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Iga kümnes tasuline tu-
deng loobub õpinguist

Alo Lõhmus, reporter

Suurte ülikoolide avatud
ülikooli tudengeist loo-
bub alustatud õpinguist
keskmiselt iga kümnes,
tihti on loobumise taga
majanduslik võimetus ta-
suda õppemaksu.

Suurim semestriarve, mil-
le on välja kirjutanud
Marge Kõrvits Tallinna
Pedagoogikaülikooli ava-
tud ülikoolist, tühjenda-
nuks tudengi rahakotti
19 000 krooni võrra.
Kuid ei tühjendanud. Tu-
deng loobus raha maks-
misest, ühes sellega aga
ka eelseisvast semest-
rist ning oma nimest pe-
dagoogikaülikooli hinge-
kirjas.

Sõltuvalt ainepunktide
hulgast ja hinnast kuju-
neb selles koolis semest-
ri keskmiseks tasuks 13
000 - 14 000 krooni. Pe-
dagoogikaülikooli avatud
ülikooli viiesajast tuden-
gist jätab arve maksma-
ta vähem kui 50 tudengit
aastas. Kuna tasulisi tu-
dengeid on hingekirjas
keskeltläbi 500, teeb see
lahkujate protsendiks vei-
di alla kümne.

Põhjused teadmata

«Kuid on selgusetu, kas
seda tehakse majandusli-
kel põhjustel või ka näi-
teks töökoormuse kasvu
tõttu,» nentis Kõrvits.

Täit selgust selle kohta,
mis on õpinguist loobumi-
se tegelikeks põhjus-
teks, pole ühelgi ülikoo-
lil, sest formaalsed lahku-
misdokumendid seda ei
kajasta. Siiski saavad
Tallinna Tehnikaülikoolis
igal aastal 250-300 tasu-
list tudengit eksmati arve
maksmatajätmise pä-
rast, teab õppeosakon-
na vastuvõtu- ja üliõpilas-
talituse juhataja Aime
Piht.

«See teeb 35% nendest
800 tasulisest tudengist,
kes õppeaasta jooksul
üldse eksmatrikuleeritak-
se,» andis Piht aimu ra-
haliste raskuste tõttu loo-
bujate võimalikust osa-
kaalust. Ta lisab aga, et
ka arve maksmatajätmi-
se põhjused võivad olla
mittemajanduslikud. Teh-
nikaülikoolis õpib veidi al-
la 4000 tasulise üliõpila-
se.

Tartu Ülikooli avatud üli-
kooli 4700 üliõpilasest
jäi eelmisel õppeaastal
eemale 400-500 tuden-
git, ütles kaugkoolitus-
keskuse tasemekoolitu-
se spetsialist Kaja Karo.
Seegi arv hõlmab välja-

langemise kõiki põhjusi,
nii majanduslikke, isiklik-
ke kui õpinguist tulene-
vaid.

Tartu Ülikooli finantsdi-
rektor Taimo Saan rää-
kis, et maksmata arvete
teemal tuleb suhelda vei-
di alla 300 üliõpilasega,
kellest tõsiseid võlglasi
on 40-50. «Mõned mak-
savad raha kiiresti ära
pärast meeldetuletust,
mõned viivitavad,» nen-
tis Saan.

Iga tasulise tudengi sõl-
mitud lepingus on sätes-
tatud ka 0,1-protsendise
päevaviivise nõudmise
võimalus. Saani sõnul ei
ole ülikool seda siiani ra-
kendanud, kuid kavat-
seb seda teha alanud
aastal.

«Jätta võlg sisse nõud-
mata pole ju õige. Kavat-
seme kasutada kõiki ette
nähtud võimalusi,» sõ-
nas Saan.

Võlad nõutakse sisse

Alates eelmise aasta ap-
rillist on tudengeil võima-
lik semestritasu maksta
kahes osas ehk neli kor-
da aastas. Nii näiteks tu-
li sügissemestri eest ta-
suda 15. oktoobril ja 15.
novembril, millele järg-
nes veel armuaeg 15.
detsembrini, mille vältel
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ülikool oma raha ootas.

Novembri lõpus kirjutas
Saan aga esimesed sa-
dakond eksmatrikuleeri-
misavaldust varasemate
võlglaste kohta. Ka selle
õiguse sai finantsdirek-
tor eelmisel aastal.

«Varem oli see dekanaa-
tide teha ning tihti suut-
sid tudengid oma dekaa-
nidega härdalt rääkides
hakkama saada,» ütles
Saan. «Aga finantsdirek-
tor, kuri inimene, võtab
kõike nii, nagu lepingus
kirjas: kes jääb kaks
kuud võlgu, saab eksma-
ti pluss võlakohustuse.»

Falunis lõpus eksinud
Kristina Š migun: kaota-
sin võidu oma rumalu-
sest  (3)

Veiko Visnapuu, reporter

Suusatamise MK-etapil
Falunis topeltjälitussõidu
kolmandana lõpetanud
sarja üldliider Kristina
Šmigun leidis, et jäi või-
dust ilma rumala valear-
vestuse tõttu viimases
kurvis.

Rivaalide taha karpi jää-
nud Šmigun kaotas kol-
mandale rajale pöörates
aega ega saanud neile
enam ohtlikuks.

«Ma ei häbene öelda:

oleksin võitnud, kui po-
leks taktikalise kavalda-
misega nii suurt lollust
teinud,» kahetses hooa-
ja kaht esimest suusava-
hetusega jõuproovi Kuu-
samos ja Ramsaus valit-
senud Šmigun. «Arvasin
miskipärast, et Neuman-
nova ei vali elu sees esi-
mest rada, mis pole lõ-
puspurdiks kunagi pa-
rim.»

Šmigun tundis viha

Viimane kurv osutus saa-
tuslikuks ka itaallannale
Sabina Valbusale, kellelt
kukkumine röövis võima-
luse heidelda pjedestaali-
koha pärast.

«Paruzzi uhkeldas küll
pärast oma sprindikiiru-
sega, kuid unustas minu
ebaõnne,» noomis
Šmigun konkurenti. «Vä-
hemalt nüüd tean: edas-
pidi ei tohi midagi juhuse
hooleks jätta. Karpijäämi-
se vältimiseks tuleb va-
rem rünnata.»

Šmigun pidas 0,3-sekun-
dilist allajäämist Neuman-
novale ja sekundiküm-
nendikulist kaotust Pa-
ruzzile vajalikuks õppe-
tunniks.

«Olen ikka veel vihane,
kuigi tusk hakkab tasapi-
si lahtuma,» lausus
Šmigun pärastlõunasel

bussisõidul Falunist
Stockholmi lennujaama.
«Kes ei tunneks kurbust,
kui jõudu jätkub küllalt,
aga nii haledalt tappa
saad!»

Eelmise hooaja emaks-
saamist oodates vahele
jätnud Neumannova li-
sas jõulueelsele Ram-
sau 10 km vabatehnika-
sõidu esikohale hooaja
teise ning karjääri kuuen-
da etapivõidu MK-sarjas.

Neumannova hämmas-
tab

Arvestades tõika, et 2.
juulil tütre Lucie ilmale
toonud tshehhitar on tipp-
sportlasele kohaselt har-
jutanud vaid viimased
kolm ja pool kuud, tun-
dub tema võimas naas-
mine maailma eliiti ime-
na.

«Hämmastav tagasitu-
lek,» leidis ka Shmigun.
«Katerina on praegu suu-
repärases seisus, asus
kohe vabatehnikapoole
alguses võistlust kontrol-
lima. Ta tegi mulle ette-
paneku, et püüame koos
tempot kruvides ülejää-
nute eest ära sõita, kuid
kahtlesin selle sammu
mõttekuses.»

30-aastane Neumanno-
va kiirustas kohe pärast
autasustamist Praha-len-
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nukile, sest tundis tohu-
tut igatsust pisitütre järe-
le.

«Stardin sel hooajal MK-
-sarjas valikuliselt,» selgi-
tas tshehhitar, kel täna-
vu kahest jõuproovist
kaks täistabamust. «See-
ga pole mul võimalik üld-
arvestuses Kristinale oht-
likuks saada.»

Neumannova loobub ka
nädalavahetuse Otepää-
-etapist, keskendudes
kodusele osavõistlusele
17. ja 18. jaanuaril Nove
Mestos.

«Kui Ramsaus võitsin en-
dalegi üllatuslikult, siis
nüüd enam mitte,» mär-
kis ta. «Tunnen end vä-
ga tugevana.»

Šmiguni sõnul oli kiirel ra-
jal eelis jälitajatel, kes te-
gid laskumistel üksteise
tuules kihutades mõne-
sekundilise mahajäämi-
se erilise vaevata tagasi.

«Juba klassikasõidu al-
guses lükati soomlanna-
de eestvõttel gaas põh-
ja,» selgitas otepäälan-
na. «Seepärast tuligi hil-
jem passima hakata, et
ka lõpuspurdiks jõuvaru-
sid säästa.»

Tänavu seitsmendat kor-
da MK-sarjas pjedestaali-
le tõusnud Šmigun suu-

rendas edu Faluni osa-
võistlusest loobunud
ning juba Otepääl harju-
tava ukrainlanna Valenti-
na Shevtshenko ees 96-
-punktiliseks. Üldarvestu-
se kolmandat positsiooni
hoiab Paruzzi.

«Hooaja teine pool kuju-
neb esimesest raske-
maks,» leidis Šmigun.
«Kõik konkurendid said
jõulude ajal kodus hästi
harjutada ja soovitult
taastuda ning tulevad
iga võistlusega lähema-
le.»

Eile hilisõhtul koju saabu-
nud Šmigun püüab lau-
päeval Otepääl karjääri
esimest etapivõitu klassi-
kadistantsil - naised läbi-
vad 15 km ühisstardist.

«Võistluse eel pühendun
enesetunde jälgimisele,
mis on olnud pärast pide-
vat alpimajas käimist vei-
di kõikuv,» selgitas Eesti
parim naissportlane.
Hommikuti kavatseb ta
kaua magada.

Suurtoetused meelita-
vad välisinvestoreid
maale  (9)

Hindrek Riikoja, reporter

Tänavu hüppeliselt suu-
renevad toetused põllu-
majanduse ja maaelu
arenguks ning avanev

Euroopa Liidu turg muu-
davad siinse ettevõtluse
välismaistele investorite-
le atraktiivseks.

Alanud aastal suunatak-
se abirahana põllumajan-
dusse, toiduainetööstus-
tesse ning maaelu aren-
damisse 2,3 miljardit
krooni, mis eelmise aas-
taga võrreldes on umbes
kaks korda enam. ELis
olles suurenevad põllu-
majanduse toetussum-
mad veelgi.

Ajal kui Eesti põllume-
hed on juba aastaid oma
halva käekäigu üle kurt-
nud, on mitmed välis-
maalased teinud siinses-
se maaharimisse suuri
investeeringuid ning ei
kurda oma majandusnäi-
tajate üle sugugi. Soome
kapitali baasil on lautu
kerkinud Tartumaale,
Kesk-Eestis Roosna-Alli-
kul on suurlaut ehitatud
aga norrakate eestveda-
misel.

Põllumajandus on muutu-
nud suisa nii atraktiiv-
seks, et selle vastu tun-
nevad juba huvi ka erine-
vad investeerimisfondid.
Esimese sammu astus
siin Trigon Capital, kelle
vahendusel ostsid Soo-
me investorid Ida-Viru-
maale Jõhvi lähistele
500-pealisele karjale
mõeldud lehmalauda.
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Tuntumateks nimedeks
investorite seas on mit-
mekordne autoralli maail-
mameister Tommi Mäki-
nen ning Trigoni nõuko-
gu esimees Joakim Hele-
nius.

Tehinguks loodud Trigon
Baltic Farmingu tegevdi-
rektori Ülo Adamsoni sõ-
nul on piimatootmisel
Eestis selgelt perspektii-
vi, sest siinsed kokkuos-
tuhinnad on veel kaugel
ELi keskmisest.

Investeerimisfondi näge-
muse kohaselt peaks hil-
jemalt 2007. aastaks siin-
sed toorpiima hinnad
tõusma ELi tasemele
ning see muudabki ette-
võtmise omanikele ka-
sumlikuks.

Ostetud lauta on firma in-
vesteerinud paarküm-
mend miljonit krooni ehk
tegemist on Eesti ühe
nüüdisaegsema 500 loo-
male mõeldud vabapida-
mislaudaga. Tänavu in-
vesteerivad uued omani-
kud sinna veel umbes
15 miljonit krooni.

Usku ettevõtmise edus-
se sisendab uutele oma-
nikele eelkõige just Eesti
liitumine ELiga. «Äriplaa-
nis on arvestatud piima-
tootmise toetuse senise-
le tasemele jäämisega
ning iga kroon, mis selle-

le lisandub, on meile
boonuseks,» selgitas
Adamson.

Endise põllumajandusmi-
nistri ning põllumajandus-
ülikooli professori Jaan
Leetsaare sõnul sõltub
euroabi tõhusus eelkõi-
ge sellest, kui suur osa
abikroonidest jõuab põl-
lumeheni.

Üleinvesteerimise oht

Tema hinnangul ei ole
riik ühistegevust piisa-
valt toetanud ning põllu-
meestel puudub korralik
majanduslik ettevalmis-
tus. «Ülikooliski õpitakse
küll korralikult piima toot-
ma, aga selle korralikuks
müümiseks neile hari-
dust ei anta,» lausus
Leetsaar.

Leetsaare sõnu kinnitab
ilmekalt ka Trigoni otsus
panna Jõhvi ettevõtte ju-
hiks inglasest Ken No-
ble, kes viimase kuue
aasta jooksul on Lõuna-
-Eestis ehitanud üles vil-
jatootja Baltic Farmingu.

Leetsaar näeb ülisuurtes
toetustes ja põllumeeste
vähestes majandustead-
mistes üleinvesteerimise
ohtu, mis võib kaasa
tuua hulga pankrotte.

Hansa Liisingu põlluma-
jandustehnika osakonna

juhataja Meelis Annuse
hinnangul maaharijate in-
vesteeringud tänavu hoo-
limata suurenevatest toe-
tustest vähenevad.
«Probleemiks on eelkõi-
ge vajaliku omafinantsee-
ringu puudumine,» rää-
kis ta. «Üle ei saa ka sel-
lest, et juba praegu on
paljud oma võimsuse lae
juba saavutanud.»

Kui mõne aasta eest oli
miljoniline laenukoormus
veel harulduseks, siis
praegu on paarmiljonili-
ne laenukohustus põllu-
meeste seas tavaline.

Võidujooks ajaga Saa-
remaa sadama rajami-
seks  (6)

Tallinna Sadam peab
Saaremaale süvasada-
ma rajamisel kopa maas-
se lööma enne Eesti ELi-
ga liitumist. Kruiisisada-
ma varjus püsib idee
transiidisadamast, mida
toetaks püsiühendus
mandriga, kirjutab Äri-
päev.

Põhjus, miks Ninase
poolsaar Saaremaa loo-
derannikul Tallinna Sada-
male ahvatleva sadama
asupaigana tundub, on
lihtne: sinna saab sada-
ma rajada odavamalt kui
mujale. 70 miljoni krooni-
ga tuleks välja vaid see-
tõttu, et riik annaks 30
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hektarit maad tasuta, li-
saks ei sunni mere küm-
nemeetrine loomulik sü-
gavus tegema täienda-
vaid süvendustöid.

Ja asukoht on super –
Saaremaa jääb Peterbu-
ri suunduvate kruiisilae-
vade möödumispaigaks,
korjates potentsiaalselt
mingi hulga ka Ahvena-
maal, Bornholmil, Helsin-
gis ja Gotlandil peatu-
vaid laevu.

Esiti juba möödunud aas-
ta aprillis ehitustöö al-
gust näha soovinud Tal-
linna Sadama suurepära-
ne äriidee on aga lämbu-
mas. Novembri lõpp tõi
arendajatele kohtuotsu-
se, mis tühistas Mustjala
valla sadama üldplanee-
ringu. Hagejatest loodus-
kaitsjad, deklareerivad,
et takistavad süvasada-
mat seni, kuni pole sel-
ge, mis on sadama funkt-
sioonid.

Kui sadam aga enne
Eesti liitumist ELiga ei
jõua ehitust alustada,
peab ta taotlema keeruli-
si kooskõlastusi otse Eu-
roopa Komisjonilt, sest
tegemist on looduskaitse-
programmi Natura 2000
alaga.

Rohelised pelgavad muu
hulgas transiidisadama
salaplaani. «Räägitakse

küll kruiisisadamast,
kuid transiidisadama ra-
jamine pole välistatud,»
ütleb Eestimaa Looduse
Fondi jurist Kärt Vaarma-
ri. Tema sõnul võib tekki-
da soov kasutada sada-
mat transiidi eesmärki-
del, kui mandri ja Muhu
vahele rajatakse sild.
Selle võimalusele viita-
vad ka mitmed dokumen-
did.

Tallinna Sadama ametlik
seisukoht on, et Ninase
poolsaare kadakate va-
hele tuleb aastas kuni
30 laeva vastu võttev
kruiisisadam, kuhu vahel
randub mõni kalalaev.
Oma kai tuleb jahtidele
ja purjelaevadele, huvi
korral hakkaksid suve-
kuudel sõitma liinilaevad
Soomest ja Rootsist. Sõl-
tuvalt sissetulevate lae-
vade arvust on projekti
tasuvusaeg 22– 29 aas-
tat.

«Meil puuduvad igasugu-
sed ambitsioonid transii-
disadama loomiseks,»
sõnab Tallinna Sadama
juhatuse liige Tõnis Se-
gerkranz. «Kust me selle
kauba saaksime?»

Ometi hoiab ta mõne het-
ke pärast sõrmede vahel
poolteist aastat tagasi
tehtud mitteavalikku eel-
tasuvusuuringut, mis
mängib selgelt kaubasa-

dama võimalusega –
kruiisikaist vasakule on
joonistatud pikk kauba-
kai.

«Uuringu tegijad fanta-
seerisid kaubakaiga,
nõukogule me seda ei
esitanud,» seletab Se-
gerkranz ning tõrjub kõr-
val istuva sadama aren-
gujuhi Avo Viili väite, et
ehkki praegu on tege-
mist kruiisikaiga, transii-
disadama võimalus jääb.

Kaubandusturgu mõju-
tavad Ülemiste ja Viru
uusehitised

Tallinna kaubandust mõ-
jutavad alanud aastal kõi-
ge enam valmivad Üle-
miste keskus ja Viru kes-
kuse laiendus, mis too-
vad pealinna turule pea
100.000 ruutmeetrit uut
kaubanduspinda.

Mitme kaubandusspetsi-
alisti sõnul peaks see tä-
hendama teatava vaik-
elu saabumist, sest pä-
rast kahe suurehitise val-
mimist siin uutele tulijate-
le enam eriti ruumi ei
jää. «Kaubandussektoris
on tasuvusajad veninud
selliseks, millised need
varem kunagi olnud ei
ole,» ütles A-Selveri nõu-
kogu esimees Andres
Järving.

Kristiine keskuse juhi Al-
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lan Remmelkoore sõnul
on pärast 2004. aastat
mõne uue ja suure pro-
jektiga väga raske turule
tulla, sest arendus käib
alati nõudlusest paari
sammu jagu ees. Prae-
gu astutakse aga ette
mõned sammud rohkem-
gi.

Ülemiste keskuse juhi
Guido Pärnitsa kinnitu-
sel läheb paljudel seni te-
gutsenud kaubanduskes-
kustel kevadest kindlasti
raskemaks. «Tõenäoli-
selt kujunevad välja neli
suuremat tegijat, kelleks
võiksime olla meie, Kris-
tiine, Viru ja teatud
mööndustega ka Rocca
al Mare,» rääkis Pärnits.
«Teistel läheb aga juba
raskemaks.»

Remmelkoor nii musta-
des värvides asju siiski
ei näe, sest tema sõnul
on tumedat tulevikku en-
nustatud ka varasemate
avamislainete ajal, kuid
turul tegelikult midagi vä-
ga juhtunud ei ole.

Pikemalt saab lugeda
kolmapäevasest Posti-
mehest.

Agar suhkruvarumine
võib trellide taha viia

Suhkruimport Eestisse
on viimase aasta jooksul
üha kasvanud. Et ladu-

des olevad varud enne
euroliiduga ühinemist lii-
ga palju ei suureneks,
hakkab riik ettevõtete la-
oseisu kohta andmeid
koguma. Pildil Tirsi hulgi-
lao suhkrukotid. Maist
alates ligi kolmekordsest
suhkruhinna tõusust ka-
su lõigata soovijaid võib
oodata ebameeldiv ülla-
tus, sest riik ähvardab ta-
vapärasest kogusest roh-
kem suhkrut varunuid ku-
ni kolmeaastase vangla-
karistusega.

Eelnõu ette valmistanud
põllumajandusministeeri-
umi kaubandusbüroo ju-
hataja Ene Maadvere sõ-
nul sätestab seadus üle-
aruste varude keelu.
“Kui seda keeldu rikutak-
se, siis rakendatakse
trahve või karistussea-
dustikku,” ütles Maadve-
re. “Sõltuvalt sellest, kui
suures vahemikus ületa-
mine on, võib järgneda
kuni kolmeaastane vang-
lakaristus.”

Maadvere sõnul ei puu-
duta kontroll üksnes va-
rutud suhkrut, vaid ka li-
ha, võid, juustu, piimapul-
brit, teravilja, seeni, küüs-
lauku ja paljusid teisi
kaupu. Kogust, kui palju
ettevõttel kaupa võib oo-
tel olla, ei määrata, vaid
võrreldakse liitumisaeg-
set laoseisu tavapärase-
ga.

Müük kasvas kordades

Piirangud on ette nähtud
toidukäitleja kohta ning
seega ei tee seadus va-
het, kus laovaru asub. “I-
segi kui näiteks suhkur
on füüsiliste isikute oste-
tud ja seda kodudes hoi-
takse, siis Euroopa Ko-
misjoni poolt käsitletak-
se seda ikka kui kauban-
dust moonutava laovaru
tekkimist Eesti territooriu-
mil, mida riik peaks kinni
maksma,” märkis Maad-
vere. “Ja on selge, et kui
tarbijal on 300 kilo suhk-
rut kodus, siis ta miini-
mum kolm aastat ei osta
poest üldse.”

Aardla Hulgikauba AS-i
müügisekretäri sõnul
kasvas nende suhkru-
müük oktoobris-novemb-
ris kolm korda. “Kui mui-
du ostab inimene paar ki-
lo, siis nüüd oli palju ini-
mesi, kes ostsid lausa
kottidega,” märkis ta.

Eriti hoogustus suhkruva-
rumine tema sõnul maa-
piirkondades, eeskätt
Peipsi ääres ja Lõuna-
-Eestis.

Toidukäitlejatelt pärib lao-
seisu ja võrdleb seda ta-
valise seisuga põlluma-
jandusministeerium, kes
arvutab välja ka refe-
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rentsperioodi keskmise.
Firmadelt saadud and-
med liidetakse ja kontrol-
litakse, kas see vastab
statistikaameti suhkrubi-
lansile. “Kui see nii pole,
siis saab firmasid kontrol-
lida, kuhu nad on suhkru
müünud,” lisas Ene
Maadvere.

Kontroll on range

Samas on tema sõnul
raske kontrollida neid va-
rujaid, kes pole näiteks
suhkru või muu kontrolli-
tava käitlemist oma fir-
ma tegevusalana kirja
pannud. Teisalt on nen-
del firmadel raske suhk-
rut müüa. “Kui nad suhk-
rut müüvad näiteks mõ-
nele legaalsele firmale,
kes teeb näiteks kom-
me, siis toorme kasutu-
se osas on range kont-
roll,” märkis Maadvere.

Näiteks toodete eksporti-
misel väljapoole EL-i tu-
leb näidata, kust toorai-
ne pärit on.

Omale moosisuhkrut va-
runud eraisikute suhkru-
kotte keegi siiski kontrolli-
ma ei lähe, kontroll käib
juriidiliste isikute kohta,
kinnitas Maadvere.

Euroopa Komisjoni nõue-
te järgi peavad uued liik-
mesriigid liitumislepin-
gust lähtuvalt osa toiduai-

nete üleliigsed laovarud
oma kulul kõrvaldama.
Komisjon teeb laojääki-
de ületamise korral trah-
vi Eesti riigile, kuid mää-
rus annab võimaluse ko-
guda see raha seaduse
rikkujatelt.

Seaduseelnõu on juba
ministeeriumidesse laiali
saadetud ning jõuab 20.
jaanuariks valitsuse töö-
lauale.

Varusid kuhjasid vähe-
sed

Kuigi hulgimüügifirmade
hinnangul ostavad inime-
sed järjest rohkem suhk-
rut, selgub küsitlusest, et
enamik eestlastest suhk-
rut massiliselt koju ei va-
ru.

Novembris ja detsembris
küsitluse korraldanud
EMOR-i suunajuhi Aivar
Voogi sõnul ostis kolm-
veerand vastanutest
suhkrut tavapärases ko-
guses.

“Pole muidugi välistatud,
et kevadel, kui ametlik
ühinemine läheneb,
suhkruostmine mõnevõr-
ra kasvab,” lausus
Voog. “Kuid nende arvu-
de järgi võib oletada, et
mingit seniolematut ostu-
buumi ei ole olnud ega
ka tule.”

Vaid viis protsenti küsitle-
tutest ütles, et on ostnud
suhkrut mitu korda enam
kui tavaliselt, 14 protsen-
ti aga mõningal määral
enam kui tavaliselt. Vii-
mastel kuudel ei ostnud
suhkrut tavapärasest
rohkem 87 protsenti eest-
lastest ja 71 protsenti
teistest rahvustest elani-
kest. Keskmisest roh-
kem oli suhkruostjaid lin-
nades ja vanemate ini-
meste hulgas. EPL

Pentagon mõtleb Iraaki
uue kõrgeima ohvitseri
saatmisele

WASHINGTON, 7. jaanu-
ar (Reuters-EPLO) –
USA kaitseministeerium
mõtleb uue neljatähekin-
drali saatmisele Iraaki,
kes oleks uueks kõrgei-
maks USA ohvitseriks rii-
gis, tegemist on osaga
sõjaväe sealse juhtkon-
na ümberstruktureerimi-
sest.

Kaitseametnikud ütlesid,
et ettepaneku kohaselt
saadetakse Iraaki uus
neljatärnikindral, kes tu-
leb ilmselt kas jalaväe-
või merejalaväekorpu-
sest. Mehe ülesandeks
saavad laialdased julge-
olekuküsimused, kui
Iraak saab alates juulist
suveräänsuse ja hakkab
end ise valitsema, samu-
ti oleks uus armeejuht
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suhtlemisel Iraagi võimu-
dega.

Teine USA kindral peaks
juhtima operatsioone
Iraagi mässuliste vastu.
Seda teeb praegu kolme-
tärnikindral Ricardo San-
chez.

Kindral John Abizaid,
kes juhib USA keskstaa-
pi Qataris, vastutab prae-
gu USA operatsioonide
eest Iraagis, Afganista-
nis ning kogu Pärsia la-
he regioonis, samuti Aaf-
rika põhjaosas.

Kaitseametnike sõnul
peaks uus käsustruktuur
leevendama Abizaidi
koormust. USA kaitsemi-
nister Donald Rumsfeld
ütles, et Abizaidil on vas-
tutada väga suure regi-
ooni eest ning tal on vä-
ga palju asju, mille üle ta
peab mõtlema.

Autovaras ärandas allil-
mategelaste luksus-
džiibi

Risto Berendson

Politsei kahtlustab allil-
maga seostatud firmale
kuuluva, üle miljoni kroo-
ni maksva Mercedese
džiibi varguses tuntud au-
tovarast Oleg Sestremi,
luksusauto leidsid polit-
seitöötajad Paldiski lähe-
dalt.

Detsembri algul Tallin-
nas autoteenindusest va-
rastatud luksusdžiip val-
landas kohalikus allilmas
väikese tormi, sest auto
kuulus aastaid allilmaga
seostatud AS-ile Ban-
kend Eesti. Sama firma
üks omanikest on koos
“ristiisa” Nikolai Taranko-
viga väidetavalt Eesti or-
ganiseeritud kuritege-
vust juhtiv Jevgeni Koles-
nikov.

Autot kasutas Bankendi
teine omanik Vladimir
Kovaltšuk, keda tuntak-
se hüüdnimega Õpetaja.
Tõenäoliselt kasutas
G-klassi Mercedesele
“tellimuse” saanud va-
ras hetke, mil autoteenin-
duse garaažis remonti
oodanud džiip, võtmed
ees, valveta jäeti.

Varastatud G-klassi Mer-
cedese eest makstakse
Venemaa mustal turul
väidetavalt ligi 400 000
krooni.

Palju raha teenida loot-
nud varas ei osanud pa-
raku aimatagi, kelle auto-
ga ta teenindusest mine-
ma sõitis. Kui selgus, et
auto kuulub tubakatoode-
te importijale Bankend,
hakati džiipi otsima kogu
Tallinna allilmast. Kurjate-
gijaist edukamaiks osu-

tus sedakorda Tallinna
politsei autojälitusgrupp,
kelle töötajad luksusdžii-
bi 18. detsembril Paldis-
ki lähedalt üksikust ta-
lust leidsid.

Samast leiti ühele teise-
le Eestis asuvale G-klas-
si Mercedesele kuuluvad
duubelnumbrid, millega
auto paari päeva pärast
Läti piiri ületama pidi.

Politsei kuulutas džiibi
varguses kahtlustata-
vaks tuntud autovarga
Oleg Sestremi (25), kelle
kohus piisavate tõendite
puudumise tõttu vahi alt
vabastas.

Pealinna üks tuntumaid
luksusautovargaid, keda
alles suvel tingimisi karis-
tati, on viimasel ajal nii
tihti seadusega pahuksis-
se sattunud, et vahetas
hiljuti tähelepanu vältimi-
seks kolmandat korda ni-
me. Praegu kannab Se-
strem rootsipärast pere-
konnanime Petersson.

Politseinike väitel elab
auto peidukohaks olnud
talus endine narkomaan
koos perega ja tõe-näoli-
selt võidi seda talu juba
pikemat aega varastatud
masinate hoidmiseks ka-
sutada.

Mullu pälvis suurt tähele-
panu BRC autokesku-
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ses toimunud Mercedes
ML džiibi rööv. Siis sõitis
varas sama talu läheda-
le, aga jäi õigest teeot-
sast umbes sada meetrit
eemal tupikusse ja jälita-
jate eest põgenedes jät-
tis auto maha.

Autogrupi komissari Ma-
rek Helinurme sõnul on
Tallinnas sügisest alates
võtmete varastamise
teel ärandatud seitse kal-
list autot. Varastatud au-
tomarkide hulgas on Toy-
ota LandCruiser, Audi
A6, BMW X5 ja Merce-
des Benz 230.

Vene sõjaväepensio-
när seljatas kohtuprot-
sessis haigekassa

Siim Sepper

Vene sõjaväepensionär
Evald Pern on oodanud
maksatsirroosi ravi ligi
kaks aastat. Eestis ela-
va Vene sõjaväepensio-
näri Evald Perni kohtu-
võit haigekassa üle taas-
tas Vene sõjaväevetera-
nidele plaanilise ravi and-
mise.

Pern on üks üle 4000 sõ-
javäepensionärist, kellel
peatati 2. jaanuarist
2001 plaanilise arstiabi
andmine, sest Vene riik
jättis ravikindlustuse
eest tasumata üle 17 mil-
joni krooni.

Haigla keeldus haiguse
täpsematest uuringutest

Eesti ja Venemaa uue
kokkuleppe jõustumise-
ga eelmise aasta maist
on Eesti haigekassa pii-
rangute tegemise lõpeta-
nud. “Nüüd on Vene sõ-
javäepensionärid tavali-
sed kindlustatud,” ütles
haigekassa pressiesinda-
ja Annika Annusvere.

Evald Pern saadeti kaks
aastat tagasi maksatsir-
roosi tunnuste täpsusta-
miseks Tallinna Kesk-
haiglasse, kus keelduti
1998. aastal diagnoosi-
tud haiguse edasistest
uuringutest.

Peamisteks põhjusteks
toodi maksatsirroosi tun-
nuste ja spetsiifilise ravi
puudumine ning patsien-
di kõrge vanus.

Samuti viitas haigla selle-
le, et haigekassa ei kom-
penseeri Vene erusõja-
väelaste plaanilist ravi,
vaid tasub ainult vältima-
tu ja esmatasandi arstia-
bi ning soodusravimite
eest.

Venemaa maksab võlgu
jäädud raha tagasi

Kaks aastat tagasi pöör-
dus Evald Pern haige-
kassa poole taotlusega

plaanilist ravi saada, mil-
lest haigekassa keeldus.

Eelmise aasta septemb-
ris kohustas Tallinna ring-
konnakohus haigekas-
sat Perni uuringud kinni
maksma ning tasuma
5020 krooni kohtukulude
katteks. Detsembris keel-
dus riigikohtu kolleegium
haigekassa kassatsioon-
kaebust arutamast.

Eesti ja Venemaa 1994.
aastal sõlmitud kokkule-
pe tagab Eestis elavate
Vene sõjaväepensionäri-
de ja nende pereliikmete
meditsiinilise teenindami-
se üldistel alustel.

Tänu aprillis moodusta-
tud Eesti-Vene komisjoni
tööle sündis mullu mais
uus rakenduskokkulepe,
millega haigekassa lõpe-
tas piirangute tegemise
mittetöötavate Vene sõja-
väepensionäride plaanili-
se statsionaarse ravi
eest tasumisel.
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