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Mõistlikud inimesed lahkuvad IRL-ist
Väike-Maarja vallavolikogu liikmed muuseumi juhataja Marju
Metsman ja hiljutine Rakvere abilinnapea Sven Kesler ning
Väike-Maarjas hambaraviteenuseid pakkuva OÜ A&K Caritas
juhataja Allan Alt saatsid iseseisvuspäeval IRLi Lääne-Viru
piirkonna juhatusele erakonnast välja astumise avalduse,
kirjutab Lääne-Virumaa ajaleht.
Leiame, et erakonnal ei ole enam aateid, on vaid huvid.
Eesmärk on iga hinna eest võimul püsimine, seisab kolmiku
ühisavalduses.
Viimaste aastate jooksul on IRLi tabanud mitmed skandaalid, alates elamislubadega kauplemisest, Peipsi-äärsetes
omavalitsustes liikmete värbamisest, kuni viimase, politseija piirivalveameti juhi avaliku konkursini. Leiame, et meil on
järjest raskem endale selgitada, millega õigustada selliseid
valikuid, kirjutavad Metsman, Alt ja Kesler ning lisavad, et
neil ei ole võimalik jätkata erakonna liikmetena, annab teada
Virumaa Teataja.

EBAÕNNESTUJA:
Siseminister
Ken-Marti Vaheri
vangerdus PPA peadirektori valimisel
(jm) on räpakas.
Pole imestada, et
inimesed IRL-ist
lahkuvad.
Foto: Indrek Veiserik
25. veebruaril kirjutas Lääne-Viru maakonnaleht
Virumaa Teataja, et Isamaa ja Res Publica Liit kaotas Väike-Maarjas juhtivaid erakonnaliikmeid.
Läänemaal Ridala vallas lahkus ERR teatel volikogu
esimehe kohalt ja IRL-i fraktsioonist Olev Peetris,
mistõttu isamaaline võim vallas kõigub. Ei ole kuulda,
et meediaväljaanded oleksid sellele sündmusele
laiemat tähelepanu pööranud ja seda üle riigi dramaatiliselt kajastanud.
Ju ei ületa ühe valitsuspartei silmanähtav lagunemine
erapooliku ajakirjanduse uudiskünnist  erinevalt näiteks

mõnede nõrganärviliste liikmete lahkumisest Keskerakonnast 2011. aastal, kui mäletatavasti iga poole tunni tagant
raporteerisid nii avalik-õiguslik ringhääling kui ka kommertsraadiod ja -telekanalid, rääkimata infoportaalidest ja ajalehtedest, iga üksiku tsentristi väljaastumisest. Enamikule
neist jäigi see viieteistkümne-minuti-kuulsuseks.
Toona jagati keskpartei liikmed mõistlikeks, kes lahkusid,
ja siis nendeks ülejäänuteks. Keskerakond on õnneks tänini
alles, kuigi meedia ühisponnistus see partei jalust ära saata
oli kõva.
Täna juhib Keskerakond parteide reitingu edetabelit. Kas
ka IRL-il sama hästi läheb, on väga kahtlane.

Ka Läänemaal Ridala vallas lahkus volikogu esimehe kohalt
IRL-i liige Olev Peetris  oma sõnul sellepärast, et valda juhtiv IRL-i fraktsioon otsustas liitumisrääkimistel kaheksa ülejäänud Läänemaa vallaga mitte kaasa rääkida. IRL-i juhtkond
Tallinnas justkui ajab juttu haldusreformist, kohapeal aga
hääletab muutustele vastu. Tõsi, Peetris küll pole veel
lahkunud erakonnast, kuid IRL-i võim Ridala vallas kõigub
tänu volikogu juhi otsustavale käitumisele kõvasti.
Kesknädalale teadaolevalt oli Väike-Maarja vallavolikogus
tegemist IRL-i nn isamaalise poolega. Pakume, et seltskond
lahkub VIK-i ehk ühendusse Vaba Isamaaline Kodanik, kus
juba palju teisigi endisi irlikaid ees ootab. Näiteks Andres
Ammas, Tarmo Kõuts ja ilmselt VIK-i juhiks pürgiv Tõnis Lukas.
VIK ilmselgelt loodab valijate vähesele mälule ja arvab, et
alates 1992. aastast neljandat korda valitsuses olev partei
saab Mao aastale kohaselt VIK-i kujul endale uue naha.
Kuid vaevalt on loota samalt seltskonnalt, olgu VIK või IRL,
mingite suurte ja ilusate ideede elluviimist  peamiselt tegeldakse väiklase ärapanemise ja vägisi enesekehtestamisega
üle partnerite astudes. Vaid endale raha korjamise, võimu
võtmise ning rahva lollitamisega on tegeldud Isamaa sünnist
saati.
Urmi Reinde

LOE Isamaa-IRL-i kogu paturegistrit lk 4!

PPA peadirektori valimine: farss uus, Vaher vana
Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) peadirektori leidmiseks korraldatud konkursi ebaõnnestumise üle
lahvatas ülikriitiline arutelu. Meedias nimetati hindamiskomisjoni tööd ja konkursi korraldamist farsiks. Kuid alati ajalugu ei kordu farsina, mõned protsessid algatatakse farsina juba eos.
ANNA MAIKALLO
MTÜ Õiglane Õigus
vabatahtlik konsultant

Nii algatati farsina riigiametnike hindamine, valimine ja
selekteerimine juba 14 aastat
tagasi Riigikontrollis. Pean
farsiks Riigikontrolli ametnike
hindamist
1998.
aastal
riigikontrolöri moodustatud
komisjoni
poolt.
Kuigi
eesmärgiks seati ametnike
kompetentsuse ja varasemate
töötulemuste hindamine, selgus kiiresti, et hindamise varjatud eesmärgiks oli asjatundlike ja erapooletute ametnike
kõrvaldamine Riigikontrolli
personalist.

Ametnike erakorralist hindamist vedas tänane siseminister,
toona Riigikontrolli direktor
Ken-Marti Vaher. Korra
kohaselt pidi ametniku tööd
hindama vahetu ülemus ning
oma tööle pidi hinnangu andma
ka teenistuja ise. Komisjon pidi
erapooletult lahendama vaid
vaidlusi. Komisjoniliikmetel
ei olnud ametnike töö
sisuliseks hindamiseks volitusi. Küll oli komisjonil õigus
ja kohustus läbi viia vestlus
kõigi töötajatega määratlemaks nende koolitusvajadust.

Riigikontrollis kehtinud palgaskaala

oli läbipaistev ja motiveeriv,

toetades ametnike edutamist.
Palgajuhend ning -määrad
võimaldasid ametnike tasustamist vastavalt igaühe tööpanusele ja töö iseloomule.
Sellele vaatamata määrati
mind 1998. a detsembris tulemuspalga töögrupi liikmeks,
et töötaksime välja uue korra
ja kriteeriumid, mille alusel
oleks võimalik määrata ametnikele lisatasu nende individuaalset töösooritust aluseks
võttes. Kord pidi andma ametnikele kuni 40% suuruse tulemustasu maksmise võimaluse.
Töögrupis selgus, et töötajate
koormus Riigikontrollis oli
osakonniti tõesti erinev ning
töötasude maksmisel töö
iseloomu ning töötaja tegelikku koormust üldjuhul ei
arvestatud. Kuigi kehtivad
õigusaktid võimaldasid ametnikele vähimategi probleemideta personaalse tulemustasu maksmist, praktikas

seda ühetaoliselt ei rakendatud.
Järelikult ei olnud probleem
regulatsioonide puudulikkuses, vaid nende subjektiivses
ja valikulises täitmises.
Juhtisin Vaheri tähelepanu sellele, et õiglase tulemustasu
maksmist kehtiv õigus ei takista, ning märkisin, et regulatsioonide meelevaldse ja
valikulise rakendamise vältimiseks tuleks esmalt muuta
õigusvastast praktikat, mitte
õiguspäraseid regulatsioone.

Ilmselt tõlgendas uus
juhtkond

mu eriarvamust ning oma
seisukoha esitamist allumatusena. Mind vallandati. Mulle
maksti küll tulemuspalga töögrupis osalemise eest aasta
lõpus korralik preemia, kuid
vaikimisi jäeti mu nimi
järgmise aasta riigiasutuste
telefoniteatmikust
välja.

Samuti jäeti telefoniteatmikust
välja mu kolleeg, kes minu
seisukohta toetas.
Seega otsus meie vallandamise
kohta tehti enne, kui algas ja
lõppes Riigikontrolli ametnike
hindamine. Mistõttu oli
järgnev hindamine pelgalt
farss.
Mina loomulikult hindasin
oma töötulemusi kõrgelt  ka
K.M.Vaheri juhitud hindamisprotsessis. Kõrgelt hindas mu
erinevaid võimekusi ja töötulemusi ka mu vahetu ülemus.
Lisamärkusena rõhutas peakontrolör komisjonile, et tulen
üksinda toime komplitseeritud
ülesannetega, kuid ei allu hästi
juhtimisele.
Minu rõõm hindamistulemuste
üle jäi üürikeseks, sest peakontrolöril kästi mu kõrgeid
hindeid alandada, mille tulemusena sai komisjon otsustada, et ametnik vastab miinimumnõudmistele, kuid tema

võimete rakendamine on
küsitav tema konfliktse
iseloomu, kontrolörile ebakohaste allumatuse ilmingute,
juhtkonna korralduste suhtes
teravalt avaldunud negatiivse
hoiaku ning Riigikontrolli kui
organisatsiooni eesmärkide ja
nende saavutamiseks koostöö
tegemise vajalikkuse mittemõistmise tõttu.
Esitasin komisjoni õigusvastase ja meelevaldse sekkumise
kohta protesti riigikontrolörile, kes aga jättis selle läbi
vaatamata ning soovitas mul
kirjutada lahkumisavalduse
omal soovil.
Loomulikult ei täitnud ma
komisjoni ega riigikontrolöri
ebaseaduslikku korraldust
ning jätkasin tööülesannete
täitmist.
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Juhtkiri

Meedia neelas keele alla

Politiseerimine
ja depolitiseerimine
TARMO TAMM
Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige,
Põlvamaalt valitud saadik

14. juunil 2012, vahetult enne Riigikogu istungjärgu lõppu, andis Keskerakonna
fraktsioon üle otsuse eelnõu, millega tegi valitsusele ettepaneku välja töötada
õiguslikud alused maavalitsuse ümberkorraldamiseks ja maavanema institutsiooni lõpetamiseks.
Eelnõu saamisel seaduseks nägime valdkondliku ja territoriaalse juhtimise
tasakaalustamist ning omavalitsusüksuste koostöövõime ja pädevuse tugevdamist. Põhiseaduskomisjoni päevakorda jõudis see eelnõu aga alles pool aastat hiljem ning Reformierakonna ja IRL-i eestvedamisel ei tahetud kulutada
aruteluks rohkem kui 10 minutit. Riigikogu saalis hääletati eelnõu maha ning
kahjuks olid valitsuskoalitsiooni poolel ka sotsid. Tõsi, ainus erand oli Jaan
Õunapuu, kes endise maavanemana mõistis olukorra tõsidust ja toetas
Keskerakonna ettepanekut.
Minule isiklikult valmistab suurimat muret see, et maavalitsused ja maavane-

mad töötavad 1996. aasta seaduse alusel, kuid sisuliselt on nende ülesanded ja
roll aja jooksul oluliselt muutunud. Võib isegi öelda, et maavanema ja maavalitsuse põhifunktsioonid on hääbumas. Maavanema ja maavalitsuse tänaste
ülesannete loetelu sisaldab hulgaliselt toiminguid ja tegevusi keskkonna, kultuuri, spordi, hariduse jne alal, regionaalarengu planeeringut maamajanduses ja
transpordis ning muudes valdkondades, kuid puudub võrdväärne ressurss ja
pädevus. Puudub ka võime ministeeriumide, ametite ja nende kohapealsete
struktuuride tegevuse koordineerimiseks ja kooskõlastatud arenguks. Kõik

KESKMÕTE: Sellist juhiotsingut, kus avalik

konkurss läbi kukutatakse ning seejärel tehakse
pakkumine ministri sõbrale, ei saa kuidagi
õigustada.

reaalsed hoovad, sh rahaline ressurss ja otsustusõigus on koondatud ministeeriumide pädevusse ning parimal juhul tegeleb maavalitsus ministeeriumides
otsustatud ressursi vahendamise korraldamisega.

Maavanema ametikohast on saanud soe koht Reformierakonna ja IRL-i liik-

metele, kel ei ole vastutust ja kus saavad rahulikult tegelda erakonnaasjadega.
Nii tekitatakse ka regionaalset ebavõrdsust. Näitena võib tuua 2013. aasta
riigieelarvega jagatud 9,5 miljonit eurot poliitilist katuseraha, mis läks lõviosas valitsusparteide omavalitsusjuhtide kasutada. Eesti maksumaksja ei suuda
ega pea sellist süsteemi ülal pidama.
Teiseks politiseerimise musternäiteks saab tuua farsiks muudetud Politsei- ja
Piirivalveameti (PPA) juhi otsinguid. Asutus, mis pole veel taastunud taatlemata
kiirusemõõtjate skandaalist ning maadleb pidevalt töötajate äravooluga, sai
nüüd maine pihta uue löögi.

Kõige inetum on kogu loo juures asjaolu, et kolm kogenud sisejulgeoleku spetsialisti  Erkki Koort, Tõnu Hunt ja Tarmo Miilits  said Siseministeeriumi
poolt külge sildi sisuliselt sobimatu. Kui siseminister Vaheril oli oma
kauaaegsest parteikaaslasest kandidaat juba ammu olemas, siis milleks kolme
töömeest üldse niiviisi avalikult umbusaldada?
Tunnustan Reformierakonda, kes julges IRL-i plaani pidurdada ning on Priit
Kama saamise PPA juhiks vähemalt praeguseks seisma pannud. Midagi pole
parata  sellist juhiotsingut, kus avalik konkurss läbi kukutatakse ning seejärel
tehakse pakkumine ministri sõbrale, ei saa kuidagi õigustada. Siinkohal meenutan Kalle Klandorfi sõnu: Üldse ei imesta, kui järgmisena hakkab IRL kaitseväge politiseerima.
Niisiis on Eestis selline seis, kus ühelt poolt püütakse midagi depolitiseerida,

kuid valitsus kisub kaalukaussi jälle politiseerimise poole. Minu hinnangul
oleks ühiskonnale kasulik, kui suudaksime alustada maavalitsuste ümberkujundamist ning anda rohkem otsustusõigust omavalitsusliitudele. Meie riik on
piisavalt arenenud, et omavalitsusliidud suudaksid maakonna arengu korraldamisega hakkama saada vahemeesteta.
Mis puutub kõrgete riigiametite politiseerimisse, siis soovin valitsusliikmetele
rohkem tasakaalukat mõtlemist. Poliitiline politsei oli ühe teise riigi ja riigikorra tunnus.
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Suhtekorraldusekspert Ivo Rull tunnistas eelmisel nädalal, et
kui 15 aastat tagasi oli meediakontsernide tegevus tihti
omavahel kooskõlastatud (loe: Keskerakonna ja Edgar
Savisaare ründamine), siis nüüd olevat selline koostöö välistatud. Rulli arvates ei saaks olukorras, kus sotsiaalmeedial
on nii suur osakaal, mingite teemade varjamine
enam olla võimalik.
Kesknädala hinnangul ei näi Rulli arvamus siiski
paika pidavat. Viimase kuu jooksul on mainstream-meedia kanaleis Reformierakonna rahastamisskandaali, Pentus-Rosimannuse afääri,
VEB-fondi paljastuste ja IRL-i elamislubade
hangeldamise käsitlused ootamatult asendunud
teiste teemadega. Mida lähemal kohalike omavalitsuste valimistele, seda enam muretsevad
mõned ajakirjanikud Tallinna teeaukude pärast.
Sellele teemale pühendatakse rohkelt kallist eetriaega ja
luuakse lausa eraldi rubriigid  Delfis Teede ja tänavate
seisukord kütab kirgi. Kas ajakirjanikud on kõrgemalt poolt
saanud ülesande just neid kirgi kütta? Sisutühjuse poolest
lauspiinlikuks läksid presidendiproua kleidi ja presidendihärra aastapäevakõne eksperthinnangud, aga ka äkki sündinud kuumad teemad vabamüürluse jm teemadel.
Ka Hans H. Luigele kuuluvad meediaväljaanded näikse,
hoolimata oma varasematest suurepärastest väljarännet ja
pankade sigadusi käsitlevatest artiklitest, tähelepanu pööravat nüüd hoopis minevikule. Mõistmatu järjekindlusega

avaldab Eesti Ekspress juba mitmendat nädalat lugusid, kus
peategelasteks omaaegsed KGB vähetähtsad mutrikesed.
Kas selle meediagrupi kõrgendatud huvi mineviku vastu
võib olla seotud kontsernide vaikiva kokkuleppega (NB!
Ivo Rulli meenutus!) enne sügisesi valimisi paremerakondade juhtpoliitikute kohta käivat kriitikat enam
mitte avaldada? Igal juhul on eelmise aasta teisel
poolel ilmunud valitsuskriitiliste artiklitega võrreldes kontrast praeguste hallide teemakäsitlustega niivõrd suur, et siin ei saa olla tegu juhusega.
Kui Riigikogu valimised toimuksid täna, tuleksid
võimule Edgar Savisaar ja Sven Mikser, kirjutas
Äripäeva peadirektor Igor Rõtov (pildil) 13. veebruaril Äripäevas. Ta kinnitas, et sel juhul läheksid
juba parlamendi avaistungil menetlusse astmelise
tulumaksu seadus ja esmakordselt taasiseseisvuse
ajaloos hakkaks võimu teostama vasakpoolne valitsus.
Rõtovi arvates on vara sotse võimule lubada. Kesknädala
hinnangul näis Rõtovi kirjutis hoiatusena: rikaste klass, teie
piip ja prillid on ohus, sest vasakpoolsed tulevad!
Nagu täna näha, Rõtovi pidurivajutus mõjus. Ainult üks
nüanss  kui Saksa, Soome ja Rootsi jõukam osa ühiskonnast mõistab, et stabiilse ühiskonnata ning omapoolse
suurema panuseta sellesse ei saa ka nende vara kasvada ega
pere olla kaitstud, siis Eesti ahnurite jaoks kaaluvad egoistlikud huvid üles ühiskondlikud huvid. Kas siis läheb paremaks, kui vastasseisud veelgi süvenevad?

Savisaar Brüsselis: Euroopa edu oleneb pealinnadest
Tallinna linnapea Edgar Savisaar osales 27. ja 28. veebruaril
Brüsselis Euroopa Liidu liikmesriikide pealinnade linnapeade
kohtumisel, kus arutati läbi ühine deklaratsioon pealinnade
rollist Euroopas.
Kuna pealinnad on kõigis riikides jõulised majanduskeskused
ja riikide arengumootorid, siis oleme seisukohal, et meie
huvidega tuleks ka riikidel rohkem arvestada. Pealinnad ja
pealinnapiirkonnad annavad paljudes riikides ligi poole
rahvuslikust koguproduktist ning seetõttu on meil eriline vastutus Euroopa Liidu arengu tagamisel. Leidsime üheskoos, et
Euroopa edu maailmas oleneb paljuski linnadest. Vaid Euroopa
metropolid suudavad pakkuda konkurentsi Aasia ja LadinaAmeerika megalinnadele, kirjutab Savisaar oma blogis.
Brüsselis peetud ettekandes rõhutas Tallinna linnapea vajadust
luua ühtne linnapoliitika (Common Urban Policy). Tema sõnul
praegu selget linnainstrumenti Euroopa Liidul ei ole, vähemalt seda ei tunnetata. Kui EL tõesti tahab, et tema arengumootorid oleksid õlitatud ja töötaksid täistuuridel, siis peaksid nad ka linnade probleemidega rohkem tegelema. Hoiatasin,
et meie ei võistle põllumajandusliku maapoliitikaga, vaid
oleme globaalses konkurentsis, kirjutab Savisaar oma ajaveebis.
Savisaar kõneles kolmest Tallinnas sündinud innovatsioonist:
uute töökohtade loomisest ja programmist Tallinn aitab;

Euroopa Rohelise Pealinna ideest ja meie pürgimusest ka
ise seda funktsiooni täita; tasuta ühistranspordi tähendusest
majanduslikus, poliitilises ja ökoloogilises mõttes.
Eriti see viimane idee teenis linnapeadelt suurt tähelepanu,
märgib pealinna meer. Tallinn võimaldas esimese pealinnana EL-s tasuta ühistranspordi kõigile registreeritud linnakodanikele, kindlustamaks nii liikumisvõimalused eelkõige majanduskriisi läbi enim kannatanud keskmise ja
madala sissetulekuga kodanikele. Ühistranspordi kasutuse
tõus mõjub ka teede autostatuse vähendamisele ja keskkonnaseisundi parandamisele, vahendab Raepress.
Tallinna linnapea sõnul on tasuta ühistransport tugeva sotsiaal-majandusliku mõõtmega roheline linnainnovatsioon,
sest on ju tasuta ühistranspordi rakendamine suur samm
Rohelise Pealinna kõrgete eesmärkide saavutamiseks.
Savisaar lisas, et Tallinnas sündinud Euroopa Rohelise
Pealinna idee on Euroopa Komisjoni koordineerimisel
saanud tõhusaks platvormiks linnade säästva arengu parimate kogemuste tutvustamisel.
Tallinna linnapeal olid pikemad vestlused EL regionaalvoliniku Johannes Hahniga, Berliini linnapea Klaus
Wowereiti, Nikosia linnapea Constantinos Yiorkadjise ja
Viini linnapea Michael Häupliga.

HIIBUSE NÄDAL
TEGU POLE ZEUSI
JA LEDA HULLAMIGA,
HOOPIS REINSALU
TÄIDAB IRL-i
VALIMISEELSET
LUBADUST VIIA
EESTI RAHVA
IIVE UUELE
TÕUSULE
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Ühises vallas saab loota küünarnukitundele
Sügisel toimuvate kohalike omavalitsuste volikogude valimiste käigus moodustub ümber Viljandi linna
Paistu, Pärsti, Saarepeedi ja Viiratsi valla ühinemise
tulemusena Viljandi suurvald, nn rõngasvald. Keskerakond on esimene, kes uue omavalitsusüksuse
sünnist tulenevalt ja haldusreformi osana uutes piirides ühise osakonna moodustas.

HELMUT HALLEMAA
Keskerakonna Viljandimaa
piirkonna esimees

2. märtsil toimus Viljandis
Sakala keskuses Keskerakonna Viljandi valla osakonna asutamiskoosolek. Arutleti poliitiliste, organisatsiooniliste ja
kohalike omavalitsuste valimistega seotud teemade üle.
Seoses uue omavalitsusega
kaasajastasime Keskerakonna
Viljandimaa piirkonna struktuuri. Uus osakond saab tööle
asuda Viljandi vallas tugeva
valimisnimekirja väljapanemiseks, selgitas Viljandimaalt Riigikokku valitud

Keskerakonna
Priit Toobal.

peasekretär

Omavalitsuste maksubaas tuleb taastada

Kui õige ja hea tehtud otsus on,
sellest annab arutust aeg.
Kindlasti on tervitatav suurem
koostöö piirkonna arengu
heaks. See muutus on osa
paljuräägitud haldusreformist.
Paraku on haldusreform tervikuna aga ikkagi jäänud vaid
piiride joonistamiseks. Meie
oleme rõhutanud haldusreformi vajalikkust ning seisnud
ja seisame sisulise reformi eest,
mis tugevdaks omavalitsusi
reaalselt, annaks neile juurde
jõudu ja võimalusi oma piirkonna inimeste heaks tegutsemisel, tagaks piisava tulubaasi, esmalt aga taastaks Reformierakonna ja IRL-i valit-

suse poolt kohalikelt omavalitsustelt ära võetud maksubaasiosa, eriti aktuaalseks on
tõusnud teederahad. Ka omavalitsustel on siin õigustatud
ootus. Seda lubati ju ammu.
Teisisõnu, omavalitsustele ehk
siis oma inimestele tuleb tagasi
anda see, mis masu ajal justkui
ajutiselt ära võeti.
Enamasti ka riigi enda tegevuse
tagajärjel
katastroofiliselt
tõusnud kaudsed maksud ja
hinnad rusuvad nii inimesi kui
ka iga omavalitsust. Natuke
tõusvad tulud ei loe ju midagi,
kuna nii nagu pensionide ja töötasude puhul, on inflatsioon
ammu ette ära söönud ka
omavalitsuste tulude väikesed
tõusud. Seega kasutada olevad
vahendid tegelikult ei suurene,
vaid pigem ikka vähenevad.

Toobal tutvustas ka oma koduvalla Suure-Jaani kogemust
omavalitsuste liitumisel 2005.
aasta kohalike valimiste ajal.
Tema sõnul oli Suure-Jaani
valla puhul ühinemine õigustatud, sest tõusis avalike teenuste kvaliteet ja vald muutus
tugevamaks.
Ühinemine toimus vabatahtlikult ning sellele eelnes pikk
ja vaevarikas koostöö liituvate
omavalitsuse vahel. Loodan,
et uus Viljandi vald samuti
tõestab vabatahtliku liitumise
eeliseid ja tekib elanike jaoks
edukas omavalitsus.
Keskerakonna uut osakonda
asub juhtima senine Viiratsi
osakonna esimees Juhan Juhkamsoo. Juhatusse kuuluvad
Enno Aasmäe, Valeri Harrik,
Peeter Kohv, Feodor Mih-

hailov, Endel Piir, Jüri Platonov ja Silvi Särk. Nii on esindatud inimesed kõigist senistest valdadest. Revisjonikomisjoni valiti Rein Ardla,
Eve Pitke ja Helle Ranna.

Valimistele minnakse
vastu küünarnukitundega

Sügisesed valimised toimuvad
valdade volikogude otsuste
kohaselt ühise nimekirjaga.
Neil valimistel moodustab kogu Viljandi vald ühe valimisringkonna. Ühises vallas saab
juba varakult teha koostööd ja toetuda küünarnukitundele. See on eeldus kohalike inimeste soovide ja vajaduste veel paremaks tunnetamiseks, mõistmiseks ja
lahendamiseks.

Õukonnameedia labased meetodid Tartus
valitsuserakondade õukonnameedia. Nii võis TV3 sama
päeva uudistest kuulda, et
kõik 20 kohale tulnut olid
keskerakondlased, ja Tartu
Postimehe versioon teatas, et
osales umbes 30 inimest, kes
kõik jäägitult Keskerakonda
toetasid. Silver Kuusik tegi
õnneks ka ise pilte, ja seepärast ei saa kuidagi õukonnameedia kajastust uskuma jääda. Lisatud pilt näitabki reaal-

Tartu linnavolikogu liige Silver Kuusik korraldas 21.
veebruaril Tartus Raekoja platsil meeleavalduse
kõrgete elektrihindade vastu.
Miiting õnnestus ja kohale tuli
Tartu kohta tubli hulk rahulolematuid inimesi. Sõna võtsid Riigikogu liikmed Aadu
Must ja Ester Tuiksoo, Tartu
linnavolinikud Olev Raju,
Vladimir okman, pereisa
Meelis Ludvig ja Kuusik ise.
Külmakraadide peletamiseks

pakuti linnarahvale sooja teed.
Kõnedes juhiti tähelepanu sellele, et elektrienergia aktsiisimäär on üle nelja korra kõrgem
kui Euroopa Liit nõuab. Räägiti
sellest, kui valusalt mõjutab
keskmiselt 25%-line hinnatõus
just vaesemaid perekondi.
Teiste hulgas oli kohal ka

PPA peadirektor: farss uus, Vaher vana
Algus esilehel
Direktor Vaher helistas mulle
korduvalt ning nõudis, et
lahkuksin teenistusest. Vastasin, et oma õigusteadlasediplomiga ma tema rõõmuks
lüpsjaks ei lähe ning lahkun
Riigikontrollist alles siis, kui
leian mujalt võimetele ja teadmistele vastava ametikoha.

Alustasin aktiivselt uue
töökoha otsinguid.

Et vähendada mu eduvõimalusi avalikel konkurssidel, keelas Vaher mu vahetul ülemusel
mulle positiivse iseloomustuse
andmise. Seepärast otsisin ka
selliseid ametikohti, mida
sooviti täita sihtotsinguga.
1999. a sügisel tunnistati mind
ühel konkursil ametikohale
sobivaks koos teise tugeva

kandidaadiga. Kuna ametisse
nimetati teine, siis soovitas
konkursikomisjoni esimees
minu kandidatuuri kõrgemale
 nõuniku ametikohale, mis
täideti sihtotsinguga. Käisin
vestlusel ning osutusin valituks.
Seda infot varjates esitasin
riigikontrolörile avalduse omal
soovil lahkumiseks mõnepäevase etteteatamisega. Ma ei esitanud avaldust enda üleviimiseks seoses uuele ametikohale nimetamisega, kartes
Vaheri sekkumist. Seetõttu
märkisingi avalduses, et lahkun teenistusest omal soovil.

Kirjeldatud sündmustele

tagantjärele hinnangut andes
pean tõdema, et tegemist oli
töökiusamise klassikalise juh-

tumiga. Riigikontrolli juhtkond võttis minu suhtes vastu
meelevaldse ja õigusvastase
vallandamisotsuse ning sundis
mind seda otsust vormistama
omal soovil lahkumisena.
Enim üllatas mind uue tulemuspalga süsteemi loomise
juures asjaolu, et selle rakendamisel tekkinuks praktika,
kus kontrolliametniku palk
ületanuks tunduvalt riigikontrolöri ja teiste kõrgemate
ametnike palku. See aga
olnuks vastuolus riigiteenistujate ametinimetustega ning
palgaastmestiku seaduse eesmärgi ja põhimõtetega.
Tollal ma ei taibanud, et need
olid alles esimesed sammud,
mis pidid tulevikus kindlustama piiramatu ja kontrollimatu palgatõusu vaid juhtkonnale lojaalsete ametnike jaoks

Terane mõte
Oleme lasknud ära minna elektroonikatööstusel, kuid toetame kümnete miljonite eurodega Estonian
Airi, mis ei tooda midagi.
Ravimitööstus, kodukeemiatööstus,
mööblitööstus ja metallitööstus on
Eestis alla käinud, aga just neid
peaks toetama, sest nemad toodaks
midagi, mida saab eksportida.
Akadeemik ENDEL LIPPMAA (Eesti Ekspress, 28. veebruar)

nende politiseeritud ametikohtadel. Uus avaliku teenistuse seadus pidi saama uue süsteemi tugisambaks ning seaduse uut versiooni esitati eelnõuna taas ja taas Riigikogu
menetlusse. Kuni lõpuks sai
koalitsioonierakondade aastatepikkune ponnistus pärjatud, ning nüüd 1. aprillist
jõustubki nende suurim
meelevaldsus seadusena.
Endise ja erapooletu ametnikuna leian jätkuvalt, et uus avaliku teenistuse seadus viib
meid lähemale totalitaarsele
reiimile, olles vastuolus põhiseadusega ning rikkudes õiguskindlust ja õiguspärast ootust.

set olukorda (igaüks võib inimesed pildilt kokku lugeda).
Tartu Postimees näiteks kajastas vaid ühtainsat plaka-tit, et
rahvas selle tagant välja ei paistaks. Selliste labaste meetoditega meie arvamust kujundatakse ja valimisi võidetakse!
Lugeja, ära usu ka omaenese
silmi  sulle ei näidatagi seda,
mida sa näha ei tohi. Edasi,
paremerakondade murdumatu
liidu õitsengu nimel! Kn

Keskerakonna Noortekogu
Roheliste Kogu
kutsub Sind
kolmapäeval, 20. märtsil
ekskursioonile Ülemiste veepuhastusjaama.

Toimetuselt: Juhan Parts
töötas Eesti riigikontrolörina
aastatel 19982003.

Terane mõte
Eestis on
kaks sõltumatut nädalalehte 
Kesknädal
ja Eesti
Ekspress.
Eesti Ekspressi peatoimetaja
JANEK LUTS pühapäeval, 3. märtsil
Kukul külas:)

Tutvustatakse veepuhastusjaama tööd  seda,
kuidas järveveest saab väga hea kvaliteediga
joogivesi ning kuidas see linnarahvani
toimetatakse. Jagatakse lihtsaid ja praktilisi
näpunäiteid, kuidas kodus vett säästa ning
ühtaegu hoida kokku raha ja kaitsta meid
ümbritsevat looduskeskkonda.
Ülemiste veepuhastusjaam:
Tallinn, Järvevana tee 3.
Kohtume kell 15.50 peamaja ukse juures.
Tasuta ekskursioon kestab 1,5 tundi ja toimub
eesti keeles.
NB! Registreerimine
karina.oganesjan@gmail.com
Ole kohal!
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IRL: meie tegime Eestimaa vaeseks!
Kesknädal avaldab IRL-i korruptiivsete tegude
nimekirja kodulehelt http://isamaaliit.reformipartei.info.
Portaalis on loetletud konkreetsed IRL-i teod, mida
viimastel aastatel läbi viidud Eesti kui tervikliku
ühiskonna hävitamiseks. Postitusel puudub kuupäev, sest iga lõik on ajas lisatud pärast IRL-i
järjekordset eestivaenulikku otsust. Mõelgem sellele, mida need end isamaalasteks nimetajad on
alates omandireformist Eestimaaga teinud!
n IRL: Meie tõstsime käibemaksu 18% -> 20%, millega
tõstsime kõiki hindu.

Meie tõstsime toasooja
käibemaksu 5% -> 20%,
millega tõstsime kodukulusid ja teeme eriti haiget
koduomanikele. Meenuta
IRL-i Kodukulud alla - sinu
kindel võit! demagoogiat!
n

Meie tõstsime majutusteenuste käibemaksu 5% ->
20%, millega kahjustasime
turismi ja teeme haiget turismi- ja majutusettevõtetele.
n

n Meie tõstsime kontsertide,
spordiürituste, etenduste,
muuseumide ja kinode piletite käibemaksu 5% -> 20%,
millega teeme haiget spordija kultuuriettevõtetele ning
kultuuritarbijatele.

Meie kaotasime matusetoetuse ja tõstsime matuseteenuste käibemaksu 5% ->
9%, millega teeme haiget
pensionäridele, töötutele ja
madalapalgalistele ühiskonnagruppidele.

n

Meie tõstsime raamatute
ja õpikute käibemaksu 5% > 9%, millega teeme haiget
hariduse- ja loomevaldkonna tarbijatele.

n

Meie tõstsime maagaasi
aktsiisi 1000 m³ 0 kroonilt > 367 kroonile (0 -> 23.46
euroni), millega tõstsime
kõiki hindu.

n

Meie kehtestasime pakendiaktsiisi
1040
krooni/kg kohta (0,642,56
eurot/kg kohta), mis teeb
haiget ettevõtetele ja tarbijatele.
n

n Meie tõstsime elektriaktsiisi 1MWh 0 kroonilt -> 70
kroonile (0 -> 4.47 euroni),
millega tõstsime kõiki
hindu. Euroopa Liidu poolt
on kehtestatud elektrienergia aktsiisi alammääraks 1
euro MWh kohta, siis Eestis
on see 4.47 eurot MWh
kohta.
n Alates 1. juunist 2011 tõst-

sime elektri hinda keskmiselt 0,05 senti/kWh, mis
tõstab keskmist elektriarvet
0,4%.
n

Alates 1. augustist 2011

tõstame
võrguteenuste
hinda keskmiselt 0,39
senti/kWh, mis tõstab elektritarbija igakuise arve
kasvu keskmiselt 6%.
Alates 1. jaanuaris 2013
avame elektrituru täielikult,
mis tõstab elektri hinda kuni
40%. Aastal 2016 tõuseb
heitkvoodi hind (süsihappegaasi hind) 12 -> 25-le
eurole, mis tõstab 2016. aastaks elektri hinnad kuni
60%. Elektri hinnatõus
tõstab kõiki hindu. Meenuta
seda IRL-i Kodukulud alla
 sinu kindel võit ja
Monopolide ohjeldamise
seaduse demagoogiat!
n Meie tõstsime kütuseaktsiisi bensiinile. Bensiiniaktsiis on võrreldes 2007.
aastaga tõusnud 36%, millega oleme tõstnud kõiki
hindu. Üle 50% kütusehinnast moodustavad aktsiis ja
käibemaks, mida valitsus
kontrollib ja saaks alandada
hinnatõusu surve pidurdamiseks.

Meie piirame erimärgistatud kütuse maksusoodustusi, millega lõpetatakse
erimärgistatud vedelkütuse
kasutamine paiksetes mootorites ning kaevandus-,
metsandus- ja ehitustöödel
alates 2012. aastast. Sellega
teeme haiget ehitus-, põllumajandus- ja metsandusettevõtetele. Eesti põllumehed maksavad erimärgistatud kütuse aktsiisi juba
praegu üle 5,2 korra rohkem
kui nõuab seda Euroopa
Liidu alammäär.
n

Tuludeklaratsiooni esitamisel ei saa tuludest enam
maha arvata õppelaenu
intresse, ametiühingu sisseastumis- ja liikmemaksusid
ega erakondadele tehtud
annetusi. Teeme haiget
praegustele ja tulevastele
õppelaenu võtjatele. 1. jaanuarist 2012 langetame
tulumaksusoodustuse
ülempiiri seniselt 50 000 ->
30 000 kroonile (3195,58 > 1917,35 euroni), kui seni
sai tuludeklaratsiooni esitaja deklareerida koolitusning eluasemelaenu intresse
summas 50 000 kr (3195,58
eurot), siis järgmisest aastast (2012  Toim.) vaid
30000 krooni (1917,35
eurot) mahus. Teeme haiget
n

õppelaenu ja eluasemelaenu
võtnud koduomanikele!
Meie tõstsime ametiautode erisoodustusmäära 2000
-> 4000 kroonile (127,82 ->
255,65 eurole). Kui varem
maksti sõiduki eest erisoodustust 1672,18 kr
(106,87 eurot), siis uue
4000-kroonise alammäära
alusel hakati maksma
erisoodustust 3260,17 kr
(208,36 eurot), millega
teeme haiget ettevõtetele.

n

n Meie kärpisime oluliselt
haigus- ja hooldushüvitisi,
millega teeme eriti haiget
väikeettevõtetele ja halvendame kõigi töötajate tervisekaitset. Kui varem maksis alates haigestumise teisest päevast kuni 80% palga
suurust hüvitist Haigekassa,
siis uue korra järgi maksab
alates neljandast kuni
kaheksanda päevani hüvitist
tööandja ning Haigekassa
maksab alates üheksandast
päevast hüvitist kuni 70%
palgast.

Meie kehtestasime omaosaluse hooldusravis kuni
3000 krooni kuus (191,73
eurot kuus), millega teeme
haiget Eesti inimestele ja
raskendame arstiabi kättesaadavust.

n

Meie kaotasime hambaravi 300-kroonise (19,17
eurot) hüvitamise 1962aastastele, millega teeme
haiget ühiskonna vähekindlustatud gruppide tervisele.

n

Meie vähendasime kohalike omavalitsuste tulubaasi
11,93% -> 11,4%-le, mis
piirab nende võimalusi avalike teenuste osutamisel ja
abivajajate aitamisel. Sellega teeme haiget kohalikele
omavalitsuste eelarvetele ja
elanikele.

n

n Meie kehtestasime põlev-

kiviaktsiisi 0 -> 0,15 eurot
gigadauli kohta. Põlevkiviaktsiisi tuleb maksta isikutel, kes kasutavad põlevkivi
kütteainena (s.t soojuse tootmiseks). Alates 1. jaanuarist 2013 tõuseb põlevkivi
aktsiisimäär 0,15 -> 0,30
euroni gigadauli kohta.
Küttehinna tõus teeb haiget
koduomanikele. Kodukulud
alla, sinu kindel võit!

n Alates 1. juulist 2011 tõs-

tame väljaspoolt EL-i saabuvate kaubasaadetiste tollideklaratsioonide vormistamise teenustasusid. Alla
150-eurose väärtusega paki
Eestisse lubamine kallineb
6,50 -> 9 euroni. Üle 150eurose väärtusega saadetis
kallineb 11,50 -> 15,00
euroni.

n Meie vähendasime EL-i
välisest riigist saadetud
kaubasaadetistele käibemaksuvabastuse piirväärtust 2347 -> 344 kroonini
(150 -> 22 euroni). Näiteks,
kui tellid postiga midagi
Ameerikast, siis tuleb üle
22-eurose ostu puhul maksta lisaks ka käibemaks ning
tollimaksuga maksustatavate kaupade korral ka tollimaks.

Meie võtsime vastu uue
Töölepingu seaduse, mis
piirab oluliselt töötajate
sotsiaalseid tagatisi, kergendab vallandamist ja suurendab ebapropotsionaalselt töötaja vastutust.

n

n Meie peatasime pensioni
II samba riigipoolsed maksed, millega teeme haiget
tulevastele pensionisaajatele.

ressidelt, millega kaotati ära
võimalus arvata maksustatavast tulust maha õppelaenu intressid. Sellega
teeme haiget õppelaenu võtnutele ja jõuame lähemale
tasulisele kõrgharidusele.
Meenuta seda IRL-i Tasuta
kõrgharidus  sinu kindel
võit! demagoogiat.
Meie kaotasime õppelaenu kustutamise võimaluse avalikus sektoris töötavatele noortele.

n

n Meie vähendame riigieel-

arveliste õppekohtade arvu,
mis raskendab hariduse
kättesaadavust, ja jõuame
lähemale tasulisele kõrgharidusele.

Meie vähendasime elutööpreemiaid ja kaotasime
ära teadusliku avastuse ja

n

peale. See on tänases Eesti
Vabariigis tarbijate huvide
eest võitlemise parim
näide!
Meie võtsime vastu
monopolide ohjeldamise
(hinnapiirangute kehtestamise) seaduse, mis võttis
omavalitsuselt igasuguse
võimaluse sekkuda monopolide hinnakujundusse.
Kui varem kinnitas nt vee
hinna omavalitsuse volikogu, siis nüüd teeb seda
Konkurentsiamet.

n

1. jaanuarist 2012 tõstame
harrastuskalapüügi
aastatasu 11,50 -> 20 eurole
(180 -> 312,9 kroonile).
Pooleaastane kalastusloa
tasu tõstetakse 7,67 -> 13
eurole. Nädalane luba
kallineb 1,60 -> 3 eurole.

n

Meie tõstsime pensioniiga,
aastaks
2026 tõuseb
pensioniiga
meestel ja naistel 65. eluaastani. Sellega
teeme haiget
pensionieelikutele.

n

n Meie lõpetasime pensionide
tasuta
kojukande ja
tõstsime pensionide kojukande hinna
58-lt -> 72-le
kroonile ehk
(3,71 -> 4,6-le
eurole), millega teeme haiget maal elavatele eakatele.
n Meie poliitika on sulgeda
kohalikke postkontoreid ning vähendada
ühistranspordiliine, millega
teeme haiget maainimestele
ja suretame välja maaelu.

Meie vähendasime üliõpilaste sõidusoodustust
500 -> 440 kroonile (31,96
-> 28.12 eurole), millega
teeme haiget üliõpilastele
ja raskendame hariduse
kättesaadavust ning jõuame
lähemale tasulisele kõrgharidusele.

n

Meie vähendasime ülikooli põhitoetuse 1000 ->
875 kroonile (63,91 -> 55,92
eurole), millega teeme haiget üliõpilastele ja raskendame hariduse kättesaadavust ning jõuame lähemale
tasulisele kõrgharidusele.

n

n Meie kaotasime maksusoodustused õppelaenu int-

TÕMBASID HANEKS:
IRL pole suutnud praktiliselt ühtki valijaile antud
lubadust ellu viia, on
lepingu- ja sõnamurdja.
IRL-i silmakirjaliku jutu
taga varjuvad nagu alati
vaid õõvastavad teod.
valdkondlikud preemiad,
millega teeme haiget
haridustöötajatele.
n Meie tõstsime ja tõstame
veelgi alkoholi- ja tubakaaktsiisi, mis soodustab varimajandust ja teeb haiget
ausatele ettevõtetele.

Meie digitaliseerime
2012. a sügiseks kõik kaabel-TVvõrgud. Pärast digitaliseerimist ei saa enam
mitut telekat korraga kasutada; siis tuleb igale telekale
oma digiboks ja kuumakse

n

n Meie võtsime Eestile
kohustuse osaleda Iirimaa,
Kreeka ja Portugali päästepakettides. Eesti osalus
Euroopa Stabiilsusmehhanismis moodustab 1,995
miljardit eurot (1 995 000
000 eurot), kuigi alles räägiti 1,3 miljardi laest. Kust
see raha võetakse, kui seda
garantiid tuleb maksma
hakata? Milliseid aktsiise
selleks veel tõstetakse?
Milliseid kärpeid tehakse?
Eestil on kohustus garanteerida maksmine 1,995
miljardi euro ulatuses.

Kesknädal kutsub kõiki eestimeelseid lugejaid levitama seda infot IRL-i tegude kohta. Palun jagage
sõpradega Facebookis ja Twitteris ning lõigake
välja ja kleepige tänavapostidele, näidake inimestele
maal ja linnas.
Eestlased peavad ükskord mõistma, milline kurjus
on varjunud isamaalise viigilehe taha.
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Valitsusparteide telgitagused: vaade
Toompeale all-linnast
Keskerakonna esimehe Edgar Savisaare intervjuu Kesknädalale
Kas Sulle ei tundu, et
Reformierakonna ning
Isamaa ja Res Publica
Liidu koalitsioon
Toompeal on kokku
varisemas? Iga nädal
toob meedia välja mõne
löömingu, mis on
inspireeritud nende
omavahelistest konfliktidest. Viimati Priit Kama
küsimus, keda kui põlist
isamaaliitlast tahtis
Vaher nimetada
riigipolitsei etteotsa, aga
Reform ei tahtnud
kuidagi nõustuda.
Ärge olukorda koalitsioonis üle dramatiseerige. Ei
lagune nad kuhugi. Mida
nad siis tegema hakkavad,
kui seda koalitsiooni enam
ei ole? Lähevad Euroopa
Liidu nimetuteks ametnikeks, kus upuvad selle
massi sees, kes Brüsseli
kabinettides ringi tungleb?
Sealses seltskonnas ei
pruugi nad sugugi enam
konkurentsivõimelised
olla. Siin on neil palju
parem vegeteerida, ja
kergelt see koalitsioon alla
ei anna.
Kuid Kama küsimus on
ju selgelt aktuaalne.
Otsige põhjust kaugemalt
ja sügavamalt. Tuletage
meelde, kuidas IRL kaasa
aitas, et Kristen Michal
kaotas justiitsministri portfelli. Juba siis susises
Reformierakond, et vastukaaluks peaks ka IRL
mõnest ministriportfellist
ilma jääma, seda enam, et
põhjus selleks oli olemas.
Kama kandidatuuriga
nõustutakse sel päeval, kui
IRL-ilt on õnnestunud
midagi suuremat välja
pressida. Selleks on lai
tegevusväli  loosi lähevad
Riigikohtu esimees ja ka
KAPO peadirektor, aga ka
teisi ameteid. Ning võibolla kõige tõenäosemaks
sihiks oleks Partsi kui
majandusministri väljapressimine valitsusest,
mida Reform on juba
mõnda aega igatsenud. Eks
Parts on selleks ka küllalt
põhjust andnud. Nüüd võidakse ta 21. märtsiks
ümber manööverdada
Riigikogu esimehe Ergma
ametikohale. Pealtnäha
näeks see isegi ametikõrgenduse moodi välja.
Kas see võib muuta ka
jõujooni Riigikogu juhatuses?
Teoreetiliselt küll, praktiliselt aga vaevalt.
Skeemitamine toob kaasa

liiga suured riskid, kuid
neid ei taheta võtta.
Mäletan seda sellest ajast,
kui Isamaa, ERSP ja sotsid
mind Riigikogu aseesimehe koha pealt ühel
meelel maha püüdsid võtta.
Operatsiooni juhtis nüüd
juba kadunuke Illar
Hallaste. Isegi tema ei
saanud hakkama, kuigi
Hallastet peeti tookord
Riigikogu kõige vingemaks intrigaaniks.
Sellisest intriigist ei tule
midagi välja, sest valimised on salajased ja
lõpuks käitub igaüks nii,
nagu talle parem tundub
olevat.
Kas olukorda ei muuda
see, kui aknaalused
mõne valitsuspartei ridu
täiendavad?
Muidugi on näha, kuidas
Vakra püüab kogu oma
seltskonda müüa ühtse
paketina. Aga tegelikult
kõneleb seal igaüks
iseenda eest. Paremal juhul
läheb sellest looist kaks
SDE-sse, kaks
Reformierakonda ja üks
Isamaaliitu. Mingit tugevamat jõudu selle seltskonna baasil ei sünni.
Koos sotsidega võiksid
aknaalused ometigi
tugevamad olla. Kas see
ei võiks neid ahvatleda?
Oleme isegi püüdnud neile
sellise käigu võimalikkusest märku anda. Aga sotsid
hoiavad end meie tuules
nagu jalgrattaspordis. Nii
on neil mugavam, vähemalt kuni valimiste päevani. Praegu on nad võimul
kolmes kohas  Valgas ja
Põltsamaal koos meiega
ning Paldiskis on neil Vene
Erakonnast tulnud linnapea. Sotsid olid võimul ka
Tallinnas, ning sealgi koos
meiega. Pärast valimisi on
sotsidel suured plaanid, ja
meie hoiame neile tugevalt
pöialt, et nad saaksid palju
hääli, aga loomulikult mitte
Keskerakonna arvelt.
Veel viimane küsimus
Toompea kohta. Kas
Mart Laari nimetamist
Eesti Panga nõukogu
esimeheks võib tõsiselt
võtta?
Ei ja jah. Ilves on ju
teatanud, et ühtegi
tegevpoliitikut põhiseaduslikule ametikohale ta ei
luba võtta. Ilves on aga
oma sõnu varemgi söönud.
Kui ikka koalitsiooniparteid nõuavad, küll ta siis
põhjuse leiab seisukohta

muuta. Mina küsiksin, kas
tõesti soovitakse Eesti
Pangast kasvatada vaid
hooldekodu, sest muud
funktsioonid on sealt
ammu Euroopa Keskpanka
üle antud. Laarist on mul
lihtsalt inimlikult kahju.
Aga mis toimub all-linnas
peale selle, et tänavatel on
ohtralt auke ning teed
lagunevad aina edasi?
Ning lisaks tasuta ühistranspordile ja eakate
apteegisoodustusele tuleb
Lasnamäele Moskva
park? Riigimeediast
muud ju Tallinna kohta ei
kuulegi.
Valitsuspropaganda
eesmärgiks on nii Tallinna
head kui vead kokku üheks
halliks massiks segada ja
sellega maha salata fakt, et
Tallinna elanike arv kasvab
jõudsalt ning ületab alanud
kuul juba 425 000 piiri.
Aastaga on Tallinn kasvanud üle 8000 inimese
võrra! Meile ei tulda välismaalt, vaid ikka mujalt
Eestist, mis valitsusruuporite kujutise järgi on
Euroopa tasemel.
Mis puudutab teid, siis
käisin just Tartus  ma küll
ei ütleks, et seal tänavad
Tallinnast paremas korras
oleks. Sama või veel
hullem lugu on Pärnus.
Jah, tõesti väga kahju on
seda öelda, aga teedtänavad pole korras üheski
Eesti linnas. Ja vastupidiselt valitsuspropagandale
on üldiselt üsna nigelad ka
riigiteed, sest suur osa
kütuseaktsiisist ei jõua
üldse teedesse. Ja sellestki
rahast läheb lõviosa suurusehullustuses planeeritud
liiklussõlmede rajamisele,
justnagu ootaks Eestit
lähikümnendil ees hüppeline autode ja inimeste arvu
kasv. Kohalike teede tarvis
pudeneb riigilt omavalitsustele vaid koorukesi.
Tallinn saab 15. maiks,
Tallinna päevaks, linna
kulul augud lapitud.
Kahjuks mujal Eestis pole
omavalitsustel enam raha
isegi aukude parandamiseks. Uutest katetest rääkimata.
Tallinna tasuta ühistransport on aga õnnestunud
isegi üle ootuste hästi ning
lisaks muu maailma
suurele huvile on märgata
ka üha tugevamat survet
Harjumaal ning teisteski
Eesti maakondades, näiteks
Saaremaal, tasuta ühistranspordi debati
algatamiseks.

Miks ikkagi just Moskva
park?
Selle teema senises
käsitlemises on Eesti meedias palju silmakirjalikkust
või ka lihtsalt piiratust.
Tallinna keskaegses
vanalinnas on tänagi väga
elav Vene tänav. Meie üks
suuremaid liiklusmagistraale on Peterburi maantee.
Vene keisrinnalt nime saanud Kadrioru pargis asub
Peetri maja ja seal on ka
Eesti riigipea residents.
Moskva park poleks küll
esimene ega viimane Venemaaga seotud toponüüm
Tallinnas.
Nii nagu siin on ka mitmete teiste Eestiga lähedalt
seotud maadega seoses olevaid kohti ja nimesid.
Mullu avasin Tallinna päeval Taani Kuninga aias
moodsa skulptuuri Tuli
lipp. Sõltuvalt tõlgendusest võib ju seegi kellegi
jaoks sümboliseerida vaid
eestlaste lüüasaamist taanlastelt muistses vabadusvõitluses, kuigi värskem
ajalookäsitlus on selle

lähenemise ümber hinnanud. Meie vanalinna palistavad pisut hilisemal
perioodil rajatud Skoone jt
Rootsi nimedega bastionid.
Meil on Suur-Ameerika ja
Väike-Ameerika tänav.
Avasin eelmisel aastal
Tallinna südames Vabaduse
väljakul Poola eelmise
sajandi 80-ndatel aastatel
tegutsenud ametiühingukoondise Solidaarsus
mälestuskivi. Meie taasiseseisvumist esimesena tunnustanud Islandi riigi nime
kannab väljak Välisministeeriumi ees.
See, et pärast 700-aastast
orjaööd pole Tallinnas
Saksa maadele ega Saksa
linnadele viitavaid
kohanimesid, on ehk
ajalooliselt isegi seletatav
(kuigi saksapäraste
nimedega paiku on siin
küll ja veel  a la
Rotermanni ja Lutheri
kvartal).
Muidugi ma ei arva, et me
peaksime Brüsseli eeskujul
tekitama Tallinna näiteks
Stalingradi, Roosevelti või

Montgomery tänavaid. Et
meie linna kohanimedes ei
esine aga Lätit ja Riiat ega
ka Soomet ja Helsingit, on
kindlasti parandamist
vääriv paradoks. On ju
Riias Tallinna tänav vägagi
nähtav ja Tallinna väljak
Helsingis samuti täitsa olemas.
Kahjuks on ajakirjandus
hakanud Moskva pargi
ideele halba varju heitma.
Uurisin, kust see idee
alguse on saanud. Mulle
toodi dokumendid, et
20.22. detsembrini 2010
pidasid omavahel nõu
Moskva ja Tallinna kommunaalmajanduse
asjatundjad. Tallinna poolt
olid seal Deniss Borodit ja
Otto Poppel ning teemaks
oli Tallinna teemapargi
rajamine Moskvasse ja
Moskva teemapargi
rajamine Tallinnasse. Nii
räägib läbirääkimiste baasil
koostatud protokoll, ja mina
ei näe selles idees ka tagantjärele midagi taunitavat.
Kirjutas Urmi Reinde

Lasnamäele tuleb golfikeskus

Tallinna linnapea Edgar Savisaar ja Eesti Golfi Liidu juhatuse liige Arti Ots
allkirjastasid 1. märtsil heade kavatsuste kokkuleppe, mille kohaselt kavandatakse rajada Lasnamäele golfikeskus, et edendada vaba aja veetmist ja luua
linnaelanikele häid sportimisvõimalusi. Keskus elavdab golfiturismi ning aitab
kaasa Tallinna tuntusele laiemalt.
Eesti Golfi Liit tahab ehitada Tondiraba
piirkonda Alvari tn 39 // Mustakivi tee 21 kinnistule üheksarajalise golfiväljakuga rahvusvahelisele standardile vastava golfikeskuse.
Rajatakse harjutusväljakud, klubihoone,
talveks teisaldatav pneumohall.
Kinnistu on linna omanduses ja Lasnamäe linnaosavalitsuse valitseda. Ehitusprojekti tellib
ja finantseerib Tallinna Spordi- ja Noorsooamet. Lähteülesande koostab omal kulul Eesti
Golfi Liit. Keskkonnamõjud hindab Tallinna
Keskkonnaamet. Ehituskulud kannab Eesti
Golfi Liit.
Pärast golfikeskusele kasutusloa saamist
annab Eesti Golfi Liit golfikeskuse tasuta üle
Tallinnale, jäädes ise teenusepakkujaks. Tal-

linna haljastute arengukava järgi on golfikeskuse maa-ala rohevõrgustiku osa ning haljastamine on oluline ökoloogilise tasakaalu
tagamiseks ja elanikele paremate puhketingimuste loomiseks.
Savisaar ütles, et Tallinna golfikeskuse rajamist
on kavandatud juba aastaid, ent seni on idee
teostus takerdunud sobiliku maa-ala leidmise
taha. Nüüd lõpuks oleme leidnud koostöös
Eesti Golfi Liiduga golfikeskuse rajamiseks
ideaalse paiga, ütles linnapea.
Skandinaavias kuulub golf kolme populaarsema
rahvaspordiala hulka. Soomes mängib golfi
132 000 inimest, Rootsis umbes 650 000
inimest. Tegu on seega tõelise rahvaspordiga.
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Natuke ka vabariigi aastapäevast, kus
muidugi sai peateemaks presidendiproua
kleit. Kui kleidiraha tuleks kandja enda
taskust, poleks see kellegi asja, aga et selle
maksab kinni maksumaksja, siis peaks ikka
tunnetama piire. Selline priiskamine näitab madalat intelligentsi, mida korvatakse
välise hiilgusega.

1. Tallinn, mu unelmate linn!  nii arvab Riigikogu
liige Valdo Randpere, kes vahetult enne vabariigi
aastapäeva teatas, et tahab Keskerakonna Tallinnas võimult lüüa (Õhtuleht 20.2). See härra unistab maanduda
meeritoolile. Suure tõenäosusega see unistuseks jääbki.
2. Tänavu möödub Eesti taasiseseisvumisest 22 aastat,
kuid meil ei ole seniajani Venemaaga rahvusvaheliselt
aktsepteeritavat riigipiirilepet.
3. Peaminister Ansip väitis 23. veebruaril Tartus peetud
aastapäevakõnes: 95-aastane Eesti Vabariik kuulub
maailma kõige edukamate riikide hulka. Meie majandus
on korras. Rahandus on heas seisus. Valitsuse tegevuses
kajastub terve mõistuse poliitika, mida rahvas toetab.
Kes on need toetajad? Käputäis rikkureid, valitsuserakondade liikmed ja mingid debiilikud, kellel pole poliitikast õrna aimugi. Need ongi Ansipi arvates kogu Eesti
rahvas! (Kuivõrd eetiline on valitsusjuhi poolt enda tegevust kiita, jäägu lugeja otsustada. Tavaks on öelda:
Enesekiitus haiseb!)
Kahjuks minu teadmised (ökonomist) ei küündi mõistmaks, kuidas saab samaaegselt olla üks maailma edukamaid riike ja Euroopa Liidu vaene arengumaa, kust
elanikud siirduvad tööotsinguil võõrsile.
4. Presidendi aastapäevakõne oli mittemidagiütlev,
ümmargune null. Kuna ta on ametisse pandud valitsuserakondade poolt, siis ei saagi see teisiti olla.
5. 25. veebruari õhtul oli TV3 uudistesaade pühendatud
sellele, kuidas Meelis Kaldalu jättis presidendiproua
kätlemata, kuigi viimane oma kätt pakkus.
Leian, et kogu pikk vastuvõtutseremoonia, mida rahvas
nimetab pingviinide paraadiks, kus aastast aastasse
figureerivad samad näod, on ajast ja arust anakronism,
mis tuleb vabariigi aastapäeva ürituste kavast eemaldada.
Pealegi on paljude meelest see vastumeelne sundkäik
ebahügieeniline.

Linda Avik
Riisipere, Nissi vald, Harjumaa

Elmar Hollmann
Kärdla, Hiiumaa

Valimisseadusest, keskmisest palgast
ja maa mahamüümisest
Äsja avalikustati, et sotsid kavatsevad
Riigikogus oma rüppe võtta aknaalused [ametlikult: fraktsiooni mittekuuluvad saadikud  Toim.]. Kui mina
valijana aitasin näiteks Rainer Vakra
Riigikogusse Keskerakonna nimekirjas,
siis nüüd ütlen, et ta reetis mind. Minu
arusaamade järgi on peale aknaaluste
reeturid ka keskerakondlastena Europarlamenti valitud saadikud, kes hiljem
erakonnast lahkusid. Nii pole mul mõtet
minna valima, kuni valimisseaduses on
lünk, mis nõuab parandamist.
Üldse tundub, et eriti Vakra ja Laanet on
inimesed, kes vajavad pidevat tähelepanu, jalutades käevangus Ergmaga 
see on ju edevuse laat, mitte aga riigimehelik käitumine.
Minu arust on Eesti keskmise palga
arvestamine puhas bluff. Kuipalju on
meil inimesi, kelle keskmine palk on 900
ja tunnihind 5 eurot?! Pole õige arvutada
keskmist selliste üüratute palkade abil
nagu sai näiteks Taskila. Sellega kunstlikult tõstetakse palganumbrit, et näidata
maailmale, et Eestis on kõik korras.
Veel häirib mind, kuidas mu kodumaad
müüakse maha välismaalastele. Kasutades ära meie vaesust, ostavad nad
kokku kortereid, et neid siis kalli hinna
eest üürida välja neile, kes ei suuda omale
eluaset osta. Kuhu on jäänud nõue, et riik
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peaks kindlustama eluasemega?
Siit tuleneb ka põhjus, miks Eestis sündimus on nii madal. Lugesin oma valla ajalehest, et meie vallas sündis detsembris üks
laps ja jaanuaris üks laps. See on ju katastroof! Reeglina ei teeni meie tavaline töömees sellist palka, et soetada eluase ja perekond. Kes vähegi mõtleb, see loobub ja
vaatab, kuidas üksinda toime tulla. Pealegi
kui keegi ei tea, mis tuleb homme, kui
puudub mingigi kindlustunne.
Samuti ostavad välismaalased sadu hektareid maad. Kas selleks, et teha äri või tõesti
arendada jahiturismi? Nii et, kulla kaasmaalane, peagi ei ole sa omal kodumaal
enam eestlase sulane, vaid välismaalase
oma, nagu oli minu vanaisa moonakas
sakslase mõisas. Kas tõesti tehti Rahvaliidule ots peale selleks, et saada päris
vabad käed meie maa ja metsa müügiks?

Eks katsu piskuga ära elada!

Rahvavaenlaseks on lihtne
saada

Võtan aluseks oma brutosissetuleku  vanaduspensioni ja osa alampalgast.
Jagan aastase sissetuleku 365 päevaga, saades sissetuleku ühe kalendripäeva
kohta. Seda on 10 eurot ja mõned sendid ka. Mis selle eest saan? Kui on vaja
külastada eriarsti, kulub ära pool päevasummast. Hea, kui teise poole eest
saan tasa arstilesõidukulud. Sooviks märkida, et ka ravimi hind võib võtta
päevase sissetuleku. Mille eest siis osta toitu, elada soojas toas, maksta
maksud jms? Elektrivalgusest ei maksa enam eriti unistada; viimane hind
enam pole meiesuguste jaoks.
Parempoolsete võimutsemise tagajärjel on tulumaksumäära pidevalt alandatud. Sellest on kasu saanud rikkad, vaeste osaks on jäänud kingituse kinnimaksmine  tarbimismaksude pideva tõusu kaudu. Nende maksude
suhtarvu poolest oleme Euroopas esikohal. Miks riigi tuludesse ei laeku
ettevõtete kasumi maksustamisest peaaegu mitte midagi?
Sotsiaalse õigluse nimel on vaja astmelist tulumaksu. Esimese Eesti Vabariigi
lõpuks olid õpetajad ja meditsiinitöötajad korralikult tasustatud, aga praegu
peavad nad oma palga kaitseks streike korraldama. Igatahes on Milton
Friedmani mustrite järgi korraldatud majandus- ja maksupoliitika läbi
kukkunud  Eesti äärmiselt madalas elatustasemes on peamiselt süüdi
paremäärmuslaste kauaaegne võimutsemine. Meie esivanemad võitlesid
iseseisvuse eest parema elujärje saavutamise nimel, aga teine Eesti Vabariik
pole suutnud rahuldavalt toime tulla riigivalitsemisega. Süüdlased tehku
sellest ise järeldused ja astugu tagasi!

Riigivalitsejad saatsid eesliinile keeletsensor Urmas Sutropi, kes
kodukootud võinskina ütles küllalt otse välja: kõik, kes ei mõista
hukka Yana Toomi, on rahvavaenlased! Riigikogu liikme Y. Toomi
keelealaste ütlemiste ületähtsustamine on järjekordne vene kaart kohalikeks valimisteks. Rahvavaenlasteks võiks ehk nimetada hoopis neid,
kes Toomi sellise vastureaktsiooni esile kutsusid.
Vene koolide 60-protsendist üleviimist eesti keelele, mille vastu Yana
Toom on olnud, võib praktiliselt käsitada sundassimileerimisena,
mida kampaaniakorras sunnitakse kõigile koolidele peale, olenemata
selle õpetajate ja õpilaste keeletasemest. Piltlikult öeldes, puueestikeelsed õpetajad õpetagu, aga õpilased saavad vaid osaliselt aru.
Toodetakse poolharitud puueestlasi. Alustada oleks tulnud õpetajate õpetamisest, keeleõppest lasteaias ja algklassides ning gümnaasiumiõpilaste jaotusest selle järgi, kuhu keegi kavatseb edasi õppima
minna.
Isamaalased alustasid venekeelsete väljatõrjumist ja assimileerimist kohe peale võimuletulekut 1992. aastal  need võisid keeletaseme-eksamita leida töökoha vaid lihttöölise ja koristajana. Arukad
ja uhked lahkusid, enamasti Läände. Euroopast ja Ameerikast saadud
integratsiooniraha kulutati keeleeksamite vastuvõtjate ministritasemega palkadeks, mitte aga tasuta keeleõppele.

Asta Rennit-Luksepp, Elva, Tartu maakond

M. Kask, Tallinn

Vabariigi aastapäev sai peetud vormiliselt. Aga sisuliselt?
Lugesin läbi president
Ilvese kõne ja teen selle põhjal
mõned ettepanekud.
Kõigepealt üleskutse: Teeme
meie sajandaks aastapäevaks
Eesti korda. /.../ Teeme meie oma
sajandijuubeliks metafoorilise
torni, mis särab ja paistab kaugele
oma /.../ leidlikkusega /.../. /.../
Me jõuame Eesti suurte eesmärkideni siis, kui me ühiselt nõu
peame. Kas juba loodud Rahvakogu foorumil või mõnes teises
kohas. Väga õiged ja toredad
sõnad! See oleks kui presidendi
käsk igale meie kõrgemale poliitikule ja ametnikule.
Olen viimase 20 aasta
jooksul kirjutanud paljudele poliitikutele ja kutsunud neid Varblasse, et siin mõned tunnid koos
rahvaga mõtteid vahetada ning
mured ja ettepanekud ära kuulata.
Kahjuks pole sellist kohtumist veel
toimunud. Enamikule kirjadele
pole isegi vastust saanud.
Presidendikantselei vastab for-

maalselt 56 reaga.
Kas oleks liigsuur tahtmine, et iga Riigikogus esindatud
erakonna väike seltskond aasta
jooksul külastab ühel korral iga
valda? Samuti võiks ka maavanem
kohtuda iga valla rahvaga vähemalt kord aastas.
Presidendi teine suur
mure: Teame, et vähese sündimuse ja eluea pikenemise tõttu
peab juba 2018. aastal kolme
inimese tööst piisama viie inimese
ülalpidamiseks. Nende töötajate
õlule jääb siis kogu me toetuste
süsteem, kogu meie riigi ülalpidamine. Kui palju on viimase 20
aasta jooksul lahkunud Eestist
tööjõulist rahvast, kes oma tänase
tööga toodavad teistele riikidele
rikkust? Tööjõuliste ja sigimisvõimeliste inimeste lahkumine on
Eesti kõige kurvem ja ohtlikum
arengusuund.
Ma ei saa aga nõustuda
sellega, et tulevane töötegija peab
oma töövaevaga toitma pensio-

näre. Kunagi on kirjutatud, et iga
inimene loob ja jätab oma eluaegse
tööga ühiskonnale väärtust sellisel hulgal, mille arvel võib ta muretult elada saja aastani; kui elupäevi
rohkem, alles siis hakkaks ta elama
teiste töö arvel. Meie häda on
hoopis selles, et tänaste pensionäride kunagine ühiskonna
kätte jäänud rikkus on raisatud ja
sulide kätte sattunud. Tänaste
töötegijate loodud lisaväärtuse
omastavad kapitaliomanikud, see
võetakse dividendidena välja või
lihtsalt raisatakse-praalitakse maha. Tööga loodud lisaväärtuse
suurem osa peab jääma riigiühiskonna kätte ja selle arvel saaks
pensionäridele
normaalset,
inimväärset pensioni maksta.
Presidendi kõnekirjutajad on
lasknud sisse ühe väga tõsise
apsaku: Nooremad me seast ei
teagi, et vanasti ümbritses me rannapiire okastraat. Minu teda
Haapsalust Läti piirini okastraati
polnud. Kui nüüd seda rannajoont

läbida, siis leiab sealt sadu silte
Eravaldus. Edasiminek keelatud.
Kõiki aastapäevategemisi pean
vajalikuks. Kätlemine tuleks aga
lõpetada. Isamaalisele kasvatusele
see positiivselt ei mõju. Kui kogu
seda tseremooniat nimetada pingviinide paraadiks, siis on see
nende toredate lindude otsene
solvamine. Pingviinid võtavad
pika rännaku ette selleks, et liiki
säilitada. Ma ei oska kuidagi
arvata, et kogu see õhturõivastuse
näitamine tuleks kasuks eesti
rahva säilimisele. Pigem see
solvab vaesemat rahvast.
Jääme lootma, et riiklike tähtpäevade tähistamisel lisanduks enam
isamaalist hõngu ja hoiakut.
Rohkem peaks näha olema riigilippu! Miks on meie koolides nii
vähe noorkotkaid ja kodutütreid?
Manivald Müüripeal
pensionär Varblast,
Pärnumaa

Naised, ärgem
Totaalsetele ja veristele riigipööretele on alati eelnenud verbaalne vägivald. Ei bolevikud ega hitlerlased hakanud koonduslaagreid rajama kohe  eelnesid kõned, tribüünid, esinemised, ideoloogiad,
raamatud. Kõigepealt tembeldati vaenlase kuju mingi
ühtse sõimusõnaga, millest sai sõjahüüd ja mis ei
allunud loogilise kõnetehnika reeglitele. Rahvamass
läks marru üksnes vastava silbi väljakarjumisest 
nagu jahikoer, kelle ette aadlikest jahipidajad
viskasid peibutiseks lehkava sööda.

REET KUDU
kirjanik

Vabariigi juubeli nädalal, kui
koostaja Maarja Keskpaik esitles Okupatsioonide muuseumis eesti hingeaadlike ülendavate kõnede kogumikku (see
oli hingematvalt kaunis sinimustvalges ja rukkilillepääsukese ornamendiga kujunduses; kujundaja Heisi Väljak),
tsiteeris Kanal2 Reporter
teist poliitilist raamatut 
Eelarve. Friigikogu rahvuseepos (järelsõna Mart Laar,
Mart Nutt, Eiki Nestor) ja
Riigikogu liikme Juku-Kalle
Raidi sama hingematvalt
madalat sõimu naispoliitik
Kadri Simsoni aadressil.

Kontrast ja kuristik

Ma ei hakka Reporteri sõnu
kordama. Eesti naisliidreid on
ennegi vänge sõnasopaga üle
valatud. Mind vapustas eriti
kontrast kahe esitletud raamatu
vahel  ühel pool kuristikku
Eesti ajaloolised kõned ja
teisel pool vänge sõim. Muidugi on meie ajalugu kontrastiderohke ja vastavalt sellele on kõneraamatus avaldatud
nii Hjalmar Mäe kui ka Nikolai
Karotamme, nii Oskar Looritsa
kui ka Johannes Käbini sõnavõtud, peaaegu kõrvuti.
Kõrvuti tuleb edasi elada ka
Eesti meestel ja naistel, nii et
ehk ei tasuks pimedas vihas
edasi sõimata? Ehk aitaks meid
liikuda sõbralikuma vabariigi
poole kõigi arukate naiste
ühinemine meessõimu vastu,
sest lõhe pole ammu enam ehtsas eestluses, riigikeeles ega
isegi mitte maailmavaates.
Ropult on ju naisi läbi sõimatud
parteikuuluvusest hoolimata.
Väärituid sõnu on kuulnud
Marianne Mikko, Kristiina
Ojuland, Yana Toom ja Kadri
Simson. Naisliidrid, kes ei sarnane muus kui sõimulaviinis,
millega meeskriitikud nad üle
on valanud.
Avaliku meedia verbaalne
vägivald pole viimastel aastatel olnud põrmugi proportsioonis naispoliitikute tegevusega.
Mitte ühtegi kriminaalkuriteos
või riigirahade tuulde pillamises kahtlustatud meespoliitikut pole kunagi nii ropult
häbimärgistatud ja läbi sõimatud kui naisi, kes püüavad

meenutada vaid inimõigusi ja
seega ka neid kõnesid, mis
kogumikus Eesti ajaloolised
kõned üllitatutena meie ette
toodud ning mis olid kord Eesti
Vabariigi loomise eelduseks.
Kogumikus on ka mitu avalikku pöördumist. Tsiteeriksin
sotsiaalteadlaste oma kui kõige
erapooletumat (20. ja 21. aprill
2001): Järeldus on, et riigi
kesksed institutsioonid ei täida
oma funktsiooni. Riigijuhtide
elitaarne ja minakeskne käitumine on kujundanud olukorra,
kus rahvas ei suuda oma riiki
enam tõsiselt võtta. Eesti
peaministri laskeharjutused
ning sellele järgnenu on drastiline näide tegudest, millele
võimueliit ei ole suutnud anda
demokraatlikus riigis ainumõeldavat hinnangut. Vastutusest kõrvalehiilimine annab
ühemõttelise signaali  Eestis
on kaksikmoraal, Eestis võib
käituda ebaeetiliselt ja vääritult /.../ Tuleb endale aru anda,
et kui me ei suuda ületada riigi
ja moraali kahestumist, oleme
läbikukkunud riik ja kaduv

Üksnes emapalk meie riiki
küll ei päästa.
Sest mis kasu
on pojast, kes
oma ema,
abikaasa või
kolleegi hiljem
räigelt läbi
sõimab?
rahvas. Viimast on meile tegelikult juba mitme sajandi vältel ennustatud, kuid välise
surve kiuste oleme suutnud
püsima jääda. Kas me suudame seda aga omaenda vabas
riigis?

Kaksteist aastat hiljem

on olukord paraku veel hullem.
Naispoliitikuid sõimatakse
valimatumalt kui eales varem.
Kaldun arvama, et üksnes emapalk meie riiki küll ei päästa,
sest mis kasu on pojast, kes oma
ema, abikaasa või kolleegi
räigelt läbi sõimab? Mis kasu
on riigiliidritest, kes suudavad
eestlust ette kujutada vaid
vaenuõhutamisena?
Muide, pole olemas sõna
inglus. Sakslus kõlab
pigem humoorikalt. Ainult
eestluse nimel on võimalik
ropp sõim, eriti meie naiste
vastu, meie emade, tütarde
ja naispoliitikute vastu! Pole
ime, et Eesti Vabariigi parlamendis on naissugu esindatud
kasinamalt kui teistes Euroopa
Liidu riikides.
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lubagem end sõimata!
Sõim algab alati mõõdutundetust vihast. Ajaloolistes kõnedes väidab Marju Lauristin
(2000): 1920ndate alguses,
ühiskondlike segaduste ajal, oli
meil kildkond noori inimesi,
kes hoidsid teisele poole,
mõtlesid teisiti ja püüdsid
maailma parandada omal
moel. Noor Eesti riik aga pani
need aadetega, ehkki valede
aadetega noored inimesed,
paljud veel keskkooliõpilased,
eluks ajaks vangi. Sellega käivitati kahetsusväärne protsess
 noores riigis kujundati välja
seltskond energilisi, andekaid
ja liidriomadustega tegelasi,
kes kasvasid üles oma riiki
vihates. Neidsamu noori
inimesi sai 1520 aasta pärast
ära kasutada sellesama riigi

Juku-Kalle Raid ründab ju
eestluse nimel pigem eestlannat Kadri Simsonit jt
rahvuskaaslasi. Eesti naisi,
keda niigi vähe kodudesse alles
jäänud, sest kipuvad abielluma
välismaa meestega.

Naistesõimajatega
sõbrustades

saab end niisiis hästi sõimu
eest kaitsta, ja kes meist ei
tahaks olla võitjate poolel? Aga
mis hinnaga, naised? Et leebelt
naeratades jälgida, kuidas meie
naisliidreid kaagutajateks ja
vene l...deks sõimatakse? Kas
tõesti usume, et järg ei jõua kord
ka meie kätte? Sarimõrtsukas
ei peatu, kuni teda ei peatata, 
sarisõimajaga on täpselt
samuti.

vahetanud, kõnesid pidanud.
Ilma inetu sõimuta isegi sel
juhul, kui nad on olnud
erinevates parteides ja teine
teisel pool rindejoont. Enn Nõu
kirjutab romaani III osas:
Eestlased on Narva all ja
Sinimägedes andnud oma rahvale seitse kuud hinge tõmmata, põgeneda ja soomlastele
Helsingi venelaste poolt võtmata hoida...

Ka praegune lõhenemine

on andnud meile võimaluse
hinge tõmmata ja järele
mõelda: kas tahame, et oma
emasid ja tütreid  no näiteks
emapalga nimel  ka edaspidi
laussõimataks ja mõnitataks,
võõrkeelsetest
naabritest
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Keelatud armastus. Otse
südamesse jätkub
Terve tervis
TÄNA. Uudised
Krimiseriaal. Noor
Montalbano 2/6
TÄNA. Lühiuudised
Krimiseriaal. Noor
Montalbano jätkub
TÄNA. Lühiuudised
Krimiseriaal. Noor
Montalbano jätkub
Draama. Paavst Johanna
TÄNA. Uudised*
Kaming suun - TTVs
tulekul *
Terve tervis*
Draamaseriaal. Armuleek*
TÄNA. Uudised*
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KAKS VÕLUVAT POLIITIKUT: Miks peaks ütlema naispoliitikut?
Ei pea ju! Kadri Simson (vasakul) ja Kristiina Ojuland on mõlemad aga
meespoliitikute käest sõnadega avalikult nuhelda saanud. Üht ründas
meesminister, teist ministeeriumi meeskantsler. Tase?

Fotod: Indrek Veiserik ja Facebook

vastu, ja tagantjärele võib
öelda, et Eesti otsustas end
kaitsta viisil, mis hiljem aitas
kaasa tema hävingule.
Kuldsed sõnad!

Loodan, et eesti naised

taipavad lõpuks, kuidas nad
praegu kaitsevad end samuti
viisil, mis hiljem aitab kaasa
nende hävingule. Andekas
eestivene poetess ja ajakirjanik
Jelena Skulskaja on teatavasti
ühe tuntuma eestluse nimel
sõimleja Juku-Kalle Raidi
ammune kaastööline ja mõttekaaslane mitmes ühisprojektis,
olgu selleks kakskeelne kultuurisaade Batareja (riigitelevisioonis)
või ajaleht
KesKus, mis alustas sama
viletsal paberil nagu praegune
Kesknädal, on aga tänaseks
muutunud paksuks ja võimsaks
ajakirjataoliseks trükiseks.
Skulskaja on loodetavasti tänu
riigitelevisioonile ja sõbrast
sõimlejale suutnud end Raidi
avaliku sõimu eest kaitsta?

Rootsis kasvanud ja kasvatatud
eestlasi võib kritiseerida nii
mõnegi uue häda toetamise
eest, aga äsjane Jaan Krossi
auhinna võitja Enn Nõu on
eeskujuks just suhtumises
inimestesse, kes tema poliitilisi vaateid ei jaga. Seega ka
minusse! Me oleme täiesti
erineval arvamusel mitmetes
küsimustes, ka suhtumises
Eesti Vabariigi vähemusse,
aga me suudame vaielda, ja
olla seega dialoogis.

Sõim pole enam dialoog,

pole ka tõeline demokraatia.
Sõim on verbaalne relv, pealegi
relv allapoole vööd. Soovitan
kõigil eestihuvilistel läbi
lugeda Enn Nõu kolmeosaline
dokumentaalromaan
Vabariigi pojad ja tütred, mis
Krossi auhinna pälvis. Sellest
võib õppida lisaks muule ka
seda, kuidas eesti emad ja
pojad, mehed ja naised on
omavahel armastavalt, igatsevalt ja viisakalt suhelnud, kirju

rääkimata? Või ei taha me seda
mitte? Sõim ei jää ainult
sõimuks; sõim kuulutab ette
totaalset reiimi. Mida on vahel
suudetud siiski ära hoida...
Mina igatahes oleksin uue
sõimuriigi vältimise nimel
valmis tegema pigem koostööd
kasvõi mõne ENDISE gestaapolase, kagebeelase, maoisti
või inimsööjaga, kes on oma
vigu mõistnud ja tunnistanud,
kui mõne ENDISE rahvusiidoliga, kes nüüd külvab
eestluse nimel vaenu ja
vihkamist, nii eri rahvaste kui
ka eri sugude vahele, ega
suuda mõista oma ebainimlikkust.
Naised  parteist, rassist ja
keelest sõltumata , ärgem
lubagem end karistamatult
läbi sõimata ükskõik kui
isamaaliste hüüdlausete saatel!
Lõhe Eesti Vabariigis ei jookse
ju eestlase ja venelase, mehe
ja naise, ema ja poja, vaid
kurjalt sõimleja ja arukalt
kõneleja vahelt.
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Nädala juubilar JUHAN LAUGIS 75

Viis aastat tagasi kirjutasin
Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ)
ajalehele Mente et Manu (lad k,
mõistuse ja käega) ja ajakirjale
Elektriala intervjuu professor
Juhan Laugisega. Toona, 7.
märtsil 2008, tähistas ta oma 70.
sünnipäeva TTÜ energeetikateaduskonna elektriajamite ja
jõuelektroonika
instituudi
direktorina. Tänaseks sellenimelist instituuti enam pole,
aga Juhan Laugise elutöö ja
pärand elab edasi uues elektrotehnika instituudis, mida juhib
professor Tõnu Lehtla.
Nüüd 7. märtsil saaks Juhan
Laugis, tunnustatud tehnikateadlane, 75. Sel puhul annavad
tema kolleegid välja raamatu
JUHAN LAUGIS. Meenutused. Artiklid. Bibliograafia,
ilmub ka minu intervjuu, mis jäi
professori elus üheks viimaseks.
Meenutaksin siinkohal lühidalt
mõnd katkendit tollasest
vestlusest.
Professor Laugis oli kuulus
oma rahvusvaheliste
sidemete poolest. Seepärast
küsisingi alustuseks, millest
on need alguse saanud?
Verstapost oli õppeaasta
1972/73, kui esimesena meie
kateedrist oli mul võimalus
staeerida 10 kuud professor
Peter-Klaus Budigi juures tollases Technische Hochschules
Karl-Marx-Stadtis, nüüdses
Chemnitzis. 1989. aastal kandusid sidemed edasi ka tollasesse Saksamaa Liitvabariiki,
kui sattusin Eesti majandusministeeriumi grupiga täien-

duskoolitusele Kieli majandusakadeemiasse. Sealt sõlmusid
sidemed Siegeni Hochschule,
Kieli Fachhochschule ning
Bayeris oleva Fachhochschule,
Kempteni ja Müncheni
tehnikaülikooliga. Huvi koostööks on seejuures alati olnud
vastastikune. 1989. aastast
avanesid meie üliõpilastele ka
võimalused oma praktikumide
sooritamiseks Saksamaal. Tänu
Leonardo da Vinci programmile
on juba kümmekond meie instituudi üliõpilast saanud seal läbi
teha vägagi õpetliku praktikumi.

Missuguse panuse on instituut andnud Eesti
ettevõtlusse?
Instituut on olnud tegus elektriajamite, eriti elektritranspordis
kasutatavate modifitseerimisel.
Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise 29 trammi varustati
meie väljatöötatud peaveoajamitega, mis oluliselt lihtsustavad veoki elektriskeemi ja
tagavad elektrienergia peaaegu
50-protsendise kokkuhoiu.
Elektriraudtee jaoks oleme
koostöös firmaga Estel Elektro
välja töötanud kõrgepingelistel
transistoridel töötava abitoitemuunduri, äsja toimusid selle
edukad katsetused. Nüüd tuleb
luua tööstuslik variant, et seda
elektriraudteel praktikas rakendada. Selle muunduriga väheneb märgatavalt nii ekspluatatsiooni- kui ka energiakulu.
Teie instituudis on üsna suur
doktorantuur: doktoriõppes
õpib koguni 27 magistrit.

Kodurahufoorum: Noored Eestis.
Väljakutsed ja võimalused
Rahvusraamatukogu suures saalis

kolmapäeval, 6. märtsil k 11.0016.00
* Mis kasu on heast haridusest?
* Tolerantsus  kas tühi sõna?
* Kas Eestis on võimalik jääda iseendaks?
* Kusagil mujal on parem kui siin?
* Millised on Sinu võimalused särada Eestis?
* Sinu tulevik otsustatakse täna.
Eksperdid:
Juhan Kivirähk (Rahvusvaheline
Kaitseuuringute Keskus)
Vitali Belobrovtsev (Tallinna Ülikool)
Valeria Jakobson (Tartu Ülikool)
Ellu Saar (Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste
ja Sotsiaaluuringute Instituut)
Katrin Pihor (Praxis)
Kersti Kivirüüt (Euroopa Noored)
Väliskülalised:
Timofei Agarin (Belfasti Kuninglik Ülikool)
Paul Downes (St. Patricki kolled, Dublin)
Sünkroontõlge eesti, vene ja inglise keelde.

FIMA-LISETTE RAMMO
25.04.193002.03.1013

Foto: Eiko Lainjärv

Kuidas on seni olnud lood
doktoritööde kaitsmisega?
Viimatised doktoritööd on meil
ikka olnud seotud trammide
moderniseerimisega. Näiteks
Jüri Joller kaitses doktoritööd
trammi peaveoajami moderniseerimise kohta, keskendudes
eriti ajami jõuahelaile. Madis
Lehtla töö oli rohkem pühendatud juhtimispoolele. Argo
Rosina töö oli aga seotud
nõrkvoolu süsteemidega.
Dmitri Vinnikovi väga hea doktoritöö tulemusena sündis
täiesti uus jõutransistoridel
põhinev abitoitemuundur; ta on

olnud ka elektriraudtee uue
abitoitemuunduri väljatöötamise projektijuhiks.
Kas leidub nende seas ka
Teile mantlipärijaid?
Rõõm on tunnistada, et kõik
meie värsked doktorid, aga
ka paljud doktorandid tegelevad õppetööga, juhendavad
laboratoorseid töid ja annavad
harjutustunde, proovides kätt,
kuidas õppejõutöö tundub. Nii
mõnelgi neist on võimalusi
alustada dotsendina ja jõuda
mõne aja pärast, miks mitte,
ka professoritiitlini.

Armsad naised!
Naistepäeva puhul soovime kõigile, et
teie elutee oleks kerge, päikseline,
muretu ja pikk!

Keskerakonna Naiskogu KENA
Haabersti piirkond
Kallis naine!
Juhul, kui oled aktiivne ja soovid muuta
elu paremaks  meie naiskogu ootab
Sind!
Kontaktandmed:
Õismäe tee 57a; tel 6 575 674 Vilmi
Sevel, haabersti@keskerakond.ee
tel 58 054 295 Anita Anderman,
anita.anderman@mail.ru

Teie ise kaitsesite oma
doktoriväitekirja Moskva
Energeetikainstituudis.
Kuidas meenutate täna neid
nõuka-aegu?
Kui meenutada aega enne aastat
1987, siis tuleb küll tunnistada,
et tänapäeva noortel on doktorikraadi saamine muutunud tuntavalt lihtsamaks kui toona.
Minul tuli suurtel Venemaa
avarustel teha ohtralt komandeeringuid. Palju kordi tuli käia
Ust-Kamenogorski titaani- ja
magneesiumikombinaadis, kus
katsetasime magnethüdrodünaamilisi (MHD) ajameid
ehk nn elektromagnetilisi
pumpasid.
1970. aastatel tuli käia palju
komandeeringuis ka lennukitööstuse ettevõtetes.
Põhibaasiks oli Kaasani
mootorite tootmiskoondis, kus
sai tehtud palju eksperimente ja
katsetusi. Linnad nagu Ufaa,
Perm, Kuibõev on samuti sellest ajast üsna tuttavad.
Doktoritöö lõppvormistus ja
selle kaitsmine Moskvas olid
tihedalt seotud tollaste arusaamadega, mille järgi alla 50-aastast meest tavaliselt kaitsmisele
ei lubatudki.
Igal asjal ja ajal on oma plussid
ja miinused. Tänapäeva noored
enam seda tõelist suurtootmist
ju ei näegi. Nüüd saadakse lihtsamalt läbi, ainult arvuti taga
istudes, klaviatuuril klõbistades
ja hiirekest liigutades. Meil tuli
sageli teha oma käed üsna mustaks, käia ringi võidunud tööriietes ja lohmakais lubjaviltides.

Missuguseid auameteid jääb
Teil veel aega pidada?
Kuna vanust on juba omajagu,
siis tuleb paratamatult koormust veidi vähendada. Pealegi
on meie instituudis praegu käimas kuus Euroopa fondidest
finantseeritavat projekti,
peaaegu kümnendik kõigist
TTÜ-s käimasolevaist.
Siiski olen endiselt TTÜ
energeetikateaduskonna
nõukogu liige, üliõpilasseltsi
Livika vilistlaskogu liige, Eesti
Moritz Hermann Jacobi Seltsi
aseesimees. Lisaks on tulnud
täita paljude rahvusvaheliste
konverentside orgkomitee
liikme ülesandeid.
Mis ülikoolitöö kõrval Teid
veel köidab?
Mul on Laulasmaal suvila,
mille ümberehitamisega, õieti
küll peamiselt selle töö juhtimisega olen viimastel aastatel
kõvasti tegelnud. Eelmisel
suvel sai suvilale pandud uus
vooder. Seal olen ikka käinud
ka veel talvel ennast maha
laadimas. Tore on jalutada
Lahepera lahe ääres, jälgides,
kuidas elavad luiged, kes, nagu
paistab, ei tahagi tänavu ära
lennata. Nad on seal otsekui
kodustatud, tunnevad mu kaugelt ära ja tulevad peo pealt
nokkima, nii et ikka peab
saiapäts ligi olema.
Professor Juhan Laugis
lahkus meie hulgast
1. novembril 2010. aastal
72-aastaselt.

Mart Ummelas

Tallinna TV-s
Jüri Lina film
vabamüürlastest
Tallinna Televisioon
on ostnud õiguse
näidata Jüri Lina filmi
The Lightbringers /
Valgusetoojad
Film käsitleb
vabamüürlaste
ajalugu ja poliitilist
tegevust.
Neljapäeval,
7. märtsil kell 20.30
on film ekraanil.
Kommenteerib
Hardo Aasmäe.

Kolmapäeval, 6. märtsil kell 11.00
Riigikogu liige, keskerakondlane
Marika Tuus-Laul
ootab Sind Pala kultuurimajja, et
rääkida ühises vestlusringis poliitilistest sündmustest, päevakajalistest
teemadest, tööst Riigikogus ja vastab
Sinu küsimustele.
Saame ka diskuteerida!
Tule ise ja võta sõber kaasa!

Meedia keskpunkt Tallinna Televisioonis

Tähelepanu  muudatus!

Kolmapäeval k 19.30, kordussaade k 22.50

Seeniorid lähevad Dvigateli
tehasesse

* Edgar Savisaar tuulutab valitsusparteide telgitaguseid. Ta
näeb Juhan Partsi võimalikku edutamist spiikriks  Reformierakond pressib IRL-ilt välja vähemalt ühe ministri tagasiastumist vastutasuna Michali eest.
* Tasapisi julgeb keegi presidendi aastapäevakõne kohta ka
välja öelda, et kuningas on alasti. Sedapuhku teeb seda Eesti
Päevalehes Urmo Soonvald.

Mälestame erakonnakaaslast.
Meie siiras kaastunne pojale.

* Ajaleht PEALINN sedastab Kai Marani sule läbi, et Eesti on
üks viimaseid riike Euroopa Liidus munitsipaal- ja sotsiaalkorterite ehitamise poolest. Eesti Üürnike Liit esitles juba kolmandat raamatut eestlaste koduõiguse teemal.

Keskerakonna Tartu linna piirkond

Saadet juhib Heimar Lenk, stuudios on Urmi Reinde ja Mart Ummelas.

Keskerakonna Lasnamäe seeniorsektsioon on

reedel, 15. märtsil
külaliseks Dvigateli tehases
(tänase nimega  Ülemiste Vabaajakeskus).
Vastuvõtjaks on KE Lasnamäe piirkonna
juhatuse ja Tallinna linnavolikogu liige Ants Pilving.
Kogunemine bussi nr 15 Dvigateli
bussipeatuses kell 13.45.
Palume osavõtust eelnevalt teatada
tel 512 94 89 Pille Lõvend.
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