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Signe Kivi sõnul on kõrgetaseme-
lise arhitektuurikonkursi raames va-
litud projekt Art Plaza saanud  ka rah-
vusvahelise tähelepanu osaliseks. 
„Uue õppehoone projekti on esitle-

Novembrikuu viimasel kabi-
netinõupidamisel otsustas 
valitsus eraldada Euroopa Lii-
du tõukefondist 187 miljonit 
krooni Eesti Kunstiakadee-
mia uue hoone rajamiseks.

Eesti Kunstiakadeemia, rii-
gi ainsa avalik-õigusliku ar-
hitektuuri-, disaini-, kunsti- 

ja kunstikultuurialase kõrgharidust  
pakkuva õppeasutuse uue hoone 
rajamise vajadus on olnud päeva-
korras ligi 20 aastat. Kuid alles 2005. 
aasta sügisel saavutati haridus- ja 
teadusministeeriumiga vastavasi-
suline põhimõtteline kokkulepe ja 
vaid paar nädalat tagasi lepiti kokku 
projekti rahastamise tingimustes. 

187 miljonit krooni taotletakse 
Euroopa Liidu kõrgkoolide õppe- ja 
töökeskkonna infrastruktuuri nüü-
disajastamise fondist. Ülejäänud va-
hendeid ligi 400 miljonit krooni maks-
va ehituse rahastamiseks püüab 
Kunstiakadeemia leida oma vara 
müües. 

 
Eesti kunstielu süda
„On põhjust arvata, et Kunstiakadee-
mia uuest õppehoonest saab Eesti 
kunstielu süda,“ sõnas Kunstiakadee-
mia rektor Signe Kivi. „Tallinna kesk-
linna planeeritavas 13korruselises 
hoones leidub ruumi nii õppetöö kui 
ka kõigile avatud raamatukogu, kuns-
tigalerii, töötubade jmt jaoks. Samu-
ti annab uus õppehoone pealinlas-
tele tagasi avalikku ruumi, mis neilt 
Viru keskuse ehitamisega ära võeti – 
maja ette jääb ligi 4000 m2 suurune 
väljak,“ lisas ta. 

Kunstiakadeemia uus 
hoone valmib 2011. aastal

tud mainekatel messidel ja erineva-
tes ajakirjades. Näitusega „Ehitades 
säästlikke kogukondi” reisib see mit-
mele poole maailmas,“ ütles ta ja li-
sas: „Usun, et Kunstiakadeemia uus 

Praeguse plaani järgi kerkib Kunstiakadeemia uus õppehoone Tallinna kesklinna detsembriks 2011.

hoone kujuneb tõmbenumbriks, mis 
suudab juhtida rahvusvahelist  tähe-
lepanu Tallinna ja kogu Eesti suure-
le loomingulisele potentsiaalile.”

Moonika Oras

REPRO

Uuel aastal avab oma uksed Padriku lasteaed
Üle mitme aasta on Piritale kerki-
nud  uus lasteaed.

Padriku lasteaia ehitust alusta-
ti Pirital, aadressil Padriku tee 
10 selle aasta aprillis. Täna-

seks on ehitustööd edukalt lõppe-
nud ja aktiivselt käib ettevalmistus, 
et lapsed saaksid lasteaeda tulla ju-
ba 2009. aasta jaanuaris.

Uues eestikeelses lasteaias saab 
mängimas ja õppimas käia kokku 120 
last – 32 last kahes sõimerühmas ja 
88 last neljas aiarühmas. Igale rüh-
male on kavandatud eraldi mängu-, 

magamis-, riietus- ja tualettruumid. 
Uues lasteaiahoones on mõistagi ka 
avar muusika- ja võimlemissaal, 
moodne köök ning mängumajad ja 
-väljakud õuealal.

Toetudes piritalaste pöördumis-
tele, tõdes kauaaegne Pirita linnaosa 
vanem Ülle Rajasalu kurbusega, et 
vaid vähestel linnaosa elanikel õn-
nestus panna laps uude kodulähe-
dasse lasteaeda. „Kuna kehtiva korra 
järgi võeti lasteaiakohtade jagamise 
aluseks ülelinnaline lasteaiakohtade 
taotlejate nimistu ja järjekord, hak-

kavad uues Pirita lasteaias käima val-
davalt teistes linnaosades elavad lap-
sed,“ ütles ta.

Taolise ebaõigluse vältimiseks val-
mistas Rajasalu ette eelnõu, mis taas-
taks lasteaedade teeninduspiirkonnad 
linnaositi. “Kuid linnavalitsus leidis, et 
“vanematele peab jääma võimalus va-
lida lapsele ja endale sobiv lasteasu-
tus“ ja andis minu eelnõule eitava vas-
tuse,” sõnas hämmingus Rajasalu ja 
lisas: „Valikuvõimalus saab lapsevane-
mal tekkida alles siis, kui lasteaiakoh-
ti on piisavalt.”             Marko Künnapas

Ülle Rajasalu Padriku lasteaia 
nurgakivi panemisel aprillis 2008.

PIRET PAKLER

2009 — heade 
sõnade aasta
Oma häid mõtteid ja tarku soovi-
tusi jagab meiega Riigikogu suu-
rima, Reformierakonna fraktsioo-
ni esimees Keit Pentus.

Lõppev aasta on olnud vastuolu-
line. Siia on mahtunud ülevaid ja 
positiivseid emotsioone. On mahtu-
nud öölaulupidu ja olümpiavõit. Aga 
siia on jäänud ka raputused majan-
duses ja vaikselt kasvav tööpuudus.

Jõuludele vastu minnes tuksub 
meil kõigil kuskil kuklas teadmine, 
et algav aasta ei tule kõige kerge-
mate killast. Ja paradoksaalsel kom-
bel on just selles teadmises võti, 
mis laseb meil järgmise aasta kok-
kuvõttes heaks pöörata. Kuidas te-
ha nii, et järgmise aasta jõulude ajal 
võiks siiski öelda eestlastele omase 
tagasihoidlikkusega “polnud väga 
viga”? Millised võiksid olla soovitu-
sed järgmiseks aastaks?

Hinda läheb terve talupoja mõis-
tus – säästlikkus ja kokkuhoid saa-
vad läbivaks jooneks nii terves riigis 
kui ka tõenäoliselt igas peres. 

Kui mina peaksin andma uueks 
aastaks viis soovitust, siis oleksid 
need järgmised. 
1. Leidke võimalus õppida midagi 

uut, ennast täiendada, sest mine 
tea, mil neid oskusi vaja minna 
võib ja millal neist kasu tõuseb. 

2. Ärge mingil juhul võtke uusi tar-
bimislaene. Ahvatlused võivad 
olla ükskõik kui suured, aga nen-
dest tuleks üle olla. 

3. Avastage uuesti marjul ja seenel 
käimine. See on mitte üksnes 
lõpptulemusena toitev, vaid ka 
tervistav ja lihtsalt tore. 

4. Ka keskkonnasõbrlikust käitumi-
sest võib pere rahakotile kasu ol-
la. Tühjaks saanud pudelid ei pea 
mitte rändama prügikasti, vaid 
nende eest on võimalik pandira-
ha tagasi saada. Need ajad, mil 
taara poodi tagasi viimine polnud 
kombeks, on ammu läbi. Säästlik 
majandamine on popp.

5. Keerulistel aegadel on kõige muu 
kõrval väga tähtis ka hoiak, mis 
meil üksteise suhtes on. Raske 
aeg on kõigil. Toetust ja tunnus-
tust ei saa sellistel keerulistel 
aegadel kunagi liiga palju olla. 
Seetõttu – jagugu meil kõigil uuel 
aastal üksteise jaoks palju häid ja 
toetavaid sõnu!

Keit Pentus

Keit Pentus Riigikogu 
istungitesaalis.
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Juhtkiri

Peaaegu 
jõulujutt

Tänavu on aastavahetu-
se eel pikad pühad. Ka-
he nädala jooksul tuleb 

vaid mõni tööpäev. Vastuväi-
teks vahel ikka kõlavatele jut-
tudele, et eestlane peab kogu 
aeg tööd tegema, et riigipühi- 
puhkepäevi olla meil vähem 
kui mujal maailmas. 

Jõulude ajal tulebki puhata. 
Puhata ja lähedastega koos ol-
la. Küllap siiski on ka pühade 
ajal üksjagu neid, keda ei jäta 
mõtted: mis saab maailmast, 
mis saab Eestist. 

Rahal on taas väärtus
Raha lugemine on detsembris 
ikka vajalik tegevus olnud. Ühest 
küljest mõtleme oma perele ja 
tuttavatele, et leida parimad 
jõulukingid ja teisest küljest ka-
vandame järgmise aasta tege-
vust, et kindlustada ennast ja 
oma ettevõtmisi vajalike vahen-
ditega. 

Kui aasta tagasi kippus see 
rahalugemine paljudele taan-
duma valemile, et sissetulekud 
kasvavad paarkümmend prot-
senti ja inflatsioon sööb ära um-
bes kümme – järelikult võib la-
hedalt tegutseda, siis tänavu on 
mõttemaailm hoopis teistsu-
gune. Rahale on tekkinud nä-
pu vahel veeretamise väärtus, 
enne kui tehakse otsus, milleks 
seda kasutada. Iga eelarve te-
gemine on muutunud mõtes-
tatud tegevuseks. Olgu see siis 
oma isiklik, firma, valla või rii-
gi eelarve.

Ühiselt käed külge
Täna võib ütelda, et riigi otsus 
koguda headel aegadel reserve 
ja maksta laenud tagasi, oli 
õige otsus. Eesti riigi laenukoor-
mus on Euroopa Liidu mada-
laim. Majanduslikult keeruka-
tel aegadel pakub see lohutust. 
Ent kokkuhoiuvõimalusi on 
Eestis ikkagi veel piisavalt. Üheks 
meie riiki edasiviivaks jõuks on 
vabatahtlik ühistegevus, otsus-
tavus midagi ära teha käsku või 
sundi ootamata. Ajaloost mee-
nuvateks näideteks on siin ol-
nud rahvapärimuse kogumine, 
Estonia teatri ehitamine, Vaba-
dussõda, aga ka ühine prügi ko-
ristamine, mis tänavu Eestis 
ülekaalukalt Aasta Teoks hin-
nati. 

„Mida rohkem vabatahtlik-
kust on Eesti elus, seda parem 
on meie kõigi elu,“ lausus pre-
sident Ilves detsembri esime-
sel pühapäeval vabatahtlikke 
tunnustades. Mõte, mida mee-
les pidada ja mille järgi toime-
tada. Järgmise aasta jõulude 
ajal võime loodetavasti juba tõ-
deda, et 2009. aasta oli Eestis 
aasta, mil algas uus tõus. Sest 
tehtud otsused olid õiged.

Lasnamäe noored pärisid laulupeo kohta
Kodanikupäeva puhul külastas 
kultuuriminister Laine Jänes Lasna-
mäe noori Kuristiku Gümnaasiumis 
ja Linnamäe Vene Lütseumis. 

Mõlemas koolis oli minist-
ril võimalik kohtuda güm-
naasiumi õpilastega. Pea-

teemadeks kujunesid aktuaalsed 
ühiskonna arengut puudutavad kü-
simused.

„Ma olin meeldivalt üllatunud, kui 
suur osa noortest oli kursis riigis toi-
muvaga, kui palju nad toimuvale kaa-
sa elavad ja mis ehk isegi olulisem, 
kui palju nad on võimelised konst-
ruktiivse kriitikaga vestlusele juurde 
lisama,” ütles kultuuriminister pärast 
kohtumisi.

Tõstatatud teemad koolides puu-
dutasid siiski peamiselt  kultuurivald-
konda – Eesti Vabariigi juubel ja sel-
lega seonduvad pidustused, järgmi-
sel aastal aset leidev laulupidu, ma-
janduse hetkeseisukord ning mee-

da ja kui palju vaja on. Transpordi pa-
lume siiski tellijal endal muretseda.

Mida soovitaksite kõigile Eesti tarbi-
jatele?
Tarbige mõistlikult, alati ei ole vaja 
uut asja muretseda. Kui on hädava-
jalik osta uus asi, siis valige kvalitee-
di järgi. Kui asjad kasvavad kodus üle 
pea, ärge kohelge neid rämpsuna, 
vaid hoolige oma asjadest ja tooge 
need Uuskasutuskeskusesse.

Katja Ljubobratets

Uuskasutuskeskus: 
mõtle enne kui ostad
Kaubanduskeskustes juba 
novembri keskel alanud 
jõulueelne osturalli sundis 
Tallinna Teatajat piiluma 
Paide tänava elumajade vahel 
asuvasse Uuskasutuskesku-
sesse. Meie küsimustele 
vastas lahkelt kaupluse juha-
taja Külli Toom.

Külli Tooma juhitavas Uuskasutuskeskuse Paide tänava poes antakse iga päev 
uue elu sadadele korralikele kasutatud esemetele.

Kui palju ja milliseid inimesi see pro-
jekt hõlmab?
Uuskasutuskeskus on mittetulundus-
ühing, mis loodi 2004. aasta mais Ees-
timaa Looduse Fondi, Heateo Siht-
asutuse ja Caritase poolt. Täna on 
meil kaks poodi, kus tööl on kokku 
10 inimest. Samal ajal aitavad meid 
poolsada vabatahtlikku ja mõned et-
tevõtted.

Mis on selle ettevõtmise eesmärk?
Uuskasutuskeskuse eesmärk on eden-
dada korralike kasutatud esemete 
ringlust ja muuta Eesti elanike tarbi-
misharjumusi keskkonnasäästliku-
maks. Praegu on meil kaks poodi Tal-
linnas, kuid tulevikus sooviksime laie-
neda üle Eesti. 

Kes on keskuse tavapärased kliendid?
Alates noortest lõpetades vanuritega 
ning nii madala kui kõrge sissetule-
kuga, nii paljulapselised pered kui 
näitlejad ja riigikogulased.      

Kas aastatega on inimesed muutunud 
lahkemaks ja kaup kvaliteetsemaks?
Inimesed on alati lahked olnud, aga 
aastatega on kauba kvaliteet halve-
nenud. Vanad ja kvaliteetsed asjad on 
lihtsalt pidanud väga kaua oma aega 
ootama. Tänapäeval toodetakse “ühe-

tikeelsest meediast, on vaid killuke te-
gelikust olukorrast. Avatud silmaring 
ning oskus teha järeldusi on see, mis 
eristab hariduse saanud inimest hari-
tud inimesest, olenemata tema koda-
kondsusest või rahvusest.”

Kristjan Karis

Keit Pentus, 
Riigikogu liige
Praegused majandusli-
kus mõttes keerulised 
ajad toovad ehk ka jär-
jest rohkem inimesi 
uudistama, millega Paide tänava 
Uuskasutuskeskuses tegu on. Siit 
on võimalik väga soodsa hinnaga 
leida väga põnevaid ja armsaid asju. 
Mina soovitan küll soojalt enne ma-
japidamisse uue asja soetamist Uus-
kasutuskeskusest läbi astuda ja 
uudistada, kas siit ehk midagi sar-
nast ja sobivat palju soodsama hin-
naga leida on. Säästlik majandami-
ne ja vanade asjade uuesti kasutu-
selevõtt on Eestist väljaspool paraku 
siiani palju rohkem levinud, kui 
meil. Loodan küll, et see mõtteviis 
meil nüüd pisitasa murenema hak-
kab.

Kommentaar

kordseks” kasutamiseks, et tekitada 
sunnitud tarbimist.

Milliste probleemidega te oma töös 
kokku puutute?
Väga suur mure on prügiga. Asjad, 
mis kasutust ei leia, oleme sunnitud 
saatma prügilasse. Oma poe käibest 
tasume prügimaksu ning viimasel 
ajal käib see meile üle jõu. 

Teine probleem on Paide tänava 
kaupluse ruumidega. Praegu kasutu-
ses olev hoone kuulub lammutami-
sele. Loodame leida endale uued ruu-

mid, kus oleks võimalik nii müüa-os-
ta kui ka teha käsitööd ja läbi viia koo-
litusi. Oleks ideaalne, kui kõrval oleks 
ka kirbuturgudeks sobiv plats. Kui 
kellelgi on taolisi ruume, võtke meie-
ga ühendust. 

Muretsema paneb ka piiratud koos-
töö sotsiaaltöötajatega. Väga paljud 
riided ja jalatsid võiksid leida endale 
uue, neid hädasti vajava omaniku. Tih-
tipeale teab neid vajadusi täpselt sot-
siaaltöötaja, kuid mingil põhjusel jä-
tab suur osa neist selle info enda tea-
da. Meile piisab e-mailist, kellele, mi-

Uuskasutuskeskus
Paide tn 7, tel 55 530 242
Tööstuse tn 83, tel 518 8033
info@uuskasutus.ee
www.uuskasutus.ee 

KATJA LJUBOBRATETS

diaväli. Kui Kuristiku Gümnaasiumis 
pöörati rohkem tähelepanu esimes-
tele, siis Linnamäe Vene Lütseumi 
noored huvitusid pigem majanduse 
olukorrast ning Eesti meediakesk-
konnast.

„Sõnum, mida tahtsin noortele 
edastada, oli tegelikult lihtne,“ ütles 
Laine Jänes ja täpsustas: „Haridus, mi-
da saate koolist, on vaid väike osa sel-
lest, mida elu jooksul juurde õpite. In-
formatsioon, mida saate vene- või ees-

Kuristiku Gümnaasiumi direktor Mati 
Tulva kultuuriministrile kooliajalehte 
Kresku tutvustamas. 

Laine Jänes Linnamäe Vene Lütseumi 
abiturientidega vestlemas.

RENE PRINGIERAKOGU
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Tallinna linnavolikogu kinni-
tas oma detsembrikuu istun-
gil 2009. aasta eelarve, mille 
mahuks on 8,1 miljardit 
krooni.

Linna jooksvad kulud on järg-
misel aastal 6,6 miljardit kroo-
ni ning investeeringuteks lä-

heb 1,26 miljardit krooni. Ühe olulisi-
ma objektina rekonstrueeritakse 157 
miljoni krooni eest Vabaduse väljak. 

Koolide renoveerimiseks kulub 190 
miljonit krooni, täielikult renoveeri-

takse Juhkentali Gümnaasium, Lille-
küla Gümnaasium, Mahtra Gümnaa-
sium ja Tallinna 53. Keskkool. 

Teid rekonstrueeritakse 360 mil-
joni krooni eest, uusi jalgarattateid 
ehitatakse 17 miljoni krooni eest. 32 
miljonit krooni kulub Rocca al Mare 
rannapromenaadi ehitamise alusta-
miseks, jätkatakse Löwenruh pargi 
rekonstrueerimist ja alustatakse Ka-
lamaja kalmistupargi rajamist.

„Eelarve juures on positiivne see, 
et ei tõsteta makse, mäletatavasti tõu-
sid selle aasta alguses maamaks ja par-

Tallinn võttis vastu 
tuleva aasta eelarve

KÕIGILE OLULINE

Lühidalt

Liiklusrikkujad 
lund koristama?
Riigikogu õiguskomisjoni liikme 
Erik Salumäe hinnangul võiks tu-
levikus lumetormide järel kõnni-
teid, bussipeatusi ja teeääri pu-
hastama saata liiklusrikkumiste 
eest karistada saanud inimesed.

Salumäe sõnul näitas hiljutine 
suur lumetuisk, et veel 48 tundi pä-
rast selle lõppu polnud  sahad pal-
judele Tallinna tänavatele jõudnud. 
Samuti ei pääsenud peatustele ligi 
ühissõidukid.

Tegelikult on Salumäe hinnangul 
Eestis olemas veel kasutamata res-
surssi, küll mitte rasketehnika, vaid 
oma ihujõu rakendamiseks. Tema 
sõnul osutas riigikontroll alles keva-
del, et Eestis on maksmata sadu 
miljoneid kroone väärteotrahve, es-
majoones liiklustrahve, mille tasu-
mise asemel võiks väärteokorras 
karistatud inimesed panna tegema 
üldkasulikku tööd.

„Need, kes on olnud teistele liikle-
jatele ohuks kas purjuspäi sõites või 
meeletult kihutades, võiksid anda 
nüüd oma füüsilise panuse, et muuta 
meie kõigi liiklemine ohutumaks, pu-
hastades lumest kõnniteid, bussipea-
tusi ja teeääri,” märkis Salumäe oma 
blogis, lisades, et ühiskonnale kasulik 
ja vajalik füüsiline töö värskes õhus 
paneks kindlasti arestimajas riigi lei-
val olemise asemel rohkem mõtlema 
ka ühiste väärtuste hoidmisele.

Salumäe sõnul on praegu puudu 
vaid seadus, mis seda võimaldaks, 
kuid valitsuse lubaduste kohaselt 
peaks see varsti valmima. Sel juhul 
saab kui mitte tänavu, siis juba järg-
misel talvel näha esimesi ühiskond-
likke töölisi ka Eesti tänavail, lisas ta. 

Tallinn loobub 
Linnateatrist?
Tallinna linnal jagub reaalselt ra-
ha vaid Kultuurikatlasse investee-
rimiseks. 

Tallinna linnavalitsus korraldas 
skandaalse internetiküsitluse kahe 
kultuuriasutuse – Kultuurikatla ja 
Linnateatri – rahastamise eelistuse 
väljaselgitamiseks. Eesti Päevaleht 
märkis aga, et ehkki linn lubas ühel 
neist taotluse ka täita, on linnal 
reaalne rahaline kate vaid Kultuuri-
katla taotluse täitmiseks. 

Linnateater soovis 2011. aastaks 
teatri valmisjõudmiseks kokku 400 
miljonit krooni, millest 200 miljonit 
oleks tulnud järgmisel ja 200 miljonit 
ülejärgmisel aastal. Linnateatri direk-
tor Raivo Põldmaa väitis ajalehele, et 
tema teada on toetussumma suuru-
seks 70 miljonit krooni. Ajaleht mär-
gib, et see summa vastab täpselt Kul-
tuurikatla soovile. Võitnud kultuuri-
projektile eraldatavat summat on linn 
seni varjanud, kirjutab Eesti Päeva-
leht. Täpne summa lubati lisada alles 
pärast küsitluse lõppemist. 

Pikaliiva tänav  
(Rannamõisa tee - Keskküla tn)
Weizenbergi tänav  
(Narva mnt - Faehlmanni tn)
Kunderi tänav  
(Pronksi tn -Türnpu tn)
Nõmme tee  
(Linnu tee -Tammsaare tee)
Pae tänav  
(Punane tn - Paekaare tn)
Pallasti tänav  
(Majaka tn - Sikupilli keskus)
Suur-Sõjamäe tn - Järvevana  
tee viadukt
Kärberi tänav  (Mahtra tn - 
busside lõpp-peatus)
Ehitajate tee  
(Sõpruse pst - Vilde tee)
Keskuse tänav  
(Ehitajate tee - Sõpruse pst)
Pärnu maantee  
(Laane tn - Hiiu tn)
Viljandi maantee      
(Valdeku tn - linna piir)
Vabaõhukooli tee  
(Osja tn - Rahvakooli tee)
Kopli tänav  
(Põhja pst - Erika tn)
Pelguranna tänav  
(Kolde pst - Kopli tn)
Madala tänav  
(Pelguranna tn - Randla tn)
Kari tänav  
(Pelguranna tn - Randla tn)
Puhangu tänav  
(Pelguranna tn - Randla tn)

Valik 2009. a rekonst-
rueeritavaid teelõike

Tallinna volikogu võttis 10. 
augustil 2000. a. vastu otsu-
se nr. 256 „Koolieelsete laste-

asutuste teeninduspiirkonna kinni-
tamine“ ,millega kinnitati munitsi-
paalomandis olevate lasteasutuste 
teeninduspiirkonnaks Tallinna lin-
na haldusterritoorium.

Teeninduspiirkonnaks 
kogu linn
Enne selle otsuse vastuvõtmist oli tee-
ninduspiirkondadeks linnaosa hal-
dusterritoorium. Tolleaegne voliko-
gu otsus oli iseenesest ju mõistetav. 
Laste sündivus oli siis drastiliselt vä-
henenud, paljud lasteaiad töötasid 
alakoormusega, nii mõnigi hoone sei-
sis lausa tühjana. Olukord hakkas 
muutuma 2005. aastast. Riigi poolt 
erinevate meetmete, eriti vanema-
hüvitise rakendamine sündivuse suu-
rendamiseks andis ja annab siiani 

häid tulemusi. Tänane mure on las-
teaiakohtade nappus. Seda eriti lin-
naosades, kus on välja arendatud 
uued suured elamispiirkonnad.

Ülle Rajasalu puutus Pirita linna-
osavanemana tihedalt kokku planee-
rimisküsimustega. „Arendajate soov 
oli mitmekümne hektarilised maa-
alad valdavalt täis ehitada eramuid, 
ridaelamuid ja korterelamuid. Kuid 
linna planeerimine ei ole ainult val-
midus ehitada elamuid. Planeerimi-
se käigus läbi viidud arutelud peavad 

andma vastuse, kellele on rajatavad 
elamud suunatud ja planeering peab 
kajastama nende tarbimisvajadusi,“ 
räägib ta.

Kodu lähedal pole 
lasteaiakoha saamine kindel
Rajasalu toob näite: „Padriku elamu-
rajoon asub Mähel, vanal Mähe aian-
di territooriumil. Maa kuulus tagasta-
misele ja omanik soovis sinna rajada 
korterelamurajooni. Põhimõtteliselt 
polnud keegi sellise plaani vastu, kui-

Lapsed saagu lasteaeda kodu lähedal!
Kohalikele omavalitsustele on 
seadusega pandud kohustus taga-
da kõigile oma territooriumil ela-
vatele ühe- kuni seitsmeaastastele 
lastele lasteaiakoht nende vane-
mate soovil. Samuti on sätestatud 
koolieelse lasteasutuse seaduses, 
et kohaliku omavalitsuse volikogul 
on kohustus kinnitada lasteasu-
tuste teeninduspiirkonnad.

gi seda ala ümbritsesid ühepereela-
mud. Kohalikud elanikud mõistsid, et 
äärmiselt risustatud piirkonnale tuleb 
anda uus otstarve ning kuna seal kõrg-
haljastus puudus, oli see sobiv paik 
korterelamute ehitamiseks.“ 

Planeeringu arutelude käigus tuli 
selgelt välja, et uues elamurajoonis pa-
kutavate korterite ostjateks oleksid 
noored pered, kes soovivad head elu-
keskkonda, kuid eramuid soetada veel 
ei jaksa. Planeeringu käigus tuli selle-
ga arvestada. Kuid noored pered vaja-
vad ka lasteaeda. Läbirääkimistel aren-
dajaga lepiti kokku, et arendaja annab 
samas piirkonnas linnale tasuta maa 
lasteaia ehitamiseks.

„Täna Padriku elurajoonis ringi ja-
lutades kohtad palju noori emasid 
oma lastega jalutamas ja jälgimas uue 
lasteaia valmimist. Kuid nad ei tea, 
kas nende lastele seal kohti jätkub,“ 
lausub Ülle Rajasalu, kes Piritalt va-
litud linnavolikogu saadikuna val-
mistas ette eelnõu taastada lasteae-
dade teeninduspiirkonnad linnaosi-
ti. Ülelinnaline lasteaiakohtade taot-
lejate nimistu ja järjekord ei taga ega 
soosi kodulähedust. Pole vist nor-
maalne, kui lapsevanem peab lapse 
igal hommikul teise linna otsa laste-
aeda viima. Lisaks peaksid ühe pere 
lapsed saama käia ühes lasteaias. 

Kadri Penjam

kimistasud,“ kommenteeris järgmise 
aasta eelarvet volikogu Reformiera-
konna fraktsiooni esimees Remo Hols-
mer, „Muus osas on eelarves kajasta-
tud linna arenguks vajalikud kulutu-
sed nagu need ikka olema peavad.“

Holsmeri hinnangul näitab järgmi-
sel aastal linna propagandakuludeks 
minev 50 miljonit krooni, et tegu on 
valimisaasta eelarvega. „Selle raha eest 
saaks sõimekohtade puuduses vaev-
lev Tallinn ehitada valmis näiteks kaks 
uut lasteaeda,“ lisas Holsmer.

Henri Arras

Järgmisel aastal 
rekonstrueeritakse 
ka auklik 
Weizenbergi tänav.

Ülle Rajasalu arvates peaksid arendatavatesse elamispiirkondadesse kerkima 
mitte ainult elamud, vaid ka sotsiaalobjekte, näiteks lasteaedu.

SCANPIX

PIRET PAKLER

SCANPIX
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Euro kiireks prioriteediks
Majanduse viimastest arengusuun-
dumustest rääkides tõstab Eesti Pan-
ga asepresident Andres Sutt esile, et 
maailmamajanduse kasvutempo on 
viimastel nädalatel oluliselt aeglus-
tunud ning finantskriisi mõju jõud-
nud reaalmajandusse ja tööturule. 
„Muutunud keskkonnas on kasva-
nud tõenäosus, et Eesti majandus 
areneb järgmisel aastal Eesti Panga 
riskistsenaariumi kohaselt ja majan-
duse maht väheneb enam kui 2 prot-
senti. Samas kujunevad inflatsioon 
ja jooksevkonto defitsiit väiksemaks 
ning tööpuudus mõnevõrra suure-
maks,” rääkis Sutt. Keskpanga ase-
president rõhutab, et muutunud olu-
des on eriti tähtis sihipärane tegevus 
euro kasutuselevõtuks. Selleks vaja-
like nõuete täitmine eeldab valmis-
olekut eelarve kulude oluliseks kär-
pimiseks, märkis keskpankur Eesti 
Panga teatel.

Madalamad maksud. 
Parem maksukeskkond
Tulumaksureform, mille peatamine 
on aastaks kokku lepitu, peab jätku-
ma. Tulumaksu alandatakse isegi se-
ni kõrge maksukoormusega silma 
paistnud Põhjamaades. Kunagi Ees-
tile eelised taganud maksude alan-
damine on saanud trendiks kõikjal. 
Majanduskeskkonna elavdamiseks 
vajab Eesti taas enam välisinvestee-
ringuid. Välisraha tuleb Eestisse aga 
vaid siis, kui on olemas kindlus, et 
siin saab äri ajada liigsete bürokraat-
like takistusteta.

„Välisinvestorite silmis on oluline 
stabiilne ja lihtne maksusüsteem, in-
vesteeringute maksuvabastus, ini-
meste keskmisest paremini arene-
nud võime mõelda n-ö majandus-
keeles,” selgitas Saaremaal elektroo-

nikakomponente tootev Erik Keer-
berg Äripäevas juba kevadel.

Vähem bürokraatiat. 
Eesti ettevõtluskeskuseks
Üheks oluliseks detailiks on justiits-
ministri poolt prioriteetseks hinna-
tud vajadus kiirendada kohtuasjade 
arutamist. Majandusvaidlustes, kus 
tihti kõne all sajad miljonid, kindlus-
tab elava äritegemise võimaluse vaid 
kohtuotsuse kiire saabumine. Kiire-
ma kohtupidamise vajalikkust möö-
nab ka Riigikohtu esimees Märt Rask. 
„Kõige hullem on, et kohus ei saa nõu-
da tõendiallikaks olevalt tunnistajalt, 
et ta kolme aasta pärast peaks detail-
selt mäletama sündmust, mille tun-
nistajaks ta on. Tõendite väärtus ajas 
ei kasva, vaid kahaneb, ja seetõttu 
õigusmõistmise kvaliteet kahaneb,” 
rääkis Rask Rahvusringhäälingus koh-
tute tegevust tutvustanud saates.

Nimetamist väärib ka seitsmes 
sammus kirjas olev kava juba järgmi-
sel aastal vastu võtta majandushal-
dusõiguse üldosa, mis peab tagama, 
et ettevõtjatele ei seataks arusaama-
tuid ega põhjendamatuid takistusi.

Riigi eelistused paika
Riik peab eelolevatel aastatel eelar-
veraha nappuse kiuste toetama trans-
pordivõimaluste parandamist ning 
teadmismahukat eksporditööstust 
toetavaid infrastruktuure. Kindlasti 
tasub senisest veelgi rohkem tähele-
panu pöörata Eesti tutvustamisele 
laias maailmas. „Eksportivad ettevõt-
ted on need, kes tihedas rahvusvahe-
lises konkurentsis võtavad endale liid-
rirolli Eesti majanduskasvule uue hoo 
andmisel. Väikeses riigis on eksport 
ühteaegu nii väljakutse kui ka võima-
lus kõikidele ettevõtetele – suurtele, 
keskmistele ja väikestele,“ selgitab 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse 
ekspordi divisjoni direktor Allar Kor-
jas novembrikuu Eesti Majanduse 
Teatajas selle teemaga riiklikult tege-
lemise vajalikkust. 

Parem keskkond 
targale tööjõule
Et konkurentsis püsida, tuleb pide-
valt uusi oskusi juurde õppida. Et os-
kusi rakendada, vajame uusi töökoh-
ti. Uute töökohtade tekkele aitab kaa-
sa uus töölepinguseadus, mis moti-
veerib töötajat ennast arendama ja 
koolitama ning ettevõtjat uusi töö-
kohti looma. Et Eestisse tuleks roh-
kem nn tarku töökohti, et siia soovik-
sid tulla kõrgepalgalised ja võimekad 
tipptegijad, keda soovitakse enda juu-
res näha kogu maailmas, on mõistlik 
seada sotsiaalmaksule ülempiir. See 
annaks Eestile konkurentsieelise, sa-
muti motiveeriks palka ja makse maks-
ma ausalt, ilma igasuguste „susser-
damisteta“. 

„Kui vaatame viimaste aastate kii-
ret palgakasvu, siis iga lisandunud 
palgakroon tähendab keskmise pal-
ga puhul ettevõtjale tegelikku kulu 
1,73 krooni. Väikeettevõtete puhul on 
see märkimisväärne täiendav koor-
mus. Ja siinkohal tuleb tõdeda, et töö-
jõu maksustamine, eriti selles osas, 
kui palju maksavad tööandjad, on 
Eestis Euroopa üks kõrgemaid,“ sel-
gitas Kaubandus-Tööstuskoja juha-
tuse esimees Toomas Luman Riigi-
kogus ettevõtluse arutelul esinedes.

Energiajulgeolek
Kuna Leetu rajatava tuumajaama tu-
levik pole selge, siis on energiajulge-
oleku tagamiseks igati asjakohane 
plaan rajada Eestisse aastaks 2020 
oma tuumajaam. Akadeemik Anto 
Raukas on märkinud, et Eesti ener-
giatarbimine on suur ning see kas-
vab 4-5 protsenti aastas. „Me peame 
vähendama põlevkivielektri osakaa-

M d l d k d
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lu Eestis, aga seda tuleb kuidagi kom-
penseerida. Kõige mõistlikumaks ja 
odavamaks lahenduseks on siinko-
hal tuumaenergia, sest näiteks ava-
mere tuulepargid oleksid üle kahe 
korra kallimad,” avaldab akadeemik 
arvamust Eesti Päevalehes. Kindlas-
ti tuleb kaaluda võimalust tuumajaa-
ma rajamisel erakapitali kaasata. 

Eesti Energias tuumaenergiaala-
seid projekte juhtiva Andres Tropi sõ-
nul uurib Eesti Energia praegu kõiki 
võimaliku tuumaprojektiga seondu-
vaid aspekte. Tehnoloogia valdkon-
nas liitus ettevõte hiljuti näiteks rah-
vusvahelise konsortsiumiga, mis te-
geleb IRIS-e nimelise 3+ põlvkonna 
kergeveereaktori arendamisega. Te-
gemist on passiivsete kaitsesüstee-
midega ja lihtsustatud konstruktsioo-
niga reaktoriga, mis võib kommerts-
kasutusse jõuda umbes 2015. aastal.
„Rahalisi kohustusi meile selle prog-
rammiga liitumisel ei kaasnenud, küll 
aga saime me ligipääsu tehnilisele 
dokumentatsioonile, mis võimaldab 
hinnata reaktori potentsiaali ja teh-
noloogia jätkusuutlikkust,” lausus 
Andres Tropp. Eesti Energia hoiab uk-
se lahti ka teistele reaktori tootjatele, 
mitte ainult IRIS.

Vaba turg ja vaba kodanik
Tallinna keskturul hapukapsaid müüv 
tädi Valja nõustub Euroopa Komisjo-
ni asepresidendi Siim Kallase väljaöel-
dud mõttega, et vaba turu tagamiseks  
peab riik turuplatsi korras hoidma. Se-
da nii laiemalt kui kitsamalt vaadates. 
„Erinevaid piiranguid on liiga palju,“ 
lausub naine viidates hiljaaegu ringel-
nud plaanile turul aia- ja põllusaadus-
tega kauplemise korda senisest palju 
karmimaks muuta.

Valitsusel ei ole midagi anda, kui ta 
ei ole seda enne kelleltki ära võtnud. Ja 
valitsus, mis on piisavalt suur, et anda 
sulle kõik, mida sa soovid, on piisavalt 
suur, et ära võtta kõik, mis sul on.
Igaüks saab seitsme majanduskas-
vu tagamiseks ja Eesti elu parandami-
seks vajaliku sammu kohta internetis 
sõna sekka öelda aadressil seitsesam-
mu.reform.ee 

Energiajulgeolekk

Detsembri alguses avalikustatud seitset sammu Eesti majandusele uue hoo 
andmiseks arutatakse elavalt.
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Pensionide 
maksmise kord 
muutub
Paljudele pen-
sionäridele 
peaks aasta lõ-
pus koju jõudma 
kiri, et alates 
järgmise aasta 
veebruarist ei 
tooda pensione enam koju kätte. 

Enam  ei ole võimalik ka postkon-
torist pensione, toetusi ja hüvitisi väl-
ja võtta. Koju saadetud kirjas selgita-
takse, kuidas edaspidi raha kätte 
saab ning palutakse valida endale 
kõige sobivam variant. Kirjaga on 
kaasas avaldus ja ümbrik – peale vali-
ku tegemist tuleb need tagasi saata. 
Pensionide ja toetuste kättesaami-
seks on inimestel järgmised valikud:

Raha kantakse panka nende ar- 
vele. Kulu kannab riik. 
Raha kantakse kellegi teise arve- 
le, ka näiteks kohaliku omavalit-
suse. Ka see on inimesele endale 
tasuta. 
Raha tuuakse posti teel kojukan- 
dena pensionärile, puudega ini-
mesele või sotsiaaltoetuse saaja-
le. Selle eest maksab saaja Eesti 
Postile 60 krooni. 
Mõningatel juhtudel tasub riik ko- 
jukande. Selleks tuleb täita aval-
duse vastav osa ja kirjutada põh-
jendus. Kojukande eest ei pea 
inimene ise maksma, kui ta on: 
sügava puudega töövõimetus- 
pensionär;
sügava puudega töövõimetuks  
tunnistatud rahvapensioni saaja; 
vanaduspensioniealine, kellel on  
liikumistakistus või elab hajaasus-
tusalal ja pangateenus on raskesti 
kättesaadav. 

Neil inimestel tuleb esitada taotlus 
elukohajärgsele pensioniametile. 
Taotluse vormi saab Sotsiaalkindlus-
tusameti kodulehelt, pensioniameti-
test ning samuti saadeti taotluse 
vorm koos teavituskirjaga koju ka 
kõigile neile, kes praegu saavad 
pensioni/toetusi/hüvitisi posti kau-
du. Taotlus peab olema põhjenda-
tud. Elukohajärgne pensioniamet 
teeb otsuse 10 tööpäeva jooksul 
vastava taotluse esitamisest arvates.

Kairi Lutt,
sotsiaalministri nõunik

Saneerimisseadus 
on esimene 
samm majanduse 
kasvuks
Riigikogus 90 poolthäälega vastu-
võetud saneerimisseadus on re-
formierakondlase Hanno Pevkuri 
sõnul esimene täideviidud samm 
Eesti majanduse kasvule pööra-
miseks. 

Mõni aeg tagasi käis Reformiera-
kond välja omapoolselt 7 sammu, 
mis peavad viima Eesti uue majan-
duskasvuni, kus üheks eesmärgiks 
oli ka saneerimisseaduse vastuvõt-
mine nii kiiresti kui võimalik.

Pevkuri sõnul on hea, et Riigikogu 
suutis reageerida antud majandus-
olukorras väga kiiresti ja tuua sanee-
rimisseaduse jõustumine esialgu pla-
neeritust pool aastat varasemaks. 
’’Nüüd võib öelda, et majandusras-
kustes ettevõtted saavad endale uue 
saneerimisseaduse näol kena jõulu-
kingituse, mille abil õnnestub oma 
ettevõte ehk päästa pankrotist ja eda-
si tegutseda,“ ütles Pevkur.

Toomas Viks

Tasub teada
SCANPIX

Reformierakonna energiapo-
liitika töörühma juhi Kalle 
Pallingu sõnul on Eestisse 
tuumajaama rajamiseks pool 
seadusandlust juba olemas. 

„Seoses Paldiski õppereak-
tori sulgemisega on Ees-
ti tänaseks ühinenud mit-

me tuumateemat puudutava rah-
vusvahelise konventsiooniga. Täna-
ne seadusandlik baas vajab küll olu-
list täiendamist, kuid pea pool sea-
dusandlust põhimõtteliste otsuste 
tegemiseks on meil olemas, et saak-
sime alustada tuumajaama raja-
mist,’’ ütles Palling. 

’’Riigikogu võttis hiljuti vastu tuu-
mamaterjali füüsilise kaitse konvent-
siooni muudatuse, mis reguleerib tuu-
mamaterjali kaitset ja selle meetmeid 
riikidevahelise vedude ajal. Suurem 
arutelu seisab aga veel ees pärast ener-
giamajanduse arengukava vastuvõt-
mist,’’ sõnas Palling. Pallingu sõnul 
loob majandus- ja kommunikatsioo-
niministeeriumis arutluse all olev ener-
giamajanduse pikaajaline arenguka-
va eeldused seadusandluse tekkeks. 

Parim lahendus — tuumajaam
Viimased kohtumised Eesti Energia ja 
MTÜ Eesti Tuumajaam esindajatega 
annavad kindlust Reformierakonna 

Tuumajaama rajamiseks 
pooled seadused olemas

seisukohale, et tarbijale taskukohase 
hinnaga elektrit suudab pakkuda vaid 
Eesti oma tuumajaam. 

Kalle Pallingu arvates pole tegelik-
kuses tähtis, kuidas toodetakse elekt-
rit, vaid millise hinnaga seda on või-
malik tarbijal osta. ’’2013. aastal, kui 
Eesti on osa Põhjamaade elektritu-
rust, muutub elekter kaubaks, mille 

hinna määrab turg. On selge, et ener-
geetilise sõltumatuse tagamiseks va-
jame me kiireid otsuseid ja poliitilist 
konsensust,’’ ütles Palling. 

Eesmärgiks madal hind
’’Meie ülesandeks seadusandjatena 
on tagada võrdsed võimalused ja sea-
dusandlus madalaima hinnaga ja 
keskkonnasäästliku energia tootmi-
seks,’’ lisas Palling. 

Reformierakonna poolt välja käidud 
programmi „7 sammu majanduskas-
vuni” üheks tähtsaks osaks on ener-
giajulgeoleku tagamine, mis näeb ette 
oma tuumajaama rajamist Eestisse. 

Toomas Viks

Riigikogu riigikaitsekomisjoni 
esimehe Mati Raidma sõnul 
pikendab parlament meie 

kaitseväelaste mandaate erinevates 
kriisikolletes osalemiseks iga-aasta-
selt lähtudes meie toetuse vajadu-
sest, vahepealsetest arengutest ning 
abistatava riigi soovist. Loomulikult 
saab otsuse langetamiseks kõige va-
hetuma informatsiooni tutvudes 
olukorraga kohapeal.

Novembri lõpus käis Raidma Iraa-
gis meie kaitseväelaste tegemistega 
ning kohalike arengutega tutvumas. 
„Kinnistus minu arusaam missiooni 
jätkamise vajadusest. Meie kaitseväe-
laste tehtav on kõrgelt tunnustatud nii 
meie koalitsioonipartnerite kui koha-
liku kogukonna liidrite poolt.“ Vestlu-
sest kohaliku omavalitsuse juhi Faysal 
Abbas Al Tamimi ja hõimuliidritega jäi 
Mati Raidma kinnitusel kõlama aus-

Mati Raidma: Iraak vajab veel meie abi
tus ja tänu Eesti kaitseväelastele. Seda 
ka praeguses uuenenud situatsioonis, 
kus julgeolekuprobleemide taandu-
misel on Iraagis suurenenud võima-
lused toetada kohalikku elanikkonda. 
„Tänane tegevuste raskuskese üha ena-
mates Iraagi provintsides on suundu-
mas elutähtsate struktuuride taasta-
misele. Samuti täidavad eestlased jät-
kuvates ühispatrullides Iraagi julge-
olekujõududega nii toetavat kui ka 
koolitavat ülesannet,“ rääkis Raidma 
Teatajale.

Hõimujuht šeik Ibrahim Khalil 
Khalafi sõnul on julgeolekuolukord 
Bassami külas ja ümbruskonnas tä-
nu USA ja Eesti kaitseväelastele tun-
duvalt paranenud ning ei kujuta enam 
suurimat probleemi, millest ka kogu-
konna tänu. „Tänane põletavaim 
probleem on elementaarse elukesk-
konna taastamine, koalitsiooniväge-
de kohalolek ja toetus on selles faa-
sis veel vajalik,” ütles šeik Ibrahim 
Mati Raidmaga kõneldes.

Peep Lillemägi Mati Raidma novembri lõpus kohtumas kohalike hõimuliidritega.

 On selge, et energeetilise 
sõltumatuse tagamiseks 
vajame me kiireid otsuseid 
ja poliitilist konsensust.

Moodsa tuumajaama rajamine on keerukas ja aeganõudev tegevus, mis nõuab vastava seadusandluse olemasolu.

ERAKOGU
Taas on päevakorras Eesti 
Kaitseväe Iraagi missiooni 
pikendamine. 
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Jõulukontsertide 
sari ühendas
Detsembri esimesel poolel toimu-
nud käesoleva aasta üks mahu-
kam jõulukontsertide projekt 
“Südamele südamest” koosnes li-
gi 4000 kilomeetrist autosõidust 
läbi Eesti ja 15 tunnist muusikast. 
Sama kaugel Tallinnast on ka näi-
teks Portugali pealinn Lissabon. 

Detsembri kahe nädala jooksul 
esinesid kokku kaheteistkümne 
Eesti linna kolmeteistkümnes kiri-
kus solistid Sofia Rubina ja Anna-
Liisa Supp ning Villu Veski ja Siim 
Aimla saksofonil, Raun Juurikas 
klahvpillidel, Hele-Riin Uib löökpilli-
del. Tartu kontserdiga liitus ka me-
nusaate “Eesti otsib superstaari” 
2008. aasta finalist, Inglismaalt pärit 
Timothy Jarman.

Kontsertidel esitati nii jõululaule 
kui ka projektis osalenud muusikute 
omaloodud teoseid. Villu Veski sõ-
nul oli muusika väga hoolikalt vali-
tud ning arvestatud nii jõuluajaga 
kui ka kirikute omapäraga. Enam kui 
tunnine kontsert koosnes kaunitest 
gospellauludest, traditsioonilisest 
eesti rahvalaulust ning projektis 
osalevate muusikute omaloomin-
gust. Veski sõnul on omaloomingu 
esitamine alati kõige ausam ning tu-
leb otse südamest.

„Aasta üks suuremaid jõulukont-
sertide sarju “Südamele südamest” 
oli heategevuslik projekt, millega 
toetatakse südamehaigeid Eesti lap-
si ja nende vanemaid läbi Eesti Las-
te Südameliidu,“ rääkis kontserdi-
sarja üks korraldajaid Andrius Vi-
denski Tallinna Teatajale.

Sügav vagu 
Liivalaia tänavas
Tallinna kesklinnas Liivalaia täna-
val Olümpia hotelli ees on jalakäi-
jate ülekäigukohal asfaldis  sügav 
vagu. Lapsevankritega tänavat 
ületada on väga raske – rattad 
jäävad sinna kinni. Linnajuhid, ol-
ge kenad ja tehke see asi veel en-
ne jõule korda! Noored emad on 
teile selle eest tänulikud.

Oli vabariigi juubeliaasta

Eesti Vabariigi juubeliaasta al-
gas 28. novembril 2007, mil 
möödus 90 aastat demokraat-

likel alustel kogunenud eestimaa-
laste esindusorgani Ajutise Maa-
nõukogu otsusest kuulutada end 
kõrgeimaks võimuks Eestis.

Juubeliaasta lõppes täpselt aasta 
pärast, 28. novembril 2008, kui möö-
dus 90 aastat esimesest Vabadussõja 
lahingust ning 91 aastat Maapäeva aja-
loolisest otsusest.

2008. aasta jooksul tähistas 
Eesti riigi 90. juubelit. Eesti 
Vabariigi juubeliaasta ees-
märk oli julgustada kõiki Ees-
ti elanikke iseseisvast Eestist 
rõõmu tundma, meie riiki 
edasi kandma. Juubeliaasta 
juhtmõtteks oli „Ühiselt ehi-
tatud riik” ja eesmärgiks sü-
vendada Oma Riigi Tunnet.

Nende kahe kuupäeva vahele jää-
va juubeliaasta tähistamine toimus 
kantuna mõttest „Ühiselt ehitatud riik”, 
mille eesmärgiks oli julgustada kõiki 
eestimaalasi oma riigist rõõmu tund-
ma ning seda edasi kandma.

Oma riigi tunne
Kultuuriminister Laine Jänese sõnul 
võib julgelt mööduva aasta raamiks 
pidada just Eesti Vabariigi üheksa-
kümnendat juubeliaastat. Kõik aas-
ta jooksul toimunud üritused jaotu-
sid üle Eesti laiali – pidu jõudis igas-
se maakonda ja iga inimeseni, kes vä-
hegi tahtis sellest osa saada. Teiseks, 
aasta vältel toimunud sündmuste käi-
gus tekkis nii palju uut ja olulist Ees-
ti kultuuri ja ajaloo tarbeks – olgu sel-
leks siis uued muusikapalad, filmid, 
saatesarjad, teatrietendused või kas 
või erinevate konverentside tarbeks 
kokku kogutud teaduslik materjal.

Samuti võib Jänese sõnul täidetuks 
pidada ühte juubeliaasta alguses püs-

titatud eesmärki – süvendada meis 
kõigis Oma Riigi Tunnet. „Kindlasti 
mängivad suurt rolli selles augustikui-
sed Gruusia sündmused, aga täna me 
mõtleme omariiklusele ja vabaduse 
ideaalile rohkem, kui me tegime seda 
aasta tagasi,” lausus Jänes lisades „Veel 
üks ilmekas fakt juubeliaasta korda-
minekusse – nüüd vastab pea iga siin 

elav inimene, et Eesti Vabariik on just 
90 aastane. Varem küsiti üle, et kas kü-
sija mõtleb taasiseseisvunud Eesti või 
esimese Eesti Vabariigi vanust.”

Kõigi inimeste pidu
Eesti Vabariigi juubeliaasta oli jaota-
tud teemakuudeks lähtudes põhisea-
duse vaimust ning mõningatest olu-

listest nähtustest Eesti ajaloos, nagu 
Vabadussõda, Eesti kool, eksiil, vas-
tupanu ja iseseisvuse taastamine ning 
erinevad Eestis elavad rahvused.

Kokku toimus juubeliaasta jooksul 
ligi 1000 ettevõtmist Eestis ning ligi 200 
välisriikides. Kuigi tähelepanu vääri-
vad kõik Eesti Vabariigi juubelile pü-
hendatud ettevõtmised, jäävad kind-
lasti juubeliaastat meenutama vaba-
tahtlik koristusaktsioon „Teeme ära”, 
öölaulupidu „Märkamisaeg”, Eesti Aja-
loomuuseumi suurnäitus „Iseolemise 
tahe”, Eesti teatrite suurprojekt „Taga-
si Vargamäele”, mille käigus toodi la-
vale ühtejärge kõik Tammsaare romaa-
ni „Tõde ja õigus” osad.

Ükski juubeliaasta üritus ei oleks 
saanud teoks ilma ettevõtlike eesti-
maalaste abita.  Täpsemalt on võima-
lik infot saada ja meenutada Eesti Va-
bariigi juubeliaasta tähistamist sirvi-
des veebilehte www.eesti90.ee.

Moonika Oras

Lühidalt

Naaskel

Nüüd vastab pea iga siin 
elav inimene, ei Eesti Vaba-
riik on just 90aastane.

SPETSIALISTI  NÕUANNE

Detsembri alguses Tallinnast vali-
tud Riigikogu liikmete ja pealinna 
lasteaedade juhatajate ühisel 
ümarlaual esitati küsimused ja 
vastused, millest Tallinna Uudised 
nüüd kokkuvõtte teeb. Vastab pe-
rearst Helge Hallika

Kas perearstil on õigus kirjutada välja 
lapsele tervisetõend?
Kui arst on last ravinud ja lapsevanem 
tõendit soovib, väljastatakse see laste-
aiale. Lähtudes lapse tervise huvidest, 
märgitakse vajadusel tõendile ka soo-
vitused. Kui arst ei ole last ravinud, ei 
väljastata ka tõendit. Teame, et üle 50% 
lastehaigustest moodustab ülemiste 
hingamisteede viirushaigus, mis on 
isepärane haigus. Ravitakse järgmisi 
sümptomeid: köha-nohu, palavikku, 
millega saab enamasti hakkama iga 
lapsevanem, kasutades enda või va-
navanemate tarkust. 
Lasteaiajuhatajad on mures, et sageli 

tuuakse laps haigest peast lasteaeda. 
Kuidas selliseid situatsioone vältida?
Jagan täiesti lasteaedade personali 
muret. On ainult üheti mõistetav – 
ägeda haigusega laps ei või olla las-
teaias. Vajalik on teada, et viirushai-
guste nakkusohtlikkus on kõige suu-
rem peiteperioodil. Peale haigestu-
mist on vajalik taastusperiood, et vas-
tupanu uutele nakkustele oleks tuge-
vam. Armsad lapsevanemad: teie laps 
vajab peale haigestumist aega taas-
tumiseks. Samas tuleb mõelda, kas 
iga nohu, köha, isutus jne on ägeda 
haiguse tunnuseks. Näiteks nohu võib 
olla tingitud järgmistest põhjustest:

liiga kuivast ruumist kas kodus või  
lasteaias; 
liiga kaua on kasutatud ninatilka- 
sid;
stressist, kas on siis probleemid las- 
teaias või kodus;
 allergia.  

Arutlegem koos, millise juhuga on te-

gemist. Selleks on vajalik koostöö lap-
sevanema, lasteaiapersonali, pereõe 
või –arsti vahel. Armsad lapsevane-
mad, kui teie lapsel püsivad haiguse-
sümptomid, pöörduge palun pere-
arstile. 

Mida saaksid lasteaedade juhatajad ära 
teha, et haiged lapsed ei tuleks laste-
aeda teisi lapsi nakatama ning õpetajad 

ei peaks lasteaias lapsi ravima?
Jah, lasteaia personal saab nii mõn-
dagi olukorra parendamiseks ning 
ennetamiseks teha, kuid ka nende 
võimalused on piiratud. Oluline on, 
et laps oleks vaimselt ja füüsiliselt ter-
ve. Viirushaiguste ennetamiseks on 
oluline jälgida järgmisi aspekte:

et lapse riietus ja jalanõud vastak- 
sid ilmastikule;
et lapsed sagedasti peseksid käsi;  
et lapsed piisavalt jooksid;  
et ruumid oleksid õhutatud.  
Olen veendunud, et seda kõike ka 

lasteaiad teevad. Kõige olulisem on 
veenduda, et lapsevanemad hooli-
vad ja armastavad oma last. Vahel va-
nemad väsivad või puuduvad piisa-
vad teadmised või oskused. Õpeta-
ge, juhendage, toetage. Äärmuslikel 
juhtudel, kui on kahtlus lapse väär-
kohtlemise kohta, on vaja koheselt 
teavitada lastekaitseinspektoreid. 

Õnne Pillak

Et lapsel oleks lasteaias turvaline

Dr Helge Hallika on kogenud perearst.

SCANPIX

PEEP LILLEMÄGI

PIRET PAKLER
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Nõuanne

Väikelaste 
vaktsineerimine
on vajalik
Vaktsiinid aitavad tõsiseid haigusi 
ära hoida juba lapseeast.
Väikelapsed põevad sageli pärast 
esmakordset lastekollektiivi mine-
kut nii viirus- kui ka bakteriaalseid 
nakkusi. Paljude nakkushaiguste 
(tuberkuloos, difteeria, teetanus, 
läkaköha, poliomüeliit, hemofiiluse 
tekitatud mädane meningiit, leetrid, 
punetised, mumps, B-hepatiit) vas-
tu on vaktsiinid olemas ning neid 
vaktsineerimisi tehakse tasuta alates 
lapse sünnist.

Lisaks aga on võimalus tasu eest 
täiendavalt vaktsineerida rotaviiru-
sest tingitud kõhulahtisuseja pneu-
mokokk infektsiooni vastu, mis võib 
põhjustada eelnevast viirusinfekt-
sioonist nõrgestatud väikelapsele 
keskkõrva, põskkoopa ja hingamis-
teede põletikke, tõsisematel juhtu-
del aga ka rasket meningiiti ja kop-
supõletikku.

Uus vaktsiin 
pneumokoki vastu
Uus vaktsiin Prevenar on mõeldud 
Streptococcus pneumoniae seitsme 
erineva serotüübi (kokku on neid 
kümme) vastu. Vaktsineerimine on 
praegu tasuline, makstes umbes 
1000-1100 krooni. 

Minu ja ka paljude teiste perears-
tide arvates võiks väikelapsi vaktsi-
neerida siiski teisel eluaastal kahe 
annusega ühekuulise vaheajaga või 
hoopis ühe annusega, kui laps on 
vanem kui kaks aastat, enne laste-
kollektiivi minekut. 

Vaktsiiniga 
rotaviirusele vastu
Imikuid on võimalik vaktsineerida 
ka lastel oksendamist ja kõhulahti-
sust esilekutsuva rotaviiruse vastu. 
Vaktsiin on samuti tasuline (900-
1000 krooni). Vaktsineeritakse alla 
kuue kuu vanuseid lapsi. 

Kuna eelmainitud vaktsiinid on 
kallid, siis soovitan neid kasutada 
eelkõige nõrga vastupanuvõimega 
lastel, s.t. kellel on kroonilisi haigu-
si, kes haigestuvad sageli või on en-
neaegsed.

Lugege lisaks ka internetilehekül-
gi www.pneumokokk.ee või www.
vaktsiin.ee. Täpsemat informatsioo-
ni vaktsiini kohta saate oma pere-
arstilt.

Ester Eensaar,
Lasnamäe Medicum´i perearst

Tuleval aastal 89. aastapäeva 
tähistava kooli maja renovee-
rimist alustati möödunud õp-

peaasta alguses. Kümme kuud kest-
nud tööde tulemusena sai koolima-
ja juurde veel ühe hoonetiiva kogu-
pinnaga 600 m2, suurema söökla, 
sundventilatsiooni, lifti, korraliku 
staadioni ja spordimänguväljakuid. 

Tallinna Ühisgümnaasiumis õpib 
723 õpilast ja töötab 66 õpetajat. Kü-
sisime mõnedelt neist, mida kogu see 
põhjalik remont nende jaoks tähen-
dab. 

Mehis Pever, 
direktor

Remondiaeg oli 
kogu kooliperele 
väga pingeline aeg: 
tuli korraldada koo-
litööd asenduspinnal, 
jälgida renoveerimistööde kulgu ja 
olla kursis tohutu hulga üksikasjade-
ga projekti juures.

Remonditud koolimaja tähendab 
aga seda, et kool saab teha oma tööd 
kaasaegses keskkonnas. On tohutu 
vahe, kas räägid toredast kooliajast 
kulunud ja viletsa sisustusega kooli-
majas või rõõmsate värvide ja kaas-
aegse sisustusega kooliruumides. Tun-
nen seda ise ja näen laste rõõmsatest 
silmadest, kui palju kergem on tulla 
kooli, kus sind ootavad soojad, val-
gusküllased ja puhtad ruumid. 

Ühisgümnaasium 
läbis uuenduskuuri

Muidugi on kõige tähtsam terve 
koolivaim ja nii mõneski räämas koo-
lihoones peitub väga tore kool, kuid 
terves kehas asudes tunneb vaim end 
veelgi paremini ja terve on märksa 
kergem olla.

Raner Kruuse, 
12. klassi õpilane 

Meie kooli remont 
tähendab minu 
jaoks eelkõige se-
da, et oma viimase 
aasta saan ma õppi-
da äsja renoveeritud koolis. Hea tun-
de tekitab see, et maja on küll uuen-
datud, kuid koolivaim ja mõnus olek 
koolis on ikkagi säilinud. Võin öelda, 
et ma ei ole koolist võõrandunud. To-
re on ka see, et nüüd saavad õpilased 
ja meie suurepärased õpetajad töö-
tada väga heades tingimustes, mille 
nad on kindlasti ära teeninud. Peale 

remonti on veelgi uhkem tunne öel-
da, et ma käin Tallinna Ühisgümnaa-
siumis. 

Janna-Liina Leemets, 
4a klassi õpilane

Võrreldes Valde-
ku tänava kum-
mitustelossiga 
on elu remondi-
tud koolis palju 
muutunud. Kooli-
päev algab hommikul ja seetõttu on 
mul õhtuti võimalik käia  tantsutren-
nis. Pärast tundide lõppu on võima-
lik olla avaras raamatukogus. Söök-
las on ilusad rõõmsavärvilised toolid 
ja ka toit on väga maitsev.

Koridorid on nii puhtad, et võime 
käia sokkides. Puhtas klassiruumis 
on parem õppida ja ka õpilased ise 
on nii tunnis kui vahetunnis rahuli-
kumad. Ka õpetajad on rahulikumad, 

Novembris pärast kümme 
kuud kestnud põhjalikke 
renoveerimistöid avas taas 
oma uksed Pärnu maantee 
viadukti läheduses asuv Tal-
linna Ühisgümnaasiumi maja.

sest nüüd on igal klassil oma klassi-
ruum ja pole tarvis kiirustada. 

Peame kõik oma uut kooli ja selle 
vara hästi hoidma. 

Anu Kiilmaa, 
12. klassi 
klassijuhataja 

Minu jaoks tä-
hendab kooli re-
mont võimalust 
töötada uues, puh-
tas ja kaasaegses töökeskkonnas. 
Hommikuti on jälle rõõm tööle tulla 
ja seda indu ja teotahet õpilastega ja-
gada. Eriti kena muutuse on läbi tei-
nud meie kooli söökla, mis nüüd on 
mõnusalt suur ja rõõmsavärviline. 
Hea värvide valik nii koridorides kui 
ka klassides ning lustakas koolikella 
meloodia tiivustab ka pikka koolipäe-
va reipalt vastu pidama.

Katja Ljubobratets

Selgitame, kus ja mis tingimustel 
tohivad tegutseda õnne- või osa-
vusmängu mängukohad. 

Meie ajalehe toimetuseni on 
jõudnud pealinlaste  pöör-
dumised kasiinode tege-

vuse kohta. Mõni elanik on kurtnud, 
et elumaja esimesel korrusel asuva 
kasiino kliendid lärmavad ja kasuta-
vad trepikoda narkootikumide tarvi-
tamiseks. Teiste jaoks on üldse mõist-
matu, miks avati kasiino üle tee koo-
limaja vastas. 

Tallinna Teataja uuris Eesti Hasart-
mängude Korraldajate Liidu projekti-
juhilt Õie-Mari Aasmäelt, milliseid nõu-
deid kasiino asukohale näevad ette keh-
tivad õigusaktid. Hetkel kehtiva seadu-
se kohaselt otsustab need nõuded ko-
halik omavalitsus õnnemängukorral-
dusloa kooskõlastamise käigus. 

Alates 1. jaanuarist 2009 tekib koha-
likul omavalitsusel õigus määratleda 
üldplaneeringu või detailplaneeringu-
ga piirkond, kus õnnemängu mängu-

Uuest aastast kasiinod eraldi ruumidesse!

koht ei tohi asuda. Samuti saab valla- 
või linnavolikogu oma määrusega: 

 kehtestada valla- või linnavalitsu- 
se territooriumil asuvate õnnemän-
gu mängukohtade lahtiolekuaega-
dele ühtse piirangu;
eraldi hoones asuva õnnemängu  

mängukoha avamise või selle lahti-
olekuaega täiendavalt piirata, kui 
mängukoht asuks koolieelse laste-
asutuse, põhikooli, gümnaasiumi, 
kutseõppeasutuse, huvikooli, noor-
telaagri, laste hoolekandeasutuse või 
noorsootööasutuse kasutuses oleva 

Kümne kuuga muutus Ühisgümnaasium koduselt hubaseks õppe- ja töökohaks ligi 800 inimesele.

ASJATUNDJA SELGITAB

kinnisasja vahetus läheduses. 
Vastavalt hiljuti vastuvõetud seaduse-
muudatustele saab alates 1. jaanua-
rist 2009 mängukoht asuda üksnes:

eraldi hoones; 
hotellis, konverentsi- või meelela- 
hutuskeskuses;
ärihoones või kaubanduskeskuses,  
kui õnnemängu mängukohta ei saa 
siseneda ärihoone või kaubandus-
keskuse muude ruumide kaudu ja 
kui samas hoones ei asu eluruume. 

Sama seadus ütleb ka seda, et õnne-
mängu, totalisaatori või osavusmängu 
mängukoht ei või asuda koolieelse las-
teasutuse, põhikooli, gümnaasiumi, 
kutseõppeasutuse, huvikooli, noorte-
laagri, laste hoolekandeasutuse või 
noorsootööasutuse kasutuses oleval 
kinnisasjal. Mis puutub täna just sellis-
tes kohtades tegutsevatesse kasiino-
desse, siis otsuse, kas nad saavad jätka-
ta oma tegevust vastaval loal märgitud 
tähtajani või mitte, peab tegema kirja-
likus vormis Tallinna linnavalitsus. 

Martin Kukk

KATJA LJUBOBRATETS 

Perearst väikest patsienti üle 
vaatamas.

Kas elumajades asuvad kasiinod jätkavad oma tegevust ka uuel aastal, otsutab 
linnavalitsus. 

SANDRA NUUDI

PIRET PAKLER



8 HUVITAVAT LUGEMIST

Tallinna Teataja

Eesti Reformierakond

Tõnismägi 9, 10119 Tallinn

Tel 680 80 80, 

tallinnateataja@reform.ee

www.reform.ee/tallinnateataja

Eelmise peaauhinna võitis
Viive Maranik

Oma andmeid edastades nõustun tulevikus saama 
Eesti Reformierakonda ja selle poliitikuid puudutavat 

infot või reklaami, mille edastajatel või töötlejatel 
luban kasutada oma andmeid nimetatud eesmärgil 
tingimusel, et andmeid ei kasutata muuks kui Eesti 
Reformierakonna ja selle poliitikutega seonduva in-

formatsiooni või reklaami edastamiseks.

Saada vastus märksõnaga 
“lahendus” 31. detsembriks 

aadressile Tõnismägi 9, 10119 
Tallinn või e-posti teel 

tallinnateataja@reform.ee 
ning osale 1000kroonise 

Tallinna Kaubamaja 
kinkekaardi loosimisel.

Ristsõna lahendus
 
 
Ees- ja perekonnanimi
 
 
Postiaadress või e-post
 
 
Telefon 

Katrin Karisma-Krumm, 
Tallinna linnavolikogu 
liige
Mina soovitaksin 
praegustes rasketes 
majandustingimus-
tes enam hoolida 
oma lähedastest ja 
ka endast. Leida en-
dale võimalus igapäe-
vasest stressirohkest 
keskkonnast välja minna 
ja leida kõrgetasemeline 
kultuuriüritus. See hoiab ja 
aitab.

Jaanus Rahumägi,
Riigikogu 
julgeolekuasutuste 
järelevalve 
komisjoni esimees
Ma soovitan täpselt 
arvestada oma sis-
setulekute ja välja-
minekutega ja pan-
na väljaminekud 

Pühapäeval, 11. jaanuaril 2009
kell 11.00 
Salme Kultuurikeskuses

Multifilmide 
laegas
Suurelt ekraanilt saab vaadata 
Eesti parimaid multifilme.
Eelregistreerimisel 
sissepääs TASUTA!
Registreerimine tel 631 6577 
või laps@reform.ee

õigesse järjekorda, et tõeliselt tähtsad 
asjad tehtud saaks. Teiseks soovitan 
hästi planeerida ja olla täpselt kursis 
oma lähedaste plaanide ja tegevuse-
ga, et me teaks, kus me lähedased on, 
kellega nad on, millal ja millega nad 
koju tulevad. Siis juhtub vähem halbu 
üllatusi. Kolmandaks soovitan palju 

suhelda oma naabrite ja kaaskoda-
nikega ja hoida nendega sõb-

ralikke suhteid, et leida ühi-
seid võimalusi ja tarkusi 

oma kodu kaitsmiseks 
pahade eest.

Ülle Rajasalu, 
Tallinna linnavolikogu 

Reformierakonna 
fraktsiooni aseesimees

Ärgem elagem herilasena, 
kes on kuri ja tige. Olgem nagu 

mesilased – töökad ja kogujad. Me-
silaste elul on suur ees-

märk: koguda mett. Ja 

Huvialaklubi Raavis 
Tervisevõimlemise tunnid 
eakatele daamidele 
Kolmapäeviti algusega kell 10.30

Tantsuõhtu
9. jaanuaril 2009 kell 18

Raua tn 1 II korrus, tel 661 2699

me kõik saame sellest osa. Pinguta-
me meiegi  oma seatud eesmärkide 
nimel ja me kogeme edu! Rahulikku 
jõuluaega ja head uut aastat!

Keit Pentus, 
Riigikogu 
Reformierakonna 
fraktsiooni 
esimees
Järgmine aasta 
tuleb majan-
duslikus mõttes 
keeruline. Sellis-
tel aegadel muu-
tub eriti tähtsaks üks-
teise toetamine ja tun-
nustamine. Hoiame ettevõt-
likke inimesi, kes on julgenud võt-
ta riski ja panustanud ettevõtlusse, 
kiidame neid. Sest tegelikult sõltub 
neist see, et inimestel on töökoh-
ti ja see, kui kiiresti me ma-
jandusraskustest välja tule-
me.

Mati Eliste, 
Pirita halduskogu 
esimees
Öeldakse, et parim 
kink on see, mida ka 
endale tahaksid.Ilmselt 

on nii ka soovidega. Õigeid 
valikuid, rahu, tervist, armas-
tust ja pisut õnne! Kõigile!

Kuidas kollasest pühvlist jagu saada

Rainer Nõlvak, 
Aasta Kodanik 2008, 
kampaania Teeme ära 

eestvedaja
Sooviks meile kõigile hoo-
limist ja teineteisega arves-

tamist. Nagu ühes Mart Jo-
hansoni lauldud lau-
lus: „Eestimaa, ma 
hüüan sulle – mu 
latse, ärge riiel-
ge.”

Hiina horoskoobi järgi saa-
bub 6. veebruaril 2009 kolla-
se pühvli aasta. Küsisime 
silmapaistvamate avalike 
tegijate käest, mida nemad 
soovi(ta)vad, et järgmine 
aasta siiski edukas oleks. 

TÄPSUSTUS!
Eelmises Tallinna Teatajas kirjutasi-
me ekslikult, et Yrjo Ojasaar on 
Eesti-Ameerika Kommertskoja pre-
sident. Tegemist on Ameerika Kau-
banduskoja presidendiga.
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