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Lauri Laasi: See on justiitsbanditism!
Foto Urmi Reinde

Riigikogu sügisistungjärgu pidulikku
algust tumestavad ähvardavad pilved
Keskfraktsiooni kahe liikme kohal 
need on Priit Toobal ja Lauri Laasi.
Riigi peaprokurör Norman Aas tahab
süüdistuse esitamiseks neilt saadikupuutumatuse ära võtta.
URMI REINDE
peatoimetaja

See on justiitsbanditism! kommenteeris
Lauri Laasi teravalt 10. septembril Kesknädalale, enne kui suundus Riigikogu avaistungile. Et mitte öelda  justiitsmölaklus,
viskas ta ohtralt pipart sellele süldile, mida
prokuratuur (ja ka kapo) on põhiseadusega vastuolus oleva ja juba mõne kuu kehtinud seaduse
raames kokku keetnud.

Lauri Laasi Riigikogu ees 10. septembril 2012

Tallinna Televisiooni uudistesaatele Täna 7.
septembril antud intervjuus arutles Laasi, et ta
oleks pigem üllatunud, kui prokuratuur poleks
sellise sammuga välja tulnud.
Tuletame meelde, millega kogu asi alguse
sai, ütles Laasi. Eelmise aasta lõpul sattus
Isamaa ja Res Publica Liit Eesti uusima ajaloo
kõige piinlikumasse skandaali, müües Vene
mafioosodele ja ärikatele Euroopa Liidu
elamislube,  jõhkralt, raha eest, kõikide eestlaste isamaalistele tunnetele sülitades ja igasugust patriotismi maha tallates.
Et seda jubedust  mida, ma loodan, valijad ei
unusta!  summutada, mõeldi välja järjekordne Keskerakonna-vastane rünnak: mitmekümne mehega Priit Toobali ja Ester Tuiksoo
juurde koju ning samal päeval Keskerakonna
kontorisse  läbi otsima.
Et kahtlustus Toobali ja Tuiksoo suhtes vajus
kokku juba õige kiiresti, kaotas prokuratuur
usaldusväärsuse, sest lisaks sisemaisele skandaalile häirus ka rahvusvaheline üldsus 
suurima opositsioonipartei peakontori rün-

damist pole endale lubanud isegi mitte
Valgevene ega Venemaa.
Eks neil seletamist jätkus, ja siis tõmmati välja
see kirjade lugu. Nüüd lüüakse siis saadikupuutumatuse äravõtmise ähvardusega.
Nii Toobal kui ka Laasi on lubanud oma tööd
Riigikogus jätkata. Prokuratuur viitab oma
sammudes nn Ivor Onksioni süüasjale.
Kesknädal lisab omalt poolt, et Lauri Laasi on
hetkel Kesknädalat välja andva MTÜ Vaba
Ajakirjandus juhatuse ainus liige. Enne teda
tegi sama tööd Elmar Sepp, kes vabanes hiljuti
vangist. Sepp oli varem seotud samuti
Kesknädalat välja andnud Jüri Vilmsi Sihtkapitaliga, mille pankrottiajamise tõttu lõpetas
2009. aastal ilmumise venekeelne ajaleht Vesti.
Ehk  Laasi-vastase süüdistuse kokkuklopsimisel võib leida seoseid ka sellega, et ta on
tihedalt seotud Kesknädala kui Eesti ainsa opositsioonilise ajalehe väljaandmisega.
Samuti on osa kommentaatoreid avaldanud arvamust, et kõik need lõputud süüdistused, mis
kuhugi ei vii (Panov, Viisitamm; nüüd Tammemägi; Toobal ja Tuiksoo vabanesid 500eurose pistise kahtlustusest samuti õige kiiresti) on tegelikult vaid vahendid Edgar Savisaare
partei tasalülitamiseks. Viimase tegevusega
seostub muidugi ka 2011. aastal meedias heldelt rahastatud lausrünnaku all vankunud Keskerakonna kongress, mis pidi Savisaare kukutama. Selle eesmärgi ebaõnnestumisel püüti
vähemalt parlamendifraktsioon lõhki ajada,
mis osaliselt ka õnnestus.
Lühidalt, head uut poliitikahooaega kõigile! Ei
miskit uut Eesti uuema vabariigi 22. aastal (mis
eelmisele vabariigile jäi viimseks)  jätkuvalt
kõigi vahenditega Keskerakonna ja Savisaare
vastu.
Ega midagi, kinnitage rihmad, poliitikahuvilised lugejad, nagu soovitab üks loetav poliitblogi.

Tervishoidu valitseb punt konkureerivaid ettevõtteid
Teeb ikka südame täis küll! Ega arstid kõige viletsamini ela  palk Eesti keskmisest kõrgem, erapraksis toob lisa, töö konti ei murra , aga muud neil mõttes
pole, kui et läheks ära välismaale. Nüüd siis ähvardavad streigiga. Kuidas selline asi Hippokratese vandega kokku klapib?
VIKTOR VASSILJEV
arst, Riigikogu liige,
Keskerakond

Umbes selliseid mõtteid tekib,
kui lugeda teateid oktoobrisse
kavandatavast tervishoiutöötajate streigist. Tegelikult ei pea
Hippokrates hauas teist külge
keerama. See on õukonnameedia, mis serveerib kõigist
meedikute nõudmistest ainult
palgalepet. Kes viitsib süveneda Eesti Arstide Liidu ja
Eesti
Tervishoiutöötajate
Kutseliidu pressiteadetesse,

see näeb, et arstkond on eelkõige mures Eesti tervishoiu
jätkusuutlikkuse
pärast.
Arstide Liidu pöördumine
ajakirjanike poole algabki
sõnadega: Arstide eesmärk
on tervishoiusüsteemi lagunemise peatamine.
Muidugi on valitsusel mugav
veeretada süü ahnete arstide
kaela. Jättes tähelepanuta, et
tööjõu defitsiidi tingimustes
töötavad arstid ja õed ülekoormusega, kuigi kirja läheb ja
neile makstakse välja 8 tundi.
Tegelikult ei tea keegi, kui
palju meil üldse meditsiinis
personali töötab, sest tervishoiutöötajate registris hoitakse
ka neid, kes on pensionil või
muul tööl. Soomes töötavad
arstid, kes teevad korra kuus
Eestis vastuvõtu säilitamaks

tervisekindlustus, asuvad statistika järgi siin.
Palk palgaks  on arusaadav,
et kui 80 km põhja pool sama
töö eest kolm korda rohkem
makstakse, siis see paneb
kukalt kratsima. Kuid arstid
peavad olulisteks probleemideks eelkõige ärilistel
alustel töötava tervishoiusüsteemi ebainimlikkust ja juhitamatust, ning alles seejärel palgamuret. Meedikutele on vastuvõetamatu olukord, kus rahapuudusel ei võeta haigeid
plaanilisele operatsioonile,
vaid kästakse paar kuud oodata ja valuvaigisteid neelata.
Selge see, et patsient on
nördinud, kui järjekord eriarsti juurde on mitu kuud pikk
ja sama tohtri eravastuvõtule
pääseb kohe. Muuseas, põhi-

töökohal istub arst teinekord
tühjas kabinetis, sest kui
haigekassa ei maksa, siis
tööandja ei luba tasuta tööd
teha. Ega eravastuvõtuga suurt
rohkem teeni, sest hind on
sama, ainult et ühel juhul
maksab haigekassa, teisel 
patsient.
See, mis tänavalt vaadates tundub polikliiniku või haiglana,
on kas osaühing või aktsiaselts.
Ehk äriline ettevõtmine. Ka
sihtasutus on eraõiguslik juriidiline isik. Kõik konkureerivad
haigekassa lepingurahadele.
Võidab see, kel parem varustus. Nii toimubki haiglate
võidurelvastumine  kui
ühel on kallis uurimisriist,
ostab konkurent veel parema,
mis siis, et seda täiel määral ei
koormata, sest 100 kilomeetri

raadiuses piisaks ühest.
On haigusi, mida Eestis ei
ravita, ja operatsioone, mida
siin ei tehta. Väikses riigis
polegi otstarbekas pidada
ametis haruldast spetsialisti,
odavam on teenus sisse osta.
Taanis näiteks nii toimubki 
ühed lõikused tehakse Pariisis,
teised Berliinis. Ainult et eestlase kindlustuskate on sakslase
omast mitu korda väiksem, ja
kui üks haige saadetakse
Saksamaale, läheb temaga
kuue inimese raviraha kaasa.
Haigekassa on kõigest koht,
kus meie maksuraha ümber
jagatakse. Kui üks haigla saab
vähem ja teine rohkem, siis
kogu tervishoiu rahastamine
sellest ei muutu.
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Juhtkiri

Kallid pealtkuulamisteenused

Tuludeklaratsioonid
tõestavad, et
valitsus valetab
TAAVI AAS
Tallinna abilinnapea

K

eeleline ja ideeline apsakas, kus juhtpartei lubas meie riigi viia viie
rikkaima riigi hulka Euroopas, on saanud kulunud keelendiks. Ometi
on majandusuudised taas küllastunud kasvuteadetest ning valitsus kinnitab meie erakordsust ja suurt silmapaistvust. Augusti lõpul avaldas
Maksu- ja Tolliamet füüsiliste isikute tuludeklaratsioonide koondandmed,
mis räägivad ilmekalt hoopis teistsugusest riigist, kui oleme harjunud
kuulma. Sealt selgub, millises olukorras on Eesti elanike isiklikud eelarved
tegelikult.

T

ervelt 46% tuludeklaratsiooni esitanutest teenis vähem kui 533 eurot
kuus. Kui arvestada, et deklaratsioonidel kajastub kogutulu, mitte
ainult palk (palgatulu moodustas deklareeritud 5,27 miljardist vaid neli
miljardit) ja deklaratsioonidest osa olid ühisdeklaratsioonid, siis võib
kindlalt väita, et enamik eestimaalasi peab hakkama saama vähema kui
500 euroga kuus.

K

ui arvestada selle sissetulekugrupi keskmist tulu, siis on see 257 eurot
kuus. Eestlaste kannatlikkus on selle valguses lihtsalt hämmastav.
Kreekas ja Hispaanias, keda me tänu valitsuserakondadele ja isegi osadele
sotsidele iga hinna eest eurotsoonis hoiame ning kelle võlgu garanteerime, olid 2011. aastal miinimumpalgad vastavalt 863 ja 748 eurot kuus.
Seega on nende miinimumpalk kolm korda suurem kui poolte eestimaalaste sissetulek.

KESKMÕTE: Eesti jõukam osa teenib 2130
eurot kuus  see on juba tulu, millega pääseb
ka Soome palgatabelisse, kus koristaja kuupalk
on 1895 eurot.

J

ärgmise deklareerijate grupi moodustavad need tulusaajad, kes esitasid
tulu vahemikus 533...1066 eurot. Selliseid deklaratsioone oli ca 175000
ehk 31%. Seega peab enam kui 77% inimestest toime tulema vähemaga,
kui 1066 euroga kuus. Väljaspool Harjumaad on selliste inimeste (täpsemalt, deklarantide, sest inimesi on rohkemgi) osakaal lausa 85%.

D

eklarandid, kes deklareerisid kuus tulu 1066...1698 eurot, võivad
ennast Eesti mõistes pidada jõukaks. Selliseid deklaratsioone oli
peaaegu 13% ehk umbes 72000. Aga see Eesti jõukus on suhteline, sest
Soome koristaja sissetulekuni nende tulu veel ei küüni.

E

estimaa jõukamad tulusaajad, keda on tuludeklaratsiooni andmete
järgi 10%, said kokku 33% deklareeritud kogutulust. Aga rikkus on
selles eliitgrupiski suhteline. Pooled suurema sissetuleku saajatest said
tulu kuni 2130 eurot kuus. See on juba tulu, millega pääseb ka Soomes
palgatabelisse, nimelt on sealse koristaja kuupalk 1895 eurot.

7. septembri Postimehes kirjutab Mikk Salu ametkondadest,
kes küsivad riigieelarvest raha juurde. Ta ütleb, et peaaegu kõik
ministeeriumid on küsinud ametnikele või haldustöötajatele
suuremat palka. Postimees on allikana kasutanud pakki dokumente, mis sisaldab 2013. aasta eelarve eelnõu, selle seletuskirja, rahandusministeeriumi ametnike koostatud ülevaadet
riigiasutuste palkadest ning võimalikest palgatõusudest 
seega täiesti usaldusväärseid andmeid.
Ning loomulikult võib pikkadest läbirääkimisprotokollidest
noppida ka kummalisi leide, kirjutab Salu. Näiteks et majandusministeerium on sidefirmadele 1,5 miljonit eurot võlgu
pealtkuulamisteenuste eest. Või et siseministeerium taotles

Euroopal oht langeda tagasi 19. sajandisse
Saksa nädalalehele Der Spiegel andis 23. augustil pika intervjuu juudi päritolu Prantsuse filosoof, politoloog, esseist ja
uute filosoofide esindaja André Glucksmann (1937). Eesti
president Ilves andis talle 2011. aastal Maarjamaa Risti III
klassi teenetemärgi.
Der Spiegel uuris Glucksmannilt: kas on olemas Euroopa vaimsust?
Euroopas elavad rahvad pole sarnased ja seetõttu pole neid
võimalik ühte sulatada. Euroopa rahvaid ei ühenda kogukondlik ühtsus, vaid sarnane ühiskonnamudel. On olemas Euroopa
tsivilisatsioon ja Läänele omane mõttemall, vastas filosoof.
Tema sõnul pole Euroopal mitte kunagi, isegi mitte kristlikul
keskajal, olnud ühtset rahvuslikku olemust. Ka kristlased jäid
Euroopas alati lõhestatuks  siin olid roomakatoliiklased,
kreekaõigeusklikud, hiljem lisandusid protestandid.
Glucksmanni meelest on föderaalse Euroopa või Euroopa konföderatsiooni loomine kauge ja olemuselt väga ähmane
eesmärk.Minu arvates on selle loomise poole püüdlemine
valesiht, märkis ta.
Der Spiegel küsib: kas Euroopa Liit taotleb utoopiat nii poliitilises kui ka ajaloolises mõttes?
Euroopa Liidu asutajad soovisid ellu äratada Karolingi dünastia müüti. Seetõttu nimetasid nad ka Euroopa auhinna Karl
Suure järgi (Frangi riigi keiser, kes pani oma keisririigiga aluse
Saksamaale, Prantsusmaale ja Itaaliale; pr Charlemagne 

Avalikus ruumis üritatakse jätta muljet nagu oleks Anna-Maria
Galojan ainus häbematu, kes hoiab vangiminekust kõrvale.
Kuid juba talvel kirjutas Postimehes Merike Teder, et möödunud aasta jooksul ei tulnud 700 süüdimõistetust vanglasse 30
isikut. Igaüks neist 30-st oleks pidanud ise tulema määratud
karistust kandma, ent nad jätsid selle tegemata ning on nüüd
tagaotsitavad. Kokku on Eestis nüüdseks tagaotsitavaks kuulutatud 82 süüdimõistetut, kes jätsid õigel ajal vanglasse minemata, kirjutab Teder. Samas ei ole selline vanglast hoidumine
Eesti seaduste järgi kuritegu. Justiitsminister Kristen Michal
leiab, et kui karistuse kandmisest eemale hoidmine pole karistatav, tuleb seadust selles osas muuta.

L

õpetuseks. Mis puutub tulumaksu vähendamisse, siis selle alandamine
20 protsendile ei aita enamikku eestimaalasi kuigipalju. Hoopis enamatele inimestele oleks abi, kui väiksema sissetuleku saajate tulumaks
vähendada 10 protsendile. Mõju riigieelarvele oleks aga sama.

KÄEGALÖÖV
IDAPOLIITIKA

6 274 583
6 274 571
6 274 573

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

Küsimus püsib jätkuvalt üleval seoses Anna-Maria Galojaniga,
kes viibib Londonis ega tule Tallinna vanglasse viiekuulist karistust kandma. See tähendab, et tema suhtes tuleb ilmselt välja
anda Euroopa vahistamismäärus, ja kogu see protsess võib
Postimehe hinnangul võtta rohkem kui aasta ning tuua riigile
kaasa suuri kulutusi.
Kuid Kesknädalat huvitab: miks on meie õiguskaitsjate huvi
pälvinud ainult preili Galojan? Neid on ometi sadakond, igasuguseid mõrtsukaid ja muid suurtes kuritegudes süüdimõistetuid, kuid hetkeni, kui asuti taga ajama Galojani, polnud kümnete kurikaelte vanglast viilimisega mingit probleemi.
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Peatoimetaja Urmi Reinde urmi@kesknadal.ee
Uudistejuht Indrek Veiserik indrek@kesknadal.ee
Toimetaja Tiit Maksim
tiit@kesknadal.ee

Toim.). Kuid lõpuks jagasid Karl Suure lapselapsed ikkagi
impeeriumi mitmeks osaks, vastab Glucksmann. Ta ütleb, et
Euroopat ei saa nimetada ühenduseks ei religiooni, keele ega
moraalsete väärtushinnangute poolest.
Muutuva maailma ja kriiside keskel on Euroopa jäänud
Glucksmanni hinnangul kõhklevasse olekusse, mis vahel võib
muutuda silmakirjalikkuseks. On kaks võimalust väljakutseid
vältida. Esiteks, võib vaadata mujale ja teha nägu, nagu neid väljakutseid ei eksisteeriks. Teiseks on fatalism, kus abitult kehitatakse õlgu ja näideldakse, justkui ei saaks midagi parata. Suur
ajaloolane Arnold J. Toynbee seostas kultuuride arenguvõimet
sellega, kas nad suudavad vajalikult reageerida väljakutsetele
või mitte. Kas Euroopa soovib oma saatusele silma vaadata?
Selles on põhjust kahelda, arvab Glucksmann. Ta märgib, et
Euroopas võib näha ükskõiksust avalikus arvamuses, samuti isolatsionismi ja intellektuaalide läbipõrumist.
Glucksmann meenutab, et mõni aasta tagasi valiti EL välis- ja
julgeolekupoliitikat esindama Catherine Ashton koos agentuuriga, kus on palgal mitu tuhat ametnikku. Kus ta on praegu, millega ta tegelebl ja kes Ashtonit üldse tähele paneb? küsis
Glucksmann. Tema sõnul kujuneb 21. sajand suurte kontinentide
vaheliseks sajandiks, kus on valida, kas saadakse omavahel läbi
või ei saada mitte. Kui praegune Euroopa ei suuda siseneda uude
dimensiooni, langeb ta Prantsuse filosoofi arvates tagasi 19.
sajandisse.

Galojan on paljastanud riigi jõuetuse

äänud on pool jõukamatest ehk 5% deklaratsioonidest, kus tulu näidati
enam kui 2130 eurot. Selliseid deklaratsioone oli 26877. Tegemist on
Eestimaa koorekihiga. Kuid neistki peaaegu 12000 deklareerisid tulu
vähem kui Soome tuletõrjuja kuupalk  2870 eurot. Kurb, kuid täpselt nii
vaesed me olemegi. Millal meie koristaja ja tuletõrjuja jõuavad viie
rikkama tuletõrjuja ja koristaja hulka Euroopas?

Aadress: 10130 Tallinn, Toom-Rüütli 3/5
Tellimine ja levi: 6 177 717

kaitsepolitseiametiga seotud kuludeks lisaraha 2,8 miljonit eurot,
mis sisaldab ka märget, et kapo enda taotlus on ühe miljoni euro
võrra väiksem ja täpne summa tuleb koostöös kaitseministeeriumiga.
Niisiis, palgatõusudeks raha ei ole, pealtkuulamisteenusteks
aga küll. Samuti lepiks kapo ise vähema summaga, kuid kuna
teenuse ostjate isu ei ole prognoositav, nähakse igaks juhuks
ette kohe suurem summa.
Seega, kui esmatarbevajadusteks raha järjekordselt napib, võikski väike inimene ennast lohutada rõõmsa teadmisega: see-eest
minu riik kuulab mind pealt!

Rahvasuust:
Sven Mikser
olevat puudunud usulistel
kaalutlustel.
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Karin Tammemägi
kahtlustustest prii
Kesknädal kirjutas aasta tagasi, 7. 09. 2011, sellest, kuidas
Põhja-Tallinna linnaosavanem
Karin Tammemägi oponeeris
kõigile endavastastele süüdistustele, mis olid pliiatsist, et
mitte öelda  kurjast vaimust,
välja imetud. Täna võib ehk nii
vabalt väljenduda, kuid toona
oli mure suur.
Nüüdseks on Põhja-Tallinna kunagine juhtkond, kelles Tammemägi oma vaenajat juba tookord nägi, nii linnaosa juhtkonnast kui ka Keskerakonnast lahkunud. Ning 31. 08. 2012 väljastas Politsei- ja Piirivalveameti
korruptsioonikuritegude büroo
menetlustalitlus vanemuurija Tõnis Gentsi allkirjaga määruse lõpetada Tammemäge puudutanud
väärteoasjas menetlus süüteokoosseisu puudumise tõttu.
Tammemäe suhtes oli pealekaebuse põhjal kokku klopsitud
kahtlustus, mille järgi ta olevat
Salme Kultuurikeskuses toimunud tervisepäeva reklaamiks tellinud enda fotoga reklaamplakateid ja kutseid. Tervisepäeva
sellist reklaami vahetult enne
Riigikogu valimisi käsitleti Karin
Tammemägi isikliku poliitilise
valimisreklaamina keelatud ajal.
Samuti kahtlustati teda selleks
linnaraha kasutamises.
Uurimine tuvastas, et kuivõrd tervisepäeva plakatid polnud üleval
poliitilise välireklaami keelu ajal,
siis ei ole seaduserikkumist toime
pandud. Kn

uudised 3

Inkassovõlglane Veiko Vares laseb Delfi ja TV3 täis
Kurikuulus Veiko Vares (27), kes sai tuntuks TV3 saatesarja Omakohus avasaates Edgar Savisaare mõnitajana, tirides Tallinna linnapea vaatajaid okeerinud
madalatasemelisse skandaali, on ka ise staar, ja
seda mitmel rindel.
Kesknädal kirjutas Varesepoisist 29. augustil, kui saime
teada, et kohtutäitur on temalt
nõudnud juba tükk aega võlgu
sisse.
Poisil on ka üürikorter, mille
ta aga olevat teinud tühjaks ja
jätnud üürid maksmata, kirjutasime tookord.
Nüüd on Kesknädala kasutuses Veiko Varesele tuba
üürinud proua XX politseile
saadetud kiri märtsist 2012,
kus muu hulgas seisab:
Arvesse tuleks võtta ka seda,
et Veiko Vares on mitmel korral kriminaalselt karistatud isik
ning väärtegusid pidi olema nii
palju, et kokku lugeda ei jõua.
Inkassofirma ütles, et tal on
eelnevalt palju menetluses
olnud võlgasid ning neid on
praegu ka. Kuskil nädal aega
enne vargust käis meie ukse
taga kohtutäituri abi Varest
otsimas, meile ei öeldud, kellele kui palju ta võlgu on, aga
igatahes võlgu on ta väga
paljudele isikutele. Meile jäi
ta võlgu 8000 krooni, inkassomenetluse käigus ei olnud ta
nõus võlga ära maksma...
(Mis puudutab vargust, millele
proua XX viitab, siis selgub,
et samas majas, kus oli asunud
Varese üürikorter, käisid

hiljem kahtlastel asjaoludel
vargad, kes olid ruumide
paigutusest hästi informeeritud
ja kes pidid omama võtmeid.)
Proua peab vajalikuks politseile teatada ka seda, et Veiko
Vares ja H.P (ühe noormehe
nimi  Toim.) elasid koos ja
vahepeal elas veel nendega
koos kaks tüdrukut, üks neist
helistas mulle paar päeva pärast
vargust, küsis, kas Veiko on
mulle võla ära maksnud (see
kõne tundus üsna imelik, ta
ütles, et talle olid nad võlad ära
maksnud ja ütlesid, et maksid
mulle ka osa võlast ära, seda
nad ei teinud, tundus teeseldud
jutuna...
Kesknädal tsiteerib ka Pärnu
maakohtu otsust 26. aprillist
2012, kus avaldaja on eelpoolnimetatud proua XX (lepingulise esindaja kaudu) ning
võlgnik Veiko Vares (aadress:
Põlva maakond, Himmaste
küla). Kohtu resolutsioon
kõlab:
Kohustada võlgnikku Veiko
Vares tasuma avaldajale XX
(üürileandja nimi  Toim.)
põhinõudeid summas 409,42
eurot ja kõrvalnõudeid 114,64
eurot ning hüvitama riigilõivu
47,93 eurot. Maksekäsk kuulub viivitamata täitmisele, sõl-

KOHE NÄHA, ET
VANAD SÕBRAD:
(vasakult)
Andres Puusepp,
Kirsti Timmer ja
Veiko Vares.
Foto: Veiko Varese
Facebook´ist
tumata selle kättetoimetamisest võlgnikule.
Veiko Vares ise on väitnud, et
ta ei ole nõus selle nõudega.
Mis võiks olla kogu loo moraal
 kui moraalist üldse saab siin
rääkida? On ilmselge, et ööklubi juures ei passi öösiti Märt
Treier, Aarne Rannamäe ega

Olaf Suuder. Need mehed
peavad lugu oma ajakirjanikuametist, vaatajast-kuulajast ja
tõsisest tööst. On ilmselge, et
jaburuste telepilti saamiseks on
vaja pullivendi, kes pahuksis
seadusega, kel võlad ja inkassod kaelas, keda otsivad taga
üürileandjad ja kes lõppkokku-

võttes oma isiklikus lõbuelujanus lasevad täis kõik korralikud inimesed.
Ainult et  miks Delfi ja TV3
selliseid väärastunud tüüpe
oma palgalehel näha tahavad?
Sest endast lugu pidavad ja
ausad ajakirjanikud nii musta
tööd ei tee. Kn

Michal: Mul on täielik usaldus peaprokuröri suhtes
3. juulil tegi Keskerakonna juhatus justiitsminister Kristen
Michalile ettepaneku vabastada ametist riigi peaprokurör
Norman Aas. Kesknädal kirjutas sellest pikemalt 4. juuli
lehes.
Vastus Keskerakonna ettepanekule saabus justiitsministrilt
5. septembril ehk samal päeval, kui Kesknädalas ilmus
artikkel, kus viidatakse sellele, et minister Michal viivitab
vastusega. Kesknädal avaldab siin Michali põhjaliku vastuse
Keskerakonnale muutmata kujul:
Hr Priit Toobal
Juhatuse liige
keskerakond@keskerakond.ee
Austatud härra Toobal ja hea
Keskerakonna juhatus
Tänan Teid kirja eest. Olen
arvamusel, et küsimused isikute põhiõiguste privaatsuse
kaitsest ja süütuse presumptsioonist ei aegu kunagi.
Justiitsministri positsioonil ei
pea ma oma ametile kohaseks
asuda arutama antud küsimusi
üksikjuhtumite osas, olgu kas
kriminaalmenetluse staadiumis või jõustumata kohtuotsuste tasandil. Küll annan hea
meelega oma panuse, nagu
Justiitsministeerium tervikuna
ja kõik õigusvaldkonnas tegutsevad inimesed, kaasamõtlemisse, kuidas Eestis saaks paremini tagada igaühe Põhiseadusega tagatud õigusi. Olgu
selleks siis eraelu puutumatus
või õigus saada õiglase ja erapooletu kohtumõistmise osaliseks. Sama ülesannet näen

Keskerakonnal kui Riigikogus esindatud poliitilisel jõul
 otsida lahendusi, mis tagavad
ka kõige repressiivsemates
menetlustes üksikisikule piisava kaitstuse. Sama oluline on
ka eesmärk selgitada erapooletult välja tõde igas menetluses ja jõuda vaid põhjendatud
vajadusel kohtumenetluseni.
Viimase lausega viitan ka asjaolule, mida Eestis minu arvates pole alati piisavalt käsitletud. Nimelt õiguskaitsjate
tööd ei saa ning ei tohi mõõta
vaid süüdimõistvates otsustes
või nende osakaalus kõikide
asjade hulgas. Me kõik mõistame, et selline mõõdupuu viiks
olukorrani, kus puuduks võimalus ette võtta keerukamaid
juhtumeid. Samamoodi on sel
mündil ka teine pool.
Mõistmine, et iga esitatud kaebus ei vii kellegi süüdimõistmiseni, aitab meil kaugeneda
aegadest, kus piisas vaid anonüümkaebusest ja repressiivorgani tahtest ning inimese saatus oli otsustatud. Julgen arvata, et Eesti õiguskaitseorganites seda teatakse ja hinna-

takse. Ja seda hoolimata sellest, mida arvavad mõned
meediategelased või anonüümsed kommentaatorid.
Toon vaid mõned näited, kus
oleme astunud juba samme
põhiõiguste paremaks tagamiseks.
Seonduvalt kriminaalmenetlusega väärivad märkimist
(kõigi parlamendierakondade
toel vastu võetud) septembris
2011 jõustunud kriminaalmenetluse seadustiku (edaspidi
KrMS) muudatused. Need
tõhustavad kontrolli põhiõigusi riivavate toimingute üle
(nt läbiotsimise loa annab nüüd
prokuratuuri asemel üldjuhul
kohus, tõkendina elukohast
lahkumise keelule kehtestati
tähtaeg, isikuandmete lekkimise vältimiseks saab prokuratuur nüüd kaitsjale toimiku
koopia andmisel otsustada, kas
ja millises ulatuses on kaitsjal
lubatud teha toimikust koopiaid) ning näevad ette mõistlikud aja piirangud menetluse
pikkusele nii eeluurimisel kui
kohtus.
2013. aastal jõustuvad KrMS
muudatused (taaskord parlamendis laia toetuse saanud),
mis täpsustavad jälitustegevuse regulatsiooni ning on suunatud just isikute Põhiseadusega kaitstud õiguste ja vabaduste paremale kaitsele.
Seadusemuudatustega täpsustatakse muuhulgas jälitustoimingute tegemise aluseid

ning luuakse vastav kuritegude
kataloog, tõhustatakse kontrolli jälitustoimingust teavitamata jätmise üle, edasilükkamatul juhul jälitustoiminguks
loa andmine tuuakse üle kohtu
pädevusse, luuakse selgem
edasikaebamise kord, tagatakse parem kaitse jälitustoiminguga kogutud isikuandmetele
kriminaalmenetluses jne.
Viitan antud muudatuste juures
ka põhimõtteliselt olulisele
koostööle  need muudatused
sündisid advokatuuri, prokuratuuri, siseministeeriumi,
õiguskantsleri, kohtute ja
paljude teiste ühistööna. See
viide on vajalik mõistmaks, et
ehkki võime alati ühiselt otsida
paremat tasakaalu alguses
osundatud küsimustes põhiõiguste kaitsest ning turvalisuse
tagamiseks vajalike meetmete
vahel, ei ole vastuolu mitte
kuidagi ametkondlik.
Prokuratuuri sõltumatuse küsimuses on asjakohane viidata
prokuratuuriseaduse (edaspidi
ProkS) muudatustele, mis jõustusid 2011. aastal. Muudatuste
üheks eesmärgiks oli rõhutada
prokuratuuri kui täidesaatva
võimu eraldi asutuse sõltumatust. ProkS § 11 kohaselt esitab
riigi peaprokurör iga aasta
Riigikogu kevadistungjärgul
Riigikogu põhiseaduskomisjonile ülevaate seadusega
prokuratuurile pandud ülesannete täitmise kohta eelmisel
kalendriaastal. Samuti võib

riigi peaprokurör lisaks nimetatud korralisele aruandlusele
esitada Riigikogu põhiseaduskomisjonile ettekandeid prokuratuuri tegevuse käigus ilmnenud oluliste, ulatusliku
mõjuga või kiiret lahendamist
vajavate probleemide kohta.
Eeltoodust tuleneb, et juba täna
on seadusega ette nähtud parlamentaarne kontroll võimalike olukordade puhuks, kus
peaprokurör tunneb, et tema
sõltumatus või erapooletus on
ohus.
Mis puudutab Teie kirjas esitatud väiteid, siis nagu alguses
öeldud, ei asu ma kommenteerima veel jõustumata kohtuotsust.
Samamoodi on mul Justiitsministrina usaldus peaprokuröri suhtes  et ta teeb oma
tööd sõltumatult, kõrge eetikaga ning lähtub otsuseid tehes
seadustest, mitte isiklikust
meeldivusest või muudest asjassepuutumatutest subjektiivsetest kriteeriumitest. Õigusriigis ei ole see teisiti võimalik. Õigusriigis ei ole ka kohane
vabastada peaprokurör töölt,
kuna jõustumata kohtuotsus on
õigeksmõistev.
Olen ka eespool selgitanud
riigijuhtimise poliitilise tasandi ja kriminaaluurimise lahusolekut.
Kindlasti oleme Justiitsministeeriumis valmis kaaluma ja
arutama Teie ideid kriminaalmenetluses ja samuti kohtu-

reformis, et suurendada kohtumõistmises töötavat enesekorraldust ja võimalusel ka
kohtumõistmise kiirust. Justiitsministeerium on juba alustanud esimeste aruteludega
kohtureformi osas ning hea
meelega kaasame ka Keskerakonna, nagu ka teiste parlamendierakondade esindajad,
sellesse debatti.
Seega, veelkord tänan sisuka
algatuse eest ning heameelega
oleme valmis Justiitsministeeriumi poolt panustama
aruteludesse, mille eesmärk on
inimeste põhiõiguste parem
kaitse, erapooletu protsess või
lahendused, kuidas tagada
Eestis Põhiseaduse 20. aastapäeval Põhiseaduses sõnastatud väärtuste sisuline arvestamine. Pean silmas näiteks
Põhiseaduse § 22, mis ütleb:
Kedagi ei tohi käsitada kuriteos süüdi olevana enne, kui
tema kohta on jõustunud
süüdimõistev kohtuotsus või
§ 17:  Kellegi au ega head nime
ei tohi teotada. Usun, et nendele põhimõtetele olete ka
viidanud oma kirjas ja need on
ka väärtused, mille ümber saab
arutelu algatada.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Kristen Michal
Minister
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Edgar Savisaare poliitikast
kõrvaldamise saaga
Edgar Savisaar tõi 21 aastat tagasi Eestile iseseisvuse. 1990-ndate alguses
Nõukogude Liit pidas Savisaart punareiimile nii suureks ohuks ja impeeriumilammutajaks, et tollase eriüksuse Alfa nimekirjas asetses ta ainsana
niisugusel kohal  Käsk kohe maha lasta!. Seega, toonasel Rahvarinde juhil,
kes tegutses meie rahva ja riigi iseseisvuse taastamise nimel, rippus kogu
aeg kirves pea kohal. Venelaste jaoks oli Savisaar toona sõimusõna. Ainult
juhuse tõttu jäi veresaun olemata.
SIRET KOTKA
Keskerakonna
volikogu aseesimees

Praegu, 21 aastat
hiljem, hirmutab
parempopulistlik
meedia
eestlasi
väsimatult Savisaarega. Seega on
aset leidnud märkimisväärne nihe.
Miks ja mis hetkel selline muutus võis toimuda?

Savisaar tahab iseseisvat, mitte
euro-orjuses Eestit

Vastuse saamiseks peame ikkagi minema tagasi
aastasse 1991. Pärast seda, kui saime suure ja
raske, kuid õnneks veretu võitluse tulemusena
vabaks, pääsime lahti Nõukogude Liidu rüpest,
on ju loogiline, et riigi iseseisvus ja otsustusvõime oma rahva üle ei tohiks edaspidi siis
väheneda, kui tehakse koostööd erinevate liitudega. Selline ongi olnud Edgar Savisaare
nägemus sõltumatust, suveräänsest ja vabast
Eesti riigist.
Need poliitikud, kes taasiseseisvumise juures
nii ränka võitlust ei pidanud, ei saa kunagi
tõeliselt väärtustada raskesti kättevõideldud
vabadust, tunnetada selle kallist hinda ja erakordsust, omada hinges vastavaid väärtushinnanguid. Seetõttu suutsidki nad Eesti iseseisvuse niivõrd kergekäeliselt ja külma
rahuga maha müüa Euroopa Liidule.
Siin põrkuvad kaks ideoloogilist suunda. Üks
lähenemine on iseseisva riigi säilitamine, teine
 Euroopa Liiduga sõltuvussuhetes Eesti.
Viimast
suunda
ajasid
ja
ajavad
Reformierakond, IRL (toonane Isamaa) ja
Mõõdukad (tänased sotsiaaldemokraadid). See
oli esimene ja väga oluline põhimõtteline
põhjus, miks vastandliku vaatega Savisaar neile
enam ei sobinud.

Erakondadevaheline Savisaare
kõrvaldamise kokkulepe

Teine suur põhjus oli Savisaare ja Keskerakonna valijaskonna jätkuv suurenemine.
Selle peatamiseks asuti lähiajalugu ümber kirjutama. Mart Laari ajalooõpikus minnakse taasiseseisvumisest põgusalt üle ning Savisaare roll
on sealt täiesti ja meelega välja jäetud.
Paralleelselt hakkas parempopulistlik meedia
teadlikult kujundama Edgar Savisaarest demagoogilist kuvandit, nagu müüks ta Eesti esimesel võimalusel Venemaale maha. See hirmutusvahend oli ja siiani on suunatud otseselt eesti
rahvale. Hirm valimiste ja võimukaotuse ees
ning pidev rahaahnus on põhjused, mis ajendavad parempoolseid parteisid tegutsema.
Savisaarest on saanud neile suurim takistus.
Üks Reformierakonna vanema põlvkonna
poliitik pihtis, et on loodud erakondadevaheline salakokkulepe, mille eesmärgiks iga hinna
eest Keskerakonnale ja selle esimehele kaikaid
kodaratesse visata ning ta võimult eemaldada.
Olin alati arvanud, et midagi selletaolist võib
olemas olla, aga et seda eravestluses ka
juletakse tunnistada, võttis mind sõnatuks.

Kui poliitikas põrutakse, võetakse
appi kapo ja prokuratuur

Pole siis imestada, et kapo ja prokuratuur on
pandud tööle selleks, et Savisaare ja
Keskerakonna ümber enne valimisi tekitada
poliitskandaale, kuigi nood on algusest peale
alusetud. Kui tagasi vaadata, siis kõik suuremad skandaalid, demonstratiivsed vahis-

tamised ja kohtuotsused on tehtud ikka ja alati
vahetult enne valimisi.
2003. aastal, kohe pärast Riigikogu valimisi,
arreteeriti demonstratiivselt telekaamerate ees
Vladimir Panov, kes aastaid hiljem mõisteti küll
kohtus õigeks. Teo motiiviks oli sel hetkel nurjata Keskerakonna läbirääkimised riigis ja
Keskerakond peaministriportfellist ilma jätta.
Seega, jõustruktuuride kätega löödi Keskerakond mängust välja, et Reformierakond ja
toonane Res Publica saaksid meie riigis võimu
haarata.
2006. aasta teisel poolel võttis Eesti meedias
võimust Savisaare Keila-Joa maja ostmine,
mille eesmärgiks oli rikkuda Keskerakonna
jaoks 2007. aasta kevadised Riigikogu valimiste tulemused.
2009. aasta kohalike valimiste eel arreteeriti
toonane Tallinna abilinnapea nõunik Ivo Parbus
ja Pärnu linnapea Mart Viisitamm. Viisitamm
on tänaseks õigeks mõistetud. Õiguskaitseorganite poliitiline tellimustöö oli lihtne  nurjata Keskerakonna tulemused kohalike omavalitsuste valimistel nii Tallinnas kui ka Pärnus.
2010. aasta detsembris, kolm kuud enne
Riigikogu valimisi, plahvatas kirikuraha-skandaal, kus kapo nimetas Savisaart Venemaa
mõjuagendiks, ja parempopulistlik meedia
kihutas rahvast üles Keskerakonna vastu.
Kriminaalasja muidugi ei algatatud, sest
kuritegu polnud, kuid roosa vaht lendles kenasti
üle Eestimaa, ja Keskerakond kaotas valimistel
kolm kohta Riigikogus.

12. september 2012

Mitt Romney saa
USA presidendivalimised kulmineeruvad vähem kui
kahe kuu pärast, 6. novembril. President Barack Obama tagasivalimine näib praegu muutuvat iga päevaga
üha vähem tõenäoliseks  seesama Suur Meedia,
kes lõi temast särava kuvandi eelmiste valimiste eel,
on nüüd eemale tõmbumas. Uudisteajakiri Newsweek
andis 19. augustil teada, et Obama peab Valgest Majast kaduma  vaja on uut presidenti. The Economist
küsis 1. septembril oma esikaanel sarkastiliselt: Üks
küsimus, härra President, mida Te hakkate peale veel
nelja presidendiaastaga?
Meile õpetati nooruses, et
USA on Tõotatud Maa ja mormoonid on Väljavalitud Rahvas. Ja nüüd on käes aeg, mil
mormoonist liidril tuleb sisse
juhatada Kristuse teine tulemine ja panna Washingtonis alus
Jumala Kuningriigile.

Joseph Smithi veidrad
nägemused
INDREK VEISERIK

Kui maailma avalikkus tunneb
Obama tausta hästi, siis tema
vastase, vabariiklaste presidendikandidaadi Romney ümber hõljub, eelkõige tänu tema
kuulumisele mormoonide usulahku, palju salapära.
Romney ise ei soovi kommenteerida mormoonidega seotud
legende ja ka ajakirjandus pöörab neile kahetsusväärselt vähe
tähelepanu.
Samas on näiteks Romney
kursusekaaslane
Brigham
Youngi ülikoolist Michael
Moody, kellest nüüdseks on
saanud mormooni kiriku kriitik, öelnud ühes intervjuus:

Mormooni kirik (Viimaste Päevade Pühade Jeesuse Kristuse
Kirik) on 1830. aastal Joseph
Smithi poolt Ameerika Ühendriikides rajatud kristlik usulahk, mis ei tunnista traditsioonilist kristlikku arusaama
Jumala kolmainsusest.
Romney on hoolikalt vältinud
mainimast, et mormoonide
suurim prohvet Smith kandideeris sõltumatu Jumala armee ülempealikuna 1844.
aastal USA presidendivalimistel. Smith taotles oma kampaanias USA valitsuse kukutamist
ja mormoonliku teokraatia
kehtestamist ning kuulutas, et
kui USA Kongress ei nõustu
tema nõudmistega, siis valitsus kukub ja Jumal neab nad

Edgar Savisaar on kirjutanud: Olen teada
saanud, et minu isikut käsitletakse nendes
dokumentides kahtlustatavana ja isegi
süüdistatavana. (Kesknädal, 18.07.2012).
Veelgi hullem, prokuratuur hakkab ka
Savisaare tervisele hinnanguid andma, väites,
et ükski pank ei annaks talle kui nõrga tervisega inimesele laenu.
Järelikult koostab prokuratuur kirju, mille sisu
ei põhine faktidel, vaid lausa pahatahtlikel väljamõeldistel ja isegi valedel. Praegu loodetakse
saada veitsi prokuratuurilt vahendeid valimata
ükskõik milliseid andmeid, mida annaks
meelevaldselt siduda Tallinna meeri ja tema
tegevusega.
Eesti valitsus kritiseerib Venemaad, kuna too
kiusavat opositsiooniliidreid taga, et neid
süüdistatakse alusetult, neile mõeldakse välja
kuritegusid, neid laimatakse meedias, nende
kohta levitatakse valesid. Kuidas käituvad
Eesti võimud kodumaise juhtiva opositsiooniliidriga? Samamoodi.

Loe ka 5.09 Kesknädalast:
Siret Kotka, Kaitsepolitseil ja kapol
ülesanne Savisaar maha võtta

Smithi riiklikest ambitsioonidest kasvas välja mormoonide ringkonnis laialt levinud
legend valgest hobusest.
Selle kohaselt jõuab kätte aeg,
mil USA põhiseadus ripub
juuksekarva otsas ja mormoonide preesterkond eesotsas
oma liidriga kujuneb Ameerika
päästjaks. Valge hobuse kujund
pärineb piiblist  Johannese ilmutusraamatust, kus kõneldakse nelja värvi hobusest.

Väljavalitu Romney

Alates Mitt Romney sünnist
13. märtsil 1947 on poliitika ja
religiooni omavaheline tugev
seos mänginud ta elus ülitähtsat rolli. Tema isa, autotööstur George Romney, oli
Michigani osariigi kuberner
aastail 19631969. Oma ema
poolt imeliseks lapseks
kuulutatud Mitti ristis hea perekonnatuttav ja üks rikkamaid
mormoone J. Willard Marriott,
maailma ühe suurima hotellija toitlustusketi omanik.

Miks see

Prokuratuur on asunud valetamise
ja laimamise teele

Seega on üks poliitiline tellimustöö järgnenud
teisele. Kapo ja prokuratuur on olnud usinad ja
valitsuserakondadele kuulekad poliitilised
tööriistad.
2013. aastal on tulemas järgmised kohalike
omavalitsuste valimised. Tallinnas on vaja,
vahendeid valimata ja õigusriigile ning
demokraatiale sülitades, Keskerakonnalt võim
ära võtta. Poliitiline tellimus on juba sisse antud,
ja Eesti prokuratuur levitab oma välismaa
kolleegidele räigeid valesid.

ära. Smith nägi USA presidendi ametikoha hõivamises
mormooni kiriku missiooni,
ennustades ühe Suure ja
Võimsa esiletõusu, kes seab
korda Jumala majapidamise
ja hakkab USA-d valitsema.
Paraku kustutas mõrvaribande
peagi pärast Smithi riiklikke
ambitsioone tema eluküünla.
Nüüd usuvad paljud mormoonid siiralt, et selleks Suureks
ja Võimsaks saab Mitt Romney.

14. septembril 2006 avaldas suur hulk meie ühiskonnategelasi avaliku kirja Ilvest toetades aitame Eestit.
Nüüd, kuus aastat hiljem, on selle kirja sisu nii mitmeski
mõttes muutunud iseenda farsiks. President Ilves on
kuue aasta jooksul korduvalt presidendina häbistanud
Eesti riiki ja rahvast. Ta on osutunud väga erapoolikuks
riigipeaks, toetades IRL-i ja Reformierakonda. Ajal,
kui võimuerakondade kohal juba lasus mitmeid korruptsioonikahtlusi, tormas Ilves poisikeselikult televisiooni  esinema Keskerakonna büroosse sattunud kahtlase kirjavahetuse pärast. Tema otsene kohtumõistmine
suurima opositsioonierakonna üle ei olnud presidendiametile kohane.
Toomas Hendrik Ilvese räuskamine nobelist Paul
Krugmani aadressil kahjustas tugevalt meie riigi mainet,
hoolimata sellest, et õukonnameedia püüab seda varjata. Nüüdseks on Ilves oma käitumisega kinnitanud, et
ta on kõigest võõrjõudude poolt Kadriorgu suunatud
hüpiknukk.
Viimati tõestas seda ESM-i kaitsmine. ESM-is osalemine ei saa olla Eesti rahva huvides  sellest on huvitatud
suured finantsjõud, kelle huve Ilves kaitseb. Eesti üksikvanemate, suurperede või invaliidide toimetulek, mis
ESM-is osalemise järel halveneb veelgi, Ilvest ei näi
häirivat. Evelin Ilvese finantsmahhinatsioonid Ärma
taluga ning presidendi suur võlakoorem on samuti piinlikkust tekitanud.
Paljud 2006. aasta 14. septembri avalikule kirjale alla
kirjutanud lootsid siiralt, et Toomas Hendrik Ilvesest
kujuneb tõeliselt väärikas riigimees. Seega ei soovi toimetus allakirjutanuid kuidagi halvustada. Aus on aga meie
lugejatele kuus aastat hiljem esitleda seda, mida siis
loodeti ja milliseks tegelikult on kujunenud Ilvese käitumisjoon vahepealsete aastate jooksul, mille passivasse
võib julgelt lisada ka 2011. aastal toimunud presidendi
tagasinimetamise farsi  see on omane vaid diktatuuririikidele.

Avalik kiri: Ilvest
toetades aitame Eestit
14.09.2006 00.01

Meie, 80 allakirjutanut, ei
kavatse enam taluda presidendivalimiste käigus tekkinud
olukorda, mis on muutmas
Eestit umbseks kolkaks.
See nõrgendab eestlaste eneseusku ja meie riigi usaldusväärsust  seega, meie riigi tulevikku.
23. septembril koguneb 347
meie hulgast Estonia kontserdisaali valima Eesti riigipead.
Vaid 347  ent see on sihiseadmise päev kogu riigile.
Me soovime, et sel päeval valitav rada viiks Eesti ähvardavast umbsusest eemale. avarama eluvaate poole.
Seetõttu me võtame endale
vastutuse olla Toomas Hendrik
Ilvese usaldusmeesteks ja
tagame, et meie presidendikandidaadist saab hea riigipea.
President Arnold Rüütel on
pälvinud meie tänu, veendes
kolm aastat tagasi kõhklejaid
toetama Eesti ühinemist
Euroopa Liiduga.
Praegu laseb president Rüütel
end kahel erakonnal ära kasutada parteiliste eesmärkide
saavutamiseks, mis ei ole
kooskõlas riigipea rolliga
demokraatlikus riigis.
Tänase Eesti suurim mure ongi
poliitilise kultuuri nappus, mis

12. september 2012

poliitika 5

KESKNÄDAL

mas igivana prohvetluse täideviijaks?
dusi, kinnisvaraäri, jaekaubandust, pangandust. Mormoone
töötab USA-s kõikjal riiklikult
ülitähtsatel ametikohtadel.
Suuri investeeringuid on neil
Las Vegases selle rajamisest
alates.
Nõue, et iga mormoon peab
maksma 10% oma varandusest kirikule, on sellest teinud
ülijõuka institutsiooni.

Teokraatia ja USA

SUUR KÜSIMÄRK:Kui maailma avalikkus tunneb Obama tausta hästi, siis
tema vastase, vabariiklaste presidendikandidaadi Romney ümber hõljub,
eelkõige tänu tema kuulumisele mormoonide usulahku, palju salapära.
1970. aastal kahises mormoonliku Brigham Youngi ülikooli
kuuluv elitaarne Cougari klubi
juttudest, et klubi presidendist
Mitt Romneyst saab esimene
USA mormoonlik president.
Kui mitte Mitt, siis kes
veel? kõlas klubi tollane lipukiri.
Aastaid usuti, et väärikast ülikoolist sirgub liider, kes rajab
mormoonidele tee Valgesse
Majja ja viib seega ellu Joseph
Smithi prohvetliku ennustuse.

Ja nüüd ongi mormoonid oma
igipõlisele lootusele üha lähemale jõudmas. Võib vaid ette
kujutada, milline elevus valitseb praegu nende ridades!
Romney ise eitab valge hobuse prohvetlust, väites, et see
ei lähe kokku mormooni kiriku
doktriinidega. Ometi on mitmed prominentsed mormoonid, näiteks tuntud raadio- ja
telesaatejuht ning konservatiivne poliitikakommentaator,
publitsist ja ettevõtja Glenn

Beck teinud juttu sellest teooriast.
Paljud Romney mormoonidest
usuvennad on multimiljonärid.
Mormoonide puhul pole kindlasti tegemist vaeste mustakuueliste palvevendadega nagu usklikke tavaliselt ette kujutatakse. Mormonism on algusest peale õhutanud majanduslikku õitsengut ja jõukust.
Tänapäeval hõlmab mormoonide
majandusimpeerium põllumajandust, kaevan-

Samamoodi kui tema isa ja
teised esivanemad on Mitt
Romney tõusnud mormooni
kirikus väga kõrgele positsioonile. Bostoni kõrgeima
mormooniliidrina võib tema
kohta kiriklikus hierarhias võrrelda katoliku kiriku kardinali
omaga. Seega erineb Romney
kardinaalselt näiteks USA esimesest katoliiklasest presidendist John F. Kennedyst, kellel
puudus positsioon katoliku
kiriku hierarhias.
Siinkirjutaja jaoks on Romney
puhul kõige murettekitavam
küsimus: kas ta vastavalt oma
usulahule usub USApresidendi
ametikoha olevat kõrgeima
teokraatliku positsiooni riigis?
Kui vastus on jaa ning Romneyst peaks saama USA president, siis seisavad jänkid silmitsi ilmselgelt segasevõitu
tulevikuga.
Ameerika Ühendriikide rajajad George Washington, James
Madison või Thomas Jefferson, kes kuulutasid isikuvabadusi, seisid vastu sellisele
teokraatlikule kontseptsioo-

nile, mida esindab mormooni
kirik, kus alluvusvahekorrad
on sama karmid nagu sõjaväes.
Patriootide vere hinnaga rajatud USA-sse põgeneti selle
riigi kujunemise algusaastatest peale Euroopas möllanud
teokraatlike valitsejate ja kiriklike süsteemide eest, et kasutada Uue Maailma vabadust.
Loodetavasti hoiab Romney
presidendiks saades teokraatliku mormonismi poliitikast
kindlalt lahus.
Ometi on Romney presidendikampaania algusest peale igal
võimalusel kõrvale puigelnud
religioossetel teemadel kõnelemisest, mis veelgi suurendab
tema salapära. Kui mormoo-

nide jaoks kujutab Romney
valget hobust, siis ülejäänud
maailma jaoks on ta täielikult
must hobune. Teokraatlikust
süsteemist välja kasvanud
Romney presidentuur võib
kujuneda ameeriklastele kahtlemata suureks väljakutseks.
Allikad:
* Vikipeedia.
* Ajakirjaniku ja ajaloolase
Sally Dentoni artikkel
Romney and the White
Horse Prophecy. Ajakiri
Salon 29. jaanuaril 2012.

Suhted Venemaaga karmistuvad
Eesti Välispoliitika Instituudi direktori Andres Kasekampi sõnul USA ja Venemaa suhted vabariiklase Mitt
Romney võidu korral Ameerika presidendivalimistel ei
muutuks  nende riikide suhted on juba praegu jahedad,
ning trend jätkub.
Praegu see Obama kuulus reset ehk see, kuidas ta püüdis
taaskäivitada suhted Venemaaga oma ametiaja alguses, on
nurjunud, ja viimasel ajal suhted Ameerika ja Venemaa vahel
on niikuinii jahtunud, ütles Kasekamp Postimehele 7. septembril.
Romney ise on aga andnud viimasel ajal mõista, et talle ei
meeldi Obama pehmus Venemaa suhtes ja presidendiks saades
kavatseb ta suhteid Venemaaga karmistada.
Minu juhtimise all tunnevad meie sõbrad suuremat ustavust,
aga härra Putin  vähem paindlikkust ja rohkem karmust,
rääkis Romney 30. augustil. Sellise poliitika mõjud oleksid
ilmselt tunda peagi ka Eestis, ning Kesknädal toetab seetõttu
Barack Obama taasvalimist presidendiks.

meid täna kibedalt muigama paneb?
teeb meele mõruks kaasmaalastel ning kahandab Eesti usutavust välispartnerite silmis.
Peatselt valitaval riigipeal
tuleb raudse järjekindlusega
püsida erakondlike huvide sõltumatu tasakaalustajana.
Presidendil peab olema terav
silm ning vahe keel, et hoiatada
avalikkust selliste sise- ja välispoliitiliste arengute eest, mis
ohustavad Eesti demokraatlikku ja euroopalikku rada.
Me kinnitame valijameestele,
et Toomas Hendrik Ilves
suudab presidendina rääkida
oma rahvaga ausalt ka valusatest asjadest ning esindada
meid oskusliku rajaleidjana
välissuhtluses  nagu seda tegi
president Meri.
Toomas Hendrik
Ilvese
analüüsivõime ja tulevikku
suunatud pilk, tema kodumaaarmastus ning rahvusvaheline
kogemus on voolinud temast
isiku, kes järgmisel viiel aastal
suudab Eesti Vabariigi presidendina oma rahvale rohkem
anda kui tema vastaskandidaat
Arnold Rüütel. Me teame, et
nii arvab ka enamik eestlastest.
Me hoolime oma vabast riigist
ning kutsume kõiki üles
jätkama
kokkuhoidva ja
avatud Eesti ülesehitamist.
Meie üleskutse on nõudlik, sest
peame seda oma kohustuseks.
Meie üleskutse on avalik, sest
me armastame Eestit. (80 allkirja)

Jaan Kross
Viivi Luik
Arvo Pärt
Neeme Järvi
Ain Kaalep
Jaan Kaplinski
Olev Subbi
Enn Põldroos
Jüri Arrak
Erast Parmasto
Ita Ever
Kaljo Kiisk
Aarne Üksküla
Merle Karusoo
Mart Saarma
Fred Jüssi
Kuno Areng
Tõnis Mägi
Ellen Niit
Enn Soosaar
Doris Kareva
Jaak Jõerüüt
Riho Sibul
Reet Linna
Andres Tolts
Mait Summatavet
Leonhard Lapin
Dimitri Kaljo
Leo Mõtus
Peeter Tulviste
Hillar Aben
Mart Meri
Hirvo Surva
Vardo Rumessen
Ivari Ilja
Ave Alavainu
Andrus Kivirähk
Ilmar Raag
David Vseviov
Jaak Johanson

Mihkel Raud
Ülle Lichtfeldt
Ain Lutsepp
Jaan Tätte
Peeter Laurits
Hardi Volmer
Jaanus Rohumaa
Imbi Paju
Peeter Simm
Mart Juur
Janno Põldma
Heiki Ernits
Hannes Võrno
Kiur Aarma
Peeter Oja
Ülo Krigul
Hendrik Toompere jun
Tõnu Oja
Jüri Aarma
Jaan Elken
Lauri Vahtre
Ülar Mark
Helmet Raja
Jaan-Olle Andressoo
Mare Mikof
Marko Mäetamm
Kaido Ole
Jaan Klõeiko
Heie Treier
Tiina Tammetalu
Asko Künnap
Julia Maria Künnap
Anu Kalm
Dan Mikkin
Viive Noor
Regina Lukk-Toompere
Juss Piho
Jaan Tammsaar
Tüüne-Kristin Vaikla
Urmo Vaikla

Maimu Berg vaimustus Alar Sudaki tegevusest
Rahvaliikumise ESM rahvahääletusele! juhid Sven Kivisildnik, Anti
Poolamets, Ivar Raig ja Alar Sudak üritasid 10. septembril kell 12:30 anda
president Toomas Hendrik Ilvesele üle
järjekordset 40 kirja. Paraku selleks
ajaks, kui rahvaliikumise juhid
Kadriorgu presidendilossi ette jõudsid,
oli riigipea oma residentsist juba
lahkunud.
KESKNÄDAL

Kirja täistekst on üleval Kesknädala kodulehel;
selle avaldas ka Delfi. Kirja üleandmist valvepolitseinikule võisid kodanikud näha telerist.
Tallinna Televisioon tegi ka intervjuu ühe allakirjutanu Poolametsaga.
Uues neljakümne kirjas teevad 40 tuntud isikut,
enamasti kultuuri- ja ühiskonnategelased, presidendile ettepaneku jätta välja kuulutamata
Riigikogus vastu võetud seadus ESM-lepingu
ratifitseerimisest, kuna see on vastuolus
põhiseadusega, samuti eesti rahva õiglustundega.
Eelpoolnimetatutele lisaks on seekord petitsioonile alla kirjutanud terve plejaad näitlejaid
ja kirjandusinimesi eesotsas sotsiaaldemokraat
Maimu Bergiga. Kui varem pole peavoolumeedia soovinud Poolametsa, Sudaki ja nende mõttekaaslaste tegevust eriti kajastada (küll on seda
teinud Kesknädal ja Tallinna TV), siis seekord
Delfi avaldas presidendile adresseeritud 40
kirja täispikkuses 11. septembril.

Kesknädal küsib: kust tuli seekord initsiatiiv,
mis pani siiani poliitiliselt vait olnud väga armastatud kunstiinimesed Mait Malmsteni, Merle
Jäägeri, Ivo Linna, Navitrolla, Berk Vaheri, Gert
Raudsepa, Üllar Saaremäe, Hendrik Toompere
jmt poliitilisele dokumendile alla kirjutama? Kas
tõesti tekkis neil kõigil korraga nii suur vaimustus seni peavoolumeedia poolt boikoteeritud Alar
Sudaki (SDE-st välja astunud) tegevuse suhtes?
Vastuseks on kindel EI. Põhjus, miks Sudak,
Poolamets, Raig ja Kivisildnik seekord oma petitsioonile nõnda palju poliitikaväliste prominentide allkirju said, on seotud tõenäoliselt sotside
leerist tulnud initsiatiiviga. Ärgem unustagem,
et ka president oli enne oma praegust ametitooli
vähemalt nime poolest SDE esimees.
Tänu Tallinna TV-le tuntust kogunud nii mõnigi
rahvaliikumise ESM rahvahääletusele! juht
on ajapikku talletanud kenakest poliitilist kapitali. Nüüd nägidki sotsid paraja momendi olevat
see liikumine üle võtta.
Kesknädal tuletab meelde, et 30. augustil hääletas
Riigikogus
Eesti
Euroopa
Stabiilsusmehhanismiga (ESM) ühinemise poolt
lisaks IRL-ile ja Reformierakonnale ka kaheksa
sotsi: Sven Mikser, Andres Anvelt, Mart Meri,
Indrek Saar, Eiki Nestor, Jevgeni Ossinovski,
Jaak Allik ja Rannar Vassiljev. Väga silmakirjalik on, olles ise seaduse poolt hääletanud, nüüd
nõuda selle rahvahääletusele panekut!
40 kirja imeilusaid mõtteid täispikkuses loe
Kesknädala portaalist www.kesknadal.ee
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Töötukassa nullis kolmandiku
töötuskindlustusstaaist

Tallinn 10130 Toom-Rüütli 3/5
www.kesknadal.ee

Kodanikujulgusest
6. septembril Kuku raadiost Vox populi saadet kuulates oli huvitav jälgida
raadiokuulajate erinevaid seisukohti
teemal "Keda tuleks autasustada
kodanikujulguse aumärgiga?".
Minu arvates tuleks vahet teha
kodanikujulguse ja mehejulguse vahel.
Olen ise korralikult peksa saanud
Adleris, kui turismibaasis tantsupõrandalt eemaldus tantsupaar ja ootamatult
lõi noormees naispartnerile rusikaga
näkku ning see kukkus pikali, nägu verine. Tormasin juurde ja lõin omakorda
selle mehe oimetuna lamama. Muidugi
läks lõunamaisele temperamendile
omaselt  ei pääsenud minagi kambakast. Olin noor, füüsiliselt tugev, tegelesin sambomaadlusega ega kartnud
kunagi tülitsejatele vahele minna.
Teine asi on kodanikujulgus. Siin ei piisa
tugevast kehaehitusest ega füüsilisest
jõust. Siin on vajalikud hoopis tähtsamad isikuomadused: meelekindlus,
ausus, otsekohesus, hukkamõistev suhtumine valetamisse, silmakirjatsemisse
ja mitmepalgelisusse. Selliseid inimesi
on meie hulgas palju, kuid kahjuks on
vähe neid, kes julgevad oma arvamust
avalikustada, ette teades, et alati leidub
oponente ja kritiseerijaid.
Ma pole pidanud kodanikujulguseks
seda, kui sekkutakse kellegi kaitseks,
andmata endale aru, et ei olda võimelised
teda abistama. Alati tuleks kaaluda,
kuidas abistada nii, et kahju ärahoidmisel ei tekitataks endale või teistele

suuremat kahju, kui ära hoitakse.
Nõustun Kuku raadio nende kuulajatega, kes toetasid vene kooliõpilasele
Metlevile, eksriigikogulasele Meikarile
ja paljudele kindlasti kodanikujulgust
üles näidanud kodanikele aumärgi andmist.
KES PEAB AUMÄRGI ÜLE ANDMA?
Eks ikka see, kes seadusega on ette nähtud seda tegema. Kui justiitsministeeriumist antava aumärgi annab justiitsminister, siis peab ta seda tegema, ja selles
pole midagi taunitavat ega imelikku.
Justiitsminister ei ole tagasi astunud
(seda pole temalt nõudnud ka peaminister), sest peab ennast ausaks riigiametnikuks. Mõistagi täidab minister ametis
olles edasi kõiki temale ettenähtud
kohustusi. Kui riigiprokurör leidis vastupidist, esitades justiitsministrile
kahtlustuse, siis see pole naljategemiskoht. Kui prokuratuuritöötajate
ametialane kompetents on nii madal, et
siinjuures on eksitud, siis ei peaks küll
kahtlustki tekkima selles, et see
riigiprokurör koos peaprokuröriga
peavad oma ametikohalt tagasi astuma.
Võimalus, et kriminaalkuriteos kahtlustatav minister töötab oma ametikohal
edasi, on tingitud sellest, et seda võimaldavad meie seadused. Seadused aga on
seadusandja nägu. Kahjuks on seadusandja meie nägu, sest meie nad ju valime (hääletame) Riigikogusse.

Töötuskindlustusstaa puudutab iga töötajat
kuni töötuks saamiseni. Töötupõli võib aga
oodata igaüht. Sel juhul on seadusekohase
töötuskindlustushüvitise määramisel otsustav väärtus töötuskindlustusstaail.
Kuigi töötus ja töötuskindlustus on reguleeritud seaduste
ja määrustega näiliselt korrektselt, on Töötukassa siiski
leidnud meetodi ja võimaluse ära nullida kuni kolmandiku
töötuskindlustusstaaist, et minimeerida väljamakseid
töötule.
Töötukassa hinnangul arvestatakse töötuskindlustusstaai Töötukassas kindlustatule iga kalendrikuu eest,
mil maksti töötasu, millest on kinni peetud töötuskindlustusmakse. Töötuskindlustusstaa saab arvestatud
Maksu- ja Tolliameti andmete alusel, endiste tööandjate
poolt välja makstud ja deklareeritud töötasude pealt,
millest on kinni peetud töötuskindlustusmakse.
Tegelikkuses deklareeritakse tööandja poolt välja makstud summad Maksuametis väljamaksekuu järgi, mitte
aga arvestuskuude järgi. Nimelt arvestab Töötukassa töötuskindlustusstaai hulka ainult need kalendrikuud, millal tööandja on füüsilisele isikule arvestatud töötuskindlustuseraldise üle kandnud, jättes tähelepanuta tööandjapoolse arvestuse perioodi.
Kui tööandja ongi puhkustasu ja töötuskindlustuseraldisi arvestanud igakuiselt, siis Töötukassa aktsepteerib
ainult seda kuud, mil eraldised tööandja poolt tegelikult
üle kanti. Näiteks, kui tööandja on aastalõpu-töötasu

Jaak Laidla Harjumaalt

väljamaksmise teostanud detsembris, siis jaanuaris väljamakset ei toimu, ja jaanuarikuud Töötukassas töötuskindlustusstaai hulka ei arvata.
Konkreetselt: kui sattusin töötute hulka, siis selgus
Töötukassa töötuskindlustushüvitise määramise otsusest, et Võrumaa Kutsehariduskeskuses töötatud 60 kuust
arvati mul töötuskindlustusstaai hulka ainult 40 kuud;
Tallinna Tehnikaülikoolis töötatud 48 kuust arvas
Töötukassa töötuskindlustusstaai-kõlbulikuks ainult 39
kuud.
Töötukassa selline voluntarism kollitab kõiki töötajaid,
kellele makstakse puhkusetasu enne puhkusele siirdumist. Siis üldjuhul järgmisel kuul väljamakset tööandja ei
teosta, ning väljamakseta kalendrikuu töötuskindlustusstaai hulka ei satu.
Samuti on analoogilised probleemid kindlasti kümnetel
tuhandetel pedagoogidel, kel on pikk suvepuhkus ja kellele puhkusetasu makstakse välja tavaliselt juunis. Sellisel
juhul juulit ja augustit neil töötuskindlustusstaai hulka
ei arvata.
Soovitan ministritel ja Riigikogul reageerida sellele probleemile ja leida lahendus.
Ka peaksid töötajad ise olema tähelepanelikud ja nõudlikud õigluse tagamisel.
Olev Raudsepp,
töötu kodanik

Läbi mis läbi

KAPO maksku kahjud kinni!

Mulle ütles männikäbi:
"Reformierakond on täitsa läbi,
orav see mind ainult närib,
Keskerakonna järel pärib."

Kas Kesk siis tõesti ei saa KAPO vastu kokku käkerdatud süüdistust ja fotosüüdistust erakonna töö halvamises umbes kahe miljoni
euri väärtuses, sest on eiratud läbiotsimise reegleid. Kõik peab
oma kohale tagasi panema. Erakonna infotöö halvamine on
maksnud erakonnale 2 miljonit euri!!!

Epp Ojalill
KENA Lääne-Viru klubi esinaine

Kaevule kate peale ja ohtlikusse kohta
piirdeaed ette!
Pidevalt on meedias juttu katteta kaevudest,
kuhu on sisse kukkunud ja surma saanud
mõni inimene või loom. Paraku ei tehta siiani
probleemist numbrit ja kaevudele kaasi
peale ei panda. Kurdetakse, et kaaned varastatakse lihtsalt ära. Tehtagu see kate siis sellisest materjalist, mida vargad ei taha! Tähtis
on ju see, et õnnetusi ei juhtuks. Ka peokohtades peaksid olema ohtlikud paigad
piirdeaiaga ümbritsetud, et keegi end
surnuks ei kukuks.
Igal maalapil on olemas omanik või haldaja,
kes peaks vastutama selle eest, et tema valduses on ohtlikud asjad kinni kaetud ja
õnnetusi ei juhtuks. Kui keegi kukub katteta kaevu, siis on kaevuomanik süüdi ja
teda tuleks vastutusele võtta lohakuse ehk
ükskõiksuse pärast. Aga kaevudesse on juba
nii palju inimesi ja loomi kukkunud ning
surma saanud. Kas süüdlasi on ka karistatud?
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Samas jalgratturitelt nõutakse karmilt jalgratta lisavarustust, et oleks turvalisem liikluses. Tegelikult pole see nõue pooltki nii oluline (piisaks helkuritest ja helkurvestist
küll). Kui oled liikluskeerises ja sul on ikka
helkurvest seljas või helkurid külge riputatud
endale ja neid on jalgrattal küljes, siis pole
mingit probleemi. Kui aga kogemata juhtud
sealt läbi minema, kus katteta kaev on, siis
kaevu kukkudes võib küll surma saada või
eluks ajaks ratastooli jääda.
Muidugi on tore, et Maanteeamet ja liikluspolitsei muretsevad liiklejate ja eriti just
jalgratturite pärast, aga samamoodi võiksid
muret tunda ka need, kelle valduses asuvad
kaevud, ja need, kelle peoruumides ohtlikke
kohti.
Hillar Kohv Viinahaualt,
Tori vald, Pärnumaa

Andres Tief

Õpiabi asemel lollide klassi?
Kirjutama sundis kohtumine tuttavaga naaberlinnast, kes kurtis põhikooli- ja gümnaasiumiastme
lahutamise tõttu keeruliseks aetud kooliolusid,
sest samalaadne häda võib tabada haridusteenuste
tarbijaid mujalgi.
Selle väikelinna põhikoolis on neljandaid klasse
kolm (a, b, c). Nende komplekteerimisel võeti ilmselt aluseks kolmanda õppeaasta lõpul tehtud nn
tasemetöö matemaatikas ja eesti keeles. A-klassi
määrati kõige tugevamad, B-klassi keskmise
andekusega jütsid, C-klassi jäid need 16, kes arvati
olevat kõige nõrgemad. Neist kolme vanemad,
saanud teada kooli juhtkonna otsusest, viisid oma
silmaterad kohemaid teise kooli.
Nüüd ringleb linnakeses kuri jutt, et põhikoolis on
organiseeritud lollide klass, ja murtakse pead:
kes ja mis määrab õpilaste teadmiste taset õiglaselt
ning kas a-kad ja b-kad on tõesti kõige andekamad?
Muide, need C-klassi määratud õpilased, kelle
vanemad käisid koolimajas lausa riiuga aru pärimas, viidi otsekohe paremate hulka tagasi. Kooli
juhtkond samal ajal kinnitab, et neil ei jätkunud

lapsi igasse klassi ja et üldse tõlgendatakse nende
otsust vääriti. Nüüd olevat A- ja B-klass ülekoormatud, aga C pooltühi. Kui lapsevanemad aga
pakkusid välja varianti õpilased klasside vahel
võrdselt ära jagada, siis vastust ei tulnud.
Tekib küsimus: kas koolireformide pikaleveninud
jada ei hakka kahjustama pedagoogikat Eesti
koolides?
Esiteks: kas rahuldav hinne (3) ühes-kahes aines
tõesti tõestab lapse alaarengut? Kas kooli juhtkond
klasse sel alusel komplekteerides ei riku ära laste
tulevikku? Mida õpetajad ise sellisest suhtumisest arvavad?
Teiseks: kuna meie koolilaste hulgas on ka äraarvamatult nutikaid indiviide, siis säärane reform
ühes koolis võib esile kutsuda terve rea psühholoogilisi probleeme, mida mitte keegi ei oska
hiljem lahendada  laste varajane tembeldamine ja suvaline sortimine võib nii
mõnelgi elukäigu ohtu seada.
Paidelane

(Kirja saatnu toimetusel teada.)

Veel juttu elamute renoveerimisest
Paneelmajade renoveerimine on üks võimalusi Eesti ehitusturgu käima tõmmata likvideerimaks tööpuudust ja aktiviseerimaks siseturgu. Selleks võetav laen aga oleks kümnetele
tuhandetele korteriomanikele kaalukas lisakoormis. Sestap
põhjustas 22. augusti Kesknädalas ilmunud lugejakiri
Renoveerimine või rahakoorimine? kenakese arvamustetormi.

Üks arvamus Emajõelinnast:
Kivimaja ei soojustata seest  see
on põhitõde. On erandeid, aga selle
juttu alla need ei kuulu.
Likvideeritakse soojustamisega ju
läbipuhuvust ja tagatakse konstruktsioonide veepidavus. Ehk

arvustati kolm-neli aastat tagasi
lõpetatud lollust  siis sai ju raha
ka vaid soojustuseks? Mis aga on
lollus kuubis, kui ei ehitata kohe
välja ventilatsiooni ja sealt edasi
soojustagastusega küttesõlme.

Seda, mida mõned ühistud oma
rahaga kokku keeranud on, pole
kuigi ilus võtta aluseks. Antud [Kn
22.8] kirjutis vaid süvendab sellist arusaama: milleks talle soojustus, ta tõmbab kile klaasi ette ja
peno sissepoole välisseinale,
fooliumi radika taha  ja elu on lill.
Koonerdava naabri eest saab
kaitsta  fooliumplaat lakke ja
põrandale... Vabandage väga, aga
need inimesed ei ela ju eramajas,
et saaks teha sellist isetegevust!
Lahendus, millele Kredex praegu
raha annab (tõsi, eelarve vist juba
täis?), on väga hea. 1520 cm soojustust on optimaalne. Seejuures
lisandub ka soojustagastus venti-

latsioonist, mida kasutatakse
uuesti kütmisel. Lisaks, et kuni
50% küttekulust on inimese enda
poolt reguleeritav (rohkem ei saa
lubada, sest koonerdajad rikuvad
süsteemi ära).
Hetkel tehtavas soojustamises küll
90% ulatuses midagi halba pole ja
see on täiesti mõistlik tegevus.
Olen ise ka kritiseerinud vaid soojustamise lahendust  kuna
väideti, et peno[plast] on halb
materjal. Aga ventilatsiooni
puudulikkuse tõttu kondenseerus
niiskus peno pinnale, ja hoopis
sellest tulid niisugused probleemid nagu krohvi pudenemine
ja peno niiskumine ~510 aastaga.

See, et mõne lahenduse teostamine on ebapädev, ei tähenda, et
lahendust ise võiks kritiseerida.
Lahendus ja soov on riigil päris
OK  minu silmis üks parimaid
projekte, mis CO2 rahaga tehakse.
Ehitusturu osas oleks tulnud seda
teha juba 2009. aastal  siis tegid
seda eelkõige noorema elanikkonnaga majad, aga riigi abi oli pea
olematu.
Juba 10 aasta peale laenates võib
juhtuda, et laen tuleb väiksem kui
üürikulud. Ja kuna ehitusfondi
pole raha enam vaja vähemalt 5
aastat koguda, siis võib ajutiselt
need maksed vähemalt 80% väiksemaks võtta. See, kui keegi ühis-

tus sahkerdab [renoveerimise korraldamisel], on omaette teema.
Tartus korda tehtud majades küll
keegi ei kurda kulude üle.
Nurisevad pigem need, kes pole
kuulanud, kuidas uue lahendusega
elama peab. Et näiteks pliidi kohal
on mõistlik omada äratõmmet, et
ei peaks akent avades rikkuma
ventilatsiooni tööd. Soojustagastus võimaldab teoreetiliselt
saada ka suvel soodsalt sooja vett.
Selge on see, et kulud soojale ja
elektrile Eestis vaid kasvavad, nii
et paratamatult tuleb midagi
tagasi korjata.
Jaanus Tartust
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Tervishoidu valitseb punt konkureerivaid
ettevõtteid
Algus esilehel
Kuid haigekassa kaela on
lükatud mured, mis talle otseselt ei peaks kuuluma,  haiguspäevade rahastamine ja
haigemajade karbikulud. Need
viimased peaksid seaduse järgi
olema omaniku kohustus, aga
juba aastast 2008 seadust vaikival kokkuleppel ei täideta ning
vesi, küte, elekter ja remont on
ravirahades. Kusjuures vastavad kulud lähevad haiglast
välja koos käibemaksuga, kuigi sisse tulevad tervishoiuteenuste eest ilma selleta.
Ja asja juurde käib arvudega
lollitamine. Eesti tervishoiusüsteem olevat Euroliidus
kõige kuluefektiivsem  loomulikult, teenuse ühikule kulub kõige vähem rahaühikuid.
Eesti riik on kõigest 20 aastat
vana, ja kümned haiglad püsti
 ainult et enamik 1980. aastatel ehitatud. Meil on kõige
rohkem haiglavoodeid 1000
elaniku kohta  aga võrreldakse
ainult aktiivravi omasid; koos
hooldusraviga on neid Euro-

roopas ennekuulmatu.
Ning kõige tähtsam:
kust algavad Eesti tervishoiu probleemid,
kaasa arvatud palgad? Euroopa vanades riikides eraldatakse tervishoiule
6,5% SKT-st, Eestis
5,1%. Pole nagu
paha? Ainult et nõukogude ajal oli see
4,7%, kusjuures tolleaegne meditsiinitehnika ei maksnud
praegusega võrreldes midagi.
Kogu pilt muutub aga
täielikult, kui sisemajanduse kogutoodangu protsent eurodesse ümber arvutada. Siis on Eestis
tervishoiuraha elaniku kohta 3
korda vähem kui Soomes, 4
korda vähem kui Rootsis, 6
korda vähem kui Saksamaal.
Ja see on karm tõde, millega
tahame jõuda viie jõukama
hulka.

Sotsiaalministeerium tegeleb
seadusandlusega, mitte tervishoiusüsteemi juhtimisega.
liidu keskmisest kaks korda
vähem. Patsientide omaosalus
teenuste hinnas on meil pretsedenditult kõrgeim, ületades
ka Lätit ja Leedut.
Sama on ravimite omaosalusega. Hambaravist parem ei
räägi  patsiendi oma raha eest
hammaste ravimine on Eu-

Streik iseenesest veel kellegi
palka ei tõsta. Juba sellepärast,
et puudub teine pool, kellega
läbi rääkida. Sotsiaalministeerium tegeleb seadusandlusega, mitte tervishoiusüsteemi juhtimisega. Terviseamet
väljastab tegevuslubasid ja
kontrollib kvaliteeti, kuid ei

juhi süsteemi. Haigekassa
jaotab raha, kuid ei juhi tervishoidu. Haiglate Liit on haiglaomanike vabatahtlik ühendus,
ei juhi midagi. Ausalt öeldes,
süsteemi kui sellist polegi 
on punt omavahel konkureerivaid eraettevõtteid, mis ei
allu kellelegi. Ükskõik kellega
palgalepet sõlmida, haiglatele
pole see täitmiseks kohustuslik. Sellepärast ükski keskasutus ei taha endale võtta
läbirääkija rolli. Ja ega raha
pole ju ka kuskilt võtta 
ega haigekassasse muud ei
tule, kui töötava elanikkonna
sotsiaalmaks.
Arstide streigi eesmärk on
eelkõige juhtida ühiskonna
tähelepanu tervishoius toimuvale. Mis peegeldab üldiselt
ühiskonnas toimuvat ja eelkõige meie majandusperspek-

tiive. Et suureneksid sotsiaalmaksu laekumised, vajame
suuremaid palku. Mis eeldab
uusi töökohti, arenemisvõimelisi ettevõtteid, perspektiivseid tootmisharusid, kokkuvõttes  efektiivset majandusmudelit, mille asemel praegune valitsus pakub vaid loosungeid.
Ega rahvas leiba ostes maksa
protsentides  ikka eurodes.
Euroopa hindade ja kohaliku
palgaga kipuvad paljud kaubad muutuma luksuseks, tervishoiuteenus kaasa arvatud.
Ja kui vaesuse kasvades ei
osutu elanikud enam laenukõlbulikeks, siis võivad ka pankurid streikima hakata.
Lõppude lõpuks tahab ju igaüks millestki elada.
Viktor Vassiljev

Terane mõte

ANDRES ELLAMAA, neurokirurg, tervishoiuminister 19901992
Delfis 6.09 arvamusloos Patsient on, haigus on, ravi on, aga ravida
ei saa, sest raha ei ole

kriitiline.

Mardna rääkis, et mõned
riigid on rääkinud võimalusest viia haiglad jälle üle
eelarvelisteks. Aga meile
öeldi 1990-ndate keskel, et
konkurents tagab meile
kõigile heaolu. Las need
ütlejad nüüd seletavad
meile, miks see ärimudel
ei toimi, oli Mardna

Peeter Mardna medtöötajate palgatõusust: vaeses
riigis ei saa elada rikaste riikide mudeli järgi.
Intervjuu Epp-Mare Kukemelkile. Delfi 5.09

Tallinna Televisioon: Meedia keskpunkt

Mälestame erakonnakaaslast. Südamlik
kaastunne lahkunu
perekonnale.
Keskerakonna Tartu
linna piirkond

ESMASPÄEV, 17.09
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Muidugi võib välja mõelda hulga trikke,
kuidas haigekassale raha juurde hankida 
pensionisammaste maksustamine, dividendide maksustamine, omaosaluse suurendamine. Ometi on need kõik vaid rahva
pahameelt esilekutsuv lohutusteraapia, mis
võib agooniat veidi leevendada. Praegust
mõtteviisi ravikindlustuse osas tuleb kiiresti
muuta ja iga Eestis elav isik peab olema
kohustuslikus korras kindlustatud. Kui raha
ei ole ega näi ka tulevat, ilma et see ühiskonnas olulist käärimist tekitaks, siis on aeg hakata mõtlema, härrased.
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ARI VÄLJA

TALLINNA TV

Meedia keskpunkt täna taas eetris kell 19.30.
Kordussaated kolmapäeval kell 21.30 ja 00:30,
neljapäeval kell 9.50 ja 14:40.
Tänases, 30. saates:
* Riigikogu alustas ja president pidas kõne. 40 kultuuritegelast tegid uue 40 kirja,
et Ilves ESM-iga ühinemise seadust välja ei kuulutaks.
* Prokuratuur tahab saadikupuutumatuse ära võtta kahelt Riigikogu
Keskfraktsiooni liikmelt  miks?
* Patriarh Aleksius II mälestusmärgi avamisele tulid kümned tuhanded inimesed.
Peavoolumeedia esitles pühaku austamist kahtlase tegevusena.
Saates põhikoosseis: Urmi Reinde, Mart Ummelas, saatejuht Heimar Lenk
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Vahel öeldakse, et rahva mälu
on ühtaegu nii otsatult pikk kui
ka uskumatult lühike. Seetõttu
kirjutan seekordsest nädala
juubilarist arvamusega, et kaugeltki mitte kõigile pole see
legendaarne mees enam iseenesestmõistetavalt teada ning
ta epohhiloonud tegevus tuntud.
Loomulikult on kõik peamine
Tantsutaat Ullo Toomi kohta
teatmeteostes lugeda.
Raadiolintidele on jäädvustatud ta hääl. Fotosidki on külluses. Hoopis kasinalt on aga
arhiivides kino- või videolinte,
mis talletavad Ullo Toomit tegutsemas, tema elavat sõna,
mõtteid ja mälestusi välja
toomas. Üks neist, tänagi veel
tahtmisel vaadatavaist on saade sarjast Rahvakunstnikud, mille salvestasin koos
oma toonaste kolleegidega
Eesti Televisioonist peaaegu
täpselt 30 aasta eest, septembris 1982.
Tantsutaat elas Laulutaat Gustav Ernesaksa naabruses Oru
tänava vaikuses. Olin Ullo
Toomiga ennegi kokku puutunud, kuid pikemat usutlust
tegin tantsumaestroga esimest
korda.
Loomulikult oli mu kodutöö
võimalikult korralikult tehtud.
Teadsin, et maestro pärisnimi
oli kuni 1935. aastani UlrichAleksander Taumi. Juba esimestel Eesti Mängudel oli ta
liikumise üldjuht. See oli üldriiklike tantsupidude tegelik
algus. Kuid Ullo Toomi mälestused ulatusid aega, mil isegi
esimest Eesti Vabariiki veel
polnud.
Saate salvestamise päeval oli
vanameister heas tujus ning
korraliku tervise juures. Talle
avaldas muljet, et olin üles otsinud ühe vana grammofoniplaadi, millel Ulrich Taumi

mängis üsna kenasti saksofoni.
Klarnetit hakkas ta õppima juba sõjaväes Aegna saarel. Veidi
hiljem mängis Toomi saksofoni tantsuorkestris, mida ise
juhatas! Põhileiva andis siiski
kuivavõitu ametnikutöö pangas.
Tantsutaat meenutas, et klarnet oligi ta esimene pill, viiul
tulnud veidi hiljem ja ennekõike tema tantsuhuvi tõttu.
Tollal Eestis esimesi arglikke
samme teinud rahvatantsu saatepilliks oli viiul, vahel ka kaks
viiulit, mis mängisid unisoonis.
Toomi meenutas, et esimest
korda avastas ta rahvatantsu
ilu ja võimalused kahekümnendate aastate alguses, mil
Tallinnas esines üks Rootsi rahvatantsurühm. Noormehele
avaldasid erakordset muljet
rootslaste tantsuoskus, ilusad
rahvariided ning saateansambel, sest külalisrühma tantse
saatis teisigi pille peale viiuli.
Sõbralikud rootslased kutsusid oma eesti kolleegid külla, ning Tallinnas algas kiire
ettevalmistustöö.
Esimene mure oli teadagi see:
mida tantsida? Toona oli tuntud vaid üks rahvatants  Kaera-Jaan. Anna Raudkatsi raamat Eesti rahvatantsud ilmus
ju alles aastal 1926. Toomi koos
kaaslastega võttis ette ja lõi ise
ühe uue tantsu. Nad kasutasid
mõnegi seltskonnatantsu elemente, kusagilt poogiti külge
ka muusika, tantsu tegijate ja
ettekandjate eesnimedest moodustati tantsule nimi Elgam.
Seda võib julgesti pidada
esimeseks omaloominguliseks
rahvatantsuks Eestis. Saate tegemise ajaks oli Elgam Toomi mälust juba täielikult kadunud ning ta ei suutnud kaamera ees meenutada selle tantsu
liikumisi ega muusikat.

Ullo Toomi rõhutas telesaates,
et uue rahvatantsu sünd pole
kunagi kollektiivne looming.
Esimene mõte ja vorm tuleb
ikka ühe autori poolt, teised
saavad teda ainult abistada.

Rahvatantsuharrastus Eestis
idanes ja arenes, ning 1929.
aastal tähistati Kadrioru staadionil juba Eesti rahva-tantsu
kümnendat juubelit.
Uute tantsude saamiseks alustas Ullo Toomi ulatuslikke kogumismatku. Ta kiitis Kuusalu
kandi rahvast, tänu kellele oli
saanud nii mõnegi toreda tantsu. Sageli käis ta Saaremaal,
kuid eriti hoolsalt Hiiumaal,
kus enese kinnituse kohaselt
olla kogu saare küla külalt läbi
käinud. Tükk tegemist oli tantsude üles-tähendamisega, sest
ainuüksi väljasirutatud käe kirjeldamiseks tuli alates sõrmede
asendist kirja panna kümneid
lauseid.
Toomil mingit oma süsteemi
polnud  ta pani tantsukirjelduse paberile taktiosade kaupa
nn kineetilist üleskirjutust kasutades. Nõnda jäädvustati 145
tantsu, mis pärast sõda ilmusid
Ullo Toomi kogumikus Eesti
rahvatantsud.

Küsisin: miks meie rahvatantsud on niiöelda maas kinni,
kuigi temperamenti ja kuraasi
on eestlastel vahest liigagi küllaga? Toomi vastus oli üllatav,
ent loomulikult loogiline.
Tantsude meenutajaiks ja ettenäitajaiks olid ju eranditult
vanemad inimesed. Üles aga
kirjutati nii tantsu tehniline järjestus, kompositsioon, kui ka
see, kuidas tantsija esines.
Alles hiljem turgatas Toomile
pähe, miks meie tantse esitati
ikka tasa ja targu.
Uuemad rahvatantsud tehti
seetõttu juba sootuks lennukamad, mis noori hulgakesti tantsima meelitas.
Muide, Tuljaku lõpp on Toomi panus meie tuntuima tantsu
koreo-graafiasse. Tema pakkus, et meestantsija võtab naise
sülle, kes otsekui rõõmujoovastuses oma käed taeva poole
sirutab. Eesti rahvatantsu esiema Anna Raudkats olla selle
detaili mitte pelgalt heaks kiit-

nud, vaid koguni hüüatanud:
miks küll tema ise sellise finaali peale ei tulnud!?
Targa rehealuse leidis Ullo
Toomi Muhu saarelt Soanda
külast, kus seda iidset tantsu
mäletas Leena Väärtnõu.
Tantsutaat meenutas, et tavaliselt kinnisevõitu iseloomuga
maarahvas oma talu õuele ilmunud uudishimulikku võõrast esiotsa eriti ei usaldanud.
Kaua tulnud seletada, et kust
tulek ja kuhu minek ja kes sa
üldse selline oled. Jutt hakkas
soravamalt jooksma alles siis,
kui õnnestus leida ühiseid tuttavaid, sest maailm oli juba
toona väike. Kasu olnud ka
Toomil alati kaasas olnud kommikotist ja pudelist kõhurohuga, nagu maestro oma märjukest nimetas. Sellega kaasnes vahest ka probleeme, sest
tantse esitati ülestähendaja
jaoks õige mitu korda ja
kõhurohu innustusel tantsiti
alati pisut isemoodi.

Uusloomingulisi tantse tekitasid hulgaliselt meie rahvakunstiõhtud, sest suurele vaatajaskonnale pidi midagi uut ja
neile sobivat välja mõtlema.
Ullo Toomi poolt loodud tantsude nimekiri pole küll eriti
pikk, kuid tänini püsivad rahvatantsurühmade repertuaaris
Ruhnu tinna, Kosjatants,
Tuisuline ja Meistrimehed.
Tol kaunil sügispäeval Ullo
Toomi juures kolmkümmend
aastat tagasi saadet salvestades oli mõningane osa ta märkmetest veel maestrol kodus.
Suurem osa Tantsutaadi arhiivist oli juba siis Tartus Kirjandusmuuseumis ning Tallinnas
Teatri- ja Muusikamuuseumis.
Oma õpilastele jättis Toomi
mahuka koguteose Harjutusvara rahvatantsijaile ning
rühmatundides ja mõttevahetustes lihvitud oskuse rahvatantse uutes oludes edasi arendada. Ta oli neid olusid alati
osanud rahvatantsu huvides ära
kasutada.
Ullo Toomi oli üldtantsu-pidude mõtte algataja. Tema õpilaste hulgas on olnud Ilma
Adamson, Lille Arraste, Meeta Heinla, Heino Aassalu,
Suren Arutjunjan ning veel
kümned kunagised tantsijad,
kes Tantsutaadi õpetust koos
oma õpilastega edasi on kuulutanud ning rahvatantsu harrastamise oskust ja tahtmist
tänasesse päeva toonud.
Enn Eesmaa
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Näidatakse ameerika, euroopa ja vene
kvaliteetfilme, mis on eesti, vene
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