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5. märtsil kirjutati Aasia-Euroopa projekti (Asia-Europe Land Bridge) raames alla Paldiski
Põhjasadama ja Hiina Lianyungangi sadama vahelisele koostöölepingule.
Paldiski Põhjasadamal on selles projektis tähtis roll ning peagi kujuneb sellest Euroopa
põhjapiirkondi teenindav transiidikeskus.
Paldiski Põhjasadam hakkab tegutsema uute kontaktide loomisel potentsiaalsete
partneritega ühena Põhja-Euroopa esindajaist, andes sellega oma panuse selle
rahvusvahelise projekti edukasse elluviimisesse ja arengusse.
Aasia-Euroopa maismaasild (Asia-Europe Land Bridge) algab Lianyungangi sadamast,
mis asub Hiina kõige idapoolsemas osas, ning läbib rohkem kui 89 Hiina tähtsamat
linna. Seejärel kulgeb Aasia-Euroopa maismaasild läbi enam kui 40 riigi, mis ühendavad
erinevaid regioone, sealhulgas Ida-Aasiat, Kesk-Aasiat, Lääne-Aasiat, Lähis-Ida,
Venemaad, Ida-Euroopat, Kesk-Euroopat, Lõuna-Euroopat, Lääne-Euroopat ja PõhjaAafrikat. Kõigil neil turgudel on olemas käegakatsutav potentsiaal kaubandussuhete
sõlmimiseks ja loodusressursside vahetamiseks, mis tõotab suurt tulu kõigile AasiaEuroopa maismaasilla piirkonnas paiknevatele sadamatele ja linnadele.

Intervjuu Hiina Lianyungangi sadama direktorite nõukogu esimehe
härra Yu’ga
Härra Yu, tundes huvi teie Eesti visiidi
eesmärgi vastu, tahaksin küsida, kas teie
tänane kohtumine Paldiski Põhjasadama
juhtidega on teatavas mõttes oluliseks verstapostiks edasise pikaajalise majanduskoostöö
arendamisel?
Jah, tõepoolest. Meie koostöö Paldiski Põhjasadamaga avab lähiajal suured võimalused mõlema
sadama – Lianyungangi sadama ja Paldiski
Põhjasadama arenguks. Paldiski Põhjasadam
on tänaseks ära teinud väga suure töö ning meil
on plaanis meie koostööd jätkuvalt laiendada.
Uurimistöö kaubavahetuse võimaluste osas on
lõpule jõudmas ning selle vahetab välja uus
koostööetapp, mille raames on vaja võtta vastu
otsused meie riikide vaheliste organisatsiooniliste küsimuste osas. Meil seisab ees ühine töö
logistika, sadamate infrastruktuuri ja muudes
valdkondades.
Meie delegatsioon saabus Hiina Lianyungangi
linnast, kus asub ka meie sadam. Meie linnast
algav raudtee läbib idast läände kogu Hiina
ning kulgeb siis läbi Euroopa kuni Madalmaadeni. Selle liini kogupikkus on 10 900 kilomeetrit
ning selle lähtepunkt on nimelt Lianyungangis. Liin ühendab üksteisega maailma eri otstes asuvaid maid, mistõttu öeldakse, et see on
uueks sillaks Ida ja Lääne vahel. Viimasel ajal
tarnime seda haru pidi Hiina kaupu Moskvasse
ning tahame pikendada seda haru kuni Eestini.
Eesmärgiks on edasine kaupade tarnimine Eesti
kaudu teistesse Euroopa maadesse. Samuti on
plaanis koondada teistest Euroopa riikidest tulevad kaubad Eestisse ühtsesse keskusesse, kust
need lähetatakse juba edasi Hiinasse. Raudteeja merevedude ühendamine tõotab lähiajal vastastikust kasu nii meie organisatsioonidele kui
ka meie riikidele – Eestile ja Hiinale. Üks tähtis
lüli selles kaubavahetuses on kindlasti Paldiski
Põhjasadam.
Lianyungangi sadam on suur riiklik korporatsioon, mistõttu meil on võimalus arendada
niisuguseid globaalseid plaane seoses suurte
projektide algatamisega: meil on olemas nii
inimressurss kui ka valitsuse tasandi toetus ja
ettevõtetepoolne toetus. Täna hommikul leidis aset kohtumine majandus- ja kommunikatsiooniministri Juhan Partsiga, kus ta avaldas
meie projektile heakskiitu ja lubas seda toetada.
Kahe firma jõupingutused ja valitsuse tasandi

toetus tagavad meie projektile kindlasti edu.
Kas olete teadlik, et Eesti ja Venemaa vahelised diplomaatilised suhted pole just kõige
pingevabamad? Kas see poliitiline asjaolu
ei või kujuneda projekti elluviimisel takistuseks?
Olen kindel, et see ei ole takistuseks. Tavaliselt
ei pööra me sellistele raskustele kuigivõrd tähelepanu.
Nagu näha, hakkab Paldiski Põhjasadam
varsti etendama Euroopa ja Aasia vahelises
kaubavahetuses suurt rolli. Kas te võite avaldada, milliseid veoseid plaanitakse Paldiski
sadamas ümber laadima hakata?
Kaubagruppide nimetusi saab kindlasti
olema palju. Näiteks sõidukid, mitmesugused
väikekaubad. Plaanitav sortiment on küllaltki lai. Kõik sõltub turu nõudlusest. Paljud
on ilmutanud meie ühisprojekti vastu suurt
huvi, kuivõrd sellega lüheneb tunduvalt veoste
transpordiks kuluv aeg. Projekt on kasulik nii
ettevõtjatele, kes hakkavad oma kaupu meie
abiga kohale toimetama, kui ka ostjatele, kes
saavad need kiiremini kätte.
Kas ma saan õigesti aru, et jutt käib tarbekaupade veost?
Just nimelt. Võin öelda, et juba praegu tarnitakse meie sadamast Moskvasse mitmesuguseid
tarbekaupu, mille järele on igapäevane nõudlus,
Hiina köögivilju ja muid veoseid, mis liiguvad
Ameerikast meie sadama kaudu Euroopasse.
Igasugune koostöö kätkeb selles osalevatele
pooltele vastastikuseid perspektiive. Missuguseid raskusi oskate ette näha?
Probleeme kindlasti tuleb. Just sai mainitud
poliitilisi erimeelsusi Eesti ja Venemaa vahel.
On tõsiasi, et riikidevahelise majanduskoostööga kaasneb alati mingisuguseid probleeme, kuid
majanduslik areng on kasulik kõigile, hoolimata
poliitikast. Igal juhul, kui tegeleme nende probleemidega ühiste jõududega, on kõik raskused
ületatavad. Pole kahtlustki, et meie ettevõtete
vahelise koostöö arengut toetatakse ka riiklikul
tasandil. Kõige tähtsam on see, et osapooled
oleksid asjast huvitatud.
Ja viimane küsimus. Kuivõrd on ülemaailmne
kriis mõjustanud Hiina kaubasadamate tööd?
Või puudutab see probleem suuremal määral
vaid Euroopa sadamaid?
Objektiivselt hinnates on kriis mõjunud negati-

ivselt ka Hiina sadamate tööle. On tekkinud
suur impordi ja ekspordi vaheline lõhe. Import
jätkub samade mahtudega kui varemgi, aga
ekspordi käive on kukkunud, kuna nõudlus selle
järele on langenud. See mõju on olnud Hiina sadamate lõikes erinev, kõik sõltub konkreetsest
sadamast: mõnele sadamale on see mõjunud rohkem, teisele vähem. Kuna meie sadam on hästi
varustatud ja meil on sügavad sildumiskohad,
siis konkreetselt meie sadamast rääkides ei ole
kriisi mõju olnud väga suur.
Põhjasadama edasine areng võimaldab luua
rohkem uusi töökohti, mis mõjutab kahtlemata tööhõive olukorda piirkonnas, kus
sadam asub. Võib teha järelduse, et selle projekti elluviimisest on otseselt huvitatud ka
elanikkond. Härra Yu, soovin teie ühisprojektile Põhjasadamaga suurt edu ja meeldivaid
elamusi Eestis viibimise ajal! Aitäh teile intervjuu eest!

Koostöölepingu allkirjastamine

Vasakult paremale: Paldiski Sadamate AS juhatuse
liige Aleksandr Kovaljov, Paldiski Sadamate AS nõukogu esimees Aleksei Mürisep, Hiina Lianyungangi
sadama direktorite nõukogu esimees J. Hiangyang,
Lianyungangi sadama peaadministraator K. Šušun.

(Ajalehe nimetus on registreeritud Eesti Patendiametis ja selle kasutamine muudel väljaannetel on ilma omaniku loata keelatud)
• Väljaandja Pakri Arenduse OÜ • Toimetuse aadress: Peetri 11, Paldiski, tel. 6391360 • linnaleht@pakriarenduse.ee
• Paldiski Linnalehe elektrooniline aadress: www.paldiskilinnaleht.com • Trükk AS Rebellis
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Tere tulemast Paldiski ujulasse! Aga alles nädala pärast...
Kogu möödunud nädala oli Paldiski ujula veeprotseduuride armastajaile suletud. Põhjuseks oli
plaaniväline vee basseinist välja voolamine, mis
muutis basseini kasutamise mitme päeva vältel
võimatuks.

Väärib märkimist, et tehnilise ruumi võti oli vaid
neljal inimesel: administraatoril, lukksepal, juhatuse esimehel ja juhatajal. Kellegi tahtliku sekkumise tagajärjel oli aga bassein öö jooksul tühjaks
lastud ning kallihinnalised seadmed olid asetatud
rikkimineku ohtu, kuivõrd vee kontrollimatu vool
Mis juhtus?
äravoolusüsteemi võinuks rivist välja viia tsirku1. märtsi hommikul tööle tulnud Rehabilitatsioon- latsioonipumba.
ikeskuse (ujula) juhatuse esimes leidis basseini
eest tühjana. Tehnilisse ruumi sisenedes nägi ta, Kui palju õnnetus tänapäeval maksab?
et basseini veevoolu süsteemi lüliti oli pööratud Kui „veest vabanemise aktsiooni” olnuks alustatud
asendisse „vee väljalaskmine” (nagu võite näha ka hommikul või tööpäeva kestel, võinuks sedavõrd
fotol).
kulukaid tagajärgi vältida, ent nagu näha, selleks
valiti õige aeg. Õnnetute juhuste kokkulangemisest ei saa siin juttugi olla, sest ka kõige mõistatuslikumatel asjaoludel poleks vee väljavoolu süsteem
saanud iseeneslikult sisse lülituda. Nüüd lähevad
aga kellegi ettearvamatud „koerustükid”, mis sarnanevad küll rohkem diversioonile, linnakassale
väga kalliks maksma. Esialgsete arvestuste kohaselt on kahju üle 80 000 krooni: vee hind 48 000
krooni, selle soojendamine suurusjärgus 30 000
krooni ning täiendavad kulud vee kloorimisele,
millele lisaks tuleb arvestada veel ka saamata jäänud tulu nende päevade eest, kui ujula oli külastajatele suletud.
Juhtunu tekitas kohkumist nii ujula töötajais kui
ka linnavalitsuse juhtkonnas. Kellel küll ja miks oli
tarvis vesi basseinist välja lasta? Inimene, kes seda
tegi, pidi ju aru saama, et tema teol on linna jaoks
masendavad tagajärjed.
Eelmisel õhtul
Basseini tehnilist hooldust teinud töötaja lõpetas
oma tööpäeva 28. veebruari õhtul kell 6, jättes
tehnika endast maha igati ontlikus seisukorras.
Tund aega hiljem, veidi enne kinnipanekut, ilmus
Rehabilitatsioonikeskuse hoonesse selle juhataja,
teile kõigile hästi tuntud Sergei Padar. Juhataja
ootamatut visiiti, kes sel hetkel juba olnud mitu
päeva haiguslehel, kinnitavad ujula töötajad.
Töötajatele tundus härra Padari ilmumine pühapäeva õhtul seda hämmastavam, et nende sõnutsi
polnud juhataja nädalate kaupa tööl oma nägu näidanud, lastes keskuse tööl isevoolu teed minna.

„Lõpetuseks tahaksin veel öelda...”
Kuna keskuse töötajad kinnitavad Sergei Padari
ujulas viibimist tol pühapäevaõhtul, tasub ehk
meenutada veel üht tõika, millel võib olla selle
segase looga otsene või kaudne seos.

Lisaks rehabilitatsioonikeskusele seostatakse Sergei Padari nime ka ühe teise objektiga – linna saunaga, mida, nagu te teate, hooldas kuni hiljutise
ajani eelmainitud härra Padarile kuuluv firma
Savs-Energi. Laskumata vähem olulistesse üksikasjadesse, võib öelda, et sauna selle haldaja SavsEnergi käest linnale üleandmise protsess kujunes
pikaks ja valuliseks, kuid lõpuks jõudis see paar
nädalat tagasi õnnelikult lõpule.
Palavalt armastatud objektist ilma jäämine viis
härra Padari äärmustesse. Olles ebakaines olekus,
ähvardas härra Padar, et tema juhtimiseta saun
kuigi kaua ei püsi ja varsti põletatakse see maha.
Lubage meenutada, et jutt käib rahva poolt valitud
isikust, endise Paldiski linnapea juhitud valimisliidu esindajast linnavolikogu saadikust. Pärast neid
avaldusi, mida ta 28. veebruari õhtul lahkelt juhuslikele kuulajatele pildus, ilmus härra Padar linna
ujula majja. Samal õhtul leidis veidratel asjaoludel aset sündmus, mis läks linnakassale maksma
kümneid tuhandeid kroone.
Ja veel tagajärgedest
Kaheksaks päevaks – esmaspäevast esmaspäevani
– katkestati ujulas treeningud ja linlaste harjumuspärane vaba aja veetmise rütm löödi rivist
välja. Kas see on kellegi lohakuse tagajärg või kellegi tahtliku kahjurluse tagajärg? Kui tahes lihtne
ja ilmselge vastus meile ka ei tunduks, ei maksaks
siiski esialgu hakata tegema ennatlikke järeldusi
– seda enam, et selle fakti osas on algatatud kriminaalmenetlus. Seega ootame esmalt tulemused
ära.
Samal ajal kui politsei otsib vastust klassikalisele küsimusele, kes on süüdi, murravad rehabilitatsioonikeskuse nõukogu ja linnavalitsuse
esindajad pead selle üle, kust leida lühikese ajaga
vahendeid ujula töö taastamiseks.
Paldiski Linnalehe toimetus

Veel üks „hoolitsetud” pärand
Ekslinnapea esinemised televisioonieetris
on eriline arutlusteema, millele võiks pühendada terve eraldi rubriigi. Peab ütlema, et
Jaan Mölderi viimased ülesastumised ja tema
tekstilised pöördumised on linlaste jaoks
tõelised avastused. Tühisõnalise kriitika kõrval praeguse võimu aadressil astub Mölder
välja oma aatekaaslaste kaitseks, väites, et
tema meeskond täitis oma ülesandeid alati
suurepäraselt. Kas see on tõesti nii?
Pärast Sergei Padari hiljutist vabastamist
linnasauna järelevalve korraldamise ülesannetest on härra Mölder äkki tema tööd väga
kõrgelt hindama hakanud. Mölderi sõnutsi
hoolitsenud Sergei Padar meie sauna kui oma
kalli kodukotuse eest.

Neile lahketele sõnadele, millega härra
Mölder oma endisi kaastöötajaid kuldab, on
raske midagi lisada. Jääb üle vaid veenduda
nende paikapidavuses. Heites aga pilgu linna saunale, mille eest kiidetud härra Padar
paljude aastate vältel vastutas, koorub järeldus tema tehtud töö kohta iseenesest.
Vaatamata sellele, et saunale eraldati linna
eelarvest sadu tuhandeid kroone, võib selle
seisukorda kirjeldada kui kohutavat. Paldiski
sauna külastajad on ammust aega nördinud
seal lokkavatest ebamugavustest ja mustusest. Otsustage ise: kõikjal alates peasissekäigust valitseb kaos, siseruumides absoluutne
antisanitaarsus. Tehnilised seadmed on
ammu vananenud ega ole enam taastatavad.

16 aastat tagasi paigaldatud küttetorustik on
avariiseisukorras ja see tuleb tervikuna välja
vahetada. Pesuruum vajab ise üleni puhtakspesemist. Mis puutub aga selle laesse, siis see
on kaetud hallitusega. Leiliruum on lihtsalt
hirmus: ümberringi mustus, lagi ja seinad
musta värvi, valgustus puudub, ventilatsioon
ei tööta, pehkinud lavalauad kukuvad kohekohe läbi. Kõik on muutunud kasutuskõlbmatuks.
Raske uskuda, et siia on aastaid raha kulutatud. Lisaks dotatsioonidele, millega linn
sauna teenindavat firmat turgutas, maksid
sauna kasutamise eest ka külastajad, ent, nagu
näha, sauna arendamiseks ja selle vähemalt
puhtana hoidmiseks seda raha ei kasutatud.
Paldiski Linnaleht nr.8/77



Kuivõrd õigustatud oli viimatine saunapileti hinna tõstmine (50 kroonini) – sellele
küsimusele võib vastata üksnes Sergei Padar
ise. Kahjuks osutus temaga intervjuu kokku
leppimine täiesti võimatuks. Härra Padar ei
vasta lihtsalt telefonile.

meer oli oma silmadega näinud, teatas ta
täie kindlusega: „Sergei Padar hoolitses meie
sauna kui oma kalli kodukotuse eest.” Selle
avalduse põhjal võib raskusteta ette kujutada
härra Padari kodu, kuid kas tõesti peame
uskuma, et selline antisanitaarne objekt ka
härra Mölderil kalli kodukotusega seostub.
Ehkki – kõike tuleb ette.
Roostes torudega kraanid mäletavad ka pare- Paldiski Linnalehe toimetus
maid aegu

Puhtus on tervise pant
Võib öelda, et sauna pole elementaarsemalgi
tasemel hooldatud. Enne sauna üleandmist
ei vaevunud sauna juhataja seda kordagi
tegema, selle asemel osutusid duširuumide
segistid mingil saladuslikul kombel väljavahetatuks roostes segistite vastu ning sauna
välissilt, mis oli külastajaid mitme aasta vältel tervitanud, oli barbaarselt maha rebitud.
Tehnoruum meenutab rohkem prügimäge.
Sinna ladustatud kõdunenud kaltsud, toidujäätmed, õllepurgid ja muud „abivahendid”
levitavad püsivat vastikut haisu, mis annab
endast tunda juba majja sisenemisel.

Nii linna ujula kui ka sauna jaoks muretseti
joogiveeaparaadid, kuid sauna üleandmisel
neid leida ei õnnestunud. Veel hiljutise ajani
fuajee põrandat katnud vaibake on samuti
kusagile haihtunud. Seda meenutab praegu
ainuke heledam laik põrandal, mis järgib ennist seal seisnud majapidamisinventari kon- Käepidemeta uks on meie linna saunas vaid
tuure. See võib näida anekdootlik, ent kadu- tähtsusetu pisiasi
nud on ka prügikonteiner, mis haihtus kõigi
märkide järgi ilmselt samas suunas, kuhu ka
vaibake ja veeaparaadid. Selline „peremehe
käsi” siis!
Selline on siis täielik pilt selle „suurepärase
töö” tulemustest, mille endine linnapea objekti linnavõimudele üleandmisel isiklikult
videokaameraga jäädvustas. Mis eesmärgil
härra Mölder sauna koletu seisukorra videolindile salvestas, jäi kõigile juuresolijatele
mõistatuseks. Pärast kõike seda, mida eks- Linnaobjekti tehnoruum

Paldiski Linnavalitsuse Arenguosakonna juhataja Regina Rass kommentaar
Paldiski Linnavalitsuse ja OÜ Savs-Energi
(juhatuse liige Sergei Padar) vahel sõlmiti
tööettevõtuleping 02.mail 2000.a. Antud
lepingu järgi kohustus Savs-Energi osutama
teenust Paldiski avalikus saunas asukohaga
Pakri 9 (Paldiski linnasaun). 18.12.2009.a.
sõlmiti endise linnapea Jaan Mölder´i ja OÜ
Savs-Energi juhatuse esimehe Sergei Padar´i
poolt kokkulepe tööettevõtulepingu muutmiseks. Arusaamatul kombel jõustus see
kokkulepe tagasiulatuvalt alates 01.detsembrist 2008.a. !!! ja sätestas igakuulisi makseid
Linnavalitsuse poolt saunateenuse osutajale
(19 000 krooni kuus) ning kõige enam hämmastust tekitab endise linnapea poolt võetud
kohustus tasuda OÜ Savs-Energile lepingu
ennetähtaegsel lõpetamisel tellija ehk siis
linnavalitsuse poolt leppetrahvi kuue kuu
tasu (114 000 krooni). Lepingu lõpetamise
etteteatamise tähtajaks lepiti kokku koguni 1
aasta. Muus osas jäi leping jõusse nii nagu see
sõlmiti 2000.aastal.
Antud lepingu järgi oli teenuse osutajal ko

Paldiski Linnaleht nr. 8/77

hustus hoida objekt omal kulul puhtana
ja sanitaarselt kõlbulikuna saunateenuse
osutamiseks, samuti pidi esitama Paldiski
Linnavalitsusele ülevaate oma kohustuste
täitmisest, s.h. külastajate arvust, vanusest,
külastamise sagedusest jne.
Paldiski Linnavalitsus pöördus teenuse osutaja (Sergei Padari) poole päringuga, millega
soovis 2009.a. aruannet kuude lõikes külastajate arvu, külastajate vanuse ja külastamise
sageduse kohta. Aruandele paluti lisada aruandes käsitlevate andmete alusdokumendid.
Teenuse osutaja õigeaegselt päringule ei vastanud. Nädalaid hiljem suudeti esitada 1-leheküljeline dokument saunakülastajate arvu
kohta. Antud dokumendi õigsust ei olnud
võimalik kontrollida kuna puudusid alusdokumendid.
Märkimata ei saa jätta asjaolu, et lepingu järgi
ei tohtinud teenuse osutaja tõsta pileti hinda
rohkem, kui 30 kroonini. 30. jaanuarist 2010.
a. teatati teenuse osutaja (Sergei Padari) poolt
avalikkusele, et alates 01.02.2010.a. on pileti

hinnaks 50 krooni. Põhjenduseks oli toodud
asjaolu, et Linnavalitsus on lõpetanud piletihinna doteerimise. Täitja poolt avalikkusele
suunatud teatis oli Tellija suhtes pahatahtlik
ja vale, sest Paldiski Linnavalitsus ei olnud otsustanud loobuda piletihinna doteerimisest.
Lepingust tulenevate summade ülekandmise
viivitamise oli põhjustanud Sergei Padar´i
poolt aruannete õigeaegne ja nõuetekohane
esitamatajätmine.
Paldiski Linnavalitsus lõpetas koostöö OÜ
Savs-Energi´ga seoses lepingu tingimuste
rikkumistega, avalikkusele suunatud eksitava
ja pahatahtliku informatsiooni levitamisega
linnavalitsuse aadressil. Lisaks oli üheks
lepingu lõpetamise aluseks linnakodanike
kirjalik kaebus 09.02.2010.a.
Kõik kommentaaris väljatoodud faktid on
dokumentaalselt tõestatavad ja nendega võib
tutvuda Paldiski Linnavalitsuses.
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PALDISKI LINN ÕNNITLEB MIHHAIL BELJAEVIT!

6-7. märtsil k.a. toimusid Ungaris , Hajduszoboszlos võistlused allvee kiirujumises (CMAS World Cup
2010, 1 etapp) . Võistlustel osalesid 53 klubi ujujad 14 riigist.
Paldiski ujumisklubi “Kuldlest” sportlane Mihhail Beljaev (treener- Margarita Bereževskaja) saavutas III
koha 100 m akvalangiga ujumises isikliku rekordiga 35.27sek ja III koha 50 m lestadega ajaga 17.20.
Paldiski Linnavalitsus õnnitleb kahekordset medaliomanikku Mihhail Beljaevit suurepäraste saavutuste
puhul ja soovib edu ja kõrgeid tulemusi edaspidiseks !
Samuti õnnitleme treener Margarita Bereževskajat ning täname klubi “Kuldlest”.

Meie toimetuse küsimustele oli meeleldi nõus vastama Paldiski
linna uhkus – meister-allveesportlane Mihhail Beljajev.
Samuti olen tänulik kõigile, kes aitasid mul
minu sportlikke tulemusi saavutada.
Kuidas sa küll jõuad nii hästi õppida kui ka
sportlikke võite saavutada? Sinu klassikaaslased ütlevad, et sinu õppeedukus on klassi
parim...
Ei, klassis ei ole ma just kõige esimene. Pretendeerin hõbemedalile. Kasuks tuleb oskus
ennast kokku võtta ja distsipliin. Kui oled
paljude asjadega korraga hõivatud, pole aega
ennast lõdvaks lasta.
Mihhail, esmalt tahaks sind kõigi meie to- Kuidas sa ennast iseloomustaksid? Missugimetuse kaastöötajate nimel siiralt õnnitle- une inimene sa oled?
da. Sinu võit on ülimalt kiiduväärt!
(Jääb mõttesse.)
Jutusta palun paari sõnaga oma tunnetest
pärast seda kahekordset sportlikku võitu.
Kaks kolmandat kohta – sellise tulemusega
ma isegi ei arvestanud, sest teadsin, et Ungari
võistlustel on mul tugevad vastased. Olen tulemuse üle rõõmus – seda enam, et mul õnnestus oma aega parandada. Need võistlused
olid minu jaoks väga olulised ka selle pärast,
et minu tulemustest Ungaris ja järgnevatest
tulemustest Saksamaa võistlustel sõltub, kas
ma saan võtta osa Euroopa meistrivõistlustest, mis toimuvad sel suvel Venemaal.
Võin öelda, et sinu klassikaaslased peavad
Võib öelda, et Ungaris oli bassein võistlus- sind äärmiselt tagasihoidlikuks inimeseks.
teks väga hästi varustatud. Näiteks oli sinna Võib-olla olen tõesti tagasihoidlik. Ma ei tea.
paigaldatud elektrontabloo, mida võistlejad Mis sinu arvates sportlikele tulemustele
finišisse jõudes seina juures puudutavad. kõige enam kaasa aitab: kas sihikindel
Selline tabloo arvestab distantsi läbimiseks treening, treeneri oskuslik töö või veel miskulunud aega väga täpselt.
ki muu?
Läheme nüüd sinu võitude juurest elulise- Vastust sellele küsimusele tean ma juba
mate asjade juurde. Ütle, kes aitab sinu ammu: hästi suur tahe võita, tahe oma näivõistlusreise rahastada?
tajaid parandada. Ilma treenerita poleks ma
Suur tänu Paldiski linnavalitsusele! Nemad aga seda kõike saavutanud.
katsid minu Ungari-reisi kulud täielikult. Sel aastal lõpetad sa kooli. Millised on sinu
Lennukipiletid, elamiskulud – see kõik on lähituleviku plaanid?
väga kallis. Vaevalt et ma ilma rahalise toe- Plaanin jätkata oma õpinguid Peterburis. Olen
tuseta oleksin saanud neile võistlustele sõita. valinud enda jaoks inseneri eriala, aga päris

konkreetselt ei ole veel otsustanud. Sporti ei
kavatse ma maha jätta. Sporditreeninguid jätkan sealsamas Peterburis.
Kui palju aastaid oled allvee-kiirujumisega
tegelenud?
Alates aastast 2005.
Viie aastaga oled saavutanud väga tublisid
tulemusi. See on kiiduväärne. Kas on olnud
ka hetki, mil oleksid tahtnud kõigele käega
lüüa ja elada teistmoodi elu, kus pole suurt
sporti ega kurnavaid treeninguid?
Sellised mõtted tulevad pähe päris sageli.
Mõnikord mõtlen treeningu ajal, et need
on minu viimased neli 100 meetri distantsi,
pärast aga veenan ennast ikkagi alustatuga
edasi minema.
Missugune on olnud sinu elu kõige tähenduslikum sündmus? Peale sinu sündimise
muidugi.
Just see tuligi mulle kõige esimesena pähe.
Arvan, et kõige märkimisväärsem sündmus
seisab mul alles ees.
Õnnitlen sind veel kord meie toimetuse ja
kõigi paldiskilaste nimel ning soovin sulle
edaspidiseks tublisid sportlikke saavutusi!
Jõudu sulle sinu sportlastee jätkamisel ja
saatku seda võidud!
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Kas Paldiski pensionäridele ei kompenseerita enam maamaksu?
Maamaks on riiklik maks, mis laekub maa asukohajärgse kohaliku omavalitsuse eelarvesse.
Maamaksu summa saadakse maa maksustamishinna korrutamisel maamaksumääraga.
Maamaks on üks kanal, mille kaudu saab isikuid mõjutada maad säästlikult ja efektiivselt
kasutama. Maamaks on üks omavalitsuste tulubaasi allikas, mis võimaldab näiteks Paldiski
linnal täita seadusega pandud ülesandeid ja kohustusi. Täpsemalt: selle raha eest rajatakse ja
hoitakse korras teid ja tänavaid, parendatakse
infrastruktuure jne.
2004.aastast kehtiva Paldiski Linnavolikogu
määruse kohaselt said pensionärid teatud osas
maamaksu soodustust.
Linnavalitsuses oli maamaksu küsimus üsna

pikalt arutluse all ning otsustati, et see volikogu määrus on oma aja ära elanud ja tuleb teha
muudatusi.
Selle tulemusena ei saa 2010. aastal enam kõik
pensionärid „tambovi koefitsiendi alusel“ maamaksu soodustust, sest kõik pensionärid tegelikkuses ei vajagi seda.
On teada, et väga paljud noored tööta emadisad on raskemas olukorras kui nii mõnigi pensionär. Võimatu on luua soodustussüsteemi,
mis oleks täiesti õiglane kõigi suhtes.
Linnavalitsus sooviks igati palju rohkem abivajajaid rahaliselt toetada, kuid kahjuks pole see
tihti lihtsalt võimalik, sest näiteks 2009.aastal
on elatud Paldiski Linnavalitsuses selgelt üle
oma võimete.

Maamaksust laekub Paldiski linna eelarvesse
aastas ca 3 miljonit krooni. Võlad aga mis tuleb
linnavalitsusel tasuda, on palju suuremad.
Kui linna finantsolukord paraneb, siis saavad
kõik pensionärid taas maamaksusoodustust.
Ühiskonna nõrgemaid peab aitama.
Maamaksu tasumisega raskustesse sattunud
pensionäridel tuleb pöörduda avaldusega
abisaamiseks Paldiski Linnavalitsuse sotsiaalosakonna poole ja kui vastatakse tingimustele,
saabki osaliselt maamaksu kompenseerida.
Seega jutt sellest, et pensionäre enam Paldiski
linnas ei toetata, pole tõsi.
Paldiski Linnalehe toimetus

KONKURSS “PALDISKI
LAULULAPS 2010 “
Lauluvõistlus “PALDISKI LAULULAPS 2010” toimub 05.aprillil 2010.a. kell 14.00 Paldiski
Gümnaasiumi saalis, aadressil Rae 56. Lauluvõistlusel võivad osaleda Paldiski linnas elavad
lapsed olenemata sellest, kus nad õpivad või millises lasteaias käivad.
REGISTREERIMINE:
Kõikidel osaleda soovijatel palume täita 31. märtsiks 2010 ankeedid ning edastada need
Paldiski Huvikeskusesse, Rae 38. E-R 13.00-20.00.

MOBIILNE SILMAKLIINIK TULEB
PALDISKISSE
Mobiilne Silmakliinik Paldiskis teenindab elanikke
15.märtsil 2010. Silmakliiniku buss peatub platsil
Rae 38 maja juures.
Vastuvõtt eelbroneeringute alusel :
tel 53 26 8045. Visiit on tasuline - 200 EEK.
Vastu võtab optometrist. Visiiditasu sisse kuulub:
nägemiskontroll, prilliretseptimääramine, silmarõhu
mõõtmine, silmapõhja uuring, silma sarvkesta
topograafia, vajadusel suunamine silmaarstile.

PALDISKI LINNA INVALIIDIDE ÜHING
TEATAB
PALDISKI LINNA INVALIIDIDE ÜHINGU
ÜLDKOOSOLEK TOIMUB
30.03.2010.a. algusega kell 11.00
Aadressil: Sadama 8 (Taaskasutuskeskuse
ruumides)
PÄEVAKORD:
1. Ühingu juhatuse valimine
2. Ühingu arenguplaanide kinnitamine
Juhatuse liige: Helve Sooääre
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HARJU MAAVALITSUSE PRESSITEADE
Harju Maakonna aukodanik on Johannes alhulgas Harju maakonna teenetemärgiga esile maakonna silmapaistvamaid isikuid.
Tõrs
(2007).
Inimesi, kelle teod aitavad kaasa Eesti ja
Harjumaa arengule ning keda saame seada
eeskujuks.
Harju maakonna aukodanik on Lagedil Johannes Tõrsi pühendumine ja panus
asuva Eesti Vabadusvõitluse Muuseumi isamaalise kodanikukasvatuse ning Vabaasutaja ja juht Johannes Tõrs. Aukodan- dussõja ajaloo jäädvustamisel on eeskujuks Aukodaniku vapimärgi pidulik üleandiku vapimärgi andis Harju maavanem meile kõigile, lausus Harju maavanem Ülle mine toimus 6. märtsil Rahvusooperis EsÜlle Rajasalu üle Harjumaa teatripäeval, Rajasalu.
tonia, Harjumaa teatripäeval.
6. märtsil, Rahvusooperis Estonia.
Varem on aukodaniku vapimärgi pälvinud
Johannes Tõrs on Lagedil asuva Eesti Vaba- dirigent Eri Klas (2009).
dusvõitluse Muuseumi asutaja ja juhataja.
1994-dal aastal avatud Eesti VabadusHarju
maakonna
aukodanikuks
võitluse Muuseum on sõjamuuseum, kus
nimetatakse isik, kes oma silmapaistva töö
eksponeeritakse nii eelmistes sõdades kui
ja tegevusega on kaasa aidanud maakonna
Teises Maailmasõjas kasutusel olnud sõarengule, samuti muude saavutuste eest,
jatehnikat, relvi, sõjaväevorme ning palju
mis on toonud au ja tunnustust. Harju maamuud. Johannes Tõrs on olnud aktiivne
konna teenetemärk ,,Harju maakonna auVõidupühale pühendatud Harju Maakaitkodanik on asutatud maakonnale osutatud
sepäeva elluviimisel, Vabadussõja mäleseriliste teenete ja väljapaistvate saavutuste
Foto: http://images.google.com/
tuse hoidmisel, kaitseväe ajaloolise ülesehtunnustamiseks. Aukodaniku kandidaadid
ituse tutvustamisel ning noorte isamaalisel
esitab maavanemale vastav komisjon.
kodanikukasvatusel. Ta on Akadeemilise
Sõjaajaloo Seltsi, Harjumaa Lions klubi ja
Meestelaulu Seltsi liige ja autasusatud mit- Maavanem Ülle Rajasalu sõnul on tunmete Eesti ja Soome teenetemärkidega, se- nustamine vähim mida saame teha, et tõsta
Müüa 1 toaline korter
Keila kesklinnas (31,7 m2) 4/4
Turvauks, aknad vahetatud
Hind 195 000.- (otse omanikult)
Helistada 5067372

Sanatooriumituusikud suviseks
perioodiks Valgevenesse nii
üksikisikutele kui gruppidele.
Hinnad alates 5000 krooni. Hind
sisaldab sõidukulusid, majutust, ravi ja
toitlustust.
Reisiosakond (Travel Department OÜ)
Tallinnas Maakri 28a;
tel 6 441 200, 5 505 799.

Võimalus rentida Rae 17 ruume
koolituste, infopäevade, koosolekute ja
ürituste korraldamiseks.
Lisainfo ja kontakt:
Tel 6747 044, jaanus.saat@paldiski.net
Rae 17, Paldiski

Restorani Valge Laev
administratsioon kutsub
kõiki 12. märtsil kell
21.00 kevade algusele
pühendatud noorteõhtule.
Sissepääs 40 krooni.
Üritusele on oodatud noored
alates 18. eluaastast.
Kuni kella 22ni on neiudele
sissepääs tasuta.
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NALJAD
Ema on vannitoas ja kreemitab ennast ühe ja
teise kreemiga. Väike Juku pärima, et mis emme
teeb.
“Teen ennast ilusaks,” vastab ema.
Veidi aja pärast tuleb ema vannitoast välja ja
Juku uurib teda huviga ning küsib siis asjalikult:
“Noh, ei tulnud välja, jah?”

“Juku, mis sa tegid selle 5 krooniga, mis ma
sulle andsin, et sa rohu ära jooks?”
“Kolme krooni eest ostsin kompvekke, aga kaks
andsin Priidule.”
“Miks Priidule?”
“Et ta mu eest rohu ära jooks.

ma ei oska, aga rääkida koolis ei lubata.”

Tramm on rahvast täis. Äkki tuleb trammi üks
vana naine.
Naine ütleb Jukule, kes parasjagu istub, et ta
tõuseks püsti.
“Miks mitte? Ainult et siis te võtate ju mu koha
Isa Jukule: “Õpetaja rääkis, et sinu klassis on ära!” ütleb Juku.
üks täielik laiskvorst. Kui kõik tüdrukud ja poi- Juku helistab lennujaama: “Öelge palun, kui
Juku ei taha kuidagi inglise keelt õppida.
sid loevad ning kirjutavad, kes siis istub, käed kaua sõidab lennuk Tallinnas Hamburgi?”
Õpetaja: “Juku, sa pead hakkama inglise keelt rüpes ja vahib ringi?”
“Üks moment, palun!”
õppima, see on nii tähtis keel ju.”
“Ei tea!” ütleb Juku.
“Tänan!”
Juku: “Ei tea miks see siis nii tähti on.”
“Noh, ütle, kes?”
Õpetaja: “Pool maailma räägib seda keelt.”
“Ah, see on meie õpetaja!” tuleb Jukule meelde. “Juku, miks sa nii hilja tundi tuled?”
Juku: “No ja miks peaksin veel mina seda keelt
“Ise te eile ütlesite, et õppida ei ole kunagi hilõppima, kui neid teadjaid niigi palju juba on.”
“Enam ma kooli ei lähe!” teatab Juku esimese ja!”
koolipäeva õhtul resoluutselt.
“Juku, kas sa panid akvaariumisse uut vett?”
“Aga miks siis?” küsib ema.
http://www.pistik.net/huumor/
“Ei, kaladel oli eelmine vesi veel ära joomata.”
“Mul pole seal midagi teha! Lugeda ja kirjutada

Lehekülg lastevanematele
Lapse hirm võõraste ees

Ühel heal päeval hakkab teie nõnda sõbralik,
elurõõmus ja lustlik põngerjas äkitselt võõraid
inimesi pelgama. Hirm võõraste ees ilmneb
juba väga varakult, 3–8kuuselt: laps pöördub
tundmatute inimeste eest ära, püüab suruda
ennast ema vastu, muutub rahutuks ja puhkeb
nutma. See hirm on üks esimestest hirmudest,
mille elavad läbi kõik lapsed.
Umbes kaheksakuuselt ilmutab laps tundmatus
olukorras rahutust ning, nähes võõrast, ärritub,
isegi kui ema on kõrval. Esimese eluaasta lõpupoole võib jõnglase hirm tugevneda ning 2aastaselt hakkab see hirm järk-järgult kaduma.
Kuidas saaksid vanemad oma last toetada ja aidata tal see vältimatu küpsemisetapp üle elada?
Mida on vaja teha ja mida ei tohiks teha?

teda kudistada. Las külalised suhtlevad esmalt
tasakesi teiega – lapse vanematega, andes seeläbi lapsele võimaluse uute inimestega harjuda.
Kui lapsest lahus olek on vältimatu (ema peab
minema tööle või haiglasse või ära sõitma),
Kuidas aidata lapsel hirm võõraste ees üle harjutage last eelnevalt vähemalt ühe kuu
elada?
vältel selle inimesega, kelle hoolde te ta oma
äraolekuks jätate. See inimene – vanaema või
– Jalutage temaga tihedamini elavatel lasteväl- hoidja – võiks käia teil esmalt lihtsalt külas
jakutel ja parkides laskmaks lapsel järk-järgult ning hoolitseda lapse eest koos teiega: mängida
harjuda sellega, et maailmas on palju inimesi.
temaga, sööta teda, panna teda magama. Esialgu peab ema olema kindlasti kõrval. Kui laps on
– Olge lapse kõrval, kui tal seisab ees tutvumine teise inimese pideva juuresolekuga harjunud,
uute tundmatute inimestega või kui ta satub võib proovida jätta laps lühikeseks ajaks ainult
uude olukorda.
temaga.
Väikelapseea hirmud on laste juures normaalne
– Ergutage last iseseisvusele ning püüdke tagada nähtus, mistõttu ei tasu lastevanematel sellkodus rahulik ja heatahtlik õhkkond.
epärast paanikasse sattuda ega lapse sellist käitumist neuroosiks pidada. Samas võib mõningatel juhtudel lapse rahutusseisund olla tingitud
Mida peaks vältima?
ka kodusest psühholoogilisest õhkkonnast. On
täheldatud, et stabiilsetes ja rahulikes peredes
– Hoiduge heitmast lapsele ette argpüksust või kasvavad lapsed sellest hirmust välja kergemini
veel vähem teda selle eest noomimast.
ja kiiremini.
Õige kasvatuse ja täiskasvanute heatahtliku toe– Ärge jätke last võõraste inimestega omapead. tuse korral möödub hirm võõraste ja vähetuttavate inimeste ees kiiresti. Asjaolude ebasoodsal
– Lapse hirmu teravnemise perioodil ei ole hea kokkulangemisel – kui ka vanematel esineb ärevõtta kodus vastu suuremal hulgal külalisi.
vust või hirmusid või kui nad on lapse emotsionaalse seisundi suhtes ükskõiksed – võib aga
– Kindlasti ei tohi hirmutada last halli hundi, lapse rahutus kasvada krooniliseks ärevuseks ja
kurja onu või nõiamooriga, „kes tuleb ja viib ta hirm muutuda pelglikkuseks, mis kujunevad
kaasa, kui ta sõna ei kuula.”
hiljem püsivateks iseloomuomadusteks.

Perioodil, mil laps tunneb võõraste ja talle vähe
tuttavate inimeste ees hirmu, on parem mitte
veeta pikki õhtutunde suhtlemistreeninguid
läbi viies. Püüdke vältida kutsumast oma koju
külalisi, sugulasi ja sõpru, kel tekiks kahtlemata
tahtmine teie pisipõnniga lähemalt suhelda. Kui
külalisi siiski tuleb, paluge neil käituda niiviisi,
et laps jõuaks nendega harjuda. Selgitage oma
sõpradele ja sugulastele, et ei maksa kohe lapse
juurde tormata, temaga valjul häälel rääkida, – Ei maksa viia last ilma erilise vajaduseta last- Koostatud internetiväljaannete põhjal
võtta teda sülle, üritada temaga mängida või esõime ega viibida sageli temast lahus.
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