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POOLT JA VASTU: Keskerakonna korraldatud energeetikakonverentsil võtsid spetsialistid sõna Eesti Energia
börsile viimise poolt ja vastu. Eesti Energia juht Sandor Liive (paremal) on tugevalt poolt  nagu ka Eesti valitsus.
Akadeemik Anto Raukas on tugevalt vastu  tema on tuumajaamade poolt. Võimalusi on erinevaid.
Fotod IVARI VEE
30. jaanuaril toimus Tallinna hotellis Euroopa Keskerakonna majanduskonverents. Esinejate nimekiri
oli äärmiselt soliidne: Eesti Energia juhatuse esimees
Sandor Liive, Tallinna linnapea Edgar Savisaar, Riigikogu liige Lembit Kaljuvee, akadeemik Anto Raukas,
erastamisekspert Väino Sarnet, energeetikaspets ialist Arvi Hamburg, Narva linnavolikogu esimees
Mihhail Stalnuhhin, ettevõtja Jaan Õmblus jmt.
IVARI VEE
ivari@kesknadal.ee

Juhan Partsist
sai IRL-i kroonimata kuningas
Lk 3

Konverents käsitles küsimusi,
mis olid seotud valitsuse
plaaniga viia riigiaktsiaselts
Eesti Energia börsile. Ehk,
nagu ütles oma sissejuhatavas
ettekandes Tallinna linnapea
Edgar Savisaar: Meid huvitab,
kui palju maksab Eesti Energia,
nii suurte kui ka väikeste
algustähtedega.

Kontroll jäävat riigi
kätte

Tervitussõnu öelnud AS-i Eesti
Energia juhatuse esimees Sandor Liive kinnitas, et Eesti
Energia börsileviimises polevat mitte midagi ohtlikku ja et
selle plaani vastased peaksid
olema täiesti rahulikud  aktsiakapitali suurendamine olevat lihtsalt reaalsete investeeringute meelitamine ettevõttesse, mitte aga riigi osaluse

vähendamine ja vara ettevõttest välja kantimine.
Veel avavat börsileviimine
meid globaalsele, vähemalt
Skandinaavia, energiaturule, ja
see olevat Eestile äärmiselt
kasulik.
Liive oli kindel, et selle operatsiooni käigus ei panda mitte
mingil juhul löögi alla Eesti
energeetilist iseseisvust, sest
riik juhtivat energiaturul toimuvat seadusandlusega, mitte
aga omandiõigusega.

Kui palju maksab Eesti
Energia?

Edgar Savisaar, kes on AS-i
Eesti Energia asjadega kursis
mitte lihtsalt kuulduste põhjal,
sest oli majandusministriks
olemise ajal üks neist, kes hoi-

dis ära Eesti Energia mahaparseldamise ameeriklastele.
Ta ütles, et valitsuse soov Eesti
Energia börsile viia on,
pehmelt öeldes, kummaline,
kuna see on täna meie kõige
kasumlikum ettevõte. Ja tõesti
 paisata kasumlik ettevõte
börsi madalseisu ajal börsile,
see tekitab erinevaid väga tõsiseid kahtlusi.
Savisaare sõnul ei võida eestlane sellega mitte midagi.
Viimaste aastatega on elektrihind meil aina kasvanud, kusjuures selgitust selle kasvu
põhjuste kohta ei anta. Samuti
ei räägita meile õigust avatud
turu mõjust elektrihindadele.
Skandinaavias on viimastel
aastatel elektrihind tohutult
tõusnud ja ületab meie elektri-

hinna kümneid kordi. Kui turg
avada, toimuks ka meil tarbijale juba niigi kõrge elektrihinna hüppeline tõus.
Samuti aetakse nähtavasti ka
julgeolekuküsimustes meile
kärbseid pähe. Savisaare sõnul
räägitakse tihti julgeolekust
selleks, et varjata hinnaküsimusi.
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nädala nupud

Juhtkiri

18 miljonit sambaraha võis kaduda IRLi rahakotti

Koostöö aitab
majandust
elavdada

M

asu-aeg on olnud raske kogu Eestile.
Seda nii töötajale kui ka tööandjale.
Kindlasti mõtleb mõni töötuks jäänu:
mis tööandjal kurta on, temal jäi ju kõik alles.
Kuid uskuge mind, ka tööandjale on ajad ja
perspektiivid üsna segased ja tumedad.
Selleks et kohalikud ettevõtjad ja muud majandusinimesed saaks pisutki oma mõtetes selgust
ning värskemat informatsiooni kogu riigis
toimuva kohta, korraldasime jaanuaris majandusseminari, mille peateemadeks hetke majandusolukord ja euro tulek.
Esinesid Riigikogu liikmest ärimees Aivar
Riisalu ja Arengufondi majandusekspert Heido
Vitsur.
Vajadus arutelu järele on kestnud pikemat aega.
Kahe peateema kõrval käsitlesid lektorid ka
eksporti ja selle elavdamist. Samuti selgitati
oma tootjate kaitseks võimalike seaduseelnõude väljatöötamist. Räägiti põllumajandustoetustest ja Venemaa turust.
Käsitlesime valdavalt kolme probleemi, mis
vaevavad peaaegu kõiki Eesti majandusinimesi: kuidas hankida investeeringuid, kuidas
makse mitte ainult tõsta, vaid ka alandada,
kuidas saada riiki välisraha juurde, et tõsta
inimeste heaolu.
Riisalu keskendus põhiliselt ettevõtja muredele. Ta tõi välja takistused, mis tekivad
ettevõtjal toetuste taotlemisel Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutusest (EAS).
Samuti soovitas ta, ise ettevõtjana tegutsedes,
teha rohkem koostööd teiste samas valdkonnas
töötavate ettevõtetega. Eriti tähtsaks pidas
Riisalu ettevõtja koostööd maksuametiga ning
selgitas, kuidas tihe ja aus lävimine maksuametiga saab ettevõtjale abiks olla. Väga
oluliseks pidas ärimees tootva tööstuse
elushoidmist ja arendamist ning ekspordi
soodustamist, sest see on tema sõnul ainus, mis
meid reaalselt võib kriisist välja tuua.
Siiski on hetkeseis tootva tööstuse jaoks väga
keeruline, kuna just tootev tööstus annab valdava osa Eesti suurest töötute väest. Märksõnaks sel tegevusalal pidas Riisalu firmade
omavahelisi kokkuleppeid, mis annaksid tootvale tööstusele jõudu püsida konkurentsivõimeline ka raskel ajal.
Euro tulekut pidas Riisalu vajalikuks, kuid leidis, et ei maksa siiski sattuda eufooriasse, sest
oodatavad investeeringud ei pruugi nii kiiresti
Eestisse jõuda ja eksporditoetusi üleöö ei
parandata. Siiski pidas ta euro kasutuselevõttu
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ettevõtja jaoks vajalikuks, sest euro stabiliseerib finantssüsteemi.
Väga oluliseks pidas Riisalu ka Venemaa
turgu, leides, et selle avanemiseks tuleks rohkem pingutada, et riikidevahelistele kokkulepetele jõuda. Tema arvates on Vene turud
Eesti majanduse jaoks võtmeküsimuseks.
Üsna raskeks pidas Riisalu ka euro tuleku
järgset aega, sest varjatud hinnatõusule lisanduvad kasvavad tööjõukulud. Ka siin nägi ta
olukorra lahendamist vaid kokkulepetes ja
läbirääkimistes töötajatega.
Pikka aega ettevõtjana tegutsenud Riisalu oli
kokkuvõtvalt siiski optimistlikult meelestatud, kuna majanduses on näha tõusumärke
ning ka turud on Eestis hakanud stabiliseeruma.
Majandusteadlane Heido Vitsur keskendus
Eesti rahandussüsteemi eripärale, selgitades,
et meie pangandus ei ole aastaid ise finantspoliitikat ajanud, vaid majandustõusu alusteks on olnud Rootsi pankade poolt riiki sisse
toodud odav laenuraha.
Kahel viimasel aastal enne kriisi küündis
sissetoodud laenuraha juurdekasv 25 protsendini Eesti SKP-st. Iseseisva rahanduspoliitika
kehtestamist praegu pidas Vitsur keeruliseks,
kuid mitte võimatuks, ent sellise poliitika läbiviimiseks on vaja oskusi ja tahet. Siiski leidis
ta, et euro tulek on vajalik, kuna hetkel pole
välisinvestorite usaldus Eesti krooni püsimajäämise suhtes, valitsevat tööpuudust arvestades, sugugi suur.
Vitsuri arvates võib järgmistel aastatel
kujuneda probleemiks eelarve tasakaalustamine, kuna eelnevatel aastatel on seda tehtud
riigiettevõtete dividendidest, ent järgmisel
aastal seda võimalust ei ole. Samuti rõhutas ta
suhete normaliseerimist Venemaaga, kuna
sealne turg on Eesti jaoks väga tähtis.
Seminarist osavõtnud jäid nähtu-kuulduga
rahule ning leidsid, et sellelaadseid üritusi
oleks tarvis jätkata. On mõttekas ettevõtjate
soovile vastu tulla. Mõistlik oleks kavandada
ka järgmist kohtumist majandusinimestega.
Lõpuks mõtlemisainet: kuidas me väärtustame neid ettevõtjaid ja ettevõtteid, kes ja mis
meie riiki raha juurde toovad, kas siis ekspordi,
turismi või transiidi valdkonnas? Kas soodustame seda? Kas suudame oma ettevõtjaid ja
ettevõtteid ka seadlusandluse abil kaitsta?
Kui ei  siis miks me seda ei tee?
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Levi AS Express Post ja AS Eesti Post. Lehte kirjastab MTÜ Vaba Ajakirjandus

Riigikogu Keskfraktsioon esitas kaitseminister Jaak Aaviksoole arupärimise, saamaks selgeks, miks
ei nõudnud ministeerium Vabadussõja võidusamba ehitajatelt kahjutasu. Lauri Laasi (KE) märkis, et
Kaitseministeerium loobus arusaamatutel põhjustel nõudest, millele tal oli õigus. Minister peab
põhjendama, miks ja kelle huvides loobus ministeerium 18 miljonist kroonist, sõnas Laasi, kelle
sõnul levivad kuuldused, justkui oleks sambatehingutega seotud Isamaa ja Res Publica Liidu poliitikute erahuvid, minister aga on vastutav riigi raha otstarbeka kasutamise eest. Kui kuuldused vastavad tõele, tuleb kaitseministril võtta poliitiline vastutus. Ajakirjanduses avaldatu kinnitab, et samba
rajamise asjaolude uurimiseks tuleb Riigikogus moodustada uurimiskomisjon. 27. jaanuaril kirjutas
Eesti Päevaleht, et sõjasamba ehitanud Sans Souci ja Kaitseministeeriumi lepingu kohaselt olnuks
esimeselt lepingupoolelt võimalik kohustuste täitmata jätmise eest välja nõuda 30 protsenti kogu
samba maksumusest. Seetõttu esitasid keskerakondlased kaitseministrile küsimuse: miks loobuti
ebaõnnestunud ettevõttelt kohustuste täitmata jätmise eest lepingust tuleneva nõude esitamisest 18
miljoni krooni ulatuses ja kes selle otsuse langetas? Samuti tahab Kesk teada, milline poliitik või
ametnik konkreetselt vastutab nõudest loobumise otsuse eest ja kes katab riigile tekitatud kahju.

Kesknädal avas ingliskeelse veebilehe

Vastu tulles paljude välislugejate korduvatele palvetele tõlkida Kesknädal nii inglise kui ka vene
keelde, avas toimetus 28. jaanuarist ingliskeelse internetiväljaande.
Meie poole on pöördutud küsimusega, miks ilmub Kesknädal ainult eesti keeles, kommenteeris
Kesknädala peatoimetaja Urmi Reinde. Vaatamata majanduslikult raskele ajale, mis on omane kogu
Eesti meediakeskkonnale, otsustas toimetus siiski teha selle pingutuse ja laiendada lugejaskonda
inglise keeleruumi arvel. Toimetus teeb valiku igakolmapäevases Kesknädala paberväljaandes
ilmunud kirjutistest ning tõlgib need inglise keelde. Kesknädala vastu on huvi tundnud Eestis
resideerivad saatkonnad, välisajakirjanikud ja Euroopa Liidu erinevate struktuuride esindajad, aga
ka lugejad maailma eri paigust. Algul olid meile sellised sooviavaldused üllatuslikud, kuna Kesknädal
pidas end esmajoones sisepoliitiliseks väljaandeks, selgitas Reinde. Kuid kui põhjenduseks toodi
enamjaolt üks ja sama põhjus  igakülgse informatsiooni vajadus Eesti kohta , jäime nõusse ja
asusime võimalusi otsima. Ka ingliskeelne veebileht on kommenteeritav. Kui see end sama hästi
sisse elab kui emaväljaanne, mõtleb Kesknädal ka venekeelse lugeja peale. Ingliskeelne Kesknädal
asub aadressil www.kesknadal.ee/eng

Pärnu tõstis ettevõtte nõukogu esimeeste palka

Kuigi mõlemad Pärnu võimuliidu liikmed  Toomas Kivimägi Valimisliit ja IRL  lubasid enne kohalike omavalitsuste volikogude valimisi, et vähendavad linnale kuuluvate ettevõtete juhtimiskulusid,
jaanuaris hoopis tõsteti linnale kuuluvate ettevõtete nõukogu esimehe kuutasu. AS-i Pärnu Vesi ja
AS-i Taastusravikeskus Estonia nõukogu esimees hakkavad uue korra kohaselt endise 7000 krooni
asemel saama kuus 10 000 krooni. Taastusravikeskuse Sõprus nõukogu esimehe tasu suureneb
tuhande krooni võrra, 7000 kroonilt 8000 kroonini. Võimuliit põhjendab hinnatõusu kvaliteedi tõstmisega. Nende ametikohtade täitjad lubatakse leida avaliku konkursi korras. Tõepoolest, nii Kivimägi
kui ka IRL on lubanud linnaettevõtete nõukogusid juhtima panna apoliitilised asjatundjad. Samas
võis alles hiljuti Pärnu Postimehest lugeda, kuidas taastusravikeskuse Estonia tegevjuhiks kinnitati
46 000-kroonise kuupalgaga Cardo Remmel, kes kuulub Toomas Kivimägi Valimisliitu ja praegu
saab veel ka Pärnu linnavolikogu esimehe töötasu. Remmel võttis kohe kiirelt oma alluvusse tööle
valimisliidukaaslase Heiti Hendriksoni. Enne Cardo Remmeli tööleasumist Estonias vabastati
Reformierakonda kuuluv endine juhataja Vello Järvesalu ametist 783 947-kroonise lahkumishüvitisega, mille, väidetavalt teenistuslepingut eirates, käskis välja maksta endine ettevõtte nõukogu liige
ja praegune Pärnu abilinnapea Jane Mets (samuti Reformierakond). Ettevõtte nõukogu vabastas
reformierakondlasest tegevjuhi ametist, sest Järvesalu on antud kohtu alla Estonia vara omastamise
süüdistusega. Seega ei ole suvepealinna praegusel võimukoalitsioonil õnnestunud kuidagi täita oma
valimislubadust kulude kokkuhoiust ja juhtimise apolitiseerimisest. Eks aeg näitab, millised apoliitilised pädevad. Pärnu linnale kuuluvate ettevõtete nõukogusid juhtima hakkavad.

Trasberg tuli tööle Riigikogu Keskfraktsiooni

Tartu Ülikooli majandusteooria dotsent Trasberg hakkab nõustama Keskerakonda maksualastel ja
muudel majanduspoliitilistel teemadel. "Loodan, et nõustades Riigikogu ühte suurimat fraktsiooni
maksunduses, on võimalik jõuda sisulise debatini ühiskonnas ning leida alternatiive tänasele ebaefektiivsele maksusüsteemile," ütles Trasberg. Tema sõnul ei taga tänane maksusüsteem majandustsükli efektiivset juhtimist, soodsat ettevõtluskliimat ega riigieelarve ning kohalike omavalitsuste
eelarvete jätkusuutlikkust.
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Res Publica võttis Isamaaliidu üle
Nädalavahetusel toimunud Isamaa ja Res Publica
Liidu suurkogu tõi selgust erakonna sees võnklevates jõujoontes. Res Publica tegi ära, Isamaa pani
pillid kotti.

Õukonnameedia on võimendanud peamiselt Mart Laari
tagasivalimist IRL-i esimeheks, nimetades seda bravuurikalt Laari võiduks. Kuidas
tegelikult läks? Kes nüüd
erakonda juhib? Kes ikkagi
võitis? Kui on võitjad, siis on
ka kaotajad. Kes kaotas?

Juhan Parts ise; veel kandideeris minister Aaviksoo. Valiti
kolm aseesimeest  Parts,
Ergma, Lukas (häältesaamise
järjekorras, kusjuures Parts ja
Ergma olid Lukasest suurusjärgu võrra üle).
Juhan Partsi Res Publica
äraostmatute seltskond näitas siin ilmselget jõudu ja
võimu, mida tal Laariga võrreldes oli hulga rohkem.

Aaviksoo krahh

Partsi triumf

PRIIT TOOBAL
Keskerakonna peasekretär

Esimehe valimise tulemusega
küsimust ei tekkinud. Laar kandideeris ainsana, seega tema
tagasivalimine oli ette teada, ja
ma ei saa aru, miks see nii
suureks uudiseks puhuti.
Erakonna aseesimeeste valimise käik ja tulemused kujunesid aga märksa põnevamaks.
Nendel on palju suurem uudisväärtus ja mõtteainesisaldus
kui esimehe tagasivalimisel.
Aseesimeesteks kandideeris
viis erakondlast: Laari lähikonnast minister Lukas ja
senine peasekretär Tsahkna;
minister Partsi meeskonnast
Riigikogu juht Ene Ergma ja

Sama huvitav on ka eestseisuse valimise tulemus.
Erakonna eestseisusesse kuulub 20 liiget. NB! 20-st 12 ehk
selge enamuse said endised
respublikaanid. Parts võitis!
Vähemtähtis ei ole ka erakonna
aukohtu valimise tulemus.
Aukohut peetakse ikka erakonna südametunnistuseks.
Kellele usaldas IRL oma südametunnistuse? Vastus: respublikaanidele. Üheksast aukohtu liikmest vaid kolm kuulub nn kampsunitele (vanadele
Laari isamaalastele), seega
suur enamus, kuus liiget, läks
Res Publicale ehk Partsile.

Peasekretäriks
respublikaan?

Huvitavaks kujuneb kindlasti
ka erakonna peasekretäri nimetamine. Erakonna põhikirja
järgi peab esimees esitama eestseisusele peasekretäri kandidaadi, mille eestseisus omakorda esitab kinnitamiseks
erakonna volikogule. Kas
Partsi eestseisus kooskõlastab
Laari valiku? Kahtlen. Usun,
et ka erakonna tegevjuhiks
nimetatakse lähiajal keegi just
Res Publica liikmepiletiga
tegelane.
Erinevatesse juhtorganitesse
valitud isikuid analüüsides
ning nende varasemat kuuluvust vaadates, saame õukonnameediast märksa tõepärasemaid järeldusi teha.
Ja siis avanevad hoopis teised
suurkogu võitjad ja kaotajad.
Mart Laar on jah erakonna
esimees, kuid kelle eestseisuses? Muidugi Partsi! Uudiseid jälgides tekkis mul paratamatult kujund  isamaalane
Mart Laar juhib Res Publicat.
Seda muidugi niikaua, kuni ta
on äraostmatute seltskonnale kasulik ja vajalik. On vaid
ajaküsimus, mil Parts ise laua
otsa istub ja erakonda ka
reaalselt juhtima hakkab.

Rahvaliit tahab
Isamaa ja Res Publica Liitu?
Isamaa ja Res Publica Liidu suurkogul võis tähele
panna mõndagi huvitavat. IRL-i erinevatest kampaaniatest ning suurematest võitjatest-kaotajatest on
juba räägitud. Erakonna esimehe Mart Laari kõnet
võinuks peaaegu pidada ka Keskerakonna valimisüritusel. Ta lubas suuremaid toetusi ja hoolimist töötutest. Eriti neist töötutest, kel peres lapsed.

MAILIS REPS
Riigikogu liige,
Keskerakond

Jääme huviga ootama, milliseid
seaduseelnõusid nüüd Riigikogus otsustatakse toetada! Oleme
ju Keskfraktsiooni poolt mitu
ettepanekut teinud, mis siiani on
kahjuks IRL-i ja Reformi poolt
maha hääletatud. Lubati võidelda inimeste kodude eest ning
tagada, et keegi ei kaotaks oma
kodu. Sellise eelnõuga tulime
eelmisel aastal välja, kuid suurt
isamaaliitlaste-respublikaanide
vaimustust ei leidnud. Nüüd on
koduomanike kaitsega tegelnud
õiguskomisjon ja ehk võidab lõpuks ikkagi mõistus. Kui inimese kodu on täna märgatavalt odavam, siis ei saa pank nõuda peale
kodu sundvõõrandamist õnnetu
pere käest veel miljoneid lisaks.
Laari jutt vastuolus
riigieelarvega
Huvitav oli Laari lubadus seista
kindlalt vastu maksutõusudele
ning kodulaenuintresside kaotamisele. Arvestades, et riigieel-

arvet on seni täidetud just maksutõusudega ning erinevate soodustuste ja toetuste kaotamisega,
satuvad need lubadused üsna
kiiresti kahtluse alla. Aga kui
erakonna esimees oma erakonnale lubab, tuleb seda ju tõsiselt
arvestada!
Suurkogul oli huvitav jälgida ka
tervitajate sõnumeid. Roheliste
erakonna esindaja Valdur Lahtvee rõhutas, et IRL ei ole suutnud oma väärtusi, mida erakond
ka suurkogul rõhutas, reaalpoliitikas ei arvestada ega rakendada.
Lahtveel oli kurb tõdeda, et erakonna põhiväärtused ja eesmärgid ei ole olnud otsuste tegemisel isegi mitte kaalumisel.
Reformierakonna rahandusminister Jürgen Ligi leidis: Laari
lubadused olid niivõrd vastuolulised ning valitsuse tegevussuundadele vastukäivad, et ta pidas vajalikuks lihtsalt meelde
tuletada  neid lubadusi ei ole
võimalik rakendada!

Liivat kiitis Rahvaliidu ja
IRL-i ühiseid väärtusi
Sotsiaaldemokraatide esindaja
Indrek Saar rõhutas, et tal on
IRL-is palju sõpru ning Rakvere
linnavõim näitavat, kuidas suudetakse hästi koos töötada. Ta
leidis, et kui IRL on endale Riigikogu valimistel eesmärgiks
seadnud 30 kohta, siis sama on
teinud ka sotsiaaldemokraadid.
Siis jätkuvat vaid nendest erakondadest uue valitsuse moodustamiseks. Ühiseks jooneks
olevat just arusaam demokraatiast ning demokraatlike protsesside toimimisest ühiskonnas.
Rahvaliidu esindaja Anto Liivat
rõhutas, kuivõrd sarnased on Rahvaliidu ja IRL-i programmilised
väärtused, mis puudutavad perekonda, eesti keelt ja kultuuritraditsioone. Need eristavat Liivati
arvates Rahvaliitu ja IRL-i teistest erakondadest ning ühendavat
just neid kaht.
Seega vähemalt osale rahvaliitlastest on edasine koostöö suunatud Isamaa ja Res Publica
Liidu poole.
Samas ei ole ju Eesti maainimesed unustanud Laari teeneid maaelu suretamisel.

Mailis Reps määrati ENPA raportööriks Ukraina küsimuses
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Mailis Reps määrati ENPA monitooringukomitee poolt
raportööriks Ukraina kui Euroopa Nõukogu liikmesriigi kohustuste täitmise küsimuses.
Repsi sõnul monitoorimisprotsessi ajal jälgitakse demokraatia arengut,
õigusriigile vastavust ja inimõiguste tagamist.
Mailis Reps vahetab Ukraina raportööri kohal välja Sabine LeutheusserSchnarrenbergeri, kes sai Saksamaa justiitsministriks. Repsi kaasraportöör Ukraina raporti koostamisel on Liechtensteini delegatsiooni liige
Renate Wohlwend.
ENPA monitooringukomitee järgmine istung toimub märtsi keskel
Pariisis. KE pressiteade

Parts & Co võitis veenvalt.
Laar kaotas silmanähtavalt.
Aaviksoo kaotas suurelt.
Veel üks fakt. Sisuliselt umbusaldas IRL-i suurkogu kahte
oma erakonna istuvat ministrit
 Aaviksood ja Pomerantsi.
Esimene ei saanud aseesimeheks ja teine jäi eestseisusest
välja.
Mõelgem sellele, et IRL-i
äsjavalitud juhtkond paneb
kokku järgmise Riigikogu valimiste nimekirja, nimetab esinumbrid ja jagab võtmepositsioonid. See juhtkond on
erakonna tüüri juures ka 2011.
aasta presidendivalimiste ajal.
Kõik Eesti poliitilised jõud
näevad, et Res Publica on
tagasi. Kas ta vahepeal midagi
õppinud on ja ka targemaks
saanud, näitab lähitulevik.

USALDUS
RES PUBLICALE,
UMBUSALDUS
ISAMAALIIDULE:
Suurkogu erinevad
tiivad tegid ka
eraldi kampaaniat.
Laari tiib pakkus
aseesimeesteks
vaid Lukast ja
Tsahknat, Partsi tiib
vaid Partsi ennast
ja Ergmad. Kaht
poolt ühendada
püüdvat Aaviksood
ei vajatud.

Ansipi valitsus asus pidama
laenuorgiat
Rahandusminister Jürgen Ligi kinnitas 28. jaanuaril
ajakirjanikele riigi majandusseisust kõneldes, et
tänavu tuleb valitsusel eelarve tarbeks laenata ilmselt kuni viis miljardit krooni. Aastatel 20092010 on
oodata võlakoormuse kasvu, mis tuleneb nii keskvalitsuse kui ka kohalike omavalitsuste defitsiidi
finantseerimise vajadusest.
oleks valitsuse initsiatiivil kärpida riiklikke kulutusi ja lõpuks
ometi hakata looma tavainimestele töökohti.

INDREK VEISERIK
Kesknädala uudistejuht

Rahandusministeeriumi prognoosist selgub, et laenuvajadust
jätkub ka tulevaks ja ületulevaks aastaks. 2011. aastal peaks
tarvis minema koguni 6,6 miljardi kroonist rahasüsti. Kolme
aasta peale kokku tuleks laenata üle 13 miljardi krooni.
Stabiliseerimisreservis aga on
hetkel 4,7 miljardit krooni.
Mullu suvel võttis valitsus
umbes poole stabiliseerimisreservist kasutusele.
Seega on riigieelarve kulud
tulusid oluliselt ületamas. Kui
riik peab laenama toimetulekuks, siis on Ansipi valitsus ikka kehvasti majandanud
küll.
Ometi ei päästa riigikassat miinustest ei 5 ega 10 miljardi
krooni laenamine, sest valitsus
on lasknud nii ametnike kui ka
töötute armeel kasvada üle
mõistuse suureks. Ainus võimalus olukorda leevendada

On tõsiasi, et laenu abil soovib
riiklik ametnikkond jätkata
oma priiskavat elustiili. Te vaid
vaadake näiteks Eesti välisministeeriumi suurt isikkoosseisu aadressil
www.vm.ee/?q=et/node/8
Milline meeletu kogus lauaülemaid, talituste ja osakondade

Laenu abil
soovib riiklik
ametnikkond
jätkata oma
priiskavat
elustiili.
juhte, büroobosse, referente,
spetsialiste, kes töötavad Aafrika, Okeaania, Ladina- Ameerika ja teiste maailmaosade suunal! Palju avalikkus teab nende
lauaülemate ja büroojuhtide
viimastel aastatel saavutatud
töövõitudest? Mitte midagi.
Küll on teada, et neis ametkondades töötavate inimeste palgad on sellised, millest tavatööline Eestis võib üksnes fantaasiarikast und näha. Lisaks
kattuvad paljude välisministeeriumis töötavate inimeste
tööülesanded Kaitseminis-

teeriumi ametnikearmee tööülesannetega, kellele makstakse omakorda meeletult
kõrgeid palku. Oma ülesehituselt ja välisfassaadilt meenutab Eesti Välisministeerium praegu USA Riigidepartemangu. Sellist toretsemist ja suurustlemist on aga
kallis üleval pidada.
Pole siis ime, et nüüd, kus
riigireservid on ära kulunud,
on Ansipi valitsuse ainsaks
lahenduseks, kuidas seda
ametnikehulka üleval pidada,
miljardite kroonide laenamine. Selle laenuorgia peab
omakorda kinni maksma maksumaksja, kelle turjale pannakse üha krõbedamad maksud.
Eesti elab siiani illusiooni
kütkeis, kus tahetakse olla
võrdväärsed USA või Saksamaaga. Just selle illusiooni
järele joostes võetaksegi miljardeid kroone laene.
On raske mõista, milliseid
laiemaid eesmärke täidab
pisikeses Eestis välisministeeriumis meeletult suur ametnikkond?
Eesti eesmärk ei tohiks olla
mängida suurriiki, kus tegutsevad tähtsad 4. büroo
(Aafrika, Lähis-ja Kesk- Ida
ning Ladina- Ameerika)
lauaülem või 3. büroo (KeskEuroopa ja Balkani) juht.
Väärikad ametid küll, aga
paraku ebaefektiivsed ja
kulukad pisikese Eesti seisukohast vaadatuna. Eesti on
muutunud peaminister Ansipi
illusioonide kütkeis olevaks
väheste ideaalidega ja laenuorgiat pidavaks riigiks.

4 meedia

Terevisioon täidab IRL-i
ja Reformi tellimust
Eesti Rahvusringhääling (ERR) alustab juba varahommikul
parteiliselt kallutatud saadete edastamist. Avaldame ülevaate
4.29. jaanuarini Terevisioonis esinenud ja poliitiliselt ennast
määratlenud külalistest. Saatejuhid Katrin Viirpalu ja Urmas
Vaino andsid 40 tunni jooksul erakondade liikmetele sõna
järgmiselt:
n IRL  2 tundi ja 3,22 minutit,
n Reformierakond  1 tund 13,9 minutit,
n SDE  36,47 minutit,
n Eestimaa Rohelised  8,03 minutit,
n Rahvaliit  7,37 minutit,
n Keskerakond  6,36 minutit.
VIRGO KRUVE
4. jaanuar kell 8:16 reformierakondlane Jaan Saar, EMHI peadirektor, teema: Tallinna saabuvast suurest lumesajust (kestvus 4:49).
Kell 8:37 peab keskerakondlane Deniss Borodit, Tallinna abilinnapea, vastama saatejuhtide küsimustele tänavate lumest puhastamise
kohta (6:36).
Kell 8:47 on stuudios IRL-i kuuluv laulja Koit Toome rääkimas Aasta
hitt 2009 auhinna saamisest ja selle video (6:47).
5. jaanuar 7:40 reformist Erik Puura, Tartu Ülikooli ettevõtlussuhete
ja innovatsiooni juht koos rahvaliitlasest Tartu Ülikooli ettevõtlussuhete koordinaatori Vahur Valdnaga (8:48).
Kell 8:17 reformierakondlasest ametnik Diana Beltadze, kes on 2011.
aasta rahva- ja eluruumiloenduse projektijuht (6:46).
7. jaanuar 7:06 Andres Anvelt, SDE Tallinna piirkonna juht (8:47).
Sama kordub kell 8:09 (8:37).
8. jaanuar 7:05 IRL-i Riigikogu liige Marko Mihkelson (10:45) ja
kordus kell 8:08 (10:03).
11. jaanuar 7:05 IRL-i regionaalminister Siim-Valmar Kiisler (9:42)
ja kordus kell 8:09 (9:02).
Kell 7:35 IRL-i liige ning Riigikogu esimees Ene Ergma (9:58).
Kell 8:47 poliitilisele saatele saabus sobiv lõpp, kui Pärt Tarvas
erakonnast Libertas Eesti andis intervjuu ansambli C-Jam liikmena ja
esitasid koos pala Rockin All Over the World (7:19).
12. jaanuar 7:05 IRL-i siseminister Marko Pomerants (10:28) ja kordus kell 8:07 (9:47).
Kell 7:53 lahkab parteitu ehitusinsener Paavo Pikand Tallinna
jääpurikate küsimust (6:44).
Kell 8:17 on stuudios Riigikogu ainus merebioloog Mart Jüssi
Eestimaa Roheliste erakonnast (8:03).
13. jaanuar 7:05 SDE liige Meelis Paavel, Töötukassa juht, (10:08) ja
kordus kell 8:09 (9:55).
Kell 7:42 Reformist hasartmängusõltlaste ühingu juht Leonhard Puksa
(6:55).
Kell 7:57 jätkab Katrin Viirpalu Tallinna tänavate äärde kuhjatud lume
probleemi käsitlemist Maanteeameti töötajaga (Urve Sellenberg), sest
lumi ulatuvat lastel üle pea (4:15).
14. jaanuar 7:43 reformierakondlane Silver Meikar Riigikogu
Ukraina parlamendirühma esimehena (08:02).
Kell 7:55 IRL-ist Martin Pärn, disainer ja üks SÄSI konkursi asutajaid
(5:36).
Kell 8:47 Eestimaa Rohelistest on tulnud Martin Kikas ansambli
Honey Power liikmena koos Rein Fuksiga ja nad esitavad pärast pala
Get Country (7:58).
15. jaanuar 8:46 reformierakondlik otselülitus stuudiost Otepää MK
etapi peakorraldaja Alar Arukuuse intervjueerimiseks (7:42).
18. jaanuar 7:05 Reformierakonna välisminister Urmas Paet (8:38),
kordus kell 8:06 (8:07).
19. jaanuar 7:05 IRL-i põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder
(10:10), kordus 8:10 (9:28).
Kell 8:47 IRL-i Riigikogu liige Toomas Tõniste (7:24).
20. jaanuar 7:05 keskerakondlane Evelyn Sepp Riigikogust  aga
teda tasakaalustab IRL-i Andres Herkel (10:51). Kordus kell 8:08
(10:23)
21. jaanuar 7:04 reformikas Toivo Klaar Euroopa Komisjoni Eesti
esindusest (9:45). Kordus 8:09 (09:15).
22. jaanuar 8:36 keskerakondlane Enn Eesmaa, kuid koos Timo
Tarvega, kes Kultuurikilb 2010 autor (5:53).
25. jaanuar 8:18 Cardo Remmel (astus välja Rahvaliidust
01.01.2010), ettevõtja ja Pärnu linnavolikogu esimees. Teemaks projekti Kultuuripealinn 2011 materdamine (7:51). Katrin Viirpalult
iseloomulik küsimus: Kas toetusi peavad saama siis need projektid,
mis on esitatud keskerakondlaste või nendele lähedal seisvate isikute
poolt?
26. jaanuar 8:37 rahvaliitlane Kalev Uustalu, Muinsuskaitseameti
peadirektor (7:37).
28. jaanuar 8:37 Reformierakonnast Merike Merilain, EMHI
ilmaprognooside osakonna juhataja (05:10).
29. jaanuar 7:06 IRL-i Riigikogust lahkunud liige Taavi Veskimägi,
nüüd Elering OÜ juhatuse esimees (8:43). Kordus kell 8:09 (08:09).
Saate lõpus oli loetletud 64 nime, kellest vääriks välja toomist produtsent Piret Priisaar, toimetajad Ivo Laev ja Rasmus Kagge ning saatejuhid Katrin Viirpalu ja Urmas Vaino.
Ministrite, IRL-i ning Reformi tipp-poliitikute hulk langes silmatorkavalt jaanuari viimasel nädalal, kui Keskerakond oli esitanud pretensioone meedia erapoolikuses. 28. jaanuaril eitas Tarmu Tammerk
ERR-i erapoolikust ja algatatud seaduseelnõu vajalikkust.
Pühapäevases Erisaates kutsuski reformierakondlane Tarmo
Leinatamm endise riigikogulasena külla praeguse Riigikogu liikme
Aivar Riisalu ja ründas mitme nurga alt: miks keskerakondlastele näib
meedia kallutatuna? Selles veendumiseks aga ei olegi tarvis muud kui
keerata teler ETV kanali peale, sest juba hommikul algab seal valitsuse ülistamine, mille on kõigi maksumaksjate rahade eest tellinud
Reformierakond ning Isamaa ja Res Publica Liit.
Toimetuselt: Probleem on vana ja Kesknädal on seda varemgi
käsitlenud. Vt näiteks Vikerraadio kallutatusest Vikerraadio kui valitsuse propagandapasun 18. veebruaril 2009.
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Harri Taliga: Euro üksi
Kesknädalale andis intervjuu Ametiühingute Keskliidu esimees
Harri Taliga. Usutluses ta möönab, et Eesti praegune maksupoliitika pigem võimendab majanduskriisi. Taliga sõnul peaks
Eestis suurenema sotsiaalne turvalisus.
Kas 2009. aasta juulis rakendunud uus töölepinguseadus võis soodustada
suurema tööpuuduse teket?
Kas sellise lepingu vastuvõtmine, mis andis tööandjatele
võimaluse kergemalt inimesi
lahti lasta, oli, tagantjärele
vaadates, õige või pigem
vale samm?
Tööpuuduse hüppelise tõusu 
aastaga ligi 4-kordseks  põhjustas globaalne majandus- ja
finantskriis, mitte töölepinguseadus.
Mullu 1. juulist muutus töötajatest vabanemine tööandja
jaoks küll vähem kulukaks,
kuid kõige suurem koondamiste laine oli meil 2009. a.
esimeses kvartalis  veel enne
uue seaduse jõustumist. Kui
2008. a. detsembris oli meil
32,5 tuhat registreeritud töötut, siis 2009. a. aprilliks oli
neid praktiliselt kaks korda
rohkem (64,6 tuhat).
Kahtlemata muutis uue töölepinguseaduse jõustamine
pool aastat enne kolmepoolses
kokkuleppes fikseeritud aega
tööturu olukorra keerulisemaks, sest nii lühikese ajaga
polnud võimalik teha piisavalt
koolitus- ja selgitustööd,
harida nii töötajaid kui ka
tööandjaid.
Kindlasti on uus seadus muutnud töövaidlused keerulisemaks ja seetõttu ka ajakulukamaks. Lisaks ei pruugi paljud

inimesed uuest seadusest aru
saada ja jätavad seetõttu vaidlustamata tööandja seadusevastase käitumise.
Seega võib öelda, et paljud
tööinimesed kannatavad
kiiruga jõustatud keerulise
seaduse tõttu. Samas ei tohi
unustada tõsiasja, et töölepinguseaduse viimise võlaõiguse
põhimõtete alusele otsustas
Riigikogu ära juba 2001.
aastal, võttes vastu võlaõigusseaduse.
Aasta teisel nädalal lisandus
3000 uut töötut. Miks töötute arvu kasv Eestis ei näita
vaibumismärke, samal ajal
kui mitmetes teistes Euroopa
riikides on saadud see probleem kontrolli alla?
Arenenud Euroopa riikides
kehtib teistsugune majandusmudel. Seetõttu ei ole nende
majandus nii järsult tõusnud
ega ka kriisi ajal langenud, kui
Eestis. Seega on seal ka tööpuuduse kasv olnud väiksem.
Teiseks avaldab mõju see,
kuidas on korraldatud töötuskindlustus. Nii võib
Saksamaal töötaja olla kuni 18
kuud ajutiselt töötu. Sel ajal
makstakse talle töötushüvitist,
kuid tema töösuhe oma senise
tööandjaga ei katke. Kui
ettevõtte olukord paraneb,
naaseb töötaja oma töökohale.
Selline kord on kasulik ka
ettevõtte jaoks, kes ei pea

kulutama palju aega ja suuri
summasid uute töötajate värbamise ja koolitamise peale.
Erinevalt Eestist on paljudes
riikides kasutusel selline maksupoliitika, mis majanduskriise leevendab, mitte ei võimenda. Märkida tuleb sedagi,
et enamiku Euroopa riikide
valitsused võtsid kriisiga
võitlemiseks kasutusele
hoopis teistsuguseid meetmeid
kui Eesti.
Vähetähtis pole seegi, et kuigi
meie majanduse langus on
aeglustunud, pole kaugeltki
veel saabunud murdepunkt, s.t
uus tõus. Eestit vaid riivamisi
puudutanud 1990-ndate lõpu
kriis (meie SKP langes siis
0,3%) näitas kujukalt, et ka
pärast majanduskasvu taastumist kulub aasta-poolteist,
enne kui tööpuudus vähehaaval langema hakkab.
Tallinna ettevõtmist anda
inimestele tööd, palgates
neid reisisaatjateks, on meedias teravalt kritiseeritud.
Kas toetate Tallinna initsiatiivi või pidanuks tehtama
midagi teisiti?
Töökohtade loomine on
loomulikult tähtis, kuid need
peaksid olema sisulised ja
vajalikud tööd ning pakkuma
inimestele võimalust tunda
ennast väärika ja vajalikuna,
andma võimalust eneseteostuseks töös.
Sotsiaalseid töökohti tuleks
luua nn töökoha jagamise
põhimõttel, et vähendada töötajate koormust seal, kus
pinge ja intensiivsus on väga

Esmaspäevases
Pressiklubis (25.01)

võttis teema üles Reformimeelne Kukuraadio, kus kolme
mehe vastu üritas kallutatust
tõestada Marika Tuus (KE).
Kuid loodusega, nagu me kõik
teame, on raske võidelda: Igor
Gräzin (Reform), Andres
Jõesaar (IRL-i sugemetega) ja
Janek Luts (Reformiraadio palgal) jäid kuulaja arvates siiski
peale, katkestades vaprat naist
süüdimatul kombel. Nende
meelest on kõik ülimalt hästi,
korras ja mingit kallutatust
loomulikult ei ole!

Teisipäevases
ETV
Vabariigi kodanikes,

kus laua taga istus lausa viis
meest, sattusid nad mõni hetk
kõik korraga rääkima. Eriti osav
oli Igor Gräzin (Reform), kes
katkestas karistamatult ja korduvalt keeleteadlase Tiit
Hennoste (parteitu) korrektsed
eneseväljenduspüüdlused. Nii
ei saanudki televaataja aru, kas
siis ikka on kallutatud või ei ole
 ainus selge asi oli see, et
Rahvusringhäälingu saatestuudios istus parteidest ainsana

Reformierakonna esindaja.
Sest, nagu me teame,
Rahvusringhäälingut ka juhib
reformierakondlane Margus
Allikmaa, kes peatas oma
erakondliku kuuluvuse ainuüksi põhjusel, et saada
riigimeedia juhiks.

Olukorda ajakirjandusruumis

kommenteeris nii mõnigi esindaja ka Postimehe arvamusliidrite lõunal, millest Kesknädal otsustas ära märkida
Kesknädala kunagise autori
Iivi Masso esinemise (vt lk 5).
Huvitav oli veel see, et kui presidendi meediakõnet kommenteerisid enam-vähem kõik
muud sõnavõtjad, väljaanded
või poliitikasaated, siis imelikul kombel vaikisid täiesti
sõbrad saatest Olukorrast
riigis  kuigi just nende puhul
tõuseb kallutatus kõige enam
esile. Kümne aasta jooksul pea
kõikidel pühapäevadel on
Kalle Muuli ja Anvar Samost
tõde vaid ühtpidi paista
lasknud  ja seda maksumaksja raha eest. Ka nende kuulajate (või mittekuulajate) raha

Töötukassa kuulutas detsembris välja riigihanke,
millega ostis ligi 900 000
krooni eest asutuse logoga
kontoritarbeid ja meeneid.
Riigihankes telliti kaupa firmalt, mille omanik on
Töötukassa juhi Meelis
Paaveli hea sõber. Kas see
uudis üllatas? Millise hinnangu annate Töötukassa
juhtkonna senisele tegevusele aidata kaasa tööpuuduse leevendamisele Eestis?
Selle uudise puhul üllatas
mind meedia skandaalijanu 
soov anda asjale iga hinna
eest negatiivne värving. Kui
riigihanke puhul on tähtsaim

Kaks küla
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Eelmisel nädalal jätkus debatt Rahvusringhäälingu
ja laiemalt kogu Eesti meediaruumi kallutatuse või
kallutamatuse üle. Kesknädala toimetus pakub paar
ääremärkust ka omalt poolt.

suured.
Paljuräägitud reisisaatjate
puhul ei ole need tingimused
täidetud. Kahju on inimestest,
kelle jaoks see töökoht võib
olla väljapääs suurest viletsusest, aga kes ka ise ei tunne
ennast selles rollis kasulikuna.
Ja kindlasti on raske, kui mitte
võimatu, põhjendada nende
palgalhoidmise vajalikkust
näiteks bussijuhtidele, kelle
palku kärpida plaanitakse.
Kahtlemata on töötute rakendamine lumekoristustöödele
oluliselt mõttekam ja kasulikum ettevõtmine, töö tulemused on n-ö käega katsuda ja
linnaelanikud tänulikud.
Olgu rõhutatud, et Eesti
oludes peaksid sotsiaalsed
töökohad olema loodud vähemalt üheks aastaks, et pärast
töö lõppu tekiks töötajatel taas
õigus ka töötuskindlustushüvitisele.

eest, kelle arvates nad
lihtsalt valetavad nädalast nädalasse. Mis
tähendab, et nad on
nn riigiraadios tootnud vaid propagandat
valitud erakondadele,
tänu millele need
erakonnad (IRL ja
Reform) on riigis pidevalt võimul. Mistõttu
demokraatlikult valitud (ilma maksumaksja raha eest tehtava ajupesuta) teised
erakonnad on võimult
jõhkralt kõrvale tõrjutud.

Kesknädala
meelest

nii võib, aga nii pole
ilus! Nii tehakse diktatuuririikides. Aga et
meie kääbusriik näiks
totalitarismile pürgides kahtlemata naeruväärne, siis jääb leppida vaid ühe netikommentaatori tõdemusega, kelle teravkeelsel hinnangul on
igal pühapäeval kell
12.00 R2 eetris vaid
kaks külaeite.
Kesknädal
Loe edasi: Iivi Masso

Joonistanud
HUGO HIIBUS
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ei loo ühtegi töökohta
kriteerium hind, ja Töötukassa kuulutas võitjaks soodsaima pakkumise, tuleks
pigem tunnustada seda, et
raha ei raisatud. Seda enam, et
avatud hange tagab kõigile
huvilistele võimaluse pakkumisi esitada.
Osalesin töötuskindlustuse
väljatöötamise protsessis
alates 1998. aasta lõpust ning
pean Töötukassa loomist ja
senist tegevust väga edukaks
ja vajalikuks. Viimasel aastal
on Töötukassa ära teinud tohutu töö, mida kahjuks ei
osata või ei taheta näha ega
hinnata. Võttis ju Töötukassa
2009. aasta 1. mail enda kanda ka likvideeritud Tööturuameti ülesanded ning hakkas
lisaks hüvitiste maksmisele
ellu viima aktiivset tööturupoliitika.
Selle ühendasutuse loomine
oli ametiühingute ja tööandjate ühine soov. Töötukassa
tuli selle suure ja keerulise
ülesandega edukalt toime
väga lühikese aja jooksul.
Kindlasti aitab see tööturu
olukorda tulevikus parandada
ja Töötukassa senine tegevus
on piisavalt hea olnud. Seda
näitab ka töötute koolitamise
ja nõustamise statistika. Kui
2008. aastal Tööturuametis
koolitati 5516 inimest ja anti
karjäärinõustamist 12 046 inimesele, siis 2009. aastal juba
vastavalt 16 984 ja 23 785.
Usun, et need kõnekad arvud
räägivad ise enda eest.
Euro saabumist Eestisse
põhjendatakse majandus-
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Tallinn loob uusi
töökohti
Tallinn kavatseb laiendada sotsiaalsete töökohtade ringi 
tänavu saavad tööd näiteks hooldustöötajad, laste abikasvatajad ja pargivahid, vahendab ajaleht Pealinn.
Eri linnaasutustelt on tulnud taotlusi ligi 30 sotsiaalsele töökohale. Kristiine linnaosa on soovinud seitset kohta, Põhja-Tallinn
nelja. Puuetega laste ja noorte keskus Juks ning samasugune
keskus Käo soovivad omale abiks kokku kuut tublit töötajat.

KOOSTÖÖ: Keskerakond ja Eesti Ametiühingute Keskliit (EAKL) on korduvalt kohtunud
ühise laua taga, kus on arutatud Eesti sotsiaalpoliitika Achilleuse kandu ja töövõtjate õiguste
parema kaitstuse võimalusi. Loodetavasti suudavad Keskerakond ja EAKL tulevikus koostöös panna piiri tööpuuduse kasvule ja enam kaitsta vähekindlustatud inimeste õigusi Eestis.
Fotol on jäädvustatud kahe osapoole kohtumine Keskerakonna büroos mullu aprillis.
Vasakult esimene Harri Taliga.
Foto: Ivari Vee
liku stabiilsuse vajadusega.
Kas euro kasutuselevõtt
vähendaks Eestis oluliselt
tööpuudust?
Euro ei põhjustanud majanduskriisi ega tee sellele ka
lõppu  see on üks komponente, mis mõjutab meie majanduskeskkonda. Eurole üleminek pole mingi imerohi
ega võluvits, krooni asendamine euroga ei loo iseenesest
ühtegi töökohta ega elavda
otseselt majandust.
Tööpuudus väheneb siis, kui
majandus kasvab, kui tekib
juurde uusi töökohti. Euro

võib maandada krooni
devalveerimise riski, mida
välisinvestorid täna pelgavad,
ja seeläbi anda meie majandusele positiivse laengu.
Kui palju pannakse Euroliidu ametnike seas tähele
Eesti järjest viletsamaks
muutuvat sotsiaalset keskkonda?
Meie elatustaseme ja sotsiaalkaitse mahajäämus Soomest
ja Rootsist ning enamikust
Lääne-Euroopa riikidest on
ilmselge ja ammu teada.
Seega mõjutab kriis meil

paratamatult ka suuremat
hulka inimesi kui nendes riikides. Just heaoluriikide sotsiaalkaitsesüsteemid aitasid
leevendada kriisi mitte ainult
konkreetse inimese, vaid ka
ühiskonna kui terviku jaoks.
Kindlasti peab ka Eestis suurendama inimeste sotsiaalset
turvalisust, seda nii lühikeses
kui ka pikas perspektiivis.

Põhja-Tallinna linnaosa vanema Karin Tammemägi sõnul soovivad nemad nelja koduhooldustöötaja assistendi kohta ja kaht
sotsiaalkeskuse abikasvatajat. Hooldustöötaja assistendid võiks
hooldustöötajaid abistada, kas aga asi piirdub ainult koristamise
ja poeskäimisega või lisandub veel midagi, sõltub juba isikust.
Abikasvatajad hakkaksid tõenäoliselt tegelema algklassilastega,
näiteks abistaksid neid koduülesannete tegemisel.
Tänavu luuakse sotsiaalseid töökohti linna rahaga ka paljudes
eraettevõtetes. Tänu sellele on saanud tööd näiteks parkimisautomaatide hooldajad, haljastustöölised, võlgade sissenõudjad, klienditeenindajad, liinioperaatorid jt. Sotsiaalsete töökohtade loomiseks nii linna enda ettevõtetes kui ka eraettevõtetes
on tänavu kavandatud ligikaudu 70 miljonit krooni.
Lisaks sotsiaalsetele töökohtadele plaanib linn aidata töö
kaotanud inimesi info- ja teabepäevadega, mis käsitlevad nii
töötute õigusi ja ettevõtluse alustamist kui ka töötutele määratud
toetusi. Samuti on linnal kavas luua lisaks juba praegu tegutsevatele töötute klubidele uusi samalaadseid klubisid linnaosades.
Refereeritud ajalehest Pealinn

Küsis
Indrek Veiserik

eite kommenteerivad poliitikat
RITUAAL: Igal pühapäeval kogunevad riigi olukorra
asjatundjad maksumaksja raha eest Rahvusringhäälingusse (endine Eesti Raadio) paremerakondi kummardama.
Ja nii juba 10 aastat. Täpselt nagu vene ajal käis üks partei ja
valitsuse kiitmine. Mis teha, kui rööpast välja ei saa!

Politoloog IIVI MASSO:

Nõukogude ajal elasime süstemaatilise
vale õhkkonnas. Vastukaaluks õppisime
lugema ridade vahelt ja suhtuma propagandasse skeptiliselt. Tänapäeval, kui
isegi autoritaarsed reiimid ei suuda infotulva täielikult kontrollida, käiakse infosõda alternatiivse info abil. Laimav
inforünnak võib olla isiklik või kollektiivne. Me teame, milliseid pingutusi on
viimastel aastatel tehtud Eesti ja eestlaste
tembeldamiseks faistideks. Eestlased ei võta rahvusvahelist
infosõda tõsiselt, siit on raske näha, kui lai mõju propagandal
võib olla. Vastusena ühele oma artiklile sain paar aastat tagasi
võõralt eestiameeriklaselt kirja, kus ta kirjeldas ühes California
ülikoolilinnas juhuslikult kohvikus pealtkuuldud arutelu: seal
istuvad haritlasest ameeriklased olid kuskilt kuulnud, et eestlased on suured natsisõbrad.
Kuidas on see seotud siinse poliitilise kultuuriga?
Mitmel moel. Ärapanemise spiraalis kinnitame oma liialdustega
ise välist propagandat: Eesti valitsust on sõimatud liiga
kergekäeliselt faistlikuks ka siin. Üks Eesti suuremaid
erakondi reklaamis oma ajalehes soomlasest propagandisti, kes
eitab rahvusvahelisel areenil Eesti riigi olemasolu õigust. Sama
erakond on rahaliselt toetanud eesti blogiste, kes lisaks argisele
laimu ja sõimu levitamisele teevad sama propagandistiga avalikult koostööd.
Palju madalamale on parteipoliitikas raske laskuda. Siin pole
küsimus poliitilistes erimeelsustes, vaid otseselt Eesti-vaenuliku propaganda toetamises, olgu motiiviks ärapanemine valitsusele või püüd leida poolehoidu rahvusvähemuse radikaalsema
osa silmis. Ma ei pea üldiselt õigeks heita demokraatias valijaile ette valesid valikuid, kuid nii madalate võtete laialdane
mittemärkamine kodanike seas teeb muret, et poliitilise kirjaoskusega ei ole siin kõik korras. Poliitiline kultuur seab nõudmisi ka valijale. (Katkend Postimehe arvamusliidrite lõunal
peetud ettekandest, ilmunud PM 27.01)

Kesknädala kommentaar:
Iivi Masso viitab ilmselgelt Kesknädalale ning siin ilmunud
Soome skandaalse õppejõu ja poliitikategelase Johan
Bäckmani eestikeelse raamatu tutvustusele meie lehes 2008.
aasta sügisel. Kui Masso näeb üheainsa raamatu tutvustuses
soome propagandisti reklaami, siis teeb see meie lehele
küll ilmselgelt liiga suurt au. Kesknädal lihtsalt usaldas oma
lugejat, pakkudes ainsa väljaandena Eestis mõne väljavõtte
skandaaliks puhutud raamatust  et ei kujuneks
nõukogudeaegset olukorda, kus kõik olid kohustatud hukka
mõistma Läänes ilmunud teoseid, ilma et oleks mingigi võimalus nende kohta isiklikku arvamust kujundada. Või arvab
Masso, et eesti inimesel ei tohi isiklikku arvamust olla, kui
juba propagandistlik Rahvusringhääling on igasugustele
bäckmanidele koha kätte näidanud?
Teiseks, erinevalt Massost ei ole Kesknädal teadlik, et üks
suuremaid Eesti erakondi on toetanud laimu ja sõimu levitavaid blogiste  kuigi on samuti ilmselge, et Masso mõtleb
siin Keskerakonda ja Tähismaade blogi. Kesknädalale on küll
teada, et Tallinna linnavalitsus tellis 2009. aastal Inno ja Irja
Tähismaalt vaba ühiskonna teemalise raamatu, mis on ka
ilmunud ja kõigile kättesaadav ning et Eestis pole kuulda olnud
mitte ühtki seda raamatut mahategevat või muul moel halvustavat kriitikat,  mis näitab, et vaba ühiskond meil siin Eestis
on vähemasti mingil tasemel tunnustatud. Ka Masso ise ei
anna hinnangut sellele raamatule, kuigi tema arvamus või
isegi retsensioon võiks ju eesti lugejale huvi pakkuda.
Kesknädal püsib järjekindlalt isiksuse vabadust austaval positsioonil. Meie ei lahterdaks inimesi "faistideks", "natsideks",
"okupantideks", "marurahvuslasteks", "rahvusradikaalideks", "kommunistideks" või "tsentristideks" ainuüksi selle
põhjal, mida meile keegi Rahvusringhäälingust, erameediast
või teistelt poolt Soome lahte ette kirjutab. Sellepärast Kesknädal ilmubki, et ise mõelda. Ja anda sõna neile, kellele mitte
ükski teine väljaanne Eestis sõna ei anna.
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Turu elavdamine ei
lähe läbi

Ka ettevõtja Jaan Õmblus rääkis Eesti Energia börsile
viimise negatiivsetest mõjudest. Tema sõnul hõivab Eesti
Energia juba tänase seisuga
meie turust üle kolmandiku.
Aktsiate emiteerimine turu
madalseisu ajal on väga kahtlane toiming. Õmblus tõi näiteks kinnisvaraturu: mis juhtub koomas kinnisvaraturuga,
kus on täna müügis 6000 korterit, kui riik paiskaks turule
veel 3000 korterit? Kas tõesti
elavdaks see kinnisvaraturgu
või tapaks selle lõplikult?
Esineja oli veendunud, et sel
moel pole küll kuidagi võimalik investoreid leida  kust nad
ikka tekiks (korterite näide).
Vara müük hindade madalseisu
ajal on vara odav ettevõttest
väljaviimine, ja sellisest operatsioonist võidab vaid see,
kes tahab ettevõtte üle odavalt
kontrolli saavutada.

Eesti Energia tuleks
anda omavalitsustele

Narva linnavolikogu esimees
Mihhail Stalnuhhin oli veendunud, et meeldib see meile või
mitte, aga valitsus paneb Eesti
Energia kohe kindlasti müüki.
Küsimus olevat vaid millal ja
kellele? Selle tehingu sarnaseid asju on juba tehtud nii Eesti
Raudteega kui ka Tallinna
Veega. Stalnuhhin avaldas
veendumust, et selline jäärapäine ühtede ja samade vigade
kordamine lõhnab riigireet-
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Kui palju maksab Eesti energee
mise järele. Eesti Raudtee
tagasiost näitab, kuipalju
kallim on strateegilise tähtsusega ettevõtte üle kontrolli
tagasi saamine.
Stalnuhhini sõnul käitub meie
valitsus kui imik, kel on tohutu
söögiisu ja täielik vastutustundetus tagantpoolt. Ta üles, et
suure hulga küsimusi lahendaks Eesti Energia andmine
omavalitsuste haldusesse.

Tootmine väheneb 
hind tõuseb

Erastamisspets Väino Sarnet
tõi aga ka välja vaidlusaluse
ettevõtte börsile viimise eelised. Esimeseks plussiks oleks
tema sõnul see, et Eesti Energia
aktsiate hinnad oleks sellisel
juhul iga päev Äripäeva veergudel. Teiseks võidab kindlasti
juhatus  suurendataks veelgi
oma palku. Tihti, ütles Sarnet,
võidavad ka aktsiate ostjad.
Võidaks ühekordselt ka riik,
kes saaks oma eelarveauke
müügituluga lappida.
Sarnet on aga veendunud, et
kindlasti kaotavad väiketarbijad. Ja üldse olevat praegu energiaturul segased ajad ning
energeetikal
perspektiivid
puuduvad. Seepärast on kindel, et odavmüük on äärmiselt
ohtlik, sest aktsiaid võivad osta
konkurendid, kel pole kindlasti
mitte mingit investeerimissoovi, ja kõigi eelduste kohaselt võivad toimuda turumanipulatsioonid, kus tootmine
väheneb, kuid hind tõuseb.

Aatomienergia eelised

Akadeemik Anto Raukas selgitas Eesti energeetikaperspektiive. tehes piltlikult selgeks, et
roheliste jutt tuule- ja päikeseenergia kasulikkusest on
liivale kirjutatud, sest need on
absoluutselt kõige kallimad ja
probleemsemad energeetikatüübid. Ta tõi välja konkreetsed arvud, mille järgi
maksab üks MWh päikeseenergiat 372 USA dollarit,
samal ajal kui sama kogus
aatomienergiat vaid 27 dollarit.
Raukas on just aatomienergiale
ülemineku poolt, sest keskkonnanõuded meie, põlevkivil
baseeruvale soojusenergiale
näitavad suurt kasvutempot,
aatomijaamad on aga tänapäeval äärmiselt ohutuks muutunud. Nende ehitamine ei nõua
erilisi kulutusi ning meile vajaliku võimsusega aatomijaama
võib ehitada kasvõi Muuga
suvilakrundile.
Maailmas
on aatomienergia suure populaarsuse saavutanud  näiteks
Prantsusmaal
kasutatavast
energiast moodustab aatomienergia 78 protsenti, Jaapanis
80 protsenti.
Raukas nentis, et Eesti
energeetikapoliitika on muutunud äärmiselt keeruliseks,
sest paljukirutud nõukogude
ajal arutati energeetikaasju
spetsialistidega, täna aga küll
ühe, küll teise sportlasega, küll
Rakvere teatri näitlejaga. Nii
et lõpuks soovitas ta kõigil
küünlaid varuda.

Savisaar

Ah või et valitsus otsustas 2024.
aastast pikendada pensionilesaamise ea 65 eluaastani!? Mis
te muretsete! Selleks ajaks
muutub kõik sada korda ja pole
enam lihtsalt mitte seda valitsust, vaid võimalik, et Eesti
Vabariikigi.
Missugune tuleb 2024. aasta,
kui juba 2010. aastal lisandub
praegusele 110 tuhandele töötule veel 80 tuhat? Ja seda riigis,
mille rahvaarv on 1,3 miljonit,
neist töövõimelisi natuke
rohkem kui 600 tuhat. Kas te
tõepoolest usute, et see väike
ja nõrguke riik on võimeline
sellist sotsiaalset katastroofi
üle elama?

Jutt pole sellest, et Eesti
elanikud sureksid nälga, nagu
Volgamaa asukad möödunud
sajandi 20-ndate aastate lõpul.
Eesti on ju ikkagi Euroopa
Liidu liikmesriik ning Euroliidul tuleb hullemal juhul meid
vähemalt mingite Itaalia makaronide ja Hispaania tomatitega
toita. Näiteks humanitaarabi
korras.

Muide, tollal paistis kõik
eemalt välja igati korralik: valitsusejuhid ning ka suurte
ettevõtete direktorid olid kõik
eranditult eestlased. Tõsi küll,
vahel rääkisid nad, nagu
näiteks Karl Vaino, eesti keelt
aktsendiga. (Muide, samasugust tendentsi märkame ka
täna.) Eesti NSV-l oli muide
isegi oma välisminister.

Loomulikult tuleks meil enne
seda, kui Brüssel Eesti häda
märkab, üle elada rahvarahutused, sest mitte keegi ei
suudaks rahulikult vaadata nälgivaid lapsi, kes üritavad kütmata eluasemetes talve üle
elada. Lõppude lõpuks ei suudaks Eesti valitsus enam Euroopa eest asjade tõelist seisu
varjata, ja Brüssel oleks-ki
kohustatud sekkuma.

Nii et Brüsselil ei tuleks selleks, et varjata ühe liikmesriigi
juhtimist Euroliidu poolt, isegi
midagi uut välja mõtlema
hakata. Mis puutuks selle riigi
elanikesse, siis vaevalt et
humanitaarsele abile järgnev
poliitiline abi neis massilist
rahulolematust esile kutsub,
sest selleks ajaks jõuaks isegi
põlisrahvas ära hinnata, mida
tähendab iseseisvuse nimel
kartulikoorte söömine.

Meil ei lastaks küll nälga surra,
kuid pärast seda, kui meid
päästetakse, saaks siin kõik
teisiti olema. Mitte keegi
Euroliidust ei lubaks riiki
juhtida inimestel ja jõududel,
mis viisid oma riigi näljani. Ei
tea kuidas, kuid meie riigi juhtimise võtaksid enda kätte
Brüsseli poolt määratud
inimesed  täpselt samuti, nagu
enne 1991. aastat juhtisid Eestit
Moskva poolt määratud.

EUROOPA ABI:
Selliseid humanitaarabi makarone
hakkavad varsti saama
peale pensionäride ja
suurperede võib-olla
ka tudengid, üksikvanemad ning töötud.

Hamburg

Stalnuhhin

Sarnet

SÕNAVÕTJAD Keskerakonna majanduskonverentsil Kui palju maksab Eesti Energia?.
Alumisel pildil: Eesti majanduslikust sõltumatusest huvitatud publikule jätkus isiklikke seisukohti k
kohvipausi ajal.
Fotod: IVA

Pole vaja muretseda 2010. (ja 2024.) aasta pärast!
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Miks ma kõike seda räägin?
Aga selleks, et Euroopa Liidu
uues provintsis, vana nimega
Eesti Vabariik, otsustaks siis
tõsiseid küsimusi, näiteks isegi
pensionile saamise ea pikendamist, eranditult Brüssel, et
kindlustada ka tulevikus Eestis
elavate Euroopa Liidu kodanike elu stabiilsus.

Olge rahavaheta

Nädalavahetusel oli mul tarvis kiiremas korras
vahetada 500 Eesti krooni Ameerika dollariteks.
Tegin seda esimeses ettejuhtuvas valuutavahetuspunktis, Norde Centrumi Monexis, kuigi kurss polnud seal just kõige soodsam.
IVARI VEE
ivari@kesknadal.ee

Suur oli aga mu üllatus, kui niigi suhteliselt vähese raha asemel
sain kätte kohe päris naljaka summa. Olen viimastel aastatel
hakanud kauplustes ostutekke kontrollima. Kas on selles süüdi
meie masu või on lihtsalt töötajad lohakamalt tööle hakanud, aga
aina rohkem on tulnud ette juhuseid, kus müüjad arvega eksivad
 imelikul kombel ikka ostja kahjuks.
Niisiis, ka seekord kontrollisin tekki kassa juurest eemaldumata, ja mis ma näen: 99 krooni on minult võetud kui teenustasu.
Niisiis, meil on nüüd lisaks kaubale vaja maksta kassiirile ka veel
mingit teenustasu  selle eest, et ta kassas sinu kauba läbi lööb.
Noh umbes nii, et kassiir tahab ju ka palka saada.
Mõistaksin, kui kassa juures oleks suur (noh, kasvõi isegi väike)
teade, et antud ettevõte võtab kauba müügilt teenustasu nii ja nii
mitu protsenti käibest. Kui aga tasu lihtsalt võetakse, ja pealegi
veel 1/5, mis on praktiliselt ligi veerand summast, seda nimetaksin
isiklikult, pehmelt öeldes, kelmuseks.
Aga tuleme tagasi minu valuutaoperatsiooni juurde. Soovisin
tehingu tühistada. Siis pakkus kassapreili, kui oli eelnevalt püüdnud mitmele numbrile helistada, teha tehing ilma teenustasuta.
Olin nõus, ja mõne hetke pärast sain veel seitse dollarit ning
natuke ka meie raha tagasi. Tuleb nähtavasti välja, et teenustasu
ei ole hoopiski mitte kohustuslik komponent. Kes sellega nõus ei
ole, võib ka ilma saada. Selge see, et reisisadama lähedal asuv
rahaettevõte teenib oma kalamarja ja või leiva peale eelkõige
Eesti olude ja rahaga mitte kursis olevatelt, tihti ka purjus soomlastelt. Meie inimestele tahaks aga öelda: olge rahavahetamisel
väga tähelepanelik! Ostutekki kontrollida ja vajadusel
eksimusele osutada pole hoopiski häbiasi või suure ihnsuse ilming. See on normaalne suhtumine iseendasse.

etiline iseseisvus?

ka
ARI VEE

Eesti avab
energiaturu
Eleringi kommunikatsioonijuht Kunnar Kukk
teatas esmaspäeval, 1.
veebruaril, et 1. aprillist
avaneb Eestis 35 protsenti
elektriturust, mis toob
kaasa olulisi muutusi nii
elektritarbijatele kui ka
-tootjatele.
Elering ja Nord Pool Spot
AS allkirjastavad selle
nädala teisipäeval, 2.
veebruaril kahepoolse lepingu, mis tagab ettevõtete koostöö jätkumise
ka pärast Estlink hinnapiirkonna loomist Eestis
ning võimaldab Nord Pooli
laienemise teistes Balti
riikides.
Lepingu allkirjastavad
Eleringi juhatuse esimees
Taavi Veskimägi ja Nord
Pool Spoti juhatuse
esimees Mikael Lundin.
Sarnased lepingud sõlmib
Nord Pool Spot ka Läti,
Leedu, Soome ja Rootsi
põhivõrguettevõtjatega,
teatab Kunnar Kukk oma
pressiteates.
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Majanduskonverents Kui palju
maksab Eesti Energia? võttis vastu
alljärgneva avalduse:
Oleme seisukohal, et Eesti riigile strateegilise
tähtsusega, meie energeetilist julgeolekut
tagavad ja rahvusvahelise tehnoloogilise arenguga kaasaminemist võimaldavad ettevõtted
peavad jääma riigi omandisse.
Väikeses riigis, mille koduturul pole majanduslikke eeldusi kohalike tootjate vahel edasiviiva
ja meid energiaga kindlustava konkurentsi
tekkeks, saab ainult riigi omandis olev ettevõte
kanda vastutust maa energiavajaduse katmise
eest, teha investeeringuid tulevikuvajaduste
rahuldamiseks nii teadusuuringute kui ka vajalike võimsuste rajamise teel sõltumatult majandustsüklist.
Oleme seisukohal, et Eesti majanduskriisist
väljumise edukus ja uue kasvu tempo sõltuvad
suurel määral sellest, kes korraldab ja kontrollib
Eesti energeetika arengut.
Eesti energiaalane julgeolek saab baseeruda
ühemõtteliselt Eesti põlevkivile, ja see
energeetikasektor peab jääma Eesti riigi omandisse.
Me ei või lubada, et meie energeetiline julgeolek satuks jälle ideoloogiliste tõekspidamiste
ja kitsaste grupihuvide mängukanniks nagu
1996. aastal algatatud kava Narva
Elektrijaamade müügiks kahtlasele ja hiljem
tegelikult maksejõuetuks osutunud energiafirmale NRG.
Clarion Hotel Euroopa
Tallinnas, 30. jaanuaril 2010.

misel väga tähelepanelik!
LEIA MITU ERINEVUST ON

Tiananmeni väljak ja Tõnismägi.
Hiina ajalugu peab tundma
Alljärgnevalt väitlen sinoloog Märt Läänemetsa artikliga Eesti sotsid Hiinas
juuri otsimas (PM 4.12.2009), mis sisaldab arvukalt väärväiteid. Samuti sean
kahtluse alla Hiina demokraadist inimõiguslase Liu Xiaobo nõudmise oma kodumaa kohe poliitiliselt demokratiseerida.
nialism. Üksnes Lõuna-Ameerika vallutamisel
KARL LUST,
hävis 90 protsenti elanikest (40 miljonit).
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
Mao järel võimule tulnud Deng Xiaoping
Nn valged erakonnad tahavad meid, totalitaris- (19781998) likvideeris kommuunid, ja seitsme
miga hirmutades, ära viia Euroopast äärmuskapi- aastaga kadus nälg (riigis, mille pindalast on kultalismi, et ise rohkem rikastuda. Nad nõuavad tiveeritav alla kolmandiku). Ta kaotas töötajate
abstraktseid vabadusi ja õigusi; Eesti ise aga on sotsiaalsed õigused (raudne riisikauss) ja sõjõudnud sotsiaalkatastroofi. Demokraatia sünd navabaduse ning sõlmis plaanimajanduse ja
on seotud vabade varalise võrdsuse ja ulatusliku turumajanduse abielu. Juba 1995. aastal oli 2/3
orjapidamisega. Poliitiline demokraatia ilma sot- tööstusest erakätes.
siaalse demokraatiata on paremal juhul eliidi- Praegune Hiina on kõige parempoolsem ühisvõi fassaadidemokraatia, halvemal juhul huka- kond, mida tunneme. Tasulised on nii haridus
tuse algus (Prantsuse revolutsioonid, faismi võit alates esimesest klassist kui ka arstiabi, puudub
Itaalias ja natsionaalsotsialismi võit Saksamaal, õigus tasulisele puhkusele ja pensionile. TööVenemaa allakäik jne). Hiina ajalugu on hirmu- päeva pikkus on piiramata ja tööohutusest ei
tav näide sellest, kuidas stagnatsioon, moraali- hoolita. Igaüks peab ise toime tulema.
jutlused enesetäiustamisest, eluga leppimine ja Aastail 19842000 Hiina SKP neljakordistus,
relvastatud ülestõusud on põhjustanud enam kui eksport kasvas 12 korda. Sel sajandil on SKP
saja miljoni inimese vägivaldse surma, sest pole kasv olnud 8,410,5% aastas ja käesolevaks aastaks oodatakse 9,3-protsendist majanduskasvu,
leitud keskteed äärmuste vahel.
samas kui Eestis 3-protsendist langust ja Ansipi
valitsuse kukkumist.
Sotsialism ja kommunism
Sotsialism ja kommunism ei ole üks ja seesama, Hiina majandusedu tuleneb tööjõu rängast eksplunagu Läänemets väidab, vaid erinevad teinetei- ateerimisest, reguleeritud turumajandusest ja loosest nagu Põhjamaad ja N. Liit. Nad on olnud duse tohutust saastamisest. Hiinas puuduvad sotsiläbi ajaloo suurimad vaenlased. Lenin ja Stalin aalsed õigused, mida Hiina KP lubab alles tulenägid oma peavaenlast sotsiaaldemokraatias. vikus tagada. Kui riik turgu ei reguleeri, valitseb
Eesti sotse huvitasid Hiinas käies selle maa kul- kaos, millest ei pruugi tekkida korda.
tuur ja keeleõppevõimalused; totalitarismiga ja
inimõiguste rikkumisega nad ei lepi. Hiina Kom- Hiina ja Nõukogude Liit
munistlikul Parteil on suhted 500 erakonnaga Märt Läänemets heidab Hiina KP-le ette, et see
160 riigist (vt R. Länts, PM 6.12.09). Kas Märt loodi LeniniStalini, N. Liidu ja Kominterni toel,
Läänemets süüdistab kõiki neid parteisid kaas- ning järeldab, et selline on see partei tänini. Autor
vastutuses Hiina kompartei mineviku ja ole- varjab, et konkureeriv antikommunistlik ja
viku inimvastaste kuritegude eest nagu SDE-d? kodanlik Guomindang e. Rahvuslik Rahvapartei
Sotsialismi juured ei asu Hiinas, nagu Läänemets (RR) loodi täpselt samade isikute ja jõudude toel
ekslikult väidab, vaid Euroopas. See on õigupoo- ning isegi Nõukogude Venemaa eeskujul.
lest tänase Euroopa alustala  vabadus, võrdsus, Venemaale oli oluline toetada kõiki Hiina
õiglus ja solidaarsus. Platon oli kreeklane, Kant, vabaduse eest ning Euroopa ja Jaapani koloniaHegel ja Bernstein sakslased, utopistid olid lismi vastu võitlejaid. RR looja ja juht, Hiina
prantslased ja majandusteoreetikud inglased, esimene president Sun Zhongshan (Sun Yatsen)
Jeesus ja Karl Marx juudid  kui otsida sotsia- (18661925) oli revolutsiooniline demokraat,
lismi ideelisi lätteid. Venemaal omandas Marxi kes kartis isikuvabadustega liialdamist ja püüdis
õpetus religiooni vormi ja kommunismi nime. vältida kapitalismi. Tema järglane Jiang Jieshi
Hiina mauism ja dengism on omamaised näh- (18871975) ei suutnud nälgivale ja sõdivale
tused. Hiinas kommunistlikke rakukesi rajanud rahvale sobivat programmi pakkuda ega Jaapanit
tudengid said oma ideed Euroopas ja Jaapanis Hiinast välja ajada, hakates veriseks diktaatoriks.
õppides ning viisid need sobimatule pinnasele. HKP ja RR võitlesid kord koos Jaapani sisseSada aastat tagasi oli Hiinas 12% töölisi ja 2% tungijate vastu, kord sõdisid omavahel. Mõlemad
aadlikke ning valdava enamuse moodustasid olid verised diktatuurid.
talupojad; seetõttu ei saanud seal tekkida ei proletariaadi diktatuuri ega kodanlikku demokraatiat. Mao Zedong ei mõistnud Hegelit (st Euroopa
kogu vaimset kultuuri) ega taibanud midagi
majandusest. Järelikult ei osanud ta lugeda marksismi klassikute teoseid (vt Olev Remsu,
Kesknädal 7.06.2006). Tema õpetus oli Marxi
omale kõigis olulistes punktides risti vastupidine.
Hiina juht Mao oli moralist, kes tahtis esmalt
muuta inimhinge ja inimsuhted ning selle kaudu
materiaalset maailma. Sellised üritused ei saagi
õnnestuda. Hiinlastele läks see üritus maksma 14.04.1950 - Hiina ja Nõukogude Liidu vaskuni kümme protsenti rahvastikust.
tastikuse abi, sõpruse ja liidu leppe allkirjasta-

Idealism ja pragmatism

Märt Läänemets ei pea vajalikuks vahet teha Mao
Zedongi ja Deng Xiaopingi poliitikal, sest mõlemad olid kommunistid. Tegelikult erines nende
poliitika diametraalselt. Mao rajas kommuunid,
kus toit oli tasuta. Eeskuju võttis ta taipingidest
(18511864), kelle riigis valitses sunduslik vaesus ja ühistöö, Hiina taoistlikud väärtused.
Taipingide ülestõusus hukkus 2030 miljonit
inimest. Sellele eelnenud aastakümnetel suri
nälga 45 miljonit inimest. Mao suur hüpe
nõudis 2530 miljonit inimelu. Samas aga vaikitakse enamasti maha asjaolu, et suure hüppe
ajal tabas Hiinat kirjapandud ajaloo suurim põud.
Kommunismi kuritegudest rääkides vaikitakse
maha kapitalismi omad: verine ja must on olnud
nii liberaalne kui ka rahvuslik võitlus ja kolo-

mine.

Foto internetist

Mao tuli võimule 1949. a. ja järgis esimesel
viisaastakul N. Liidu eeskuju. Põllumajandustoodang ja talupoegade sissetulekud kasvasid
umbes kolmandiku võrra, tööstustoodang vähemalt 1,5 korda ja palk 40%. Tööpäev lühenes
oluliselt; inimesed asusid üksteist abistama.
Kokku hukkus kuni kaks miljonit, seega vähem
kui varasematel aastatel. Hiljem Mao loobus N.
Liidu mudelist ja läks oma teed. Hiina ei soovinud üleilmset revolutsiooni, nagu Märt
Läänemets väidab, vaid vajas rahu ja stabiilsust.
Eeskätt oli Mao rahvuslane ja taotles ülemvõimu
ülemaailmses kommunistlikus liikumises. N.
Liidu hirm Hiina kallaletungi ees oli propagandistlik trikk oma rahva vaoshoidmiseks.
Järgneb
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Mõtisklused Tartu rahu
90. aastapäeva puhul
Julgen väita, et, sõlminud 2. veebruaril
1920 Tartus rahulepingu Nõukogude
Venemaaga, Eesti aitas kaasa NSV
Liidu loomisele.
Heitkem korraks pilk kõnealusesse aega. Eesti
väed asusid Petrogradi lähistel  veel üks
pingutus, ning Neevalinn oleks langenud.
Niisugune võimalus oli, sest Eesti poole sõjalist
jõudu ja ülekaalu tunnustas rahu sõlmides ka
Vene, kui loobus nõudest, et piir olgu Kunda
jõel ja kulgegu edasi Rannapungerjani, nõustudes Eestile andma maad kuni Luuga jõeni.
Kuid Eesti sõdurpoistel polnud vähimatki soovi
edasi sõdida, sest Eestimaa oli juba vaba. Eesti
kõrgem juhtkond sai väga hästi aru, et meie
vägi lihtsalt hajub suurlinnas  ei piisa mehi, et
panna patrulle kõigile olulistele tänavanurkadele. Pealegi peab vallutaja tagama vallutatud linna elanikkonna toitlustamise, milleks
Eestil puudusid vähimadki võimalused. Liiati
saadi teada, et enamlasi puruks lüüa sooviv
Loodearmee juhatus eesotsas kindral Judenitiga
ei kavatsegi tunnustada Eesti iseseisvust ja
käsitab Eestit endiselt kui vaid tsaariimpeeriumi
kubermangu.
Lenin, nähes, et revolutsioonihäll on ohus, tahtis
päästa mis päästa saab. Maailma rahatuusad,
kes ei soovinud end diskrediteerida kommunistliku reiimiga otse suheldes, nägid võimalust teha Eesti vahelüliks, et oma kätte saada
bolevike röövitud kirikute, keisriperekonna,
aadlike ja mõisnike varandused. Seepärast nad
varjatult lükkasid asja tagant, saades hästi aru,
et punastel on valgekaartlaste purustamiseks
hädasti vaja hankida relvastust ja laskemoona
ning et Lenin loovutab selle nimel kõik.
Tõesti, pärast Tartus sõlmitud rahulepingut
Nõukogude Venemaaga läks kokkuröövitu
läände läbi Eesti, ning Leninile vajalik relvastus tuli samuti läbi Eesti. Selle tehingu tasuks
lubati Eestile 15 miljonit kuldrubla (millise
sousti all, see polegi tähtis).

h

Eesti riikluse seisukohast ülitähtsaks peetava
Tartu rahulepingu originaali säilitatakse
pärast vahepealset Rootsis varjulolekut
Tallinnas Rahvusarhiivi nn kullakambris.
Tähtsaks päevaks, mil möödus 90 aastat
rahulepingu sõlmimisest, otsustati see dokument viia sünnipaika  rahvale vaadata.
Fotol: rahulepingu lõpplehekülje fragment.

Vanemuise 35 asuvas vanas kohtumajas, mis
nõukogude ajal teenis kutseharidust,
paikneb tuba, kus Tartu rahuleping sõlmiti.
Selle hoone esine on saanud olla rahva
paljude mure- ja rõõmumeeleavalduste
paigaks. Pildil on jäädvustatud üks sellistest
sündmustest. Juubelipäeval oli taas väga
paljudel patriootlikku põhjust oma sammud
just siia seada.

Lenin ütles, et Tartu rahulepingul on tohutu ülemaailmne ja ajalooline tähtsust ning et see
tähistab bolevistliku diplomaatia võitu. Ühtlasi
võimaldas see leping bolevikel võita kodusõda
ja luua 1922. aasta lõpul NSV Liit.
Mina pole õpetatud ajaloolane, vaid avaldan
siin oma lihtinimesearvamuse.

Oleg Burov
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Tartus tähistati juubelit paljude üritustega.
Muu hulgas oli Eesti Rahva Muuseumi postimuuseumis kavas postmargi 90 aastat
Tartu rahulepingu sõlmimisest (pildil)
esitlus ning Tartu Linnamuuseumis sai
valmis Tartu rahu kajastav ekspositsioon.

Pankade vastutustundetu üksteisele raha laenamise poliitika
ja valeandmed võlakirjade
reitingute osas suuresti olid
üleilmse majanduskriisi tekke
põhjus. Finantssüsteemi kokkuvarisemise vältimiseks on
valitsused nüüd muutnud raamatupidamisreegleid, lubades
pankadel hoida bilansis nominaalväärtusega edasi võlakirju, mis endise market to market hinnangu järgi oleks väärtusetud. Keskpangad on kommertspankadelt kokku ostnud
nn radioaktiivsed varad (näiteks Euroopa Keskpank 900
miljardi euro eest), pakkudes
asemele peaaegu piiramatus
ulatuses rekordiliselt madala
intressiga krediiti.
Kõik see võimaldab pankadel

näidata oma bilansse puhastena (mida need tegelikult ei
ole) ja tulla juba välja suurte
kasuminäitudega. Ning jätkata pankuritele boonuste maksmist.
Eurotsooni kommertspankade
aruandeid jälgides nende
kasumiosa riikide SKP-s nagu
polekski kriisi kestel langenud. Eriti ilmekas on Suurbritannia näide, kus pangatulude osa SKP-s on varasemalt
3 protsendilt juba tõusnud 6
protsendini (eurotsooni keskmine 2%). Sellelt hiigelkasumilt ei pea nad maksma riigile tulumaksu, sest seaduse
kohaselt saavad nad kasumi
mitme aasta jooksul tasaarveldada kriisi tekkimise hetke
kahjumiga. Ning seda kõike

olukorras, kus Suurbritannia
eelarvedefitsiit oli möödunud
aastal 12% ning jätkub sotsiaalkulutuste ja avalike teenuste kärpimine.
Kokkuvõttes: pankade päästepaketi-poliitika on tõsiselt
vigane! Euroopa riikide valitsused on andnud Euroopas
pankadele päästeaktsiooni käigus kokku üle 3 triljoni euro
ulatuses krediite ja riiklikke
tagatisi, samas seadmata mingeid varasemast karmimaid
mängureegleid. Seda kasutades hakkavadki pankurid
maksumaksjalt saadud raha
arvel jälle boonuseid välja
maksma, samas seades suuri
piiranguid laenude jõudmisele
investeeringuteks reaalmajandusse ja töökohtadesse.
ETUC CRISIS PAPER
2010/2 järgi refereerinud
K. K. (nimi toimetusel teada)

Alguses oli hirm, aga enam ei karda.
Vastukajaks Irja blogiloole Prometheusest (Kn 20. jaanuar)
Meie rahval on tõesti hirm.
Mitmetahuline hirm. Kui ikka
tuleb üks jube kaaren ja hakkab
su maksa nokkima... Ja sellise
hirmu all tuleb nüüd elada?
Miks küll? Ega kõik nii julged
ole kui Irja ja Inno. Selle tõestuseks vahejuhtum trammipeatuses.

Eestis jätkub parempoolne marodöörlus

Nii hullu aega, nagu praegu,
pole Eestis veel olnud, ütles
vanem meesterahvas. Kui
palusin tal pikemalt rääkida,
kuidas varem oli ja mis talle
praegu muret teeb, tegi ta
minekut, silmis kahtlustus, et
äkki olen mingi nuhk. Tal oli
hirm meie politseiriigi ees.
Mind on elus palju kimbutatud, viskas veel käigult
järele.
Millise piirini on viidud või
viiakse üks eesti inimene, kes
tahab teada saada, miks Eestis
ikkagi nii palju rumalusi
tehakse? See tavakodanik, kes
praeguse vabaduse aitas välja
võidelda, uskus südames, et
elu muutub elamisväärsemaks, et ta rahvuskaaslased on
ikka inimesed. Aga ei ole! Ei
saa aru, kas näiteks kapos töötavad tulnukad? Kindlasti
mitte. Ikka mõne meie ema
poeg või tütar. Aga näed, Irjat

tuuseldavad mõnuga, ähvardavad, ajavad hirmu naha
vahele, hävitavad teise elutööd.
Sest tõde ei tohi läbi imbuda
mitte kusagilt. Kas see pole siis
uus totalitaarne reiim, mida
mõni uus kelam kunagi mingis
liidus totalitaarse kapitalismi
nimetuse all hukka hakkab
mõistma?
Kas keegi enam kedagi kaitsta
ei saagi?

Mis rahaga makstakse
kinni?

Kuidagi ei saa aru, kuidas
jätkub raha nii ohtralt sinna,
kuhu vaja pole. Milline eelarve
peab olema sise- ja sõjaministeeriumil, kui neil on ka töötajaid lademes? Pidevalt loeme,
kuidas aastaid makstakse tohutuid koondamistasusid mõnele
kõrgepalgalisele, kes autu
teoga vahele jäänud. Nüüd tekitati tööpuudus ja makstakse
tuhandetele töötutele abirahasid; kuigi nende endi välja
töötatuid, kuid siiski. Kui kaua
võib hoida inimest ilma tööta,
maa ja taeva vahel?
Jah, on ka palju neid, kes on
maksnud kõik viimased aastad
suuri sotsiaalmakse, aga ei saa
kopikatki, kui nad lahti lastakse. Paljud on ka välisriigis
töötanud, aga ei saa midagi,
kuigi EL-is ühised seadused ja

ometi, loogiliselt võttes, inimesel õigus saada. Tehti seadus,
et kui sind ei koondata, s.t ise
ära lähed, ei saa sa midagi.
Omal soovil aga sunnitakse
sind lahkuma, ja kui sa ei taha
ise ära minna, otsitakse mõni
väärtegu külge, näiteks pannakse süüks, et läksid ruumist
välja ja jätsid tule põlema.
Niisugune põnts firmale, tuleb
ikka lahti lasta! Üks mõnitus ja
pettus teise otsa tööinimesega!
Kuhu selle töötutearmee tekitamisega välja tahetakse jõuda?
Mõni ametnik võib end sellel
tandril tegutsedes muidugi
laiaks süüa, aga majandust
nende tegevus ei arenda, varsti
on ka neil peenike peos.
Kus on kange mees Ruudi
Toomsalu, erudeeritud Malle
Salupere, noor ja äge Sirje
Kingsepp!? Vaja oleks veidi
õgvendada
parempoolsete
ajusid. Võiksid kesklastega
koos vahele astuda. Asutada
koos aus ja avameelne ajaleht!
Aidata rahvas välja halvatud
olekust! Võiks juba olla lõpp
rahva vaimu lagastamisel.
Kus on riigimehed? Või
arvavad juba kõik, et las
lennata! Et enam ei aita ei ussiega püssirohi?
Enel Altus, Ida-Virumaa

Tohoo pele!
Hr Aaviksoole on jama selle
õnnetu samba ümber nii harja
hakanud, et võtab isegi
õpetatud pea keerdu. Hakkab
kasvõi rahvast riigist eraldama
või, ennem vastupidi: riigi huvi
olla tema kodanike omast ülem
(vt 25. jaanuari Päevalehest).
Vähema
erudeeritusega
inimesele muutub selline suurustlemine peaaegu farsiks: tea
tonti, mis siis see riik, rahvas
või kodanikkond õieti ongi?
Kes-mis kellest-millest sõltub? Igavene dilemma kanast
ja munast. Rahvas, see nn
kodanik, annabki kellelegi

õiguse olla valitseja, kas või
minister, ja ka ilmselt tahab
teada, kui võimekalt usaldusalune, olgu või kaitseminister, seda vankrit ka veab, et
õigel ajal hobuseid vahetada.
Entsüklopeediagi ütleb, et riik
on ühiskonna (s.t kodanike,
rahva) vajadustest tulenenud
õiguslik organisatsioon ning et
alates 19. sajandist käsitleb
üldine riigiõpetus riigi kolme
olulise tunnusena rahvast, territooriumi ja AVALIKKU
suveräänset võimu.
On selle sambaga kuidas on,
aga isegi need vabaduse
torukellad väljaku teisel nur-

gal pole sellist poolehoidu
pälvinud, kui poolvägisi, üle
paljude peade ponnistatud
rajatis. Kusjuures noored
autorid püüdsid anda parimat,
kui see poleks takerdunud
poliitilistesse võimumängudesse.
Poleks tal mingit viga korralikult ehitatuna, kui ta oleks
pisut õigemas kohas, natuke
väljaspool väljaku argisest
sigrimigrist, kasvõi nõlvaku
võrra kõrgemal. Kust ta ka just
mälestussambana
silma
hakkaks vähemalt möödasõitjaile. Nüüd kaob sammas selle
sinise seina taha, mastide,

postide ja tornide tausta, kui ei
midagi erilist, millest huvituda.
Ei peaks selle sambaloo avalik
hurjutamine viima veel riigi
pööramiseni vaikivasse ajastusse või koguni mingis vormis
totalitarismi. Astume vähemalt
sellestki ämbrist mööda! Eks
see sambaäpardus võtab küll
kui sirbiga mööda mune, aga
ära tuleb kannatada.
Andvat Jumal ameti, andvat ta
ka mõistuse, mida partei mitte
alati ei tee.
Võib-olla ei usalda meie valitud valitsejad Lang, Laar ja
Aaviksoo enam alluvaid ja ka
oma rahvast, kelle leiba söö-

vad, aga kes muud ei teevat, kui
aina simmivat teadagi kellega.
Võetagu ikka hoog maha! Las
rahvas vähemalt haugubki, kui
karavan läheb. Sooja saab ikka,
tegemise rõõm ja mingi kasu ka
riigile, mis ei seisa koos ometi
ainult valitsejaist. Nõrgema
närviga tegelane vaatab ikkagi
enne ringi, kui käe kodanike
taskusse ajab või mingit muud
käkki keerama hakkab, vähemalt
tabatult punastub rediseks.
Väino Ubina,
kodanik lugeja Mustamäelt

Pildil pimendunud Võidusammas. Foto: Tiit Maksim
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Võssotski jätkuvalt ajakohane
Kuulus vene laulja Vladimir Võssotski lõi kunagi ühe
värsivormilise mõistuloo Tõde ja Vale, mida esitas
okudavalikus stiilis. Tänapäeval, mil vale tihti võidutseb tõe üle, mõtleme jälle: maailm ei muutu iial...
RAUL RATMAN
raulratman@hot.ee

Selles loos kõneldakse sellest,
kuidas õrnhing Tõde ehtis end
kaunisse rüüsse ning läks
lohutama vigaseid ja väeteid.
Kasimata Vale-plika meelitas
Tõe-preili enda juurde: tule,
ööbi minu pool! Heauskne
Tõde läkski, pahaaimamatult
uinudes Vale voodis, naeratades unes õndsalt kogu öö.
Kaval Vale tiris kogu teki enda
peale, jättes Tõe külmetama,
haaras Tõe riided, kella ja raha
ning tegi vehkat. Hommikuks
avastas Tõde oma kaotuse.
Keegi oli aga juba Tõe palge
söega määrinud. Ta püüdis
süüdistusi häbelikult tõrjuda,
aga keegi ei kuulanud teda. Tõe
poole lendasid kivid ja kostsid
hüüded: Sa oled häbitu! 
Seda tegi Vale, tema käes on
minu riided, kaitses end Tõde.
Kaks hulgust, keda ta alles eile
oli lohutanud, koostasid juba
protokolli, rahvahulk ässitas
Tõe kallale koera. Et sa siit
kaod! karjuti talle. Kuidas
vaene Tõde ka ei halanud,
miski ei aidanud. Kaua rändas
ta ringi ja kannatas, oli rahata
ja näljas. Jälk Vale varastas
kusagilt hobuse ja ratsutas
uhkel tõutäkul ringi. Tõde aga
pidi peitma end inimeste eest,
käies oma alastuses kõveraid
radu. Mõni narr võitleb ka
tänapäeval õigluse eest, läheb
laulusalm edasi. Juhtub niigi,
et ajapikku hakkab ka puhas
Tõde elama hästi, kui ta on nõus
tegema sedasama, mida teeb
salakaval Vale 

Võssotski vaimsus elab
edasi

Vladimir Võssotski ei vanane
 ta läks rahvale hinge. Tema
luuleridu või laulusõnu võib
kuulda nii kodutu suust kui ka
presidendi kõnes. Teda võib
Venemaal lugeda üheks 20.
sajandi klassikuks kõrvuti
Sergei Jessenini, Vladimir
Majakovski ja Igor Severja-

niniga. Tema laulud kõlavad ka
tänapäeval aktuaalselt. Tegelikult koostas Võssotski nõukogude aja laululise entsüklopeedia.

KUMU auditooriumis
jõuab 5. veebruaril
esmakordselt vaatajate
ette tantsuetendus
"Phaidra". See valmis Mai
Murdmaa, Kaie Kõrbi ja
Rahvusooperi Estonia
ühistööna.

25. jaanuaril saanuks Võssotski
72-aastaseks. Ei kujutagi ette,
missugune olnuks ta selles eas.
Samuti nagu ei oskaks arvata,
kuidas mõjunuks vanade
meestena Byron või Pukin.
Võssotski pojadki (Andrei on
literaat, Nikita näitleja) on juba
vanaisaeas, aga nende isa
igavesti 42...
Ehk oleks Võssotskil tänagi
olnud öelda sõna sekka? Aga
kes teab  võib-olla poleks tal
enam olnud selleks tahtmist,
sest tema võitlus maailma
ilusamaks muuta on olnud ju
asjatu Ehk lahkus ta õigel
ajal? Täitis oma missiooni ja
haihtus taevalaotusse, kus nüüd
temanimeline tähtki...

"Phaidra" põhineb antiikmütoloogial, mida kajastas Euripidese
"Hippolytus". Lavastuses
kõlavad Benjamin Britteni
vokaaltsükkel "Phaidra
laulud" ja nüüdisaegse
kreeka helilooja Xsenakise löökpillimuusika.
Muusika salvestas
Rahvusooperi Estonia
orkester Mihhail Gertsi
juhatusel.
Peale Kaie Kõrbi tantsivad
Estonia solistid Aleksandr
Prigorovski ja Anatoli Arhangelski. Laulud esitab
Juuli Lill.

Võssotski ja Eesti

Eestiga on Vladimir Võssotski
seotud mitmeti, muu hulgas
esinemisega Eesti Televisioonis. Veel siis, kui Venemaal polnud tal olnud veel ühtki ametlikku luuleõhtut. Eetrissejõudmise korraldas tänaseks telepatriarhi seisusesse jõudnud
Mati Talvik.
Paar aastat tagasi esietendus
Tallinnas
koreograafiline
näitemäng Võssotski laulude
ainetel. Selle lavastas laste balletitrupp Rada, mille juhendajaks Anella Makarova.
Lavaseade on omas anris
unikaalne  sel pole analoogi
kogu maailmas. Lavastuslikke
stseene on Võssotski lauludest
varemgi tehtud, aga see, et laule
väljendataks tantsu abil, on
teatrimaailmas üliharv nähtus.
Eluajal ei õnnestunudki Võssotskil välja anda oma raamatut. Kuid see-eest pandi
tema luuleridu isegi kõrgetele
mägedele: Mägedest kõrgemad võivad olla vaid mäed
ise...

Lavastuse kujundus koreograaf-lavastajalt Mai
Murdmaalt, keda konsulteeris tema vend,
tänaseks meie hulgast
lahkunud tuntud arhitekt
Allan Murdmaa.

Paljudele rahvastele kehastab Vladimir Võssotski vabaduselaulikut. Eestlastelgi on olnud
suurepäraseid muusikuid, kelle looming on läinud rasketel ja murrangulistel aegadel rahva
hinge. Ka praegune olukord  üle 100 000 töötu, suur hulk vaesuses elavaid lapsi, välismaale
pagevad eestlased  võiks mõnd noorema põlvkonna laulumeistrit inspireerida. Kus on meie
tänapäevased Võssotskid? Praegusaja kuulsad artistid, olgu Smilers või Tanel Padar, viljelevad küll heakõlalisi laule, kuid sõnad neis on pahatihti sisutühjad.
Raul RATMAN on populariseerinud Vladimir Võssotski loomingut Eestis jm alates
1993. aastast. Tema artiklid
poeedi loomingust, intervjuud
poeedi ühe abikaasa Ljudmila
Abramova ja poja Nikita
Võssotskiga on ilmunud kohalikes ja üleriigilistes ajalehtedes, aga ka Iirimaa ja
Inglismaa vene emigrantide

väljaannetes
Russkoje
Slovo ja Naa Gazeta,
samuti mitmes ajakirjas.
Vt google.ru , google.ee /Raul
Ratman/.
Aastail 19921999 Ratman
koostas ja avaldas raamatuid
Võssotski elust ja loomingust.
Ta palub kõigil, kel on olnud
isiklikke kokkupuuteid poeediga, olgu need ükskõik kui

Üheks selliseks on suitsukatte-meetod. Juhtus, et noor
töötu mees, kellel tegelikult
väga hea haridus inglise keele
alal, soovis erialase töö puudumisel asuda tööle elektroonikakaupluses. Tööpakkumises seisis kirjas, et kuna kauplust
külastab palju välismaalasi, on
keeleoskus vajalik. Tehti siis
noormehele keeletest ja kiideti,
et oi kui head tulemused. Aeg
läks, aga tööle ei saanud.
Lõpuks tuli vastus, et nad leidsid parema keeleoskaja ja sobivama kandidaadi. Mõni aeg
hiljem läks toosama noormees
sinna kauplusesse kliendina ja
nägi, et leti taga on kena neiu,
kes hüüdis ühel hetkel tagaruumi: Öelge, kuidas on inglise
keeles kaksteist!? Järeldus:

töötaja oli juba olemas, kuid
petteks korraldati ikkagi ka
konkurss.
Järgmine viga või ka hoolimatus, kuidas soovite, on tööandja
soov saada kogemustega töötajat. Neid kuulutusi kohtab
ikka ja jälle. Samas on noori,
kes soovivad saada tööd õpitud erialal. Kuid takistuseks
on, et kui kogemusi pole noorel
haritud inimesel kohe ette näidata, siis lüüakse tema ees uks
kinni. Ja nii on väga palju juhtumeid. Täiesti õigustatult
küsis ühes noorte TV-saates
üks vene keelt kõnelev neiu
tööandjate esindajalt, kui
teemaks tuli just seesama
kogemuste
omandamine:
Kust ma saan neid kogemusi
omandada, kui mind ei võeta

kuhugile tööle?! Kool ei
anna, hoolimata praktikakursusest, täit töökogemust.
Kogemused tekivad vaid töötades, mitte kooliskäimisest
ega ka lihtsalt istumisest.
Igatahes ei saanud see neiu
oma küsimusele korrektset
vastust.
Kolmas, mis tööturgu mõjutab,
on eelarvamused. Meie rahva
hulgas on ikka ja jälle neid, kes
on kinni stereotüüpides, et teatud haridusega ja mingi tööala
inimesed on kas nii- või teistsugused, halvimal juhul muidugi täiesti ebanormaalsed.
Üks poiss, kes oli lõpetanud
balletikooli, omal erialal tööle
ei asunud ja astus ülikooli.
Lõpetanud selle, läks ta
töövestlusele ühe tööandja

Armastuse saatuslikust
jõust kõneleva lavastuse
peategelane Phaidra on
armunud oma mehe
poega, kes tema tunnetele ei vasta.

põgusad (kas või vaid lillepoes
koos sabas seistud), anda endast teada meiliaadressil.
Vastutasuks saab raamatu Ja
verju v nau obtuju zvezdu
/Usun meie ühisesse taevatähte/.
Üks viimaseid pilte Vladimir
Võssotskist.
Foto Raul Ratmani arhiivist

Haridusest, tööst ja eelarvamustest
Tööturg on maailmas selline
nagu ta on. Kellel õnnestub
saada tööle kohe, kellel mitte.
On paindlikke ja jäiku tööturge.
Mõjuvahendeid ja -viise on
palju. Kuid tihtipeale kujundavad tööturgu harid(t)us ja
eelarvamused.
Miks just need kaks faktorit?
Esimese puhul on asi selge.
Ilma vastava hariduseta ei saa
erialast tööd.
Kunagi toodi meedias esile juhtum, kus kokakohta soovinul
polnud kokandusalast väljaõpet. Muidugi seda tööd see
isik ei saanud. Kuid on ka
vastupidiseid juhtumeid 
töökoha saab too, kes tegelikult
pole üldse selle ala inimene,
kuid keda on aidanud
mõningad kaasfaktorid.

Kaie Kõrbi ja
Mai Murdmaa
"Phaidra":
armastuse
saatuslik jõud

juurde. Kõik sujus kenasti, kuni vestlust läbi viiv personalitöötaja küsis tema hariduse
kohta. Muidugi rääkis noormees, et ta on lõpetanud ka balletikooli. Seepeale oli personalitöötaja ilme järsult muutunud ja ta lausus: Pederaste
me tööle ei võta! Ja see pole
ainus eelarvamus või stereotüüp, mida kasutatakse.
Need näited siin on vaid
üksikud. Tegelikkuses on neid
veel ja veel. Kui tööandjad
ütleksid lahti oma tabudest,
dogmadest ja tihtipeale ka
laiskusest, oleks meie tööturg
palju paremas seisus ja paljud
ei peaks minema välismaale
tööd tegema.
Robert Kallasmaa, Tallinn

Kaie Kõrb Suure-Jaani
kirikus muusikapäevadel.
Foto Artur Kapi Ühingu
kodulehest

Etendused:
5., 7., 8., 14. ja
15. veebruaril,
15. ja 16.
märtsil
ning
9. aprillil
KUMU-s.
Age Raa,
Eesti Ajakirjanike Liidu
liige
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dokkaader 7915 km
23:10
Telelavastus Wikmani
poisid, 1
23:45
Mullast oled sa
võetud...
00:40
Homne kava
00:41
ERR uudised
REEDE
16:44
16:45
17:15
17:40

12.02
Tänane kava
Tagatargemad*
Miljon senti
Animaliaavad sigade
lauakommete üle

18:05
18:50
19:19
19:20
19:30
20:00
20:25
21:00
21:15
21:25
22:15
22:45
00:35
01:48
01:50

3. veebruar 2010

Lasteekraan. Saame
kokku Tomi juures*
Inami: Saladus
Õhtune kava
Aktuaalne kaamera
(viipekeeles)
Aktuaalne kaamera
(vene keeles)
Sind otsides (vene
keelsete subtiitritega)
Piiri pääl: Paganamaalt
Litsmetsa
Pehmed ja karvased
Minuscule
Kelmid ja pühakud
Fawlty Towers
dokkaader 7915 km
Bob Marley. "Live at the
Rainbow"
Homne kava
ERR uudised

LAUPÄEV 13.02
08:59
Tänane kava
09:00
Osoon (ETV 2008)
09:30
Ajalik ja ajatu
10:00
OP!*
10:30
MI*
10:55
Batareja*
11:25
Martin Scorsese.
Helisse lõimitud tunded
12:20
Verbier Festival 2007
13:15
Piiri pääl: Paganamaalt
Litsmetsa (venekeelsete subtiitritega)
13:45
Kaevutee: Aastapäev
14:10
Püha Susanna ehk
meistrite kool
15:35
Laulud lumes
15:55
Talujutud maa ja taeva
vahel
16:40
Meelte maailm
16:55
Rännud Kersnaga
17:30
Lastefilm Kääbus Nina
19:00
Tweenie-põngerjad
19:19
Õhtune kava
19:20
Aktuaalne kaamera
(viipekeeles)
19:30
Aktuaalne kaamera
(vene keeles)
19:40
Vancouveri OM
21:35
Doonau (ETV 2000)
21:55
Loomise laul
22:10
Ob-la-di, Ob-la-da
23:00
Öised lood
23:35
Tartu
levimuusikapäevad
00:09
Homne kava
00:11
ERR uudised
PÜHAPÄEV 14.02
06:58
Tänane kava
07:00
Vancouveri OM
08:35
Eesti lood
09:05
Osoon
09:30
Agu Sihvka annab aru
10:00
AegRuum Imeline
inimkeha, 1/3
10:50
Bionina (Eesti 2008)*
11:15
Telegeen (ETV 2000)*
11:40
Vita brevis: Võim
12:20
Vancouveri OM
15:05
Imet püüdmas
15:50
Tiim (Eesti 2006)*
16:50
Laskesuusatamine
17:00
Osoon
17:30
Lasteetendus Kolm
karu
18:30
Muumioru lood
18:55
Jupstigi!
19:19
Õhtune kava
19:20
Aktuaalne kaamera
(viipekeeles)
19:30
Aktuaalne kaamera
(vene keeles)
19:45
Rudolf ja Irma
00:29
Homne kava
00:31
ERR uudised

KANAL 2
ESMASPÄEV 08.02
6:00
Eestlane ja venelane
6:25
Joonissari Imelised
salasõbrad
6:45
Joonissari Dexteri
laboratoorium
7:10
Joonissari Chip ja Dale
7:30
Joonissari Pardilood
8:00
Reporter*
9:00
Tee õnnele*, 369
10:00
Armastuse nimel* 109
11:00
Kodus ja võõrsil, 4643
12:00
Ärapanija*
12:30
Tähed muusikas*
13:30
Komissar Rex
14:25
Lastega kodus
15:00
Rubi, 69/115
16:00
Armastuse nimel 110
17:00
Tee õnnele, 370
17:55
Kodus ja võõrsil, 4645
19:00
Reporter
20:00
Võsareporter
20:35
Ellujääja
21:10
Meeleheitel
koduperenaised
22:05
Meedium
23:00
Kaks ja pool meest
23:30
Pussycat Dolls esitleb
0:25
Euroopa pokkeriturnee
1:20
Ärapanija*

1:50
3:30
4:20
4:35

Komissar Rex*
Reporter*
Mootorite maailmas*
Mängufilm Rosamunde
Pilcher - Otsustavad
tunnid*

TEISIPÄEV 09.02
6:00
Eestlane ja venelane
6:25
Joonissari Imelised
salasõbrad
6:45
Joonissari Dexteri
laboratoorium
7:10
Joonissari Chip ja Dale
tõttavad app
7:30
Joonissari Pardilood
8:00
Reporter*
9:00
Tee õnnele*, 370
10:00
Armastuse nimel* 110
11:00
Kodus ja võõrsil, 4645
12:00
Võsareporter*
12:35
Meedium*
13:30
Komissar Rex
14:25
Lastega kodus
15:00
Rubi, 70/115
16:00
Armastuse nimel 111
17:00
Tee õnnele, 371
17:55
Kodus ja võõrsil, 4647
19:00
Reporter
20:00
Krimi
20:30
Ülisalajane
21:30
Mängufilm
Tänavavõitleja
23:25
Terminaato
0:20
Supernatural
1:15
Kaks ja pool meest*
1:40
Komissar Rex*
2:30
Tuvikesed
3:20
Võsareporter*
3:45
Reporter*
4:35
Mängufilm Buddy*
KOLMAPÄEV 10.02
6:00
Eestlane ja venelane
6:25
Joonissari Imelised
salasõbrad
6:45
Joonissari Dexteri
laboratoorium
7:10
Joonissari Chip ja Dale
tõttavad appi
7:30
Joonissari Pardilood
8:00
Reporter*
9:00
Tee õnnele*, 371
10:00
Armastuse nimel*, 111
11:00
Kodus ja võõrsil, 4647
12:00
Krimi*
12:30
Ülisalajane*
13:30
Komissar Rex
14:25
Lastega kodus
15:00
Rubi, 71/115
16:00
Armastuse nimel, 112
17:00
Tee õnnele, 372
17:55
Kodus ja võõrsil, 4649.
19:00
Reporter
20:00
RD: Loomahullud
21:00
Unelmatelaev - Las
Vegas, 1/2.
22:00
Jälgi jätmata
22:55
Vahelevõtja
23:55
Las Vegas
0:50
Komissar Rex*
1:40
Tuvikesed
2:30
Rooli võim*
2:55
Krimi*
3:20
Reporter*
4:10
Mängufilm Murtud lilled
NELJAPÄEV 11.02
6:00
Eestlane ja venelane
6:25
Joonissari Imelised
salasõbrad
6:45
Joonissari Dexteri
laboratoorium
7:10
Joonissari Chip ja Dale
tõttavad appi
7:30
Joonissari Pardilood
8:00
Reporter*
9:00
Tee õnnele*, 372
10:00
Armastuse nimel* 112
11:00
Kodus ja võõrsil, 4649
12:00
Pehmed ja karvased*
12:30
Unelmatelaev - Las
Vegas*, 1/2.
13:30
Komissar Rex
14:25
Lastega kodus
15:00
Rubi, 72/115
16:00
Armastuse nimel 113
17:00
Tee õnnele, 373
17:55
Kodus ja võõrsil, 4651
19:00
Reporter
20:00
Väljalend
20:30
Komissar Rex
21:30
Mängufilm Suur Stan
23:35
Mängufilm Pikk
nädalavahetus
1:10
Komissar Rex*
2:00
Tuvikesed
2:50
Kodusaade*
3:25
Hooaeg*
4:00
Reporter*
4:50
Kokasaade - Lusikas*
5:35
Dokumentaalfilm
Prohvet
REEDE 12.02
6:00
Eestlane ja venelane
6:25
Joonissari Imelised
salasõbrad
6:45
Joonissari Dexteri
laboratoorium
7:10
Joonissari Chip ja
Dale tõttavad appi
7:30
Joonissari 101

8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
12:30
13:30
14:25
15:00
16:00
17:00
17:55
19:00
20:00
22:20
0:35
2:15
3:05
3:55
4:45

dalmaatsia koera
seiklused
Reporter*
Tee õnnele*, 373
Armastuse nimel* 113
Kodus ja võõrsil, 4651
Ellujääja
RD: Loomahullud*
Komissar Rex
Lastega kodus
Rubi, 73/115
Armastuse nimel 114
Tee õnnele, 374
Kodus ja võõrsil, 4653
Reporter
Mängufilm
Kõrilõikajate saar
Mängufilm
Treeningpäev
Mängufilm Õuduste
planeet
Komissar Rex*
Tuvikesed
Reporter*
Mängufilm
Armastuslaul Bobby
Longile

LAUPÄEV 13.02
6:40
Reporter*
7:35
Mängufilm Olseni
kaksikud
9:15
Kokasaade - Lusikas
10:00
Rooli võim
10:30
Kodusaade
11:15
Hooaeg
12:00
Subboteja Saatejuhid
13:00
Mootorite maailmas
13:20
Mängufilm Sandarm ja
sandarmipreilid
15:15
Meeleheitel
koduperenaised
16:10
Kõmutüdruk
17:05
Mängufilm
Rosamunde Pilcher Teine võimalus
19:00
Reporter+
19:35
Pehmed ja karvased
20:05
Tähed muusikas
21:05
Mängufilm Kaksikud
23:05
Mängufilm
Uudisteankur
1:00
Mängufilm Hokibeibed
2:25
Mängufilm Riskibisnes
4:05
Reporter+*
4:35
Krimi*
5:00
Mängufilm Minu elu
PÜHAPÄEV 14.02
7:00
Rooli võim*
7:25
Joonissari Oravapoiss
7:50
Joonissari Lazlo
laager
8:15
Joonissari Johnny
Bravo
8:40
Joonissari Miki Hiir
9:05
Lastega kodus*
11:00
Väljalend*
11:30
Pehmed ja karvased*
12:00
Tähed muusikas*
13:00
Ellujääja
13:35
Mängufilm Eile
sündinud
15:25
Mängufilm Peaaegu
kangelased
17:05
Mängufilm
Rosamunde Pilcher Kaks õde
19:00
Reporter+
19:35
Ärapanija
20:05
Mängufilm Oceani
kaksteist
22:30
Mängufilm Shaft
0:20
Mängufilm Kriminaal
1:50
Meedium
2:30
Reporter+*
3:00
Mängufilm Sandarm ja
sandarmipreilid*
4:35
Mängufilm
Rosamunde Pilcher Teine võimalus*

KANAL 11
ESMASPÄEV 08.02
6:10
Uudised vene keeles
6:25
Victoria*, 66/171
7:10
McLeodi tütred*
8:00
Saint Tropez*, 420/464
9:00
Oprah*
9:45
Top Shop
10:00
Victoria, 67/171
10:55
Ärapanija
11:25
Austraalia
supermodell*
12:30
Tähed muusikas*
13:25
Top Shop
13:40
Inga Lindström Suvilas*
15:20
Tee õnnele, 170
16:10
Saint Tropez, 421/464
17:10
McLeodi tütred:
18:00
Meedium
18:50
Kaks kanget - Eesti
rekordid
19:20
Austraalia supermodell
20:25
Oprah
21:15
Lähedaste jälgedes
21:40
Nii heas kui halvas!
22:05
Keskpäevased röövid
23:00
Põrgulikud pruudid 3
23:45
Meedium*

0:35
1:25
5:00

Reporter
Night Chat
After Chat

20:25
21:15
22:55

Oprah
Mängufilm Seotud
Mängufilm Sinisesse
sügavikku
Meedium*
Reporter
Night Chat
After Chat

TEISIPÄEV 09.02
6:10
Uudised vene keeles
6:25
Victoria*, 67/171
7:10
McLeodi tütred*
8:00
Saint Tropez*, 421/464
9:00
Oprah*
9:45
Top Shop
10:00
Victoria, 68/171
10:50
Kodusaade*
11:30
Austraalia
supermodell*
12:25
Kokasaade - Lusikas*
13:15
Top Shop
13:30
Mängufilm Kuulikindel
munk*
15:20
Tee õnnele, 171
16:10
Saint Tropez, 422/464
17:10
McLeodi tütred
18:00
Meedium
18:50
Kaks kanget - Eesti
rekordid
19:20
Austraalia supermodell
20:25
Oprah
21:15
Coleeni kaunitarid
22:05
Aafrika südames
22:55
Dexter
23:55
Meedium*
0:40
Reporter
1:30
Night Chat
5:00
After Chat

0:45
1:30
2:15
5:00

KOLMAPÄEV 10.02
6:10
Uudised vene keeles
6:25
Victoria*, 68/171
7:10
McLeodi tütred*
8:00
Saint Tropez*, 422/464
9:00
Oprah*
9:45
Top Shop
10:00
Victoria, 69/171
10:50
Hooaeg*
11:30
Austraalia
supermodell*
12:25
Briti selgeltnägijate
tuleproov*
13:15
Top Shop
13:30
Keskpäevased röövid*
14:25
Lähedaste jälgedes*
14:50
Nii heas kui halvas!*
15:20
Tee õnnele, 172
16:10
Saint Tropez, 423/464
17:10
McLeodi tütred
18:00
Meedium
18:50
Kaks kanget - Eesti
rekordid
19:20
Austraalia supermodell
20:25
Oprah
21:15
Toiduhullud
22:20
Meie salajane elu
23:10
Kuulsuste
ekstreemsused
0:00
Meedium*
0:40
Reporter
1:30
Night Chat
5:00
After Chat

PÜHAPÄEV 14.02
8:05
Uudised vene keeles
8:35
Top Shop
8:50
Inga Lindström Svenaholmi saladus*
10:30
Top Shop
10:45
Kodusaade
11:30
Nigella ampsud
12:05
Kokasaade - Lusikas
12:55
Hooaeg
13:35
Oprah*
17:35
Kuulsuste
ekstreemsused*
18:25
Toiduhullud*
19:30
Briti selgeltnägijate
tuleproov*
20:25
Tähed muusikas
21:15
Mängufilm Sa kuulud
mulle
23:10
Coleeni kaunitarid*
23:55
Lähedaste jälgedes*
0:20
Nii heas kui halvas!*

NELJAPÄEV 11.02
6:10
Uudised vene keeles
6:25
Victoria*, 69/171
7:10
McLeodi tütred*
8:00
Saint Tropez*, 423/464
9:00
Oprah*
9:45
Top Shop
10:00
Victoria, 70/171
10:50
Nigella ampsud*
11:20
Austraalia
supermodell*
12:25
Põrgulikud pruudid 3*
13:15
Top Shop
13:30
Aafrika südames*
14:25
Coleeni kaunitarid*
15:20
Tee õnnele, 173
16:10
Saint Tropez, 424/464
17:10
McLeodi tütred
18:00
Meedium
18:50
Kaks kanget - Eesti
rekordid
19:20
Austraalia supermodell
20:25
Oprah
21:15
Mängufilm Amelie
23:20
Ärapanija*
23:50
Meedium*
0:35
Reporter
1:25
Night Chat
5:00
After Chat
REEDE 12.02
6:10
Uudised vene keeles
6:25
Victoria*, 70/171
7:10
McLeodi tütred*
8:00
Saint Tropez*, 424/464
9:00
Oprah*
9:45
Top Shop
10:00
Victoria, 71/171
10:50
Ostuhetk
11:20
Austraalia
supermodell*
12:20
Meie salajane elu*
13:15
Top Shop
13:30
Kuulsuste
ekstreemsused*
14:20
Toiduhullud*
15:20
Tee õnnele, 174
16:10
Saint Tropez, 425/464
17:10
McLeodi tütred
18:00
Meedium
18:50
Kaks kanget - Eesti
rekordid
19:20
Austraalia supermodell

telekava 11
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LAUPÄEV 13.02
7:35
Uudised vene keeles
8:05
Top Shop
8:20
Mängufilm Amelie*
10:30
Top Shop
10:45
Nii heas kui halvas!*
11:15
Lähedaste jälgedes*.
11:45
Mängufilm Seotud*
13:30
Mängufilm Suur
sekeldus
15:05
Keskpäevased röövid*
16:05
Aafrika südames*
17:00
Meie salajane elu*
17:55
Põrgulikud pruudid 3*
18:45
Coleeni kaunitarid*
19:35
Ellujääja
20:05
Inga Lindström Svenaholmi saladus
21:45
Briti selgeltnägijate
tuleproov
22:40
Dexter*
23:40
Naiste salajased elud:
0:30
Reporter+
1:00
Night Chat
5:00
After Chat

TV 3
ESMASPÄEV 08.02
06.15
Multifilm Yu-Gi-Oh GX
06.40
Multifilm Mikihiir ja
sõbrad
07.05
Multifilm Winxid
07.30
Multifilm Mehed
mustas
08.00
Taltsutamatu hing*
08.55
Kirgede torm*
09.50
Vaprad ja ilusad*
10.15
Õhtusöök viiele*
10.45
Zorro
11.40
Top Shop
12.10
Kättemaksukontor
13.10
Monk: Hr Monk
14.05
Hull sinu järele
14.35
Metsik Põhjala
15.35
Kodu keset linna
16.35
Taltsutamatu hing
17.30
Vaprad ja ilusad
17.55
Kirgede torm
18.55
TV3 uudised
19.30
Õhtusöök viiele
20.00
Kõige naljakamad
koduvideod
20.35
Raport
21.05
C.S.I. kriminalistid
22.00
Mängufilm Väike Miss
Päikesepaiste
00.00
C.S.I. kriminalistid
00.55
Miami Vice
01.50
Hopkins
02.40
Telejazz Live
04.50
Raport*
05.15
Õhtusöök viiele*
05.45
TV3 uudised*
TEISIPÄEV 09.02
06.15
Multifilm Yu-Gi-Oh GX
06.40
Multifilm Mikihiir ja
sõbrad
07.05
Multifilm Winxid
07.30
Multifilm Mehed
mustas
08.00
Taltsutamatu hing*
08.55
Kirgede torm*
09.50
Vaprad ja ilusad*
10.15
Õhtusöök viiele*
10.45
Zorro
11.40
Top Shop
12.10
C.S.I. kriminalistid
13.10
Maatohter
14.05
Hull sinu järele
14.35
Metsik Põhjala
15.35
Kodu keset linna
16.35
Taltsutamatu hing
17.30
Vaprad ja ilusad
17.55
Kirgede torm
18.55
TV3 uudised
19.30
Õhtusöök viiele

20.00
20.30
21.25
23.20
00.15
01.10
01.35
02.05
04.20
04.50
05.15
05.45

Kaua võib
Dr House
Mängufilm
Daredevil - kartmatu
tasuja
C.S.I. kriminalistid
NCIS: Kriminalistid
Kaua võib*
Stop!*
Telejazz Live
Stop!*
Kaua võib*
Õhtusöök viiele*
TV3 uudised*

KOLMAPÄEV 10.02
06.15
Multifilm Yu-Gi-Oh GX
06.40
Multifilm Mikihiir ja
sõbrad
07.05
Multifilm Winxid
07.30
Multifilm Mehed mustas
08.00
Taltsutamatu hing*
08.55
Kirgede torm*
09.50
Vaprad ja ilusad*
10.15
Õhtusöök viiele*
10.45
Zorro
11.40
Top Shop
12.10
Dr House
13.10
Maatohter
14.05
Hull sinu järele
14.35
Metsik Põhjala
15.35
Kodu keset linna
16.35
Taltsutamatu hing
17.30
Vaprad ja ilusad
17.55
Kirgede torm
18.55
TV3 uudised
19.30
Õhtusöök viiele
20.00
Supersuur ja
piitspeenike
20.55
Kondid
21.50
Põgenemine
22.45
Top Gear
23.45
Shark
00.35
Jericho
01.25
Kuni surm meid
01.50
Top Gear*
02.45
Telejazz Live
04.50
Stop!*
05.15
Õhtusöök viiele*
05.45
TV3 uudised*
NELJAPÄEV 11.02
06.15
Multifilm Yu-Gi-Oh GX
06.40
Multifilm Mikihiir ja
sõbrad
07.05
Multifilm Winxid
07.30
Multifilm Mehed mustas
08.00
Taltsutamatu hing*
08.55
Kirgede torm*
09.50
Vaprad ja ilusad*
10.15
Õhtusöök viiele*
10.45
Zorro
11.40
Top Shop
12.10
Supersuur ja
piitspeenike
13.10
Kondid
14.05
Hull sinu järele
14.35
Metsik Põhjala
15.35
Kodu keset linna
16.35
Taltsutamatu hing
17.30
Vaprad ja ilusad
17.55
Kirgede torm
18.55
TV3 uudised
19.30
Õhtusöök viiele
20.00
Stiilipäevik
20.30
Brigaad 3
21.30
Värske Ekspress
22.30
Grey anatoomia
23.25
Päästjad: Piin
00.20
Vastasseis
01.10
Jäljetult kadunud
01.55
Värske Ekspress*
02.50
Telejazz Live
04.50
Stiilipäevik
05.15
Õhtusöök viiele*
05.45
TV3 uudised*
REEDE 12.02
06.15
Multifilm Yu-Gi-Oh GX
06.40
Multifilm Mikihiir ja
sõbrad
07.05
Multifilm Winxid
07.30
Multifilm Mehed mustas
08.00
Taltsutamatu hing*
08.55
Kirgede torm*
09.50
Vaprad ja ilusad*
10.15
Õhtusöök viiele*
10.45
Zorro
11.40
Top Shop
12.10
Värske Ekspress*
13.10
Brigaad 3*
14.05
Hull sinu järele
14.35
Metsik Põhjala
15.35
Kodu keset linna
16.35
Taltsutamatu hing
17.30
Vaprad ja ilusad
17.55
Kirgede torm
18.55
TV3 uudised
19.30
Õhtusöök viiele
20.00
NCIS: Kriminalistid
20.55
Mängufilm Palja
relvaga
22.35
Mängufilm Surra
noorelt
00.40
Mängufilm Kaukaasia
vang ehk uriku uued
seiklused
02.05
Mängufilm Tornaado
03.35
NCIS: Kriminalistid:
04.20
Head isu*
04.45
Õhtusöök viiele*
05.10
TV3 uudised*

LAUPÄEV 13.02
05.40
Kirgede torm
07.20
Multifilm Rähn Woody
07.45
Multifilm Phineas ja
Ferb
08.10
Multifilm Lõvikuningas
Timon ja Pumba
09.00
Multifilm Bakugan
09.30
H2O - Merineitsid
10.00
Head isu
10.30
Stiilipäevik
11.00
Nurgakivi
11.30
Naistemaailm
12.00
Grey anatoomia: Iha*
13.00
Brigaad 3*
14.00
Mängufilm Lend
unelmate maale
16.15
Mängufilm Suzanne'i
päevik Nicholas'le
18.00
Maatohter
18.55
TV3 uudised.
19.30
Vilde tee
20.25
Mängufilm Pruudi isa II
22.25
Mängufilm Kuus päeva,
seitse ööd
00.20
Mängufilm Sihikul
Sinatra
02.10
Mängufilm Armastus ja
tuvid
03.55
Vilde tee*
04.45
Head isu*
05.10
TV3 uudised.
Nädalalõpp*
PÜHAPÄEV 14.02
05.40
Kirgede torm
07.20
Multifilm Rähn Woody
07.45
Multifilm Phineas ja
Ferb
08.10
Multifilm Lõvikuningas
Timon ja Pumba
09.00
Multifilm Bakugan
09.30
H2O - Merineitsid:
Nägemused
10.00
Mängufilm
Platsikuninga pojad
11.35
Vilde tee*
12.30
Kõige naljakamad
koduvideod*
13.25
Stop!
14.00
Mängufilm Niiluse
kalliskivi
16.00
Laulud tähtedega 2008
18.00
Maatohter
18.55
TV3 uudised.
Nädalalõpp
19.15
Mida toob tiigriaasta?
19.30
Monk: Hr Monk ja ime
20.25
Kättemaksukontor:
Härra Hurmur 2
21.20
Mängufilm Kõiges on
süüdi Mary
23.35
Mängufilm Jää
01.20
NCIS: Kriminalistid:
Tunnistaja
02.10
Telejazz Live
04.25
NCIS: Kriminalistid:
Tunnistaja*
05.15
Nurgakivi*
05.45
TV3 uudised.
Nädalalõpp*

22:10
22:50

majanduskonverents
Kuldkalake 2008
Info TV

NELJAPÄEV 11.02
09:00
Info TV
18:30
Loomade keel.
Dokumentaalfilm
19:00
BIG Kuldliiga etapp
2009
19:25
Vastuargument 4/2008
20:05
Lumelaud 09
20:50
Eestlaste sajand
Tallinnas.
Dokumentaalfilm
21:40
Eesti Poks 100 Kolme
muusiku poksiturniir
22:10
TeleTallinn* Stuudios
on Tallinna linnapea
Edgar Savisaar
23:10
Info TV
REEDE 12.02
09:00
Info TV
18:00
Teaduse saladused
18:30
Eesti Ajalehtede Liidu
meediakonverents.
Masu ja meedia.
Arutlusringi juhib Ainar
Ruussaar.
19:15
Teaduse saladused.
19:45
Diskussioonisaade
Vastuargument.
Ajakirjandusest.
Stuudios on
meediaasjatundjad.
21:15
Loomade

21:45
22:05
22:25

keel.Dokumentaalfilm
Pealinnapilt
Spordilood
Info TV

LAUPÄEV 13.02
09:00
Info TV
18:30
Tallinna päev 2008
19.00
Eesti Meistrivõistlused
Ladina-Ameerika
tantsudes 2010
22:00
Kuldkalake 2008
22:40
Info TV
PÜHAPÄEV 14.02
09:00
Info TV
18:30
Eestlased Ameerikas,
17/26*
19:00
Kodumets, 05/20*
19:30
Eesti Ajalehtede Liidu
meediakonverents.
Masu ja meedia.
President T.H.Ilvese
esinem ine: "
Demokraatia kriis ja
ajalkirjandus"
20:15
Ajakirjanduskommentaar
Toomas Alatalult
20:30
Spordilood
20:55
"Avalik ruum" 4 /
Andres Raid,
Ülo Vooglaid
21:35
Firmaspordi talimängud
2009
22:05
Estoloppet 09
22:25
Info TV

TÄHELEPANU,

telekavade austajad!
Kesknädala toimetus jätkab

telekavade trükkimist

kuni 1. juulini 2010,
kui kogu Eesti läheb üle
digitelevisioonile.

Hiljemalt juulist alates näete kõikide
kanalite telekavasid koduselt
teleriekraanilt.
Otsige ja leidke vastav nupp
oma tv-puldilt!
Küsige abi!
Kn toimetus

TV14
ESMASPÄEV 08.02
09:00
Info TV
18:35
Kuldkalake 2008
19:15
Eestlased Ameerikas,
17/26
19:45
Tule metsa 4
20:10
Pealinnapilt
20:35
Spordilood
21:00
Estoloppet 09 Tartu
maraton
21:20
Keskerakonna
majanduskonverents
22:50
Talv Tallinnas
23:10
Info TV
TEISIPÄEV 09.02
09:00
Info TV
18:35
Pealinnapilt*
19:00
Diskussioonisaade
Vastuargument.
Ajakirjandusest.
Stuudios on
meediaasjatundjad.
20.30
Mehed ei nuta 2009/3*
21.00
Kunstimaailma
meistriteoseid
21.30
Eesti Ajalehtede Liidu
meediakonverents.
Masu ja meedia.
Majandusminister
Juhan Partsi esinemine:
22:15
Tule metsa 3*
22:40
Pealinnapilt*
23:05
Info TV
KOLMAPÄEV 10.02
09:00
Info TV
18:30
Teaduse saladused*
19:00
Spordilood*
19:25
Ruudulipp 2009/4
19:50
Kuidas Kapitalism
Tartusse tuli e Tiidu
suits. Dokumentaalfilm
20:40
Keskerakonna

MTÜ KESKPÄEV tähistab 5. aastapäeva

Laupäeval, 6. veebruaril kell 12.00
Haabersti Vaba Aja Keskuses
(Ehitajate tee 109 A2)

Varugem aega! Palume kindlasti registreerida
hiljemalt 3. veebruaril
tel 655 00 80 ja 53 33 73 60

Kohtumised Tartus
Neljapäeval, 4. veebruaril kell 14
professor Olev Raju Tartu linna eelarvest
Teisipäeval, 9. veebruaril kell 16-18
võtavad valijaid vastu linnavolikogu liikmed
Jevgenija Lindevaldt ja Olev Raju.

Kõik huvilised on oodatud Ülikooli tn 12, III korrus.

Neljapäeval, 11. veebruaril kell 14
Tartu Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Senta Michelson
Puuetega inimeste rehabilitatsioonist
ja kohaliku omavalitsuse abist puuetega inimestele.
Kohtumine haridusosakonna saalis, Raekoja plats 12.

12 varia

KESKNÄDAL

3. veebruar 2010

Nädala juubilar NELLI PRIVALOVA 65
liige Nelli Privalova laskmisvõitlusel paljudest meeskolleegidest, sealhulgas ka endisest
kaitseministrist Sven Mikserist, parema tulemuse. Põhjus
oli imelihtne: Nelli kuulus 15
aastat Eesti laskmiskoondisse
ja oli mitmekordne NSV Liidu
meister. Tollal pidi koondise
koosseisus olema vähemalt üks
naine, ja Nelli oligi Eesti laskjate au ja uhkus. Laskmine oli
Nelli jaoks peresport  tema isa
ja vend olid samuti sel spordialal Liidu meistrid, ema kuulus aga laskekohtunike kolleegiumisse. Muide, Nelli isa
rajas Tallinnasse esimese professionaalse lasketiiru. Nende
pere saavutused on kantud Eesti
spordientsüklopeediasse. Nii et
tulevasele NSV Liidu meistersportlasele oli juba lapsepõlvest
ette nähtud tiiru minna...
Samuti oli lapsepõlvest talle
määratud veel teine tee. Nelli
kasvas üles peres, kus oli alati
koeri armastatud. Pole ime, et
see armastus on temas säilinud
tänini. Palju aastaid on ta kuulunud Eesti Kennelliidu juhatusse, on korraldanud koera-

Ristsõna:
JAANUS KÕRV

näitusi ja pälvinud selle eest
Kennelliidu kuldmärgi.
Praegugi on tema ülalpidamisel mitu eliitkoera  afganistani hurt ja bullterjerid.
Üle 10 aasta on Nelli tegelnud
ka heategevusaktsioonidega
kodutute loomade heaks.
Samuti ei ole Nelli katkestanud
oma sidemeid raadioga  tema
loodus- ja loomasaated on Eesti Raadio visiitkaart. Pikkade
aastate vältel on tema häälest
saanud Raadio 4 firmamärk.
1980. aasta Tallinna olümpiaregati ettevalmistamisel ja läbiviimisel oli ta pressiataee, pälvides Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) mälestusmedali.
Kui küsisin Nellilt, ega ta juhuslikult armasta jahipidamist, vastas ta nii: Olen veendunud, et naisel, kes annab
inimesele elu, pole õigust teistelt elusolenditelt elu võtta...
Ja kui ta isa või vennaga, kes
on kirglikud jahimehed, käibki
jahil kaasas, siis vaid selleks,
et looduse ilu nautida.
Keskerakonnaga liitus Nelli
1995. aastal. See oli ja on seni-

ajani tema ainus poliitiline
valik. Ta on üldse äärmiselt
truu. Kui on juba kord mingile
asjale pühendunud, jääb sellele truuks lõpuni. 2003. aastal
valiti ta Riigikokku ning on
siiani seal riigikaitsekomisjoni
liige. Tegi läbi NATO ja
Marshalli spetsiaalse riigikaitsekoolituse, nii et ka siin on ta
tunnustatud spetsialist.
Kui kolleegiga on Nelli Privalovaga lihtne töötada. Lihtne
seepärast, et ta on alati heatahtlik ja äärmiselt kohusetundlik.
Oma positsiooni kaitseb oskuslikult ja veendunult ega lase
oma seisukohta muuta hetkelisel poliitilisel konjunktuuril.
Austab erakonnakaaslastest kolleegide arvamust ning on poliitiliste oponentide suhtes
vankumatu.
Nellit juubeli puhul õnnitledes
soovin tal edaspidigi kindlalt
sihte seada ja neid saavutada.
Oskus sihtida ja märki tabada
on tal olemas.
Õnne!
Vladimir Velman,
erakonnakaaslane ja kolleeg
Riigikogust

Laar:Isamaaliit võttis respublikaanid kunagi oma tiiva alla ja nüüd tahate te...! ... meilt võimu üle lüüa!
Parts:Sina, Mardike, ei peaks küll muretsema - Kasahstani presidendil pidi...! ... nõunikku vaja minema!

Ühevõrra kerge, aga ka raske
on rääkida inimesest, kellega
koos on nii poliitikas kui ka
ajakirjanduses ära söödud
rohkem kui mitu puuda soola.
Kerge seepärast, et selle taga
on peaaegu 20 poliitikuaastat.
Me mõlemad alustasime 1993.
aastal, mil meid valiti Tallinna
linnavolikokku, kuhu oleme olnud tagasi valitud kuni tänaseni.
Aga veel enamalt tähendab üle
40 aasta ühist tööd ajakirjanduses. 7. veebruaril 1945 sündinud Nelli Privalova tuli Eesti
Raadio venekeelsesse toimetusse 1963. aastal, mina aga
alustasin oma ajakirjanikuteed
1970. aastal. Tundub, et peaksime teineteisest teadma kõike.
Seda enam, et ka Riigikogusse
oleme mõlemad valitud juba
teist korda järjest.
Raske on aga seepärast, et nagu
iga karismaatiline isiksus, ei
väsi ka Nelli meid üllatamast
oma natuuri nende osadega,
mis teatud ajani on olnud võõra
pilgu eest varjatud. Minu jaoks
oli näiteks suur üllatus teada
saada, et alles hiljuti saavutas
Riigikogu riigikaitsekomisjoni

Kuidas tellida populaarset rahva poliitikalehte?
- Tellimine telefoni teel 617 77 17
- Internetis www.tellimine.ee
- meili teel - tellimine@expresspost.ee
Märkida nimi, aadress, tellimisperiood
- Eesti Posti postkontorites või otse oma postiljonilt
- Otsekorraldusega tellijad sõlmivad
otsekorralduslepingu, mille saajaks on Express Post.

- Tasumine
Tellimuse eest saab tasuda ainult kas Eesti Posti kontoris või tellijale
saadetud arve alusel kõikides pangakontorites.

NB! Soodustus kehtib alates kolme kuu pikkusest
tellimisperioodist.
Jaemüügis maksab üks lehenumber 9 krooni.

- Hind, soodushind ja tellimisperiood
Express Postist üksinda tellides on tellimuse kuuhind 36 krooni.
Kolme kuu hind on 108 krooni. Poolaasta hind (kuus kuud) on 216
krooni ja aastahind (12 kuud) 420 krooni.
Soodusena kahekesi tellides on 33 krooni kuu/tellija kohta;
kolmekesi tellides 30 krooni kuu/tellija kohta.

- Kojukandes tekkinud tõrgete korral helistage 617 7717
- Info tel 617 7717
NB! Kojukandehäirete pärast palume mitte riielda
toimetusega. Kesknädala väljaandja MTÜ Vaba Ajakirjandus
maksab lehe kättetoimetamise eest Express Postile.

