik
maailma valitsusi liitub paktiga ja me saame ühiselt töötada selle nimel, et need lubadused teoks saaksid. Kui see
õnnestub, siis võib see tähistada pöördepunkti rahvusvahelises vägistamisse ja seksuaalkuritegudesse suhtumises
ning karistamatuse kaotamise
algust. 1
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Osaühing on pärandvara nagu
Pärija otsustab, kas ta soovib ettevõtte majandustegevusega jätkata või mitte. Osanikel on õigus vastu võtta osa
netluse läbiviimiseks pöör- kult tasunud, kui osaühingu
duma kohaliku notari poo- kohustust ei ole võimalik täile, kuivõrd pärimismenetlust ta osaühingu vara arvel. SeeSigne Kalberg
korraldab notar. Tema selgi- ga tuleb pärimise käigus välja
signe.kalberg@epl.ee
tab pärijatele nende õigusi ja selgitada, millisel viisil ja tingikohustusi ning viib läbi päri- mustel on osaühing asutatud.
Advokaadibüroo Magmismenetluse.
Kui osanikud soovivad, et
••Kuidas pärimine toimub, äriühing jätkaks oma majannusson advokaat Martin
kui testamenti ei ole? Mis saab dustegevust, tuleks ühendust
Kirsipuu selgitab asjaolu- siis, kui surnul polegi läheda- võtta võimalike võlausaldajasi, naist, lapsi, vanemaid ega tega, et selgitada välja, millal
sid, mis on seotud osamuid kaugemaid või lähemaid pidi osaühing laenu tagastama
ühingu pärimisega.
sugulasi?
ja millised sanktsioonid järg••Mis saab osaühingust, kui Kui pärandaja ei ole koosta- nevad, kui laenu õigeaegselt
omanik (ootamatult) sureb? nud kehtivat testamenti ega ei tagastata. Võimaluse korral
Mida peavad pärijad tegema? sõlminud pärimislepingut, tuleks võlausaldajatega saaPärimisõigust reguleerib päri- toimub pärimine seaduse jär- vutada mõistlik kokkulepe,
misseadus. Selle kohaselt võib gi. Seaduse kohaselt on päri- näiteks laenu tasumise ajatapärimine toimuda kas pärimis- jad pärandaja abikaasa ja sea- mine. Hoopis keerulisem on
lepingu, testamendi või sea- duses nimetatud sugulased. olukord, kui selgub, et laeduse järgi. Pärandi avanemi- Sugulased pärivad kolmes nu tagamiseks on pärandaja
sel läheb pärand automaatselt järjekorras. Seaduses nimeta- andnud ka isikliku käenduüle pärijale, kui ta ei tee päran- takse esimese järjekorra pärija- se. Sellisel juhul astuks pärija
teks pärandaja alanejaid sugu- ka käendaja kui laenu tagaja
dist loobumise avaldust.
lasi, teise järjekorra kingadesse. Seega on võimapärijateks päranda- lik lahendus teha pärandvaja vanemaid ja nen- ra inventuur, et selgitada välOsanik ei vastuta isiklikult
de alanejad sugulasi ja õiguste ja kohustuste maht,
ning kolmanda jär- ning seejärel leppida võlausalosaühingu kui juriidilise
jekorra pärijateks dajaga kokku laenu tagastamiisiku kohustuste eest.
pärandaja vana- se küsimuses. Siinjuures on
vanemaid ja nen- alati mõistlikum saavutada
Pärand on vara, mis seadu- de alanejaid sugulasi. Nagu kohtuväline kompromiss kui
se mõttes on rahaliselt hin- ennist mainitud, pärib päran- oodata, kuni asi jõuab kohtusnatavate õiguste ja kohustus- daja üleelanud abikaasa seadu- se. Loomulikult tuleb sõlmite kogum. Seetõttu on päran- se järgi koos pärandaja sugu- da selline kompromiss, mida
di puhul oluline teada, et see lastega järgmiselt: esimese jär- pärija suudab täita, arvestakoosneb mitte üksnes õigus- jekorra pärijate kõrval võrdselt des pärandvara suurust ja seltest (nt vallasasjad, kinnis- pärandaja lapse (laste) osaga, lest tulenevalt ka enda rahalist
asjad, nõudeõigused), vaid kuid mitte vähem kui ühe nel- võimekust.
ka kohustustest. Sellest tule- jandiku pärandist, teise järje- ••Mis saab siis, kui ainuomaninevalt võib esineda olukord, korra pärijate kõrval poole ku surres selgub, et osaühingul
kus pärandvara hõlmab endas pärandist ja kui ei ole sugula- on peale pangalaenu ka makrohkem kohustusi kui õigusi si esimesest ega teisest järjekor- suvõlad ja tal võivad olla ka võja pärija peab nende eest isik- rast, pärib pärandaja abikaasa lad tarnijatele või teenuseosulikult oma varaga vastutama. kogu pärandi. Kui aga puudu- tajatele?
Sellise olukorra vältimiseks vad kõik eelnevalt nimetatud Kui osaühingul on võlgu rohtuleb tingimata teha pärandva- pärijad, on seadusjärgne pärija kem, tuleb vaadata osaühingu
ra inventuur. Pärast inventuu- pärandi avanemise koha koha- majandusvõimekust üldiselt
ri tegemist on pärija vastutus lik omavalitsusüksus ehk riik. ja seda, kas ettevõte on üldse
jätkusuutlik. Sisulipärandvaraga seotud kohusselt tuleb kontrollituste eest piiratud pärandvara
da, kas äriühing on
väärtusega. Seega, kui pärija
Pärandvara inventuur
maksevõimeline, st
ei soovi pärandist loobuda,
kas ta suudab täikuid ta ei tea täpselt pärandvaselgitab välja õiguste ja
ta endale võetud
ra õiguste ja kohustuste mahkohustuste
mahu.
kohustusi. Juhul kui
tu, oleks mõistlik tellida invenselgub, et osaühintuur, et hiljem vältida olukorda, kus selgub, et pärand ••Kuidas tuleb pärijatel käi- gu netovara on vähem kui pool
koosneb enamalt jaolt võlga- tuda, kui osaühing on võt- osakapitalist, tuleb võtta tarvitusele meetmed, et suurendadest, mida pärija peab oma tas- nud laenu?
Esmapilgul tuleb mõista asja- da netovara. Kui see ei õnneskust tasuma.
Juhul kui pärija soovib olu, et pärija pärib üldjuhul tu, tuleb viimase võimalusena
pärandist loobuda, on vaja osaühingu osa, mis annab tal- esitada kohtusse pankrotiavalteha pärandist loobumise aval- le äriühingus teatud õigused. dus osaühingu pankroti väljadus, mille notar peab tõenda- Laen siinses kontekstis on seo- kuulutamiseks. Loomulikult
ma. Nimetatud avaldus tuleb tud osaühingu kui juriidilise tuleb enne seda kontrollida,
teha kolme kuu jooksul het- isikuga. Üldreegel on, et osa- kas äriühingu maksejõuetus
kest, kui pärija saab teada või nik isiklikult ei vastuta osa- on ajutise või alalise iseloopeab teada saama pärandaja ühingu kui juriidilise isiku muga. Teatud juhtudel võib
surmast ja oma pärimisõigu- kohustuste eest, küll aga vas- olla olukord, kus äriühingul
sest. Juhul kui selline avaldus tutab osaühing oma kohustus- ei ole hetkel rahalisi vahendeid
jääb kolme kuu möödudes esi- te täitmise eest kogu oma vara- võlgnevuse tasumiseks, kuid
tamata, loetakse, et pärija on ga. Seega ei tähenda osanikuks tal on piisavas ulatuses nõudepärandi vastu võtnud. Eelne- saamine kohustust tasuda osa- õigusi erinevate tarnijate vasvalt nimetatud tähtaega saab ühingu laene või muid võetud tu, kes tasuvad oma võlad lähiennistada, kui see on mõju- rahalisi kohustusi. Erandlik on ajal. Sel juhul ei saa rääkida
val põhjusel mööda lastud. olukord, kus osaühing on asu- äriühingu püsivast maksejõueSelleks peab aga notarile esi- tatud ilma sissemakset tegema- tusest ja pankrotiavalduse esitama avalduse ja sellega pea- ta. Sel juhul kehtib osaniku tamine sellises olukorras oleks
vad nõustuma ka teised päri- vastutuse kohta erand. Selle ebaõige samm. Üldiselt tuleb
jad. Vaidluse korral lahendab kohaselt vastutab osanik osa- hinnata äriühingu majandusühingu kohustuste eest tasu- näitajaid ja selgitada välja, kas
olukorra kohus.
Lähedaste surma puhul mata sissemakse ulatuses, kuni pärija soovib äriühingu tegepeaksid pärijad pärimisme- ta ei ole sissemakset täieli- vusega jätkata. Kui mitte, siis

Intervjuu

on võimalik osaühingu osalus
võõrandada näiteks konkureerivale äriühingule või võtta
vastu otsus lõpetada äriühingu tegevus. Juhul kui pärija
aga leiab, et ta tahab omada
osaühingu osalust ja panustada selle tegevusse, tuleks leida võimalus võlausaldajatega läbirääkimisteks, et ajatada võimalikud võlgnevused ja
leida nende tasumiseks alternatiivne võimalus.
••Kui aga pärijal puudub huvi
ettevõttega jätkata?
Osanikel on õigus vastu võtta
osaühingu tegevuse lõpetamise otsus, seejärel äriühing likvideeritakse. Seaduse kohaselt
on likvideerija juhatuse liige.
On võimalus palgata ka professionaalne likvideerija, kes
menetluse läbi viib. Likvideerimismenetluse käigus rahuldatakse võlausaldaja nõuded
ja kui sellest jääb vara üle, jaotatakse see osanike vahel ära.
••Mis saab osaühingust siis,
kui pärijad ei soovi pärandit
vastu võtta?
Selleks, et pärandist loobuda, peab pärija tegema notari juures pärandist loobumise
kohta avalduse. Sellisel juhul
tulevad seadusjärgse pärimise puhul mängu järgmise järjekorra pärijad. Kui aga vastavaid pärijaid ei ole, on pärija
kohalik omavalitsusüksus. 1

Pärija otsustab vastavalt oma õigustele, kas ta võtab osaühingu töös

Scanfil Group is a global contract manufacturer and systems supplier for communication and
professional electronic.The company is listed on the Helsinki stock exchange. Scanfil Group has
production facilities in Finland, Hungary, China and Estonia. Estonian business unit Scanfil OÜ
is located in Pärnu and was opened in 1996 and it employs today over 500 professionals.
Due to continuous growth and development,
we are now looking for a skilled

whose main areas of responsibility are quality, process engineering and NPI. The Technical
Manager is responsible for leading, managing and developing engineering resources in the
company, as well as for quality performance and NPI projects. The Technical Manager is
a member of Management Team and reports to the Managing Director of the company.
We expect from the successful candidate:
• University degree in engineering
• Experience in technical managerial position in the field of production,
preferably in an international company
• Knowledge of manufacturing quality standards and requirements,
knowledge of Lean and Six Sigma principles is an asset
• Strong initiative and decision making skills
• Team player with strong leadership skills
• Solid written and spoken English. Managing in daily operations in Estonian and
Russian is a valuable asset
In return we offer:
• International working environment
• Professional development opportunities
• Compensation package and all needed company tools for daily performance

Please send your CV in English, with reference „Technical Manager”
by the 30th of September, 2013 to e-mail: mps.eesti@mps.ee.
Additional information is given by MPS Eesti consultants Maarika Luht and
Pasi Harttunen, tel. +372 683 0350.

Eesti Päevaleht, teisipäev, 24. september 2013, toimetaja: Kristiina Viiron, tel: 680 4567, e-post: kristiina.viiron@epl.ee

maad ja majad
ühingu tegevuse lõpetamise otsus.

JURIST VASTAB

Kuu ja tööpäeva normitundide
vähendamisest riigipühade tõttu
Helve Toomla
jurist

••Palun selgitust töölepingu-

kaasalöömise enda kanda, müüb osaluse maha või likvideerib äriühingu.

Foto: Shutterstock
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seaduse paragrahvi 53 „Tööaja
lühendamine” kohta. Minu tööaeg algas pühade-eelsel päeval
kell 20 ja lõppes riigipühal kell
8. Meil on 12-tunnised vahetused. Tegu oli pühaga, mille eel
lühendatakse tööpäeva. Paragrahv 53 ütleb, et tööpäev peab
olema kolme tunni võrra lühem, aga mitte töövahetus, kuna vahetuse tööaeg ja tööpäevade (kalendripäevade) tööaeg
on erinevad mõisted. Ma töötasin pühade-eelsel päeval ikkagi neli tundi, aga raamatupidaja sõnul see arvesse ei lähe,
sest vahetus lõppes riigipühal.
Kas see on õige, ja kui on, siis
miks? Paragrahv 53 järgi vähendab tööandja tööpäeva normitunde kolme tunni võrra pühale eelneval päeval ja selle võrra väheneb kuu tööaja normitundide arv, kui pühale eelnev
päev langeb töönädala päevale. Kui tööline on pühale eelneval päeval puhkepäeval, kas ka
tema kuutööaja normitunnid
peavad vähenema kolme tunni
võrra nagu teistel? Kas TLS lubab erinevaid kuutööaja norme ühes kuus?
Raamatupidaja lähtus arvatavasti asjaolust, et küsija tööpäev (ka vahetus on tööpäev,
töötaja tööpäev) langes suuremalt jaolt juba riigipüha
päevale ja seetõttu ei olnud

tegemist pühale eelneva tööpäevaga. Seadusest sellele
küsimusele täpset vastust ei
leia. Kaldun nõustuma küsijaga, sest neli tundi tegi ta tööd
riigipühale eelneval päeval
ja seetõttu tuleks kogu tema
tööpäeva lühendada. Ei pea
ju tingimata tööpäeva lõppu
kolm tundi lühendama, seda
võib teha ka tööpäeva algusest, peaasi, et pühadele eelnevat tööaega oleks kolme tunni võrra vähem.
Tööaega ja vastavalt ka nn

tööajanormi vähendatakse
ainult nendel töötajatel, kes
olid tööl vahetult riigipühale
eelneval päeval. Näiteks töötajal, kes laupäeval, 22. juunil töötab, on tööpäev kolme
tunni võrra lühem, kuid sellel,
kellele laupäev on puhkepäev,
ei vähendata reedest tööaega
ega ka tema tööajanormi. Seega võib töötajate tööajanorm
ühes kuus olla seaduse alusel
erinev. 1
Saada oma tööalane küsimus
kristiina.viiron@epl.ee

Evo Design on mööblitootmise ning laevaehitusega tegelev rahvusvaheline
ettevõte esindustega Eestis ja USA-s.
Seoses töömahu suurendamisega otsime oma
mööblitootmisega tegelevasse meeskonda professionaalset

MÖÖBLITISLERIT
VIIMISTLEJAT
SISUSTUSE EHITAJAT/MONTEERIJAT
kes tunneb huvi kaasaegse mööblitootmise vastu
Kandidaatidelt eeldame:
• erialast kogemust
• jooniste lugemise oskust
• materjalide tundmist
• valmisolekut pingeliseks ning tähtajaga piiratud tööks
• põhjalikkust ja korrektsust
Omalt poolt pakume:
• vajadusel tasuta majutust
• huvitavat, mitmekülgset ning vastutusrikast tööd
• konkurentsivõimelist palka
• sõbralikku ning professionaalset kollektiivi
• võimalusi enesetäiendamiseks ja professionaalsete oskuste arendamiseks
CV palume saata aadressile Vana Narva mnt 8E, 74114 Maardu või
e-postile aleks@evodesign.ee. Lisainfo telefonil: 372 50 25093.
WWW.EVODESIGN.EE
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rohkem tegijaid, aga väiksem kasum
Eile esitleti uut Eesti loomemajanduse olukorra uuringut 2011.
aasta seisuga. Sektoris tegutsevate firmade arv tõusis nelja aastaga 7066-le ehk 70%, kogutulu aga vähenes 6%. Ohumärgid

Emmyde parim mees on Michael Douglas

on firmade suuruse vähenemine
ja madalale maksumusele suunatud riigihanked, positiivsed
faktorid on sektori kiire areng
ja riigi toetus loomekeskkonna
kujundamisele. EPL

rika muusiku Liberace armastusest samast soosest nooruki vastu, keda kehastab Matt Damon.
Parima komöödiasarja Emmy sai
„Moodne perekond”, draamasarja oma „Halvale teele”. EPL

Näitleja Michael Douglas (pildil) võitis Ameerika televisiooniauhinna Emmy osatäitmise eest
parima telefilmi Emmy auhinna saanud teoses „Kandelaabri
varjus”, mis räägib kuulsa Amee-

Pesupulbri nimi paotab metropolis uksi
Intervjuu
Mari Peegel

kultuuritoimetuse juht

New Yorgis Eesti kaasaegse kunsti keskust juhtiv
Karin Laansoo korraldab
kolmandat aastat Eesti
kunsti festivali BIOEST.

••Mida tähistab nimi BIOEST?

tuuri vastu tervikuna ja need
andsid võimaluse rääkida n-ö
Eesti lugu. Ma usun pingutuseta sündinud asjadesse ja
BIOEST-i nimi on üks nendest. Nimi tahab ka head lugu
ning lugu pesupulbrist on piisavalt kiiksuga et New Yorgi
sarnases katlas meelde jääda.
••Toote kunstnikud kohale New Yorki ja näitate neid
live’is Kas võib öelda, et hoolimata kõikvõimsast piltinäitavast internetist on jätkuvalt
ülitähtis otseses mõttes kohal
olla, kunsti-Mekas oma saapatald maha panna?
Internet ei asenda ei vahetut
kogemust publiku jaoks ega
arusaamist ja kontakti oma
publikust kunstniku jaoks.
Näen seda iga uue tulija puhul,
kellel on soov oma loomingut
siin tutvustada. Oled täiesti
tundmatu ning pead alustama sellest, et räägid oma loo.
Kuidas ja kellele sa seda räägid, määrab selle, kas see jääb
meelde ja kas sind kutsutakse tagasi.

Eestis on selline pesupulber juba aastakümneid populaarne,
aga mida ütleb see nimi New
Yorgis?
Festivali nimi on tõesti laenatud samanimeliselt Eesti pesupulbrilt, kuid põhjus selle taga
on hoopis sügavam kui pelgalt nimekuju, milles teadja näeb viidet Eestile. Pikem
Näitasin newyorklastele
lugu nime taga on
aga selline, et kui
BIOEST-i pesupulbri
New Yorki elama
reklaami ja see rabas neid.
tulin ja minu töökohas – kunstnike residentuuris PointB-s – ••Rahvusvahelistel näituspaluti mul tutvustada maad, tel loeme kunstnike nimede
kust ma tulen, otsustasin seda tagant sulgudest tähekombiteha millegagi, millega minu natsioone nagu GER/UK, RUS/
ja meie põlvkond on üles kas- US ehk vähesed neist töötavanud. Näitasin newyorklas- vad oma sünnimaal. Kunstnitele Harry Egipti loodud rek- ke koondumine nn tõmbekeslaamklippe – nende hulgas ka kustesse on küll sajandeid vaBIOEST-i pesupulbri reklaa- na nähtus, kuid kas poleks tämi – ja see oli midagi, mis neid nase mobiilsuse juures lihtsam
päritolu lahter üldse ära jätta?
tõeliselt rabas.
Klippide kaudu tekkis ini- Tutvustades Eesti kunstnikke
mestel huvi Eesti ajaloo ja kul- rahvusvahelisel areenil ei ole

Moekunstnik Marit Ilisoni performance „6 x Cotton Smocks” Manhattanil oli osa mullusest BIOEST-ist. 

minu hinnangul oluline eriliselt rõhutada nende päritolumaad – see ei ole kunstipubliku jaoks huvitav. Huvitav
on inimene ja tema looming
ning neist rääkides jõuab ringiga alati ka päritolu ja juurte juurde. Minu meelest on see
palju loomulikum ja mõnusam viis, kuidas harutada lahti
seda, kust me tuleme, miks nii
mõtleme ja tegutseme.
••Kas rahvusvahelisel kunstiskeenel läbi löömiseks piisab
headest töödest või peab ka
kunstnik ise olema hästi pakendatav? Näiteks huvitava isikliku ajalooga, pilkupüüdva välimusega jne?
Kõrgel tasemel tööd on esmane eeldus, kuid sellest üksi
jääb väheks. Ma ütleks, et
kõige olulisemad omadused
on esiteks üldse tahe rahvusvahelisele kunstiväljale jõuda,
tohutu töövõime, et sinna pää-
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seda ning sotsiaalsed oskused,
et seal edasi liikuda. Kunstnik, kes tahab rahvusvahelisel
areenil läbi lüüa, peab teadma
üsna täpselt, mida ja miks ta
saavutada tahab, ta ei tohi lasta end kõigutada sellest, kui
kõik ei lähe plaanipäraselt, kui
ta saab järjest eitavaid vastuseid, ta peab olema võimeline

BIOEST
Reedel alanud festival
kestab 4. oktoobrini.
Esindatud on kunstnikud:
Tõnis Saadoja ja Indrek Sirkel (maal,
graafika), Kärt Ojavee ja Eszter
Ozvald (tekstiil), Toomas Hussar ja
Tanel Toom (film), Kadri ja Maris
Kerge (arhitektuur), Maria Minerva
(muusika).
Showcase’id New Yorgi eri etendus- ja näitusepaikades.

D E R

G

L

A

Z

töötama väga fokuseeritult ja
intensiivselt ning seda ka pika
aja jooksul. Võime inimesi käivitada ning panna sind aitama
– kas mõne kontakti jagamisega või kellelegi tutvustamisega – on oluline. Kui sa ise oma
töödest vaimustuses pole, siis
ei saa seda olla ka keegi teine.
••Milline eriomadus peab olema BIOEST-ile pääsemiseks?
New Yorgi suuruses linnas
tähendab lihtsalt uudisekünnise ületamine sadu kordi rohkem töötunde kui Tallinnas.
See tähendab, et puhas töövõime koos riskivalmiduse, oskusega ootamatutes olukordades toime tulla ja vastastikune usaldus produtsendiga on
väga oluline, sest kokkuvõttes
taandub hea ja väga hea tulemus töötundide arvule, mis
mõlemad on nõus panustama.
••Millised on sinu magusamad töövõidud BIOEST-iga?
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Foto: BIOEST

New Yorgis on suurim kompliment juba see, kui sa näed,
et inimesed on otsustanud just
sinu üritusele tulla. Mul on hea
meel, kui näen, et saalis on hindav publik, kes veel tund aega
tagasi ei teadnud sellest kunstnikust või esinejast midagi.
Mind rõõmustab see, kui ma
näen, et kunstnik saab aru, milliseid võimalusi suurlinn professionaalses plaanis tegelikult pakub, ning on valmis selle nimel kõvasti tööd tegema.
Ma olen väga tänulik koostööpartneritele, kes enda juurde tagasi kutsuvad ja tahavad
koostööd veelgi süvendada.
Esimene kord tundus töövõit juba see, et festival lihtsalt toimus, aga latt tõuseb
kogu aeg. 1

Vaata rohkem digilehest
ajaleht.epl.ee
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Hausenberg ületas jälle Eesti rekordi
Hans-Christian Hausenberg (pildil) parandas augustis püstitatud Eesti B-klassi kümnevõistluse
rekordit 7675 punktini tulemustega: 100 m 11,39, kaugushüpe
7.09, kuulitõuge (4 kg) 15.35 (isik-

lik rekord), kõrgushüpe 1.89 (isiklik rekord), 400 m jooks 53,28
(isiklik rekord), 110 m tõkkejooks
14,69, kettaheide (1 kg) 55.77,
teivashüpe 4.53, odavise (500 g)
57.11, 1500 m jooks 5.03,97. Delfi
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Hannes Anieri
proovib Šoti klubi

Neli võrkpalli EM-i
veerandfinalisti teada

Šotimaa jalgpalli kõrgliigas Motherwellis mängiva Henri Anieri venna Hannese kutsus testimisele teine saare klubi Patrick
Thistle. Delfi

Poolas ja Taanis võistlustel
jõudsid alagrupi võitjana veerandfinaali eelmise EM-il 13.
koha saanud Belgia, Saksamaa,
Prantsusmaa ja Soome. Delfi

Hõbedane Heiki Nabi maadles end
Eesti spordikuulsuste koorekihti
Nabi on viimase kümnendi kolmas sportlane, kes
suutnud pärast olümpiat
ka MM-ilt medali võita.
Andres Vaher

andres.vaher@epl.ee

tikaliselt maadelda: püüdsin
vastaseid kuue minuti jooksul
võimalikult palju väsitada. Kui
finaal välja arvata, siis kõik
toimis,” lisas ta. Nabi kuulub
nende sportlaste leeri, kes soovivad, et reeglid jääksid just
sellisteks, nagu nad parasjagu
on, ja arvab, et vaatajatele on
iidne ala nüüd senisest oluliselt vaatemängulisem.

Kuldne duubel – esmalt olümpia- ja kohe seejärel MM-i kuld
– on Eesti spordiloos ette näidata ainult Erika Salumäel ja Armid medalimehe näos
Aavo Pikkuusil. Enne kaht rat- Nabi raskest medaliteekonnast
takuulsust suutsid olümpia andis selget tunnistust ainuükedule kohe MM-medali lisa- si talle otsa vaatamine: õnneda vägimehed maadleja Johan- likust näost paistsid rohked
nes Kotkas ja tõstja Jaan Talts. sinikad ja kriimustused. „MitNabi on selles arvestuses alles mes matšis jõudis vastase pea
minu näkku. Tuleb ikka ette,
kümnes Maarjamaa atleet.
Jõudnud teise järjestiku- eriti nüüd, mil püstimaadluse
se suurvõistluse hõbemeda- osakaal suurem. Vähemalt kulliga eile õhtupoolikul Buda- mud jäid terveks,” muigas ta.
pestist koju lähedaste kallistada, ütles
Heiki Nabi
2006. aasta maailmamaadleja
meister, 2012. aasta
Mul on eriti hea meel,
olümpiahõbe ja värske MM-hõbe: „Pärast
et suutsin end nii kiiresti
olümpiamedalit küsiuuesti tõestada.
sid paljud: kas nüüd
tuleb taas kuueaastane auk? Mul on eriti hea meel, Ootustekoorma kandmisest
et suutsin end nii kiiresti uues- soovib 28-aastane Nabi enne
ti tõestada.”
uusi suuri katsumusi võimaluse korral kõrvale hiilida.
Ütleme: kindlasti
„Pärast 2006. aasta MM-i kulNabi taas aujärjele aidanud da langes mulle ühtäkki osaks
treener Henn Põlluste kinkis suur tähelepanu. Kohti, kus
pärast kodumaa pinnale taga- tuli käia, oli liiga palju. Töösi jõudmist peetud pressikonve- le tagasitulek nõudis aega. Selrentsil oma kuulsaimale õpila- lest kogemusest olin kindlasti
sele 2016. aasta Rio de Janeiro õppinud,” sõnas ta. „Saan aru,
olümpiakirjadega särgi ja sõnas et nüüd oodatakse jälle, ehkki
uhkelt: „Eestis on nüüd selli- mulle meeldiks rohkem, kui ei Rasketest MM-i matšidest on
ne kahel mehel – Heiki Nabil oodataks.” 1
Nabi näole jäänud armid,
Andres Vaher on alatest eilsest kuid hõbedane medal kaelas
ja minul.” Kui esialgu kasutas
treener endast ja Rio de Janei Eesti Päevalehe ja Delfi uus spor- on neid ilmselgelt väärt.
rost rääkides sõna „võib-olla”, ditoimetuse juhataja.
Fotod: Martin Dremljuga, Vallo Kruuser
siis hiljem parandas: „Jah, jätame selle võib-olla ära ja ütleme
ikka: kindlasti.”
Hiidlasest vägilase Nabi
saavutus on seda kõvem ja hinnatavam, et teda ei tõuganud
medalisoonelt ei jutud maadluse olümpiakavast kadumisest, reeglimuudatused ega
suurenenud ootustekoorem.
„Olin tegelikult kogu aeg kindel, et maadlus jääb olümpiale. Ma ei tea, miks, aga olin.
Pigem oli vahepealne aeg meie
alale isegi hea: maadlusest kirjutati pidevalt. Mulle meeldis
see,” lausus Nabi.
„Uued reeglid aga sundisid mind tagasihoidlikuks.
Olin enne MM-i vähe võistelnud ega olnud midagi võitnud. Mõnes mõttes on praegune mulle isegi nagu vaheaasta. Ent olin sisimas välja
mõelnud, kuidas tahan tak- Eile oli lennujaamas Nabi vastu võtmas ka tema abikaasa.

Nabi ja tema üheksa eelkäijat

Olümpialt ja sellele järgnenud aasta MM-ilt
on medali võitnud kümme Eesti sportlast
Johannes Kotkas
1952 OM-kuld, 1953 MM-hõbe
Jaan Talts
1968 OM-hõbe, 1969 MM-hõbe
Aavo Pikkuus
1976 OM-kuld, 1977 MM-kuld
(mõl. meeskondlikud)
Erika Salumäe
1988 OM-kuld, 1989 MM-kuld
Erki Nool
2000 OM-kuld, 2001 MM-hõbe
Aleksei Budõlin
2000 OM-pronks, 2001 MM-hõbe
Jaak Mae
2002 OM-pronks, 2003 MM-hõbe
Jüri Jaanson
2004 OM-hõbe, 2005 MM-pronks
Gerd Kanter
2008 OM-kuld, 2009 MM-pronks
ning 2012 OM-pronks ja 2013
MM-pronks
Heiki Nabi
2012 OM-hõbe, 2013 MM-hõbe

Gerd Kanter ja Heiki Nabi pärast Londoni OM-ilt koju naasmist
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KINGITUS
LEHETELLIJALE!

Prantsusmaa korvpallurid Florent Pietrus (vasakul) ja Tony Parker rõõmustavad EM-kulla üle.


Foto: AFP/Scanpix

NBA täht Tony
Parker võitis
ihaldatud tiitli
Kolmekordne NBA
tšempion liitis korvpalli
EM-i võitnud Prantsusmaa koondise tervikuks.
Andrus Nilk

andrus.nilk@epl.ee

Tim Duncan, koondises tõusis
finaalmängus oluliseks Batumi ja Diaw roll,” kommenteeris Tyco Rapla peatreener Indrek Ruut.

Treeneri parem käsi
Prantsusmaa koondise peatreener Vincent Collet tundis uhkust, et Parker teenis
lõpuks ihaldatud tiitli. „Ta on
saanud kõvasti kriitikat, aga
Parker on juhendajat veenvalt
kaitsnud. Ta on olnud treeneri
parem käsi ja uskunud temasse, treener omakorda on mängujuhti usaldanud,” ütles Tartu Ülikool/Rocki peatreener
Kullamäe.
2005. aasta EM-il pronksi
pälvinud Prantsusmaa koon-

Tony Parker alustas Euroopa
meistritiitli jahtimist kaksteist
aastat tagasi. Nüüd viimaks
läks see ühe praeguse põlvkonna virtuooslikumal korvpalluril
korda, kui Prantsusmaa koondis alistas Leedu EM-i finaalis
kindlalt 80 : 66.
„Raske on kirjeldada oma
tundeid,” ütles Parker pärast
tiitlivõitu. „Meie teekond oli
uskumatu. Ma ei muudaks
midagi. Võitsin tiitli. Olen pisut väsinud. Tundsin seda
Parker on oma palli valdajuba veerandfinaalis
ja poolfinaalis. Enne
mise, kiiruse ja mõtlemisega
finaali ütles treener:
maailma absoluutses tipus.
usalda oma meeskonnakaaslasi. Kui
viskad kümme punkti, võida- disele jäi seejärel pikka aega
me finaali. Tal oli õigus.”
ületamatuks Hispaania, kelleKolm korda NBA tšempio- le Parker ja tema meeskond jäid
niks kroonitud San Antonio alla 2009. aastal veerandfinaaSpursi pallur Parker käis enne lis, 2011. aastal finaalis ja mulmängu meeskonnakaaslaste lu olümpial veerandfinaalis.
tubades kaaslastele südamele Nüüd lükati suursoosik poolpanemas, et nad ei või finaa- finaalis auti.
li kaotada. Liidri võimas esitus
„Ma ei alahinda leedulaskogu turniiri vältel nakatas ka te püüdlusi, aga tegelikult oli
ülejäänud Prantsusmaa korv- just Prantsusmaa – Hispaapallurid võidutahtega. Samu- nia poolfinaalis turniiri suuti NBA-s leiba teenivad Nico- rim vastasseis,” ütles õhinaga
las Batum ja Boris Diaw võtsid korvpalli jälgiv olümpiavõitja
edukalt rünnakuraskuse enda Gerd Kanter. „Esimesest mänõlule, kui leedulased Parkerit gust alates ennastohverdavalt
hagijatena jälitasid.
tegutsenud Parker oli meeskon„Mängujuhist liidril on na mootor, kes lõi kaaslastele
vaja oma oskuste näitamiseks võimalusi. Teised pidid neid
ka häid võistkonnakaaslasi, võimalusi kasutama ja liidrit
NBA klubis on Parkeri kõrval kaotusseisust väljatulekul toe-

Ilmar Raagi uue filmi “Kertu” eelesilinastus toimub
09.10.2013 kell 18.00 Coca-Cola Plazas!
Spetsiaalselt meie ajalehtede tellijatele mõeldud
linastusele loosime välja 100 piletit kahele.

tama,” lisas Kanter. Parker on
kaheteistkümne NBA hooaja
jooksul õppinud olema kergelt
juhendatav mängija. San Antonio Spursi peatreeneri Gregg
Popovichi nõudlik ja hoolitsev
hoiak on aidanud prantslasel
kujuneda mängupeensusi taipavaks ja meeskonna huve austavaks korvpalluriks.
„Olla suhteliselt väikesest
kasvust hoolimata nii oma palli
valdamise oskuste, kiiruse kui
ka mõtlemisega maailma korvpalli absoluutses tipus on imetlusväärne,” tõdes Ruut. „Imetlen ka tema oskust jääda iseendaks nii mänguväljakul kui ka
väljaspool seda.”
NBA hooajad on Spursiga
kolmel korral liiga meistriks
kroonitud Parkerit kurnanud,
ometi on ta koondise au kaitsmisest loobunud ainult siis, kui
ta pidi vigastust ravima.
„Staarmängijate hulgas pole
palju neid, kes alati tulevad
koondisse ja ärgitavad ka teisi korvpallureid koondist aitama,” tõdes Kullamäe. „Parker
ei jätnud jonni, et EM-tiitel
lõpuks kätte saada.” 1

Korvpalli EM
Finaal
Prantsusmaa
Leedu

KUTSUME HEADE
EESTI AJALEHTEDE
TELLIJAD KINNO

80 (50)
66 (34)

Punktid: Batum 19, Diaw 15,
Parker 12 – Kleiza 20 . Lauapallid: Ajinça 10, Batum, Diaw,
De Colo 6 – Mačiulis 6 . Turniiri
kõige väärtuslikum mängija: Tony Parker (Prantsusmaa).
Sümboolne viisik: Parker, Goran
Dragić (Sloveenia), Bojan Bogda
nović (Horvaatia), Linas Kleiza
(Leedu), Marc Gasol (Hispaania).

Loosis osalemiseks või lehetellimuse tegemiseks mine:
www.epl.ee/kertu, saada e-post aadressil
klienditugi@lehed.ee või helista telefonil 680 4444
Loosimine toimub 02.10.2013.
Nimed avaldame 03.10 lehtedes, võitjaid
teavitame ka personaalselt.

SEPTEMBER
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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.
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*SOODUSTUS EI LAIENE EELNEVAL

Sellel nädalal otsib mõrvarit

JACK REACHER!
KIIRUSTA! RAAMAT MÜÜGIL
AINULT REEDENI!
Lee Child "Külaline"

€
9
5,9

Lee Childi kangelasest Jack Reacherist on kujunenud paljude raamatute kestel omamoodi
rändrüütel, kes hulgub mööda Ühendriike, satub nõrgemaid kaitstes seiklustesse ja väljub
sealt enamasti võidukalt. “Külalises” süüdistatakse teda reas tapmistes. Mitu eelnevalt
USA sõjaväes teeninud ja sealt pärast ahistamiskaebust lahkunud naist leitakse surnult
värvi täis vannist. Nüüd peab Reacher ennast süüdistustest vabastama ja seejärel õige
mõrvari leidma.
1954. aastal Inglismaal Coventrys sündinud Child (kodanikunimega Jim Grant) õppis küll
õigusteadust, kuid töötas 18 aastat hoopis Granada televisioonis. Kui ta sealt 1995. aastal
koondati, mõtles ta tõsiselt, mida edasi teha, ning jõudis järeldusele, et hakkab kirjutama.
Childi jaoks oli maailmas kõigest kaht liiki kirjandust: selline, mis sunnib oma metroopeatusest mööda sõitma ja hoiab hommikuni üleval, ning teine, mis nõnda ei mõju. Loomulikult valis ta esimese.

Raamat on koos laupäevalehega LP müügil vaid nädal aega!

MÜÜGIKOHAD JA TELLIMINE: raamat.epl.ee, raamatud@epl.ee, tel 680 4444

September on

kuu
kõik

lastekad

Raamatud on saadaval www.healugu.ee

Kirjanike Maja musta
laega saalis, Harju 1, Tallinn

25. septembril kell 18.00

JALUTUSKÄIK
VÄLJAST VÄLJA
Katrin Väli ja P.I.Filimonovi luuletusi
(Väli tõlkes) esitavad Jaakko-Priidik
Hallas ja Katrin Väli.
Ruumi paneb ühtaegu ürgsel ja
modernsel moel helisema ansambel
Armastus koosseisus Taavi Tulev ja
Jaan Tätte noorem.
Info telefonidel 6 276 410 ja 6 276 412
Pilet 2 eurot, (üli)õpilastele ja
pensionäridele 1 euro

MAAILMALE NÄHTAMATUD
PISARAD
14., 29. oktoobril 19.00

Robert Lepage`i
külalisetendus
KUU TAGUMINE KÜLG
1., 2. oktoobril 19.00
Nokia Kontserdimajas

Kassa: 66 50 800
www.linnateater.ee
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Toimetaja: Mare Uueda, tel 680 4503, e-post: mare.uueda@lehed.ee
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Kuulutused

kuulutus.lehed.ee

18

Kuulutused

kuulutus.lehed.ee

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

Ilmub homme Eesti Päevalehe vahel
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Toimetaja: Anni K0ppel, tel 680 4506, e-post: kuulutus@epl.ee

•

Kui palju võtavad koduseadmed voolu

•

Millised valgustid on moes järgmisel
hooajal

•

Mida silmas pidada elektriprojekti
tellides

Nüüd kuulutuste
tellimine veelgi lihtsam!

TÕLGE

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

Teenused
11KAARDID ENNUSTAVAD Tel 900 1727
24 h, h 1,09 €/min www.ennustus.ee

Tervis
Parapsühholoog Ž. Stepanjan aitab
alkoholi- ja nikotiinisõltuvuse, ülekaalulisuse, radikuliidi ja stressi puhul. Konsultatsioon. Tel 5858 8910.

Müük
11Väike mesindustalu Väike-Maarja
lähistel annab teada võimalusest osta
värsket mett! Mesi on korjatud Pandivere metsadest ja niitudelt ning pakendatud 1 l pakenditesse (1,5 kg). Pakendatud
1 l mee hind on 9 eurot. Tallinna piires
toimetame tasuta kätte! Tellimusi
võtame vastu elektronposti aadressile
mesi@24h.ee või tel
5667 7227.
11Küttepuud, brikett, kõdusõnnik 40l.
Tel 523 8852.
11Müüa lõhutud küttepuud.
Tel 509 2933.

TEATED
11Ida prefektuur otsib sileraudsete
püsside IZ-58 kal 16 nr A9374 ja Mauser
tüüpi kal 32 nr 267 omanikke.
Tel 322 2627.

11Scanfil Group on rahvusvaheline
kontsern, mis pakub telekommunikatsiooni ja tööstuselektroonikatoodete
tootmis- ja tarneteenust. Ettevõte
on noteeritud Helsingi börsil. Scanfil
Grupil on tootmisüksused Soomes,
Ungaris, Hiinas ja Eestis. Eesti äriüksus
Scanfil OÜ, mis avati 1996 aastal, asub
Pärnus ning seal töötab täna üle 500
spetsialisti.
Seoses ettevõtte jätkuva kasvu ja arenguga otsime kogenud TEHNIKAJUHTI,
kelle peamised vastutusvaldkonnad on
kvaliteedijuhtimine, tehnoloogilised
protsessid ja uute toodete juurutamine
(NPI). Tehnikajuhi ülesanneteks on
juhtida, hallata ja arendada ettevõtte
insener-tehnoloogilisi ressursse, vastutada kvaliteedi ja NPI projektide eest.
Tehnikajuht on juhtkonna liige ja allub
ettevõtte tegevjuhile. Edukalt kandidaadilt ootame tehnilist kõrgharidust,
tehnikaga seotud juhtimiskogemust
tootmise valdkonnas, eelistatult
rahvusvahelises ettevõttes; teadmisi
tootmise kvaliteedi standarditest ja
nõuetest, teadmised Lean & Six Sigma
põhimõtetest on eeliseks; tugevat
algatus- ja otsustusvõimet; tugevaid
juhtimis- ja meeskonnatööoskusi; väga
head suulist ja kirjalikku inglise keele
oskust, eesti ja vene keele oskus igapäevase töökeele tasandil on suureks
eeliseks. Pakume rahvusvahelist töökeskkonda, erialase arengu võimalusi,
kompensatsioonipaketti ja kõiki vajalikke töövahendeid. Palun saada oma
ingliskeelne CV märgusõnaga „Technical Manager“ hiljemalt 30.09.2013
e-mailile mps.eesti@mps.ee. Lisainfo:
MPS Eesti konsultandid Maarika Luht ja
Pasi Harttunen, tel. +372 683 0350.

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

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

Sügav kaastunne
Ando Andersonile kalli

Ostan

EESTI GAASI ASi
B-liiki aktsiaid.
darelline@gmail.com
või +371 2656 5153

Teatame sügava kurbusega,
et on lahkunud
meie kallis abikaasa,
isa ja vanaisa

ANTS
ANDERSON
Mälestame kauaaegset
koostööpartnerit

Edgar Tammikut
Siiras kaastunne lähedastele

15.05.1943 - 21.09.2013
Hüvastijätmine
25. septembril kl 15
Pärnamäe krematooriumis

OK Orion ja OK Nõmme

ISA
kaotuse puhul
Lincona Põrandakeskuse
kolleegid

Avaldame sügavat kaastunnet
Lilija Peetsile kalli

ISA
surma puhul
Kolleegid Talwest Grupp OÜst

Avaldame sügavat kaastunnet
Hannes Heinmaale kalli

ISA
surma puhul
Kolleegid Santa Mariast

Nüüd on sinuta siin
südämen sõnata piin
(H. Visnapuu)
Teatame kurbusega,
et on lahkunud meie
kallis abikaasa ja isa

Mõni hetk on elus
valusam kui teine
Mõni hetk on kohe
väga, väga valus
Mälestame head kolleegi

VELLO
LAURI
Avaldame kaastunnet
omastele
Töökaaslased

Meie südamlik kaastunne
Mall Kalvele
isa

Harry
Attemann
surma puhul
Ellen, Kersti, Helle, Kersti,
Nadja, Silja, Marika

Avaldame
sügavat kaastunnet
Maike Leppikule

ISA
surma puhul
KPMG Baltics OÜ

Armas Jaan, oleme mõtetes
Sinuga ja avaldame südamlikku
kaastunnet
kalli ema

LEIDA
TULTSI
surma puhul
Sinu sõudepere

Elu on tee,keegi ei tea,
kus lõpeb see...

AARNE
KALJUSTE

Südamlik kaastunne Erichile
Riinale ja Ingale peredega
kalli abikaasa,ema ja vanaema

(24.04.1961-14.09.2013)

IMBI
LINNUSAARE

Hüvastijätt 28.09.2013 kell 13
Tallinna Krematooriumi
väikeses kabelis

kaotuse puhul
Marge,Raivo,Epp ja Erkki

Leinavad omaksed

meelelahutus

Eesti Päevaleht, teisipäev, 24. september 2013, tel: 680 4400, e-post: kultuur@epl.ee

Horoskoop

06.55 Terevisioon
08.55 Holby City haigla:Kõrvalise
pilguga (nglise 2004)
09.55 Terevisioon*
11.55 Maahaigla:Tutti-frutti (Inglise
2009)
12.45 Prillitoos ( subtiitritega)*
13.45 Osoon ( subtiitritega)*
14.10 Välisilm*
14.45 Dokfilm Illegaalse relvaäri
vastu (Inside Dea Takedown,
USA 2010)
15.40 Pidu meie tänavas (Eesti Telefilm 1986)
16.00 Holby City haigla:Kõrvalise
pilguga (Inglise 2004)*
17.00 Aktuaalne kaamera
17.10 Reisile minuga:Potsdam ja
Friedrich Suur (Eesti 2012)
17.35 Minuscule:Inetu teopoeg
(Prantsuse 2007)
17.40 Maahaigla:Tutti-frutti (Inglise
2009)*
18.30 Aktuaalne kaamera
19.00 Ringvaade
20.05 Vabariigi kodanikud
21.00 Aktuaalne kaamera. Ilm
21.30 Sport

Kanal 2
06.00
06.45
07.10
07.30
07.55
08.55
09.55
11.00
11.30
12.00
13.00
14.00
14.55
16.00
17.00
18.00
19.00

06.15
06.40
07.05
07.30
08.00
09.00
10.05
10.35
10.50
11.25
12.25
13.25
14.20
14.50
15.50
16.50
17.55
19.00
20.00
20.30
21.30

Bakugan
Madagaskari pingviinid, 8
Käsna-Kalle Kantpüks
Max Steel
Armastus võidab, 130*
Kirgede torm, 1725*
Vaprad ja ilusad, 6566*
Top Shop
Elu keset linna, 24
Seaduse nimel 2, 11:Abi
Ment 3, 2:Valimised*
CSI kriminalistid 13, 11*
Vaprad ja ilusad, 6567
Seitsmes taevas 1, 10
Armastus võidab, 131
Kirgede torm, 1726
Kättemaksukontor 2, 12:Juhukülalised 2
Seitsmesed uudised
Kaua võib
Suletud uste taga 4, 4
CSI New York 9, 5

01.45
02.40

03.25
04.15
05.05

Mis sul viga on?
Kaks kanget Indias
Kanal 20
Nikita:Põgenemine
Krimi
MF: Hoidja(The Keeper, USA
2009)
Dexter:Dexter võtab puhkust
Ekstreemkalapüük Robson
Greeniga:Kanaari saared ja
Hispaania
Reporter*
Kriminaalne Venemaa:
Starozhilovo koletis
Küladetektiivid*, 127

22.30 KINO3: MF: Tapatöö (Out For A
Kill) USA 2003). Märul
00.30 CSI Miami 10, 12
01.30 Chicago koodeks 1, 7
02.20 Kuni surm meid lahutab 4, 11
02.45 Kuni surm meid lahutab 4, 12
03.10 Suletud uste taga 4, 4:Seksikas
naabrinaine*
04.00 Kaua võib*
04.35 Seitsmesed uudised
05.25 Seitsmes taevas 1, 10: Julie
viimane hoiatus*

ETV2, Kanal 11, tv6, kanal 12

ETV2

07.10 Geronimo Stiltoni lõbusad lood * 07.30
Ruff tegutseb* 07.40 Mesilane Maia* 07.55
Baleriin Angelina* 08.05 Piknikutort* 08.15
Lastetuba* 08.28 Ma olen hirmus mutukas* 08.30 Õpiõu! 08.55 Minuscule 09.00
Ringvaade* 10.05 Waterloo Roadi kool (Inglise 2011) 11.00 Väike maja preerias 11.50
Jüri Üdi klubi* 12.44 ERR-i uudised 14.30
Valimised 2013. Vali mind, Ida-Virumaa ja
Lääne-Virumaa! 17.00 Uue aja asjad: Autod
ja teed (Eesti 2006) 17.10 Väike maja preerias* 18.00 SimsalaGrimm 18.25 Piknikutort
18.30 Lastetuba 18.45 Mesilane Maia 18.55
Baleriin Angelina 19.10 Ruff tegutseb 19.20
Aktuaalne kaamera (viipekeeles) 19.30 AK
(vn) 20.00 Pealtnägija (vn subtiitritega)*
20.45 Gilmore’i tüdrukud 21.30 AegRuum
Mandrite ränd, 2/5 (Prantsuse 2012) 22.20
ehh, uhhuduur 2: India – Pakistan (Eesti 2007)
22.50 Eesti TOP 7 23.35 Kuidas ei tohiks elada,
3/6: Võltspeied (Inglise 2008) 00.05 Troonide
mäng (USA 2012) 01.03 ERR-i uudised

Kanal11

05.45 Rosario, 12 06.35 Totaalne ärkamine!

JÄÄR Suhted partneritega võivad
võtta intrigeerivaid pöördeid:
keegi mõjub salapäraselt, teeskleb
või sogab vett. Siirus ja otsekohesus oleks selle kõige vastu hea relv.

Teisipäev +9...+12
Põhja- ja kirdetuul 6–12 (16) m/s

Kolmapäev +8...+11
Põhja- ja loodetuul 5–10 (14) m/s

SÕNN Õhus on konkurentsi, aga
ka suurema muutuse võimalust.
Pead olema valmis otsustavaks
sammuks, iga hinna eest vana olukorra säilitamine ei ole õigustatud.
KAKSIKUD Seilad eksootika ja
poeetiliste meeleolude lainel.
Oled valmis kohtuma tundmatuga
ja eelistad uusi suhteid vanadele.
Jälgi, et sa ikka maa peale jääksid...

09.00 Doktor Oz* 09.50 Emmerdale*, 16
10.20 Küladetektiivid, 12 11.15 Heartland*
12.10 Top Shop, 240 12.25 Hotell Grand*, 10
13.50 Peakoka saladused, 10 14.20 Naistekliinik, 28 15.10 O.C.: Rivaalid 16.00 Heartland
17.00 Ellen 18.00 Doktor Oz 19.00 Kodus
ja võõrsil, 5591 19.30 Emmerdale, 17 20.00
Naabriplika 21.00 Ameerika tippmodell 14,
12 22.00 Gok Wan annab moenõu: Viimane!
23.10 Seksi õppetunnid, 7 00.10 Reporter
01.05 Ellen* 02.00 L-sõna 02.55 Naistekliinik*, 28 03.40 Uus-Meremaa tippmodell 2
04.30 Sex sexy 04.55 Staariminutid: Pierce
Brosnan 05.00 Reporter*

TV6
06.00 Hommikuraadio 08.30 Seitsmesed
uudised 09.30 Kodu keset linna 5, 38 10.00
Kutsuge Cobra 11 4, 55 11.00 Võitleja 13.10
Top Shop 13.30 Kodu keset linna 5, 39 14.00
Kutsuge Cobra 11 4, 55 15.00 Kälimehed 2, 4
16.00 Kuidas ma kohtasin teie ema 3, 19 16.30
Kutsuge Cobra 11 4, 56 17.30 Sõjaprintsess
Xena 3, 59 18.30 Simpsonid 16, 15 19.00 Perepea 1, 8 19.30 Kuidas ma kohtasin teie ema
3, 20 20.00 Wilfred 2, 13 20.30 Simpsonid

16, 16 21.00 Kõige naljakamad koduvideod
21.30 KINOÕHTU: Õnneseened 23.30 Paljalt
naljakas 1 00.00 Kummituslinna vangid 1, 5
01.00 Salatoimikud 8, 172 02.00 Kälimehed
2, 4 02.50 Hommikuraadio 04.30 Kodu keset
linna 5, 39 05.00 Seitsmesed uudised 05.50
Uudistemagasin

Kanal 12
06.30 Trikimees* 07.00 Reporter 08.00 Usu
või ära usu!*, 15 08.30 Spioonitarid*: Mineviku jälgedes 09.20 Conan*, 132 10.10 Rannavalve: Head reisi! 11.00 Jututuba 13.50 Benny
Hill* 14.25 Maailma kõige rumalamad...*, 19
15.15 Spioonitarid 16.05 Portreteerija 17.00
Maailma kõige rumalamad..., 20 17.55 Benny
Hill 18.30 Klikitähed: Lastevideod 19.00 Tuvikesed*: Kevadvaheaeg, 1 19.30 Tuvikesed*:
Kevadvaheaeg, 2 20.00 Krimi 20.30 Usu või
ära usu!, 16 21.00 Kaks ja pool meest*: Muutused 21.30 Mängufilm Vennad Daltonid (Les
Dalton, Prantsusmaa/ Saksamaa 2004) 23.10
Kalaletung*, 2 23.40 Conan, 133 00.30 Kaks
ja pool meest: Hästi varustatud linn 00.55
Tuvikesed 01.20 Tuvikesed 01.45 Night Chat
05.00 Postimees.ee

+9

+10
+11

+11

Neljapäev +8...+11

+10

+9
+12

Loodetuul 5–11 (16) m/s

+10

+9

+11

Reede +8...+11

+11

Põhjatuul 5–11 m/s

+10

Ristsõna

VÄHK Suurt rolli mängivad psühholoogilised momendid. Inimesed
ei pruugi mõelda seda, mida nad
välja näitavad. Sellest hoolimata
ära muutu paranoiliseks!

selge

vahelduv
pilvisus

LÕVI Sa ei oska elada ilma sõpradeta. Paraku tekitavad nad täna
sinu ümber asjatut segadust ja
kaost. Jagad kergekäeliselt lubadusi, mida sa ei suuda täita.
20.00
20.30
21.30
22.30
23.30
00.00

21.40 Kirjandusministeerium
22.10 Kodu, 2/16 (Hjem, Norra 2012)
22.55 Waterloo Roadi kool (nglise
2011)*
23.55 Ringvaade*
01.03 ERR-i uudised

Punased roosid*, 599
Daltonid
Tom ja Jerry
Kasskoer
Reporter*
Tuhat ja üks ööd*, 81
Rosario*, 81
Kodus ja võõrsil, 5590
Saladused*:Ämma maja
Naabriplika*:Korralik kõhutäis
Huumoritähestik*
Saladused
Punased roosid, 600
Küladetektiivid, 127
Rosario, 82
Tuhat ja üks ööd, 82
Reporter

TV3

pilves

vihm

lörts

0

0

lumi

hoovihm

rahe

äike

Ilm Eestis

NEITSI Keerulised ja kahe otsaga
asjaolud on nüüd rohkem fookuses. Samal ajal võid olla ülemäära
tundlik kriitika vastu ja võtta isegi
tööalast kriitikat isiklikult.
KAALUD Tunned end nagu portselan elevantide keskel. Vajad
hoolitsust ja hellust. Rohkem
enesekindlust! Oma võimetes
kahtlemine ajab elu keeruliseks.
SKORPION Ajad segi fantaasia
ja reaalsuse. Sa ei suuda näha
lihtsaid lahendusi. Autoroolis
mobiiliga rääkimine võib lõppeda
plekimõlkimisega.
AMBUR Võid olla boheemlaslikus
meeleolus ja lasta fantaasial end
kanda. Pereringis võib ette tulla
möödarääkimist või usaldamatust.
KALJUKITS Armukadedus pole
muud kui iseendas kahtlemine. Nii
et tee sellest vastavad järeldused.
Loomingulises töös oled praegu
võimeline oluliseks läbimurdeks.
VEEVALAJA Sinus on võrdsel määral nii intuitsiooni kui ka loogikat.
Oled edukas nii korrutustabeli kui
ka klaveriga. Suhted on praegu
kõike muud kui igavad.
KALAD Tunned, et hinges peitub
rohkem, kui suudad väljendada.
Mitmetahuline loomus on korraga
nii sinu edu kui ka ebaedu allikas.

ERKKI KÕLU PÄEVAANEKDOODID

••

Mees pöördub kunstniku
poole:
„Teate, olen siin oma naise palvel. Ta
tahaks meie elutuppa maali tellida.
Midagi religioosset, pühalikku.”
„Palun, palun. Kuidas oleks Aadama
ja Eevaga?” küsib kunstnik
„Väga hea. Suurepärane süžee.”
„Aga kuidas ma pean neid kujutama – kas enne või pärast patustamist?”
„Ma ei tea, mida mu naine arvaks,
aga mina isiklikult tahaksin – selle
ajal!”
•• „Tütreke, too mulle mõned
taldrikud!” hüüab ema tütrele.
„Milleks sulle taldrikud, ema?”
„Mul on isale üht-teist öelda.”

••

Kaks meest kõnnivad tänaval.
Neile tuleb vastu kena neiu:
„Oleks minu naisel sellised jalad!”
õhkab üks.
Mõne minuti pärast tuleb neile
vastu veel kaunim neiu.
„Oleks minu naisel sellised rinnad!”
õhkab sama mees jälle.
Ja nii kogu tee. Siis kohtavad nad
ootamatult õhkava mehe naist.
Mees naisele:
„Sa võibolla ei usu, kallis, aga ma
mõtlesin kogu tee sulle!”
•• Ööklubi ukse juures:
„Miks sisse ei saa? Kas sa ka tead, kes
mu isa on? Sa veel kahetsed! Minu
isa on bussijuht. Noh, kas kahetsed?
Mina küll kahetsen...”

Pauer

kristjan Paur

Sudoku Pappocom

Lahendused ja vihjed.
www.sudoku.com
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vad esinema igas
2 rus,
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Urmas Laansoo

Tallinna botaanikaaed

PÄIKESELEMBENE IISOP
Kuiva- ja päikeselembene taim on harilik iisop
(Hyssopus officinalis). Ta kasvab suurel alal Põhja-Aafrikas, Väike-Aasias, Lõuna- ja Kesk-Euroopas. Iisop on mesilaste ja teiste tolmeldajate jaoks
väga hea korjetaim. Meditsiinis kasutatakse iisopiõli ja ürti. Iisop sobib ka tee valmistamiseks,
toitude maitsestamiseks või kaunistamiseks. Tal
on valgete, siniste ja roosade õitega vorme. Varjulises või viljaka pinnasega paigas iisop lamandub. Kõige paremini sobib ta liivaka pinnasega
peenrasse

EKSOOTILINE TROMPETIPUU
Trompetipuu (Catalpa) perekonda kuulub 10
bignoonialiste (Bignoniaceae) sugukonna puuliiki. Eesti talvedele kõige vastupidavam on Hiinast pärit munajas trompetipuu (Catalpa ovata).
Põhja-Ameerikast pärit talveõrnemat harilikku
trompetipuud (Catalpa bignonioides) nimetatakse pikkade viljade tõttu India oaks. Külmade põhjatuulte eest varjatud kohas võib proovida kasvatada kollaste suurte lehtedega hariliku trompetipuu sorti „Aurea”. Trompetipuudel on eksootilised kollased või valged õied, mis on koondunud
suurtesse pööristesse.
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Ilusate viljade, lehtede
või õitega sügispõõsad
Sügisel jääb aias õitsejaid vähemaks, kuid hiliseid õisi näitavad veel
põõsasmaranad ja hortensiad ning kaunist leherüüd paljud puittaimed.

K

erria (Kerria) on monotüüpne ehk üheliigiline
roosõieliste (Rosaceae)
sugukonna taimeperekond.
Jaapani kerria (Kerria japonica) kasvab looduslikult Hiinas ja Jaapanis mägede nõlvadel, moodustades seal raskesti läbitavaid tihnikuid. Toredate roheliste vartega heitlehine kerria kasvab kodumaal
1–3 m kõrguseks, kuid aiataimena on madalam, enamasti
1–1,2 m kõrgune. Kerria õitseb kogu suve kuni hilissügiseni. Kollased õunapuuõisi meenutavad õied on 2–3 cm läbimõõduga. Kerria vili on väike,
kuni 4,5 mm pikkune pähklike. Jaapani kerria sortidest on
tuntumad kollaste täidisõitega
„Pleniflora”, suurte kuldkollaste lihtõitega kõrgekasvuline „Guinea Gold”, helekollaste õitega „Albescens” ja valgekirjute lehtedega „Variegata”.
Kerria talub kuni 20 °C külma. Pakasega kuhjake ümber
põõsa lund, see aitab põõsal
paremini talvituda. Kerria kasvab ühtviisi hästi parasniiske
mullaga peenras päikesepaistelises või poolvarjulises paigas. Kerria paljuneb võsunditega, mida saab terava labidaga vana põõsa küljest sügisel
eemaldada.

Armastatud pihlakas
Hortensia (Hydrangea) perekonda kuulub 29 liiki igahaljaid ja heitlehiseid põõsaid ja
liaane. Hortensial on kahesuguseid õisi. Keskmised õied on
mõlemasugulised ja väikesed,
suuremad äärisõied on aga steriilsed ja täidavad tolmeldajate ligimeelitamise ülesannet.
Hortensiate õisi tolmeldavad
mesilased, kärbsed ja mardikad. Eestis kasvatatakse kõige sagedamini Põhja-Ameerika idaosast pärit puishortensiat (Hydrangea arborescens),
Venemaa idaosast, Hiinast
ja Jaapanist pärit aedhortensiat (Hydrangea paniculata) ja
Ida-Aasiast pärit ronivat hortensiat (Hydrangea anomala).
Varem ainult potitaimena tuntud suurelehisest hortensiast
(Hydrangea macrophylla) on
aretatud esimesed avamaal
paremini vastupidavad sordid nagu „Forever and Ever
Blue”, „Endless Summer” jt.
Hortensiad kasvavad paremini turbalisandiga happelise reaktsiooniga substraadis.
Hortensia vajab rikkalikuks
õitsemiseks viljakat mulda,

Fotod: Tiit Blaat

Aedhortensia „Grandiflora”

Jaapani kerria

Pihlakas „Chinense Lace”

põuaga kastmist ja kevadel
täisväetisega väetamist. Puishortensia õisikud on kuni 30
cm läbimõõduga ja kipuvad
murduma, mistõttu ta vajab
kasvades toestamist või sidumist. Puishortensiat lõigatakse kevadel, kui on selgunud
talvine võrsete külmakahjustuse ulatus. Aedhortensia kasvab kõrgemaks (1–2,5 m) ja nii
tugevat tagasilõikamist ei vaja.
Pihlaka (Sorbus) perekonda kuulub 135 liiki puid, põõsaid ja puhmaid ehk kääbuspõõsaid. Pihlakas on armastatud koduaia- ja pargipuu.
Lihtlehed on pihlakate hulgas pooppuul (Sorbus intermedia), lepalehisel pihlakal (Sorbus alnifolia), valgel pihlakal
(Sorbus aria) jt. Kitsama püstise võraga on pihlakatest kuni
8 m kõrguseks kasvav tüüringi
pihlaka (Sorbus x thuringiaca)
sort „Fastigiata”. Pikkade karvaste pungadega on meil harva kasvatatav Põhja-Ameerika
põhja- ja keskosast pärit kaunis
pihlakas (Sorbus decora). Väga
varakult kevadel puhkevad
lehed sahhalini pihlakal (Sorbus commixta). Huvitavate valgete viljadega on pihlakasort
„Nova”, aprikoosivärvi viljadega on sort „Apricot Queen”. 1

Kaunis pihlakas
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