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Keskpoliitikud mandri-Eesti
keskpunktis
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JÕGEVAMAAL:
Tallinnast
Nõmmelt algas
nii Rainer Vakra
(vasakul) kui ka
Jüri Ratase
poliitikutee.
Nüüd esindavad nad
parlamendisaadikutena
Keskerakonda
igal pool
Eestis.
Sedakorda
käidi Jõgevamaal, kohtuti
kohaliku
rahvaga ja anti
ühiskonnaõpetuse tunde
Vooremaa
koolides.
Foto:
JOHANNES HAAV
Sõna kesk on Jõgevamaal võimsalt esindatud.
Adaveres paikneb Mandri-Eesti keskpunkt ning
Jõgeva kesklinnas on ärihoone nimega Kesk-Eesti
Ärikeskus. Lähiminevikus korraldati maakonnakeskuses Kesk-Eesti messe. Maikuus külastasid aga
Kalevipoja tegude maaks nimetatud piirkonda
Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liikmed.
JAAN LUKAS
Jõgevamaa ajakirjanik

Poliitikute kohtumised ja mõttevahetused elanikega said
teoks Vooremaa maastikul,
põlduderikkas Põltsamaa kandis ja Peipsi rannikul asuvates

omavalitsustes.
Rahvaesindajad Toompealt ei
rääkinud mitte ainult oma tegevusest ja kavatsustest, vaid
praktiseerisid ka kooliõpetajatena  andsid ühiskonnaõpetuse tunde nii gümnaasiumi- kui
ka põhikooliõpilastele.

Vaimastvere kooli
õpetaja: Rainer Vakra

Nõmme linnaosa eksvanem ja
nüüdne Riigikogu liige Rainer
Vakra oli ühiskonnaõpetuse
õpetajaks Jõgeva vallas Piibe
maantee ääres asuva Vaimastvere kooli kaheksanda ja üheksanda klassi õpilastele.
Noorema poliitikute põlvkonna esindajana innustas ta
arutlema erinevatel teemadel,
muu hulgas ka raha arukast
kulutamisest. Vakra illustreeris oma juttu näidetega mitmekordse miljonäri staa-

tusesse jõudnud ja luksuslikku
elulaadi eelistavatest USA
tippkorvpalluritest, kellest
mitmedki pärast sportlasekarjääri lõppu hoopiski pankrotistuvad.
Vaimastvere koolitüdrukud
Anna-Liisa Siida ja Sigrid
Erimäe rääkisid hiljem, et
uus koolmeister küsis ka õpilastelt, millal toimus Eestis
esimene üldlaulupidu, ja palus,
et ajalooõpetaja Tiia Piir kõige
kiiremale vastajale viie
paneks. Vakra oli jutustanud
neidudele ja noormeestele ka

oma elu- ja töökäigust ning
jõudmisest Riigikogusse.
Igav meil ei hakanud, olid
Anna-Liisa ja Sigrid rahul.
Mõnedki Rainer Vakralt
kuuldud arvamused ja faktid
kutsusid kaasa mõtlema.
Koolielus on huvitav vaheldus, kui pärisõpetajate kõrval
astuvad aeg-ajalt õpilaste ette
ka tuntud inimesed erinevatest valdkondadest.
Koolimaja ja ümbrust tutvustas Vakrale ja tema Toompeakolleegile Inara Luigasele direktor Väino Ling, kes Jõgeva

vallavolikogus kuulub Keskerakonna fraktsiooni ja on
hariduskomisjoni esimees. Kahekümne viie aastase staazhiga
koolijuht näitas ka platsi, kus
järgmisel aastal valmib täismõõtmetes ja kunstmuruga
kaetud jalgpalliväljak, mida
saavad kasutada nii kooliõpilased kui ka ümberkaudsed
elanikud.
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Juhtkiri

Riigikaitse
juhtimine
muutumas
segasemaks

Miks pidi tagasi astuma Peri,
aga mitte Pevkur?
AIVAR RIISALU
Riigikogu liige

K

eskerakonna jaoks on Eesti riigikaitse üks väga oluline
küsimus ja üks olulisemaid prioriteete, milles me oleme alati
valmis minema poliitilisele konsensusele, olles koalitsioonis,
opositsioonis, maa all või taevas. Eesti on üks väga omanäoline
väike tubli riik, kes elab geograafiliselt täpselt sellises kohas, kus
ta ei saa hetkekski mõelda sellele, et loobudes ajateenistusest,
loobudes oma armeest ehk loobudes üleüldse riigikaitsesse panustamisest, tähendab see seda, et me ühel hetkel peame toitma
võõrast armeed.

K

eskerakonnal on selles osas välja kujunenud väga selge
seisukoht. Mina ühe selle seisukoha kujundajana erakonna
sees olen arvamusel, et me ei pea mõtlema, kas sõda tuleb või ei
tule, me peame mõtlema, millal ta algab. See tähendab seda, et
kui me ühetaoliselt poliitikaüleselt panustame riigikaitsesse,
tähendab see seda, et me igapäevaselt tegeleme heidutusega ehk
meie potentsiaalsed vastased näevad, et neil ei ole mõtet tulla siia
lihtsalt niisama jalutama  siin on rahvas, kes soovib oma riiki
kaitsta. Selletõttu igasugused rünnakud Keskerakonna vastu
olukorras, kus me julgeme diskussiooni püstitada, on tegelikult ju
põhjendamatud.

M

a olen käesoleval ajal sügavas mures selle pärast, et me
tegelikult praegu tekitame mõningaid valupunkte just sellisesse oma riigikaitse operatiivsesse juhtimisse ja nendesse nüanssidesse. Ettevõtja Tõnis Palts on öelnud, et segane juhtimine
ettevõttes tekitab ebastabiilsust ja halbu majandustulemusi. Mina
aga väidan, et kui kaitseminister Mart Laar enam ei ole peaministri kohusetäitja, nagu ta praegu seda on, ja kui homme peaks
keegi Eestit ründama, siis me olemegi segases olukorras.

KESKMÕTE:
Igasugused
rünnakud
Keskerakonna
vastu olukorras,
kus me julgeme
diskussiooni
püstitada, on
tegelikult ju
põhjendamatud.

M

inu mure on ajendatud sellest,
et praegune Eesti Vabariigi
põhiseaduse muutmisega seonduv
rahuaja riigikaitse seaduse muutmise pakett kehtestab olukorra, kus
kaitseväe juhataja allub kaitseministrile, aga samal ajal sõjalise
konflikti korral reguleerib tegevust
Eesti territooriumil peaminister.
Kaitseväe juhataja peab suhtlema
peaministriga kaitseministri kaudu.
Sellise olukorra loomist ei saa nimetada kaasaegseks sammuks ja
riigikaitse
juhtimise
lihtsustamiseks.

S

ee, kui Keskerakond julgeb öelda, et üks või teine asi ei ole
kooskõlas reaalsusega, ei tähenda seda, et me oleme nende
protsesside vastu. Ehk selletõttu kõik need kodanikud nii
Riigikogus kui ka kus iganes Eestis, kes proovivad
Keskerakonnale öelda, et me justkui ei taha: me tahame väga!
Me oleme lisaks sellele veel seisukohal, et kuna parlament on
kahe koosseisuga otsustanud põhiseadust muuta, siis me oleme
käesoleval ajal seda meelt, et järelikult tuleb president üldse sellest riigikaitsekontseptsioonist välja võtta.

J

a lõppude lõpuks  mis roll talle seal tänaseks on jäänud? Ehk
see, et presidendil on ainult pagunite pealekleepimise õigus.
Minu arvates ei ole see enam sugugi selge ja ühetaolise riigikaitse
juhtimise osa. Tõde selgub vaidlustes! Keskerakond toetab
riigikaitse jätkumist sellisena nagu see täna on: ei mingit palgaarmeed, ei mingit diskussiooni. Eesti peab minema oma teed.
Aivar Riisalu kõnest Riigikogus 18. mail

Aadress: 10130 Tallinn, Toom-Rüütli 3/5
Tellimine ja levi: 6 177 717
Peatoimetaja Urmi Reinde
Poliitikatoimetaja Ivari Vee
Uudistejuht Indrek Veiserik
Toimetaja Tiit Maksim
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urmi@kesknadal.ee
ivari@kesknadal.ee
indrek@kesknadal.ee
tiit@kesknadal.ee

6 274 583
6 274 573
6 274 571

Toimetus käsikirju ei tagasta. Kesknädalas ilmunud artiklid väljendavad
nende autorite arvamust, mis ei pruugi kokku langeda toimetuse omaga.
Levi AS Express Post ja AS Eesti Post.
Lehte kirjastab MTÜ Vaba Ajakirjandus

Kesknädala lugejad on nördinud,
küsides: mis riigis me õieti elame?
Kui Eesti sotsiaalsüsteemis on mitu
järjestikulist tragöödianäolist prohmakat avalikkuse ees lahti rullitud,
siis missugune on Sotsiaalministeeriumi vastutus? Haigete vanainimeste kallal suures kliinikus
toimepandust ei tea Sotsiaalministeerium midagi? Kaasaegsed Mowglid
koerte kõrval kasvamas eesrindlikus, 21. sajandi riigis, ning sotsiaaltöötajad ei tea taas midagi? Lugeja
küsib: mida oleks sarnasel juhul
teinud Rootsi või Saksamaa sotsiaalPevkur
või tervishoiuminister? Kindel see,
et oleks tagasi astunud. Mille eest saavad ikkagi palka valdadelinnade sotsiaalametnikud? Ainus õigustus, et raha pole, ei kanna
enam. Nõudku siis raha juurde, tulgu Toompea platsile, aga põhiline  ärgu valigu Reformierakonda, kelle käes on aastaid olnud
sotsiaalministri portfell, ent elu läheb üha hullemaks. Arstid-õed
pagevad riigist juba tuhandete kaupa, seegi on skandaal.
Missugust vastutust me näeme n-ö kõrgemal pool? Ükskõik, mis
ametniku käest küsid, keegi ei tea midagi. Aga palk neil jookseb.
Pevkur naeratab, kui kuuleb Keila haiglas juhtunust, ning juhib
oma kokkuvarisemise äärel olevat süsteemi edasi. Nüüd kuulsime, et vaja oligi ainult erastamist ja euromiljoneid reformierakondlaste leeri  noh, palju õnne, eesti rahvas, vananege terviseks, ning hääletage ikka Pevkurite ja Kallaste poolt, kes täidavad Tsahknate rahakotti!

Seitsme aastaga on tahtnud
välismaale minna
2050 tervishoiutöötajat
Eesti Arstide Liit ja Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit levitasid
eelmisel nädalal avaldust, mille kohaselt on patsientidel õigus saada
kvaliteetset arstiabi, mis eeldab head töökeskkonda ning erialaselt
pädevaid arste ja õdesid.
Avaldus sedastab, et patsiendile raviotsuste langetamiseks on vaja
aega vältimaks eksimusi ja suhtlemisvigu. Kuid ravijuhtude hulka
on pidevalt suurendatud ja hindu kärbitud. Seetõttu on püütud toime
tulla väikese töötajate arvuga, kelle koormus kasvab. Seadus reguleerib küll arsti tööaega, kuid mitte patsientide arvu, keda tööaja
jooksul tuleb ravida. Avalduses öeldakse, et arstide töökoormust
peab piiritlema. Samuti tuleb riigil tagada vahendid täiendkoolituseks.
Eesti tervishoiusüsteemi kõrge efektiivsuse on taganud töötajate
piiramatu koormus ja piiratud tasuga töö. Selle hinnaks on aga tühjad perearstipraksised ja eriarstide nappus maakonnahaiglates.
Alates 2004. aastast on Terviseametist välismaale mineku dokumendid välja võtnud 2050 tervishoiutöötajat.
Rahvusvahelised organisatsioonid muretsevad Eesti tervisesüsteemi kestlikkuse pärast. Maailma Terviseorganisatsiooni eksperdid soovitavad laiendada tervishoiu tulubaasi, suurendades eraldisi
riigieelarvest. OECD hinnangul on meie tervishoiutöötajate palgad
liiga madalad, mis põhjustab nende üha suurenevat lahkumist.
Kutseliidud jätkavad kahe aasta eest pooleli jäänud üleriigilise
kollektiivlepingu läbirääkimisi ning alustavad ka palgaläbirääkimisi, kuna arstid ja õed jäävad Eestisse vaid siis, kui tekib
reaalne lootus, et tervisesüsteemi rahastamises tehakse muudatusi
ning töö- ja palgatingimused paranevad.
Avaldusele on alla kirjutanud Katrin Rehemaa arstide liidust ja
Iivi Luik tervishoiutöötajate kutseliidust.

Lastekaitsepäev Reformierakonna moodi: ühele 19 eurot, teisele 548
Riigikogu keskerakondlased esitasid sotsiaalminister Hanno Pevkurile arupärimise, et
saada selgust, mida võetakse ette laste vaesuse
leevendamiseks ja lastetoetuste suurendamiseks. 2007. aasta OECD raporti kohaselt
elas Eestis 12,4% lastest vaesuses, seega oli
olukord juba hull ka enne majanduskriisi.
Tänaseks on olukord kriisijärgselt veelgi halvenenud  ainuüksi Tallinnas maksti märtsis
toimetulekutoetust rohkem kui kogu 2007.
aasta jooksul. Tallinnas on aastail 20092011
toimetulekutoetusest elavate laste arv kolmekordistunud, selgitas Keskfraktsiooni liige
Yana Toom (pildil), ja lisas: Lastele suunatud
lühiajaliste ja pikaajaliste toetuste vahel on
käärid liialt suured. Riigil tuleb tagada mitte

ainult toetus lapse esimestel eluaastatel, vaid
ka edaspidine toimetulek kuni täisealiseks
saamiseni.
Minister Pevkur peab vastama: kuivõrd
õiglane on lapsetoetuse suurus (hetkel 19,18
eurot), arvestades jätkuvat hinnatõusu ja reaalpalga vähenemist? Et koalitsioonilepe sätestab
lastetoetuse vajaduspõhiseks muutmise, siis
tahab Kesk teada, milliste mõõdikute abil
hakatakse määrama erinevaid toetusi.
Keskerakondlased esitasid selle arupärimise
19. mail ehk nädal varem, kui 26. mail Eestimaa
sai Eesti Ekspressist teada, et karjuvalt ebaõiglase emapalga eest on Eestis soodne kasvatada nn koerlapsi, kuid raha sotsiaaltöötajate või lastearstide korraliku töö tasustamiseks ei leita.
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Õpetajad Luual: Kadri
Simson ja Lauri Laasi

Carl Robert Jakobsoni nimelises Torma põhikoolis
asusid ühiskonnaõpetuse õpetajate rolli Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees
Kadri Simson ja liige Lauri
Laasi.
Poliitikud ei piirdunud ainult
loenguga, vaid küsisid kaheksanda klassi õpilastelt rohkesti
küsimusi ja said alati ka õige
vastuse. Põhjalikud teadmised
teevad meie kodukandile ja
siinsele koolile igati au, ütles
tundi pealt kuulanud Torma
vallavanem Riina Kull, kes ise
hariduselt eesti keele ja kirjanduse õpetaja ning enne omavalitsusjuhiks valimist juhtis
samas vallas Sadala põhikooli.
Luua on kuulus paik, ütles
ajalooprofessorist riigikoguliige Aadu Must, kui koos
parlamendikaaslaste Inara
Luigase ja Rainer Vakraga
Luua metsanduskooli jõudis.

Kuulus?  jäi kooli haldusjuht Priit Kirsimäe sekundiks
mõtlema. Võimalik, et ta arvas,
et mõeldi Luuat kui taasiseseisvunud Eesti ühe karismaatilisema poliitiku Villu
Reiljani kodupaika.
Jah, tõepoolest, meil on siin
ajalooliselt ja kultuurilooliselt
tuntud mõisahoone, seletas
Kirsimäe. Edasi läks jutt
metsameeste ja teistegi spetsialistide koolitamisele ning
erinevates vormides õppele.
Teemakohaseid selgitusi jagasid õppedirektor Erle Tüür
ja täiendõppe osakonna juhataja Evelin Saarva. Riigikogulastel oli rõõm teada
saada, et peaaegu keegi Luua
metsanduskooli lõpetanutest ei
jää ilma tööta. Ja kui seda just
kohe õpitud erialal ei saa, siis
sellesarnases valdkonnas saab
kindlasti.
Aadu Must küsis metsanduskooli juhtidelt kui asjatundjatelt ka elulisi arvamusi metsandusalaste müügitehingute
kohta, ja sai teada, et oli ise
metsa eripära ja selle maksumust õigesti arvestanud.

Keskerakondlased
Siimustis

Riigikogu liikmed tutvusid
Kiigemetsa kooliga, milles
õpivad erivajadustega lapsed
erinevatest Eestimaa piirkondadest. Direktor Urmas Paju
rääkis, et laste tervise hoidmiseks ja tugevdamiseks on
kooli rajatud soolakamber ja
füsioteraapiakabinet.
Kiigemetsa pedagoogidelt
saadi teada ka siinsete õpilaste
osavusest käsitöös, laulu- ja
tantsuoskusest ning spordihuvist. Murelikuma teemana
oli kõneaineks kooli kasvandike tulevik. Kuigi Kiigemetsast hariduse saanud lapsed
tuleksid hilisemas elus hästi
toime jõukohase tööga, osutub
selle leidmine tegelikkuses
küllalt raskeks.

Õpetajad Jõgeval:
Olga Sõtnik, Marika
Tuus ja Tarmo Tamm

Jõgevamaalt ja Tartumaalt
Toompeale valitud oma
saadik Marika Tuus, aga ka
Olga Sõtnik ja Põlva linnapea
toolilt Toompeale tõusnud

Tarmo Tamm andsid ühiskonnaõpetust Jõgeva gümnaasiumis.
Vaatasime ka, kuidas elavad
lasteaialapsed. Lasteaed Rohutirts on juba kaasaegseks
renoveeritud  lastel on siin
igati hubased ja tervislikud
tingimused
mängimiseks,
õppimiseks ja puhkamiseks.
Lasteaed Karikakar ootab
aga peagi uue maja ehitamise
algust, avaldas Marika Tuus
omi muljeid.
Peipsi rannikul külastasid
Keskerakonna
fraktsiooni
esindajad Kasepää ja Pala
valda. Samuti toimusid kohtumised Põltsamaa linnas ja
selle läheduses asuvas Pajusi
vallas ning mujalgi.
Kui poliitikud käivad
maakondades valimiste eel,
siis suhtutakse nendesse suuresti kui uuesti võimule pürgijatesse. Seekordne visiit sai
teoks valimistejärgselt, ning
rõõm oli tajuda inimeste avameelsust ja suhtlemisvalmidust, kiitis Marika Tuus.
Jaan Lukas

Intressivabad miljonid pensionäridelt
13. aprillil kirjutas Eesti Päevaleht 17 000 pensionärist, kes maksid riigile liigselt tulumaksu, kuna
jätsid õigel ajal kirjutamata avalduse sissetulekult
üldise maksuvaba tulu mahaarvamiseks.
VIKTOR VASSILJEV
Riigikogu liige

Oli sellest juttu Riigikogu sotsiaalkomisjonis, esitasin küsimuse ka peaminister Ansipile Riigikogu infotunnis.
Sain niipalju targemaks, et riigil pole
kohustust jälgida, kas kodanikud kasutavad neile ettenähtud hüvesid ja et kõiki
ülekohtuselt maksustatuid niikuinii ei
õnnestu kätte saada.
Peaminister teadis kinnitada, et osa pensionäre maksabki teadlikult liigset tulumaksu, selleks et kolme aasta pärast täita
Maksuametis tuludeklaratsioon, võtta ülemakstud summa korraga välja ja minna reisile. Nutikad tegelased need pensionärid,
ise poleks selle peale tulnudki!

Kas elame inimühiskonnas või hundikarjas?

Kas sai ka laiem üldsus samapalju targemaks, pole kahjuks teada,
sest korraks probleem tõstatati, seejärel unustati. Võib-olla on see
tõepoolest ühiskonnale tühine mure  kõigest 5,6% vanaduspensionäridest, kes kogemata toetasid riigieelarvet keskmiselt kaheksasaja euroga aastas. Või on 17 000 kahjukannatajat siiski selline
inimhulk, mis ikkagi ületab ühiskonna valuläve? Võib-olla tõesti
riiki ei huvita, kuidas kodanikud tarbivad neile ettenähtud hüvesid.
Aga vanad ja väetid, kas nende abistamine, ka hüvedest
osasaamisel, ei kuulugi riigi ülesannete hulka? Kas elame

inimühiskonnas või hundikarjas?
Pärast Päevalehes kirjutatut ummistasid pensionärid Sotsiaalkindlustusameti, Pensioniameti ja Maksuameti vastuvõtud.
Enamasti selleks, et kontrollida, kas asjad on korras. Avaldusi
maksuvaba tulu mahaarvamiseks kirjutati paarsada tükki päevas.
Nüüd on möödas ligi kaks kuud. Huvitav, kuidas tagasimaksmine
edeneb?
Kas asja kiirest lahendamisest tunneb riik üldse huvi? Ainuüksi
eelmisel aastal maksid pensionärid liigselt tulumaksu 10 miljonit
eurot. Arvestades, et see tuleb tagastada, on tegemist intressivaba
laenuga  mida kauem riigikassas hoida, seda tulusam.

Riik ootab, et inimesed sureksid enne ära?

Ja veel üks kurb aspekt sellel inetul lool. Inimese maine teekond
pole ju lõputu. Annaks jumal igaühel ära oodata, millal tema
rahanatuke riigi rahakotist tagurpidi tagasi tuleb! Aga kui siiski
saavad elupäevad otsa, enne kui õnnepäev käes? Kui suur osa
kümnest miljonist jääb siis riigile?
Pension on maksustatav tulu. Sellelt saab maha arvata üldise maksuvaba tulu 144 eurot kuus. See toimub samamoodi, nagu palgasaajatelgi  avalduse alusel. Lisaks arvestatakse pensionilt täiendav maksuvaba tulu 192 eurot kuus, selleks pole avaldust vaja.

Pensionäril, kellelt on liigselt tulumaksu võetud,
tuleb:

kohalikule pensioniametile teha maksuvabastuse avaldus, et edaspidi arvestataks maksuvaba tulu;
Maksuametis täita tuludeklaratsioon viimase kolme aasta kohta, et
saada enammakstud tulumaks tagasi. Rohkem kui kolme aasta
eest ei saa.
Toimetuselt: Loe ka Keskerakonna seenioride avaldust lk 4!

Tallinna Televisioon aktiviseerub sotsiaalmeedias

Rahvusringhäälingu sisu
tuleb tasakaalustada
Maikuus valiti Rahvusringhäälingu nõukokku Riigikogu liige, Keskerakonna peasekretär Priit Toobal,
kelle sõnul vastutab nõukogu otseselt meedia kvaliteedi eest ning peab looma tingimused Rahvusringhäälingu tasakaalustamiseks.
Toobal ütles, et avalik-õigusliku meedia
juhtimises ei ole tarvis ainult karmi kriitikat, vaid kõikide parlamendierakondade
esindajate ning nõukokku kuuluvate spetsialistide asjalikku ja tihedat koostööd.
Rahvusringhääling Eesti meedia lipulaevana peab pakkuma head, tasakaalustatud ja usaldusväärset informatsiooni.
See pole lihtne ülesanne, sest meedia peab
sisaldama nii regionaalset ja poliitilist kui
ka soolist tasakaalu. Selleks tuleb
Rahvusringhäälingu programmide kohta tellida tasakaalu-uuringud,
mis mõõdaks lisaks märkimiste arvudele ka käsitletava aine väärtustamist. Ringhäälingu juhid ei saa endistviisi enam meedia tasakaalustamatusest vaikida ega ka endale vastu rinda lüües kinnitada, et kõik
on niigi kõige paremas tasakaalus, ütles Toobal. Ta meenutas, et
Meedius OÜ poolt Tallinna linna tellimusel läbi viidud kolm tasakaaluuuringut tuvastasid muu hulgas ka Rahvusringhäälingu äärmusliku
poliitilise tasakaalustamatuse. Rahvusringhäälingu nõukogul tuleb
tasakaalu-uuringu skoopi laiendada poliitilise tasakaalu mõõtmiselt
ka regionaalse ja soolise tasakaalu küsimustele ning põhjalikult tuleb
uurida Rahvusringhäälingu kõikide programmide tasakaalu.
Teaduslikult
läbi
viidud
tasakaalu-uuringud
annaks
Rahvusringhäälingu nõukogule kindla aluse vajalike juhtimisotsuste
tegemiseks.
Ka juba pikemat aega käsitletud teemat  Rahvusringhäälingu uue
maja ehitamist  peame analüüsima eelkõige seisukohast, kas ja kuidas
tõstaks see hiigelinvesteering Rahvusringhäälingu teenuste kvaliteeti,
sh aitaks kaasa selle sisu tasakaalustamisele, lisas Toobal.

Terane mõte

Uue peatoimetaja Mart Ummelase kaasamine aktiviseerib Tallinna Televisiooni tegevuse sotsiaalvõrgustikus. TTV on end sisse seadnud nii Facebookis kui ka
YouTubeis, samuti täiendatakse iga päev kodulehekülge.
Facebookis on võimalik silma peal hoida meie tegemistel, sealt saab juba hommikul teada põhiteemad, mida
saab pikemalt jälgida õhtuses uudistesaates Täna, avalikustab Ummelas. Samuti võib igaüks hakata Tallinna
Televisiooni sõbraks ning vahetada mõtteid meie saadete
üle.
Ummelas lisas, et YouTubeiga on TTV-l suured plaanid ja
et kõigil videohuvilistel tasuks ikka aeg-ajalt nende kodu-

KENA:
Keskerakonna
naiskogu KENA
president Heli
Raevald on
Jõgevamaa
elanikuna erakonnakaaslaste
vastuvõtjate seas.

leheküljelt infot otsida.
Tallinna Televisioon on euroopalikke väärtusi kandev
innovaatiline meediaorganisatsioon, mis kajastab elu
Eesti pealinnas mitmekülgselt ja loovalt, pakkudes
tasakaalustatud tõepärast informatsiooni, meelelahutust
ja TV-teenuseid.
TTV

Sama oluline kui koolitus on politseinike motiveerimine. Töötasu on see,
millega riik näitab oma suhtumist turvalisuse tagajatesse. Majanduslanguse
ajal kärbitud palkade taastamine oleks
märk lugupidamisest nende vastu, kes
on meie turvalisuse nimel valmis
riskima oma eluga. Kui me täna
räägime politseinike ja päästjate palgatõusu vajalikkusest, siis ei nõuta ju ulmet, vaid
kõigest hinnatõusu kompenseerimist.

Keskerakondlane KALLE LAANET kirjutises Elu on hindamatu
Saare maakonna ajalehes Saarte Hääl 20. mail.
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Kui elamiseks on üks
euro päevas, siis ei piisa
vaid lubadustest!
Keskerakonna seenioride kogu pöördumine valitsuse ja
Riigikogu poole
Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsioonis rõhutatakse,
et demokraatliku riigikorra püsimiseks ja arenguks on avalikul
võimul vaja kuulata rahva arvamust ja teha koostööd rahvaga.
Lähtudes sellest, peame pensionäride esindusena vajalikuks
avaliku võimu tähelepanu juhtida esmalt elukalliduse pidevale
suurenemisele. Toiduainete hinnatõusuga oleme praeguseks
jõudnud Euroopa arenenud riikide hindade tasemele, kuid kuna
palgad ja pensionid on jäänud sealsest tasemest kaugele maha,
süveneb meil vaesus ja vähemalt kolmandik eakatest inimestest
ning lastega peredest elab allpool vaesuspiiri. Üle 100 000 on
Eestis selliseid eakaid (töövõimetus-, toitjakaotus- ja väiksema
tööstaaiga pensionärid), kelle pension on alla 200 euro kuus.
Nemad ja paljud lastega pered, kus vanemad on töötud, peavad
pärast eluasemekulude mahaarvestamist ära elama ühe euroga
päevas iga pereliikme kohta.
Koalitsioonilepe sätestab: Eesti on peresõbralik riik ja parim
paik elamiseks ning väärikaks vananemiseks. Kuidas aga valitsuse arvates sobivad kokku tegelik olukord ja koalitsioonileppes lubatu? Valimiseelsed lubadused rahvale, koalitsioonileppes kirjapandu ja tegelik olukord on karjuvas vastuolus. Tundub, et elame riigis, kus riiklikul tasandil valetamine ja
vassimine on praeguse valitsuskoalitsiooni poliitika lahutamatuks osaks. Sõnade ja tegude lahkumineku üheks näiteks on
elektrihinna tõus, mis enne valimisi peaministri arvates oli
lauslollus, pärast valimisi on aga tark majanduspoliitika,
mis kõiki hindu veelgi märgatavalt tõstab.
Olles Euroopa Liidu liikmesriik, peaksime selle liidu dokumendi Euroopa igale eale võtma oma riigi perepoliitika aluseks
mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes. Praegused pensionärid on
tööealistena oma panuse andnud riigi majanduse arendamiseks
ja taganud elanikkonna juurdekasvu, seega väärivad nad mitte
ainult lubadusi väärikaks vananemiseks, vaid ka reaalseid
tegusid: inflatsiooni ohjeldamist, eakatele hooldeasutuste ja
meditsiiniteenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamist,
pensionimäära tõstmist vähemalt hinnatõusuga võrdses ulatuses. Soovitame meeles pidada, et ka praegused otsuste langetajad jõuavad kunagi pensioniikka.
Nõuame vastust, mida kavatseb Eesti Vabariigi Valitsus ja
Riigikogu ette võtta, et tagada inimväärne toimetulek igale
inimesele.
Paides, 20. mail seenioridekogu koosolekul

16. memme-taadi päevad
11. ja 12. juunil Rocca al Mare Vabaõhumuuseumis
Esimesed memme-taadi päevad toimusid Vabaõhumuuseumis 1996. aastal. Nii on see olnud 15 aastat iga
juunikuu teisel nädalavahetusel. Tänavu on 16. kord.

Kindel lüps  võ
Valitsuserakondade esindajad käivad ringi, rahulolev
nägu peas. Nende võim näib nii kindel!
JAANUS KARILAID
Haapsalu linnavolikogu
esimees

Saare maakonna ajalehest Meie Maa 24. mail
Ilmekas on minister Juhan
Partsi avaldus Riigikogu ees
18. mail: Palun tehke oma silmad lahti oma paberitelt ja
vaadake, mida valitsus teeb.
Ja kiitke valitsust. Isegi ebademokraatliku Aserbaidaani
president Ilham Alijev ei näi
niivõrd ülbe ja ennastimetlev
kui meie praegune valitsus.
Näiteks välismaal muidu suurt
demokraati mängiva isamaaliitlase Andres Herkeli arvates
võibki vist üks minister Eestis
selliseid kohmakaid nalju
endale lubada  muidu ta kutsuks ju oma kolleegi korrale.
56 mandaati Riigikogus ja
teadmine, et meedia peatähelepanu on suunatud suurima
opositsioonierakonna
Keskerakonna siseelu juhtimisele, annab valitsejatele
võimaluse tegutseda pidevalt
nn mugavustsoonis.

Ajakirjandus
poliitikast kaalukam

Eesti üks paremaid ning iseseisva ja kriitilise mõtlemisega ajakirjanikke Mart

Foto: Eduard Pihlo

Ummelas tõmmati Allikmaa
poolt ERR ametiposti rajalt
maha väidetava Facebooki
kommentaari pärast.
Ajakirjanikud, kes veel julgevad peavoolu seisukohti
mitte kaasa kiita, aetakse süsteemist minema.
Ajakirjandus ei täida oma rolli
ega suuda esitada valitsusele
sisuliselt kriitilisi küsimusi 
ja seda Eesti suurima majanduskriisi ajal. Ka opositsiooni
ülesanne on valitsust kritiseerida, ent kui meedia asub
võimu poolel, siis pole opositsioonil mingit anssigi võimuvahetust teoks teha.
Kuna opositsioonijuht Edgar
Savisaar on meedia vahendusel
pideva poliitilise turmtule all,
siis on valitsuse kritiseerimine
Eestis sisuliselt seiskunud.
Valitsuse kritiseerimine tundub justkui Savisaarele solidaarsuse avaldamisena. Seetõttu ei näe meedia läbi ega paljasta ka valitsuse kõige labasemaid trikke meie kõigi rahakotiga  kuigi need karjuvad
lausa näkku.

Trikk  ühe käega
anname, teisega
võtame

Vaatame siis ise mõningaid
näiteid. IRL esines Riigikogu
valimistel loosungiga kindel

võit. Majaomanikele lubati
lahkelt kingituseks vabastada
kodualune maa maksustamisest. Häälte ostmine parimas
esituses! Nüüd on vastav eelnõu Riigikogus ja 1. jaanuarist
2013 on kingitus tehtud.
Tegelikult võetakse see raha
meie tärkavalt keskklassilt
teise käega juba 2012. aastal
tasahilju tagasi. Nimelt on
tulumaksuseaduse muutmise
seaduses selgelt kirjas, et
füüsilise isiku tulust mahaarvamiste kogusummat vähendatakse 3196 eurolt 1920
eurole. Muudatus puudutab
eluasemelaenu intresside, koolituskulude ja annetustest kogunenu mahaarvamise õigust.
Neid, keda see konkreetne
arvestus puudutab, on deklaratsiooniesitajatest Eestis üle
30 000. Kahju, kui nii suurel
ühiskondlikul grupil jääb seepärast haridusse investeerimata või annetus tegemata.
Sotsiaalne mõju ju meie
Riigikogu enamust ei huvita.
Loeb ainult poliitiliselt populistlik punktivõit! Alandame
tulumaksu, aga samas sulgeme
koole ja postkontoreid.

Kallim kütus toob
kaasa hinnatõusu

Avalikkuse ees pole käsitletud
ka erimärgistatud kütuse maksuerisuste süsteemi reformi
tähendust, mis sunnib kallimat
kütust kasutama metsanduses

ja kaevanduses ning peatselt ka
põllumajanduses. Kallim kütus
toob kaasa hindade tõusu ja
võib kasvatada ka töötust.
Valitsusele tulude garanteerimise nimel on riik tõstnud juba
kütuseaktsiisi, toasooja ja toiduainete käibemaksu ehk lüpsnud rahvalt korralikult.
Rahvas on valitsusele teinud
miljardilised kingitused, ja
nüüd tahetakse suure trummipõrina saatel näpuotsaga tagasi
anda.
Opositsioonile tahetakse jõumeetodil punast tuld näidata,
vähemalt niikaua, kui Keskfraktsioon tervena püsib.
Pisemaks nügitud Keskfrak-tsioon annab võimaluse Re-

Eestis oleks
kodanikuühiskond elujõuline
siis, kui
kodanikud
julgeksid nõuda
praeguse
maksukoormuse eest
paremaid,
kvaliteetsemaid
hüvesid.

Kuidas Eesti täidab oma arengu
Kõigist meie piirkonna riikidest on Eesti kõige integreeritum. Kuulume kõikmõeldavatesse rahvusvahelistesse liitudesse ja organisatsioonidesse, k.a
Euroopa Liit, eurotsoon, majanduskoostöö ja arengu
organisatsioon OECD, NATO. Lisaks tähendab igale
poole kuulumine ka kohustusi, millest üks on arenguabi. Tänase Eesti sellekohane suutlikkus on pisut
üle 0,1 protsendi riigi kogutulust.
ENN EESMAA
Riigikogu väliskomisjoni
aseesimees

Üritus pakub eakatele positiivseid elamusi, püüdes
tõsta nende elukvaliteeti.
Memme-taadi päevi korraldab MTÜ Raavis koos Tallinna sotsiaalkeskustega ja Eesti Vabaõhumuuseumiga.
Tänavu ka koos Eesti Naislaulu Seltsiga. Muuseumi
taludes jm on väljas eakate käsitöömeistrite tööde näitused, memmed-taadid jagavad oma oskusi noortele ja
kõikidele huvilistele. Kontsertidel kogu muuseumi territooriumil esinevad lauljad, tantsijad, pillimängijad jne.
Üle 10 aasta on memme-taadi päevadel esinenud külalised Pärnust, Pärnu maakonnast Surjust (ka lapsed),
Harjumaalt Riisiperest ja Kernust, Haapsalust. Ka tänavu on lisaks Tallinna sotsiaalkeskustele esinejaid
Jõgevamaalt, Harjumaalt, Pärnust, Raplamaalt, LääneVirumaalt, Viljandimaalt. Esmakordselt laulab üheskoos
12 naiskoori 200 lauljaga.
Tallinna sotsiaalkeskuste rahvas on perenaisteks ja
peremeesteks muuseumi taludes.
Positiivne on eakate inimeste isetegemise rõõm ja tahe
seda teistega jagada. Hea on tunda, et oled veel kellelegi vajalik.
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See 0,1 protsenti teeb rahalises
mõõtkavas 14,1 miljonit eurot,
millest enamik läheb läbi Euroopa Liidu eelarve, mistõttu
jälgime pidevalt Euroliidu
arengukoostöö plaane. Läinud
nädalal arutas Euroliidu välisasjade nõukogu liidu arenguabi
2010. aasta aruannet.
Vaatamata jätkuvale üleilmsele finantskriisile suurendas
Euroopa Liit ühiselt arenguabi
mahtu nelja ja poole miljardi
euro võrra. Eesti ambitsioon ja
püüd on nelja aasta pärast
tõusta tasemele 0,33%. Teatavasti on EL arengufondi tööd
mõnikord kritiseeritud. Meie
seisukoht on, et summad peaks
olema fikseeritud EL eelarve
arenguabi real.
Arvame ka, tegime õigesti, kui
suunasime Brüsselisse arengukoostöö diplomaadi Tanel
Tangi. Eesti naabrid ja saatusekaaslased Läti ja Leedu
teatavasti täna arenguabisse
veel piisavalt ei panusta.
Arengukoostöö vajadus on aga
ülisuur. Toon vaid paar näidet.

Laieneb äärmusluse oht

Hinnanguliselt 70 miljonit
araabia last ei käi täna koolis.
40 protsenti Lähis-Ida täiskasvanuist on kirjaoskamatud.
Töötud, rahulolematud ja perspektiivitundeta inimesed võivad kergemini liituda äärmuslastega, kes tihti pakuvad lisaks
ideoloogiale ka materiaalseid
hüvesid. Äärmuslus soodustab
terroristlikke liikumisi.
ELvälispoliitikat tuleb rohkem
siduda inimõigustega, mis
peaks olema läbiv suund kõigis
valdkondades, arenguabi kaasa arvatud.
Eesti annab Liibüa konfliktis
kannatanutele viiekümne tuhande euro eest toiduabi. Rahvusvaheline kogukond, sh EL,
peaks jõudma üksmeelele
mitte üksnes Liibüa olukorra
parandamiseks, vaid kõigis
konfliktikolletes tegutsemiseks. Toetada tuleb EL esinduse avamist Liibüas Benghasis edasiste sammude koordineerimisel.
Selle kõrval on tähtis EL turu
suurem avatus Põhja-Aafrika
ja Lähis-Ida riikide toetamiseks. Õnneks tõstis OECD oma
ülevaates eurotsooni majan-

duskasvu prognoosi kahele
protsendile nii selleks kui ka
järgmiseks aastaks.

Mis seni tehtud, mida
edasi teeme?

Peatun pikemalt Riigikogu
võimalustel arenguabi kontekstis. Oleme arutanud ja kinnitanud Eesti arengukoostöö
tegevuskava. Eelduse toimivaks koostööks loob riikide
jõudmine teatud tasemele, mis
annab tõuke abivajava riigi
kiiremaks arenguks. Viimastel
aastatel on tehtud koostööd
Afganistani, Aserbaidaani,
Bulgaaria, Georgia, Kosovo,
Moldova, Montenegro ja
Serbiaga.
Peatun lähemalt koostööl Eesti
prioriteetsete arenguabi riikidega. Riigikogu on võõrustanud Afganistani senati ja parlamendi delegatsiooni visiiti
Eestisse ning võimaldanud
konsultatsioone Afganistani
Islamivabariigi parlamendi
institutsionaalse suutlikkuse
tõstmiseks. See koostöö on
sisaldanud koolitust ja eri kohtumisi, muu hulgas Riigikogu
väliskomisjoni liikmetega.
Eriti tihedat koostööd on
Riigikogu teinud partneritega
Georgiast. Toimunud on Georgia ametnike koolitusvisiit
Eestisse, Georgia parlamendi
Euroopa integratsioonikomisjoni visiit, Georgia parlamendi
IT-osakonna ametnike vähemalt kaks õppevisiiti Eestisse,
Georgia parlamendi õigus- ja

põhiseaduskomisjoni ametnike õppevisiit Eesti õigussüsteemi reformikogemuste analüüsimiseks, aga ka Georgia
parlamendi ametnike õppevisiit Eesti majanduskogemuste tundmaõppimiseks.
Riigikogu ametnikud on omakorda käinud vastuvisiidil
Georgia parlamendis ning juba
jaanuaris 2007 paigaldasid
meie kolleegid Tbilisis stenografeerimissüsteemi Georgia
parlamenti.
Koostööst Moldovaga paistab
silma õppepäeva korraldamine
sealse parlamendi ametnikele
ning parlamendikomiteede
liikmete õppevisiit Eestisse,
parlamendi välissuhete osakonna ametnike visiit Tallinna,
parlamendi rahvusliku julgeoleku kaitse ja avaliku korra
komitee liikmete visiit.
Koostöö Moldovaga kätkes
endas arengukoostöö põhimõtete arutelu, erineva taseme
ja temaatikaga kohtumisi Riigikogus, kuid ka Moldova
esindajate kohtumisi Eesti
kaitseministeeriumis, riigikantselei, õiguskantsleri, riigikontrolli, välisministeeriumi
ning kohalike omavalitsuste
esindajatega.

Töö Riigikogu delegatsioonide kaudu

Riigikogu liikmed tegelevad
arengukoostöö küsimustega ka
Riigikogu delegatsioonide
koosseisus. Näiteks meie esindajate tegevus Vahemere Liidu
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õid kindel olla!

Vist tuleks uuesti otsast
alustada
formierakonnal IRL välja vahetada ning saada oma unistuste majandusministriportfell
pehmeks küpsetatud sotside
toel.
Praegu aga segab seda napp 52
häält, 23 saadikut on vaja
kuskilt üles osta. See poliitkombinatoorika on aga väike
probleem sügavamate probleemide taustal Eesti ühiskonnas.
Eestis oleks kodanikuühiskond elujõuline siis, kui kodanikud julgeksid nõuda praeguse maksukoormuse eest paremaid ja kvaliteetsemaid hüvesid. Vene kaardiga lajatamine on nüristanud eestlaste
oskused ja väärikuse nõuda
riigijuhtidelt paremat tulemust.
Isegi Riigikohtu lahend, mis
puudutab kohalikke omavalitsusi, on Riigikogul siiani lahendamata. Lasteaedade alafinantseeritus ja sellega kaasnev
probleemistik on aga just selles
lahendis kinni.
Mida teha, et valitsus ei sülitaks ka Riigikohtu otsustele?
Eesti demokraatiaga jagub
pusimist veel küllaga. Keda see
ikka huvitab!? Põhiline, et Savisaart kardaksite.

AINULT KOOS: Jaanus
Karilaid on veendunud, et
Eestit paremast kaldest
välja keerata suudavad ainult SDE ja Kesk koos.

uabi kohustusi

MISSIOON: Enn Eesmaa
peab Eesti missiooniks
toetada meist vaesemaid
omapoolse abiga.

parlamentaarses assamblees.
Eesmärgiks on edendada
Barcelona protsessi, milles
osalevad EL liikmesriikide ja
kümne Vahemeremaa parlamentide, kuid ka Euroopa
Vahemere partnerriikide Albaania, Bosnia ja Hertsegovina, Horvaatia ja Monaco ning
Mauretaania parlamendi esindajad. Assamblee tööd läbivad
teemad on olnud Lähis-Ida
probleemidele lahenduste otsimine, inimõiguste alane dialoog, demokraatia edendamine
Vahemere lõunakalda riikides,
kultuuride vaheline dialoog
ning migratsioonipoliitika.
Praegu menetleme Riigikogus
Cotonou lepingu teistkordset
muutmist ja ratifitseerimist.
Teatavasti oli Cotonou leping
esialgu eksklusiivpartnerlus
vanade Euroopa koloniaalriikide ja nende koloniaalvalduste vahel vähemarenenute
aitamiseks. Tänaseks on sellest kujunenud võrdväärne
partnerlus Euroopa ühenduse
ja liikmesriikide ning 46
Aafrika, Vaikse ookeani ja
Kariibi mere riigi vahel.
Cotonou leping hõlmab poliitilise ja parlamentidevahelise
koostöö kõrval ka arengukoostööd, kui vaja, ka abi.
EL on täna maailma suurim
arenguabistaja-doonor, andes
57 % maailma ametlikust arenguabist. Kui aga tervelt 30 %
EL arenguabist läheb Cotonou
lepingu riikidele, on tegemist
juba väga olulise missiooniga.

poliitika 5

Grusiinid Saakavili demokraatiast
väsinud
Grusiinid on lõpuks Saakavilit võimule upitanud
klikist ära tüdinenud. Ajaloolise Gruusia (uuema
määratluse järgi Georgia) pealinnas Tbilisis puhkesid 21. mail valitsusvastased rahutused, kus
meelt avaldas umbes 10 000 inimest, nõudes president Mihheil Saakavili tagasiastumist ja opositsiooniliidrite vabastamist.
Meeleavaldused jätkusid 22. mail Gruusia riigitelevisiooni
hoone juures, kus politsei läks protestijate vastu kummikuulide
ja pisargaasiga. Liikumise Rahvakoosolek ühe liidri Irakli
Batiavili sõnul püüdsid meeleavaldajad vabastada opositsiooniaktivisti, erukindral Gia Utavat. Teine Rahvakoosoleku liider,
endine Gruusia parlamendi spiiker Nino Burdanadze süüdistas
Saakavilit opositsiooni poolehoidjate kohtu alla andmises ja
neobolevistliku stiiliga riigijuhtimises.
26. mail hukkus Tbilisis valitsusevastases meeleavalduses kaks
inimest ning umbes 40 sai vigastada politsei ja meeleavaldajate
vahelistes kokkupõrgetes. Märulipolitsei kasutas meeleavaldajate laialiajamiseks veekahureid, kummikuule ja pisargaasi.
Protestijad keeldusid lahkumast peatänavalt, kus leidis aset iseseisvuspäevaparaad.
President Saakavili ütles 26. mail, et Tbilisi meeleavalduste
taga olid revanistlikud välisjõud, kes üritasid nurjata iseseisvuspäevaparaadi.
Seevastu Venemaa välisministeeriumi hinnangul kasutati meeleavaldajate vastu liigset jõudu ning rahvusvaheline kogukond
peaks juhtunu asjaolusid objektiivselt hindama.
Selle nädala esmaspäevaks oli olukord Tbilisis pisut rahunenud.
Samas on meeleavalduse järel teadmata kümnete demonstratsioonil
osalenud inimeste saatus. Mitmekümne isiku asukoht on teadmata,
teatas riiklik kaitsja Giorgi Tugui civil.ge vahendusel. Tugui sõnul
on arreteeritud saadetud erinevatesse kinnipidamiskeskustesse.
Ainult üksikutel juhtudel võtsid uurijad ühendust kinnipeetute
peredega ja teavitasid nende kinnipidamisest ja asukohast, lisas
Tugui, kes kutsus võime üles mitte rikkuma kinnipeetute õigusi.
Eesti paremale kaldu meedia võimendas innukalt kogenud diplomaadi Harry Lahteina sõnu, justkui oleks märgata rahutustes
Venemaa kätt. Kuid Eesti meedias ei ole osundatud sellele
käele, mis diktaatorlike kalduvustega president Mihheil
Saakavili võimule upitas. Nüüd aga, kus grusiinid on vaesusest,
ebavõrdsusest ja lokkavast korruptsioonist väsinud, on korraga
Venemaa kõiges süüdi. Kn

Arvamus Facebookist
Nn e-erakonna algataja Mati Väärtnõu arutleb Aimar
Altosaarega (IRL) polemiseerides Facebookis (24.
mail k 21.55), kus Eesti arengus võis viga tekkida ja
mida edasi teha.
Aimar, viga sai tehtud siis, kui ühest äärmusest teise tormasime ja
kahjuks stabiilsele kuldsele keskteele ei jõudnudki. Viga sai tehtud
siis, kui jätsime etteotsa needsamad inimesed, kes NL ajal oma
põhimõttelagedust näitasid: Kallas, Ansip ... jne. Kallase VEB afääri
helbime siiani.
Viga sai tehtud siis, kui ajaloolased riiki juhtima panime. (Väärtnõu
ise on Facebooki andmetel õppinud Maaülikoolis ja Tartu Ülikooli
õigusinstituudis  Toim.) Tartu õpinguaega meenutades oli
ajaloolaste hulgas enim neid, kes mujal hakkama ei saanud, kes
olid tuntud joodikute ja mühakatena  me panime nad oma riiki
juhtima! Edasised vead tulenesid juba eelneva väite pinnalt, mille
tagajärjel kultiveerisime riigis marurahvuslikke ideid, mis siiani
hoiavad nn 5ndat kolonni Eestis elus ega lase riigil suunduda
arenguteele, hoides riiki vastandumise lõa otsas  algselt venelased
vs eestlased, edasi rikkad vs vaesed...
Seepärast ei olegi täna võimalik lahendust leida: vildakale vundamendile maja ei ehita. Ainuke võimalus on kogu siiani valitsenud
seltskond erru saata, muuta deklaratiivne demokraatia toimivaks
demokraatiaks, lõpetada emotsioonidel tuginev rahvastevaheline
vastandumine, jättes ainsateks kriteeriumiteks lojaalsuse Eesti riigi
vastu ja konkurentsieeliseid suurendava hariduse. Viimane tähendab
kohustuslikku 3 keele oskust: eesti, vene, inglise või saksa.
Edasi juba pilk majandusse ja sotsiaalsfääri: selleks, et sõelaga
saaks vett kanda, tuleb sõela augud sulgeda. Selleks, et Eesti majandus tõuseks jalule, tuleb väliskaubandusbilanss saada positiivseks.
See tähendab rohkem omamaiseid tooteid ja teenuseid; see tähendab
maaelu taastamist; see tähendab suurettevõtete kasumi maksustamist; ja peale kõige muu see tähendab ka lõpuks astmelist
tulumaksu. Astmelise tulumaksu vastu on peamiselt Eestis kõrgepalgaliste ametnike armee, kes mingit majanduslikku lisaväärtust ei
tooda.

Ametnikud tabasid ära riigi kui
lüpsilehma staatuse, ja nii see läks.
Oluliseks sai väljalüps.
Miks nii? Minusarnastele väikeettevõtjatele, kes moodustavad enamuse Eesti ettevõtetest, on täiesti ükskõik, kas meil on astmeline
tulumaks või mitte, nagunii elame peost suhu ja suuri palkasid
endale lubada ei saa.
Suurettevõtted jõuavad piisavalt maksta nii palka kui ka maksu sellelt oma kõrgepalgalistele, muidu me ei räägiks täna Eestist välja
veetavast kasumist. Jäävad teenistujad, tavatöötajad. Arvestades
Eesti palkasid (politsei, meedikud, tuletõrjujad, õpetajad, sõjaväelased, reatöölised) ei ole ka sellel suurel kontingendil midagi astmelise tulumaksu vastu, sest nende palk on lihtsalt väike.
Jäävad kõrgepalgalised ametnikud ja teenistujad, kes on moodustanud omaette priviligeeritud klassi, nautides külluslikku elu riigi
rahakoti peal, ega ole nõus oma heast elust osa ära loovutama ning
toidavad astmelist tulumaksutonti väitega, et näete, pööbel, kui te
pingutate ja kunagi haljale oksale saate, siis peate ju oma raske
tööga kätte võidetud positsiooni hüvest suure osa riigile loovutama.
Ja mass läheb õnge. Mis sest, et ca 80 protsenti nendest kunagi sellisele haljale oksale ei saa. Kõik.
Seega arvan, et Eesti arengu võti on just selles oma võimu tsementeerinud ametnikus, kes kohusetundliku, kuid napi loovusega
halli hiirekesena sai korraga võimu juurde ning leidis, et ta ongi
neid hüvesid kõiki väärt ning võimule sai tänu oma tarkusele...
Kuidas tegelikult oli? Taasiseseisvumisel olid paljud ametnikekohad tühjad, palgad olid väiksed, ning ametnikeks läksid need
inimesed, kellel taipu nappis, et oma ettevõttega alustada. Kuid nad
olid tragid ja kohusetundlikud, mis sest, et säravaid ideid ei osanud
genereerida. Järgmisel hetkel tabasid ära riigi kui lüpsilehma staatuse, ja nii see läks. Oluliseks sai väljalüps.
Kas eksin?! Vaadake neid spetsialiste, kes meil riigiettevõtete
eesotsas figureerivad. Üks sellistest on Taavi Veskimägi, Eesti
suhkrutrahvi maaletooja. Alles valimiste eel kuulsin, kuidas eelnimetatu rahandusministrina eiras oma ala spetsialistide hoiatusi
suhkrutrahvi osas...
Kust otsast alustada, ei teagi. Vist tuleks uuesti kodanikekomiteed
luua ning restart teha...
Loe ka näiteks Mati Väärtnõu (44) artiklit Rahaskandaal on
ainult tagajärg Delfis 23. detsembril 2010.
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Edgar Savisaare intervjuu spetsiaalselt Kesknädalale!
Poliitilised päevateemad:
Keskerakonna kongress, presidendivalimised, Tuuli Koch, Moskva
Reformierakonna tuntud
ideoloog Rain Rosimannus
kirjutas hiljuti, et
Keskerakonna kongress
tuuakse ettepoole ja toimub
juba 20. augustil. Kas sellel
väitel on alust?
Rosimannus on jah õige mees
meile ette ütlema, millal kongressi pidada. Tegelikult ei ole
Keskerakonna juhatus seda
päeva veel paika pannud, millal meie suurkogu koguneb,
aga küllap peab seda varsti
tegema. Rosimannuse soovitus rajaneb sellele, et 20.
august on Keskerakonnale
tähtis päev, millal tõesti
sobiks kokku tulla. Isegi 20.
augusti kuulutamise
riigipühaks võitlesime välja
Reformierakonna vastuseisust
hoolimata.
Kuid ega ka nt 12. oktoober ei
ole meile emotsionaalselt
vähetähtis päev, kuigi
Rosimannus ei pruugi seda
mäletada. Nimelt sel päeval
20 aastat tagasi Keskerakond
loodi, ja on nüüd juba pikka
aega käinud õigel teel.
Hoolimata sellest, et koerad
hauguvad, jätkab karavan ikka
oma rada.
Kas Sulle kongressil esimehe
kohale konkurente ka on
oodata ja keda Sa ise selles
rollis näed?
Vähe on olnud Keskerakonna
suurkogusid, kus ma olen
esimehe valimisel pääsenud
ilma vastaskandidaatideta.
Kord soovis Kalev Kallo,
kord Peeter Kreitzberg minuga rinda pista. Oli teisigi. Mis
selles halba on? Pigem oleme
olnud uhked, et meil on selline demokraatlik konkurents,
kuigi meedia jaoks ei ületanud
see tookord millegipärast
uudiskünnist. Tuletage meelde, kas on veel jäänud mõni
suur partei, kus esimehele
vastaskandidaate üles pannakse.
Minul oleks ainult hea meel,
kui nt Ain Seppik minu vastu
kandideeriks, temaga oleks
huvitav debateerida. Lausa
julgustaksin teda. Ka meediale oleks see huvitav. Kui nad
on ilma jäänud presidendidebatist, siis olgu neil vähemalt ühe erakonna sisene
diskussioon käepärast võtta!
Kas Keskerakonna kongress
võtab seisukoha ka presidendivalimiste kohta?
Seda peame küll enne kongressi tegema. Aga pange
tähele, Kalle Laanet kirjutab,

et meid ei ole presidendivalimistele vaja, need tehtavat
ilma Keskerakonnatagi ära.
Praegu näib, et tegelikult ei
saada kuidagi ilma meieta
hakkama. Aarne Rannamäe
tarvitas ühes hiljutises saates
isegi niisugust väljendit, et

ressi põhiteemaks kujuneb
ikkagi partei enda esimehe
valimine. Sellest ei pääse üle
ega ümber. Lindiskandaalijärgselt Sind juba püüti
kukutada, kuid ei läinud
läbi, kas ootad nüüd midagi
sarnast?

värvikalt, kuidas Edgar
Savisaar püüdnud Siret
Kotkat Riigikogusse suunata, aga see ei olevat tal
läbi läinud, sest keegi polevat nõus asendusliiget enese
kohale lubama. Kust Koch
seda kõike nii hästi teab?

pildile on lisatud selgitav
allkiri Edgar Savisaare üks
soosikutest Siret Kotka
tänavu jaanuaris
Keskerakonna suurkogul
etendunud tükis
Maatamees.
Paraku Koch eksib kõige ele-

Kreitzberg

Kallo

AJALOOLISED KANDIDAADID: Kalev Kallo ja Peeter Kreitzberg on olnud need tublid mehed ja
ausad poliitikud, kes avalikult pakkusid Keskerakonna kongressidel välja demokraatlikud esimehe
valimised, pakkudes püstipäi konkurentsi tugisambana mõjuva Edgar Savisaare kõrval. 2011. aasta
presidendivalimistel ega ka Reformierakonna esimehe valimistel ei näe me mitte demokraatiapiuksugi.
Savisaare poolt oleks lausa
riigimehelik kandideerida.
Liigutav, kuidas Rannamäe
minu riigimehelikkuse pärast
hoolitseb. Kogu parempoolsus
on häälestatud meie
kaasatõmbamisele valimistele. Ja nende kannupoisid
muidugi ka!
Küsige aga endalt, milleks
neil on meid sinna seekord
vaja, kui neil hääled endil
koos on? Aga sellepärast, et
demokraatliku maailma silmis
näeb ligikaudu 70 häälega valitav riigipea ikka nadi välja
küll. Võib-olla peaksime vastama reformistidele ja IRL-ile,
et ise selle supi keetsite, ise ka
sööge, aga meie ju nii
küünilised ei ole. Pigem teeb
mulle muret 29. augustil valitava presidendi nõrk legitiimsus. Sisepoliitilises propagandas on seda lihtne õigustada,
sest nii Rahvusringhääling kui
ka Kadastiku ja Luige meediakontsernid astuvad ühte jalga,
aga rahvusvaheliselt paistab
see halb välja.
Keskerakond on ikka seisukohal, et rahvas peab saama
presidenti valida, mitte ei
peaks seda tegema ainult
vähesed äravalitud. Praegu
aga on president valitsusparteide pantvang. See
paistab silma juba nüüd,
pärast valimisi aga veel enam.
Nii et Keskerakonna kong-

Konkurents peab olema, see
on kogu parteile kasulik,
mulle eriti. Iseasi, kui
erakonna sisest konkurentsi
õhutatakse Stenbocki majast
või mõne teise partei peakorterist või isegi mõnest riigiasutusest, siis seda ma küll
õigeks ei pea.
Tuletasite meelde lindiskandaali-järgset aega. Tookord
olid erakonnas võimule pürgijad hoopis teistsugused. Nad
olid enesekindlamad ja veendunud, et suudavad kongressil
hääletamisega peale jääda,
nagu ühes demokraatlikus
erakonnas olema peabki.
Nüüd ollakse ebakindlamad,
mängitakse rohkem psühholoogilist mängu, püütakse
kasutada meedia ja ka jõustruktuuride abi ning loodetakse, et ma ise, ilma mingi
hääletamiseta, tagasi tõmbun.
Eesriide avanedes nendel
inimestel erilist jõudu ei ole,
kõik oma mängud mängitakse
ära kulisside taga eesmärgiga,
et ma esimehe kohale kandideerimisest loobuksin.
Üks Keskerakonda kuuluv
poliitik olevat isegi oma
sõpradele reformistidele
lubanud, et laseb enesele
kuuli pähe, kui Savisaar pole
kongressiks mängust väljas.
Eks selle nimel ka pingutatakse.
27. mai Postimehes kirjeldas
ajakirjanik Tuuli Koch

Ärge Tuuli Kochi üle hinnake! Kui ta kelleltki midagi
kuuleb, siis ei küsi ta kunagi,
palju selles ka tõtt on, vaid
paneb kõik ühe hooga lehte.
Juba enne valimisi otsisime
tõesti ühele ametikohale uut
inimest, aga see ei olnud mitte
Riigikogu liikme koht.
Pidasime silmas, et kui praegune volikogu esimees
Toomas Vitsut valitakse
Riigikogusse, siis tuleb ju
leida talle asemik. Seoses sellega oli tõesti juttu nii Kalev
Kallo kui ka Lauri Laasiga.
Kumbki neist ei öelnud
eelvoorus kandideerimisest
ära, aga teema kaotas ise
aktuaalsuse, sest Toomas
Vitsut ei kogunud
Riigikogusse minekuks vajalikku häälte hulka. Tallinna
aspektist oli see hea, sest
Toomas Vitsut on kogenud
linnajuht ja meil on temaga
väga hea koostöö.
Mis puutub Siret Kotkasse,
siis ei oska ma Kochi luuletusi kuidagi kommenteerida.
Milleks ta niisuguseid asju
kirjutab? Näib, et ta täidab
õhinaga mingit ülesannet tekitada Keskerakonnas enne
kongressi segadusi, kütta üles
vastuolusid ja õhutada intriige. Ega ta kõva käsi ei ole,
talendist jääb vajaka. Toon
vaid ühe lihtsa näite  pilt
tema kirjutise kõrval on pea
sama suur kui artikkel ise,

mentaarsemas  pildil ei ole
Siret Kotka, vaid hoopistükkis
üks teine keskerakondlane,
Erika Reinaru. Faktivigasid
leiab selles kirjutises
sedavõrd, et nende
üleslugemiseks ma siin ruumi
ei hakka kulutama.
Keskerakondlaste seas teevad
need vead nalja ega
mobiliseeri isegi ühtegi
opositsionääri.
Siret Kotka on Riigikogus
varem või hiljem nagunii. Ta
kandideeris parlamenti
esimest korda, sai ligi 1000
häält ja valiti ka
Keskerakonna LääneVirumaa piirkonna esimeheks. Ennustan talle kõrget
lendu poliitikas, kui teda
muidugi enne ära ei tallata.
Kuidas kommenteerid, et
Keskerakond on viimasel
ajal pidanud taluma ka
mõningaid kaotusi  nt
Tartus, kus pikka aega
reformistidega võimu jagati,
tõrjuti nüüd Kesk võimult
kõrvale ja võeti IRL
asemele.
Nemad tõrjusid meid koalitsioonist välja Tartus, meie
neid samamoodi Valgas.
Ligilähedane olukord tekkis
ka Keilas, kus reformistid
omavahel lõhki läksid ja meie
asusime võimuliitu koos
mõistlikuma osaga nende hulgast, jättes teise poole

reformistidest ukse taha.
Võimupööre Tartus väärib aga
tõepoolest tähelepanu. Võibolla sellepärast veniski IRL-i
otsus Ilvese toetamise kohta,
et enne olevat reformistidelt
nõutud pööret Tartu
võimukoalitsioonis. Olge
lahked, lasete meid Tartus
võimule, toetame meie Ilvest!
Nii see võimupööramine
heade mõtete linnas võis aset
leida küll. Polnud seal mingit
eetikat. Tavaline lehmakauplemine, nagu seda Eesti poliitikas üha sagedamini kohtab.
Mis neil vaestel reformistidel
muud üle jäi, kui taheti nii
väga Ilvesele teiseks presidenditähtajaks rohelist teed
sillutada. Ning kuna IRLis on
võimul mitte kampsunid, vaid
respublikaanid, siis sai ka
volikogu esimehe kandidaadiks mitte kampsunimees
professor Peeter Tulviste, vaid
hoopis tagasihoidlikumate
tiitlitega respublikaan Mihhail
Lotman. Kuigi Tulviste oli
juba jõudnud käia isegi oma
tulevast kabinetti üle vaatamas.
Olid jälle Moskvas. Millal
tulevad võidukad teated
selle kohta, kuidas Sa seal
Eestit maha müüsid?
Oleme Peterburi kuberneri
Valentina Matvijenkoga ühes
paadis. Kui tema söandas
Tallinna külastada, siis
süüdistas infoagentuur
Regnum teda Vene huvide
mahamüümises Eestile. Tuleb
välja, et kõik, kes soovivad
normaliseerida meie riikide
vahelisi suhteid, on omal maal
justkui riigireeturid. Piinlik
lugeda, mida kõike Delfis
kokku kirjutatakse!
Kui aga rääkida Moskvavisiidi tulemustest, siis
nimetaksin, et kokku lepiti
uus linnadevaheline leping
koostöö kohta infotehnoloogia vallas; reisirongide
taas käikuandmine Tallinna ja
Peterburi vahel; koostöö
jätkumine õigeusukiriku ehitamisel Lasnamäele;
asjaolude selgitamine seoses
meie jalgratturite röövimisega
Liibanonis, ja nii mõndagi
muud. Ega seda ei olnudki
vähe kolmepäevase sõidu
kohta. Võib muidugi lisada, et
nii mõndagi tehtust kajastas
pigem riigi kui linna huvisid,
aga keegi peab ju ka nende
asjadega tegelema.
Küsisid ja kirjutasid
Urmi Reinde
Indrek Veiserik

Keskerakonna
omavalitsuskogu
kutsub omavalitsustegelasi

neljapäeval,
9. juunil
kell 14:00
Tallinna
Rahvusraamatukogu kuppelsaali
omavalitsuskogu
aastakoosolekule.
Päevakorras:
juhatuse
tööaruande arutelu
ja uue juhatuse
valimine.
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Strauss-Kahni allakäigust
lõikab enim kasu Sarkozy
Kanada ajakirjanik Gwynne Dyer märgib oma artiklis, et IMF-i endise juhi Dominique Strauss-Kahni langus on olnud väga kiire. Strauss-Kahn ei olnud mitte
üksnes IMF-i juht; kuni viimase ajani oli ta ka kõige
kindlam kandidaat järgmiseks Prantsusmaa presidendiks, tuletab Dyer meelde. Nüüd aga süüdistatakse Strauss-Kahni vägistamiskatses ja ebaseaduslikus inimese kinnihoidmises, ning tema
poliitikukarjääril on igal juhul kriips peal.

mitu kandidaati. Lõhenenud
vasakjõudude tõttu saavad
tuleva aasta aprillis Dyeri hinnangul kaheks suurimaks
rivaaliks Sarkozy ja äärmusparempoolsed Marine Le Peni
juhtimisel. Kuna suur osa
Prantsuse rahvast jälestab Le
Peni juhitud äärmuslike vaade-

TALLINNA TV
6.- 12. juuni
E, 06.06.
18:55
19:00

19:10
19:30
20:00
20:30
20:50
22:40
22:45
23:15
23:45
00:05
00:35
02:25

T, 07.06.

Palume
koosolekust osa
võtta!

18:55
19:00

Jüri Ratas,

omavalitsuskogu
esimees

19:10
19:15
19:30
20:30

Raplamaa
piirkonna keskerakondlased!

20:50

Raplamaa piirkonna
perepäev
kolmapäeval,
1. juunil kell 18.00
Ohekatku külas,
Kuusemäe talus
(Kehtna vald).
Teeme kokkuvõtteid
meie töödesttegemistest,
mängime,
grillime,
sööme kringlit!
Meeleolukas
ansambel!
Kaasa võtta
head mõtted
ja positiivsus!

Mailis Reps

piirkonna esimees

Tallinna TV
vahendab
Vanalinnapäevi
Tallinna Televisioon on
vahendanud alates 28.
maist iga päev seitse
tundi 30. Vanalinna
Päevade melu.
Seekordsed Euroopa
kultuuripealinna
programmi kuuluvad
vanalinnapäevad
kestavad 28. maist 5.
juunini. TTV on teinud
ja teeb Raekoja platsilt
otseülekandeid iga
päev kell 1219. Lisaks
iidsel peaväljakul
toimuvale jõuavad
eetrisse intervjuud
korraldajate ja
osalejatega.

KAVA
TeTeVeke: Vurr
Vanalinna
Muusikamajas, 6/15.
Viola da gamba*
TeTeVeke: multifilm
Hingelt tugevad, 8.
saade
Pealinnapilt
TÄNA. Pealinna
uudised
Eleegia (Elegy, USA,
2008)
KAVA
Hingelt tugevad, 8.
saade*
Pealinnapilt*
TÄNA*
Dokumentaal. Mida
vajab lastekodu laps?*
Eleegia (Elegy, USA,
2008)
InfoTV

22:25
22:30
22:45
23:45
00:05

KONKURENDID: Järgmisel kevadel Prantsusmaa presidendivalimistel olnuks IMF-i endine juht Dominique Strauss-Kahnil (paremal) kõik võimalused lüüa praegust rahva seas ebapopulaarset riigijuhti Nicolas
Sarkozyd. Nüüd aga süüdistatakse Strauss-Kahni vägistamiskatses ja tema
poliitikukarjääril on kriips peal. Foto internetist
Dyeri sõnul pole võimalik
täpselt teada, mis juhtus 14.
mail Manhattani luksushotelli
sviidis, kus ööpäev maksab
3000 dollarit. New Yorgi politsei vahistas IMF-i juhi, võttes
tõsiselt toateenija süüdistusi,
kelle sõnul Strauss-Kahn püüdis teda vägistada ja sundida
oraalseksile. IMF on nüüd
ilma juhita ja olukord enne
tulevasi Prantsusmaa presidendivalimisi on täielikult muutunud, kirjutab Dyer.
Tema sõnul Prantsusmaa meedia tavaliselt ignoreerib poliitikute seksuaalsuhteid, mis
rikuksid nende karjääri juhul,
kui need sündmused toimuksid näiteks USA-s. Kuid
Strauss-Kahni puhul on selge,
et ta polnud lihtsalt tavaline
vabameelne poliitik, märgib
ajakirjanik.
Just Strauss-Kahni käitumine
naiste suhtes on see, mis on
tema kiire allakäigu põhjustanud. Isegi kui Strauss-Kahni
ei mõisteta süüdi New Yorgis
toimunud intsidendis, kahtlustatakse teda ajakirjaniku ja
novellisti Tristane Banoni
vägistamise katses 2002. aastal, arvab Dyer.
Tol korral veenis Tristane
Banonit Strauss-Kahni vastu

süüdistust mitte esitama tema
ema Anne Mansouret, kes on
mõjukas prantsuse sots ja nägi
tol ajal Strauss-Kahnis Prantsuse Sotsialistliku Partei tõusvat tähte. Lisaks oli StraussKahn tema perekonnasõber.
Kuid nüüd Mansouret toetab
oma tütre väiteid, et StraussKahn ründas teda jõhkral moel
seksuaalselt.
Dyeri sõnul poleks IMF-i
endise juhiga toimunu pälvinud avalikkuse nõnda laialdast ja pikaaegset tähelepanu,
kui Strauss-Kahn poleks olnud
sotsialistide peamine favoriit
tulevastel Prantsusmaa presidendivalimistel. Järgmisel
kevadel toimuvatel valimistel
olnuks Strauss-Kahnil kõik
võimalused lüüa praegust
rahva seas ebapopulaarset
riigijuhti Nicolas Sarkozyd.
Strauss-Kahni eemalejäämine
presidendivalimistest tähendab Dyeri sõnul seda, et kuigi
Sarkozyl on praegu madalaim
populaarsusreiting, mida ükski
Prantsuse president läbi ajaloo
on omanud, võib ta ikkagi kaotusest pääseda.
Kuna Strauss-Kahniga võrdväärset tugevat kandidaati
pole, panevad Prantsuse vasakpoolsed tõenäoliselt Sarkozy vastu valimistel välja

tega Rahvusrinnet, võidab
Dyeri ennustuse kohaselt
tulevased presidendivalimised
Sarkozy, hoolimata oma ebapopulaarsusest.
Samamoodi läks ka 2002. a.
presidendivalimistel, kus ebapopulaarne parempoolne president Jacques Chirac võitis
valimised, kui tema vastaseks
oli Rahvusrinde rajaja ja tollane liider Jean-Marie Le Pen.
Strauss-Kahni langus võib
tähendada Sarkozy ellujäämist
poliitikuna, märgib Dyer. Ja
seetõttu 70% Prantsuse sotsialiste usubki, et Strauss-Kahn
langes vandenõu ohvriks.
See aga ei tähenda, et StraussKahn oleks süütu, märgib
Dyer. Strauss-Kahni inetu
käitumise ja segastest naissuhetest tulvil mineviku esiletoomine valimistel oleks juba
iseenesest mõjunud negatiivselt.
Dyeri sõnul pole võimalik öelda kindlalt, mis New Yorgi luksushotellis tegelikult juhtus,
kuid üsna kindlalt võib väita,
et suurim kasusaaja juhtunust
on Sarkozy.
Refereeris ja tõlkis
Indrek Veiserik
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Nädala juubilar GERT KULLAMÄE 40
Ilma igasuguste liialdusteta
võib Gert Kullamäed pidada
üheks oma aja parimaks
kolmeste viskajaks Euroopa
korvpallis. Just tema oli selleks meheks, kes oskas kriitilistel hetkedel, kui meeskond
hakkas kaotama, oma täpsete
korvidega kastanid tulest
välja tuua ning mängu
tasakaal luua.
Kullamäe ei hiilanud kunagi
efektsete pealtpanekutega, ei
zhongleerinud tarbetult ja
publikult tunnustust norivalt
palliga ega tagunud endale
vastu rinda iga õnnestumise
korral meeskonnas. Ometi oli
ta lisaks oma fenomenaalsele
viskekäele tuntud ka kui hea
emotsioonitekitaja. Väljakul
iseloomustas teda plastilisus,
paindlikkus ja, isegi võiks
öelda, õhulisus. Küllap paljud
korvpallisõbrad mäletavad
siiani Kullamäe hingestatust,
kui ta korvpalli mängides oma
põlevate silmadega suutis
terve meeskonna ja fännid
endaga kaasa tõmmata.
Kullamäel puudus väljakul
isiklik auahnus ja egotsentrism,
mis tihti andekatele korvpalluritele omane. Hoolimata oma
talendist ei mõjunud ta kunagi
esimese suurusjärgu staarina.
Pigem oli ta taustajõud, kes
astus esile vajalikul hetkel.
Meeskond usaldas teda, teades,
et see mees hoiab igal hetkel

meeskonda. Sealt edasi siirdus
Kullamäe Hollandisse Den
Bosch Eiffeltowersi klubisse.
2006. aastal võitis ta ka
Hollandi meistritiitli.

pea külma. Erinevalt oma
kolleegist, teisest kolmestekahurist Aivar Kuusmaast ei
läinud Kullamäe praktiliselt
mitte kunagi endast välja, mis
mõjunuks halvavalt meeskonna ühtsele vaimujõule.
Kullamäe natuuriga meeskonnamängijad on siinkirjutaja
hinnangul ka poliitikas kõige
vajalikumad. Need, kes raskel
hetkel ei hakka vinguma ega
hädaldama, lammutades sel
moel meeskonna moraali, on
parteimeeskondades hindamatu väärtusega. Poliitikas
peaks olema märksa rohkem
Kullamäe-taolisi, kes ilukõnelisusest hoidudes suudavad otsustavatel hetkedel olla
resultatiivsed, tabada kümnesse. Kahjuks kehtivad tänapäeval korvpallis märksa
ausamad reeglid kui poliitikas,
kus parempoolsete parteide
taha on kogunenud nii meedia
kui ka teised institutsioonid.
Need, kes julgevad kõnelda
kallutatusest Eestis, saavad
parempoolsetelt häbematu
viisakuse osaliseks.
Gert Kullamäe mängis juba
varajases nooruses NSV Liidu
noortekoondises, mille koosseisus võideti ka kuni 16-aastaste EM-il pronksmedal.
Eesti meistriliiga debüüdi tegi
Gert Kullamäe 1985. aastal
Tallinna Tehnikaülikooli ehk
TPI meeskonnas, olles siis vaid

Pärast seda tuli Kullamäe
tagasi kodumaale, hakates
mängima Tartu Rockis, kus ta
võitis kaks meistritiitlit ja ühe
Eesti korvpallikarika. Aastal
2009 lõpetas Gert Kullamäe
oma mängijakarjääri ning asus
ametisse Tartu Rocki abitreenerina.
Kaalusin seda otsust väga
kaua  õigemini mõtlesin juba
möödunud hooaja keskel, et
kuidas edasi minna, rääkis
Kullamäe Postimehele oma
karjääri lõpetamisest. Mõistsin, et otsuse langetamiseks on
aeg küps. Veel ühe hooaja
mängijana jätkates, sattunuks
ma järgmisel kevadel täpselt
samasse seisu.

15-aastane. Meeskonda kuulusid samal aastal ka Margus
Metstak, Ivo Saksakulm ja Tiit
Sokk. TPI rivistuses mängis
noormees aastatel 19881989.
Sel ajal jäi Kullamäe silma ka
kuulsale Kalevi meeskonna
peatreenerile Jaak Salumetsale.
Alates 1990. aastast alates sai
Kullamäe
karjäär
tuule
tiibadesse. Pärast Tallinna

Kalevis mängimist siirdus ta
1993. aastal Leetu, Kaunase
Zhalgirise ridadesse, mille
rivistuses tuli esimese eestlasena Leedu meistriks. Pärast
üht hooaega Leedus tuli ta
Eestisse tagasi. Hooajaks
2000/01 sõlmis Kullamäe lepingu Belgia meistriliiga klubiga Oostende Telindus, mille
ridades mängides tuli talle ka
Belgia meistritiitel. Kahjuks

sai Kullamäe tol ajal ühe oma
karjääri raskeima vigastuse 
paremas põlves juhtus ristsideme murd.
Pärast taastumist ja ühte
hooaega kodumaal BC Hotronicus siirdus ta Saksamaa
Bundesliiga klubisse Brose
Baskets Bambergis, mille
peatreener Dirk Bauermann
isiklikult kutsus eestlast

Tänavu sai Tartu Rock Eesti
meistriliiga finaalis Kalev/Cramolt hävitavalt lüüa.
Kullamäe tunnistas pärast
finaalseeria kolmandat mängu,
et Kalev/Cramo meeskond oli
seekord Rockist lihtsalt
füüsiliselt üle.
Kindlasti on suuremad kordaminekud treenerina Kullamäel veel alles ees.
Indrek Veiserik

R I S T S Õ N A

Ema: "Oi, täna on...!"

"... ju lastekaitsepäev!"

Poeg: "Siis sa ei tohi mulle kere peale anda, kui..."

"... ma täna ühe suitsu teen."
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