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Püsivad kahtlused:
Siim Kallas survestas audiitoreid

Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas ei
pöördu jaanuari algul ajakirjanduses ilmunud
Euroopa Kontrollikoja endise liikme Maarten
Engwirda süüdistuste ümberlükkamiseks kohtusse,
sest tema sõnul esitati Engwirda sõnad meedias
moonutatult.
INDREK VEISERIK

21. märtsil Euroopa Parlamendi eelarvekontrolli komisjonis toimunud kuulamisel täpsustas härra Engwirda oma
väljaütlemisi, mis üheselt minu
suhtes esitatud väited ümber
lükkavad. Sama on teinud ka
kontrollikoja president härra
Caldeira päev hiljem Euroopa
Parlamendis. Selle taustal ei
näe ma enam mingit põhjust
seda teemat edasi käsitleda,
ütles Siim Kallas oma abi
Hanna Hinrikuse vahendusel
BNS-ile.

2006. aasta meediarünnak eredalt meeles

Kesknädal pöördus seepeale 15
aastat Euroopa Kontrollikojas
töötanud Maarten Engwirda
poole küsimusega: kas ta nõustub Kallase väitega, et meedia
moonutas tema sõnu?
Meedia moonutas tõepoolest
minu sõnu, kuna originaalintervjuu, mis ilmus Hollandi
ajalehes Volkstrant tänavu
jaanuaris, oli tasakaalustamata
ja sensatsioonihimuline, ütles
Engwirda.
Selles intervjuus rõhutati
liigselt negatiivseid aspekte,
nagu näiteks mõnede minu
endiste kolleegide vähest sõltumatust Euroopa Kontrollikojas minu esimese 45 ametiaasta jooksul. Seejuures jäeti
ebapiisava tähelepanuta asjaolu, kuidas Euroopa Kontrollikoda on viimase 10 aasta jooksul muutunud märksa professionaalsemaks, lisas ta.
Nagu Volkstrantile antud
intervjuu ajal, olen jäänud
endiselt sama kriitiliseks küsimuses, mis puudutab lubamatu
surve avaldamist Euroopa
Komisjoni poolt üldiselt ja
Siim Kallase poolt konkreetselt 2006. aasta lõpul, kui audiitorid
avaldasid aastaaruande 2005. aasta kohta,
ütles Engwirda.
Tema sõnul oli terve Euroopa
Kontrollikoja arvates tol ajal
meediarünnak Euroopa Komisjoni, eriti Siim Kallase
poolt sobimatu ja ebaproportsionaalne. Kusjuures meediarünnak toimus ennetavalt 
enne kui Euroopa Kontrollikoja 2005. aasta aruanne ja
järeldused said üldse avaldatud meedias.

Samas pean ma lisama, et
pärast läbirääkimisi, mis leidsid aset erinevate Euroopa
Kontrollikoja ja Euroopa
Komisjoni teenistuste vahel,
pole eelpoolkirjeldatud aktsioone Euroopa Komisjoni
poolt enam toimunud, ei
Euroopa Kontrollikoja 2006.
aasta aruande ega ka sellele
järgnenud aastaaruannete esitamisel, märkis Engwirda.

Sõnade tagasivõtmiseks
võidi survet avaldada

Briti Iseseisvuspartei esindaja
Euroopa Parlamendis ja endine
Euroopa Komisjoni pearaamatupidaja Marta Andreasen
kahtleb, et kogu probleem
tekkis üksnes ajakirjaniku
tõttu, kes Engwirda sõnu
moonutas. Tänavu 21. märtsil Euroopa Parlamendi
eelarvekontrolli komisjonis
toimunud kuulamisel eitas
Engwirda meedias avaldatut,
öeldes, et ajakirjanik moonutas tema sõnu, ütles
Andreasen Kesknädalale.
See kõik jättis mulje, nagu
oleks Engwirdale avaldatud
eelnevalt survet nüüd oma
sõnadele vastu rääkida.
Euroopa Komisjoni endise
pearaamatupidajana tean ma
survet, mida Euroopa Kontrollikojale võidakse avaldada.
Mul on selle kohta olemas
konkreetsed tõendid, lisas
Andreasen.
Tema sõnul oli teada, et Siim
Kallas soovitas audiitoritel
muuta oma töö metoodikat,
et Euroopa Liidu eelarveread
oleksid korras. On täielikult
vastuvõetamatu, et auditeeritav nõuab audiitorilt töömeetodite muutmist, märkis
Andreasen.
Kesknädal soovis selles küsimuses saada kommentaari ka
Engwirda ja Kallase konflikti
põhjalikult kajastanud Briti
ajalehe The Telegraph ajakirjanikult Alex Singletonilt, kellelt saabunud automaatvastajas olev e-mail edastas paraku
teate, et pärast kolme õnnelikku aastat otsustas ta elus
edasi minna ega töötagi enam
The Telegraphi heaks.
Meenutuseks
niipalju, et
väidetavalt Volkstranti poolt
moonutatud intervjuus ütles
Engwirda, et Kontrollikoda on
Euroopa Liidu rahade väär-

Kallas
Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas otsustas loobuda Maarten Engwirda kohtusse kaebamisest. Euroopa Parlamendi liikmel ja endisel Euroopa Komisjoni pearaamatupidajal Marta Andreasenil
(all vasakul) on konkreetseid tõendeid sellest, kuidas Euroopa Kontrollikoda on varasemalt survestatud.
Euroopa Kontrollikoja endine liige Maarten Engwirda (all paremal) on jäänud kriitiliseks Siim Kallase
tegevuse suhtes 2006. aastal. Fotod internetist.

kasutamist varjanud, ehkki
tema ülesanne on selliseid juhtumeid päevavalgele tuua.
Ette tuli nii kriitika mahendamist kui ka täielikku kõrvaldamist, rääkis ta.
Engwirda süüdistas Kallast,
kes aastatel 20042010 vastutas pettusevastaste meetmete

eest, uurijatele tugeva surve
avaldamises, et avastatud
väärkasutamisjuhtumeid lastaks kergemana välja paista.
Kallasel tuli tema sõnul ette
kokkupõrkeid
Kontrollikojaga rangete raamatupidamisstandardite kasutamise
pärast, mis tähendab, et

Euroopa Liidu iga-aastased
ülevaated ei ole tegelikult
kunagi näidanud tegelikku
olukorda.
Lisaks oli nii Kontrollikojas
kui ka Euroopa Liidu institutsioonides levinud varjamiskultuur, mis ei lasknud pettuste täielikku ulatust avali-

kustada, märkis audiitor.
Ükski neist juhtumitest ei
saanud kunagi avalikuks, kuna
me andsime teavet Kremli-stiilis. See ei tulnud aga meie
mainele põrmugi kasuks,
rääkis Engwirda jaanuaris.
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Riigikogu
kokkutulemine

Riigikogu keskerakondlased vali- Valmib raamat Andrus Ansipist
Endine Õhtulehe ja praegune Äripäeva ajakirjanik Kadri Paas on
sid endale juhid
asunud kirjutama dokumentaalraamatut peaminister Andrus Ansipist
KADRI SIMSON
Riigikogu Keskerakonna
fraktsiooni esimees

Riigikogu XII koosseisus on taasiseseisvunud Eesti ajaloos esmakordselt vaid neli erakonda - kaks moodustavad valitsuse ning kaks on
opositsioonis. Pilt peaks olema selgemast selge. Jätkav valitsusliit on
suures plaanis lubanud teha kõik samamoodi nagu viimastel aastatel
ning välistanud igasuguse lähenemise, mis aitaks alandada väiksema
sissetulekuga inimeste maksukoormat või tagaks riigi aktiivsema rolli
töökohtade loomisel.
Riigikogu esimesel tööpäeval valiti Riigikogu esimees ja kaks aseesimeest. Kes märkas Andrus Ansipi reaktsiooni sellele, et
Reformierakonna kandidaat Laine Randjärv sai valimistel vaid 52
saadiku toetuse (samas kui koalitsiooni kuulub 56 parlamendisaadikut),
sai aru ka parempoolsete erakondade liidus valitsevast usaldamatusest.
Enam ei ole ju vajadusel võtta kuue rohelise lisahääli. Nüüd peab igaks
tähtsamaks hääletuseks oma jõududega 51 poolthäält saali saama.
Paraku ei pruugi usaldamatus võimuliidu sees viia konstruktiivsemale
koostööle opositsiooniga. See võib tähendada hoopis vastupidist. Oli
ju neli aastat tagasigi uue valitsusliidu koostoimimine konarlik. Selle
loomiseks mõeldi "koostööst" ja "üksmeelest" välja lausa uus sõnaühend
"koosmeele koalitsioon". Tegelikult liimus liit kokku ühise vaenlase ja
ühise kriisi tekkimisel. Õige oleks öelda: peale selle tekitamist.
Sotsiaalteadlased ning muud muretsevad kultuuriinimesed on tagant-

järele sõna võtnud, et neli aastat tagasi oleks saanud Pronkssõduri
asukoha lahendada ka vaikselt ja viisakalt. Kuid lahendus, mille haavu
me siiani kanname, oli valitsusele kasulik. See tõstis rekordkõrgustesse
peaministripartei toetuse, liitis partnereid ja tugevdas eestlastes emotUsaldamatus
siooni, et taas ollakse valmis sööma
võimuliidu sees
kartulikoori vabaduse nimel.

ei pruugi viia
konstruktiivsemale koostööle
opositsiooniga.

Ja nüüd, kui Reformierakonnast ja Res

Publicast (sest IRL-i Isamaa pool on
otsustamise juurest kadunud) koosnev
valitsusliit jälle teineteist tusaselt silmas peab, otsitakse uuesti ühteliitvat
konflikti. Neli aastat tagasi oli eesliinil kaitseminister Aaviksoo, nüüd on eesliinile nihutatud haridusminister Aaviksoo.

Nagu neli aastat tagasi ei otsitud kaua püsinud murele rahumeelset
lahendust, vaid tehti otsused üleöö, nõnda on ka praeguses võimuleppes
lubadus üle minna eestikeelsele gümnaasiumiharidusele. Kuigi nenditakse, et vene lapsi, keda ootab ees gümnaasium, oleks pidanud juba
kümme aastat tagasi, lasteaiast peale, eesti keeles harima. Seda ei
tehtud, ja nüüd survestatakse eestlaste rahvustunnet: mis sest, et need
lapsed ei valda keelt sel tasemel, et kooliprogrammi omandada, viskame
nad vette, küll hakkavad ujuma! Kes ei uju, tollele pole haridust vajagi!
Samas on olemas rahumeelsem lahendus - riik panustab õpetajate koolitusse.
Konflikti punumise idee on lihtlabane - nii nagu Pronkssõdur pani
Eesti inimesi taluma Euroopa kõrgtasemel tööpuudust ja hinnatõuse,
nii võib koolireformi võitluse varjus sündida maagümnaasiumide surmaotsus. Koalitsioonileppes on see sõnastatud mõistliku koolivõrgu
kujundamisena, mille väljundiks on vajadusel riigigümnaasiumid
maakonnakeskustes.
Keskerakonna lähenemine on teistsugune. Haritud inimene on Eesti
üks väärtuslikemaid varasid. Gümnaasiumiharidust ei saa teha elitaarseks. Ilma toeta sõidu- ja ööbimisvõimaluseta ning koolitoiduta ei
saa iga pere oma lapsi maakonnakeskusesse keskkooli saata.
Keskerakond ei näe hariduse põhiküsimusena mitte koolide sulgemist,
vaid hariduse kättesaadavust. Seetõttu on meie esimeseks seaduseelnõuks uues koosseisus ettepanek, et iga laps alates lasteaiast kuni gümnaasiumi lõpuni saaks tasuta sooja lõuna. See annab signaali, et meie
väärtustame kõiki haridust omandavaid lapsi.

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

6 274 583
6 274 573
6 274 571

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

Riigikogu Keskerakonna fraktsioon valis esimeheks Kadri
Simsoni ning aseesimeesteks Mailis Repsi ja Valeri Korbi (pildil).
Simsoni kinnitusel seisab Keskerakond opositsiooni suurima
erakonnana jätkuvalt tööpuuduse vähendamise, õiglasema maksupoliitika ja kättesaadava hariduse eest. "Keskerakond loodab
heale ja tulemuslikule koostööle sotsiaaldemokraatidega, et olla
tasakaalustavaks jõuks parempoolse valitsuse poliitikale," sõnas
Simson. Tema sõnul on aeg tunnistada, et Eesti primitiivne ja
eranditeta maksusüsteem on üks raskuste põhjustaja ning vajab
kiiresti reformimist. Simson
loodab, et Riigikogu uus koosseis on rohkem võimeline oma
pilku Euroopasse suunama.
Võimaldaks ju euroopalik astmeline tulumaks uuendada
maksusüsteemi, mis tõstaks
ettevõtluse konkurentsivõimet
ja suurendaks ühiskonnas
tasakaalu. Samuti seisab
Keskerakond elanike võõrsile
siirdumise peatamise eest.
"Lahkunutele tuleb anda tagasi
põhjus koju naasta," ütleb
Simson. Ja kindlasti tuleb uuel
koosseisul leida lahendused
tööpuudusele ja sellest tingitud
probleemidele. "Keskerakond
esitab menetlusse töökohtade
loomise seaduse, mis nelja meetme abil ergutab töökohtade
loomet, alates keerukaid tooteid eksportivast sektorist kuni sotsiaalsete töökohtadeni," lubas Simson.

Meie ratturid elundidoonoreiks?

Kaks nädalat on Eesti meedias aset leidnud tõeline reality show.
Liibanonis kadunud seitsme eestlase leidmiseks on alustatud
klaperjahti. Mitu korda päevas esitatakse vastukäivaid versioone
kadumise tagamaadest, üks ebarealistlikum kui teine. ETV saatejuht Aarne Rannamäe läks koguni nii kaugele, et seostas ratturite
kadumist terroriorganisatsiooniga Al-Qaeda. Süüdistatud on
palestiinlasi, Liibanoni, Süüriat, Iisraeli. Keegi mõtles välja termini "pantvangidraama", kuid viiteid pantvangistamisele ei ole.
Avalikkuse ette jõudnud info taandub vaid infomüraks.
On fakt, et videolinti elusatest eestlastest pärast nende röövimist
nähtud ei ole. Lähis-Idas tegutsevatel lunarahanõudjatel on
tavaliselt kombeks üsna kohe alustada läbirääkimisi eesmärgiga
vahetada röövitud inimesed sularaha või poliitiliste nõudmiste
vastu. Röövitute ID-kaartide saatmine suvaliselt e-maili aadressilt ei tõesta, justkui oleksid eestlased veel elus.
Kesknädalani jõudnud info kohaselt võidi eestlased röövida
hoopis hiljutiste Egiptuse sündmuste tõttu. Nimelt olevat

(pildil). Raamat keskendub peamiselt Ansipi kui peaministri tööle,
kuid Paas ei kavatse mööda minna ka poliitiku kujunemisloost,
lapsepõlvest, Tartu-perioodist ega ka peategelase ärisse sukeldumise
ajast. Kesknädalale teadaolevalt vestleb Paas Ansipi eluloo teemadel
paljude tema tuttavatega, pereringi
lähedastega ja töökaaslastega.
Poliitikaajalugu on muidugi näidanud, et raamatul ja raamatul on
vahe. Üks raamat peaministrist
valmib siis, kui tegemist on hetkel
võimutrooni vallutanud inimesega,
kes püsib pikka aega esiplaanil
(näiteks diktatuurides juhtub see
nii), ja on hoopis teine asi, kui raamat valmib suure juhi võimult
eemaldumise järel. Kolmas variant
on siis, kui tegemist on mälestustekogumikuga pärast väljapaistva isiku lahkumist. Ja neljas
võimalus on ka - inimene on elanud
ja juhtinud nii, et keegi ei tahagi
temast midagi kirjutada.
Uuemas Eestis on peaministri lugu jutustanud seni kaks teost: ajakirjanik Ester anki dokumentaalromaan Siim Kallasest "Peategelane"
ning Edgar Savisaare enda meenutused "Peaminister". Mart Laar on
tootnud riiulitäie ajalooraamatuid, millest ükski küll pole tema elulugu, kuid nii mõnestki saab välja lugeda, et "tänu temale Eesti on".
Teistest peaministritest Andres Tarandist, Tiit Vähist, Mart Siimannist
ja Juhan Partsist pole veel kuulda, et nad raamatulehekülgede kangelasteks püriksid.

Egiptuses pärast massirahutusi tekkinud suur nõudlus elundidoonorite järele. Jõukad egiptlased olevat nõus maksma soolast
hinda inimelundite eest. Seetõttu liikuvatki Lähis-Ida piirkonnas
praegu mitu grupeeringut, kes kõrvaldavad terveid ja tugevaid
inimesi lihtlabaselt rahateenimiseks. Kesknädal imestab, et eestlaste röövimist peamiselt poliitiliste põhjustega siduv Eesti meedia
pole pööranud tähelepanu mitte vaid elundidoonorluse versioonile,
vaid pole tõstetud üldse muid variante pantvangistamise kõrvale.
Kuigi ka see on vaid üks spekulatsioon, peaks maailmapilti siiski
vaatama laiemalt kui "kõiges on süüdi Al-Qaeda".
Mida kaugemale aeg ilma rõõmsamate uudisteta liigub, seda enam
tuleks kaaluda ka süngemaid, vähempoliitilisi ja avalikkuse meeli
ka kurvastada võivaid versioone. Kesknädal ei usu, et meeletu vassimine ja asja vägisi politiseerimine muudaks rahva suhtumise
kuidagi positiivsemaks, rääkimata lähedaste traagilisest murest kaotsiläinute pärast. Kesknädal jääb lootma, et "seitse vaprat" astuvad
varsti elusate ja tervetena uksest sisse, kuid peame siiski muutuma
mõistlikumaks ka maailmas asju ajades, mitte ainult kodus hüpates.

HIIBUSE NÄDAL
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ALUSTAS REFORMIERAKONNA JÄTKUVAL
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Keila linnavolikogus lagunes Reformierakond
Keila linnavolikogu esimeheks sai
keskerakondlane Ago Kokser

Ago Kokser

30. märtsil valis Keila linnavolikogu esimeheks
keskerakondlase Ago Kokseri. Uus koalitsioon
moodustati Reformierakonna, Keskerakonna,
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja valimisliidu
Sõbralik Keila linnavolinikest.
Kokseri sõnul soovib vastloodud võimuliit teha konstruktiivset
koostööd ning tegutseb Keila järjepideva ja tasakaalustatud
arengu nimel.
Lähtume linnakodanike vajadustest ja linna reaalsetest rahalistest võimalustest. Mul on hea meel, et uus koalitsioon sündis
asjalikus õhkkonnas, kus eesmärgiks seati võimalikult kiire ja
asjakohase võimuleppe loomine, ütles Kokser. Vaatan lootusrikkalt tulevikku ja usun, et värske koalitsioonilepe annab Keilale
uue hingamise ning meie linn asub arenema kiiremas tempos,
sest eelmisest märksa laiapõhjalisem koalitsioon esindab senisest suurema hulga valijate huve ning linna juhtimisse kaasatakse värskeid ja kindlasti huvitavaid ideid.
Ago Kokser oli Keila linnavolikogu esimees 2006. aasta aprillist septembrini ning Keila linnapea aastail 20032006.
Taavi Pukk, Keskerakonna pressiesindaja

Siiamaani olid koalitsioonis
Reform ja SDE. Miks see
koalitsioon enam Keilat
edasi juhtida ei saanud?
Volikogus on 17 kohta. Pärast
kohalike omavalitsuste valimisi moodustati koalitsioon,
kuhu kuulusid kaheksa
Reformierakonna esindajat ja
üks SDE esindaja. Vahekorras
9 : 8 on linna juhtida väga
raske. Selle aasta algul
tekkisid Reformierakonna
nimekirjas kandideerinute
vahel lahkhelid, mida ei
suudetud omavahel lahendada.
Minu andmetel tulenesid
lahkhelid linna eelarvevahendite kasutamisest seoses Keila

Hariduse Sihtasutuse poolt
rajatava uue koolihoone ehitamisega ja linna osalusega
äriühingute tegevustes.
Reform, Kesk, SDE ja valimisliit Sõbralik Keila 
see on nüüd Keila uus koalitsioon. Miks sündis just
selline kooslus?
Neli osapoolt allkirjastasid
28. märtsil koalitsioonilepingu, mille täitmist alustati
30. märtsil toimunud linnavolikogu istungil. Uus kooslus sündis pigem volikoguliikmete kui inimeste vahelistel kokkulepetel. Tähtis oleks,
et koalitsioonilepingule alla
kirjutanud suudavad koostööd

teha inimestena, mitte pelgalt
erakondade esindajatena. Sel
tasandil kompromissidele
jõudmine oli suhteliselt
keeruline, kuid võimalik.
Kõige tähtsam on uue koalitsiooni tahe anda oma panus
ühiste eesmärkide saavutamiseks ja alati otsesõnutsi
välja öelda oma isiklik arvamus, kartmata seejuures jääda
kaaslaste terava kriitika alla.
Isiklikult pean probleemide
lahendamisel kõige tähtsamaks konsensuse saavutamist,
mitte otsuse tegemist hääletamise teel. Konsensuseni

jõudmine on mõnikord raske
ja aeganõudev, nõuab teistega
arvestamist ja kõigis osapooltes endis kompromisside
tegemist. Nii ülesehitatud
kooslus peaks minu arvates
kestma kaua.

Läbirääkimiste käigus oleme
leidnud ühised puutepunktid
ja arusaamise nende teostamise võimalikkusest. Põhiliseks teemaks on uue koolihoone ehitusega seonduv,
huvitegevuse rahastamise
aluste ülevaatamine, et lihtsustada rahataotlemisviisi ja
muuta tingimused kõigile
osapooltele üheselt mõistetavaks.
Tõsist muret teeb eriarstiabi
kättesaadavus Keilas  olukorras, kus keset linna seisab
praktiliselt tühi endise haigla
hoonetekompleks, tuleb eriarstiabi saamiseks sõita
naaberlinna Tallinna.
Teie olete nüüd Keila linnavolikogu esimees. Mida
tahate Keilas Keskerakonna
poolt korda saata, mis seni
tegemata või halvasti
tehtud?
Volikogu esimehena soovin,
et asjadest räägitaks õigete
nimedega, ei oleks vassimist
ega keerutamist. Isiklikud
huvid tuleb volikogu otsustest
lahus hoida.

Kui elujõuliseks peate neljast osapoolest koosnevat
koalitsiooni? Mis on ühine
kandepind?

Mis on praegu linna
põhiprobleemid (mäletame
kooli ja hooldekodu lahendamata küsimust)?
Nagu juba ütlesin, on
järgmise kahe aasta ettevõtmiste märksõnadeks kool,
arstiabi kättesaadavus ja
huvitegevuse rahastamine

Usun, et Keila uus võimuliit
peab vastu kuni järgmiste
kohalike omavalitsuste valimiseni 2013. aastal.

Kas Keila linna valitsemisel
on ette tulnud korruptsioonikahtlusi?
Otseseid korruptsiooni-

kahtlusi praegu kasutusel
oleva informatsiooni alusel ei
ole.
Loomulikult liigub ringi igasuguseid sahinaid, kuid kõik
sellised asjad vajavad enne
pressis avalikustamist kindlaid ja ümberlükkamatuid
tõendeid. Seni, kuni neid pole,
ei saa ka sel teemal pikemalt
rääkida.
Paari sõnaga  mida arvate
haldusreformi võimalikkusest? Kas Keskerakonna
programmis on midagi,
mille peaks Eestimaal tingimata ellu viima ja mida
praegune valitsuskoalitsioon ei tee?
Isiklikult arvan, et haldusreform on vajalik. See ei ole
sama mis haldusterritoriaalne
reform. Haldusreform on
laiem kui kaartide joonistamine ja piiride nihutamine.
Oleme rääkinud haldusreformist väga pikka aega,
aga sisuliselt on kõik jäänud
juttude tasandile. Selle teema
järjekordne ülesvõtmine
järgnevate tegudeta tundub
rohkem naljanumbrina kui
tõsiselt võetavana.
Minu arvates haldusreform
peab konkreetselt määratlema
KOV-ide ülesanded ja riigi
kohustused KOV-ide ees.
Pikka aega on selles valdkonnas käinud kaootiline tegevus.
Ülesandeid jagatakse, kuid
täies mahus nende täitmiseks
vajalikud ressursid unustatakse üle andmata.
Küsis Urmi Reinde

XII Riigikogu esimene päev

4. aprillil kogunes Riigikogu XII koosseis.
Traditsiooniliselt pidas kõne vabariigi president.
Rahvasaadikute nimel luges ametivande teksti ette
kõige vanem Riigikogu liige Ene Ergma (sünd
1944). Riigikohtu esimees Märt Rask aitas kõigil
101 liikmel ükshaaval vandetekstile allkirja anda.
Avaistungil esinesid Järvamaa tütarlastekoor ja
poistekoor.
Istungi järel asus Riigikogu valima juhatust esimeest ja kahte aseesimeest. Esimeheks sai Ene
Ergma, kelle poolt anti 59 häält, ja aseesimeesteks
Laine Randjärv (senine Jänes) 52 poolthäälega ja
Jüri Ratas 46 poolthäälega. 3 hääletussedelit tunnistati kehtetuks - kõigil kolmel oli aseesimeheks
pakutud mõlemad kandidaadid.
Tuletame meelde, et võimuliidul on praeguses
koosseisus kokku 56 häält ja opositsioonil 45. Kui
Ergma ja Jänes-Randjärv on koalitsiooni ning
Ratas opositsiooni kandidaat, siis on näha, et Ergma
vastu hääletas opositsioon, kuid mitte üksmeelselt
(n-ö kadus 3 häält, mis anti Ergma poolt) ning nagu
Kadri Simson tänases juhtkirjas kirjutab Randjärve puhul läks koalitsioonil "kaotsi" tervelt
4 häält, mis ei kõnele tõepoolest võimuliidu "suurest
ühtsusest", mida avalikkusele etendatakse. Mõnus
üllatus on ka üks n-ö lisa-poolthääl võimu poolelt
Jüri Ratasele.
Fotodel: Riigikogu saalis istuti esimesel
"koolipäeval" tähestiku järjekorras, kus ootamatuid kooslusi moodustasid erakondade vahelised toredad pinginaabrid nagu näiteks Kallas
ja Kaljuvee, Kõlvart ja Kõva, Linde ja Luigas,
Luik ja Lukas, Aru ja Borodit, Palts ja Palo,
Ratas ja Randver... Kuid väheste eranditega sattusid kokku ka erakonnakaaslased - Velman ja
Võsa, Eesmaa ja Efendijev, Toobal ja Toom.
Riigikogu koridorides jäi pildile ka rida elevil
rahvasaadikuid.
Fotod Urmi Reinde

Kallas

Borodit

Laar

Stalnuhhin

Võsa
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Haridusminister Aaviksoo
õpetab lapsi valetama
Elagu! Pooltõdede ja valede maailm on meil kõrgetasemeliselt, valitsuse tasemel heaks kiidetud.
Kui nii, siis peame arvestama, et samade reeglite
järgi nagu vastne haridusminister käitub ka kogu
meie riik.
HEIMAR LENK
Riigikogu liige

Tegelikult on parempoolsete juhitud
riik seda juba ammu teinud, ainult et
ülestunnistust pole seni esitatud. Nüüd
on see akadeemik (!) Aaviksoo näol
esindatud. Eks siis samade reeglite järgi
peame suhtuma uude koalitsioonileppesse ning noorsoo- ja vanuripoliitikasse. Kindlasti ka kaitsepoliitikasse.
Eriti meie sõdurite osalemisse
Afganistanis ja mujal, kuhu ookeanitagused peremehed meid
kutsuvad.

Leiti mitte keemiarelv, vaid rikkused

Ega USA meist parem ole. Kas kunagi selgub tõde Iraagi okupeerimisest? Kuhu kadusid sealsed keemiarelvad? Neid ei leitud, kuigi just keemiarelva mindi ju hävitama. Muidugi leiti
hoopis naftat ja muid rikkusi, mida nüüd ameeriklaste ja juutide firmad käsutavad.
Kui Nõukogude väed Afganistani läksid, siis nimetas Moskva
seda operatsiooni "piiratud väekontingendi sisseviimiseks"
kaitsmaks kohalikku elanikkonda ja tagamaks riigi demokraatlik areng.
Nüüd räägib USA president täpselt sama sõnavaraga. Liibüas
viibivat piiratud väekontingent, kelle ülesandeks pole mitte
praeguse võimu kukutamine, vaid kohaliku elanikkonna
kaitsmine ja riigi demokraatliku arengu tagamine. Hoopis lihtsam oleks välja öelda tõde  eesmärk on nafta.
Kuid Eesti uus haridus- ja teadusminister Aaviksoo väidab, et
pooltõde elanikkonna kaitsmisest on parem kui päristõde naftast.

Aga 11. september?

Kas ükskord meile näidatakse teleekraanil 11. septembril 2001
New Yorgi kaksiktornidele sõja kuulutanuid? Või selle katastroofi tellijaid? Või nende fotosid, kes lennuki valekursile suunasid? Või hoopis neid hulgalisi ohvreid, kes lennukis istusid?
Kas nemad on tuvastatud?
Me ei tea ju tegelikult mitte midagi. On ka hulk tõendeid, et
tornid lõhati hoopis seestpoolt ja et lennukil, mis moepärast
torni rammis, polnud aknaid. Et see polnudki reisilennuk, vaid
nukk.
Aga mida me tegelikult teame Estonia laevahuku kohta?
Peaaegu et mitte kui midagi. Ehk vaid seda, et laevakere valati
tsementi täis, et
keegi sisse ei
saaks. Miks oli
tarvis seda teha?
Keegi pole vastust
andnud. Minister,
kes asjaga tegeles,
puhkes
teleekraanil nutma.
Seda nägin oma
silmaga. Ülejäänu
kaldub kõik ulme
valdkonda.
Nüüd siis ütleb
Aaviksoo
meie endine kaitseminister ja värske haridusminister, et kõik eelpooltoodu
peabki nii olema ja käib nende reeglite järgi, mis heaks kiidetud läänemaailmas. Eestis seega ka. Kole mõelda, et niisugune
õilsa vale ja pooltõdede sõdur hakkab Eesti haridust suunama.
Millise põlvkonna me sellise hariduspoliitika najal üles kasvatame? Eestlase, kes mitte kunagi ei julge otse silma vaadata?
SAH

INAD

Ligi ja Rõivase edutamine

Riigikogu küll avati pidulikult, kuid eks varsti hakka seal toimuma liikumised, esiotsa vähemalt
võimupoolel. Lahkuvad valitsusliikmed ja tulevad asendusliikmed. Kuid
on oodata, et eeldatavasti septembris,
kui saab täis Eesti Panga presidendi
Andres Lipstoki ametiaeg, lahkub ka
tema oma kauaaegselt troonilt ning see
vabaneb endise ja eeldatavasti ka kohe
järgmise rahandusministri Jürgen Ligi (pildil) jaoks.
Noor reformierakondlane Taavi Rõivas aga, kes oli Riigikogu
eelmises koosseisus rahanduskomisjoni esimees, tõuseb rahandusministriks.
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Haapsalu tragöödia  vaik
Põleng Haapsalu lastekodus küttis valusaid kirgi,
kuid siis teema äkitselt vaibus. Ja nüüd keegi justkui
ei julgegi enam tragöödia teemat üles võtta. Jääb
mulje, nagu oleks Eestis kehtestatud kirjutamata
reegel, et Haapsalu tragöödiast on kohustuslik
vaikida.
URMI REINDE
peatoimetaja
PRIIT KUTSER
Tallinna linnavalitsuse
nõunik

Meie vastupidiselt leiame, et
halvim, mida teha saame, on
just vaikimine. Vale on jätta
valgustamata selle äärmiselt
kurva sündmuse võimalikke
taustu. Küsima peab küsimusi,
mis esmapilgul võivad tunduda
vägagi valusad. Kui me ei küsi,
kui me kanname teema n-ö
maha, ei saa me ka vastuseid,
ja kui me ei saa vastuseid, ei
saa me teada, ja kui me ei saa
teada, on oht, et ei tehta olulisi
järeldusi, ei võeta vajalikke
meetmeid, mistõttu võib
Haapsalu õnnetus korduda
ükskõik kus mujal ja neilsamadel põhjustel.

Kõrvalepõige ajalukku

Haapsalu väikelastekodu ise
avati 1. oktoobril 1950. Kuni
1990. aastani elasid selles
lapsed imikueast kuni 4.-5.eluaastani, hiljem suunati nad
edasi teistesse lastekodudesse.
Kasvandikud said lastekodus
elada kuni 18-aastaseks
saamiseni või põhikoolis, gümnaasiumis, kutseõppeasutuses
õppimise lõpuni.
1990-ndad tõid Haapsalu
väikelastekodu ellu põhjalikke
muudatusi. Toimus üleminek
tervishoiusüsteemist sotsiaalsüsteemi. Väikelastekodu vana
maja Vee tänavas tagastati
endistele omanikele. Orvud
vajasid hädasti uut peavarju.
1997. aasta talvel valmis Rootsi
Älmhulti Lions Club'i ning
Lars Nexe eestvõttel ja toel uus
maja Kastani tänavas. Selle
ehitamine maksis 9,8 miljonit
Eesti krooni, millest 5,5
miljonit krooni koguti Rootsis
Haapsalu
väikelastekodu
heaks korraldatud annetustest.
2,3 miljonit tuli Eesti riigilt
ning ülejäänud raha saadi
Soomes kogutud annetustest ja
rahvusvahelistelt fondidelt
USA-st.
Uus maja avati pidulikult 1996.
aasta novembris, kui lindi
lõikasid läbi toonane presidendiproua Helle Meri, Rootsi
suursaadik Eestis Katarina
Brodin ja maavanem Hannes
Danilov. Uude majja koliti
siiski alles 1997. aasta veebruaris-märtsis.
Lastekodus elas noori, kellel
oli opereeritud seljaajusong ja
kes kasutasid liikumiseks
ratastooli. Lastekodus tohtisid
nad viibida ainult senikaua,
kuni koolis õppisid.
Saabus aeg, kus esimesed kasvandikud lõpetasid kutsekooli
ja olid valmis ellu astuma.
Kahjuks ei tule nad kõik päris
iseseisvalt toime ja vajavad ka
edaspidi juhendamist ja abi.
Tänu doktor Ann Paalile ja

sponsorile Saksamaalt  Grit
Jordani ühingule  alustatigi
läbirääkimisi 14-kohalise (10
tuba) noortekodu ehituseks.
Kavandatud
noortekodu
valmis 2007. aasta lõpuks.

Tragöödia tekitab
kahtlusi

Aga taas 20. veebruaril
puhkenud tulekahju juurde.
Meile väidetakse, et lapsed ei
olnud voodite külge kinnitatud,
ent vähemalt üks laps viidi
ruumist koridori koos voodiga.
Päästetöid juhtinud Priit Laose
sõnul ei ole hiljem võimalik
öelda, mis segas lapse voodist
tõstmist. Vähemalt ühe lapse
väljatoomisel tekkis takistus ja
tema voodist kättesaamine oli
raskendatud. Samas meile
rõhutati, et ka päästjad ise ei
saanud aru, mis neid takistas,
kuid takistus likvideeriti ja laps
toodi välja.
Arvestades Eesti sotsiaalsüsteemi, mis on parempoolsete
erakondade valitsuse ajal ülihapraks kärbitud, võib eeldada,
et tol saatuslikul päeval ei
olnud tööl piisaval hulgal
inimesi. Me võime ikka küsida
küll, kas personal oli pädev ja
väljapuhanud. Või oli tegemist
alamakstud töötajatega? Teha
väikese palga eest ülirasket
tööd puuetega laste hooldekodus  sellega ei saa hakkama
mitte igaüks. Nagu teame, ei
lahku Eestimaalt mitte ainult
arstid, vaid ka kogenud sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna
professionaalid.

Oleks võinud olla veelgi
kohutavam

Tõsiasi, et päästetöötajaid on
lubamatult suures koguses
koondatud ja allesjäänute palgad on piinlikult väikesed, ei
tule enam kellelegi asjadega
vähegi kursis olevale inimesele
üllatusena. Aga piinlik on vist
ainult meil  valitsusel valdkonna rahakotti lõputult tühjendada piinlik ei ole, nemad
saavad hoopis Euroopas
hiilata, et näe, kuidas väike
tubli Eesti kärbib  kuni laste
surmani välja!
Hooldajad, kasvatajad, õpetajad, päästjad jmt on meie
tööjõu raudvara. Kindlasti ei
ole seda igasugused spetsialistid, peaspetsialistid, nõunikud
ja PR-tegelased, äri- ja haldusjuhid, keda on riigipalgal
tuhandete viisi ja kellest kas ei
sõltu midagi või siis tänu nende
vohavale
ebapädevusele
veereb meie eluke siin
Eestimaal edasi neljakandiliste
ratastega.
Hooldajate ja kasvatajate tööst
sõltuvad inimelud, sõltub
laiemalt kogu ühiskonna tulevik. Kuid seesama "kogu
ühiskond" ise vaatab tuimalt
pealt, kuidas nende tublide
inimeste tööd ei hinnata, mis
esmajoones väljendub selles,
et nende panust vääriliselt ei

tasustata. Kui kiirabiautojuhi
kuupalk on 500 eurot, nagu me
äsja nende palgatõusunõudmiste organiseerimisel nägime, siis millest me räägime.
Majanduskriisi ajal suures
eufoorias ja meedia kisakoori
saatel kehtestatud kärped viisid
Päästeameti Haapsalu lastekodu tulekahju ajal olukorda,
kus Risti päästekomandost
asusid esmalt teele kaks
tuletõrjujat, kuid paakauto
koduses valves olnud päästeametlasega sõitis välja alles
hiljem.
Viiel kuul aastas poleks
Haapsalu komando saanud
kohe täisbrigaadi välja saatagi.
Üksnes tänu juhusele oli
Haapsalu päästekomandos sel
päeval kohal täiskomplekt
päästeteenistujaid. Probleem
seisneb möödunud aastate
eelarvekärbetes, mis ei luba
enam päästetöötajatele lisatundide eest maksta. Nii ei suudetagi alamehitatuse tõttu iga
päev kogu päästejõudu tööle
saada.

Kuritegelik kokkuhoid

Fakt on see, et mõnes valdkonnas võib kokkuhoid olla
kuritegelik. Jah, kui näiteks
Urmi ei tule täna toimetama või
kui Priit ei viibi hetkel linna-

valitsuses, ei juhtu riigis tõesti
midagi ohtlikku.
Aga kui tuletõrjujaid ongi
füüsiliselt vaid kaks meest
endise nelja või kuue asemel,
siis see pole enam naljaasi.
Võib vaid loota, et Haapsalu
tragöödia üheks põhjustajaks
ei ole ränk kokkuhoiupoliitika,
kuid paraku ei ole see välistatud. Kui keegi püüab stoiliselt
väita, et õnnetuste eest pole
keegi kaitstud  ja mis teha,
ikka juhtub, siis on see olukorraga leppimine, käegalöömine
ja n-ö tuima panemine. Miks
siis imestada, et tuli levis ülikiiresti, et kohe ei hakanud
tööle signalisatsioon (või
mingil põhjusel seda ei kuuldud) ja et küllalt kiiresti ei
jõudnud kohale päästejõud
vajalikus koosseisus.

Haapsalu lastekodu 
püssirohutünn?

Omaette teema on ka
annetustest ehitatud lastekodumaja tulekindlus. Ka ehituskauged inimesed küsisid
üksteiselt kohe tulekahju päeval: kuidas sai lastekodu asuda
puumajas? Miks paigutatakse
erivajadustega lapsed puu- ja
mitte kivimajja? On ju
võhikulegi ilmselge, et kivimajas tuli vähemalt hetkega ei
levi ruumist ruumi. Näib, et
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kimine kohustuslik?
Toimetuse palvel pilte tehes
kirjutas fotograaf KALLE
TÕNISMA lisaks ka järgmist:
"Saadan pildid ja panen ka kommentaarid omalt poolt juurde.
Mind jäi häirima see, et, olles
esmakordselt sündmuspaigas, ei
klappinud need mõtted, mis
tekkisid meediat kuulates ja
lugedes tegeliku pildiga, mida
nägin. Olen ise päästeametis töötanud ja ka tulekoolitust saanud.
Sellisel ühekordsel hoonel, mis on
lühikese jalaga T-tähe kujuline
(jala pikkus umbes 25 m ja nn
peahoone pikkus 75 m (!), peaks
ristumiskohas olema ka katuse
all tuletõkke vaheseinad (siin siis
kolm seina  igas suunas).
Teiseks, ka katuse all peaksid
olema tuleohuandurid. Nende
kahe asjaolu olemasolul oleks
kahju piirdunud umbes 510meetrise hooneosaga. Peahoone
katus sai kuuma, aga hoone
ruumide osa kahjustas ähmi täis
tuletõrjujate poolt veega uputamine.
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Jälle suur nimekirja-bluff internetis
Üha enam kogub hoogu algatus "Maha Tallinna TV  raha lasteaedadele".
Midagi on selles tuttavlikku! Neli aastat tagasi algatati analoogiline üleskutse,
kui internetis koguti allkirju linnapea Edgar Savisaare umbusaldamiseks ja
uhkelt teatati 96 000 inimese toetusest sellele aktsioonile.
SIRET KOTKA
Tallinna abilinnapea
nõunik

Lähemal uurimisel
osutusid need allkirjad blufiks. Kujutage
ette, et allakirjutanute
hulgas olid Heinrich
Himmler, Herman
Göring jmt möödaniku persoonid, kellel praeguse linnapeaga
midagi pistmist ei ole. Mõttetu kampaania
naerdi välja, hiljem pole sellest suurt enam
räägitud.

Sogane nimekiri

Nüüd on toimumas midagi sarnast. Väidetavalt
oli Tallinna TV vastu kogutud 29. märtsi
seisuga 3751 allkirja kodulehel petitsioon.ee
ja 13 421 allkirja Facebookis. Meedia lööb
kella, et allkirjade kogumine toimub ausalt ja
läbipaistvalt.
Võib-olla polekski ma sellele rohkem
tähelepanu pööranud, aga märkasin
Facebookis kellegi Triin Tammearu üleskutset, kes õhutas algatusega liituma, lubades, et
liituja võib oma nime nimekirjas ja otsingumootorite eest ära peita ning tal polevat vaja
isegi mitte ID-kaarti, et piisavat vaid e-maili
kontost.
Mulle tulid kohe meelde igasugused libakontod ja anonüümsed kommentaariumid, mis on
kaugel läbipaistvusest, e-maili aadresse võib
ju endale igaüks teha kasvõi sada. Või
isegi tuhat. Vaatasin liitujate nimekirju.
Tundusid kuidagi sogased olevat. Kodulehe
petitsioon.ee 3751 allkirjast on 1971 neid, kes
oma nime üldse ei avalda, ja 162 on avaldanud
vaid eesnime. Seega nime on avaldanud selge
vähemus, enamik nimekirjast on anonüümne
ja liitujate olemasolu kontrollida pole võimalik. Vähem kui iga teine on üldse valmis oma

nimega üritust toetama.
Mõni nimi esines vähemalt kaks korda järjest,
millest võib järeldada, et kordusi võib rohkemgi
olla ja et programm seda ei keela. Kui palju on
kordusi salastatud nimede hulgas, polnud mul
võimalik tuvastada. Göringi ja Goebbelsi nime
seekord ei leidnud, aga panin tähele, et kampaaniaga liitunute hulgas on Meelis
Muinasmaa, Vello Rus, Liina Pol jne, kelle
maine eksistents tundub kahtlane.
Hääletanud on ka keegi "pole sinu asi 123 ja
K.K". Nalja nabani!

Ansip ise ka aktsioonis!

Leidsin siiski ka paarkümmend nime, kellel
ongi põhjust võidelda Tallinna Televisiooni
vastu ja kes vaadetelt kuuluvad reformistide,
isamaaliitlaste või sotside ridadesse.
Nimetaksin vaid mõne: Andrus Ansip, PaulErik Rummo, Anna-Greta Tsahkna, Madis
Kübar, Liisa Pakosta, Barbi Pilvre, Kadi Viik,
Marek Strandberg ja Selle Luik. Rääkida pärast
sellise nimekirjaga tutvumist veel mitteparteilisest aktsioonist pole enam põhjust.
Veel haledam näeb välja Facebooki nimekiri.
Väidetakse, et selles on 13 421 liitujat, kuid
identifitseerida saab neist ainult mõnikümmend, kes kuuluvad sinu sõprade hulka
Facebookis.
Mulle räägiti, kuidas ühes koolis oli isamaaliitlasest kooliõpetaja terve klassi alaealisi rivis
hääletama kamandanud. Mingit vanusepiiri
liitujate jaoks ju pole!
Vanasti anonüümkirjadele ei vastatud, need
läksid prügikasti. Ka nüüd peaks kehtestama
hea tava, et taoliste kah-algatajatega räägitakse
tõsiselt alles siis, kui nende algatuste väidetavad toetajad on ausalt ja avalikult põõsast
välja tulnud. Seni võib kahelda, kas neid
põõsaski on. Või piirdubki kõik Eesti meedias
levinud tavalise blufiga?

"Valesid" loobitakse kividega
kokkuhoid oli juba siis, kui
seda maja omal ajal ehitati.
Suvila, mitte maja! Nii kõlasid
arvamused rahvasuus ja
netikommentaarides.
Jah, üldsust püüti rahustada, et
kõik oli kõige paremas korras,
kuid tunnistagem  õigustusi
otsisid ja levitasid needsamad
inimesed, kes omal ajal selle
maja Haapsallu organiseerisid.
Nad ju peavadki ju sellist juttu
rääkima. Nad ei saa ometi tunnistada, et jah, kallis rahvas,
meie, heausksed rootslased või
Eesti-poolsed ametnikud, ehitasimegi teile odava ja tuleohtliku väikelastekodu  raske
puudega lastele!
Kurb, et me peame selle
annetuse eest veel tänulikudki
olema...

Kes vastutab?

Telepildist, varemetest, fotodelt ja asjaosaliste kirjeldusest
võib järeldada, et Haapsalu
lastekodu hoone oli sõrestikseintega, soojustatud mürgise
täidisega, kaetud küprokiga,
millest kõigest just põledes eriti
mürke lendus. Samuti näis olevat tegemist kerg süttivate siseviimistlusmaterjalidega.
Paistis, et isegi katusekatte ja
selle aluslauatise vahe oli põleva soojustamisvatiga täidetud.
Need on muidugi pigem

kahtlustused  eks kuigivõrd
on paljud eestlased omadest
kogemustest vabariigiaastatel
puutunud kokku ehitamise või
renoveerimisega, ja igaüks on
pidanud tegema valikuid, kas
jätta alles näiteks raskesti
süttiv palksein või katta põrand
hetkeliselt leegitseva sünteetilise vaipkattega (vana
nimega mistra).
Loodetavasti annab valmiv
raport täpsed vastused ka siin
esitatud küsimustele. Rahvas
on ikkagi mures. Liiga paljud
ei usu n-ö ametlikke versioone
või ametnike rahustavaid selgitusi, et kõik oli nii nagu pidi.
See kõlab, pehmelt öeldes,
absurdselt.
On õigupoolest kummastav, et
ei Padaorg ega Haapsalu
põleng ei morjenda valitsusest
mitte kedagi. Ükski minister ei
võta vastutust. "Inimesed
hukkuvad, aga see pole meie
asi!!" See on sõnum, mis "ülevalt" tuleb. Ei mingeid uusi
määrusi, seaduste parandamist, arutelusid komisjonides
ega lahendusi, millest saaks
edaspidi õppust võtta. Meil olevat demokraatlik riik. Milles
see väljendub, kui valitsuskabinet ei võta rahvast erutavaid küsimusi isegi arutusele?

Kus on konkreetselt arutatud
teemat, et näiteks kas panna
üks miljon (EEK) raha juurde,
et vähemalt lasteasutustes
hakkaksid tuleohu puhul tööle
automaatkustutid?
Ja lõpuks tahaks küsida
Kesknädala moodi: kas keegi
kujutab ette, mis oleks riigis
või meedias juhtunud, kui
kümme last oleks hukkunud
Edgar Savisaare haldusalas?
See inimene oleks sõelapõhjaks tulistatud (loodetavasti
vaid sõnadega). Aga praegu 
lugupeetavad ministrid pühkisid vaid kuuerevääri puhtaks
ja võitsid valimised. Raha ja
majandus on ju nende jaoks
kõige tähtsam, pole vaja
rääkida niisugustel ebameeldivatel teemadel nagu laste
elusalt sissepõlemine seda on.
Võib muidugi juhtuda ka nii,
et päris tõde ei saa me kunagi
teada. Meenub nukker paralleel parvlaeva Estonia katastroofiga, mille kohta ju samuti
kehtib kirjutamata käsulaud:
unustamine kohustuslik.

Mitte et ma teie erakonna fänn oleksin, saan ma siinkohal Tallinna TV olemusest aru ja tahan
kõigile, kes Tallinna TV-d maha kangutada püüavad, veel kord teada anda, et nii nagu kuritegevust ei juurita välja mitte ainult kaake trellide taha pistes, vaid hoopis inimesi õigesti kasvatades, siis niisama kohatu on tegelda ka ühe vaba ajakirjanduse puudumise tõttu tekkinud
alternatiivkommunikatsioonivahendi likvideerimisega, kui sealjuures ei püütagi likvideerida
selle tegelikku tekkepõhjust, ehk seda poliitilist kallutatust, mis valitseb nii meie riiklikes kui
ka eramassikommunikatsioonivahendites.
Rahval on viimane aeg lõpuks aru saada, et suunates oma ponnistused hoopis riiki demokraatlikelt radadelt kõrvale juhtimise peatamisele ning oma maa ja rahva valitsuse poolt maha
müümise tõkestamisele, kaob Keskerakonnal Tallinna TV ülalpidamise vajadus täiesti iseenesest!
Kuid seni, kuni inimesed oskavad vaid pimesi omale kunagi ilusa lipsu, sorava jutu ja kauni
naeratuse ajendil valitud iidoleid kummardada, analüüsimata ja arugi saamata, kui tõene või
väär on nende iidolite poolt välja öeldud tõde antud hetkel, selle pimesi ühele või teisele poole
kummardava rahva vahel selgust kahjuks ei kunagi saabugi ning "valele" poole kummardajaid
jäädaksegi pimestatuna ning tegelikku tõde teadmata kividega loopima, andes neilesamustele
rahvast oma valedega pimestavatele iidolitele sellega vabad käed pimedat rahvast oma hüpnootiliste valedega takistamatult edasi (kuristikku) "juhtida"...
Kommentaar Kesknädala veebist: Raivo Orgusaar

Abipalve
Keskerakonna Saaremaa piirkonna
juhatus kutsub üles toetama 2010. aasta
25. detsembri ööl tulekahjus kodu
kaotanud muhulast Ivo Tammikut.
Tulekahju tekkepõhjus pole teada ilmselt elektrisüsteem. Tulekahjus hävis
mehel kõik peale seljas olnud riiete.
Heade inimeste abiga loodab ta kodu
uuesti taastada ning on tänulik iga
annetuse eest.
Arve number: Swedbank 1100778794
IVO TAMMIK
KE Saaremaa piirkonna juhatus
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Pärimise valud ja vaevad
Mu isal ja emal oli üheksa last - kuus poega ja kolm tütart. Olen
noorim - 73-aastane. Noorpõlv möödus meil viletsuses, kuid
kõik õed-vennad, elades ainult stipendiumist, lõpetasid ülikooli.
Tulemuseks oli 4 arsti ja 3 kunstitegelast. Kaks venda põgenesid
sõjaväest välismaale. Olime austusväärsed, kuigi väikesepalgalised kodanikud, kellest said Eesti Vabariigi viletsad, varanduseta pensionärid.
Arstist õde, üksik ja lastetu, sattus Tallinnas sundüürnike ritta ja
lõpuks kaotas ikka eluaseme, kuid Austraalias elava venna abiga
suutis ta endale buumiajal osta Hrutovi-aegse kahetoalise korteri.
Selle aasta alguseks oli manalateed läinud kolm venda: kaks
peretut-lastetut, ühel, kes varases nooruses abielu lahutanud,
kusagil meile tundmatu tütar.
Tänavu jaanuaris suri ka arstist õde. Pärijateks osutusid kõik
õed-vennad ja see kuskil elav vennatütar. Keegi ei teadnud, kas
õde oli teinud testamendi. Hakkasin tasapisi asja uurima, sest
kahju oli tema nii suure vaevaga saadud elamispinnast. Notar,
kelle poole pöördusin, ütles, et pärimisregister avaneb alles siis,
kui olen alustanud pärimismenetlust (hind 1206 EEK). Selgus,
et testamenti pole. Pärijateks kujunesid kolm venda (üks elab
Inglismaal), kaks õde ja vennatütar. Mu õed-vennad, samuti ka
toredaks inimeseks osutunud vennatütar, olid kohe nõus loobuma
oma osakust, et korter Tallinnas jääks tervikuks ja võiks saada
minu tudengist tütretütrele, kes elab ühiselamus.
Nüüd aga astus tegevusse meie "kummitemplis" muu hulgas
lauljate, tantsijate, sportlaste ja naljameeste nupulevajutamise
viljana vastu võetud pärimisseadus.
Selle kohaselt on nii, et kui keegi pärijaist ütleb notariaalselt
lahti oma osakust, astub tema asemele tema järglane (nt laps või
lapselaps) ning tuleb uuesti maksta pärimismenetluse maks,
algab uus 3-kuuline mõtlemisaeg. Surnud venna tütrel on aga 3
last! Keeldumisaktid tuleb teha igale eraldi ja maksta, aina
maksta notarile... Kui lõpuks jõuakski pärandi avanemisele,
peavad kõik pärijad korraga ilmuma notari juurde (ka
Inglismaal elav 82-aastane põievähki põdev vend).
Edasi! Märtsi algul võttis üks pärijavendadest kätte ja suri ära.
Ta oli lastetu ja vaene kui kirikurott. Naiivselt arvasin, et surmatunnistuse esitamisel pärijate arv lihtsalt väheneb ühe võrra,
kuid - võta näpust! Temal on ju paberil juba menetluse järgi õhkosak, mida tuleb teistel hakata pärima. Tuleb uuesti avada
temale pärimismenetlus, maksta 1203 EEK, saata üle Euroopa
laiali notariteatised, jälle algab 3-kuine mõtlemisaeg jne.
Leinamisaega mul pole. Kirjad käivad, telefonid tirisevad, õe
korteri üüriarved kuhjuvad. Ei tea ju keegi, millega asi lõpeb.
See seadus pidi ju kaitsma ainult pärijaid. (Praegu ajame
Välisministeeriumi kaudu mõni aasta tagasi Austraalias surnud
venna surmatunnistuse kättesaamist, sest muidu on tema ka üks
pärija.) Kui asi jõuabki ükskord pärandi avanemisele, tulevad
veel maksta mõned tuhanded notarile.
Kui mu neurokirurgist vend suri 1990-ndate algul Vorkutas,
vormistasin siin paberid kinnitusega, et me ei soovi tema pärandist midagi, ja jätsime kõik tema elukaaslasele. Asi sai aetud
mõne päevaga peale kuue kuu möödumist.
Praegu on nii, et alustatud pärimismenetlusest ma lahti öelda ei
saa. Seda ei luba seadus, mille autoriks tark Rein Lang, kes nüüd
saab hakata looma kultuuriseadusi.
Minu pärimissaaga näitab kõigile, eriti aga suurperedele, mis
neid ees ootab, kui keegi lahkub elust testamenti tegemata.
TESTAMENT PEAB OLEMA!
/Kirja saatnu isik toimetusel teada./

Okupant-mitteokupant
Mõni aeg tagasi näidati teles dokfilmilõiku Eesti saarte okupeerimisest sakslaste poolt Esimese maailmasõja ajal. See tuletas veelkord meelde, et ka sakslased on olnud XX sajandi sõdades
Eestis okupandid. Nendelt raha küsimine Tartu kirikute taastamiseks ja renoveerimiseks peaks olema endise Tartu linnapea,
praeguse Eesti peaministri jaoks, kui tema enda väljendust
meelde tuletada, väga jälestusväärne tegu.
Kesknädala tellija Pärnust

Taskukohaselt, kuid mõjusalt
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Avalik küsimus sotsiaalministrile
Pärnu Postimehes oli 19. märtsil Teie kommentaar "Pensionidest  lihtsalt, arusaadavalt ja
inimlikult". Meie pensionimaksmissüsteem pole kellelegi arusaadav. Inimlikkusest rääkimata. Kui peate tänast
pensionisüsteemi inimlikuks,
siis on Teil väga omamoodi
arusaam inimlikkusest.
Miinimumpalga eest töötav
valla kojamees (kes teeb
normtunnid täis) saab ühe
tööaasta eest 0,3 pensionistaaiaastat, aga kõrgema
taseme poliitik saab ühe
tööaasta eest kolm staaiaastat. Sotsiaalmaksu maksab
nende mõlema eest riik.
Sotsiaalmaksu ei peetud kinni
nende töötasust, seda maksis
tööandja. Kuidas saab pidada

sellist olukorda inimlikuks?
Solidaarsusest rääkimine on
rahva lollitamine.
Meie riigis vajavad ärategemist ka sellised tööd, mille
eest makstakse ainult miinimumpalka. Miks nüüd pensionipõlves veel karistatakse
seda kunagist kojameest?
Võib olla nii, et see lihtne
töömees andis ühiskonnale
omal tööga palju rohkem kasu,
kui kõrgem poliitik oma
nupulevajutamisega.
Kas veel mõnes teises riigis
kehtib selline ebainimlik
olukord ja suur ülekohus, kus
ühe tööaasta eest saab tööinimene ainult 0,3 staaiaastat??? Kus riigis veel kehtib
selline kord?
"Pensionärid võivad olla kind-

Tohutu kokkuhoid ja
inimelude säästmine
Kas üldse on vaja sõdida, kui eesmärgiks on oma riigi territooriumi suurendamine? Ajalugu näitab, et kõik need
sõjaretked satuvad terava kriitika osaliseks ja neid
nimetatakse kas invasiooniks, okupatsiooniks, anastamiseks
jne ning rahvastel tekib võimalus nõuda taasvabanemist ja
iseseisvuse taastamist. Sõjategevuse käigus saavad surma
miljonid inimesed, hävineb hulk tootmisettevõtteid, põllumajandus saab kahjustatud. Lisanduvad vihkamine allutatud rahva poolt ja rahvussuhete kalgistumine.
Kõige lihtsam ja veretum tee on vaikselt kokku osta, kas
otse või variisikute vahendusel, ohverriigi maad, metsad,
veekogud. Kogu maailmas on juurdunud mõiste, et eraomand on puutumatu ja seadusandlikult kaitstud.
Kujutagem ette: mõne riigi valitsus koguni finantseerib teatud isikuid, eelnevalt neid hoiatades, et pärast vajalike ostude
tegemist esitatakse neile mingi süüdistus ja nende varad,
sealhulgas ka välismaal asuvad, konfiskeeritakse - need
muutuvad riigi omandiks.
Kokkuvõttes: tehes suuri maaoste naaberriigis, võib lõpuks
selle riigi kui eraomandi inkorporeerida oma jurisdiktsiooni
alla. Ja peaasi  polegi midagi vägivaldset või üldsuse poolt
taunitavat.

lad: pensionid tõusevad ka
edaspidi! Seda muidugi juhul,
kui Eesti majandus on kindlates
kätes ja jätkub seni Eestile edu
toonud rahanduspoliitika." Ka
seda ütlust ei saa pidada kuigi
usutavaks. Meie riigi majandus ei ole praegu kindlates
kätes. Meid valitseb praegu
globaalse rahavõimu diktatuur.
Meie kutseliste poliitikute enamus teeb seda, mida globaalne
rahavõim neilt tellib. Miks
Reformierakond ei taha kehtestada astmelist tulumaksu?
Miks on jätkuvalt äriühingute
brutokasum maksustamata?
Sellega meie riik kaotas kümne
aastaga vähemalt 60 miljardit
krooni.
Suurel osal meie riigi elanikest
on tõsised majanduslikud

raskused. Samal ajal peaminister kiidab riigi suurt majanduslikku
edasiminekut.
Andrus Ansipi kiidukõned
tuletavad meelde kunagist
punast aega. Ka siis kõrged
funktsionäärid
rääkisid
edukast sotsialismi ja kommunismi ehitamisest, kuid rahvas
tundis tõsist puudust paljudest
esmatarbekaupadest.
Kas ma võin loota oma muredele arusaadavat ja lihtsat vastust?
Manivald Müüripeal,
79-aastane pensionär Varbla
vallast, Pärnumaa

Maksureform üha hädavajalikum
Meie, grupp ühise mõtlemisega kodanikke, oleme Eesti taasiseseisvumisest alates jälginud parlamendi ja valitsuste tegemisi. Meid hämmastas valitsuse otsus võtta riigi juhtimiseks kasutusele ainult sotsialistlikule süsteemile sobiv instrument  proportsionaalne tulumaksusüsteem.
Lootsime, et varsti näitab see süsteem end halvimast küljest. See juhtuski: ülimadalad miinimumpalgad, iibe katastroofiline langus,
ühiskonna polariseerumine, kõige selle kaugeleulatuv mõju riigi püsivuse
allakäigule. Kuid seda valitsused ei pidanud suuremaks veaks ja jätkasid
kõlbmatu meetodiga.
Oleme püüdnud meedia abil tõstatada küsimuse lahendamist, kuid see
polevat aktuaalne. 2009. a vastas soliidse ajalehe toimetus lühidalt: seda
teemat on küllalt käsitletud!
Kogu ühiskond  riigijuhid, haritlaskond, õppiv noorsugu, pensionärid,
arvukad kodanikuühendused  hoiab üksmeelselt suu kinni nii tähtsas,
riigi ellujäämise küsimuses.
Veel tehakse kõike muud kui seda, et teadvustada rahvale, mida tähendab
riiki lõhkuv ja vaesustav proportsionaalne maksusüsteem ning mida
tähendab turumajanduslikus riigis progressiivne ehk astmeline tulumaksusüsteem. Oleks või paar loengutki ETV-s!
Me näeme vajadust luua riigis (kasvõi üleminekuajaks) palga- ja maksukomitee, tõsta maksuameti võimekus 2-3kordseks, viia maksundus
teaduslikele alustele  nn tagatubadest välja.

B. Uttopärt, Harjumaa

Võimulepe jätab kõik endiseks
Reformierakond laskis rahval 17 päeva oodata, enne kui
Postimees
24.
märtsil
avaldas
Väljavõtteid
Reformierakonna ning Isamaa ja Res Publica Liidu valitsemisprogrammist üldpealkirjaga VÕIMULEPE.
Selle lugemine tuletas meelde kunagist 40 aasta tagust aega.
Siis peeti iga viie aasta tagant NLKP kongress. Enne seda
toimus suur agitatsioonitöö, mille käigus sai kuulda palju
uusi lubadusi ja suuri plaane, mis pidid hakkama märgatavalt
parandama nõukogude inimese elutingimusi. Päevad möödusid oodates, kuid mingit paranemist ei toimunud. Kuidas
saigi paranemist tulla, kui ametisse oli jäetud kogu endine
seltskond!
Punase aja pankrotistumise peapõhjuseks oli see, et seniste
puuduste põhjused jäid analüüsimata ja üldjuhul jätkas juhtimise mängimist senine seltskond. Nüüd jätkuvad samad
asjad. Puudub senise tegevuse (või tegevusetuse) elementaarne analüüs. Senine võimuliit sai jälle võimu oma kätte.
Ametisse jääb enamik endisi võtmeisikuid. Seega lähema
nelja aasta jooksul pole loota elukorralduse paranemist.
M. M., Pärnumaa

Mida rohkem Eestis elab
välismaalasi, seda rohkem on siin
"rahvusriiki"!

Kainestusmaja avamisel öeldi: "klientidelt" tasu ei võeta. No see
oleks suisa rumalus sellise teenuse kinnimaksmist mitte nõuda!
Nii võib ju kunagi jõuda olukorrani, kus mõnikord lausa hädavajalikuks osutuv "asutus" toob sedavõrd kahjumit, et peab tegevuse lõpetama. Tasu tuleb tingimata võtta, kuid see ikka vastaku
"kliendi" maksevõimele. Ärgu olgu ülejõukäiv, kuid pangu
hoiduma "kainestushotelli" sattumisest.

Ilmselt tuleb Eesti selle, välismaalaste osakaalu alase 3. ja 4.
koha jagamisest Euroopas praegusel ajal aru saada kui "taastatud
rahvusriigist" - millest Eesti Kongressi istungitel ligi paarkümmend aastat tagasi sama palju ja entusialistlikult juttu tehti, kui
nn laulva revolutsiooni ajal hõisati: "Maa tuleb täita oma lastega
ja laste-laste-lastega!"

O. Paju, Rakvere

Mart Niklus, Tartu

Leonhard Pruus, Metsküla, Viljandimaa

Vabadus ja karskus
Ärka üles, isamaa,
lodevusest tuimast,
olelusest mugavast,
alkoholiuimast!
Viina abil kestavad
vägivald ja kurjus.
Iial pead ei tõsta ka
ori, kes on purjus.
Sestap rahvas järgigu
igipõlist tarkust:
hoidkem kallist vabadust,
säilitagem karskust!
Antti Kirbi, Keila, Harjumaa

Kaelkirjaklus!
Kaelkirjak on olevus, kelle pea asub nii kõrgel, et tal on raskusi
arusaamisega, mis allpool toimub.
Kunagi oli aeg, kui, ostnud poest
piima, sai pudel tagastatud ja see teenis inimesi edasi, ei tekitanud prügi,
ei kulutanud lähtematerjali ega tõstnud piima hinda. Mis on täna? Piima
müüakse mingis pakendis, mida
tagastada ja uuesti kasutada ei saa.
Kuna selle tegemiseks läheb vaja
materjali, tööjõudu ja energiat, on tal
teatud hind, mis lisandub piimale ja
mille katab ostja. Tühjendatud pakend visatakse minema; hea, kui
prügikonteinerisse. Kokkuvõttes:
toimub looduse õigustamata reostamine ja inimese taskust raha väljapumpamine. Jäätmevedaja ja
heitmetöötleja tahavad ju kah teenida.
Rohemeelne Ostja
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Edgar Savisaar Delfile:
Keskerakond ei luba valitsusel uinuda

Uudisteportaalis Delfi 3. aprillil ilmunud intervjuus
Delfi juhile Urmo Soonvaldile ütles Keskerakonna
esimees Edgar Savisaar, et vaatamata Toompeal
opositsioonis olemisele pole Keskerakond kindlasti
võimust eemal.
See, et Keskerakond suutis,
valimistega, kus lubati meile
vaatamata halastamatutele
Tallinnas tuul alla teha, aga
rünnakutele, säilitada teise
sellest ei tulnud midagi välja.
positsiooni, näitab meie ning
meie valijate tugevust ja kindParaku ei leidnud ma Delfist
lameelsust. Valimistel ebaartiklit, nagu oleks kohalikud
õnnestusid hoopis need eravalimised Reformierakonnale
konnad, kes ei suutnud valija tema satelliitidele ebaõnnesmiskünnist ületada ning lantunud. Kust see ebaõnn siis
gesid Riigikogust välja, ütles
meil nüüd äkki tuli? märkis
Savisaar.
Keskerakonna esimees.
Ta imestas, miks Delfi arvab
Tema sõnul on Reformimöödunud Riigikogu valierakond leidnud endale IRL-i
miste ebaõnnestujaks olevat
näol mugava partneri, kes aitab
Keskerakonna. Eelmistel eukindlustada Reformi ainuvõiroparlamendi valimistel lubas
mu ega nõua oma häälte eest
Reformierakond võtta kolm
kuigi palju vastu.
mandaati, aga sai ainult ühe.
Ametisse asuva valitsuse
Sellest hoolimata ei kirjutanud
puhul tuleb karta vaid seda, et
ükski meediaväljaanne nagu
jäädakse mugavuspositsiooni,
oleks neil valimised ebaõnnesmidagi ei taheta ära teha ega
muuta, sest kardetakse toetust
tunud. Sama oli ka kohalike

Keskerakond esitas
Tallinna abilinnapeade kandidaadid
Keskerakonna
Tallinna
Nõukogu otsustas esitada
linnavolikogule kinnitamiseks abilinnapeade kandidaadid: endine Riigikogu
liige Arvo Sarapuu, Lasnamäe linnaosavanem Kalle
Klandorf ning Riigikogu
liige Mihhail Kõlvart.
"Minu kandidaadiks seadmine on
ühelt poolt tunnustus senisele
tööle nii maavanemana, omavalitsusliidu juhina kui ka Riigikogu liikmena. Teisalt on see suur
vastutus ning minu nimetamisel
linnavalitsuse liikmeks pean oluliseks jätkata tööd selle nimel, et
Tallinnast kujuneks veelgi atraktiivsem ettevõtluskeskkond,"
ütles Arvo Sarapuu. Tema sõnul
peab Tallinn arendama senist
koostööd teiste Eesti omavalitsustega ning töötama välja meetmed, et pealinn suudaks tagada
parimad tingimused ettevõtluse
arendamiseks.
"Tuleb teha tööd, et Eesti pealinn
looks soodsa keskkonna nii välisinvestoritele kui ka linna külastavatele turistidele," ütles Sarapuu.
Kalle Klandorf ütles, et munitsipaalpolitseid ja kommunaalvaldkonda juhtiva abilinnapea koht
on kindlasti üks vastutusrikkamaid ning puudutab enamikku
linnaelanikest.
"Minu ees seisab raske, aga huvitav väljakutse jätkata oma eelkäijate tublit tööd," sõnas Klandorf.
"Kuna mind usaldasid tallinlased, siis abilinnapeana avanevad mul suuremad võimalused
neile antud lubadusi täita neil
aladel, mida pean oluliseks,"
kommenteeris seni rohkem sporditegelasena tuntud Mihhail Kõlvart enda valikut abilinnapea
kohale.

Uute abilinnapeakandidaatide valdkondlik
jaotus:
Kalle Klandorf, munitsipaalpolitsei- ja kommunaalamet
Arvo Sarapuu, ettevõtlus- ja
keskkonnaamet
Mihhail Kõlvart, haridus-,
kultuuri- ning spordi- ja noorsootööamet

kaotada. Keskerakond aga ei
luba juhtiva opositsioonijõuna
neil uinuda, sest Eestis valitsevad endiselt suured probleemid: tööpuudus, hinnatõusud
ja sellest tingitud väljaränne.
Valitsus saab ja peab rahva
heaolu nimel tegutsema, me
tuletame seda neile meelde!
ütles Savisaar.
See, kas Keskerakond on Riigikogus järgmised neli aastat
opositsioonis, pole Tallinna
linnapea sõnul sugugi kindel.
Kui riigis pole tegemist üheparteivõimuga, siis on tema
sõnul alati olemas võimalus
koalitsiooni ümberkujunemiseks. Võib juhtuda, et
järgmistele parlamendivalimistele läheb opositsionäärina
vastu hoopis Reformierakond
või IRL, ütles Savisaar.
Tema sõnul pole seega Keskerakond kindlasti võimust
eemal, sest parteil on väga
tugev esindatus üle Eesti koha-

like omavalitsuste volikogudes, kus mõnes omatakse
häälteenamust, aga paljudes
ollakse koalitsioonis.
Mis isolatsioonist me sellises
olukorras räägime? Lisaks tuletan meelde poliitika põhitõde, et kohalik tasand on rahvale lähim riigivõimu osa, ning
väita Keskerakonna isolatsiooni on seetõttu täiesti meelevaldne, ütles Tallinna linnapea.
Tema sõnul toimub Keskerakonnas tõsine valimistulemuste analüüs nüüd ja edaspidi. 16. aprillil toimub
Keskerakonna järjekordne
volikogu, kus teemaks nii
Riigikogu valimiste kokkuvõtted kui ka uue fraktsiooni
tegemised Toompeal, ütles
Savisaar.
Refereeris
Indrek Veiserik

Justiitspimedus e-valimistel
Valimised on toimunud ja võitjad selgunud. Edukaks
ei osutunud maksumaksjale tema oma raha eest
kõige rohkem lubanud partei, vaid võiduks vajaliku
valimissüsteemi ehitanud parteid.
Oleme jõudnud naljakuu alguseks olukorda, kus elektrooniliste valimiste puudusi
näidati välisvaatlejatele ja ETV
saate "Pealtnägija" vaatajatele
ning selgitati ära ka Riigikohtu
põhiseaduslikkuse järelevalve
kolleegiumi kolmele liikmele,
aga sellele vaatamata olukorda
ei muudetud. Seda võib mõista,
sest kõigil ametnikel on alalhoiuinstinkt ja soov oma kohal
edasi töötada. Lõpuks pole neil
ju vahet, millise partei programmiga inimesed neile palka
maksavad.

Asjatu karistus võimalik

Pärast elektrooniliste valimiste
kohta esitatud kaebuste ja
nende tagasilükkamise lahendite lugemist meenus olukord
16. maist 2008, kui Riigikohus
tunnistas põhiseadusevastaseks ja kehtetuks need seadusesätted, mis lubasid riigile
kuuluvat karistusfunktsiooni
delegeerida eraõiguslikele juriidilistele isikutele.
Kohtulahendi põhjuseks oli
ühe advokaadi lapsele ühissõidukis piletita sõidu eest
määratud trahv. Kuni selle ajani olid tuhanded inimesed
saanud ja ära maksnud alusetult määratud trahvid, ning
mitte keegi ei seadnud kahtluse
alla karistuse seaduslikkust.
See juhtum näitab, et ei õiguskantsler ega ükski kohtunik
polnud teema vastu varem huvi
tundnud ja vastuolu märganud.
Ilmselt ei õiguskantsler ega
Riigikohtu liikmed ei sõida
ühissõidukiga või kui nad seda
teevad, siis nende palkade
juures pole valikut pileti ja
söögi ostmise vahel ning ohtu
trahvi saada.
Väikene tutvumine seadustega
peaks ka mitte-juristile näitama
põhimõttelisi vastuolusid seadustes sätestatud elektrooniliste valimiste tingimuste ja

valimiste tegeliku korralduse
vahel.

Valimised eri päevadel

Põhiseaduse § 60 ütleb, et
"Riigikogu korralised valimised toimuvad märtsikuu
esimesel pühapäeval neljandal
aastal, mis järgneb Riigikogu
eelmiste valimiste aastale".
Rõhk on sõnadel "esimesel
pühapäeval". Sama mõtet
kordab ka Riigikogu valimiste
seaduse § 2 lg 1, et "valimised
toimuvad märtsikuu esimesel
pühapäeval".
Teatavasti toimus e-hääletamine 24. veebruarist kuni 2.
märtsini, mis Riigikogu valimise seaduse § 38 lg 3 järgi on
"kümnendast päevast kuni neljanda päevani enne valimispäeva elektrooniliselt.
Hääletamine algab kümnendal
päeval enne valimispäeva kell
9.00 ja kestab ööpäevringi kuni
hääletamise lõpuni neljandal
päeval enne valimispäeva kell
20.00".
Märtsikuu esimesel pühapäeval ehk 6. märtsil mingit e-hääletamist ei toimunud ning valida sai ainult valimisjaoskondades paberi ja pliiatsiga.
Põhiseadus ega Riigikogu valimise seadus ei näe ette Riigikogu valimisi, mida teostatakse mõnel teisel ajal kui
märtsikuu esimesel pühapäeval.
Tõsi, ka pabersedelitega saab
eelvalida, aga siis hoitakse neid
kuni valimispäevani ja loetakse
koos samal päeval antud sedelitega, ning samasugune hääletusviis (sedeliga) on võimalik ka märtsikuu esimesel pühapäeval kell 9.00 kuni 20.00
igas valimisjaoskonnas.
Elektroonilise hääletamise sedeleid hoiti 2. märtsi õhtust
kuni nende lugemiseni 6.
märtsi pärastlõunal, aga hääletajal puudus e-valimise või-

malus märtsikuu esimesel
pühapäeval. Seega on parlamendivalimistel kasutusel põhiseadusega sätestamata valimisaeg ja valimisviis ning
elektroonilised hääletajad halvemas seisus, võrreldes sedeli
abil valijaga!
Teine põhimõtteline erinevus
on Riigikogu valimise seaduse
§ 44 mõttega: "Elektrooniline
hääletamine. (1) Valija saab
käesoleva seaduse § 38 lõike 2
punktis 3 ettenähtud päevadel
hääletada elektrooniliselt Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehel." Esimesed hääletamised täitsid seda nõuet, aga
vähemalt 2009. aasta kohalike
volikogude valimistest on
Vabariigi Valimiskomisjon
eiranud seda nõuet ja kasutanud eraldi programmi ehk
valijarakendust.
Selgitan erinevust näitega.
Veebileht on nagu uks, mis
laseb valija valimiskomisjoni.
Praegu oleme jõudnud lahenduseni, kus läbi ukse antakse
valijale kast (valijarakendus),
mis on iseseisev programm
hääletustoimingu teostamiseks väljaspool VVK kontrollitavaid tingimusi, valija
koostab hääletussedeli ja
saadab selle ümbrikuga valimiskomisjonile. Mõnele võib
see tunduda tühise erinevusena, kuid mitte arvutitest
teadvale inimesele.
Samamoodi võiksime siis käia
internetipangas läbi pangarakenduse, mis tuleb eraldi paigaldada, ja hüljata praegused
veebilehe kaudu toimivad süsteemid.
Miks õiguskantsler ja Riigikohus ei märka vähemalt kahte
erinevust seaduses sätestatu ja
valimiste läbiviimise vahel?
Ilmselt pole neile kasulik norida tüli sellise hääletussüsteemi disaininud erakondadega, ja oma palkade juures
sõidavad nad valimisjaoskonda kohale autoga.
Virgo Kruve,
vaatleja
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Nädala juubilar KAIE KÕRB 50
Mozart ei mõelnud muusikat
kirjutades kunagi igavikule, ja
just see on põhjus, miks suur
osa sellest, mida ta kirjutas, on
igavene.
Enam kui kolmkümmend aastat on priimabaleriin Kaie Kõrb
ja eesti ballett olnud otsekui
sünonüümid. See kolm aastakümmet tundub ka meile,
teda austavale publikule, terve
igavikuna.
Tõenäoliselt pole just väga
palju neid baleriine, kes on oma
lavakarjääri jooksul omandanud sedavõrd mitmekesise ja
peaaegu ammendamatu rollibuketi, mida on esitatud
paljudel maailma lavadel. Kaie
on seda suutnud. On suutnud,
vaatamata elu keerdkäikudele
ja muutlikule ajastule.
Kaie
Kõrb
kandideeris
Keskerakonna liikmena 2009.
aastal kohalike omavalitsuste
valimistel ja osutus valituks
Tallinna
linnavolikogusse
Pirita linnaosast. Volikogus on
Kaie minu pinginaaber. Istume
kaks korda kuus volikogu
istungitel esimese rea tagumises pingis. Pooleteist aasta
jooksul olen teda üsna hästi
tundma õppinud ja võib öelda,
et oleme saadikutööd tehes

saanud headeks sõpradeks.
Kaie on rääkinud mulle ka balletimaailma telgitagustest ehk
asjadest, mille peale vaataja
teatrisaalis näiteks "Luikede
järve" nautides ei tulegi.
Nüüd, olles ise igapäevases
poliitikas, puutub Kaie tahestahtmata kokku ka ühiskonnaelu pahupoolse valdkonnaga. Seda pole alati kerge taluda.
Ma võin kõrvalt vaadates
öelda, et poliitilistes tõekspidamistes on Kaie üllatavalt
kompromissitu. Tegelikult on
see lausa uskumatu, kui palju
sihikindlust ja tahtejõudu
mahub sellesse väiksesse
haprasse naisesse! Kaiele on
elu õpetanud, et kui teed tööd,
siis tuleb ka tulemus. Ilmselt
just seetõttu on tal tihtipeale
raske mõista linnavolikogu
opositsioonisaadikute  reformistide ja isamaalaste-respublikaanide  sisutühje sõnavõtte, et mitte öelda lausvalet,
sest omi materjale valmistab ta
alati ette ülima põhjalikkusega.
Kaie on linnavolikogus keskendunud eelkõige kultuuri ja
kunstiga seonduvatele küsimustele. Kui nüüd meenutada,
et tihti loeme ajakirjandusest,
et miks küll valitakse spordi-,
kultuuri- või kunstiinimesi

esinduskogudesse, siis Kaie on
parim vastus sellesisulistele
targutustele. Oma ala asjatundjana teab ta valdkonda
läbi ja lõhki ning seetõttu
annab asjakohast nõu ja
osutab täpselt sinna, kust king
meie elu pigistab.
1. aprillil tähistas kogu Eesti
kultuuriilm kahe Suure Daami
 Ita Everi ja Kaie Kõrbi 
juubelit. Tore on tõdeda, et
mõlemad korüfeed tegutsevad
publiku rõõmuks aktiivselt
edasi kultuuriandjatena. Ita
Ever osaleb jätkuvalt Draamateatri etendustes ning Kaie
Kõrb tantsis vaid mõni nädal
tagasi Jõhvi balletifestivalil
balletis "Phatetic" Helesinise
Baleriinina.
Tänu Kaie eeskujule ja tööle
on mitu põlvkonda saanud võimaluse astuda sammukese
lähemale omaenda helesinisele unistusele.
Palju jaksu koos Viesturs
Jansonsiga kaksikute poiste
kasvatamisel!
Aitäh Sulle kõige eest ja
PALJU, PALJU, PALJU
ÕNNE!
Enno Tamm,
Sinu pinginaaber volikogust

Üritused Tartus
Kolmapäeval,
6. aprillil kell 14
nõustab tartlasi
jurist Marjo Antik
(KE büroos Ülikooli 12,
II korrus).

Kolmapäeval,
13. aprillil kell 14
räägib
dr Peeter Laasik
(pildil) tervishoiuprobleemidest
(haridusosakonna
saalis, Raekoja
plats 12).

R I S T S Õ N A

Tüdruk: "Homme on...!" "... maailma tervisepäev!"

Professor: "Ega maailma tervis ole..." "... kiita, kogu aeg väriseb."
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