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P O L I I T I K A L E H T

NOORED AKTSIOONIDES!
Kesknoored: Energiajook tapab!

Rapla noored mässavad

USAs suri 14-aastane südameklapihäirega Anais Fournier, kes oli juba tükk aega
joonud päevas kaks 0,7-liitrist purki energiajooki.
Möödunud neljapäeval enne Riigikogu istungi algust korraldas Keskerakonna
Noortekogu aktsiooni Vikatimees ulatab energiajoogi.

Eelmisel nädalal kogunesid Rapla Kultuurikeskuse juurde Ühisgümnaasiumi ja Vesiroosi Gümnaasiumi liitmise vastu meelt avaldama kohalikud kooliõpilased ja õpetajad  protestima haridusminister Aaviksoo (IRL) koolireformi vastu.

Riigikogu saadikutele jagati energiajookide ohtlikkust rõhutavaid infolehti ning sünge vikatimees pakkus rahvasaadikutele ka võimaluse
energiajooki maitsta.
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esimesel lugemisel tagasi.

Toom: laste tervis või poliitiline
konkurents?

Sotsiaalkomisjoni aseesimehe Yana Toomi sõnul
oleks Riigikogu pidanud astuma esimese sammu
energiajookide reklaami ja müügi piiramiseks.
Ta arvas, et poliitilise konkurentsi oleks pidanud
kõrvale jätma, sest probleem on tõsine ja terav.
Sotsiaaltöötajad on pöördunud meie poole
murega, et paljud lapsed on energiajookidest
juba sõltuvuses. Osa eksperte peab energiajooke
lausa ohtlikuks, sest laste närvisüsteem ei ole
veel piisavalt arenenud. Kahjuks aga ongi
peamiseks tarbijagrupiks saamas just lapsed ning
noored, kellele on energiajook muutumas sama
tavaliseks kui limonaad, selgitas Toom.
Nii USA-s kui ka mitmes Euroopa riigis on peetud teatud juhtudel energiajookide liigset tarbimist äkksurma sündroomi põhjustajaks, kusjuures äkksurm on tabanud just noori inimesi.
Hetkel uurib Ameerika toidu- ja ravimiamet viit
surmajuhtumit, kus saatuslikuks võis osutuda
energiajoogi joomine, lisab Toom.

Drastilisi näiteid maailmast
Mõned rabavamad näited, kuidas energiajookide
tarbimine on lõppenud surmavalt:
* Iirimaal jõi 18-aastane üliõpilane Ross
Cooney enne korvpallitreeningut ära neli
purki energiajooki ja sellele ei pidanud noore
mehe süda vastu.
* Prantsusmaal leidis aset juhtum, kus suri
18-aastane sportlane, kes oli energiajooki enne

HÄBI-HÄBI!
Endine tippsportlane ja noortele
eeskujuks olev
riigikogulane
Jüri Jaanson
(Reformierakond)
hääletas energiajookide reklaami ja
müügi vähendamise eelnõu vastu.
Sama tegi ka
väikelapse ema
Kaja Kallas
(Reformierakond).
Aktsiooni eesmärgiks oli koputada eelkõige
koalitsioonisaadikute südametunnistusele, et nad
toetaksid Keskerakonna ettepanekut välja töötada tegevuskava lastele ja noortele energiajookide reklaamimise ja müügi vähendamiseks, ütles kesknoorte esimees Jaanus Riibe.
Riigikogu kahjuks lükkas Keski ettepaneku juba

korvpallimängu joonud neli purki. Tema
surma põhjuseks märgiti täiskasvanu äkksurma sündroom.
* 31-aastane rootslanna Theresa suri südameseiskumise järel ööklubis, kui ta tantsis pärast
kahe purgi energiajoogi joomist.
Kn

Toompealt tulnud korralduste kohaselt küpseb Raplas plaan liita mõlemad gümnaasiumid ühtse juhtimisega haridusasutuseks, kus Vesiroosi
Gümnaasiumist saaks põhikooli- ja
Ühisgümnaasiumist gümnaasiumiosa.

kahjustab nii Rapla vallas kui ka mujal
Raplamaal elavate noorte huve, kes
soovivad oma maakonna keskuses
keskharidust omandada. RVG lõpuklasside õppuritest suur osa ongi pärit
väljastpoolt Rapla valda  Vigalast,
Kehtnast, Keavast, Järvakandist jne.

VASTUSEIS AAVIKSOO KOOLIREFORMILE:

Ärge lõhkuge meie koole!, Meil on kaks tugevat
gümnaasiumi, mis peavad säilima, Me soovime,
et RVG ja RÜG säiliksid sellistena nagu nad on 
nii nõudis sadakond Rapla Kultuurikeskuse ette kogunenud noort koos oma õpetajatega. Foto: Kalev Kiviste

Kas arvad, et Rapla Ühisgümnaasium ja Vesiroosi Gümnaasium peaksid jääma eraldi toimivateks koolideks, nagu nad praegu on? Kas usud,
et selline on parim toimiv haridussüsteem Raplas ja seda ei peaks muutma?
Kas loodad, et mõlemal koolil säiliksid omad traditsioonid, õpetajad, õpilased ja vilistlased? Miks võtta õpilastelt ära valikuvõimalus? Hetkel on
võimalus valida, kummas koolis õppida soovitakse, kirjutasid nördinud
noored Rapla koolinoorte meeleavalduse Facebooki-lehel.
Kuigi meeleavalduse algatajad
rõhutasid, et asi puudutab linna
mõlemat kooli  Rapla Vesiroosi
Gümnaasiumi (RVG) ja Rapla Ühisgümnaasiumi (RÜG) , võis osalejate
hulgas silmata rohkem RVG rahvast.
Meeleavalduse algatas RVG õpilasesindus, kirjutas kohalik ajaleht
Raplamaa Sõnumid.
Vesiroosi Gümnaasiumi lõpetanuna
ei suuda ma mõista, miks on tarvis see
gümnaasium muuta põhikooliks.
Tõepoolest, veidi rohkem kui 10
aastaga on Rapla vallas õpilaste arv
vähenenud peaaegu 500 võrra. Kuid
Rapla maakond on territooriumilt üks
suuremaid Eestis. Vesiroosi Gümnaasiumi muutmine põhikooliks

Need on noored, kellest paljud Ühisgümnaasiumisse ei mahu, kuid kes
on tublid ja püüdlikud õppijad.
Vesiroosi gümnaasiumi muutmine
põhikooliks on täiesti arusaamatu
olukorras, kus koolireformi käigus
suletakse tõenäoliselt ka Juuru ja
Järvakandi gümnaasium. Rapla
vaatenurgast lähtudes on niisugune
koolireform tõeliselt noortevaenulik.
Suurel osal noortest võetakse võimalus saada head keskharidust oma
kodumaakonnas. Kuhu nad peavad
siis minema? Kas Tallinna, nagu sõidavad iga päev üle 50 km edasi-tagasi
tööle nende vanemad? Või ongi eesmärgiks toota vaid välisfirmadele üliodavat kohalikku tööjõudu? Keskharidusega noor soovib ju elult enamat ega ole nõus end madala tasu eest
kuskil väikeasulas valgeks orjaks
müüma.
Toetan Rapla noorte protestiaktsioone. Head endised kooliõed ja
koolivennad, ärge leppige koolikorraldajate käskude-keeldudega!
Nõudke Rapla vallavolikogu IRLlastest, reformierakondlastest ja
keskerakondlastest liikmetelt otsustavust seista oma maakonna huvide
eest!
Indrek Veiserik
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Rääkimine Silver, vaikimine kuld

Mart Laari
esimese valitsuse
inimkaotused

JAAK UIBU
onkoloog ja mikrobioloog,
tervishoiuministri asetäitja 19891991,
rahvastikuministri nõunik 19981999

Veretu laulva revolutsiooni järel, Mart Laari esimese valitsuse ajal, tabasid

Eestit esimesed inimkaotused.
Päris selge, et tulevaste põlvede ajaloolastele pakub huvi eesti rahva hiiliv
kidumine kahekümnenda sajandi lõpul ja kahekümne esimese sajandi algul.
Kindlasti on märksõnadeks sündimus, suremus, iive ja rahvaarv. Tõenäoliselt
mõnigi teadlane tõstatab rahvastikupoliitiliste otsuste tegemise või puudumise ja nende rakendumise teemad. Kindlasti kaitstakse edukalt väitekirjugi. Täna me veel ei tea, kas need uurimused kirjutatakse eesti, inglise,
vene või soome keeles. Samas  miks mitte uurida juba täna ja eesti keeles?!

Alustame kiretute faktide ja arvandmetega. Või nagu Stalin oli öelnud: ühe

inimese surm on tragöödia, kuid tuhande inimese surm on üksnes statistika.
Kasutame võrguväljaannet Eesti rahvastiku tervis XXI sajandi künnisel,
kolmas väljaanne, 2001. Selle üllitise tugevuseks on, et ta ilmus Riigikogu
sotsiaalkomisjoni heakskiidul. Nõrkuseks on, et sotsiaalkomisjonid on tulnud ja läinud, tänane koosseis väljaandest ei hooli. Aga igaühel on võimalus seda kontrollida ja täiendada ning paremini teha.

KESKMÕTE: Kokku liites lisasurmad ja sündimata lapsed, saame 1993. ja 1994. aasta inimkaotuseks 13 300.

Vabariigi Valitsuse netiportaalist saame kinnituse Mart Laari valitsuse
tegevusajale  21. oktoober 1992 kuni 8. november 1994. Enne seda oli Tiit
Vähi üleminekuvalitsus ja veelgi varem Edgar Savisaare üleminekuvalitsus.

Kui uurime 1993. ja 1994. aasta rahvastikusündmusi, siis lubame mugavuse
huvides väikest kahekuulist nihet statistiliste andmete kasutamisel. Meie
uurimusele oleks olnud käepärasem, kui Mart Laari valitsus oleks ametisse
asunud 1. jaanuaril 1993 ja lõpetanud 31. detsembril 1994, kuid ajalooratast
alati tagasi ei pööra! Kui keegi seda suudab, siis ehk Mart Laar ise  peame
silmas tema comebacki 1999.
Rahvaarv Eestis aastail 19851994 oli ümardatult 1,5 miljonit.

Suremus 1985., 1990. ja 1991. aastal oli ümardatult vastavalt 19,3; 19,5 ja
19,7 tuhat.
Seega platooks võib võtta 19,7 ja sellelt tasandilt hinnata 1993. ja 1994.
aastal suurenenud suremust, mis oli vastavalt 21,2 ja 22,1 tuhat hinge. Niisiis
oli lisasurmade arv kahel aastal kokku 3900. Neist peaaegu pooled langesid
vigastuste ja mürgistuste arvele, mis peegeldab agressiivsuse kasvu ühiskonnas.

Sündimus 1980., 1985., 1990. ja 1991. aastal oli vastavalt: 22,2; 23,6; 22,3

ja 19,3 tuhat. Võttes platooks 1991. aasta sündimuse 19,3 tuhat last, saame
arvutada sündimuse vähenemise Mart Laari valitsusajal. Siis oli elussündide arv 15,1 ja 14,1 tuhat, s.o. sündis 4200 ja 5200 last vähem kui 1991.
aastal, kokku 9400 last. Kokku liites lisasurmad ja sündimata lapsed, saame
1993. ja 1994. aasta inimkaotuseks 13 300 inimest. Kui võtta platooks 1980.
aasta sündimus, oleks inimkaotuseks 19 100 inimest  sama suur nagu tänane
Viljandi linn.

Käsitletud trende ja kaotusi oleme harjunud pidama paratamatuseks. Alles

Mart Laari valitsuse 20. aastapäeva pidustustel paotas tolleaegne sotsiaalminister veidi ust, nimetades tolleaegset valitsust diletantide valitsuseks.
Kindlasti on Marju Lauristinil õigus. Rahvastikupoliitika sõnastamisest ja
vastumeetmete otsimisest polnud sel ajal veel juttugi. See teema algatati
alles Mart Siimanni vähemusvalitsuse ajal, mis oli liiga nõrk rahvastikuminister Andra Veidemanni ettepanekute tagasilükkamiseks. Kui Mart Laar
sai 1999. aastal taas peaministriks, oli tema esimesi samme Andra Veidemanni
ajal tehtud töö ja algatuste tühistamine.

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

katsel kavaldas partei poliitikakauged noored üle
ja kõrvaldas kavandatava piketi lausvalega, et
hakkab ise endale meelt avaldama  liberalismi
toetuseks. See andis omakorda põhjuse reformikate
üle naerda ja neid mõnitada. Rahul on Vox Populi
saatejuhid ja nädalalõpu poliitkommentaatorid 
keegi pole Reformi üle ilkumist ära keelanud!
Meikarist on saanud kõige selle tulemusena märter.
Allan Alaküla küsis eelmisel nädalal Tallinna
Televisiooni Meedia keskpunktis, et kogu
retoorika taustal on kõigil ära ununenud
põhiküsimus  kelle raha Meikar erakonna kassasse toimetas? Kas ja kes võib kindel olla, et see polnud
FSB ega muu idaraha? Samasisulist küsimust kordas SDE
juht Sven Mikser Vikerraadio opositsioonitunnis. Vat selle
raha päritolu koha pealt tundub ka Kesknädalale, et
rääkimine on Silver (ingl hõbe), vaikimine  kuld.

Nelli Teataja: Kallas ja Savisaar peavad läbirääkimisi
Nädalaleht Nelli Teataja sahistas 21. oktoobril, et Keskerakonna esimees Edgar Savisaar ja Euroopa Komisjoni
asepresident Siim Kallas (pildil) on pidanud salakohtumisi.
Seda, et nad on kokku saanud, teavad nii
mõnedki, aga miks ja milliste tulemustega  selle
kohta on teadjaid väga vähe. Seepärast levivadki
kuuldused, mis ei tarvitse ka täiesti tuulest võetud olla, kirjutas Nelli Teataja.
Ajalehe sõnul pole must kass läbi jooksnud mitte
üksnes valitsusparteide vahelt, vaid ka oravate
suhted isekeskis on juba pikemat aega pingelised.
Kõigil, kaasa arvatud Kallas, on Ansipist villand.
Kasvõi juba sellepärast, et selmet VEB Fondi asi
vaikselt ära klaarida, hakkas Ansip tavapäraselt
ülbama ja tõmbas sellega tule kõigi endiste
keskpangajuhtide, kaasa arvatud Kallase peale, teab Nelli.
Nädalalehe väitel on võimalik, et Kallas on valmis ka
Savisaarega taas diili tegema, et Ansipist lahti saada ja kodu-

partei täiesti käestläinud suhe IRL-iga ära lõpetada. Sahina
kohaselt plaanib Kallas uude Kesk- ja Reformierakonna
koalitsiooni paigutada oma asehalduri Brüsselis  Henrik
Hololei.
Kunagises Laari valitsuses hoidis Hololei lühikest aega (2001 lõpust 2002 alguseni) majandusministri portfelli. Nelli Teataja teab, et Hololeid
olla viimasel ajal Kallase kabinetis treenitudproovitud. Kui ta leivaisa tahab pärast eurovoliniku staatuse lõppu end Kadrioru lossis sisse
seada, siis kuluks Hololei-suguse valitsusjuhi abi
Kallasele marjaks ära, spekuleeris ajaleht.
Kesknädal lisab omalt poolt juurde, et siin pole
midagi sahistada. Sest see ei ole ju mingi saladus,
et Kallas ja Savisaar on pidanud läbirääkimisi.
Kallas käis sel suvel Hundisilmal Savisaarel külas ja nad
olidki mõnda aega koos. Peale selle on teisigi reformierakondlaste juhte, keda aeg-ajalt Hundisilmale kutsutakse.

Keskerakond pakub tervishoiu rahastamiseks 110 miljonit eurot
Keskerakondlased pakuvad tervishoiu rahastamiseks oma
lahendust. Eelmisel nädalal andsid nad Riigikogus üle
seaduseelnõu, mis võimaldaks tervishoiuasutustel saada
sisendkäibemaksu tagastust.
On ilmselge, et tervishoiusüsteem vajab täiendavat rahastust, ütles eelnõu üle andnud Viktor Vassiljev Siinkohal
paneme taaskord õla alla ja teeme ettepaneku kehtestada
tervishoiuteenustele 0% käibemaks. See võimaldaks
haiglatel saada käibemaksu tagastust.
Haigekassa nõukogu liige Vassiljev rõhutas, et eelnõu jõustumisel jääks haiglatele selliselt eelarvesse alles 36 miljonit
eurot. Käibemaksutagastusest saadav raha võimaldaks teha
investeeringuid tervishoiusüsteemi parendamiseks ning

näiteks residentide töö paremaks tasustamiseks, mis omakorda hoiaks tulevased arstid kodumaal.
Juba 8. oktoobril esitasime Riigikogule otsuse eelnõu, mis
tegi ettepaneku suunata 20% alkoholi- ja tubakaaktsiisist
otse Haigekassa vahenditesse. Sellest saaksime sinna täiendavad 74 miljonit eurot, meenutas Vassiljev. Seega oleks
Keskerakonna ettepanekute abil võimalik tervishoiusüsteemi saada täiendavad 110 miljonit eurot, mis oleks praeguses olukorras kahtlemata suureks abiks.
Hetkel on tervishoiuteenused käibemaksuvabad, mistõttu ei
ole haiglatel võimalik ostetud meditsiiniseadmetelt käibemaksu tagasi küsida.

HIIBUSE NÄDAL
LEGENDAARNE RAHAMANIPULAATOR
ILLUSIONIST KALEV LILLO (EAS)
MAKSIS OMA ÜLEMUSELE HALVA
TÖÖ EEST SUURE PREEMIA

Kalev Lillo

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

Silver Meikari (pildil) teekond a la Puhastus ja
eriti selle jätkuv kajastamine peavoolumeedias
äratab tõsist tähelepanu. Kui vanasti oli mõne
erakondlase pea maharaiumine meediale signaaliks, et nüüd tuleb vait jääda (vrdl näiteks Kalle
Laaneti jmt väljaviskamist oma varasematest
erakondadest), siis Meikari puhul kära aiva laieneb.
Seega kuskil on Reformierakond oma arvestustes
tõsiselt mööda pannud. Esiteks, rahvas ei ole
reformikate peale isegi mitte pahane, vaid lausa
naerab neid. Teiseks, mitte keegi ei usu valitsuse
eliitpartei ämmajutte, vaid nendest on saanud juba
ämmatossujutud. Kolmandaks, kirgastunud on loominguline noorsugu, kelle initsiatiivil kirjutati reformipartei kontori seinale Jäta sularaha postkasti! ja nool suunati seinal
olevale postkastile. Ka on noored tahtnud minna Tõnismäele
oravaerakonna büroo ette mässama, kuid vähemalt esimesel

Fotod Indrek Veiserik
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Reformierakondlik muundatud tõde
Riigiprokuratuuri otsus lõpetada Reformierakonnale
annetamise skeemide uurimine oli ettearvatav 
ükski ametnik ei hammusta teda toitvat kätt ja valitsuskriis pole riigiasutuste huvides.
VIRGO KRUVE

Kriminaalasja nr 2700000071
lõpetamise määruses kirjutas
Heili Sepp 15. oktoobril, et
tunnistajate kahtlustamiseks
või süüdistamiseks valeütluste
andmises alus puudub.
Seega olid Silver Meikari ja
teiste tunnistajate väited tõesed, kui nad rääkisid enda osalemisest teadmata päritoluga
sularaha vormistamises erakonnaliikmete annetustena.
Rohkem kui neli kuud kestnud
uurimise lõppdokumendis kirjeldatakse süsteemi, mille järgi
parteile annetajateks said inimesed, kel puudusid selleks
soov ja rahalised vahendid.
Nii saabki lugeda, et enne annetamist samas väärtuses sularaha oma kontole sisse maksnutel või sõbralt/sugulaselt
ülekande saanutel oli seifis/teisel kontol/kapis/teisel
pangakaardil või pere eelarves
kuni paarsada tuhat krooni va-

ba raha, mille nad siis Reformierakonnale viisid.
Pika ajavahe tõttu polnud objektiivsete tõendite kogumine
enam võimalik, ja menetlus
lõpetati.

Muundatud tõde

Silver Meikari tõde erines
Kristen Michali tõest. Esimene
väitis, et annetas Kalev Lillo
käest saadud raha erakonnale,
teine väitis need tema valimiskampaania kuludeks (22.05.
2012 ETV AK kell 21).
Ülekuulamisel eitasid Kristen
Michal, Kalev Lillo ja Priit
Kallakas kahtlustusi annetusskeemides osalemises, Kalle
Palling aga keeldus ütluste andmisest.
Kahtlustatav Michal on justiitsminister ja tema jätkamist
kaitses põhiseaduse § 101, mis
ütleb: Vabariigi Valitsuse liiget saab kriminaalvastutusele
võtta ainult õiguskantsleri ettepanekul Riigikogu koosseisu

enamuse nõusolekul. Michal
teadis, et parlamendi enamus
lepib muundatud tõega ega lase
menetlust süüdistuse esitamiseni viia.
Tõe ja vale kõrvale on tekkinud
reformierakondlik muundatud
tõde. See on olukord, milles
sisalduvad tõe riismed (annetuse teinute nimed), kuid kõik
ülejäänu on vale. Selles kahtlemine toob kaasa isiku ründamise ja tema usaldusväärsuse languse, nagu on võinud kogeda Silver Meikar.
Aga see võib viia ka kohtuhagini, nagu juhtus ajalehega
Äripäev pärast seda, kui oli
kirjutanud OÜ Fidenter poolt
Reformierakonna propagandatrükiste väljaandmisest. Kuigi
suurem osa väidetest olid tõesed, siis väiksegi osa kohtus
valeks tunnistamine tähendab
muundatud tõe kõnelejate meelest kohtus võidu saavutamist.

Ajaleht uurib, puurib
ja süüdistab

Äripäeva peatoimetaja asetäitja Aivar Hundimägi kirjeldab 21. oktoobri artiklis Vale
abil võimu küljes olukorda,

PROKURATUURI TOEL MUUNDATUD TÕDE: Silver Meikari tõde erines
Kristen Michali tõest. Esimene väitis, et annetas Kalev Lillolt saadud raha erakonnale, teine väitis need olevat tema valimiskampaania kulud. Ülekuulamisel eitasid
nii Michal, Lillo kui ka Kallakas kahtlustusi annetusskeemides osalemises. Palling
keeldus ütluste andmisest.
Väljavõte prokuratuuri määrusest
kus nad [s.t Reformierakond]
üritasid veenda kohut, et Äripäev ei esitanud erakonnale küsimusi nende salapärase äripartneri Fidenter kohta.
Reformierakond sai alles kohtusaalis teada, et toimetuse kä-

Tallinn maailma 21 intelligentsema kogukonna hulgas
Intelligent Community Forum (ICF) valis 21. oktoobril välja 21 maailma kõige intelligentsemat kogukonda. Nende hulka pääses ka Tallinn. Tunnustus on
esimene etapp rohkem kui 400 konkurendi vahelises
jõukatsumises tiitlile Intelligent Community of Year
2013.
Intelligentsemad kogukonnad
on igaüks eeskujuliku majandusarengu näited ning nende
hulka pääsemist peetakse omaette austusmärgiks. Tallinna
linnasekretäri Toomas Sepa
sõnul olid nii Tallinnal kui ka
teistel konkurentidel taotluse
esitamisel ühed ja samad
teemad  innovatsioon ja
tööhõive , mille põhjal neid
hinnati ning võrreldi teiste
kogukondadega. Samas innovatsioon ja tööhõive on protsessid, mis on nii mõneski

aspektis omavahel vastuolus.
Innovatsioon seab üldjuhul
eesmärgiks toota väiksema
töötajate määraga suuremat
hulka kvaliteetset teenust või
kaupa. Tööhõive peaks aga
tagama maksimaalsel määral
töökohti ja vähendama tööpuudust, märkis Sepp.
Oma taotluses kirjeldati programme ja kavasid, mis on
loonud reaalse aluse innovatsioonile Tallinnas, sh IT
Akadeemia loomise initsiatiivi, Eesti riigi infoühiskonna

arengukava aastani 2013+,
Tallinna innovatsiooni strateegiat jt.
Tööhõivest rääkides ei saanud
mööda minna majanduskriisi
negatiivsest mõjust Tallinna
tööhõivele, kirjeldades samas
ka linna poolt astutud tegusaid
samme tööpuuduse mõjude
leevendamiseks, sh programmi
Tallinn aitab. Tallinna Tehnikaülikoolis käivitati samal
ajal mitu täiskasvanute täiendõppe kursust, mis andsid tööta
inimestele võimaluse alustada
uutelt stardipositsioonidelt,
lisas Sepp.
Tallinna on ka varem tunnustatud  aastatel 20072010 valiti Tallinn nimekirja Seitse
Esimest Kogukonda. Viimased
kaks aastat pole aga kogukon-

dade vahelisest jõukatsumisest
osa võetud.
Intelligentsete Kogukondade
Liit (ICF) on mittetulundusühing, mis liidab intelligentseid kogukondi kogu maailmas. Organisatsioon tutvustab liikmeskogukondade saavutusi kogu maailmas, arendab liikmeskogukondade avaliku ja erasektori juhtide vahelisi vastastikku kasulikke suhteid, töötab välja uurimisprogramme, aitab kaasa kogukondade rahumeelsele arengule ning püüab tagada parimaid viise kogukondade infotehnoloogiliseks, innovaatiliseks ja dünaamiliseks arenguks.
Raepress

IRL ja Reform asuvad üksipulgi tuvastama süvavaeseid lapsi
Eesti Vabariigi algusest 1990-ndatel on olenemata
valitsustest peetud tähtsaks iga riigile sündinud last.
Näiteks mitmekordne Keskerakonna sotsiaalminister Siiri Oviir on pidevalt rõhutanud, et riik ei tohi lastel vahet teha ja peab andma signaali, et iga sündinud uus kodanik on oodatud ja riigi poolt märgatud.
Nüüd ollakse põhimõtteliselt valimas teist teed.
Lisatoetusi hakkavad saama vaid süvavaesuses
elavad lapsed, ja seda vaesustaset peab tõestama
läbi dokumentide kadalipu.
Eelmisel nädalal saatis Riigikogu sotsiaalkomisjon täiskogu istungile peretoetuste
tõstmise eelnõu, mille algatasid Reformierakonna ning
Isamaa ja Res Publica Liidu
fraktsioon. Eelnõu muudab
riiklike peretoetuste seadust,
sotsiaalhoolekande seadust
ning tööturuteenuste ja -toetuste seadust (294 SE).
Komisjoni esimees Margus
Tsahkna (IRL) märkis, et eelnõuga soovitakse eelkõige
leevendada nende perede olu-

korda, kes elavad sügavas vaesuses, ja lisas, et vajaduspõhiste peretoetuste süsteemi
rakendamise kõrval nähakse
ette ka universaaltoetuste tõus
alates pere kolmandast lapsest.
Allpool suhtelist vaesuspiiri
elavate lastega perede toetusi
tõstetakse kahes etapis järgmiselt: alates 2015. aastast
hakkab ühe lapsega pere saama
lisaks juba praegu makstavatele peretoetustele toetust
19,18 eurot (alates 2013. aasta
1. juulist 9,59 eurot) ning kahe

ja enama lapsega pere 38,36
eurot (alates 2013. aasta 1.
juulist 19,18 eurot) pere kohta.
Alates 2015. aastast tõstetakse
kõigi kolme ja enama lapsega
perede kolmanda ja enama lapse toetus seniselt 57,54 eurolt
95,9 euroni (alates 2013. aasta
1. juulist 76,72 euroni kuus).
Kolmikute ja suurema arvu
mitmike sünni ühekordne sünnitoetus tõstetakse alates 2013.
aasta 1. juulist 1000 euro peale
lapse kohta ehk kolmikute ühekordne sünnitoetus on eelnõu

kohaselt 3000 eurot, nelikutel 4000
eurot jne.
16-aastastele ja
vanematele põhikooli lõpetajatele
kehtestatakse erisäte, mille kohaselt
makstakse peretoetusi edasi ka
suvekuude juuli
ning augusti eest.
Eelnõu sisu tutvustanud sotsiaalkomisjoni liige Maret Maripuu rõhutas, et neid lisanduvaid toetusi nagu vajaduspõhist
lapsetoetust ja eelnõuga lisanduvat osa  kolmanda ja enama
lapse toetust  ei lisata toimetulekutoetuste arvestamisel
sissetulekute hulka.
Opositsioon (KE ja SDE)
vajaduspõhist laste eristamist
toetuste maksmisel ei poolda.
Riigikogu pressitalitus, Kn

sutuses oli valet paljastav salvestatud intervjuu ja et nad ise,
s.o reformierakondlased, olid
esitanud kohtule muundatud
tõde.
Äripäev pani üles lõksu  ei
avaldanud kohe kogu infot, mi-

da teadis,  ja Reform läkski
lõksu.
Võib kindel olla, et Meikari ja
Fidenteri ümber toimunu on
praeguseks lõppenud ning
muundatud tõde päästab Reformierakonda ka edaspidi.

Terased mõtted:
Silvergatei skandaaliga on
Eesti taassisenenud postsovetlikku ruumi. Meil ei ole
enam põhjust väita, et asjad
on mitte üksnes paremini,
vaid oluliselt, sisuliselt teisiti kui Venemaal, Ukrainas
või Armeenias.
Endine Tallinna Ülikooli rektor REIN RAUD (Eesti
Päevaleht, 29. oktoober)

***
Peaksime kõik meedikuile
suure tänu ütlema, et nemad riikliku mädapaise
avamisele asusid. Kindlamalt ja seni edukamalt kui
varasemad streikijad. Aga
eks neil on ju ka skalpell!
Vaid ühte ma ei mõista. Kus
on eestlaste ametiühingud
ja nende keskliit? Kus on
töötegijate liidri Harri Taliga hääl?
Riigikogu liige ja TTV saatejuht HEIMAR LENK oma
blogis 21. oktoobril.

***
Aga meil on 1015 aasta
jooksul avalikkusele tekitatud teatav Pavlovi refleks, mis tingib, et täiesti
irratsionaalselt usutakse,
nagu oleks meie valik
Venemaa või Euroopa Liit,
andmata endale aru, et
nende kahe asja vahel
käib hoopis ja.
Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna juhatuse liige
MARTIN HELME Postimehe arvamusportaalis
23. oktoobril.
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Apteek Eestis  tervishoiu
või äri teenistuses?
Meil on valik: kas oleme selle poolt, et alles jääksid maal väikesed rohupoed,
mille pidaja on umbes 350 euro eest kuus töötav kõrgharidusega proviisor, kes
on aastaid vastu tulnud perearsti ja valla palvele kuidagigi vastu pidada; või
anname rohelise tee nn ketiapteekide vohamisele kaubanduskeskustes, äritänavatel ja turismiatraktiivsetes kohtades, kus neid on niigi üleliia.
MARIKA
TUUS-LAUL
Riigikogu liige

Eestimaal on umbes
50 kohta, kus täna
töötab veel perearst,
kuid apteeki enam
pole. Võimsad apteegiketid ja nende
ärimeestest omanikud ei vii oma
apteeke ääremaadele, sest seal ei liigu
raha. Küll tõmbaksid nad maakohad tühjaks
erialasest tööjõust, mis viib maa-apteekide sulgemiseni.
2005. aastal võtsime Riigikogus vastu piirangud takistamaks apteekide massilist koondumist linnadesse. Esmase muudatusettepaneku
tegija olin tol korral ma ise. Statistika näitab,
et sellest alates on maa-apteekide sulgemise
tempo aeglustunud. Linnades on suletud 34
apteeki, maal 20. Eelmisel aastal vähenes maaapteekide arv ainult ühe võrra; seega on piirangud hakanud eesmärki täitma.

Ärindus ei talu piiranguid

Aastate jooksul on oi kui palju tahetud neid
piiranguid kaotada! Kord on seda üritanud
Konkurentsiamet, kord Riigikontroll, kord
õiguskantsler. Piirangute vastu algas kohe
ärimeeste võitlus. Välismaised apteegiketid on
lubanud piirangute säilimisel koguni Eestist
lahkuda. Küsimus jõudis Riigikohtusse, kes
veelkord kinnitas, et piirangud on seaduslikud.
Õiguskantsler toob piirangute kaotamise
põhjuseks, et need kahjustavat konkurentsi ja
ettevõtlusvabadust. Ons ettevõtlusvabadus
ühiskonna ülim väärtus? Kas inimese tervis
polegi tähtis? Õiguskantsler toob koguni paralleeli taksoteenuste, toitlustuse ja restoranidega! Kuid apteegiteenus pole sama, mis saiapätsi või saapapaari müük!
Nii Riigikohtu kui ka Euroopa Kohtu otsuste
põhjal on tervisekaitse ettevõtlusvabadusest
prioriteetsem põhiõigus, mida ülemäärane
konkurents võib tõsiselt kahjustada, halvendades ravimite kättesaadavust maal ning viies
apteegiteenuste kvaliteedi alla ka linnades.
Ravimimüük ei ole tavapärane kaubandus, kuna ravimi hinnale konkurents märkimisväärselt ei mõju  hinnad sõltuvad ennekõike riiklikest juurdehindluse piirmääradest, riigi ja
tootjate vahelistest hinnalepetest ja Haigekassa ravimihüvitistest.
Sarnastele järeldustele jõudis näiteks Austria
Terviseinstituudi ja Taani Apteekide Ühenduse
märtsis valminud uuring. Ka selles leiti, et turg

üksinda ei reguleeri ravimikaubandust ja vaja
on säilitada riiklik kontroll.

Euroopas kehtivad piirangud

Apteekide asutamise piirangud kehtivad Austrias, Belgias, Horvaatias, Prantsusmaal, Kreekas, Ungaris, Itaalias, Lätis, Luksemburgis,
Maltal, Portugalis, Rumeenias, Sloveenias ja
Hispaanias. Vaba pole see ka Soomes, Poolas,
Taanis, Küprosel, Saksamaal. Ka Euroopa
Komisjon on loobunud apteegisektori liberaliseerimise nõuetest ning sulges novembris
2011 kõik rikkumismenetlused.
Piiranguid kaotades lähtuksime iganenud
seisukohtadest. Näiteks Ungaris kaotati
2006. a. apteekide asutamise piirangud, misjärel elanikkonna ravimitega varustamine halvenes, ning oldi sunnitud piirangud taastama.
Sama juhtus hiljuti Rootsis.

Proviisor pole viinerimüüja

Kas apteegiteenus on tervishoiuteenus või äriteenus? Kas Tartu Ülikooli haridusega proviisor-rohuteadlane on tervishoiutöötaja või on
ta poodnik nagu näiteks viinerimüüja? Vastus:
Eestis ei ole apteeker tervishoiutöötaja ja apteegiteenus ei ole tervishoiuteenus. Seetõttu pole
apteegiteenuste kättesaadavus meil ka riigi asi.
Ravimiabist on saanud ravimiäri.
1995. a. korraks võimul olnud Keskerakond
ja selle sotsiaalminister Siiri Oviir piirasid seadusega apteekide omanike ringi. Selleks võis
olla ainult erialatundja  proviisor. Paraku tuli
uus sotsiaalminister Toomas Vilosius, kes
muutis apteegi tavaliseks poeks, äriettevõtteks. Ka oli ettepaneku tegijaks õiguskantsler.
Meie vaidlesime küll vastu, aga nii see paraku
läks  Riigikogu tegi kummarduse äriilmale.
Eestisse tulid võimsad apteegiketid, hulgi- ja
jaemüük sulandus kokku, apteeker pandi sõltuma ravimifirmadest. Ravimivalik oli ette
määratud ja orienteeritud kasumile. Palk apteegis hakkas sõltuma läbimüügist. Inimeste
ravimine polnud enam prioriteet.

Muuta tuleb riigi ravimipoliitikat

Maa-apteeke päästaks ainult kardinaalne muutus riigi ravimipoliitikas. Apteegiteenus tuleb
tuua ärist tagasi  tervishoiuteenuseks. Ja selles
olukorras on täna kehtivad piirangud riigi jaoks
kõige odavam meede maa-apteekide toetamiseks, sest kulud kannab apteegisektor ise. Kui
aga asutamispiirangud on kaotatud, mistõttu
kaovad ka maa-apteegid, siis apteegivõrgu
taastamine ei ole Eestile enam tulevikus
majanduslikult jõukohane.
Või hakkavad liberaliseerimise nime all säästumarketis ravimeid müüma sealsed müüjad?
Keskerakond sellist arengut ei toeta.

Kiri Arstide Liidu siselistist
Head kolleegid!
Lootus, et pärast kaklust rusikatega ei vehita,
läks luhta, ja pean laupäevasel päeval (27. okt.
 Toim.) selgitama teile teemat: solvunud sotsiaalministri sigadused streigi sabas.
Ajakirjandus levitab Hanno Pevkuri sõnu, et
arstide streigi tõttu peavad patsiendid hakkama
maksma suuremat visiidi- ja voodipäevatasu.
Selline jutt on sula vale.
Arstide Liit ja Tervishoiutöötajate Kutseliit
tegid 12. okt. pressiteate, et oleme patsiendilt
rohkem raha küsimise vastu, kuna see halvendab arstiabi kättesaadavust vaesematele
inimestele. Sama oleme rääkinud Sotsiaalministeeriumis tervishoiu tuleviku ümarlauas.
Läbirääkimistel ega sõlmitud eelkokkuleppes

ei ole käsitletud meie nõudmiste kattena
visiidi- ja voodipäevatasu, raha tuleb haigekassa ja riigi eelarvest. Kui haiglatel jääb raha
puudu, siis jaotamata kasumis on ca 30 miljonit
vaba raha, sealt ei plaanita koormuste ega
palkade jaoks võtta sentigi. Urmas Sule rääkis
haiglate-poolsete variantidena investeeringute
vähendamisest.
Minister Pevkur, kelle tahtmise järgi tehes oleks
streik praegu edasi kestnud, tunneb end kaotajana ja käitub nüüd sellele vastavalt. Eks kaotustega leppimise ja nendest õppimise oskus
tuleb koos elukogemusega.
Dr. Katrin Rehemaa,
Eesti Arstide Liidu peasekretär
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Riigivõim ja massimeedia ei ole
Arstiprofessiooni uuringud aastatel 19952011 aitasid täpsustada arstide professionaalsuse kujunemist, nende identiteedi tugevnemist ja väärtuste muutumist, tööga ja haridusega rahuloleku suurenemist.
Lisaks selgitati pikaajaliste sotsiaal-majanduslike
muutuste mõju arstiprofessioonile. Tegemist on longitud-uurimisega, milles arvestatakse arstide kogemusi ja saadakse olulisi pikaajalisele uuringule omaseid tulemusi, mida saab esitada trendidena.
ALAR SEPP
MD, MA
Tallinna Tervishoiu
Kõrgkooli lektor

Uurimismaterjal koguti postiküsitlustega (1995, 2000,
2005) ja elektroonilise küsitlusega (2011).

osutunud ebameeldivateks
teguriteks vaimne pinge, kirjalike töötoimingute rohkus ja
töökoormus palju enam kui
Soome arstidel, ja seega ka
Soomes töötavatel eesti arstidel. (vt Joonis 3)
Töökoormusega rahuloleku

(98,2%) töötasid arstina (1995
 86,6%), nendest omakorda
62,9% tähtajatu lepinguga
(1995  82,1%).
Valdavale osale (88,3%) Eesti
arstidest on tööandjaks avalik
sektor (1995  93,4%).
Arstide töös realiseerusid väga
või üsna hästi järgmised
tegurid: huvi tehtava töö vastu
(94,2%), hea töökollektiiv
(80,3%), head suhted patsientidega (79,2%), töörõõmu
kogemine (72,9%), arenguvõimalused (72,4%), nähtavad
töötulemused (70,2%).
Uuringuga Arst 2011 selgitati esmakordselt ka arstide

Esimeses uuringus 1995. aastal
(Noor arst 95) olid valimiks
aastail 19821991 diplomeeritud arstid. Viis aastat hiljem
(Arst 2000) küsitleti aastail
19821996 diplomeerituid.
Kümme aastat hiljem (Arst
2005) olid vaatluse all aastail
19822001 diplomeeritud arstid ja kuusteist aastat hiljem
(Arst 2011) olid valimis aastail
19772006 diplomeeritud arstid, sh seeniorid (19771996)
ja juuniorid (19972006).
Tulemused näitavad, et noorte
arstide töökohavalikut mõjutavad varasemast enam spetsialiseerumine, karjääri planeerimine ja õpingute ajast tuttav koht. Suurenenud on nende
noorte arstide osa, kes olid väga
või üsna rahul ameti ja elukutsega ning keda iseloomustas
üldine rahulolu oma tööga. (vt
Joonis 1)
Samas on kasvanud nende
noorte arstide osakaal, kes pole
rahul oma töötasuga. Kui 1995.
a ei võimaldanud erialane palk
perekonna ülalpidamist 13,6
protsendil vastanud arstidest,
siis 2011. a oli töötasuga rahulolematute osakaal juba 53,2%.
(vt Joonis 2)
Töötempo on kasvanud. 2011.
aastal, võrreldes varasemate
uuringutega, juba üle poole
arstidest pidas sagedaseks
ebameeldivaks teguriks oma
ametis vaimset pinget (59,1%),
kirjalike töötoimingute rohkust (47,1%) ja liiga suurt
töökoormust (44,3%).
Võrdluses Soomes töötavate
arstidega (uuring Lääkäri
2008) on Eesti arstide jaoks

poolest jagunesid vastanud
arstid kaheks: pooled pidasid
oma töökoormust parajaks,
ülejäänud hindasid seda liiga
suureks. Umbes kolmveerandil
vastanud arstidest oli töötasu
vähenenud lisatasude kärpimise või kadumise tõttu. Ühel
kolmandikul arstidest oli töötasu vähendamiseks kasutusele
võetud nn masupäevi. Põhipalka oli vähendatud umbes
neljandikul arstidest.
Rohkem kui pooled uuringus
osalenud arstidest töötasid mit-

välismaale mineku ja seal töötamise põhjusi.

Välismaale mineku
põhjused:
1) palk (79,1%)
2) töötingimused (57,1%)
3) Eesti tervishoiu rahastamine (29,7%)
4) patsientide suhtumine
(24,2%)
5) ajakirjanduse suhtumine
(20,9%)
6) Eestis ei ole töökohta
(12,1%)

Hiljutine töötavate anestesioloogide
kaardistamine on näidanud, et puudu
on 2530% vajalikest arstidest.
Olemasolevatest anestesioloogidest
36 ehk ligi viiendik on 65-aastased ja
vanemad.
mel kohal, mis tähendab suurt
muutust (1995  36,6%).
Arstide tööhõive määr oli väga
kõrge. Peaaegu kõik vastanud

Kasvanud on arstina välismaal
töötanute arv. Arst 2011
alusel oli enam kui iga neljas
(25,9%) vastanutest töötanud

Stenbocki maja lustib, kui all orus
Dr VIKTOR VASSILJEV kommenteerib 25. oktoobril
sündinud arstide streigi peatamise kokkulepet:
Kuulates ja lugedes viimaseid
uudiseid, selgub üht-teist ja
ilmselt homse päeva jooksul
veel nii mõndagi. Kõigepealt,
et Haigekassas on palgatõusuks ette nähtud vahendid
planeeritud ikka kaheks aastaks, nii nagu Pevkur ütles 
et see on viimane pakkumine,
millest ei taganeta. Nüüd siis
lükati Haiglate Liit tanki, et
streigi lõpetamiseks lubatud
palgatõusust poole maksavad
haiglad. Millest maksavad,

pole selge, haiglate rahalised
vahendid tulevad enamasti
Haigekassast. Kui haiglad
peavad palgatõusuks vahendeid leidma mingite seesmiste
reservide arvelt, siis nendeks
on kas patsiendi omaosaluse
tõus või Haigekassalt saadavate vahendite eest ettenähtust
väiksemal hulgal teenuste osutamine.
Ühel juhul teenused patsiendi
jaoks kallinevad, teisel juhul
järjekorrad pikenevad. Saab
olema just nii, nagu Pevkur on
lubanud  streigi tulemusel
väheneb arstiabi kättesaada-
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e täitnud noorte arstide lootusi
arstina välismaal (1995. a.
uuringus Noor Arst 95 oli
neid 10,2%) ja enam kui iga
kolmas (37,4%) kavatses seda
teha (1995  6,6%). Seega on
arstide rahvusvahelistumine
arenenud väga kiiresti ja järjest
rohkem arste on valmis välismaale tööle minema.

Soome arstidega on Eesti
arstide väärtustamine nende
ringkondade esindajate poolt
palju madalam. Väga suur
erinevus on massimeedia esindajate poolses väärtustamises
 isegi 21%. (vt Tabel 1)
Lõpuks tahan esitada näite

Uuringute alusel saab öelda, et
arstide kutsekindlus on 18 aasta
jooksul kasvanud, sh on suurenenud oma ameti, elukutse ja
tööga rahul olevate arstide
osakaal. Samas on kasvanud ka
arstide tööga seotud vaimne
pinge, töökoormus ja rahulolematus palgaga.
Eestis on kasv olnud oluliselt
kiirem kui võrdlusuuringu sihtmaaks olevas Soomes. Jätkuvalt on suurenenud välismaal
töötanud ja seal töötada kavatsevate arstide osakaal. Välismaale minnakse eelkõige palga
ja töötingimuste pärast. Ressursside raiskamine on see, et
enam kui iga kümnes arst
kavatseb Eestist lahkuda töökoha puudumise tõttu.

meie anestesioloogide eluolust. Nad töötavad kahes
operatsioonitoas, kolmes haiglas  selline ongi anestesio-

Peab kahjuks nentima, et
arstide arvates ei väärtusta
nende tööd järgmised ringkonnad: riigivõimu esindajad
(RIV), kohaliku võimu esindajad (KOV) ja massimeedia
(MM) esindajad. Võrreldes

loogi argipäev. Toetudes Veiko
Herodese (EDAA, FRCA) ja
Indrek Rätsepa (EAS president) uuringutulemustele, on
hiljutine töötavate anestesioloogide kaardistamine näidanud, et puudu on 2530%

vaja minevatest arstidest.
Olemasolevatest 36 ehk ligi
viiendik on 65-aastased ja
vanemad (vanim 75-aastane!).
Sotsiaalministeeriumi arstide
register on väga ebatäpne.
Selles on näiteks andmed 315
anestesioloogi kohta, ehkki
tegelikult töötab 201 arsti 
vahe tervelt 36%.
Kuidas on selline andmete
lahknevus võimalik? See register sisaldab ka välismaale
lahkunuid, samuti osaliselt
välismaal ja erapraksises töötavaid arste. Vahe on ca kolmandik  seega on kõik koormuskalkulatsioonid valed!
Lisaks lahkus eelmise aasta
seisuga välismaale 7 noort
karjäärile ja arenguvõimalustele mõtlevat anestesioloogi,
mis on samuti suureks kaotuseks selle eriala arengule
Eestis.
Me ei tohi unustada tõika, et
perioperatiivsel perioodil ja
intensiivravis on haigete enesekaitsemehhanismid (selge
mõistus, füüsiline jõudlus) pär-

Savisaar: Kes peab
vastutama tervishoiu eest?
Lühendatult Tallinna linnapea Edgar Savisaare kõnest konverentsil
Tervishoiu tervis Tallinnas
Rahvusraamatukogus 22. oktoobril.

Omavalitsustelt

on kõik tervishoiu korraldamisega seonduv ära võetud
 riik korraldab ja vastutab. Ka
perearstiabi
korraldamine
läheb järgmisest aastast Tallinnalt riigile, vaid haiglate
omaniku roll on linnale jäänud.
Järk-järgult on Eestis kujundatud olukord, kus inimesel tervishoiu teemadel on üha vähem
öelda ja arvata. Üleriigilises
meedias on kujundatud pilt, et
ülbed arstid julgevad soovida
palka lakke kruvida ja ainult
tänu valitsuse kindlameelsusele on inimesed veel elus.
Kuidagi kummaline on meedias kuulda valitsustegelaste
väiteid, nagu oleks Haigekassa
endine juht Hannes Danilov
süüdi nii arstide streigis kui ka
tervishoiu alarahastuses, lugeda sellest, et sotsiaalminister
on kangelaslikult teinud kõik
endast oleneva streigi lõpetamiseks ja välja käinud parima
pakkumise. Paremat enam ei
saagi tulla.

Oleme jõudnud

situd ning nende elu ja tervis
on kõige haavatavamas seisundis. Siin võivad järeleandmised kehtestatud standarditele lõppeda surmaga.

Tabel 1. Soome ja Eesti arstide väärtustamise erinevused Soomes (Lääkäri 2008)
ja Eestis (Arst 2011).

patsiendid haiglatega jagelevad.
vus. Pole ka selge, kuidas
peavad käituma tervishoiuteenuste osutajad, kes pole
Haiglate Liidu liikmed  nendel pole mingit kohustust oma
töötajate palku tõsta.
Kokkuvõttes tekib olukord,
kus Haigekassa istub ikka oma
136 miljoni jaotamata kasumi
otsas ja 200 miljonit on kinni
riigikassas, et tasakaalustada
riigieelarvet, aga haiglad
vaadaku, kuidas tulevad toime
ühelt poolt meedikutega ja
teiselt poolt patsientidega.
Stenbocki majast lausa lust
vaadata, kuidas all orus
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pahased patsiendid haiglatega
jagelevad. Divide et impera,
nagu ütlesid vanad roomlased
 jaga ja valitse.
Eks ta ole, elektrituru avamisega korraldatakse mõnevõrra
sarnane trikk. Vaba turg ja
konkurents meie oludes hindu
ei langeta, seda on aastate
kogemused näidanud. Kuigi
rahvale räägitakse vastupidist.
Kui nüüd selgub, et elektri hinnad kargavad lakke, siis lastakse rahvas elektri tootjate,
müüjate, vahendajate kallale,
tõstetakse veel Eesti Energia
juhi palka, et sihtmärk oleks ka

pimedas nähtav, ja kuni riigi
alamad kaklevad, kasseerib
riik ise vastavalt hinnatõusule
suurenenud aktsiisi ja käibemaksu. Nii lihtne see ongi,
kõige suuremat kasu saab
elektrihinna tõusust riigikassa,
nagu ilmselt planeeritigi.
Selleks et riigiaparaati ülal
pidada ilma selle kulusid kärpimata, osaleda EL pankurite
finantspüramiidides ja liputada
Brüsseli sakste ees meie
eelarvet  see ju nii nunnu,
roosa ja tupsudega, viie parima
hulgas.

ambulatoorset abi.

see täidetakse.

Ehitame uusi hooldusravikliinikuid. Aga kas tänane selle
raviliigi vajaja on võimeline
oma piskust pensionist nn
omaosalust tasuma? Äsjaavatud Haabersti Hooldusravikliinikus on hooldusravi
voodikohad, on patsiendid,
kuid mida pole, on kindlus, et
nii vajalik raviteenus meie elanikele 150 hooldusravi-voodikohaga uuel aastal Haigekassa
lepinguga kaetud saab.

Mina soovin,

Tallinna linn

ei suuda veel rahastada täiendavat 150 hooldusravi-voodikohta, mis seaduste järgi pole
ka meie kohustus. Kuid kaalume avada samas kliinikus vajaliku päevahoiuteenuse koos
õendusabiga, püüdes selle
rahastamiseks leida võimalusi
2013. aasta linnaeelarvest.
Tooksin teile veel ühe näite.
Tänase seisuga on kehavälise
viljastamise protseduuri järjekorras üle 400 Tallinna
elaniku. See tähendab vähemalt 400 sündimata tallinlast.
Hetkel on meie linna elanike

tervishoiutöötajate streigi neljandasse nädalasse. Meedia
vahendusel kuuleme
iga päev erinevatest
SAVISAAR:
kohtumistest ja läbirääkimistest, kuidas
streiki
lõpetada.
Tuleb lõpetada niiKahjuks ei räägi
sugune maksupoliikeegi patsientidest ja
sellest, kui paljude
tika, mis tervishoiust
elanike tervisele on
raha välja pumpab.
tekitatud tõsist kahju. Mida nädal edasi,
Täies mahus tuleks
seda haigematele
kasutusele võtta
patsientidele tuleb
kiirabil osutada abi.
Haigekassa kogutud
Inimene on oma
tulem.
kroonilise haiguse
ägenemisega ravilenõudlus kehavälise viljastapääsemist oodanud, aga
mise protseduuride järele
lõpuks muutub haigus kriitisuurem, kui haiglatel on võiliseks. Tallinna keskhaiglatest
malik pakkuda. Protseduurijäi streigi esimesel nädalal AS
dele on järjekorrad. Linnal on
Ida-Tallinna Keskhaiglas ära
mõttes tulla lapsi ootavatele
3722 plaanilist ambulatoorset
peredele appi, ostes tervishoiuvastuvõttu, AS Lääne-Tallinna
teenuste osutajatelt kehavälise
Keskhaiglas 3289 vastuvõttu.
viljastamise protseduure. SeeKorrutades neid arve kolmega,
läbi lühendame järjekordi ja
saame tulemuseks, et 31000
aitame peredel saada soovitud
linnaelanikku ei ole viimase
lapsed.
kolme nädalaga oma terviseVõimulolevad poliitikud lubahädale leidnud lahendust.
sid kehavälise viljastamise
Tekkinud olukorras peab keegi
protseduuri finantseerida riigivastutama. See keegi saab olla
eelarvest, ja esimesel korral
vaid riik oma institutsioonide
antigi selleks kümme miljonit
 Sotsiaalministeeriumi ja
krooni. Seda lubati ka edaspidi,
Haigekassaga, laiemalt kogu
kuid tegelikkuses riigieelarvalitsuskabinetiga. Tervet rida
vest peale valimisi ei makstud
olulisi raviteenuseid ei suuda
midagi ning need kohustused
riik piisavalt finantseerida.
pandi Haigekassale, kes aga
Toon siinkohal mõne näite.
finantseerib hoopis väiksemas
mahus, kui esialgu lubati. Meil
Kui riigi ülesanne
on suured järjekorrad võimaon vältimatu abi tagamine nii
likest tulevastest emadest, kes
ravikindlustusega hõlmatud
tahaksid järgida loosungit
kui ka ravikindlustuseta isikuSaame lapsi juurde!, aga kes
tele, siis hoolitsus viimaste
tegelikult jäävad abist ilma.
kindlustamisel esmatasandi
Püüdsin saada ülevaadet järgarstiabiga on jäetud katteta.
mise aasta suhtes, aga selleks
Oleme Tallinnas võtnud selle
puudub igasugune võimalus.
linna mureks, asutanud statVeksel anti välja; nüüd ootavad
sionaarse ravikindlustuseta
sajad tulevased emad, millal
inimeste osakonna, anname

et Tallinnas sünniksid kõik
need soovitud ja pikalt oodatud
lapsed. Tallinna linn algatab
omalt poolt programmi, mis
võimaldab Ida- ja LääneTallinna keskhaiglatele järgmisel aastal selleks linna poolt
raha eraldada. Kui inimesi saab
aidata, siis ka tuleb neid aidata.
Need asjad ei tohi soikuda.

Streigist.

Vaidlused selle ümber, et
arstidel justkui olevat liiga suur
palk, on kohatud. Sellepärast
et nende vaidluste käigus ei ole
ma kuulnud ühtegi lahendust
selle kohta, kuidas tervishoiutöötajate lahkumist piiri
taha seisma panna. Ei anta aru,
et ajal, kui meie vaidleme,
lähevad inimesed ära. Jutt
kõrgest palgast ei paku lahendusi meedikute väljarände
pidurdamiseks.
Keskerakonna
fraktsioon
Toompeal on omalt poolt esitanud mitu ettepanekut parlamendile ja Haigekassale. Esiteks, tuleb lõpetada niisugune

maksupoliitika, mis tervishoiust raha välja pumpab.
Majanduskriisi ajal tõsteti
ravimite käibemaksu 5 protsendilt 9 protsendile, millest
kõige rohkem kaotasid patsiendid ja kogu tervishoiusüsteem
tervikuna. Nüüd tuleks otsustada, et haiglatel ja tervishoiuasutustel oleks õigus
käibemaksu tagasi saada, ja
mitte ainult ravimitelt, vaid
kogu majandustegevusest. Ka
sellest saaks haiglatele tegutsemiseks lisaraha.
Teiseks, täies mahus tuleks
kasutusele võtta Haigekassa
kogutud tulem. Me oleme solidaarselt kogunud seda raha rasketeks aegadeks. Kas ei ole siis
raske aeg praegu, kui tervishoiutöötajate arv juba viiendat
aastat väheneb? Praktiliselt
kõik Tartu Ülikooli viimaste
kursuste arstitudengid õpivad
soome keelt, ja selleks avatakse
ülikoolis isegi lisagruppe.
Täna räägime siin inimeste tervisest ja tervishoiust. Muret
tundes ja hoolivalt. Asjalikult,
hämamata ja ausalt.
Olge kõik terved!
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Meelepaha süveneb
Viimastel päevadel on hakatud alatihti Videviku toimetusse helistama. Ka on käidud isiklikult talituses ning avaldatud üpris nõudlikult mõtet, et lehetoimetus võtaks ometi midagi ette rahvast
aina kaugemale irduva ning üha enesekindlamaks muutuva valitsuskoalitsiooni, eeskätt reformierakondliku koorekihi vastu.
Ega toimetusel siin muid valikuid peale valitsuse ajast ammugi
maha jäänud, teovõimetu sotsiaalpoliitika leheveergudel kritiseerimise ju polegi, ja seda oleme teinudki, aga Sotsiaalministeeriumist on ministrile suunatud sellealastele küsimustele vastuseks saadetud viimastel kuudel vaid mittemidagiütlevaid
alamastmeametnike kantseliitlikke keerutusi. Et probleemidest
oldavat teadlikud, küsimustega tegeldavat jne. Ent sellest
tegelemisega tegelemisest pole ju pensionärkonnal ei sooja ega
külma.
Aga eakate kannatusekarikas on tõepoolest pilgeni täis saamas.
Sest vajaliku õigusliku hinnanguta jäänud poliitikute mahhinatsioonid toetusrahadega ja erakonna liikmemaksude kogumisele
käegalöömine on süveneva ainelise kihistumise pitsitusi nautivatel pensionäridel ja invaliididel kopsu lõplikult üle maksa
ajamas. Et valitsejad muudkui vilistavad eluterve avaliku arvamuse peale, tuleb selle nörritava asjaloo puhul võtta viimaks
kaalumisele äärmuslik abinõu  avaliku meeleavalduse või
miitingu korraldamine. On ju eakad Videviku eestvõtmisel ennegi
Toompea lossi ette kogunenud ning seal oma seisukohti väljendanud.
Muide, viimati piisas pingeolukorda vajunud ühiskonnas ainuüksi meeleavalduse korraldamise võimalusele viitamisest, kui
puudega inimeste õigeaegselt saamata jäänud toetusrahade tõttu
sügavalt välja vihastatud saamatu sotsiaalminister M. Maripuu
välja vahetati.
Niisiis küsime oma lugejatelt taas: kas meil ei tuleks jälle meeleavalduse korraldamine kõne alla võtta?
Andke meile lähipäevil teada, mida arvate!
Lugupidamisega
Ants Tamme,

Videviku toimetaja

(videvik@videvik.ee, tel 672 0986)

EKP teerull
Ja kes olid ja on ikka need, kes moodustavad selle kuritegeliku rühmituse, mille järjekindla töö tulemusel hävitatakse eesti rahvast ja
tema poolt loodud väärtusi?
Peep Aru  kunagine EKP Viljandi rajoonikomitee sekretär, Harry
Õunapuu  kunagine EKP Rapla rajoonikomitee sekretär, Andrus
Ansip  kunagine EKP Tartu rajoonikomitee sekretär, Mait Klaassen
 kunagine EKP Valga rajoonikomitee sekretär, Tarmo Mänd 
kunagine EKP Hiiumaa rajoonikomitee sekretär.
See refide rida saaks veelgi jätkuda. See on kompartei teerull, mis
praegu järjekordselt rahva tahtest ja soovidest üle veereb. Kas tõesti
ei saa sellest kommuhullusest siinmail kunagi enam lahti?
Äripäeva kommentaariumist
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Sellest riigist ei saa niipea asja
Niisugune oli teema, mida arutati 15. oktoobril Kuku raadios
Vox populi saates. Arvamusi oli
seinast seina ja vahel jäi mulje,
et sissehelistaja kõnelebki lihtsalt selleks, et saab oma häält
raadios kuulda.
Silver Meikari avameelsuse all
mõeldi tema avaldust avalikkusele Reformierakonna
ebaseaduslikus rahastamises.
Mida see avameelsus muutis?
Lühidalt võiks öelda, et muutis
vast küll järjekordselt kindlamaks rahva veendumust selles,
et meie riik oma õiguskaitseorganitega on väga korrumpeerunud.
Kuuldes Heili Sepa selgitusi
selle kohta, kuidas ta üksnes
ühe tunnistaja ütluste põhjal
esitas kahtlustused neljale

isikule, kellest üks on isegi
justiitsminister, siis oli seda
raske uskuda. Meenus Stalini
aeg, kus troikad arreteerisid
ja lasid maha inimesi üheainsa
tunnistaja ütluste põhjal.
Prokuröri selgitused olid uskumatult lihtsameelsed selles
osas, mis puudutas tunnistajate
ütlusi suurte rahasummade
kapist või ämma käest
saamises. Sellise prokuröriga
on küll lihtne. Kui omad musta
raha miljon, siis ütle
prokurörile ülekuulamisel
julgesti, kui raha saamislugu
küsitakse: anti uksekella ja
avasin ukse, kuid ukse taga polnud kedagi, aga maas oli
pakike, mille viisin tuppa  ja
selles oli miljon krooni. No
mille poolest juhtivprokuröri

seletustes sisalduvad rahaannetajate muinasjutulaadsed
lood halvemad olid?
24. oktoobril Reformi juhatuse
otsuse alusel visati Silver
Meikar parteist välja. Nüüd
jääb oodata, kas osutub prohvetlikuks ka järgmine rahva
ennustus selle kohta, et Silver
Meikar pannakse vangi, nagu
tehti Tiit Madissoniga, kes
samuti ju rääkis seda, mida
ei tohtinud rääkida.
RESÜMEE:
Tehti suurt skandaali ja meedia abil kruviti pinged haripunkti. Jäi mulje, et populistlikel kaalutlustel kiirustas prokuratuur kahtlustusi
esitama isegi oma kõrgele
ülemusele, teades, et niikuinii

Suhtekorralduse imelikkusest
Kas on see inseneriasjandus inimhingedes ja
Valitsusel hea ja rahulik. Kristengeit andis
inimeste käitumises? Või hoopiski moodne
oodatud tulemuse ja ainuski inimene (sisimas)
kaageepeelus, mis tunginud ühiskonna
ei kahtle reformikate kaabakluses.
kõikidesse rakkudesse?
Väliselt mängis Emori-asutus rahvale ette
Näib, et meie öeldavalt õhukeses riigis on see
värskeimad parteide reitingud, mille AK kuulusuur ja sajasuine tembutav peletis, kes riiklikult
tas stabiilseteks  Reformil üle 30%, teistel üle
ülalpeetav ja kelle haarmed ulatuvad kõikjale:
ja alla 20 protsendipunkti. Suhtekorraldus misvalitsusasutustesse, meedia toimetustesse,
sugune! Ka järgmise aasta KOV valimiste tuleuuringu- ja reklaamifirmadesse. Loomulikult ka
mused on Suhtekorralinternetti ja paraku ka riigi valimismasinasse,
dus hr Ansipi suu käbi
iseäranis e-valimiste omasse.
juba paika pannud:
Kogu meie elu on üksainus suhtekorraldus,
võidab Reformieramis muutub aina närusemaks. Võibkond!
olla tuleb see sellest, et meie
Kodanikul, müts peos,
suhteid korraldatakse ülalt-,
jääb lõpuks üksainus
mitte altpoolt.
arglik küsimus: kes on
Arstid streikisid
see võimas maapealne
ebaõiglase ja
vägi, kes juhib kogu
küündimatu
masinavärki, paneb
meditsiinipoliivalitsejaile sõnad suhu
tika vastu, muuja võtab lohutuilt viimseas ka oma patsegi lootuse? Vastus
sientide nimel, Ruupor ehk hääletoru kui heli tugevdav ja kuulde- jääb, teadagi, saamata.
kes küsitluste kaugust lisav riistapuu avitab lähimaa-suhtekorOlgu mis on, aga
kohaselt (jälle ralduses, kaugemale kostmiseks läheb vaja elektri- esimene Eesti riik, see
suhtekorralPätsi oma, oli ikka
väelist häälekõvendajat või raadiolainetega ajudus!) ei teagi, pesurit.
palju ausam. Tolle
miks arstid hakRiiklik Propagandakasid streikima. Nõnda ei teinudki üks osa pattalitus oli avalik, effgi kõigile teada  sisemisiente tohtrite toetuseks suudki lahti. Suu teevad
nister Kaarel Eenpalu. Praegune analoog oma
lahti (valitsuse kaitseks) suhtekorraldaja Ivo Rull
osa välja ei mängiks, teisedki rahvateenrid
(AK-s), mingi uuringufirma näitsik Vabariigi
mitte. Võib-olla juhivad Eestit tulnukad?
kodanikes, rahvateenrid Vikerraadios jpt.
Arstid streikisid ja patsientide üle valvas Jumal.
Hans Palkman, Pärnumaa

Kauaks meid veel jätkub?
Ants Metsla Vändra metsast
Pärnumaalt kirjutas 24. oktoobri Kesknädalas: Kolm
korda on Eesti rahvas tõusnud
ja kolm korda langenud.
Viimane langus, praegune,
jätab siiski väikese lootuse.
Missuguse, sellele pole veel
vastanud ükski partei. [---] Mis
kõige ehmatavam  eesti rahva
suurim taandareng pole toimunud võõra võimu all, vaid iseseisev olles. Olgu, oma esimese
riigi kaotasime välisel survel.
Aga ärgem unustagem, et meie
juhid aktiivselt ja rahvas passiivselt aitasid sellele kaasa!
Nüüd, teises iseseisvuses,
oleme 20 aastaga sündimatute
ja väljarännanutena (juba öeldakse  evakueeritutena) kaotanud 200 tuhat eestlast. See on
siis meie iseseisvuse hind!
Keda süüdistada?
Kui on siiski veel väike lootus,
siis peame kindlasti arvestama
sellega, et aeg enam ei oota 

mida rohkem me arenguspiraalil allapoole langeme, seda
raskemaks muutub endise
olukorra taastamine, ehk teisisõnu  kui taasiseseisvumise
alguses oli meil rahvastiku iive
normaalselt plussis, siis nüüdses olukorras, mida aasta edasi,
seda keerulisemaks muutub
meil oma rahvaarvu taastamine. Nüüd isegi siis, kui taastuks positiivne iive, sest vahepeal oleme ikka ilma jäänud
väga paljust, mida kõike tagasi
teha muutub iga päevaga veel
raskemaks.
Teine probleemide probleem
on rahvastiku väljaränne. Seda
on tänaseks kahjuks rohkem
kui sõjakoleduste sunnil. Need
ajad on jäädavalt möödas, kus
võimud vabandasid seda õigustusega, et me ju enam ei ela
raudse eesriide taga  vaba
inimene läheb, kuhu tahab. Nii
võib siiski kiidelda vaid mõni
paljumiljonilise rahvaarvuga

riik, kus ka mõne miljoni kaotsiminek veel riigi jätkusuutlikkust ei ohusta. Aga meie,
väikesed? Pealegi ära lähevad
ju parimates aastates tööjõulised inimesed. Siia jäävad
vaid vanurid, ikka veel vähenev arv lapsi ja sandid...
Soomlased elasid sama murettekitava perioodi üle juba 45
aastat tagasi. Sellest kõigest
kirjutas mõtlemapanevalt Sami Lotila 22. oktoobri Pealinnas  Eesti majandus jääb
Soome omast 45 aastat maha:
Soomlased mõistavad, et
kolimine välismaale on paljudele Eesti peredele ainus võimalus, et elada inimväärset elu
või üldse ellu jääda. [---] Kolimine Eestist ära on see-vastu
kestnud juba aastaid ja tundub
mitte vaibuvat, vaid hoopis
hoogu koguvat. [---] Eesti riik
suhtub kodanike põgenemisse
välismaale absoluutselt ükskõikselt ja tegevusetult.

45 aastat tagasi, kui soomlastel, peamiselt maakohtadest,
tekkis kolimisbuum Rootsi
umbes samadel põhjustel nagu
täna Eestis, võttis Soome riigivõim kohe ette abinõud 
mitte mõne irvhamba poolt
pakutud raudse eesriide ehitamise, vaid meetmed, tänu millele ei tunduks kolimine välismaale nii ahvatlev. Ja riigi
tasemel sekkumine aitas  see
massiline kolimisbuum kestis
vaid 23 aastat ja pooled
soomlased tulid kodumaale
tagasi. Riik sai aru, et mida
rohkem sekkumisega venitada, seda keerulisemaks muutub riigi stabiliseerimine.
Rahva sotsiaalset turvalisust
parandati, tehti suuri investeeringuid, millega loodi uusi
töökohti maale jne.
Meie oleme samade meetmete
ootel, kahjuks aga niipalju aastaid juba. Esmalt tuleks pingutada ja nende elujärge aidata,

kel äraminek juba majanduslikel põhjustel plaanis,  seda
on kordi kergem teha, kui juba
äraläinuid hakata tagasi meelitama. Seda juba katsetatakse,
27 tagasitulijat olevat leitud...
Üks aga on vaieldamatult kindel  Eesti riigi säilimiseks
peame selle probleemi suutma
lahendada. Kõige ehmatavamaks jääbki see, et eesti rahva
suurim taandareng ei toimu
mitte võõra võimu all ega
sõjakoleduste keskel, vaid
rahuajal ja iseseisev olles.
Ja veel on vist vaieldamatult
kindel, et järgmised valimised
võidavad meil need erakonnad, kes pakuvad välja kõige
reaalsema Eesti riigi ja rahva
päästmise plaani. Mitte sõnades või paberil, vaid ka reaalses elus teostatavana.
Udo Knaps. Märjamaa,
Rapla maakond.

hiljem kriminaalasja menetlemise lõpetab. Sellele aitas
kindlasti kaasa ka mõjuvõim,
millele ju justiitsministerlootiski. Pole ju senini ükski
prokurör praagi tootmise
eest vastutanud. Kui see ei
olnud prokuröri praaktöö,
mis see siis oli? Seadusandja
on selle eest hoolitsenud, et
menetlemise tähtaegu pole
ette nähtud ja praagi tootmise eest keegi ei vastuta.
Praagi tootmisega tekitatud
kulud kannab maksumaksja.
Ei sellest riigist niipea asja
saa.
Jaak Laidla Harjumaalt

Valetamisoskusest
Neil, kes on lugenud A.H.
Tammsaare Põrgupõhja uut
Vanapaganat, on reformarite
rahapõrgus lihtne orienteeruda:
tuleb valetada, sa lausa pead
valetama! Valetama rohkem kui
oskad! Kui ei oska valetada, siis
pead õppima  mis inimene sa
muidu oled! Ants, see kavalpea,
õpetab!.. Kes aga tahab Jürka
vaimus õndsaks saada ja kahtleb, kas seda valega ikka saavutatakse, teadku, et kogu põrgu
eksisteeribki valedel, et kõike
saab, kui vaid õigesti valetada.
Pääseb isegi Euroliidu pehmetele istmetele, rahapadadest
rääkimata!
Selleks ongi niisugune erakond
loodud. Kes valetada ei oska ja
pole õpivõimeline, see sinna
ei sobi. Sihuke heidetakse välja.
Jaan Vahtra
Tallinn-Pääsküla

Ülirikkalik
tähtpäevakalender
16. oktoobril oli "Maailma
toidupäev" ja järgmisel "Rahvusvaheline vaesuse likvideerimise päev". Kas selliseid tähtpäevi keegi ka tegelikult tähistab? Kui need kaks naljaga
pooleks kokku panna, võiks
öelda, et ühel päeval saab
maailm toitu täis ja järgmisel
päeval saab öelda "Tehtud!" 
vaesus ongi likvideeritud. Kui
asjale tõsisemalt läheneda, siis
toidupäeval võib küll eriliselt
esiplaanile tuua tervislikku
toitu. kuidas aga rahvusvaheliselt likvideerida vaesust, selle
kohta pole head retsepti küll
leida. On inimesel töökoht ja
hea palk, pole tal vaesusega
probleemi. Kel tööd pole ja raha
napib, see on tõesti vaene.
Meil räägitakse, et arenenud
maade vaesed ja töötud väga
kurta ei tohiks, sest pensionid
olevat normaalse suurusega ja
töötu abirahad hoopis midagi
muud kui meil  elatakse palju
inimväärsemalt! Seega  kalendris leidub erinevaid väga
huvitavaid tähtpäevi, mille täit
tähendust ei oska alati aimatagi.
Ilmselt ongi need tähtpäevad
tähtpäevade pärast!
H.K. Pärnumaa,
Tori vallast
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1. november 2012  Eesti
piirivalve loomise
90. aastapäev
Piirivalve taasloodi 22 aastat tagasi
30. märtsil 1990 alustas tööd vastvalitud Eesti NSV Ülemnõukogu. Kinnitati
ametisse valitsus, mille juhiks sai Edgar Savisaar. Ülemnõukogu ja valitsus asusid
otsustavate muudatuste teele. Võeti vastu otsus üleminekuperioodist ja Eesti
riiklikust staatusest. Eesti NSV nimetati Eesti Vabariigiks ja sinimustvalgest sai
riigilipp.
Pärast 15. maid 1990, kui intrite rünnaku
Toompeal lõpetas valitsusjuht Savisaare raadiopöördumise peale valitsust kaitsma tulnud
rahvahulk, moodustati organisatsioon Eesti
Kodukaitse. Hiljem kinnitatud põhikirja kohaselt oli selle ülesandeks korraldada kodanike
vabatahtlikku ühistegevust avaliku korra, ühiskondliku julgeoleku ja turvalisuse tagamisel
ning omandi kaitsmisel. Kodukaitse ülemaks
kinnitati siseminister Olev Laanjärv ja staabiülemaks Andrus Öövel.
17. mail 1990 andis Eesti Vabariigi valitsus välja
määruse nr 96 Eesti Kodukaitse organisat-

piir majanduspiiri valvamise ettekäändel oma
kontrolli alla, moodustati 20. septembril 1990
riigiminister Raivo Vare juhtimisel majanduspiiri kehtestamise komisjon. Kuna majanduspiiri valve teostajana nähti vabatahtlikkuse
alusel komplekteeritud koosseisuga Eesti
Kodukaitset, siis kuulusid Kodukaitse esindajatena selle komisjoni koosseisu Andrus Öövel
ja Henn Karits.
Eestil puudus oma professionaalne piirivalvajate kaader, seda tuli kiiresti hakata ette valmistama. Nii alustaski Tallinnas 1. oktoobril tööd
kursus koondnimega Eesti Piir 1. Kursuse

TALLINNA TV
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KAVA
TÄNA. Nädala kokkuvõte*
Mina, eurooplane 7/11*
Aleksei Turovski lood, 35*
Oma Valitsus*
Kultuurimeeter*
Keskkonnanädal*
Kas tohib?*
Suured helid*
Birgitta festivali telgitagused*
TÄNA. Nädala kokkuvõte*
Mina, eurooplane 7/11*
Aleksei Turovski lood, 35*
Oma Valitsus*
Kultuurimeeter*
Keskkonnanädal*
Kas tohib?*
Info TV
OTSE: Ülekanne Riigikogust
KAVA
TÄNA. Lühiuudised
Tallinna visioonikonverents
Terve tervis*
TÄNA. Lühiuudised
Kaming suun - TTVs
tulekul
Pealinnapilt
TÄNA. Uudised
Kultuurimeeter*
TÄNA. Lühiuudised
Tallinlase tarbeks*
Jõhvi Balletifestival 2012
TÄNA. Lühiuudised
Poliitika õhtukool
Neliteist suurt Paunvere
väljanäitust*
KAVA
TÄNA. Lühiuudised*
Tallinna visioonikonverents*
Terve tervis*
TÄNA. Lühiuudised*
Kaming suun - TTVs
tulekul *
Pealinnapilt*
TÄNA. Uudised*
Kultuurimeeter*
TÄNA. Lühiuudised*
Tallinlase tarbeks*
Jõhvi Balletifestival 2012*
TÄNA. Lühiuudised*
Poliitika õhtukool*
Neliteist suurt Paunvere
väljanäitust*

TEISIPÄEV, 06.11
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07:05

Arhiivifoto: Hilissügis 1990. Kodukaitsjad EestiLäti piiri Mõisaküla
piiripunktis. Foto ka raamatus Leegitseval piiril.
siooni moodustamise kohta. Selleks ajaks oli
ainuüksi Tallinnas registreerunud Kodukaitsesse juba üle kuue tuhande tallinlase. Suve
jooksul loodi ja komplekteeriti piirkondlikud
struktuuriüksused malevate ja divisjonidena

1. novembri 1990. a.
määrusega nr 269
määras Vabariigi Valitsus
kindlaks Eesti Vabariigi
majanduspiiri 27 alalist
kontrollpunkti. Seda
päeva peetakse Eesti
piirivalve taasloomise
päevaks.
üle terve Eesti ning tehti algust Kodukaitse
liikmete väljaõppega.
Sügiseks oli valitsus jõudnud niikaugele, et päevakorda kerkis küsimus piirist kui iseseisva riigi
ühest peamisest tunnusest. Kuna Eesti oli endiselt NSV Liidu koosseisus ja Eesti territooriumil viibis rohkearvuline Nõukogude armee väekontingent, ei saanud juttu olla riigipiirist, vaid
selle kehtestamist hakati ette valmistama
majanduspiiri nime all.
Et Eesti lääne- ja põhjapiiri valvas Nõukogude
piirivalve, siis, eesmärgiga võtta ida- ja lõuna-

lõpetanutest said hiljem esimesed piiripunktide
ülemad ja inspektorid.
15. oktoobril moodustati valitsuse korraldusega
Eesti Kodukaitse koosseisus majanduspiiri
kaitseteenistus, mille juhiks sai Andrus Öövel ja
tema asetäitjaks Henn Karits.
22. oktoobril võttis Eesti Vabariigi Ülemnõukogu vastu majanduspiiri seaduse. 25.
oktoobril läks majanduspiirile esimene
Kodukaitse liikmetest komplekteeritud koosseis ning alustasid tööd kontrollpunktid.
1. novembri 1990. a. määrusega nr 269 määras
Vabariigi Valitsus kindlaks Eesti Vabariigi
majanduspiiri 27 alalist kontrollpunkti. Seda
päeva peetaksegi Eesti piirivalve taasloomise
päevaks. Hiljem selgus, et samal kuupäeval, 1.
novembril 1922, oli asutatud Eesti piirivalve.
Seega möödub 1. novembril korraga 90 aastat
Eesti piirivalve loomisest ja 22 aastat selle
taasloomisest.
Nende sündmuste tähistamiseks korraldas Eesti
Kodukaitse Ajaloo Selts 27. oktoobril Tallinna
Botaanikaaias Kodukaitse ja piirivalve veteranide perepäeva. Vaadati vähetuntud ajaloolisi
videofilme, meenutati Kodukaitse ja piirivalve
ajaloo sündmusi ning veedeti aega koos pereliikmetega.
Eesti Kodukaitse Ajaloo Seltsi juhatuse nimel
Enn Viidu
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KAVA
TÄNA. Lühiuudised*
Tallinna visioonikonverents*
Terve tervis*
TÄNA. Lühiuudised*
Kaming suun - TTVs
tulekul *
Pealinnapilt*
TÄNA. Uudised*
Kultuurimeeter*
TÄNA. Lühiuudised*
Tallinlase tarbeks*
Jõhvi Balletifestival 2012*
TÄNA. Lühiuudised*
Poliitika õhtukoo*
Neliteist suurt Paunvere
väljanäitust*
KAVA
Ülekanne Riigikogust*
Info TV
Kaming suun - TTVs
tulekul *
Pealinnapilt*
KAVA
TÄNA. Lühiuudised
Tallinna visioonikonverents*
Kas tohib?*
TÄNA. Lühiuudised
Luubi all
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TÄNA. Uudised
Ühistegevuse pooltund
TÄNA. Lühiuudised
Helsinki - Tallinn
Mõtleme taas
TÄNA. Lühiuudised
Mõtleme taas jätkub
Miniseriaal. Teise mehe
pea 3/6*
Miniseriaal. Teise mehe
pea 4/6*
KAVA
TÄNA. Lühiuudised*
Tallinna visioonikonverent*
Kas tohib?*
TÄNA. Lühiuudised*
Luubi all*
Linnaosa lood*
TÄNA. Uudised*
Ühistegevuse pooltund*
TÄNA. Lühiuudised*
Helsinki - Tallinn*
Mõtleme taas*
TÄNA. Lühiuudised*
Mõtleme taas jätkub*
Miniseriaal. Teise mehe
pea 3/6*
Miniseriaal. Teise mehe
pea 4/6*

KOLMAPÄEV, 07.11
05:55
06:00
06:05
06:30
07:00
07:05
07:30
08:00

KAVA
TÄNA. Lühiuudised*
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5. - 11. november
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TÄNA. Lühiuudised
Tantsufestival "Vana Toomas
Trofee" 2012 3/4*
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Terve tervis*
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Info TV
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Nädala juubilar HILLARY CLINTON 65

Hillary Clintonil täitus kuuekümne viies eluaasta USA poliitika jaoks põneval ajal.
Viimasel nädalal enne presidendivalimisi USA-s ei ole
selle suurriigi populaarseimaks poliitikuks kumbki presidendikandidaat. Oma populaarsuse tipul on hoopis 26.
oktoobril 65-aastaseks saanud
välisminister Hillary Clinton.
Suurele populaarsusele vaatamata on Hillary Clinton teatanud, et Obama tagasivalimise
korral tema enam samal positsioonil ei jätka. Loobumisi karjääris on sel naisel oma elus ette
tulnud varemgi.
Üheks suureks valikukohaks
sai Hillaryle kui noorele juristile otsus panna enda karjäär
teisele kohale ja abielluda poliitikuambitsioonidega Bill
Clintoniga. Yalei ülikoolis
tutvumise ning abiellumise
vahele jäi Hillary Rodhami
(Hillary neiupõlvenimi) märkimisväärne töö Washingtonis
Watergatei skandaali uurimisel ja USA presidendi
Richard Nixoni tagasiastumisel. Uurimiskomisjoni innuka töötajana jäi Hillary 1974.
aastal silma ka uurimise all olevale Nixonile, kes teda hiljem
meenutas kui tõelist radikaali.
Tõenäoliselt oli meeldejäämise põhjuseks siiski ka
Hillary suur töövõime, mis
pärast Washingtonist lahkumist tõi talle esimese naisena
partneristaatuse Rosei advokaadibüroos. Olles Arkansase
advokaadibüroo partner, teenis
ta kuni abielupaari siirdu-

miseni Valgesse Majja enam,
kui abikaasa Bill, kes 1979.
aastal valiti Arkansase kuberneriks.
1981. aastal kaotas Bill Clinton
tagasivalimisel kubernerikoha, naastes siiski 1983. aastal
samasse ametisse veel üheksaks aastaks. Seda perioodi
mäletatakse Arkansases kui
valimisi, kus valides ühe sai
kaasa teise, poliitiliselt aktiivse
abikaasa. Esipaari kutsuti
meelitavalt  Billary.
Hillary Clinton on viimased
kakskümmend aastat olnud
katkematult kogu maailma
pingsa jälgimise all. Avalike
ülesannete täitmisel on tema
toetust ameeriklaste seas mõõdetud alates 1992. aastast.
Nende kahekümne aasta jooksul on toetus tema tegevusele
kõikunud sarnaselt ameerika
mägedega. Kui ta asus oma
abikaasa kõrval täitma esimese
leedi rolli, oli rahva heakskiit
Hillaryle esimestel aastatel
päris tugev.
See toetus läks tõsisesse langusesse, kui esimene leedi
hakkas tugevalt survestama
Clintoni tervishoiureformi
kava, eesmärgiga kehtestada
kõigile tööandjatele kohustus
oma töötajad tervisekindlustusega katta. Vastased andsid
reformile kiirelt nimeks
Hillarycare ja proua Clintoni
toetus langes tavapäraselt 50
protsendilt 35-le. See võitlus
annab omamoodi võimaluse
tõmmata paralleele tänase
presidendikampaaniaga, kus
vabariiklaste tugevaimaks rün-

Bowlinguvõistlus MTÜ Keskpäev
Bowling Club rändkarikale
"Isa ja Laps"
10. novembril kell 9:30-13:00
KUULSAALI II ja III korrusel Mere pst 6, Tallinn
Paremus selgitatakse individuaalses ja võistkondlikus arvestuses. Võistkonna moodustab
1 isa ja 1 laps. Mängitakse 2 mängu. Isa ja
lapse mõlema
mängu tulemused
liidetakse ja selle
alusel toimub järjestus.
Kuni 10aastased
lapsed saavad juurde mängu kohta 30 punkti,
11-12aastased 20 punkti ja 13-14aastased
saavad juurde 10 punkti.
Isad võivad võtta osa kahe ja enam lapsega,
neile peetakse eraldi arvestust.
Individuaalses arvestuses liidetakse samuti 2
mängu. Eraldi arvestust peetakse isadele ja
eraldi lastele.
Parimatele au ja kuulsus ning neid autasustatakse Kuulsaali meenetega.
REGISTREERIMINE: aare.metsjarv@mail.ee
või telefonil 53 33 73 60
Edastada tuleb mängijate nimed ja vanused.
Maksimaalne võistkondade arv on 36.
Registreerimise viimane tähtaeg on 2. november. Võistluspäeval registreerida ei saa.
Osalejatele TASUTA. On võimalik annetada
Tallinna Loomaaiale jääkarude uue eluaseme
ehitamise heaks.

nakuliiniks on vastumeelsus
president Obama plaanile
üleüldisest tervisekindlustusest, mida tuntakse nime all
Obamacare.
Hillary Clintoni teiseks madalseisuks avaliku toetuse mõttes
oligi viie aasta tagune periood,
kuhu jäi pikaleveninud võitlus
Barack Obamaga demokraatide presidendikandidaadiks
saamise nimel. Selle tulise sisepoliitilise kampaania taustal

hämmastab paljusid, kuivõrd
hästi saavad täna läbi president
ja välisminister. See toetav
partnerlus pani paljusid ootama, et seekord oleks olnud
demokraatidel presidendivalimistel välja käia unelmate
meeskond ObamaClinton.
Kui see ootus ei täitunud, asuti
kohe ennustama, et Hillary
Clinton saab nelja aasta
pärast olema kõige tõenäolisem presidendikandidaat

demokraatide ridadest.
Täna on Hillary Clintonil
ameeriklaste seas universaalne
tuntus. Tema tegevuse kohta
omab arvamust 95% ameeriklastest. Kaks ühe vastu on see
positiivne. Kõrgem on see
olnud vaid Monica Lewinsky
afääri teatavaks saamise hetkel. Hillary kinnitas oma
mälestusteraamatus, et otsust
jääda abiellu oma abikaasaga
Lewinsky skandaali ajal kandis aastakümnete pikkune
armastus. Keegi ei mõista
mind paremini ja keegi ei suuda
mind panna naerma sel viisil
kui Bill. Isegi peale kõiki neid
aastaid on ta ikkagi kõige huvitavam, innustavam ja elust
pulbitsevam kõigist inimestest, keda ma olen kohanud,
selgitas Hillary.
Pärast president Bill Clintoni
skandaale suundus paarisuhtes
karjääritelg Hillary kasuks. Ta
on ainus esimene leedi, kes on
valitud senaatoriks. 2000. aastal, pärast ajaloo kulukaimat
kampaaniat, kus ühe senaatorikoha pärast kulutasid konkurendid kokku 90 miljonit dollarit, sai Hillary valitud Senatisse New Yorgi esindajaks.
Sellesse aega jääb ka tema
meeleolukas käik Tallinnasse,
kus väidetavalt peetud maha
viinajoomisvõistlus Hillary
Clintoni ja John McCaini
vahel. Neil kahel oli omavaheline sõbralik suhe, vaatamata
poliitilisele konkurentsile.
Nooruses oli ka Hillary olnud
aktiivne vabariiklane. Tema
poliitilised vaated muutusid

Tuleõnnetuses kannatanud ootavad abi
Raasiku vallas juhtus inimohvritega tuleõnnetus.
Raasiku alevikus oli 23. oktoobril tules maja aadressil Tallinna mnt 28.
Õnnetuses olijate abistamiseks on avatud Luule Kaisi nimele
pangakonto nr 10010815537010 SEB pangas.
Selgitus: perekond Kaisi toetus.
Esemeliste annetuste tegemiseks palume ühendust võtta Raasiku valla
sotsiaaltöötaja Liivi Puumetsaga tel 50 17 483 või lastekaitsespetsialisti
Anu Nõlvega tel 51 26149
Esimene kõneisik: Aare Ets, vallavanem, tel 50 88 959
aare.ets@raasiku.ee
Teine kõneisik: Ardo Niinre, haridus-, kultuuri- ja
sotsiaalosakonna juhataja tel 43 403 202 ardo.niinre@raasiku.ee
Raasiku vallavalitsus

MEEDIA KESKPUNKT
31. oktoobril kell 19.30
Vt ka kordussaateid!

* Rein Raud arvab, et oleme tagasi
NSV Liidus. Kas tõesti?
* Kuidas käitub Eesti valija pärast
valitsuserakondade suuri rahastamisskandaale? Kas tulevad meil
oma Põliseestlased nagu Soomes
ja Tööpartei nagu Leedus?
* Arstid lahkuvad riigist ka selletõttu, et meil on nii õudne meediakeskkond.
Osalevad Urmi Reinde ja Allan
Alaküla, saatejuht Heimar Lenk

Poliitika Õhtukool
Jätkub MTÜ Ausad Valimised
korraldatud loengusari.
Tasuta loengud toimuvad Tallinnas
Hopneri majas (Raekoja pl 18;
endine Matkamaja).
Algus kell 17.15.
Kavas:
1. novembril  Opositsioon:
Eesti ja Vene võrdlus
15. novembril  E-valimised:
Ausalt pole võimalik
29. novembril  Meedia: Kes
manipuleerib manipuleerijatega
Kutsutud esinejad on õiguskaitseorganite teemal tunnustatud ja
autoriteetsed arvamusliidrid

seoses Vietnami sõjaga. Ühised
ametlikud välisreisid lõpetati
alles pärast seda, kui mõlemal
tekkis võimalus oma partei
presidendikandidaadiks tõusta, ja seega oli ootamas selge
vastandumine.
Hillary Clintonil tuli sel perioodil alla vanduda Barack
Obamale, kes pärast valimisvõitu kutsus ta oma meeskonda välisministriks. Selles
eluetapis on Hillary Clinton
olnud kõige populaarsem.
Alates 2009. aastast pole tema
toetusreiting alla 60 protsendi
langenud. Ta on neil aastatel
olnud Forbesi poolt koostatud
maailma mõjukaimate naiste
nimekirjas tipp-positsioonidel.
USA presidendivalimiste puhul arvatakse, et valijad teevad
oma otsuseid vaid majandusseisu silmas pidades ning
välispoliitika ei mängi mingit
rolli. Paraku on viimastel
nädalatel Barack Obama ja Mitt
Romney vahelises vastasseisus
muutusi toonud väljaspool
USA-d toimuvad arengud.
Neist suurimaks löögiks osutus USA suursaadiku tapmine
Benghazis (Liibüa).
Seega on välisminister Hillary
Clintoni tegevus olulise tähtsusega Barack Obama tagasivalimise toetamisel. Sellest
tulenevalt ei ole ka Hillary
Clintoni seisukohad kindlalt
poliitikast lahkuda enam nii
selgesõnalised. Eks tal ole veel
nii mõndagi saavutada.
Kadri Simson

Tartus tulemas
Neljapäeval, 1. novembril kl 15

kohtub tartlastega Riigikogu aseesimees
Jüri Ratas haridusosakonna saalis
(Raekoja plats 12).

Neljapäeval, 1. novembril kl 17

on Keskerakonna büroos (Ülikooli 12)
keskerakondlaste kohtumine Riigikogu
aseesimehe Jüri Ratasega.

Teisipäeval, 6. novembril kl 1012

nõustab tartlasi Keskerakonna büroos
jurist Asta Liivak.

Teisipäeval, 6. novembril kl 16

kohtub tartlastega Keskerakonna büroos
linnavolikogu liige Silver Kuusik.

Toetagem jääkarusid!
MTÜ Keskpäev kutsub
üles võimete ja
võimaluste piires
toetama Tallinna
Loomaaeda asukate
söödaküna ja -sõime
rikastamiseks,
iseäranis jääkarude
elamistingimuste
parandamiseks!
Toetust saab osutada rahaülekandega
SEB panka a/a 10220069060013 või muul
sobival viisil.
Palume MTÜ-ga Keskpäev ühendust võtta
tel. 53337360 või aare.metsjärv@mail.ee

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

