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Balti ühtsusest algas vabadus
Foto: HEIMAR LENK

Balti ketist sai suurim ühisaktsioon Eesti, Läti ja Leedu
rahvaste ajaloos, sõnas Edgar Savisaar Balti keti mälestuskivi avamisel 20. augustil 20. Augusti Väljakul, kus
kivi paigaldamise auks ja Balti keti mälestuseks võtsid
nüüd, 24 aastat hiljem, kätest samamoodi nagu toona
kinni kolm Balti pealinnade pead: (vasakult) Savisaar,
Arturas Zuokas Vilniusest ja Nils Uakovs Riiast (pildil).
1989. aasta 23. augustil korraldatud Balti kett kujunes ajaloos
tagasi vaadates võimsaks ja meeliülendavaks aktsiooniks,
kus osales 600 kilomeetril Tallinnast läbi Riia Vilniusse ligi
2 miljonit inimest. Uhke on teada, et et Balti kett lülitati

UNESCO Maailma Mälu programmi. Järgmisel aastal
möödub suursündmusest 25 aastat. Aja jooksul on siinseal üritatud Balti keti fenomeni korrata. Lähiajal kavatseb seda teha Hispaania autonoomne piirkond Kataloonia.
Ka Brüsselis Mini-Euroopas on Balti kett esiletõstmist
väärinud.
Savisaar meenutas, et otsus korraldada mastaapne inimkett
võeti vastu Pärnus 15. juulil 1989, mil esmakordselt toimus
Eesti, Läti ja Leedu rahvarinnete koordinatsiooniorgani
Balti Nõukogu istung. Rahumeelse aktsiooniga tähistati
Molotovi-Ribbendropi pakti kuritegeliku salaprotokolli

sõlmimise 50. aastapäeva. Kett äratas suurt vastukaja, et
mitte öelda imetlust kogu maailmas.
Tänavu avatud mälestuskivi on kingitus Vilniuse linnalt, mis
anti Tallinnale ja Riiale üle 24. mail. Kivi on juba paigas
Vilniuses ja peatselt ka Riias. Kivi juures avati ka mälestustahvel, millel on eestikeelse selgitava teksti kõrval esindatud
läti, leedu, inglise ja vene keel. Kivis kujutatud jalajäljed
sümboliseerivad Balti teel käijaid  kõik kolm Läänemere
idakalda riiki koos. See ühtsus on end ajaloos tõestanud 
vabadus võideldi kätte.
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Kohus: Äripäev peab oma valed ümber lükkama
Harju maakohus rahuldas Tallinna linna hagiavalduse
24. ja 27. mail 2013 ajalehes Äripäev avaldatud artiklites sisalduva ebaõige informatsiooni ümberlükkamiseks. Harju maakohus kohustas Äripäeva Tallinna
linna õiguste rikkumiseks kõrvaldama artiklites avaldatud ebaõige informatsiooni.

mõjuvad põhjused. Kohtumenetluse materjalid sellistele
alustele ei viita.

luse kiire lahendamise üle.
Kohtuotsus on seaduslik ja
põhjendatud ning linn ootab,
et Äripäev lükkab kohtuotsuses märgitud ebaõiged
andmed ümber samal viisil,
nagu toimus õigusvastaste
artiklite avaldamine. Äripäeval on seaduse järgi õigus esitada otsusele 30 päeva jooksul
kaja, kuid selleks peavad olema

1. Kohustada AS-i Äripäeva
Tallinna linna (Tallinna Linnavalitsuse kaudu) õiguste
rikkumise lõpetamiseks kõrvaldama viie päeva jooksul
alates kohtuotsuse jõustumisest ajalehe Äripäev interneti-väljaandest aadressil www.aripaev.ee artiklist
K-kohkumus pole seni üle
läinud ega tohigi minna lau-

Äripäev jättis Tallinna linna
hagiavaldusele kohtu määratud tähtajaks üldse vastamata,
mistõttu rahuldas kohus hagi
tagaseljaotsusega. Sellest võib
järeldada, et Äripäeval ei olnud
kohtuvaidluseks tõsiseid argumente ning nad ei suuda artiklites esitatud väiteid tõendada.
Linnavalitsus avaldab heameelt kohtu poolt kohtuvaid-

Kohtuotsuse resolutsioon ise
on järgmine:

se: on selge, et linnapea ja
Taavi kohkumus ei tulenenud sellest, nagu oleksid linnapea alluvad omapäi midagi hullu korda saatnud.
Kohkunud oldi ikka enda
pärast. Äripäev on veendunud, et selline skeem oli Tallinna ja Keskerakonna juhtidele kindlasti teada ja nendelt muidugi mõista ka lahkelt heakskiidu saanud ja
artiklist Edgar Savisaar,
kuhu vabandustpalumine
jäi? lause: Tallinna võimu
juures, kus ilma Savisaare
teadmata ei lenda ka kärbes,
ei saanud selline korrup-

tiivne tegevus käia ilma linnapea heakskiiduta.
2. Kohustada AS-i Äripäev
omal kulul ümber lükkama
27. mail 2013 ilmunud artiklites Planeeringu niidid viivad tippu välja, Asju aeti
kõige kõrgemal tasemel. Farmaatsiatehas, K-kohkumus pole seni üle läinud ega
tohigi minna ja Edgar Savisaar, kuhu vabandustpalumine jäi? avaldatud ebaõiged andmed selle kohta,
nagu oleks Tallinna Linnavalitsus olnud teadlik kriminaalasjas nr 1-09-20251 süü-

di mõistetud Tallinna linna
ametnike ebaseaduslikust
tegevusest ning nagu oleks
Tallinna Linnavalitsus sellise tegevuse heaks kiitnud.
Kohustada AS-i Äripäev hageja poolt taotletut avaldama
samal leheküljel kui artikkel
K-kohkumus pole seni üle
läinud ega tohigi minna ja
samal lehepinnal, kui seda oli
artikkel K-kohkumus pole
seni üle läinud ega tohigi minna.
Allikas:
Tallinna Linnavalitsus
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Eesti valija hakkab mõistma Keskerakonna eeliseid

Haridus on kallis,
lapsed veel
kallimad

MAILIS REPS
Riigikogu liige
haridusminister 2002-2003 ja 2005-2007

Jaanilõkete aegu vaidles Riigikogu kõvasti haridusreformi üle, aga vaevalt
seda grillimise ja puhkuste alguse juures eriti tähele pandi. Nüüd on 1. september ukse ees ja kooliteema jälle kuum. Meedias jäi kevadest ehk enim
kõlama jutt riigieksamite punktide üle, sest see jõudis lõpuks absurdi välja.
Aga põhilised algava kooliaasta muudatused mõjuvad õpetajatele ja koolijuhtidele.
Kooliaasta on uus esimese klassi lastele, kuid uudne ka gümnaasiumi ning
kutsekooli õpilastele. Hoopis uue algus on aga üliõpilaselu alustavatel noortel. Kindlasti on noori, kes lähevad esimest korda õpetajaks. Õnne ja edu
kõigile!
Õpetajad on juba kuulnud, et sellest kooliaastast enam ei arvestata seaduse
tasandil koormust 18-24 tunniga, vaid õpetaja üldtööaeg on 35 tundi nädalas,
millest õpetamise osa klassi ees on vaja kokku leppida kooli sees. On selleks
siis 24 tundi või enam, näitab aeg. Eesti Haridustöötajate Liidu esimehe
Reemo Voltri on õigustatult muretsenud, et reaalselt võib nüüd õpetaja klassi
ette seada ka 35 tunniks. Õpetajate tööaja uuringud on aga tõendanud, et kui
õpetaja annab enam kui 16 tundi, on tema nädala koormus juba enam kui 50
tundi. Kuna kohalike omavalitsuste rahastamist on tugevasti kärbitud, siis
lisaraha koormuste alandamiseks ei ole kusagilt võtta
Teine suur muudatus on see, et kaotati õpetajate atesteerimise järgud. Aaviksoo on veendunud, et tegemist on halva süsteemi ning igandiga, mis tuli kaotada. Reaalselt on õpetajate kogemustest, staaist, koolitustest tulenevalt
erinevad astmed kasutusel pea kõikides meie eeskuju-riikides  selleks et
kogemustega õpetajad koolidesse tuleksid, seal püsiksid ning oma parimaid
teadmisi jagaksid. Kurb on Aaviksoo muudatuste juures just see, et midagi
uut asemele üldse ei pakuta. Lihtsalt nüüd sõltuvad õpetaja palk ning erinevused (kui selleks üldse raha jätkub) kooli direktori otsustest.
Kolmas suur muudatus: kogu riiklik hariduseraldis on nüüd jaotatud õpetajate palga alammääradeks. Seega õpetajate klassijuhatamise tasud (mis kohati
ulatuvad enam kui 100 euroni), vabariiklikeks võistlusteks ettevalmistamised,
õpilaste järeleaitamised, peredega tegelemine jne jne on nüüd kõik palga
sees. Lisatasusid enam alammääradele juurde ei eraldata.

KESKMÕTE: Kurb on Aaviksoo muudatuste juures
just see, et midagi uut asemele üldse ei pakuta.
Nüüd enne valimisi on siis tulemas aeg, kus õpetaja palk on reaalselt
vähenenud, kuigi meediast kuuldakse, et palk tõusis pea 1000 euroni välja.
Õpetajate suhtes ebaõiglane ning haridussüsteemile pikas tulevikus enam
kui ohtlik samm, samas nii mõnegi valija jaoks küllap võimas sõnum:
Aaviksoo tõstis õpetajate palka! Mis siis, et raha juurde ei andnud.
Suur muudatus seisab ees ka logopeedide, koolipsühholoogide, sotsiaalpedagoogide elus. Riik on nende olulise töö tähelepanuta jätnud. Koolide
miinimumkoosseisud enam ei kehti, seega ei pea enam koolis tugistruktuure
olema. Seadus küll nõuab, et kõik teenused tagatakse, kuid reaalselt rahalist
tuge enam ei pakuta.
Veelgi enam, suures õpetajate alammäärade tõstmise tuhinas jagati seni tugiteenustele antud osa ka õpetajate alammääradeks ümber. See liigutus asetas
hädavajalikud spetsialistid riigi rahakotist välja. Kas kohalikul omavalitsusel on võimalik need palgad oma eelarvest leida, on enam kui kahtlane.
Pigem on vaid mõne aasta eest loodud õpilaste toetamise süsteem uuesti kadumas. Sellest on kahju. Erivajadusi ja tuge vajavaid õpilasi on koolis aina
enam.
Lasteaiaõpetajate ning koolieelse hariduse teemad võtab Riigikogu kultuuri - ja hariduskomisjon arutluse alla hilissügisel. On näha, et sama suund,
tugiteenuste kadumise oht, tuleb jutuks ka siin.
Haridusuuendused on seekord seadnud eesmärgiks raha kokkuhoiu ning
ministeeriumist otse jagamise. Loodan, et ainsaks aluseks rahajagamisel ei
saa poliitika ning raha kokkuhoid. Haridus on kallis, hajaasustusega Eestis
eriti. Kuid lapsed on veel kallimad ja pime kokkuhoid täna toob kaasa suuri
kulutusi tulevikus.

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

6 274 583
6 274 571
6 273 465

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

Nädalavahetusel tuli uus sõnum EMOR-ilt erakondade
reitingute kohta. ERRi uudistetoimetuse tellitud augustiuuringu tulemused näitavad, et Keskerakonna toetus tõusis
üle Eesti 35 protsendini (eelmisel kuul 28), Tallinnas toetab
tsentriste tervelt 50% erakondliku eelistusega inimestest ja
Edgar Savisaart linnapeana soovib näha 48% tallinlastest.
Parlamendiparteidest ongi oma toetust enim kasvatanud
Keskerakond. Teisel kohal on sotsiaaldemokraadid 29%-ga,
kelle reiting on tõusnud kolme protsendi võrra.
Nii Reformierakond kui ka Isamaa ja Res Publica Liit on
populaarsust ühe protsendiga kaotanud, parlamendivälised
parteid Rohelised, Isesesivuspartei ja Rahvaerakond kõik
samavõrra juurde võitnud. Valimisliite toetab jätkuvalt kümnendik vastanutest. Märgatavalt langes aga üksikkandidaatide toetus.
Valitsusmeedia kommentaatorid näevad Keskerakonna tõusu taga peamiselt venekeelse valijaskonna aktiviseerumist.
Kuid Keskerakonna toetus on silmnähtavalt tõusnud ka üle
riigi eestlaste hulgas. Venekeelne valija lihtsalt ei viibi valitsusmeedia levialas, mistõttu ta on kompleksivabam. Küllap

hakkab enamik maksumaksjaid, keelest ja rahvusest sõltumata, lõpuks märkama, kuhu on paremparteid Eesti viinud
ja kui suure hulga rahvast riigist oma poliitikaga lihtsalt
välja peletanud. Esialgse alternatiivina näevadki valijad
nüüd Keskerakonda, vähem ka SDE-d. Tulevik võib paista
helge ka praegustele nn väikeparteidele, kui nad ise usinalt
ühiskondlikke ja majanduslikke trende enda kasuks pöörata
oskavad.
Tallinna opositsiooni esinumbritest on populaarseim
reformist Valdo Randpere. Kui me eelmine kord uurisime
elanike eelistusi nimekirjaga, kus oli Vilja Savisaar-Toomast
Valdo Randpere asemel, siis need protsendid olid hoopis
teistsugused. Sealt oli näha, et Reformierakonna toetaja ei
tahtnud Vilja Savisaar-Toomastit toetada ja kaldus siis kas
Mart Helme või Eerik-Niiles Krossi poole. Seekord olid
Reformierakonna toetajad kindlalt Randpere taga, selgitas
EMOR-i analüütik Aivar Voog.
Peavoolumeediast kadus see reitingu-uudis välgukiirusel,
nii et isegi kommenteerijad jaole ei jõudnud, ei hurraatama
ega sõimama.

Kadastiku valikud: venelased, Luik, tükeldamine või...?
Meediaturul võib minna suuremaks aadrilaskmiseks.
Schibstedi kava müüa Eesti Meedia on närvi ajanud nii Eesti
Meedia juhatuse esimehe Mart Kadastiku kui ka
vere lõhna haistva Ekspress Grupi omaniku
Hans H. Luige (pildil).
Postimehe peadirektor Erik Roose tunnistas 7.
detsembril 2012 Tallinnas meediakonverentsil
(loe 12. detsembri 2012 Kesknädal, Majanduskriisile järgnes meediakriis), et meie ajakirjanduse aneemiline olukord on akuutne. Roose
muidu enesekindel lennukas hoiak oli konverentsil asendunud ebakindluse ja murelikkusega.
Juba siis võis aru saada, et tema öeldu puudutas
eelkõige Eesti Meedia olukorda. Talle oli pärale
jõudnud signaal Norra peakorterist, et skandinaavlasi nii vähe piima andev lehm ei rahulda
ja läheb müügiks.
Kuid kust võtta investor, kes julgeks praeguses aneemilises
ajakirjanduslikus seisus Eesti Meediat osta?
Skandinaavlased on kindlalt EI öelnud. Luige meeleheitlik
ponnistus Eesti Meedia enda valdusesse saada jookseb ilmselt liiva. On spekuleeritud ärimees Margus Linnamäe
nimega, kes väidetavalt võib olla üks võimalik kosilane.
Kesknädala hinnangul on see ebatõenäoline. Eestis vaevalt
et ükski ärimees pärast Oliver Kruuda meediakollapsit julgeb oma varaga riskida ja siseneda praegu meediaärisse.

Eesti Meediale kuulub lisaks tuntud brändidele (Postimees,
Kanal 2) ka 50% ulatuses terve rida niiajakirjandust, mis
vaevalt et kasumile orienteeritud ärimehi rõõmust rõkkama paneks. Kui paljud on kuulnud
sellistest ajakirjadest nagu Jana, Kalale!,
Käsitöö, Liidrite Lood, Müstilised Lood,
Suvekodu jne?
Eesti Meedia kõige tõenäolisemaks ostjaks näib
jäävat mõni venemaine varakas investor, kel
on nii raha kui huvi siseneda just Eesti ajakirjandusturule. Eesti Ekspress on mõistetavalt
juba andnud teada, et julgeolekuinstitutsioonidest on neile kinnitatud: Eesti Meedia
potentsiaalne ostja ei saa olla Gazprom.
Mida teha? Eesti Meedia tükeldada ja osadena
maha müüa? Kuid see tähendaks Mart
Kadastiku ja tema sõbra peaminister Andrus
Ansipi võimu kadumist Eesti meediaturult, millega oravad
kindlasti ei nõustu. On nad ju tänu Postimehe ja Kanal 2
manipulatsioonidele võimul püsinudki.
Seega näib võrrand hetkel täiesti lahendamatu. Postimehe
tegijad kindlasti rahulikult ei maga. Mingi osapool peab
muutustes igal juhul kannatama. Loodame, et ainsateks kaotajateks ei jää igapäevatöös rühkivad ajakirjanikud, keda
võib tabada massiivne koondamiskirves.

HIIBUSE NÄDAL
REFORMIERAKONNA TALLINNA LINNAPEA KANDIDAAT JÕUDIS ÄSJA VIIE
SUUREMA LUBAJA SEKKA EUROOPAS, KUS TA ERAKONNA ESIMEES TROONIB
ESIKOHAL JUBA MITU AASTAT
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Põhjatallinlaste taasiseseisvumispäev Kotka forellis
KAUNIS
SUVEPÄEV OLI:
120 põhjatallinlast
lustis Kotka forellikasvatuses.
Lisaks spordile ja
naljale saadi
kokkutulekult ka
poliitikat ning
kultuuri.

20. augustil kogunes Keskerakonna
Põhja-Tallinna piirkonna üle 120 liikme
Eesti Vabariigi taasiseseisvuspäeva
tähistama linnalähedasse Kotka forellikasvatusse, et mõnusalt, sportlikult ja
positiivse emotsiooniga tähistada seda
meie riigile nii tähtsat tähtpäeva.
MÄRT SULTS
ÜLLAR LUUP

Pidupäev oli täis meeleolukat ja teemakohast
muusikat. Forellipüük käis võidu täie hooga, sest
kui kalu kätte ei oleks saadud, ei oleks olnud ka
miskit lauale panna. Laud sai kuninglikult kaetud värske salati ja grillitud ülivärske forelliga.
Hundiisu tekitamiseks mängiti meeskondlikke
osavusmänge, kihutati sõudepaatidega mööda
tiike ning prooviti oma kiirust ja vastupidavust
kotijooksus. Kõike saatis igati lahe kaasaelamismelu: koosolemise ja koostegemise rõõm oli igati
paigas ja päevakohane.
Käis tsensuurivaba arutelu nii maistest asjadest
kui ka hetkepoliitika kitsaskohtadest. Kõik oluline jõuti lahti (h)arutada ja õigesti kokku tagasi
panna. Korrektse poliitilise diskussiooni kõrge
kvaliteedi tagasid Riigikogu liikmed Enn Eesmaa
ja Yana Toom, Tallinna abilinnapea Mihhail
Kõlvart ja Tallinna Linnavolikogu liige, koolijuht Märt Sults.
Põhja-Tallinna keskerakondlased nautisid vabas
vormis suve lõppu ja lõõgastumist, mida võimaldasid nii mõnus suvine ilm, kalaelamused, sport
end uuest küljest näidanud ajakirjanik Üllar
Luup, kes mängis kitarri ja laulis. Väike puhkehetk enne suurt valimiskampaaniat läks igati
korda.

Andres Arrak
pööras arvamusfestivalil
maaelujõge
teistpidi
Tunnustatud majandusekspert
ANDRES ARRAK (pildil) rääkis
Paides arvamusfestivalil ettevõtluskeskkonna parandamisest ja maaelu soodustamisest.
Tema sõnavõtu resümee on järgmine.
Eesti
on
maailmas
üks parimaid
elukohti.
Meil on kolm
olulist ressurssi: viljakandev maa,
joogivesi
ning happeta
õhk. Kas me
ise oskame
seda väärtustada?
Minu ette-panekud, mida võiks teha, on:
esiteks ma keelaksin hommepäev ära maa
müügi välismaalastele.
Teiseks ma teeksin kolme ministeeriumi
asemel ühe: põllumajandus-, keskkonnaja regionaalministri asemel oleks üks maaeluministeerium.
Kolmandaks ma stimuleeriks maksude
kaudu maale ettevõtjaks tulemist. Meil on
ettevõtte tulumaksumäär 0, kuid selle võiks
taastada ning Tallinnas võiks see olla 10%,
Tartus 8% ning Missos 0%. See sõltuks
regionaalarengust ning sellest, kuhu oleks
vaja rohkem ettevõtjaid ning maksutulu.
Sotsiaalmaksu seoksin töötajate arvuga,
näiteks 10 või 20 töökoha loomisel võiks
ettevõtjal olla sotsiaalmaksu vabastus. Jõgi
ei hakka ise tagurpidi voolama  see peab
olema süsteemne ning väga arusaadav poliitika. EVEA

Fotod:
Irina Vassiljeva

MINA JA KALAD! Värske kala üle rõõmustab Irina
Holland, keda laiem avalikkus tunneb valitsusele vastikute
pikettide korraldajana, kes nõuab kodukulusid alla.

POLIITILINE KÕRGPILOTAAZH, mille tagasid
Riigikogu liikmed Yana Toom ja Enn Eesmaa ning
Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart.

Tallinna Televisioonil
jalad maas

Eestlased austasid
Jeltsinit

Tallinna oma telekanal on jalad alla saanud ja võtnud meediamaastikul sisse kindla koha, ütles linnapea Edgar Savisaar linnavolikogus. Telekanali käivitamine, mehitamine ja programmi paika loksutamine on nõudnud pingelist tööd ja on olnud ka tagasilööke, tõdes
linnapea.

Venemaa esimese presidendi Boriss Jeltsini mälestuseks avati 22. augustil Tallinna vanalinnas Nunne
tänaval bareljeef. Sel puhul sõitis Eestisse ka Vene
riigimehe lesk Naina Jeltsina. Bareljeefi eestseisjate
sõnul vääris Jeltsin eestlaste tähelepanu oma panuse
eest Eesti rahumeelse taasiseseisvumise protsessi
tormilistel vabadusvõitluse aastatel 19901991.

Kui algul süüdistas opositsioon linnavalitsust, et keegi seda kanalit ei vaata, siis
nüüd on hakatud ette heitma, et Mart Helme on tõusnud linnapeakandidaatide järjestuses tugevale teisele kohale just peamiselt tänu esinemisele Tallinna Televisioonis.
Nüüd heidab seesama opositsioon meile juba ette kanali liiga suurt vaadatavust!
Savisaar avaldas veendumust, et aastate pärast ütleb tulevane linnapea kõva ja selge
häälega: Aitäh teile Tallinna Televisiooni asutamise eest! See oli üks suuremaid
samme linnavolikogu sellelt koosseisult ja Tallinna rahvas on selle eest tänulik.
Savisaar meenutas, et linnatelevisooni saamislugu
ulatub linnavolikogu eelmise koosseisu aega, ja tunnustas just Reformierakonda selle idee eest.
4. oktoobril 2007 esitas
Reformierakonna fraktsiooni liige Mati Eliste volikogu menetlusse otsuse
eelnõu, milles tehti Tallinna
Linnavalitsusele ülesandeks rajada TV Tallinn.
Eliste kirjutas toona eelnõu
seletuskirjas, et Euroopa pealinnade kohtumisel paistis Tallinna osa Eesti elus väga
kaalukas, sest linn moodustab 30% elanikkonnast ja on kogu riigi majanduse arengumootor. Kui aga jälgida nii meie avalikku kui ka kommertstelekanaleid, siis pildis
seda tähtsat osa Tallinn ei mängi. Pealinna sündmusi kajastatakse suhteliselt vähe ja
valikuliselt, et mitte öelda kallutatult, olid Eliste sõnad.
Eliste on põline telemees ja ta teadis kinnitada, et paljud Euroopa linnad omavad
kohalikku televõrku. Tallinn ei peaks siin olema viimaste hulgas, lisas Savisaar.
Pärast põhjalikku analüüsi võttiski Tallinna Linnavolikogu 28. mail 2009. aastal
vastu otsuse Sihtasutuse Tallinna Televisioon asutamine ja selle põhikirja kinnitamine.
Kesknädalal jääb lisada, et nüüd on tulnud pidu ka kõigi teiste telekanalite õuele 
saab uut tegijat kõigiti halvustada, selle üle ironiseerida ja esitleda pidevalt väikesi
vaatajanumbreid. Kuid elektroonilise meedia ajakirjanikel on tekkinud ka alternatiiv  nad ei pea enam töötama vaid peavoolukanaleis.
Ka peaks vaatajanumbreid lugema paarikümne aasta pärast  siis kui TTV on sama
vana tegija kui meie teised kanalid praegu. (Loe ka kommentaare TTV kohta tänase
lehe kirjade leheküljelt! ) Raepress, Kn

Bareljeefi avamisel osalsid Riigikogu esimees Ene Ergma ning mitmeid teisi ühsikonnategelasi, nii praegusi kui ka endisi. Ergma ütles
bareljeefi avamisel, et Jeltsin oli möödunud sajandi viimase kümnendi üks väljapaistvamaid riigitegelasi ja poliitikuid. Jeltsini roll
Eesti taasiseseisvumise protsessis oli küllaltki suur. Alustades
jaanuariga 1991, mil Jeltsin saabus Eestisse ja peatas oma visiidiga
nõukogude sõduri verised jäljed, mis olid juba jäänud Bakuusse,
Tbilisisse ja Vilniusse, rääkis Ergma. Ta tõstis esile ka Jeltsini rolli
1991. aasta augustisündmuste ajal Moskvas. Tema meelekindel
tegutsemine viis puti läbikukkumiseni ja hilisema Balti riikide iseseisvuse tunnustamiseni.
Bareljeefi autor on skulptor Rene Reinumäe, kes valmistas selle
New Yorgis elava skulptori Ernst Neizvestnõi (88) loodud Jeltsini
büsti alusel. Arhitektuurse lahenduse valmistas Kunstiakadeemia
õppejõud Viljar Lohu.
Bareljeef asub Nunne tänava alguses Patkuli trepi juures. Kunstiteost
rahastasid Eesti kodanikud avalike annetuste kaudu. See on MTÜ
Mälestuse Initsiatiiv kodanikualgatus, mis ühendab 39 tuntud
ühiskonnategelast ja ettevõtjat. Nimekirjas on ärimehed, poliitikud,
advokaadid, akadeemikud, sotsioloogid jmt.
Jeltsini mälestuse jäädvustamise idee käisid 2012. aasta 1. veebruaril (Jeltsini sünnipäev!) välja 39 ühiskonnategelast ja ettevõtjat:
Raivo Vare, Jüri Käo, Andrus Saar, Märt Vooglaid, Arnold Rüütel,
Sulev Loo, David Vseviov, Jaan Elken, Jüri Raidla, Hannes Tamjärv,
Indrek Neivelt, Mark Soosaar, Olari Taal, Aare Tark, Hanon
Barabaner, Fjodor Berman, Rein Kilk, Rein Veidemann, Ülo
Kaevats, Vaino Väljas, Heiki Ahonen, Priit Haller, Urmas Sõõrumaa,
Jaan Toots, Pavel Makarov, Vjateslav Leedo, Kalle Klandorf, Juhan
Kivirähk, Neinar Seli, Lagle Parek, Peeter Pere, Meelis Kubits,
Igor Gräzin, Tiit Pruuli, Marju Lauristin, Marko Mihkelson, Jüri
Kraft, Matti Päts, Vladimir Jukin.
MTÜ Mälestuse Initsiatiiv tegevust on vabatahtlike annetustega
toetanud üle saja inimese.
Boriss Jeltsin sündis 1. veebruaril 1931 ja suri 23. aprillil 2007.
aastal.
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Rahvuskonservatiivid:
Ärgake, Baltimaad!
Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) delegatsioon külastas 23. augustil Bauskas (Läti)
Balti keti 24. aastapäeva mälestusüritust, mille käigus kirjutasid kolm Baltimaade rahvuskonservatiivset erakonda alla ühisdeklaratsiooni. Delegatsiooni juhtis erakonna esimees suursaadik Mart
Helme, esindatud olid ka Läti valitsuserakond Kõik
Läti eest! (Visu Latvijai!) ja Leedu parlamendis
esindatud Rahvuslaste Liit (Tautininku Sajunga).
Deklaratsioon tunnistab Baltimaade ühist ajalugu ja väärtusi,
hoiatab nii idast kui ka läänest lähtuvate ohtude eest ja kutsub
üles jääma truuks rahvusluse ning patriotismi ideaalidele. Kolme
Balti riigi rahvuslased näevad põhiliste ohtudena oma poliitilisele ja majanduslikule iseseisvusele imperialistlikku ning
globaalset maailmapoliitikat, mis soosib massiimmigratsiooni
ja rahvusüleste institutsioonide loomist. Ohtudena vabadusele
näevad rahvuslased ka Euroopa Liidu jätkuvat tsentraliseerimist, ähvardavat uut massiimmigratsiooni, finantsilisi välismõjusid, Venemaa imperialistlikke ambitsioone ja oma rahvaste keerulist demograafilist olukorda.
Ühisdeklaratsioon kutsub üles tugevdama Balti riikide kaitsejõude ning arendama isamaalist haridust ja kultuuri, taastamaks
oma rahvuslik uhkus, vaimne ühtekuuluvus ja usk iseendasse.
Deklaratsiooni allkirjastamise eel peetud kõnes ütles Kõik
Läti eest! üks liidreid Raivis Dzintars: Tihti arvatakse, et
rahvuskonservatiivid on multikultuuri vastu, kuid iroonilisel
kombel oleme just meie kõige rohkem selle poolt. Mitmekesine
maailm tähendab rahvusriikide säilimist, mitte rahvuste lahustamist. Me peame kaitsma oma väikesi rahvaid ja seega ei saa
me lubada mingisugust uut massilist sisserännet.
Eestlaste esindaja, Rahvaerakonna juhatuse liige Ruuben
Kaalep kinnitas, et Baltimaade koostöö on määrav, kui tahame
oma riikides rahvusena püsida. Eesti, Läti ja Leedu seisavad
täpselt samasuguste probleemide ees ja ühiselt on palju lihtsam
kaitsta oma õigusi sellistes küsimustes nagu piirileping või
okupatsioonikahjude hüvitamine.
Rahvuslaste edu ühes riigis peab levima ümberringi nagu tuli
heinakuhjas. Täpselt seda kartsid näiteks kommunistid sõdadevahelisel ajal kõige rohkem, kui võeti eesmärgiks Balti sõjalise
liidu nurjamine, ütles Kaalep.
Eesti konservatiivide juht Mart Helme lisas, et 13. sajandil
õnnestus sakslastel meie rahvad ühekaupa vallutada, sest me ei
võidelnud koos, vaid tülitsesime. Samuti õnnesRUUBEN
tus Molotovi-RibbenKAALEP:
tropi pakt, kuna me ei
teinud koostööd. Me
peame ükskord ometi
Rahvussellest õppima. Suurriilaste edu
kide diplomaatia on alati
saladiplomaatia. Aga
ühes
kui meie väikerahvasriigis
tena ei aktsepteeri sellipeab
seid salakokkuleppeid ja
üheskoos vastu haklevima
kame, ei hakka need
ümberringi nagu tuli
kunagi toimima.

heinakuhjas.

Leedu Rahvuslaste Liidu
esimees Gintaras Songaila pidas kummaliseks, et kõik kolm
Balti riiki elavad eraldi infoväljades. Just see võimaldab meiega
ükshaaval manipuleerida ja meid allutada. Me peame astuma
resoluutseid samme oma infoväljade ühendamiseks ja sel moel
niisuguste mõjutamiskatsete nurjamiseks.
Pärast deklaratsiooni allakirjutamist toimus Bauska linnaväljakul kõnekoosolek. Bauska linn Lätis oli üks paiku, mida 1989.
aastal läbis Balti kett. Alates juunikuistest kohalikest valimistest juhivad Bauskat Läti rahvuskonservatiivid.

Mälestuskivi avamisel andis tiibklaveril vabaõhukontserdi pianist
ja helilooja Rein Rannap, kaastegev oli meesvokaalansambel
Ensemble Collegium Musicale
Endrik Üksvärava juhatusel.
Esitati Rannapi loomingut, sealhulgas spetsiaalselt 20. augustile
pühendatud laulu Vabadus
Kertu Rakke sõnadele.
20. augustil toimus veel mitu
ajalooraamatu esitlust, Tallinna
kooride esimene laulupäev
Kadriorus ja õhtu lõpetas rahvusvahelise mõõtmega muusikasündmus  Tallinna Lauluväljakul esines Briti superstaar Robbie
Williams.
Tartus korraldasid reformierakondlased põhiliselt iseennast
promova öölaulupeo, mille nimetus Järjepidevus ja pühendatus
EW 95. aastapäevale ei sobinud
20. augusti päeva mõttekonteksti. Urmi Reinde
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1) Jäljed kivis  kingituse
autor on Leedu skulptor
Gitenis Umbrasas.
2) Esindatud on vana kaardivägi  ühist juttu jätkus psühhiaatritel Arvo Haugil ja Anti
Liivil ning politoloogil Rein
Ruutsool.
3) Oma mälestust Balti ketist
demonstreerisid endised
Riigikogu liikmed Toivo
Tootsen ja Elmar-Johannes
Truu.
4) Mai Kolossova, pedagoog ja
poliitik, Ülemnõukogu liige
aastatel 1990-1992, hääletas
20. augustil 1991iseseisvuse
poolt.
5) 20. augusti auks esines
maestro Rein Rannap.

Euroliitu kuulumine läheb
16. augustil ilmus Eesti Ekspressis Keskerakonna
vastane kirjutis, kus meenutati, et kümme aastat
tagasi ütles erakond oma kongressil Euroopa Liidule ei. Eesti selle aasta riigieelarves tuleb iga kuues
euro Euroopa Liidult, kokku saab Eesti 20042020
Euroopa Liidult 11 miljardit eurot, kirjutab Ekspress.
Majandusekspert ja Iseseisvuspartei esimees Vello
Leito nimetas seepeale oma partei kodulehel Eesti
Ekspressi Eurosatanistide Hääleks. Tõestamaks,
et tegemist on lugejate manipuleerimisega Ekspressi poolt, meenutab Leito oma artiklit, mis ilmus partei
kodulehel 22. augustil 2012. Kesknädal refereerib
Leito sealseid seisukohti, et näidata, kuidas mainstream ja valitsuserakonnad rahvale valetavad.
neli raha saad Peaaegu sama
kenad kui laulul Leninist  ja
silitas hellalt pead. Ka ülistuslaul vastastikku kasulikule
koostööle pole paha, tuletab
kangesti meelde vemmallaulu,
et ühele kurgid ja teisele raha,
märgib Leito oma artiklis.
Kuidas nende miljarditega siis
tegelikult lood on ja kuhu on
nad siiamaani voolanud?

Laupäeval, 7. septembril

Head vaatamist  oma silm on kuningas.

Balti ühtsusest

Algus esilehel

Tallinna Televisioon teeb otseülekande
Keskerakonna kongressilt
korraldab Eesti Keskerakond XIV kongressi
Tallinnas Lauluväljaku ruumides.
Tallinna Televioon teeb sealt otselülitusi
kella 11.00-13.00 ja 16.30-18.00.

28. august 2013

VELLO LEITO

Eesti euroülistushümnil on
kenad sõnad, et ühe raha annad,

Nelja aastaga 4,65 miljardit eurot kahjumit

Leito toob välja järgmised andmed. Sisemajanduse koguprodukti (SKP) deagregeerimisel

reastuvad komponendid selliselt (Eesti Statistikaamet A
95): SKP, välismaalt saadud
esmased tulud, välismaailmale
makstud esmased tulud, kogurahvatulu (RKP).
Seega RKP erineb SKP-st
väljaveetud/sisseveetud tulude poolest ja lahutades esimesest teise, saame riigi ettevõtlustulude bilansi. Teemegi
nii, tabel tulgu miljardites eurodes jooksevhindades, nii
nagu on Eesti Statistikaameti
andmebaasis, kirjutab Leito.
(Vt tabel!)
Leito väitel sai Eesti tulude
väljavoolu tõttu aastatel
20072011 kokku kahjumit
3,89 miljardit eurot ja maksis
EL-i kassasse viie aasta jooksul lisaks sellele veel liikmemaksuna 0,76 miljardit eurot.
See teeb kokku 4,65 miljardit
kahjumit.
Vaatluse all on märgitud ajavahemik aga sellepärast, et
aastal 2007 käivitus euroülistushümn ühe raha annad, neli
raha saad, märgib Iseseisvuspartei esimees.

Eurotoetustest vähe
välja makstud

Teoreetiliselt peaksime olema
Leito sõnul saanud 2012. aasta
alguse seisuga: 3,4 : 7=0,5 miljardit eurot aastas. 5 aastaga
seega ühtekokku 2,5 miljardit
eurot.
Viie aasta peale tuleb välja
niisiis, et Eesti riik on saanud
faktiliselt ettevõtluskahjumit
4,65 miljardit, kuigi teoreetiliselt peaksime olema saanud
kasumit 2,5 miljardit eurot nn
eurotoetuste näol.
Viimane number esindab teoreetilist maksimumi, kui kõik
eurotoetused Eestisse jõuaksid. Ent pole seni jõudnud ja ei
jõuagi, ning seda mitmel
põhjusel, märgib Leito.
Aasta tagasi oli välja makstud
ainult 32 % kogusummast.
Aga isegi kui jõuaksid, siis kui
palju sellest jõuab eesti majandusse, st residentide majandustegevusse ehk rahvuslikku
majandusse ja kui palju mitteresidentide majandustegevusse? küsib Leito.
Ta toob välja, et andmed selle
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algas vabadus

Ardo Ojasalu peaks
komisjonist taanduma
2

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjonis
sotse esindav esimees Ardo Ojasalu võiks oma poliitiliste konkurentide rahaasjade kallal targutamise
asemel esmalt SDE finantside ajaloo hämaraid telgitaguseid avalikkusele selgitada.
PRIIT KUTSER
Põhja-Tallinna asevanem

Ojasalu otsib teiste silmas pindu,
aga oma silmas palki ei tee
märkamagi. Nii eetilisest kui ka
mo-raalsest aspektist lähtudes
tuleb seada kahtluse alla Ojasalu
sobivus mitte ainult juhtida, vaid
ka osaleda komisjoni töös.

Sots toetas rahva rahaga
sotsist koolivenda

1
Savisaar võõrustas Hundisilmal Riia linnapead
20. augusti tähistamiseks Eestisse
sõitnud Riia linnapea Nils Uakovs
viibis muuhulgas ka oma Tallinna
kolleegi Edgar Savisaare vastuvõtul Hundisilmal, kus andis ajakirjandusele mitu päevakohast intervjuud ja rääkis olukorrast Riia
ja laiemalt Läti poliitikas.

5

Juunikuus toimunud valimistel
kogus Uakovsi juhitud valimisliit
Riias 60 % häältest ja hõivas linnavolikogus ligi kaks kolmandikku
kohtadest. Suure edu üheks
põhjuseks võib pidada seda, et Riia
suurendas sotsiaaltoetusi just suurima kriisi ajal. Läri riik samal ajal kärpis kulutusi. Erineva käitumise tulemusi sai näha juba kohalikel valimistel.
Hundisilmal tutvus Uakovs Edgar Savisaare iluaianduse ja kasvuhoonetega ning huvitus sügavamalt viljapuudest. 20. augustit silmas pidades rääkis ta sellest, et mäletab puti noorukipõlvest  ta
oli 1991. aastal 13aastane ning isa-ema ei lubanud teda tänavale minna.
Savisaar ja Uakovs on kohtunud korduvalt, kuid koju kutsus Tallinna linnapea oma Riia ametivenna esimest korda. Tekst ja fotod Urmi Reinde

Eestile maksma miljardeid
kohta on salastatud, sest alates
aastast 2000 on ettevõtluskapitali mõõtmisel residentidel
ja mitteresidentidel vahetegemine ära jäetud.

Enamus eurotoetustest
jõuab välismaa
ärimeestele

Leito sõnul ei jää midagi muud
üle, kui tuleb võtta aluseks hinnangulised suurused.

Kogu ettevõtluskapitalist ca
80 % moodustab mitteresidentne ettevõtluskapital, seega
läheks mitteresidentidele ka
vähemalt 80 % eurotoetustest,
sest mitteresidentide majandustegevus Eestis on eurotoetuste jagajate jagamistes ülivõrdes eelistatud residentidega
võrreldes, märgib Leito.
Leito sõnul nii võiski tulla

Eestisse eurotoetusi aastate
20072011 eest 0,5 miljardit
aastas, millest ümmarguselt 1/5
läks eesti rahvuslikku majandusse, mis teeks välja vaid 0,1
vaevast miljardit aastas, samal
ajal kui Eesti maksab igal aastal
puhast raha EL liikmemaksuna
ca 0,16 miljardit eurot.
Lõppkokkuvõtteks üks pisiasi. See 0,1 miljardit pole
nimelt mitte netoraha  nagu

SKP deagregeerimisel , see
on summa, mis läheb esmalt
majanduskäibesse, millest kodanikule lõpptarbimiseks teisendub vaid väike osa. EL-i
liikmemaksuks läheb aga täies
ulatuses puhas sularaha.
Imesta vaid, kui varmad on
eurofiilid seda unustama! kirjutab Leito.

(Tabel RAA014)

KARM TÕDE: Leito väitel Eesti sai Eesti tulude väljavoolu tõttu aastatel 2007-2011 kokku kahjumit 3,89 miljardit eurot ja
maksis EL-i kassasse viie aasta jooksul lisaks sellele veel liikmemaksuna 0,76 miljardit eurot. See teeb kokku 4,65 miljardit
kahjumit.

2008. aastal suunas sotsiaaldemokraat Tõnu Kõiv riigiettevõtte Eesti Posti tütarettevõtte
Eesti Elektronposti juhatajana 1,65 miljonit krooni maksumaksja raha oma kunagise hea koolivenna, sotsiaaldemokraadist
ärimehe Ardo Ojasalu eraettevõttesse QY Varahaldus.
Kõiv tegi seda salaja, varjates oma tegu kiivalt riigiettevõtte
nõukogu eest.
2009. aastal toetas Kõiv veelkord maksumaksja rahaga oma
erakonnakaaslase Ojasalu ja endise sotsi Viikbergi eraettevõtteid, aga nüüd juba 2,5 miljoni krooniga (Eesti Ekspress, 27.
juuni 2013).
Minnes tagasi 2001. aastasse, kui üheks põletavaimaks teemaks
oli Eesti Raudtee erastamine, leiame sealtki Ardo Ojasalu, kes
oli tollal tuntud kui raudtee-ettevõtte nõukogu esimees ja kellel
oli ses protsessis koos IRL-i tänase Tallinna linnapea kandidaadi
Eerik-Niiles Krossi, Giovanni Sposato, Antonio Angotti jt kahtlaste tegelastega mängida ülioluline roll. Koos loodeti riigiraudtee erastamisel vahendustegevusega teenida 200-300 miljonit
krooni (Postimees, 12. aprill 2001).
Muide, Ojasalu on olnud ministri nõunik, Eesti Raudtee peadirektori nõunik, Eesti Raudtee nõukogu esimees, valitsuse esindaja erastamisläbirääkimiste töögrupis ja maksuameti peadirektor. Ojasalu oli sunnitud erinevaist ameteist lahkuma, kui IRL-i
minister Toivo Jürgenson sai teada, et Ojasalu teenib raudtee
erastamise kahtlase asjaajamise eest 50 000 krooni kuus (Eesti
Päevaleht, 23. aprill 2001).

Atonen võis tahtmatult üles näidata
riigimehelikkust

Komisjon peaks kindlasti Tõnu Kõivu tegudele tähelepanu
pöörama. Vastasel juhul juhtub nii, nagu ütles välja komisjonis
Reformierakonda esindav liige Meelis Atonen, tsiteerin: Ei saa
nii, et kotime ainult mõnda erakonda, aga mõne asju ei tohi isegi
arutada. (Eesti Ekspress, 27. juuni 2013)
Kuigi Atonen eitab Tõnu Kõivu valgustkartvate tegude lekitamist ajakirjandusse, siis kui ta oleks olnud Kõivu pahategude
avaldaja, saaks üllataval kombel endise majandusministri käitumist hoolimata motiividest kindlasti riigimehelikuks nimetada,
sest aastaid mahavaikitud ja kinnimätsitud rahva raha
raiskamised on lõpuks päevavalgele toodud.

Erakondade rahastamise järelevalve komisjon
kreenis sotside poole

Atonenil jt erakondi esindavatel komisjoni liikmetel ei ole poliitilise tasakaalu hoidmisel kerge, sest kahjuks on komisjon sotside poole kaldu. Lisaks erakondade esindajatele on komisjoni
liige ka Kaarel Tarand, kelle väljaütlemistest ja seisukohavõttudest kumab selgelt sotsi-lembus. Ei imestaks, kui Tarand valimistel sotside nimekirjas üles astub.
Igal juhul on hämmastav, et kõige ausama, puhtama ja õilsama
partei tiitlile pretendeeriv Sotsiaaldemokraatlik Erakond ei ole
ise tulnud välja käiguga Ardo Ojasalu komisjonist taandada. Ei
ole tegu ju lihtliikme, vaid esimehega. Sotsidel oleks mitu tublit
kandidaati Ojasalu-suguse mehe asendamiseks, näiteks Jevgeni
Ossinovski, Jaanus Tammets, Oksana Bugaituk-Kekelidze või
Mihkel Pärnoja. Samahästi võiks Ojasalut komisjonis asendada
Kõiv, sest pole ju suurt vahet, kes keda uurib  ühed mustad
mõlemad.
Sotside jutt, et kahtlane raha nende erakonda ei jõudnud, pole
usutav, kuna mingisugust uurimist ei ole teostatud. Mida maksavad Kõivu või Ojasalu kinnitused, et parteile annetatu on
nende isiklik raha, kui meeste äritegevus on tihtipeale olnud
pehmelt öeldes küsitava päritoluga.
Mäletame, kuidas sotsid olid vihased JOKK-i vastased. Täna
põhjendavad sotsid Ojasalu ja Kõivu käitumist üllatavalt just
JOKK-iga.
Paistab, et sotsid on nüüd otsustanud kaotada oma puhtuse ja
minna iseenda maine määrimise teed, astudes räpaste erakondade sekka.

6 kirjad

Mälupildikesi
Rahvrinde ajast
Nende meenutuste kirjapanekul ei ole kasutatud märkmeid ega teatmematerjale. Sündmuste ajaline järjestus on meelevaldne.
Aktiivse tegutsemise ajal oli hulk seiku, mis on teistest
tugevamini mällu jäädvustunud. Näiteks kiirustamine
Loode-Tallinna Rahvarinde (RR) koosolekult Ädala tänava Vereülekandejaamast Toompeale taltsutama interrindelasi ja edasine olukorra jälgimine Raadiomaja juures ja
Kadriorus. Samuti öine patrullimine ümber Pagari t. kvartali takistamaks võimalikku materjalide väljavedu KGB-st.
Sajudise konverentsil Klaipedas esindasid RR-i Heinrich
Ausmees, tartlane Albert Danilson ja mina. Seal tundsid
meie tegevuse vastu erlist huvi Ukraina ja Valgevene aktivistid. Meil olid hämmastavalt sarnased püüdlused.
Rahvaettevõttes Norma oli pidulik lõunasöök sm. tebrikovi auks. Aukülaline ise, muide, pruukis ainult
kaasatoodud sööki-jooki. Olin saanud trükisooja intrite
lendlehe, milles nõuti Vaino Väljase tagandamist. Pidasin
vajalikuks teda sellest teavitada. Enn-Arno Sillari vahendusel see ka õnnestus.

Pikemalt kirjeldan aga kolme episoodi.

Tallinna volikogu esimees Andres Kork andis volikogu
hoones toa 104 ja telefoni rahvarindelaste käsutusse.
Toomas Priimetsa aktiivse tegevusega kujunes see info- ja
suhtluskeskuseks. Ühel õhtupoolikul minu valvekorra ajal
helistas sinna Tallinna Masinaehitustehase laskesektsiooni
esimees Valdur Rohtla, laskurite hulgas populaarne hüüdnimega Kutt.Ta oli Loode-Tallinna RR-i aktivist ja tema
mure oli suur  interrindelased nõudsid relvahoidla võtmete üleandmist! Asusin abi leidmiseks telefoniketast
keerama. Sain ühenduse Raik Saartiga, kes oli sel ajal veel
oma ametipostil kogenematu ega osanud lahendust välja
pakkuda. Siseminister OLev Laanjärvega ei õnnestunud
rääkida. Viimases hädas helistasin peaministri sekretärile.
See daam, kahjuks ei tea ta nime, mõistis mõne lause järel
olukorra ohtlikkust. Tunni-poolteise möödumisel helistas
Valdur ja tänas abi eest. Sel ajal kureeris Kalinini rajoonis
lasketiire venelannast miilitsamajor. Tema sõitis tehasesse
oma meeskonnaga ja oli muidugi ärevil  peaminister ise
andis korralduse kord majja luua. Relvad viidi miilitsasse
hoiule, lubadusega olukorra rahunedes need tagasi tuua.
Küllap toodigi tagasi, kuid asutuste lasketiirud likvideeriti
peagi.

Järgmine episood

on juba Tallinna vanalinnas Uus t. 28 Rahvarinde büroos.
Õhtul oli seal mingi laiendatud arupidamine, kuhu tuli ka
presidendi juurest kohvilt (või nagu praegu väljendutakse,vaibalt) sama mees, kes eelmises loos oli kiiresti
reageerinud ohuolukorrale. Seekord aga... See oli
Rahvarinde ajal ainus kord, mil nägin löödud, isegi lootusetut Edgar Savisaart. Kainelt hindas olukorda Marju
Lauristin, kes talle omaselt loogiliselt ja argumenteeritult
pakkus välja tõenäolise arengu, mis hiljem ka täitus. Tundus,
et Marju pani seekord Edgaris eneseusu seemne jälle
idanema.

Kolmas lugu

on sealtsamast ärklikorruselt. Olime öövalves. Kasutada
oli telefon ja kusagilt sõpradelt saadud logisev faksiaparaat.
Ega telefoniühenduski eriti korralik polnud. Mainori konsultant Heinrich Ausmees oli meist kolmest ainus, kes kontoritehnikaga kokku puutunud, kuid temalgi oli raskusi
sidevahendite käsitsemisel. Ja just sel ööl sõitsid dessantvägede soomukid Eestisse! Meile teatati kolonni liikumisest. Ragisevast infost läksid pooled sõnad kaotsi, vahel
tundus kõne asemel kostvat roomikute müra. Mingi pilt
nende liikumisest meil ikkagi oli ja seda infot ka edastasime. Oli ka neid, kes öösel valveruumi sisse astusid, et
vahetult värsket teavet saada.
Igatahes põnev öö oli. Silma muidugi kinni ei saanud ja
hommikul tuli magamatult tööle minna. Oli selline ajajärk
meie elus!
Rahvarindes lõid kaasa väga erineva iseloomu, teadmiste
ja käitumisega inimesed, kuid kõik nad püüdsid innustunult
oma arusaama järgi pakkuda paremaid teid iseseisvuse
saavutamiseks, kuni naljakate situatsioonideni välja.
Näiteks hilisema kuningriiklase Kalle Kulboki närviline
pendeldamine Pärnus saalist välja ja tagasi, kuna tema ideed
ei olnud teistele vastuvõetavad. Selleaegne tegevus ühiste
eesmärkide nimel on ammugi asendunud erakondade vahelise mudamaadlusega, kus üksteisele ära tegemine tundub
tähtsam olevat riigi ja rahva heaolust. Kahjuks!
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Toom-Rüütli 3/5, Kesknädal

Kuperjanovi monumendi avamine
 üritus vaid nomenklatuurile
16. augustil avati Valgas Vabadussõja monument Julius Kuperjanovile. Rahvast oli
palju, kuid sõna anti vaid valituile ja loomulikult sai avamiseks sõna kodanik Toomas
Ilves. Teda saatsid aupaklikult tumedates
ülikondades inimesed. Tegemist olevat
Eesti Vabariigi presidendiga, kuid minu
mäletamist mööda eesti rahvas pole tänini
saanud endale presidenti valida, seega
paluksin ajakirjandusel ikkagi sündmusi
ja asju oma nimedega nimetada. Silma jäi
ka see, et nimetatud Ilves luges ka seekord
selle lühikese sõnavõtu paberilt maha, mis
viitab tõsiasjale, need öeldud sõnad ei tulnud südamest...
Soovijatele sõna ei antud, ainult valitud
isikud, isegi Kuperjanovi pataljoni esindajatele ei pakutud sõna ega Kuperjanovi
Seltsi esimehele Olev Tederile ei antud sõna, kuigi ta seda soovis, sest just
Kuperjanovi Selts on avalikustanud Kuperjanovi mineviku tumedad laigud
ja on suutnud tänaseks tõestada, et aastatel 1919 ja edaspidi polnud valitsejad ja sõjaväelased ausamad kui täna. Ka siis ei sallitud enda kõrval neid
inimesi, keda saatis usaldus ja kangelaslikkus. Olgu siinkohal mainitud
Vabadussõja aegse kolonel Kalmu avaldusi J. Kuperjanovi kohta.
Mind ajendas kirjutama fakt, et rahvaüritusest tehti üritus nomenklatuurile.
Kas tõesti oli see tsenseerimine Ilvese pärast? Kas tõesti kardeti kriitikanooli
valitsuse aadressil, kes praegu teeb kõik, et maha müüa Kuperjanovi ja teiste
vabadussõjalaste poolt valatud veri ja kätte võidetud Tartu rahu, mis on Eesti
Vabariigi sünnitunnistus.
Juhan Algus, Tartu

PS Olen üks neist, kes on avalikustanud Julius Kuperjanovi
nime ja taastanud ajaloolise embleemi.

Paremerakondade ajupesu
enam ei tööta
Kesknädal avaldab ühe kommentaari Maalehes 22. augustil
ilmunud Janek Mäggi arvamusloole Sitta kah! Artiklis kirjutas Mäggi Savisaar versus kõik teised igavesel teemal.
Tõemonopol 25.08.2013 15:02
Millal see Mäggi hakkab aru saama, et paremerakondade propaganda enam
ei tööta ja et isegi viimased idioodid on juba aru saanud, et reformierakond
ja irl esindavad Riigikogus ainult töösturite, pankurite ja parteide huve.
Kukuraadiot ma ka enam ei kuula sellepärast, et seal Mäggid ja teised paremparteide propagandistid inimestele ajupesu teevad, lausa nõme. Kui nüüd
Lenini ülistamine välja jätta, siis kompartei ajas omal ajal samasugust möla
suust! Enne valin juba savikat kui teid, kes te olete kogu riigi majanduse
peesse keeranud ja täidate riigieelarvet juba 20% eurorahadega, samal ajal
oma tulusid kasvatades ja kaudseid makse vaestele tõstes. Eestis ju makstakse sotsiaaltoetust rikastele!!! Mäggi, kuidas sa jumbu seda kommenteerid?
Miks siin sunnitakse mind maksma makse mingile eraisikust töllile, kes pani
omale elektrituuliku püsti? Miks makstakse riigikassast rikastele osa elektriauto soetamiskulust kinni? Miks makstakse ülikõrget emapalka naistele, kes
pole tihti kunagi tööd teinudki, vaid hästi teeniv abikaasa kirjutab näiteks osa
oma tulust üheks aastaks personalijuhiks vormistatud naisele ja voilaa,
riigikassast kukub nagu imeväel pooleteise aasta jooksul no nii umbes 30000
euri!? Miks meil on võimul erakonnad, kes on oma võimu varastanud läbi evalimiste (miks peale valimisi hävitati kiiresti logifailid, mille järgi oleks evalimistulemusi saanud uuesti kontrollida!)? Miks meil siiamaani allub ERR
ministeeriumile, ehk võimuparteidele, kuigi Brüsselgi on seda tauninud? Ja
seda te nimetate siis vabaks ajakirjanduseks? Miks meil on töölepinguseadus kirjutatud ainult ettevõtjate huve silmas pidades, muutes töölised
pärisorjadeks omal maal? Siin ju valitseb sisuliselt feodalism ja vabadus on
ainult näiline. Meil on õigus käia valimas, aga meil ei ole õigust valida, sest
skeem toimib ju nii, et otsustavad lõpuks ikka erakondade tagatoad ja parteide
rahastajad, ehk siis siin valitseb organiseeritud kuritegevus. Aitäh lugemast! (Toim: autori kirjaviis muutmata)

Linnapea tund Tallinna Televisioonis
neljapäeval, 29. augustil kell 21.15
Otsesaates analüüsib pealinnaelu linnapea Edgar
Savisaar. Teravdatud tähelepanekuid omavalitsuse ja riigi
vastasseisudest. Sõna saab volikogu opositsioon.
Avatud on telefoniliin otseküsimisteks linnapealt.

Delfi kommentaare
Tallinna TV kohta
Delfi Päeva kommentaar 22. augustil:

Tallinna TV on parem kui Kanal2 ja TV3
kokku
Ühe ainuõige tõe ajad on möödas 22.08.2013 23:53
Muidugi on vaidlus selle üle, kas Tallinna Televisioon on
parem kui Kanal2 või kui TV3, sama mõttetu, nagu vaidlus selle üle, kas parem toit on hakklihakaste või hoopis
vorstikaste.
Paraku esindavad aga siin ajupestud poolt inimesed, kes
räägivad Tallinna TV-st kui mingist tohutust maksumaksja raha kulutamise objektist. Tohutu maksumaksja raha
kulutamine tänases Eestis toimub valitsemissektoris, mille
vähendamisele ehk siis haldusreformi läbiviimisele seisab
jõuliselt vastu ennast Reformierakonnaks nimetav seltskond.
TTV puhul pole probleem absoluutselt mitte rahas, vaid
selles, et sealt saavad inimesed vastukaaluna peavoolumeedia poolt pakutavale (pähemääritavale) teistsugust
informatsiooni. Muidugi ei mahu see tänastele võimuparteide tegelastele hinge ja nad kasutavad neile lojaalset
peavoolumeediat selleks, et TTV-d halvustada ja maksumaksja raha kasutu kulutajana näidata. Samahästi võiks
siis öelda, et paljud inimesed maksumaksjana ei taha, et
nende raha kasutatakse valitsusmeelse ERR-i rahastamiseks, mida juhtumisi juhib üks reformierakondliku
taustaga tegelane.
Demokraatia mõttes on hea, kui on olemas erineva poliitilise suunaga infokanalid. Las siis inimesed otsustavad,
mis on nende jaoks tõepärane, mis mitte, mida nad eelistavad ja kellele või millele oma toetust avaldavad. Kui on
olemas maksumaksja rahaga ülal peetav valitsusmeelne
peavoolumeedia, siis olgu ka maksumaksja raha eest
ülalpeetav opositsiooniline meedia. Või tahame tagasi
seda aega, kus me ainult ühte telekanalit saime vaadata ja
ühte ning ainust õiget tõde pidime kuulma, nägema ning
teada saama.
Arvan, et väga suur enamus inimestest sellist aega tagasi
ei igatse. Seetõttu olgu siis tõepoolest kõrvuti nii valitsusmeelne kui ka opositsiooniline maksumaksja poolt rahastatav meedia.
Jaa-jaa 23.08.2013 00:12
Ärksamad inimesed teavad muidugi, et miski pole siin
ilmas tasuta. Nii ka televisioon, mis on üldiselt ikka veel
väga kallis (rahaliselt). Ei ttv, ei etv, ei kommertskanalid.
Etv kanalid ja Ttv makstakse kinni otse maksumaksja
taskust, kommertstv reklaamirahadest..
Point seisneb AINULT programmi SISUS.
On rahvast, keda ei huvita uudised, poliitika, kultuur 
nemad vaatavad kommertsist seda, mida neile näidatakse.
Ja on rahul. Sest rohkemaks pole neil lihtsalt vajadust
(eeldusi) ja eriti mõelda pole kah vaja.
Kommertskanalid: seebikate juures tuleb meeles pidada
ainult, kes oli kelle laps, ema, onu, naaber, armuke jne.
Seebikate puhul seda ju vaatajalt taotletaksegi.
Filmide ja seriaalide juures on vaja põnevat labiilsust ja
tegusid. Kõikvõimalikke tagaajamisstseene ja tapmist, ka
peksmised, vargused, röövimised on ikka väga põnevad
tegevused ja mida rohkem, seda uhkem.
Meelelahutus: mida rohkem efekti (vanasti tordiga näkku)
ja kirevust, seda uhkem.
On ka üksikuid kvaliteetmeelelahutussaateid, kuid need
on selges vähemuses.
Riigi- ja omavalitsuskanalid: kommeretskanalite üheülbalist sisu lubada ei saa ega tahagi, sest on ka teistsuguse
meediavajadusega inimesi, keda võib olla vähemus, kuid
seda ei tea keegi päris täpselt..
Mis puutub Ttv-sse, siis see ei jää kindlasti viimaseks
omavalitsustelevisiooniks Eestis, sest tv areneb ikka mobiilsemaks ja paindlikumaks, tehnika odavamaks.
Sisult pakubki Ttv enam kui talle pandud eesmärgid nõuaksid, maailmas on kui palju linna telekanaleid, mille sisuks
on ainult istungite, konverentside, linnauudiste jmt ametliku materjali videoformaadis edastamine, ülejäänud eetriaeg lohiseb niisama tühjana.
Eesti on väike ja kanaleid vähe, ning Ttv täidab hästi oma
kasinatest ressurssidest nii kohalike vaatajate jaoks.
Mis puutub erakondlikkusse, siis riigimeediamaastik oli
ikka vägagi kaldu paremale, nagu on kogu riigi juhtimine
senini (sellest on mitmed poliitikud palju rääkinud 
kreenifenomen), loomulikult teeb iga erakond endale
promo talle kättesaadavate vahenditega, milleks seda siis
kritiseerida kui midagi ebaeetilist ja kuritegelikku, SEE
ONGI ju TEGELIK ELU kogu maailmas!
Ka polnud rahvas varem üldiselt kursis, mis toimub
Tallinnas, Eesti riigi pealinnas, sest riigikanalid ei suutnud (ressursipuudus), kommertskanalid ei huvitunud (ega
hakka kunagi huvituma) Tallinna elu kajastamisest põhjalikumalt.
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Nägin Valgevene riiki
oma silmaga!
Juulikuus reisisin koos pojatütrega Valgevenes. Seda reisi olin kavatsenud mitu aastat, sest tahtsin teada, mis toimub selles 9 miljoni elanikuga riigis, millest
palju räägitakse. Ajakirjandusest loeme vasturääkivaid artikleid Valgevene riigi ja tema juhi Aleksandr
Lukaenka kohta. Et oma silm on kuningas, saigi reis
läbi Riia Minskisse ette võetud.
läänest hangitud kaubad.
Valgevene oma toodangut
tuleb putkadest, meenelettidelt
või turult hoolega otsida.

Riiki juhib Suur
Inimene!

MAIE NIIT
Otepää Lihatööstuse
Edgar juht

Põllud hooldatud, linn
kaasaegne

Juba lennuki maandudes nägime kolletavaid viljapõlde,
hooldatud maatükke. Liitusime turismisfirma Tensi reiside
Eesti turistide grupiga. Tänu
teadlikele giididele saime
mõne päeva jooksul meeldivate elamuste ja paljude uute
teadmiste osaliseks.

Giid, kes on Eestist pärit, aga
abielus valgevenelannaga, nimetas Valgevene presidenti
Aleksandr Lukaenkat Suureks Inimeseks, kelle osalus
Valgevene asjade otsustamisel
on tihti määravam kui teistes
riikides riigipeadel. Miks teda
ikkagi nimetati Suureks
Inimeseks, jäigi meile arusaamatuks. Kas oli see giidi negatiivne või positiivne suhtumine
riigipeasse?
Koolides enam rangelt vormiriietust ei kanta ega ka nõuta.
Sotsiaalhoolekandesse suhtutakse seal tõsiselt. Näiteks
naised saavad Valgevenes pensionile 55-aastaselt, mehed 60aastaselt. Jutud pensioniea tõstmisest pidid ka päevakorras

Riigis on tippjuhtide poolt äärmiselt kõrged nõudmised
ametnikkonnale, keda televisioonis president manitses
aususele ja korrektsusele.
Ametnikud ei tohi väga kalleid
autosid osta. Siit ka põhjus,
miks tänavatel liigkalleid
masinaid on vähem kui meil.
Sõjaväes
käivad
poisid
poolteist aastat, aga kõrgharidusega inimesed vaid aasta.

Esikohal riiklik omand

Valgevenes on 16 kaasaegset
suurfarmi, lisaks veel iga 1020 km tagant nõukogulikke
farme musta-kirju karjaga.
Nägime lokkavaid maisi- ,
peedi- odra- ja nisupõlde.
Terves riigis domineerib riiklik omand. Esimene eraettevõte loodi 1994. aastal Dudukis, et tutvustada turistidele
oma maa minevikku ja väikeettevõtlust. Reisil jäi mulje, et
kunagi viimase N.Liidu liidri
Mihhail Gorbatovi poolt
algatatud perestroika kulgeb
Valgevenes aeglasemalt, kuid
oma rahvast tunduvalt rohkem
hoolivamalt ja säästvamalt.
Meie giid Oliver ütles enne
lahkumist: Ükskõik mida
meist arvatakse või räägi- takse, aga viimasel ajal on Valge-
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KOLMAPÄEV, 04.09

PÕLLUMAJANDUS AU SEES: Valgevenes on 16 kaasaegset suurfarmi,
lisaks veel iga 10-20 km tagant nõukogulikke farme musta-kirju karjaga.
Kõikjal on kolletavaid viljapõlde ja hooldatud maatükke. Terves riigis domineerib riiklik omand. Foto: belarusfacts.mfa.gov.by
Minsk on kaasaegne, ilus ja
puhas linn, kus palju ehitatakse. Juurde tuleb uusi ühiskondlikke hooneid, restaureeritakse vanu hooneid ja remonditakse kirikuid. Omaette elamuse jättis tumepunane Poola
kirik. Afganistani sõjas hukkunud sõdurite emade algatusel on Minskisse loodud
Pisarate saar mälestuskompleksiga, vabadussammas ja
palju uusi parke ja väljakuid.
Silma torkasid ka suured
reklaamid pankadest, kus
välismaistel firmadel on küll
osalus, kuid ikka koos Valgevenega. Näiteks Belswisspank ja Belrusspank. Puhtalt
välismaiseid panku meie nägema ei juhtunud. Riik pole
neid sisse lasknud.
Minski tänavatel ja kogu
Valgevenes sõidavad lääne
autod, nii sõidu- kui veomasinad. Kuid autopark tundus
hinna poolest ühtlasem, kui
meil. Väga kalleid autosid on
seal vähem. Kauplustes on

olema, kuid otsustatud pole
veel midagi.
Korterid on erastatud, aga riik
maksab 2/3 kommunaalkuludest ja korteriomanik maksab

Valgevene president Aleksandr
Lukaenka on
osanud normaalselt Valgevene
riigilaeva juhtida
läbi kõikide
keeruliste olukordade ja ikka
ennekõike oma
rahvale mõelda.
1/3 kuludest. Kuuldused riigi
osaluse vähendamisest liiguvad, aga sellega ei kiirustatavat. Enne tahetakse inimestel
palka tõsta.

venes väga palju tehtud rahva
heaks.
Siinkirjutaja hinnangul ei ole
Valgevenel kerge elada väga
erinevate mõjutajate keskel.
Mõjutajateks on Venemaa,
Hiina, Euroopa Liit, USA ja
teised riigid. Nad kõik nõuavad oma huvidest lähtuvalt
väga erinevate vajaduste täitmist. Suur Inimene ehk president Lukaenka on osanud normaalselt Valgevene laeva
juhtida läbi kõikide keeruliste
olukordade ja ikka ennekõike
oma rahvale mõelda.
Noored Valgevenes aga ei
poolda presidenti, sest nende
unelm on minna Ameerikasse,
saada ruttu rikkaks ja olla
niimoodi õnnelik. Siiski Darja,
meie teine giid toonitas lahkumisel järgmist: Meie. noored,
võime oma juhte kritiseerida,
halvustada, aga riik on meil üks
ja kodumaa on üks. Meie hindame, austame ja armastame
oma kodu.
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Startis Keskerakonna kontserttuur
Paneme hääled kõlama!
Keskerakond algatas üle-eestilise kontserttuuri, mille raames saab tutvuda
erakonna kandidaatidega sügisestel valimistel ning nautida mõnusat meelelahutust.
Eri kohtades esinevad nimekad muusikud
 Anne Veski, Heidy Tamme, Eduard Toman,
Mait Maltis. Huumorit pakub Raimo Aas
ning kavas on ka tants. Haapsalust startinud tuur jõuab Võrru, Jõgevale, Valka,
Pärnusse, Narva, Kuressaarde, Põlvasse,
Sillamäele, Viljandisse, Paidesse, Tartusse
ja Väike-Maarjasse.
Prii sissepääs!
Võru Kandles 28. augustil kell 18.00
Jõgeva Kultuurikeskuses 29. augustil
kell 18.00
Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses
30. augustil kell 18.00

Kultuurimajas Rugodiv 1. septembril
kell 14.00
Kuressaare Kuursaalis 13. septembril
kell 18.00
Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses
14. septembril kell 18.00
Sillamäe Kultuurikeskuses
17. septembril kell 18.00
Viljandi Sakala Keskuses
18. septembril kell 18.00
Paide Kultuurikeskuses 19. septembril
kell 18.00
Tartu Hansa Tallis 20. septembril kell 18.00
Väike-Maarja Seltsimajas 21. septembril
kell 18.00
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Nädala juubilar ARVO SARAPUU 60

26. augustil tähistas 60. juubelit Arvo Sarapuu. Teda tuntakse täna söaka ja asjatundliku
Tallinna abilinnapeana, kelle
õlul on ettevõtluse arendamine
ja keskkonnavaldkond.
Minu jaoks on ta esimeses järjekorras meie valda kena kodu
rajanud tubli suure pere isa ja
erakonnakaaslasena hea semu,
kellega oleme Järvamaal palju
koostööd teinud.

Esimest korda puutusin
Arvoga tihedamalt kokku üle
20 aasta tagasi, kui Paides
esimest eraettevõtet asutasin.
Kes siis sel ajal täpselt teadis,
kuidas eraettevõtte käivitamine käib! Eks tuli endal palju
improviseerida ja ametnikele
oma kavatsusi selgitada. Ilma
Arvo kui toonase maavanema
mõistmise ja abivalmi toeta
olnuks oma ettevõtmisele
õigusliku vormi ja raami loomine kulgenud oluliselt valulisemalt.
Aga ega ta üksi mulle abiks
olnud. Maavanemana oli ta
Järvamaal rohkete uuenduste
eestvedaja, seistes jõuliselt
Järvamaa huvide eest. Toonased maavanemad olid ju
ametisse nimetatud kohaliku
rahva mandaadiga, mitte parteide poolt mugavale toolile
määratud parteisõdurid. Eks
siis oli ka inimestel tänasest
suurem vaimustus ajada värskelt vabaduse saanuna kohapealseid asju suure kirega.
Kuigi vahepealsete aastatega

on Arvo juustesse siginenud
halli, pole ma tema tegudes
entusiasmi raugemist märganud. Eestis pole palju inimesi,
kes suudavad ühtviisi läbi lüüa
avalikus teenistuses ja eraettevõtluses.

Peale maavanema kohalt lahkumist 1997. aastal ja pangajuhi ameti proovimist, siirdus
Arvo 1998. aastal koos
väimehe ja lastega eraettevõtlusesse, ehitades nullist
üles ATKO Grupi nime kandva
kontserni, mis täna peamise
tegevusalana teenindab bussiliine mitmes maakonnas,
andes
tööd
sadadele
inimestele.
Ettevõtte tugevus näitab
ühtlasi ka Sarapuude pere
tugevust. Pole lihtne üles
kasvatada ja koolitada
viit last ning säilitada
pere ühtehoidmist ka
siis, kui lapsed on
suured. Ent kõik tema
pereliikmed on ühte
või teist pidi seotud
ATKO Gruppi kuuluvate ettevõtete
juhtimise ja arendamisega.
Keegi
neist ei pea nn
auametit, vaid vanemad ja lapsed teevad
õlg õla kõrval rasket
igapäevast tööd. See
neid üksteisest ei väsita,
sest mööda sõites või
Sarapuude juurest läbi
astudes näen, et nädalavahetusel on pere tihti Mäo lähedal Vodjal koos. Arvol ja abikaasa Kerstil on pidada ju ka

mitmekordne vanavanemate
amet.
Mulle on sümpaatne, et
Rahvarinde ja Järva maavanema ajast päritud hea sotsiaalne närv ja maailmatunnetus ei läinud Arvo ettevõtlusesse siirdumisega
ühiskonnale
kaduma.
2005. aastani

Ma vast ei tee kellelegi liiga, kui väidan,
et Riigikogu XI
koosseisu liikmetest oli Arvo üks aktiivsemaid sõnavõt-

Esinevad:
*Lenna Kuurmaa, Ott Lepland, Ivo linna,
Birgit Õigemeel, Meelika Hainsoo, Marten
Kuningas, Eerik Meremaa, Koit Toome,
Mait Malmsten, Tiit Sukk, Raivo E. Tamm
*Sümfooniaorkester Reaalmazhoor
*Noortekoor
*Reigo Ahvena ansambel
*150 tantsijat
*Ja teised!
Tasuta.
Korraldab Tallinna Kultuuriväärtuste amet

Alates septembrist Meedia Keskpunkt uuel ajal  kolmapäeviti kell 19.15!
1. septembrist algab Tallinna Televisioonis sügishooaeg
ja seoses sellega muutuvad ka suvised saated ja nende
algusajad.
Uudistesaade TÄNA algab nagu varemgi kell 20.00, kuid
kestab nüüd argipäeviti terve tunni, kuni 21.00.
Meedia keskpunkthakkab olema kolmapäeviti kell
19.15 ja ka see saade on pikem, kestes kuni 19. 55.

2005. aastal kandideeris Arvo
juba koduvallas RoosnaAllikul kohalikel valimistel,
kus Keskerakonna nimekirja
saatis edu, mis on kestnud
tänaseni. Sellest ajas alates
oleme Arvoga eriti tihedat
koostööd teinud nii valla,
Paide linna kui terve Järvamaa asju ajades.
Aastatel 20052007 juhatas
Arvo Järvamaa Omavalitsuste Liitu, lisades omavalitsute ühendusele uut
hingamist, kus ei peetud
pelgalt klubilist jututuba,
vaid tegeldi sisuliselt ja
elavalt maakonna arengut
puudutavate küsimustega.
Arvo otsis talle omasel
kombel erakondade üleseid
kompromisse ja algatas
diskussioone, mis kahjuks
sumbusid peale tema siirdumist Riigikogusse. Tuleb
tunnistada, et minu kolleegide seas valitseb palju mugavust.

RAHVA AASTA
Reedel, 30. augustil
kell 20.30 Vabaduse
väljakul Laulvale
Revolutsioonile ja
Rahvarinde 25.
aastapäevale
pühendatud
kontsertetendus
„Rahva Aasta“.
Meenutused viitavad 1988. aastale, mil loodi
eesti rahva ühiseks vabadusvõitluseks koondanud Rahvarinne ning algas Laulev Revolutsioon (Heinz Valgu sõnastatud ajalooline
termin).

oli ta kõrvalt toeks Keskerakonna Järvamaa piirkonna
juhiks tõusnud abikaasa Kersti
poliitilisele tegevusele, kes
aastatel 20052011 pidas energiliselt Paide linnapea ametit.
Usun, et linna arengus neil aastatel tehtud hüppel on osa Arvo
kodusel julgustamisel.

Kordussaade on hilisööl kell 0.20 ja neljapäeval kell
11.30.
Kesknädalal, 28. augustil Meedia keskpunkt
kell 21.15
eetris külalistena Marika Tuus-Laul ja Urmi Reinde,
saadet juhib Heimar Lenk.
Teemadeks meediakäsitlused valimiste eelsest Eestist.

Telli Kesknädal! * Helista 617 77 17 * www.tellimine.ee
* tellimine@expresspost.ee

jaid, kellele läks eriti korda
Eesti elu tasakaalustatud areng.
Nii oli üsna loogiline, et ta oli
kümmekond aastat varjusurmas olnud maarahva kongressi
elluärataja 2010. aastal ja
esimees.
Kodumaakonda on Arvot
jätkunud ka Tallinnas töötamise ajal, olgu Järvamaa
Haigla ja Paide Kultuurikeskuse nõukogu juhtima või
Paide spordihalli nõukogusse.
Olen Arvot kõrvalt vaadates
tähele pannud, et tema edu üks
võti on suhtlemine ja põhjalikkus asjade endale selgeks
tegemisel ning sihikindlus
kavandatu elluviimisel. Temas
on riigimehelikkust. Nagu tal
oli
maavanemana
aega
külameestega põlluveerel peatuda, et ilmaasju arutada ja
probleeme otseallikast tunnetada, on tal olnud aega
Järvamaa Omavalitsuste Liidu
esimehena, parlamendi saadikuna, Tallinna abilinnapeana
ja ka muudes ametites kätt pulsil hoida ja inimestega rääkida.
Arvo Sarapuu kogemused,
töökus, lai silmaring ja avatus
ning inimlik suhtumine on
omadused, mis teda elus
edukalt edasi kannavad.
Õnne juubilarile ja jõudu!
Peeter Saldre
Koduvallavanem
Roosna-Allikult

Williams annab endast muusikas
maksimumi  nagu Savisaar
poliitikas
Edgar
Savisaar Foto: Raepress
kohtus 20. augustil
Lauluväljakul Briti
staari
Robbie
Williamsiga, kes
õnnitles Eesti rahvast taasiseseisvumise aastapäeva
puhul ja kinnitas, et
annab oma parima
Eestimaa tutvustamiseks maailmale.
Savisaar tutvustas
talle Tallinna kultuuriprojekte, eriti
Euroopa kultuuripealinna-aegseid.
Linnapea hinnangul oli Williams südamlik ja tundis siirast huvi Tallinna
ja Eesti vastu. Kohtumine kinnistas veelkord minu ettekujutust temast,
et tegu on tõepoolest vahetu ja endast kõike andva meelelahutajaga.
Artistiga, kes kergesti leiab tee vestluskaaslase südamesse, sõnas
Savisaar. Linnapea kinkis Williamsile sini-must-valge rahvuslipu ja
rääkis lauljale lipu saamisloost. Savisaar lubas teha head reklaami
staari Tallinna kontserdil lindistatud plaadile.
Kesknädala arvates on mõlema mehe puhul tegu omaette klassist tegijatega  mõlemad on maksimalistid ja ning nende edu omas vallas
kõneleb enda eest.
Muide, hämmastas vaid Eesti Päevalehe uudis, nagu oleks Williams
kohtunud ka president Ilvesega. Tegelikult seda kohtumist ei toimunud.
Tallinn.ee, Kn

