
Lennupäevad
Reformierakonna suvepäevadel Kurgjärvel 
lustiti ilm ilusaks.        | lk 6

Andrus 
Ansipit 
tunnustati
Peaminister sai Torontos teenetemärgi Kanada 
eestlastelt ja Prahas Polaki autasu demokraatia, 
vabaduse ja turumajanduse edenemise eest 
Eestis.                     | lk 3

Energeetikas tarkust 
populismiga ei asenda
Eesti ettevõtete ja perede tulevik sõltub otsustest, mida tehakse energeeti-
kas. Reformierakond soovib, et need otsused oleksid targad ja kaalutletud, 
aga mitte ennastupitavad tolmukeerutused, mis kuhugi ei vii.

Uudistevaesel suvel eel-
nes Riigikogu erakorra-
lisele kokkutulemisele 

energiaasjas selline torm nagu 
oleks Eesti juba tuuleelektrile 
üle läinud. Uut asja, mida kiire-
loomuliselt arutada, ometi ei 
olnud. Vajadus energia kättesaa-

davuse nimel otsuseid teha, on 
ammu teada. Asja on arutatud, 
lahendusi otsitud ja maad kuu-
latud, kuidas Leedu tuumajaama 
uuendamises kaasa lüüa.

Nagu ütles Hannes Astok oma 
ettekandes: „Reformierakonna 
fraktsioon on seisukohal, et nii 

tõsise asjaga nagu energeetika 
ei saa tegeleda ülejala. Meie 
tänastest valikutest sõltub, 
milline on Eesti ettevõtete kon-
kurentsivõime ja perede kulud 
energiale  järgmistel aastaküm-
netel. Veelgi enam, tänastest  
otsustest sõltub, kas pistikupe-

sast on üldse särtsu tulemas või 
saab elektrit tunnikaupa, nagu 
mõnes riigis. Kahjuks kubise-
vad Roheliste esitatud eelnõu 
ja seletuskiri pooltõdedest ja 
pisivaledest ning oodatud tõ-
sist suhtumist ei paku.”

Otsitakse
kolme lõvi
Rain Rosimannuse arutlus
teemal, et parlament asub 
parimate saadaolevate 
isiksuste hulgast üsna varsti välja valima kolme 
Eesti põhiseaduse uut alustala.      | lk 4

R E F O R M I E R A K O N N A  A J A L E H T    |    N R .  6  ( 1 0 8 )  A U G U S T  2 0 0 7

Taavi Rõivas võitleb sms-
laenudega  | lk 3

Tõnis Kõiv: teetolm võib tappa 
ettevõtluse  | lk 4

Keit Pentus: lastega perede maksu-
koormus väheneb tublisti  | lk 5

Lauri Luik sõitleb blogis maksu-
maksja raha eest reisivaid 
omavalitsusjuhte  | lk 7

Tartu 
tõmme on 

tugev!
Urmas 
Kruuse 

jätkub lk 3

Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Jürgen Ligi 
soovitab Eesti energiatuleviku kavandamisel lähtuda 

tegelikkusest, mitte muinaslugudest, kus avamere tuulejaamad 
Põhja-Rootsi jõed tagurpidi käima ja energiat salvestama panevad.
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reeritud. Arve avamiseks pidin 
siiski panka minema, aga pä-
rast arve avamist saatsin aval-
duse palvega osakapital arvele 
tagasi kanda ja mõne tunniga 
oligi see taas ettevõtte arvel. Ei 
mingit notarijärjekorda ega 
mitmenädalast ootamist.

Ettevõtja Virgo R 
Järvamaalt

Ootame oma lugejatelt kirju 
toimetus@reform.ee

INIMESED

Neli aastat tagasi, kui valmistuti rahvahääletuseks 
Euroopa Liiduga ühinemise üle, kirjutas Reformi-
erakonna esimees Siim Kallas erakonnakaaslas-

tele: „Hakkasin meenutama, kas on üldse mingit sõbra-
likku sammu, mida Venemaa on Eesti Vabariigi suhtes 
astunud lihtsalt niisama, sümpaatia ülesnäitamiseks 
Eesti Vabariigi ja eesti rahva vastu? Ei tulnud meelde. Kui 
keegi teist teab mõnda sellist, andku  teada.”

Tänavu augustis hoiatab Reformierakonna esimees 
Andrus Ansip Reutersile antud intervjuus: «Me ei saa 
sulgeda silmi selle ees, mis praegu Venemaal toimub. 
Noorteorganisatsioonid Naši ja Noor kaardivärgi on 

nagu Hitlerjugend Sak-
samaal. Oleme sunni-
tud olema ettevaatli-
kud.” Ansip soovitas 
Reutersi ajakirjanikul 
ka vaadata valitsus-
hoone seintel olevaid 
ennesõjaaegsete pea-
ministrite portreid, 
selgitades, et nad kõik 
tapeti Nõukogude või-
mu poolt. Kevadel näi-
tas Venemaa ilmekalt, 
et Eesti ei saa teda 

kuidagi lugeda sõbralikuks naaberriigiks. Ent Venemaa 
kõrval tuleb meil edasi elada. Oleme kasutanud ära oma 
ajaloolise võimaluse, saanud NATO ja Euroopa Liidu 
liikmeks. Nüüd saame neile organisatsioonidele olla 
abiks Venemaa mõistmisel. „Kui Euroopa Liidu liikmes-
riigid peavad läbirääkimisi Venemaaga eraldi, siis selle 
tulemuseks on 27 kaotajat ja üks võitja. Kui me aga 
räägime ühisel häälel, siis võidavad mõlemad pooled,” 
tõdeb peaminister Ansip.

Peame olema abiks ka kõigile nendele Eestis elava-
tele mitte-eestlastele, kes soovivad oma tuleviku siduda 
Eestiga. Neid on palju. Ei tohi lasta jätta neid vaid Vene-
maa propaganda lollitada. Seda enam, et teistest rah-
vustest Eesti elanikud tunnetavad: Venemaaga ei seo 
neid tegelikult miski. Reformierakonna Tallinna vene 
noorteklubi juhatuse liige Anatoli Makejev ütles suve 
hakul Parematele Uudistele antud intervjuus, et Eestis 
elavatele venelastele meeldib rõhutada: oleme küll 
venelased, aga mitte venemaalased. Seega tuleb neid 
toetada ning selgemini märku anda: Eesti riigi jaoks on 
tähtis iga siin elav inimene, kes on meie riigile lojaalne. 
Võibolla peaksid Eesti pered senisest julgemalt sõlmima 
lähedased suhted mõne siin elava mitte-eesti perega.

Ja muidugi on üks tähtis asi, mis Eesti elanikke Ees-
tile ligemale aitab. Paremad Uudised viitab siinkohal 
Euroopa Parlamendi presidendile Hans-Gert Pötterin-
gile, kes ütles augusti keskel Narvas, et Euroopa rikkus 
on kultuuride mitmekesisus, kuid need mitte-eestlased, 
kes peavad Eestit oma kodumaaks, peaksid hakkama 
võimalikult varakult eesti keelt õppima. 
Eesti kodakondsuse saamiseks on loomulik, 
et tuleb osata eesti keelt.

Eesmärk on tekitada Tartus 
selliseid rohelisi liikumiskori-
dore, et linlased saaksid igapäe-
vatoimetusi tehes unustada, et 
nad elavad Eesti suuruselt tei-
ses linnas. Mõne aastaga ta-
haks jõuda  selleni, et igas lin-
naosas on oma terviserada.

Tartu koolimajades leidub 
täna veel selliseid tualettruume, 
mis on hullemad kui kaheksa-
kümnendate aastate kasarmu-
tes. See peab kiiresti muutuma. 
Tartus on iive positiivne: tähe-
lepanu vajavad lasteaiad, aga ka 
teed nii autodele kui jalakäijate-
le-ratturitele. On sümboolne, et 
Tartu Ülikool on saanud uue 
rektori ja linn uue linnapea ja 
võibolla annab siin avada uusi 
koostöövõimalusi linnaaren-
guks tulevikus. Üks mõte on 
teha ühine infomaja, kust saaks 
teavet nii tudeng, linnakodanik, 
kui Tartu külaline. 

Kuidas esimesed kuud on 
möödunud?

Ega ma sadat kriitikavaba 
päeva ametisse astudes endale 
ei küsinud. Ütlesin, et kui taha-
te kritiseerida, siis võib kohe. 
Sisseelamisperioodil on oluline 
hankida võimalikult kiiresti 
võimalikult palju informatsioo-
ni. Infopuuduses pole võimalik 
otsustada. Paljude otsustega ei 
saa aga viivitada. 

Mis uues ametis üllatas?
Meeldivalt üllatas inimeste 

sõbralikkus ja toetus minu sis-
seelamisele. Tartu linnavalitsus 
on oma võimekuselt ja sisemi-
selt töökorralduselt Eesti oma-
valitsuste seas vaieldamatus 
tipus. Ent otsustav tegur on 
alati inimene. Linnavalitsuses 
töötavad isiksused oma tugeva-
te külgede ning oskustega, pa-
raku ka erinevate isikuomadus-
te ja nõrkustega.

Mul on selge arusaam perso-
nalipoliitikast, mille võib kokku 
võtta lausega: inimesed võivad 
olla väga head spetsialistid, 
kuid peavad nägema kogu ter-
vikut, mõistma, et nad töötavad 
selle terviku toimimise nimel. 
Vaatamata sellele, et IT- tase on 
kõrge ja palju suheldakse arvu-
ti teel, on oluline ikkagi inimes-
tevaheline otsesuhtlus ja kogu 
organisatsiooni tunnetus. 

Millele soovid edaspidi kõige 
enam tähelepanu pöörata?

Olen naljaga pooleks öelnud: 
soovin, et tartlased mäletaksid 
mind rohelise linnapeana. 

Tartu tõmme on tugevElu Venemaa 
naabruses

Tallinn ilma peata
Miks on Tallinna linnaisad nii 
ükskõiksed linnakodanike vas-
tu? Räägitakse, et absoluutne 
võim laostab absoluutselt. Kesk-
erakonnaga Tallinnas on juhtu-
nud just nii. Neil on sülitada 
elanike peale, olgu kas või need 
nende enda valijad. Tallinnas 
on 130 peret  päevi ilma veeta. 
Veeavarii tabas Laevastiku täna-
va inimesi, kus vee- ja kanalisat-
sioonitorustiku omanik on Tal-
linna linn. Inimesi sunniti ämb-
ritega vett tassima.

Neli kuud Tartu 
linnapeana ame-
tis olnud Urmas 
Kruuse on koli-
nud Elvast Taara-
linna, kuigi kavat-
ses seda teha aas-
ta pärast. „Tund-
sin Tartu tõmmet 
ja kolimine tuli 
loomulikuna,“ 
ütleb ta.

Kuidas suhtud sellesse, et 
inimesed vahel alateadlikult 
võrdlevad Sind eelkäijate 
Laine Jänese ja Andrus 
Ansipiga?

See ei häiri mind. Hindan 
väga nii Lainet kui Andrust ja 
seda tööd, mida nad enne mind 
Tartus teinud on. Küllap võib 
minus leida jooni mõlemast. 

Mis te arvate, et Tallinna lin-
napea vedas end kohale? Kus 
sa sellega, jälle kimas ilmselt 
kibekähku mõne blondiiniga 
Hundisilmale päikest võtma.

Seda selle asemel, et asuda 
kriisikomisjoni etteotsa , panna 
paika vajaminevad vahendid 
avarii likvideerimiseks, fi kseeri-
da täpsed tähtajad.

Ega midagi, siit on tunda nõu-
kogude täitevkomitee tegelase 
sovjeedimentaliteeti, lihtne ini-
mene tänavalt ei lähe talle 
korda. Kõik see on sobimatu 

demokraatlikusse Eestisse.
Läks päev mööda ja järjekord-

ne veeavarii jättis 65 000 tallin-
last veeta….

Helvi Tamm 
Pelgulinnast

Ettevõtte loomine on 
läinud lihtsamaks
Kirjutan seepärast, et tahan 
kiita Rein Langi. Ta on pikalt 
rääkinud vajadusest ettevõtte 
loomist lihtsustada ja kevadel 
tuligi uudis, et nüüd peaks ette-
võtte mõne tunniga asutatud 

POSTKAST

[  J U H T K I R I  ]

saama. Hiljuti oli mul ühe uue 
äriplaani tarbeks vaja osaühing 
luua. Suvine aeg, notarid puhka-
vad, mõtlesin, et uurin siis inter-
netis seda ettevõtte asutamise 
võimalust. Suur oli mu rõõm, kui 
ettevõtjaportaalis https://ekan-
ded.eer.ee/ sain ID-kaardiga 
kõik vajalikud dokumendid ära 
täita, digitaalallkirjastada, lõi-
vud maksta ja äriregistrisse 
kandeavalduse esitada. Samast 
maksin osakapitali deposiiti. 
Seda kõike tegin õhtul ja järgmi-
sel hommikul oli ettevõte regist-

Olen aga Tartu linnapeana 
kindlasti oma nägu. Hindan 
väga oluliseks fakti, et Tartu 
tagamaa on kogu Lõuna-Eesti. 
Seega: mis Tartus toimub, mõ-
jutab kõigi lõunaeestlaste elu-
kvaliteeti.

Reformierakond on Tartus 
võimul olnud juba kümme-
kond aastat. Kuidas säilitada 
värskus ja järgmistel valimis-
tel taas hea tulemus saada?

Kui suudame püsida avatuna, 
võtta vastu uusi inimesi ja liita 
nende mõtted seniste tegijate 
kogemustega, tuleb valimistu-
lemus väga hea. Tahan öelda, 
et skulptuur Suudlevad tuden-
gid, mis mu kabineti aknasse 
ära paistab, iseloomustab Tar-
tut väga hästi: selles on nooru-
se uljust ja emotsioone, mida 
ei tohi kunagi kõrvale jätta.

Küsitles Peep Lillemägi

Eesti pered 
võiksid senisest 

julgemalt sõlmida 
lähedasi SUHTEID 

SIIN ELAVATE 
MITTE-EESTI 
PEREDEGA.

Tartu linnavalitsus 
on oma võimeku-
selt ja sisemiselt 
töökorralduselt 
EESTI OMAVALIT-
SUSTE SEAS 
VAIELDAMATUS 
TIPUS.

Tartu linnapea Urmas Kruuse ajaloolises kostüümis suvistel hansapäevadel. FOTO: ERAKOGU
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Taavi Rõivas: sms- 
laenud kontrolli alla

Andrus Ansip sai Kanada 
eestlaste teenetemärgi
Juuli lõpus perega Kanadat väisanud peaminister Andrus Ansip 
kohtus Toronto Eesti Majas Kanada eestlastega, kes andsid peami-
nistrile üle teenetemärgi eestlusele ja Eesti vabadusvõitlusele osu-
tatud teenete eest.

Peaminister tänas kõiki talle ja Eesti Vabariigi Valitsusele toetust 
avaldanud inimesi. Ansipi arvates ei teinud valitsus midagi kange-
laslikku, vaid tegi seda, mida pidi tegema. Ta lisas, et võtab seda 
auraha suure tunnustusena kõigile neile inimestele, kes aprilli lõpus 
ja mai alguses seisid otsustavalt meie väikse rahva uhkuse ja vääri-
kuse kaitsel. Lisaks tänas peaminister omakorda kõiki kohalviibinuid 
ning toonitas, et ilma võõrsil viibinud eestlasteta poleks võimalik 
olnud Eesti Vabariigi taastamine õigusliku järjepidevuse alusel.

Liina Vahtras

Peaministrit autasustati 
Prahas Polaki autasuga
6. augustil 2007. aastal anti Prahas, Karli Ülikoolis peaminister 
Andrus Ansipile üle käesoleva aasta Vašek ja Anna Maria Polak’i 
autasu, mis tunnustab vabaduse, demokraatia ja turumajanduse 
arengut Eestis.

Peaminister kinnitas oma kõnes, et Eesti jaoks on kõik kolm 
väärtust, mida antud autasu hindab, äärmiselt olulised. Eriti rõhutas 
peaminister vabaduse tähtsust. Peaministri sõnul lasub Eestil täna 
moraalne kohustus aidata teisi, kes alles ehitavad oma riiki, kuid iga 
riik peab ise tegema oma otsused ja kodutööd. Peaministri sõnul 
on just see olnud Eesti suurim õppetund NATO ja Euroopa Liiduga 
liitumisel.

Vašek ja Anna Maria Polaki autasu andis peaminister Ansipile üle 
endine Ameerika suursaadik Eestis Aldona Wos, kes tunnustas 
Eesti kiiret majanduskasvu, e-valimiste ja e-valitsuse süsteemi. 
Autasu sisaldab ka 5000 dollari suurust honorari. 

Autasustamise tseremoonia toimus Karli Ülikooli Karoliniumi 
saalis. Ühtlasi tähistati Ameerika Poliitika ja Majandussüsteemide 
Instituudi (American Institute on Political and Economic Systems, 
AIPES) 15. sünnipäeva ning suveprogrammi lõppu. Sel aastal õpib 
instituudis 146 üliõpilast 30 riigist. Ka üheksa Eestist pärit üliõpilast 
kohtusid peaministriga.

Prahas sündinud Polak oli üks neist, kes aitas Teise maailmasõja 
ajal nurjata natside kavatsust õhkida Karli sild. Kommunistide või-
muletuleku ajal põgenes Polak koos abikaasa Anna Mariaga Saksa-
maale ja sealt edasi juba Ameerikasse, kus temast sai edukas äri-
mees. Perekond Polak otsustas tagasi kodumaale naasta alles 
Praha Kevade ajal aastal 1968. Vašek ja Anna Maria Polak asutasid 
omanimelise fondi 1995. aastal, kaks aastat enne Vašek Polaki 
surma.                                                                       Liina Vahtras

Reformierakond 
jätkuvalt hinnatuim
Emori uuringu kohaselt püsib Reformierakond juba mitmendat kuud 
populaarseima parteina, juulis toetas erakonda 43 protsenti inimes-
test. Uuringu järgi toetas Reformierakonda kokku 43 protsenti kü-
sitletutest, sealhulgas 50 protsenti eestlastest ning 13 protsenti 
muulastest. 

Reformierakonnale järgnes populaarsuselt Keskerakond, keda 
pooldas viiendik küsitletutest. Sealjuures toetas Edgar Savisaare 
juhitud parteid mitmendat kuud enam kui 70 protsenti muulasi, 
samas kui eestlaste toetus jäi alla kümne protsendi. Juulis oli parteil 
seitsme protsendi eestlaste ning 74 protsendi muulaste toetus. 
Uuringu järgi oli Isamaa ja Res Publica Liidul juulis 13, Sotsiaalde-
mokraatlikul Erakonnal kümme, Eestimaa Rohelistel seitse ning 
Rahvaliidul viis protsenti toetajaid.                                            IPUI

Riigikogu liige Taavi Rõi-
vas on võtnud oma sü-
dameasjaks astuda vas-

tu pseudooptimistlike reklaa-
midega „kerget raha” pakkuva-
tele sms-laenudele.

Rõivase sõnul tekib petlik 
ettekujutus, et kui raha on vaid 
sms-sõnumi saatmise kaugusel, 
pole säästmine vajalik. Samas 
on kõrge intressiga laenude 
puhul paratamatu, et osadel 
laenuvõtjatel tekivad tõsised 
raskused tagasimaksmisega 
ning lihtsat elu ja kerget kulu-
tamist propageeriv laen põh-

• Peatselt saabuv viisavabadus Ameerika 
Ühendriikidega. Urmas Paet: „Me oleme läbi käinud 
üheksakümmend üheksa protsenti teest, nüüd on 
jäänud veel tehniliste küsimuste lahendamine.”

• Majanduskasv püsib. Eesti teise kvartali majanduskasv 
oli üle seitsme protsendi. Selline kasvutempo on 
piisav, et jõuaksime viieteistkümne aastaga viie 
rikkama Euroopa riigi sekka.

• Riigi tagatisega kinnisvaralaenud. Jutud sellest, 
et vastutustundetutele laenajatele peaks riik massiliselt 
appi asuma, on rumalad ja solvavad korralikke 
laenuvõtjaid.

• Tolategemine nii tähtsa teema ümber nagu energee-
tika. Peale tuulikumüüjate ei ole just palju neid, 
kes arvaks, et tuuleenergia võiks Eesti peamiseks 
energiaallikaks saada.

Energeetikas tarkust 
populismiga ei asenda
Algus lk 1. Reformierakond 
toetab kavatsust rajada Eesti, 
Läti, Leedu ja Poola koostöös 
Leetu Ignalinasse uus tänapäe-
vane tuumaelektrijaam. Täna-
päevase tuumajaama rajamine 
koos Balti riike Poolaga ühen-
davate ülekandeliinide välja-
ehitamisega võimaldab Balti 
riikide elektrivõrgud ühendada 
Lääne-Euroopa põhivõrguga  
ning end lahti ühendada endise 
N. Liidu ala põhivõrgust.

Riigikogu arutas 
energeetika tulevikku
Riigikogu rahanduskomisjoni 
esimees Jürgen Ligi märkis 
parlamendi energeetikaarutelu 
päeval Postimehes avaldatud 
arvamusartiklis, et Riigikogu 

K U U  P Ä H K E L . . .

. . . J A  T Ü H I  K O O R

giast, maagaasist, tuumakütu-
sest ning mitmetest teistest alli-
katest. „Selline jaotus tagab 
Balti riikidele küllaldase turvali-
suse ja varustuskindluse.” 

Põlevkivist ei saa 
kohe loobuda
Olemasoleva Ignalina tuuma-
jaama sulgemine 2009. aastast 
mõistagi pingestab olukorda 
Balti elektriturul ning me pea-
me juba täna kaaluma järgmisi 
samme nii Eestis kui teistes 
riikides,” sõnas ta. Astoki kin-
nitusel on uue tuumajaama 
rajamise eelduseks, et see 
oleks majanduslikult tasuv ja 
hea partner keskkonnale.

Ida-Viru elektritootmise rõõ-
mude ja muredega hästi kursis 

olev Rein Aidma märgib oma 
Maalehes ilmunud kirjutises, et 
esialgu ei saa me põlevkiviener-
geetikast loobuda. Vaid see ta-
gab meie energeetilise sõltuma-
tuse idast tulevast gaasist. Tu-
leb välja ehitada Baltikumi 
energiaring mitme väljundiga 
Euroopasse ja Eesti panusena 
renoveerida keskkonnasääst-
vamaks meie kaks (või neli!) 
Narva energiaplokki. 

Kuna vesinikul töötavate 
keskkonnasõbralike termotuu-
majaamade ajastuni on veel 
kümneid aastaid aega, siis on 
suureneva energiavajaduse osa 
katteks väga mõistlik kasutada 
seni viimase põlvkonna tavalisi 
tuumajaamu. 

Peep Lillemägi

erakorraline istungjärk on kuju-
nenud kummaliseks propagan-
daürituseks, mille taustal tuleb 
end energeetikalainele sundida 
vägisi. Ligi tõdeb, et põlevki-
vienergeetika on problemaatili-
ne, kuid sellest loobumine ei ole 
veel jõukohane, taastuvenergia 
on vajalik, aga selle kättesaada-
vus on piiratud. Nii tuleb haju-
tada riske ja leida alternatiive. 
Jürgen Ligi lisab, et energiava-
likute eeltöö analüüs näitab: 
tuumaenergeetika valik oleks 
tarbijale odavaim. 

Hannes Astok ütles Riigikogu 
erakorralisel istungil kõneldes, 
et Balti riikide elektrienergia 
tootmisportfell on praegu mit-
metahuline, sisaldades elektri 
tootmist põlevkivist, hüdroener-

justab suuri raskusi. Rõivas on 
veendunud, et juba sügisel  
jõutakse konkreetsete reeglite 
kehtestamiseni, et tarbijaid 
kiirlaenudega seotud riskidest 
paremini teavitada.

Ignalina praegune tuumaelektrijaam suletakse aastal 2009. FOTO: PEEP LILLEMÄGI

Andrus Ansip Prahas Eesti üliõpilastega kohtumas.

FOTO: VALITSUSE KOMMUNIKATSIOONIBÜROO
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Nii mõnigi arvab, et tolmav külavahetee või läbipääs-
matu kõrvaltee on ainult mugavuse küsimus. On 
väidetud, et kruusatee ääres elavad inimesed võiks 

lihtsalt tihemini autot pesta ning kui tee sõitmist ei kannata, 
ärge siis sõitke.

Tegelikult aga on kohalikel teedel väga mitmesugune 
tähtsus inimeste elule-olule ja mugavuse küsimus ei ole 
kindlasti esikohal. 

Teedelagunemine häirib ettevõtlust
Toon ühe näite. Järvamaal Päinurme külas töötab kolm 
puiduga tegelevat ettevõtet. Kõigile neile tuuakse tooraine 
autodega kohale ja viiakse valmistoodang samuti autodega 
minema. Veel eelmisel aastal olid ettevõtjad olukorras, kus 
ettevõtete tegevus oli paaril kuul aastas oluliselt pärsitud. 
Toorainet ei saanud tuua ega valmistoodangut välja viia. 
Põhjus oli lihtne – Koigi-Päinurme tee kui ainuke kõvakatte-
ga ühendustee muu maailmaga suleti raskeveokite liikluseks 
kevadisel teedelagunemise ajal. Kahekuuline sunnitud paus 
ei olnud mõeldav ning kolm Päinurme küla ettevõtet hau-
dusid juba tootmise ülekolimise mõtteid. See oleks kaasa 

toonud külaelu hääbumi-
se, sest kolme ettevõtte 
kadumine oleks hoobilt 
vähendanud ettevõtlust 
poole võrra. 

Alles näost-näkku koh-
tumine Järva maavanema 
juures ümarlaua taga tõi 
arusaamise ka teedemees-
teni, et ettevõtlus väike-
ses külas Järvamaa ääre-
maal on tähtis ja selleks 

on vaja teed remontida. Täna käivad Koigi-Päinurme teel 
teetööd, mis võtavad ettevõtjatelt vajaduse tegeleda üldise 
infrastruktuuriga. Ettevõtja tegelegu ikka oma ettevõtte 
arendamisega, las riik tegeleb teedega. 

Päinurme küla näitel saame öelda, et kohalike teede kor-
rastamine toob palju kaasa. Töökohad säilivad või neid 
luuakse juurde. Kui inimestel on tööd, areneb külaelu, on 
vajadus seltsimaja, sportimisvõimaluste järele jne.

Teetolm võib tuua kopsuvähi
Praegune koalitsioon on üheks eesmärgiks võtnud riigimaan-
teedele tolmutõrje vahendite suurendamise, eesmärgiga 
muuta tolmuvabaks kõik suurema liiklusintensiivsusega 
riigimaanteed. Isegi viimatimainitud tolm ei ole ainult mu-
gavuse või täpsemalt öeldes ebamugavuse küsimus. 

Pidevalt sissehingatav paekivikruusa tolm kahjustab hin-
gamisteesid ja kopse ning võib põhjustada kopsuvähki. 
Rääkimata siis ka ebamugavusest jne. Inimeste tervis para-
neb, kui nad ei pea enam tolmu sisse hingama. 

Riik investeerib riigiteedesse, kohalik omavalitsus kohali-
kesse teedesse ning nii nad korda saavad. Kohalike omava-
litsuste teederaha on aasta-aastalt pidevalt suurenenud, ka 
riik investeerib üha rohkem maanteedesse. 

Kinnisvara väärtus sõltub juurdepääsutee kvaliteedist. 
Tolmava või läbipääsmatu tee ääres asuvad kinnistud on 
reeglina odavamad korraliku tee ääres asuvatest kinnistu-
test. Seega me tõstame maaelanike kinnisvara väärtust, kui 
investeerime kohalikesse teedesse. Suurem kinnisvara 
väärtus võimaldab aga inimestel võtta kinnisvara tagatisel 
soodsa protsendiga laenu ning investee-
rida elukeskkonna parandamisse. 
Soodsa laenu võimalus hoiab 
inimesed eemal ka hukatusliku 
kiirlaenu pakkujatest, liigka-
suvõtjatest. 

Tervis, kinnisvara, tööko-
had, elukvaliteet – kõik see 
võib sõltuda kohaliku tee olu-
korrast. Investeerime maksu-
maksja raha kohalikesse tee-
desse ja paljud probleemid saa-
vad lahendatud.

Tõnis Kõiv
Riigikogu liige

Tänavune poliitikasügis 
toob need parteid Ees-
tis kenasti nähtavale. 

Nimelt peab Eesti parlament 
parimate saadaolevate isiksus-
te hulgast üsna varsti välja 
valima kolm Eesti põhiseaduse 
uut alustala – õiguskantsleri, 
riigikontrolöri ja Eesti Panga 
nõukogu esimehe. Nende täht-
sate ametikohtade tänaste 
täitjate – Allar Jõksi, Mihkel 
Oviiri ja Mart Sõrgi ametiaeg 
saab põhiseaduse järgi 2008. 
aastal lihtsalt otsa. Usutavasti 
on nad kõik ise Stabiilsuse 
partei mehed ja tahaksid jät-
kata. 

Täiesti vastupidine, aga sa-
mavõrd põhiseaduslik ja demo-
kraatlik viis asju otsustada 
oleks – unustada senised pagu-
nid ja eelmise parlamendi an-
tud aupaiste ning  otsida kandi-
daate, kes oleksid Eesti tulevast 
arengut silmas pidades tänasel 
hetkel parimad neid rolle sisu-
lises mõttes täitma. 

Vormiliselt on see presidendi 
valik. Sisuliselt otsustavad selle 
üle, kumb juhtub, parlamenti 
täitvad erakonnad hääletusel.  
Parlamendis 31 kohta omava 
Reformierakonna seisukoht ei 
ole siin mõistagi vähetähtis. 
Arutlegem ja otsustagem siis 
üheskoos. Mida head ja ameti-
kohast tulenevat on tänased 

Otsitakse kolme
väärikat vapilõvi

Kohalikud 
teed korda

lasti kohati saabki. Võimul olles 
ei taheta sellest enamasti liiga 
palju teada. Tegelikult peavad 
aga erakonnad, kes valitsusoh-
jade juurde satuvad, olema tä-
nulikud riigikontrollile selle 
eest, et viimane annab pildi 
maksumaksja raha kasutami-
sest ja raiskamistest.

Mihkel Oviir on olnud selles 
rollis küllalt jõuline, aga samas 
ka konstruktiivne. Ma usun, et 
kui Oviir tahab jätkata, siis 
parlamendienamus talle selle 
võimaluse ka annab. Alterna-
tiivse kandidaadina on kuluaa-
rides mängitud Taavi Veskimä-
gi ja Aivar Sõerdi nimedega.

Õiguskantsler – 
palju toredat kära 
ei millestki
Eerik-Juhan Truuväli, esimene 
Eesti sõjajärgne õiguskantsler 
oli põhiseaduse küsimustes 
valitsuse (ja presidendi) esime-
ne tunnustatud nõuandja. Kaht-
luseta riigi esimene ametnik. 

Oma ametiperioodi lõpetav 
õiguskantsler Jõks on kahtlema-
ta olnud rohkem poliitik kui 
kõrge riigiametnik. Kindlalt pi-
gem innukas publikule mängija 
kui sisuline tegija või valitsuse 
põhiseaduslik nõuandja. Kõik 
me mäletame tema suurejoone-
lisi ajakirjanduslikke väljaastu-

Igas riigis, isegi üheparteilistes on 
vähemalt kaks mitteametlikku par-
teid – stabiilsuse ja ebastabiilsuse 
pooldajad. Viimased on enamasti 
opositsioonis. Nemad tahavad suuri 
muutusi. Need, kes valitsevad, ena-
masti tahavad muutusi veidi vähem.

kohatäitjad Eesti rahva hüvan-
guks teinud? 

Eesti Panga nõukogu 
esimees – mees varjus
Olgem ausad, Mart Sõrg’ist on 
olnud vähe kuulda. Sellest 
hoolimata on Eesti Pank viima-
sed viis aastat rahulikult ja 
väärikalt töötanud. Nii et ka 
ette heita pole nõukogu esime-
hele justkui suurt midagi. Mida 
see ametimees üleüldse tege-
ma peaks, teoreetiliselt ja prak-
tiliselt? Kontrollima, et Eesti 
Pank käituks korralikult. Ohja-
ma Eesti Panga presidenti ja 
juhtkonda, andma neile üldise 
suuna ja hoo.

Avalikkus ootaks vast, et 
nõukogu esimehel oleks teine-
kord ka Eesti rahvale midagi 
tarka ja teednäitavat öelda. Nii 
et ka rahvas näeks, kellele ja 
mille eest ta palka maksab.

Võib-olla oleks mõni väljas-
poolt pangamaja tulev rahan-
dus- või majandustegelane või 
akadeemiline persoon ses osas 
südikam. Andres Arrak? Jaan 
Männik?

Riigikontrolör – 
kiuslik riigiaudit
Üldiselt on riigikontrolli huvi 
näidata, et kõike, mida valitsus-
võim teeb, saaks teha palju 
paremini ja odavamalt. Ja kind-

misi vaesuse ja koolivägivalla 
vähendamise, tervishoiukorral-
duse muutmise ja lastehoolduse 
võimaluste parendamise teema-
del. Eraldivõetuna on kõik olnud 
väga kõlav ja poliitikule sobiv 
kampaania. Paha lugu on ainult 
see, et ühelgi neist teemadest ei 
ole lahendused põhiseaduse 
järgi õiguskantsleri võimkonda 
kuuluvad. See on kõik valitsuse 
ja neid moodustavate erakonda-
de töömaa. 

Ega ilmaasjata ole Jõksi ame-
tiaega avalikkuses saatev pea-
mine teema olnud – mis erakon-
da ta pärast ametiaja lõppu 
astub? Kas „teeb Partsi“ või ei 
tee? Ja kui, siis kuhu astub? 
Arvestades Jõksi püstitatud 
teemasid ei näe ma põhjust 
arvata, miks see ei võiks olla 
tulevikus Reformierakond. 
Minu isiklik arvamus on, et 
Reformierakond võiks Jõksi 
jätkamist toetada küll.

Ainuke asi, mis võiks väärata 
Jõksi saamist teiseks ameti-
ajaks, oleks mõne apoliitilisema 
kandidaadi esilekerkimine, 
kellest võiks loota, et ta teeb 
vähem showd ja tegeleb roh-
kem õiguskantsleri sisuliste 
ametiülesannetega. Muidugi 
juhtub see üksnes siis, kui ka 
teised parlamendierakonnad 
seda oluliseks peavad. Avalik-
kuses on minu meelest  selline 
ootus – saada õiguskantslerilt-
ombudsmanilt rohkem sisulisi 
vastuseid oma muredele – 
täiesti olemas.  Täna on alter-
natiivsete kandidaatidena ku-
luaarides kõneldud Lauri Mälk-
soost ja Ülle Madisest. Küllap 
on teisigi väärikaid.

Kolme põhiseadusliku insti-
tutsiooni juhi ametissenimeta-
mine on tõsise arutamise koht. 
Hakakem varakult pihta.

Rain Rosimannus

Kolme põhiseadus-
liku institutsiooni 
juhi ametissenime-
tamine on tõsise 
arutamise koht. 
HAKAKEM 
VARAKULT PIHTA.

Ettevõtja tegelegu 
oma ettevõtte 

arendamisega, 
LAS RIIK TEGELEB 

TEEDEGA.

Reformierakonna 
volikogu esimees 
Rain Rosimannus 
(esiplaanil) on 
tuntud oma 
originaalsete 
mõtete poolest, 
mis tihti määravad 
suuna kogu 
Eesti poliitikas.

FOTO: REFORMIERAKOND
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Liberalism on soliidse teadusliku fi losoofi a, ühiskond-
liku, poliitilise ja majandusliku käsitlusega. Tuleb 
saavutada olukord, kus akadeemia põhivool tunnistab 

liberaalse fi losoofi a ja käsitluse kaalukust ning asub seda 
pooleldi teadlikult, nagu ka Fukuyama, arendama. Esimene 
ülesanne selleks on selle liberaalse käsitluse suure täpsu-
se ja kvaliteediga esitamine kogu oma terviklikkuses hõl-
mates selle kujunemist, fi losoofi lisi, majanduslikke, õiguslik-
ke, kultuurilisi ja poliitilisi aspekte. Liberaalid omavahel 
peaks selgeks rääkima, et empiritsism, relativism ja utilita-
rism ei vii teaduslike tõdedeni ning et ainus rahuldav fi lo-
soofi line meetod on loogilika, realism ja loomuõigus, mis 
tugineb Aristotelese, Aquina Thomase, Grotiuse, Locke, 
Kanti ja Rothbardi töödele.  

Teiseks tuleb aktiivselt kaasata liberaalsesse liikumisse 
noori mõtlevaid inimesi ning selleks peab olema suuteline 

erakonna ja noorteorga-
nisatsiooni koostöö, mis 
keskendub vähestele, 
kes suudavad mõista 
ideid ja neid mõtestada. 
Parteil või liberaalsetel 
klubidel tuleb nendega 
töötada ning aidata nen-
de akadeemilises karjää-
ris.

Haritud inimesed on 
reeglina humanistid. Sot-
sialism on aga saavuta-
nud, et humanismi käsit-
letakse põhipostulaadi 
alusel, et kõik inimesed 
on võrdsed ning seetõttu 
on ka humaanne ühis-
kondliku võrdsuse ees-
märk. See on võitlus loo-
duse vastu. Nagu Mises 

ütles: „Inimesed on täielikult mittevõrdsed. Isegi vendade 
vahel on olulisi erinevusi nii füüsilises kui vaimses mõttes. 
Loodus ei korda end oma loomingus kunagi, see ei tooda 
midagi tosinate kaupa ega ole ka tema tooted standardisee-
ritud.”

Seega kolmas ülesanne on diskrediteerida akadeemia 
sotsialistlik humanism ning asendada see Lääne tsivilisat-
sioonile omase inimese loomusest, inimese arendamisele 
keskenduva humanismiga renessanssi ja valgustuse vaimus. 
See on lihtne, kui võrrelda mõlema suuna ideelisi aluseid. 
Sotsialistliku humanismi puhul on selleks Rousseau,  mäs-
sumeel, klassikalise humanismi puhul Aristoteles, piibel, 
Erasmus jt.

Neljandaks, tuleb jätkata innovatsiooni teema poliitilist 
ekspluateerimist vaatamata sellele, et suur osa seni pakutud 
lahendusi on riiklikud lahendused. Kuid innovatsiooni teemal 
emotsioonide tekitamine, renomee hoidmine Reformiera-
konnale on väärtuslik, et oponeerida turumajandusele oht-
likumatele ideedele ja ettepanekutele. 

Viiendaks, innovatsiooni teema kaudu on võimalik saavu-
tada ka vabaturumajandusele enam vastavam nihe enamate 
tehniliste ja pigem erafi nantseeritud ülikoolide intellektuaa-
lide tekkimisele versus sotsialistlikumates riikides, kus on 
riigi fi nantseeritud agressiivne vasakpoolne sotsiaalteadus-
te intellektuaalide kiht. Erafi nantseerimise suurendamine 
kõrgemas hariduses on kõrge väärtusega ideoloogilise muu-
tuse saavutamise vahend. Vaid vabadest intellektuaalidest, 
kes on ka vastavalt oma tegelikule väärtusele tasustatud, 
tõuseb tõeline loomulik osa ühiskondlikuks eliidiks. Kunagi 
ei saa selleks kasimatud riigiintellektuaalid, kelle sõnumitel 
puudub praktiline väärtus inimestele, ettevõtetele ja ühis-
konnale ning kes on haledad riikluse ja rasvaste poliitikute 
puudlid.

Järgneb
Kalev Kallemets

Liberalismi 
eesmärkidest 
21.sajandil

Kõik vajalik juba tehtud?

On küllalt raudne loogi-
ka, et riigid teevad ma-
janduses vigu ikka hea-

del aegadel. Siis, kui on tekki-
mas tunne, et nüüd läheb meil 
igavesti ülesmäge, tekib üsna 
kergelt ka veendumus, et kõik 
vajalikud majanduselu puudu-
tavad otsused on riigil tehtud 
ja nüüd võib mõnda aega liht-
salt mõnusasti vilju nautida. 
Mõlemad arvamused on era-
kordselt petlikud. Ja kumbki 
neist pole omane Reformiera-
konnale. Ega kogu praegusele 
võimuliidule.

Peredel maksud 
väiksemad
Nii oli kevadisel Riigikogu istun-
gil üheks olulisemaks vastuvõe-
tud seadustepaketiks maksupa-
kett. Eesmärk lihtne – anda 
inimestele rohkem võimalusi 
ise otsustada, mida oma tööga 
väljateenitud tuluga teha, kuhu 
see investeerida või kuidas 
kulutada.

Paremate Uudiste lugejatele 
on kindlasti teada see, et keva-

palka saav lapsevanem (tegeli-
kult muidugi tema tööandja) 
riigile ainult sotsiaalmaksu. 
Tulumaksust on too lapseva-
nem prii.

Aktsiisitõusud peavad 
viima euroni
Riigikogu koondas ka ühte 
aastasse varem kehtinud sea-
dusega mitme aasta peale jao-
tatud aktsiisimäära tõusu moo-
torikütusele, alkoholile, sigaret-
tidele ning seni kehtinud CO2 
saastetasud asendati aktsiisi-
maksuga elektrile. Miks aktsii-
sitõusude tähtaegade muutmi-
ne vajalik oli? Sest sel moel 
infl atsiooni mõjutades võime 
öelda, et oleme teinud kõik rii-
gist oleneva, et meil õnnestuks 
mõne aasta pärast täita kõik 
euro kasutuselevõtuks vajali-

Riigikogu fraktsiooni 
esimees Keit Pentus 
selgitab, et jaanipäe-
vaks Riigikogus vastu 
võetud maksumuuda-
tused innustavad 
inimesi säästma ning 
maksustavad kahjulik-
ke harjumusi ja loodu-
se saastamist.

del vastu võetud seaduse järgi  
maksab tööinimene oma sisse-
tulekutelt nelja aasta pärast 
riigile 18% praeguse 22% ase-
mel. Veidi vähem on räägitud 
aga muudatusest, mille järgi 
saab 1. jaanuarist üks last kas-
vatavatest töötavatest vanema-
test oma palgalt täiendavalt 
maksuvabana maha arvestada 
2250 krooni iga lapse kohta 
kuus (see summa hakkab 250-
krooniste sammudega suurene-
ma, jõudes 2011. aastaks 3000 
kroonini kuus). Too summa on 
täienduseks maksuvaba tulu 
määrale, mis kehtib kõigile 
palgasaajatele ja mis järgmisel 
aastal on samuti 2250 krooni 
(tõustes samuti 2011. aastaks 
3000 kroonini kuus). Nii näiteks 
maksab 1. jaanuarist kolme last 
kasvatav ja 9000-kroonist kuu-

kud Maastrichti kriteeriumid. 
Loo alguses kirjutasin sellest, 

kuidas headel aegadel on kerge 
levima arvamus, et kõik vajalik 
on juba tehtud. Ometi ei ole see 
kaugeltki nii. Selleks, et Eesti 
püsiks atraktiivne, peab tegeli-
kult lakkamatult pingutama. 
Meie lähemad ja kaugemad 
naabrid ei tuku, vaid teevad 
kahetsusväärselt pidevaid 
ponnistusi selle nimel, et saada 
ise kõige edukamaks, jõuka-
maks, paremaks. Minul näiteks 
kriibib juba mõnda aega hinge 
see, kuidas Riia on nii mõneski 
valdkonnas Tallinnast atraktiiv-
sem. Nii näiteks on terve hulk 
kohti, kust Riiga saab otse len-
nata, Tallinnasse aga mitte. Aga 
see on juba järgmise loo tee-
ma.

Keit Pentus

Eesti Euroopast
vaadates
Best on tudengiorganisatsioon, mis koondab 
endas Euroopa tehnikaülikoolide tudengeid 
70 ülikoolis. Armin Tüll oli aasta selle noorte-
ühenduse president Eestis.

Oma ametikohustustest 
tulenevalt on ta külas-
tanud suuremat osa 

Besti 28 liikmesriigist, samuti 
tervitanud lugematul hulgal 
külalisi kodumaal. Kohtusin 
Arminiga, et uurida, milline 
paistab Eesti välismaalastele.

Kahjuks selgub kohe, et endi-
selt on kõige üldisem arvamus 
Eestist kui mahajäänud Ida-Eu-
roopa riigist. See tunne kaob 
arvaja siia sattudes tavaliselt 
kiiresti. Armini sõnul on levi-
nud ka väärarusaam, et eestla-
sed on selline külm põhjamaa 
rahvas, tagasihoidlikud ja en-
dasse tõmbunud. „Tänu Bestile 
tuntakse vähemalt tudengite 
ringis nüüd eestlasi positiivsete 

ja energiliste inimestena, kel 
alati palju ideid varnas,” mui-
gab ta.

Turismi üle Eestis ei saa aga 
kurta. Hiljutise uudise taustal, 
mille kohaselt on tuleval aastal 
Tallinn brittide lemmikuks rei-
sisihiks, jättes selja taha maail-
malinnad nagu Rooma ja Bang-
kok, ei tule üllatusena, et ena-
mus Eesti külastajatest tahab-
siia tagasi tulla. Eesti tuntuse 
suurendamiseks „Welcome to 
Estonia” tüüpi projektide kor-
raldamist ei pea Armin eriti 
põhjendatuks. „Arvan, et pingu-
tatud silmapaistmisel pole 
mõtet. Kui see tuleb loomulikult 
ja forseerimata, siis on väga hea 
ning annab ka tulemust.”

Maailma esimesed e-valimi-
sed on küll tipptasemel saavu-
tus, kuid tehnikatudengite ring-
konnas sel teemal siiski räägitud 
pole. „Mujal viibides on märgata 
erinevusi sellistes lihtsamat 
sorti IT-lahendustes. Meil on 
üldjuhul märksa paremad ja lä-
bimõeldumad süsteemid ette 
näidata,” teab Armin rääkida.

Oma kogemusi vahetades tõ-
deme üheskoos, et kõige parem 
on olla eestlane ja elada Eestis. 
Väga hästi väljendub see igasu-
guses asjaajamises, mis mujal 
kipub venima. Meil ollakse 
märksa kiiremad – kui midagi on 
vaja ära teha, siis ka tehakse. 
Eesti Euroopa jõukaimate hul-
ka? Teeme ära.       Henri Arras

Armin Tüll ja Henri Arras 2004. aastal, hääletamas Portugali. 

Algus 2006. aasta aprilli PUs

6. Akadeemia – liberalismi teaduslik edu

Vaid vabadest 
intellektuaalidest, 

kes on ka vasta-
valt oma tegeli-
kule väärtusele 

tasustatud, 
TÕUSEB TÕELINE 

LOOMULIK OSA 
ÜHISKONDLIKUKS 

ELIIDIKS.

FOTO: ERAKOGU

FOTO: ANDRES HAABU, ÄRIPÄEVKeit Pentus ja Igor Gräzin Riigikogu saalis.

[  L I B E R A L I S M I  V E E R G  ]

[  P I L K  P I I R I  T A G A N T  ]
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Suvepäevad möödusid lennukalt

Pärastlõunaks on korral-
dajad juba kõik valmis 
seadnud ning esimesed 

saabujad suunatakse kohe 
check-ini, kus “Reform-Airi” 
kaunid stjuardessid annavad 
neile lennuõigust kinnitava 
käepaela ning vihmakeebi. 
Sealt suunatakse suvepäevali-
sed edasi ülirangesse turva-
kontrolli, kus neid võtavad 
vastu karmid Poola piirivalvu-
rite tüüpi tollitöötajad – Pentus, 
Kõiv ja Linde, vabal ajal tuntud 
Riigikogu liikmetena. 

Lipp laskus taevast…
Mida tööpäeva lõpu poole, 
seda rohkem piloote ja stjuar-
desse Kurgjärve lennuväljale 
maandub. Kes asub telgile so-
bivaimat kohta otsima, kes 
lendab otsejoones tanklasse 
ehk õhtusöögile. 

Kella üheksaks on koos juba 
oma kuussada reformierakond-
last ning kõik kogunevad spor-
dikompleksi nõlvale, et piduli-
kult kuulutada suvepäevad 
avatuks. Järsku hüüatab noor 
neiu: „Näe, vaata sinna!” ja 
näitab näpuga taevasse. Refor-
mikate peade kohal hõljub 
lennuk, kust hüppavad välja 

tegevusi, mille hulgast valida, 
ning laisklejad on õnnistatud 
kuuma ilma ja kauni ümbritse-
va Lõuna-Eesti loodusega. 

Keskpäeval moodustub suve-
päevalistest spontaanne rivi – 
tekib järjekord, sest avatud on 
„Parlamentääride pannkoogi-
kohvik” ning koogilõhn meeli-
tab ligi. Riigikogulased näitavad 
üles suurepärast koostöövõi-
met, mida nüüdseks juba mitu 

Reede, 3. augusti hommikuks on 
Kurgjärve spordikompleksi parklasse 
tekkinud viidapuu, mille kõrgeimal 
sildil on kirjas “Kosmos”. See ja ilus 
suveilm on märgiks, et kohe algavad 
Reformierakonna suvepäevad.

kolm langevarjurit. Loojuva 
päikese poolt roosaks värvitud 
suvetaeva taustal mõjuvad 
need kolm adrenaliininarko-
maani rahustavalt, ent samas 
majesteetlikult. Ükshaaval 
jõuavad nad õnnelikult maale 
tagasi ning maanduvad aplausi 
ja hõisete saatel rahva keskele 
jäetud rajale. Koos viimase 
langevarjuriga puudutab maad 
ka Reformierakonna lipp, mis 
antakse üle kapten Kristen 
Michalile. Järgneb peasekretäri 
kõne, lipp heisatakse ning su-
vepäevad ongi avatud!  

Peale pidulikku lipuheiska-
mist koondutakse lava ümber, 
sest oravate auks on kohale 
tulnud menubänd Smilers, 
kelle taktis asutakse kohe ka 
jalga keerutama. 

Hommikusöögi ajaks on ena-
mus inimesi juba jalul. Põhju-
seks ehk lõõmav päike, mis 
paljudel une varakult ära ajas. 
Sportlasi jätkub nii meeskond-
likeks võitlusteks, põnevaks 
laskejooksuks, paarismängu 
tenniseturniiriks kui kepikõn-
niks matkarajal. Laste lõbusta-
miseks on Rootsist kohale 
lennanud Karlsson Katuselt. 
Kõigil soovijatel jagub kuhjaga 

kuud harjutada saadud. Üks 
õlitab panni, teine keerab koo-
ki, kolmas serveerib. 

Ministrid ja parlamen-
disaadikud murul
Pärastlõunal avaneb reformi-
erakondlastele erakordne või-
malus kuulata mõnusalt murul 
lesides Eesti ministrite arutelu 
poliitilise olukorra üle. Kõik 
tutvustavad selles sõbralikus 

Anttila
Campari
Dermoshop
E.O. Map
Eesti Langevarjuklubi
Estiko Plastar
Hotell Pesa
Intec
Jägermeister
Puffet Invest
Quelle
Reklaamikink
Reval Hotels
Räpina Paberivabrik
Salinger
Salvest
Taastusravikeskus Estonia
Taurus
Thalasso SPA Fra Mare
Timmo Tallid
Värska

ja soojas seltskonnas oma hal-
dusala rõõme ja muresid. Re-
formierakonna suvepäevad 
juba kord on sellised, kus kohal 
ligi pool valitsusest ja kolman-
dik Riigikogust…

Õhtuse peo juhatab sisse 
ansambel Jaskar. Minnakse 
tantsima ja räägitakse niisama 
juttu. On ammu teada tõde, et 
reformierakondlased oskavad 
tööd teha ja oskavad pidutse-

da. Viimase tõestamiseks sobib 
see sume tähti täis taevaga 
augustiõhtu suurepäraselt. 

Pühapäeva hommikul tehak-
se kavasse väikene muudatus. 
Nimelt pidi suvepäevade lõpe-
tamise märgiks olema lipu 
langetamine. Keegi abivalmis 
piduline oli aga öösel juba selle 
töö ära teinud, et hommikul 
ikka hõlpsam oleks… 

Henri Arras

 Ega võistlused pole 
nagu valimised – võit ei 
olnud eesmärgiks.

  Maakondade nimel 
käisid võite lunastamas Ivo 
Kuusk Jõgevamaalt, Raigo 

Sooär Saaremaalt ning 
Janis Kukk Põlvamaalt. 

Suur aitäh 
suvepäevade 
õnneloosi 
toetajatele!

 Panni ümber askeldavad Riigikogu liikmed Lauri Luik, 
Mati Raidma ja Margus Lepik.

Stjuardessid 
näitamas 
erinevaid 
lennuvõtteid.

 Kus on 
kosmos? 

Oravast
on saanud
julge 
lendorav.

FOTOD: REFORMIERAKOND
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2003: Saaremaale käisid eripraamid
Kes minevikku ei 
mäleta, selle tulevik 
on tume, ütles vana-
rahvas. Paremad 
Uudised hakkab aval-
dama fakte sellest, mis 
ajalehe ilmumise kuul 
Reformierakonna 
ajaloos juhtunud.

 2001. aasta augustis astus 
Reformierakonda 2000s liige. 
Täna on erakonnal üle 6000 
liikme.

 2003. aasta augustis, kui kaa-
luti Euroopa Liiduga liitumise 
poolt ja vastuargumente, saatis 
Siim Kallas erakonnakaaslastele 
elektronpostiga pikema kirjutise 
Vene kaart, milles vaagis suhteid 
naaberriigiga ja mida arutati 
ajakirjanduses mitu nädalat.

 2003. aasta augustis teatasid 
uudised ka, et Saaremaal suve-
päevi pidanud Reformierakond 
pani käima eripraamid, et suve-
päevalised teiste reisijate plaa-
ne ei segaks.

kond sageli välireklaamiga 
meenutanud, et uus poliitika-
hooaeg on algamas. Nii ütlesid 
2002. aasta augustis reklaa-
mid, et Keit Pentus on tuleva-
ne Signe Kivi, Kristen Michal 
tulevane Toomas Savi ja Taavi 
Rõivas tulevane Märt Rask. 

 2004. aasta augustis kutsus 
Andrus Ansip Keskerakonnast 
lahkunud sotsiaalliberaale 
Reformierakonnaga liituma. 
Harri Õunapuu on täna Refor-
mierakonna fraktsiooni liige.

 Augustis on Reformiera-

Kampaania oli enam kui proh-
vetlik, sest täna on Keit Pentus 
Reformierakonna fraktsiooni 
esimees Riigikogus, parlamen-
disaadikud on ka Taavi Rõivas 
ja erakonna peasekretär Kris-
ten Michal.

IPUI

Neli aastat tagasi augustis Eesti–Vene suhted arutelu keskmesse tõstnud Siim Kallas on täna 
Euroopa Liidu ja Venemaa suhete kujunemise juures Brüsselis. Pildil Siim Kallase videotervitus 
Reformierakonna kongressile. 

Kanuumatk saarlaste moodi

Kanuudesse jaguneti põ-
himõtte järgi, et igas 
paadis ikka keegi enne 

selle sõiduriistaga sõitnud 
oleks. Ja kui mõne kanuu selts-
kond tundus võhikule lausa 
kadedusttekitavate kogemuste-
ga, siis ette rutates võib öelda, 
et enesekindlus on nii mõnegi 
hukutanud ja just see kanuu oli 
korda kolm kummuli. Kellel 
natukenegi aimu on, kuidas 
kanuusse tagasi saab, siis võite 
ette kujutada, et merel sõites 
on rannast kaugel madalat 
kohta võimatu leida ja nii tuli 
ümberläinutel randa triivida. 

vrakki vaatama. Sealt julges üle 
tugevalt lainetava mere otse 
Triigi sadamasse sõuda vaid üks 
kanuu, teised läksid mööda 
rannaäärt. Loodusega rinda 
pistes ja lainetes ulpides unune-
sid kõigil oma igapäevased 
mured ja kohustused. 

Paastest Triigi sadamasse 
jõudmiseks tehti vahepeal ka 
mõned peatused rannas. Esime-
ne oli grillipeatus, kus liha 
küpsemiseni sai mõtteid vahe-
tatud Reformierakonna aren-
gust Saaremaal. Seejärel suun-
duti madalikule jäänud laeva-

Sadamasse jõudes ja maale 
astudes käis pea korralikult 
ringi. Üksteise järel saabusid 
kõik retkelised ja hakati astuma 
Vigala Sassi juurde. Sass on 
lihtne mees, tema tahab süüa, 
tema räpast raha ei puutu, selle 
võib laua peale kivi alla panna…
Kui me olime rääkinud oma 
päevasest retkest, arvas Sass, 
et enesetapp oleks teistmoodi 
lihtsam olnud… Sassi juures sai 
maitsta jooki, mis kõik „kikki” 
pidi ajama – tegu oli eetri ja 
taimetee seguga. Kui Sassilt 
küsisime, et miks ta Vigalast 
Saaremaale tuli, kõlas vastus: 
teda saadeti Euroopast välja. 
Seejärel ootas meid juba buss, 
mis asus teele kodu poole.

Suur aitäh korraldajatele, 
eelkõige Leisi PKO liikmetele. 
Vabastavalt vahva oli! 

Sille Lapp Valjalast

Saaremaa piirkond 
korraldas sellel suvel 
ühiselt kanuumatka. 
Saadi märjaks, kuulati 
Vigala Sassi tarkuseteri.

Riigikogu aseesimees 
Kristiina Ojuland on 
välja tulnud mõttega li-

sada e-hääletamisele järgmistel 
kohalikel valimistel hääletamis-
võimalus mobiiltelefoniga.

Alates aprillist on kättesaada-
vad olnud mobiil-ID SIM-kaar-
did, mis sisaldavad lisaks tava-
lise mobiiltelefonikaardi funkt-

sioonidele ka isiku mobiilset 
identiteeti: selle abil on erine-
vatel internetiteenuste pakku-
jatel võimlik isikut tuvastada ja 
isikul on võimalik selle abil di-
gitaalallkirjastada erinevaid 
dokumente, teha pangaülekan-
deid jms. Isiku tuvastamine 
ning digitaalallkirja andmine on 
kaitstud turvatehnoloogia ja 

vastavate PIN-koodidega. Mo-
biil-ID on mugavam selle tõttu, 
et arvutile ei ole vaja paigalda-
da eraldi kaardilugejat. Mobiil-
telefon täidab ühel ajal nii 
kaardi kui ka kaardilugeja funkt-
siooni. Mis puudutab turvali-
sust, siis mobiil-ID on tavalise 
ID-kaardi edasiarendus, kus 
isikutuvastamise ning digi-

taalallkirjastamise funktsioonil 
on samasugune kõrgendatud 
turvalisuse aste nagu ID-kaar-
dil. Kuna mobiiltelefon on ini-
mesel tavaliselt kogu aeg kaa-
sas, annab see suurema vaba-
duse ka valimistel osalemiseks, 
arutleb Ojuland oma veebilehel 
Internetis.

IPUI

Kristiina Ojuland soovitab m-valimisi

Kanuusõit on tore suvine ajaviide. 
FOTO: REFORMIERAKOND

Meelis Atonen 
luges suvel 
Hemingwayd
Väga hea oli Rein Rannapi kontsert Rapla kirikus, kus 
ta mängis maailmaklassikat ja improviseeris ning su-
perstaari-Taavi laulis vanu häid Ruja laule. Muusika oli 
super, esinejad olid super, vaid publiku tase jättis pisut 
soovida. Ehkki olen suur laste sõber, tahaksin öelda, et 
lapsevanemad võiksid enne veidi mõelda, kui väikeseid 
lapsi sellisele kontserdile kaasa võtavad.

Teatrielamustest oli lihtsalt suurepärane Viinistul 
nähtud „Eesti asi”.  Ilmselt on mul näidendi autori Mart 
Kivastikuga sarnane ühiskonnataju, ühiskonnakriitika ja 
selle väga lihtne edasiandmine on just see, mida ilusalt 
suveõhtult oodata. Kui sinna juurde lisada väga head 
näitlejatööd ning toredad lauluseaded, siis mida veel 
õnnestunud kultuurielamuseks vaja.

Asjaolude kokkusattumusel juhtusin sellel suvel vana 
armsat Hemingwayd lugema. Ei ole eriti vahet, kas lu-
geda Ja päike tõuseb…, Vanamees ja meri või Kelle-
le lüüakse hingekella. Meie segases maailmas on tei-
nekord nii hea jälgida must-valget võitlust kurjuse vastu, 
eriti kui seda antakse edasi nii elegantses ja inimlikus 
vormis. Üle pika aja lugesin sellel suvel taas ka luulet. 
John Donne ja Jessenin võivad südame päris härdaks 
teha. Vihmaste suveilmadega läks sedagi vaja. Profes-
sionaalsest huvist lugesin läbi ka Michael J. Kosares: 
Kulla investeerimise põhitõed ja Bill Bonneri ja Ad-
dison Wiggini: Võla impeerium ehk eepilise fi nants-
kriisi tekkimine. Eriti viimane on meie eufooriamajan-
duse ajastu ohte väga hästi kujutav ja kainestav lugemi-
ne. Soovitan kõigile.

T E A B  J A 
S O O V I T A B

Meelis Atonen, 
Riigikogu liige

FOTO: PU ARHIIV

[  A U G U S T  R E F O R M I E R A K O N N A  A J A L O O S  ]

80 aastat vaieldud 
vabadussammas
Tüli Vabadussambaga on üleval nagu alati ja nagu oli oodata, mõtlesin, 
kui Kalmu kommentaarist kuulsin. Aga siis nägin pilti. Post, mis 
suurem kui plats ja mägi kokku. Päratu rist. Ilus nõlv ära betoneeritud. 
Sain õigel ajal komisjonist tulema, on mu riivatu mõte, uni on parem. 
Ma rääkisin, et 80 aastat vaieldud, aitab küll. Kõhklust oli pisut öel-
deski. Nüüd ei näi teise 80 või 180 võtmine hoopiski mõttetu. Aga 
ma ju ei tea, elus võib ta ka ilus olla. Pilti vaadates näib igatahes Ko-
hatu. Kas otsustajad ikka kohta teadsid, kuhu sammas mõeldud oli? 
Kas big on meil nüüd automaatselt beautiful ja betoon parem kui 
haljasala? Mida teha Eesti kontuuriga? Vabadussõja järgne või ka 
hägune idapiir oleks piirilepingu taustal pretensioon, Stalini oma aga 
vabadusideaaliga sobimatu. Mis võimalused jäävad?

Komisjonis pidid ülekaalus olema mittekunstiinimesed, tulemus 
olla poliitikute maitse. Kas ta tõesti usub, et selline asi eksisteerib? 
Minu, Laari ja Reiljani ühine?

Sambaga ei tohi nüüd olla julm, tegu on sündiva pühadusega. 
Kuni tema kuju on harjumatu, tuleb mõelda rohkem  tähendusele.

http://www.reform.ee/kandidaat/jyrgenligi/blogi

Maksumaksja teeb välja!
Läänemaa Omavalitsuste Liit saatis 22 Läänemaa omavalitsusjuhti 
ligi poole miljoni krooni eest Hispaaniasse puhkama. Jääb arusaa-
matuks, miks peaks selliseid reise rahastama maksumaksja. Liidu 
ligi kolmemiljonilisest aastaeelarve kogusummast moodustab antud 
reis koguni ligi 15 protsenti, mis on kaugel ratsionaalsusest ja 
mõistlikust eelarvestamisest. 

Valimiste eel räägivad mitmed poliitikud avaliku sektori kulude 
kärpimisest ja maksumaksja rahadega senisest soliidsemast üm-
berkäimisest. Lubatakse kulude optimeerimiseks vähendada linna- 
või vallavalitsuse liikmete arvu, vaadata rangelt üle omavalitsuse 
kulutused. Tänane juhtum tõestab aga jällegi, et need on vaid 
tühjad lubadused. Talitatakse sootuks vastupidi. Milleks siis üldse 
lubada?  

http://www.reform.ee/kandidaat/lauri-luik/blogi/

Paremad Uudised hakkab avaldama väljavõtteid 
Reformierakonna poliitikute ajaveebidest. 
Allpool Jürgen Ligi ja Lauri Luige mõtteid.

[  B L O G I N U R K  ]
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Õnnitlused 
augustikuu 
sünnipäevalastele
01.08  Anneli Chhabra
01.08  Allan Allmere
01.08  Margus Timmo
04.08  Ralf Amos
09.08  Heli Suvi
09.08  Aliser Velman
11.08  Andrus Hallang
12.08  Triinu Rajasalu
12.08  Kadri Lepp
16.08  Aap Neljas
18.08  Peep Aaviksoo
20.08  Urmas Suik
21.08  Katrin Karisma 60
23.08  Andres Taimla 60
24.08  Aila Kais 40
27.08  Uno Õunapuu
30.08  Terje Trei 40

Eestlased on alati olnud pragmaatilised – kroonist ei oleks 
kunagi saanud nii tugevat sümbolit, kui sellest poleks 
meile olnud praktilist kasu.
Rahandusminister Ivari Padari avaldus Eesti krooni 15. aastapäeval

Paremad Uudised on Reformi-
erakonna ajaleht, mis ilmub 
8 korda aastas.
Peatoimetaja:
Peep Lillemägi
peep.lillemagi@riigikogu.ee
Toimetajad: 
Liina Vahtras
liina.vahtras@riigikogu.ee
Henri Arras
henri@reform.ee
Vastutav väljaandja: 
Annika Arras
annika@reform.ee
toimetus@reform.ee
www.reform.ee
tel +372 680 8080

vutiturniir
Reformierakonna 

VÕISTKONDADE EELREGISTREERIMINE ALLAN@REFORM.EE KUNI 13. SEPTEMBRINI

Võistkondade registreerimine alates 10:00Võistkondade registreerimine alates 10:00
Võistluse algus 11:00Võistluse algus 11:00

o Alagrupimängud neljal väljakul
o Autosaun, lauajalgpall, võistlejatele suppi ja pirukat….
o Võistkonnas 6+1, segavõistkonnad lubatud*

Laupäeval 15. septembril Kehtna staadionilLaupäeval 15. septembril Kehtna staadionil

*võistlejad peavad olema Reformierakonna liikmed

[  N A G U  R E F O R M I E R A K O N D L A N E  ] T Ä H T S A D
P Ä E V A D 


