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HOGAMING kavatseb Eestisse rajatavasse kasiinosalongi palgata alguses 90 inimest, kes peavad diileritööd tegema kaamerate ees. Praegu koolitatakse esimesi töötajaid. FOTO: ANDRAS KRALLA

INTERVJUU

Sõõrumaa vallutab 
turvaäris uusi numbreid
Turvaettevõtja URMAS SÕÕRUMAA on tegus mees. “Meie viimane suur investeering on see, 
et meie autod on nüüd kõik numbriga 007,” ütleb ta. 6

TELLIJATELE

Eramaja ehitus 
on jõudnud 
veesüsteemini
Oma Maja kuukiri jälgib Lohu-
salu eramu ehitamise lugu. Täna-
seks on maja veesüsteem valmis.  

Oma Maja

USA

Presidendivalimised 
selge soosikuta
Presidenti valides on ameeriklaste 
ees homme kaks eristuvat visioo-
ni sellest, mida Ameerika vajab, 
kuid valijatel selget eelistust ei ole 
ja kandidaatidel tuleb end viimse 
hetkeni tõestada. 8–9

INVESTOR

Ekspress Grupi 
trükikojal täistuurid 
Ekspress Grupp arutab, kas inves-
teerida trükikoja tootmisvõimsu-
se kasvu, sest kui Eesti meedia 
peaks muutuma digitaalseks, on 
trükikojal lihtne teenust eksporti-
da. 16–17

KINNISVARA

Grafiti – Eestis pigem 
kritseldus kui kunst
Grafiti kui kunst pole Eestis eriti 
juurdunud. Pigem kaetakse meil 
linnaruumis vabad pinnad kritsel-
duste ja roppustega, mille maha-
pesemisel saavad tööd paljud pu-
hastusfirmad. 12–13

 Hiinas olles on kummaline 
mõista, kuidas seda riiki ja inime-
si väljastpoolt nähakse.
Pekingis elava Liis Sibritsa sõnul sõltub hinnang Hiina kinnisusele riigina või 
turuna vaatenurgast. 14

KOLUMN

Brittide internetikasiino 
kolis Tallinna

 Seni Filipiinidel tegutsenud 
kasiinomängude tarkvara 

pakkuv firma HoGaming 
otsustas oma Euroopa 

keskuse Eestisse asutada. 4–5

Meie viimane suur investeering on see, 
. 6
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2 TOIMETUS
Pärnu endine linnapea Mart Viisitamm 
 aitab tööandjal võlgu klattida. Seda, et 
tema asumine Kilgi palgale on seotud Pär-

nu linnale kuulunud sadama aktsiate müügiga Kil-
gi ettevõttele, eitab Viistamm kategooriliselt. Kõik 
käib “vabatahtlikkuse korras ja vabal ajal,” nagu 

ta Eesti Päevalehele ütles, kuna ta lihtsalt tun-
neb vaidluse osapooli. Probleemi loodab ta lahen-
da tasaarveldustega. Kilk oli üks ärimehi, kelle ra-
haga Viisitamm Pärnu linnapeaks sai. Seejärel lin-
na osa Pärnu Sadamast Kilgi osalusega firmale üle 
läkski, samuti vahetuste korras. Puhas juhus.

TEGIJA

JUHTKIRI

Eesti-Vene piirilepingu 
arutelus puuduvad sihid

Ü 
le aastate on taas avatud Ees-

ti ja Venemaa piirileppe aru-

telud, esialgu konsultatsioo-

nide vormis. Äripäeva arva-
tes oleks loogiline ja praktili-

ne, kui emotsioonid kõrvale heidaksime ja sõ-
nastaksime alguses selgelt oma sihid, mida 
piirilepingu sõlmimisega saavutada soovime. 
Ning alles siis saab hakata arutama, kas Tar-
tu rahu mainime on vahend selle saavutami-
seks või mitte.

Eesti avalik, aga ka poliitiline arutelu ki-
pub minema aga vastupidist suunda – alguses 
valitakse valju kisa saatel vahendit ning siis 
alles mõeldakse (kui üldse), mida sellega saa-
vutada saaks. Nii mängitakse maha hea või-
malus, sest Eestil võib läbirääkimistel olla vä-
ga soodne positsioon, kuna lepingut on väga 
vaja eelkõige Venemaale, kes soovib sõlmida 
Euroopa Liiduga viisavabadust, mille eeldu-
seks on kindlaks määratud piir.

Äripäeva hinnangul on arutelu Tartu rahu 
üle viljatu seni, kuni pole sõnastatud eesmär-
ki, kas ja milleks piirilepet sõlmida. Ehk mida 
me üleüldse soovime saavutada? Ei saa ju ol-
la eesmärgiks omaette, et preambulis säiliks 
viide Tartu rahule. See saab olla vaid vahend 
teatud eesmärgi saavutamiseks. Samuti ei ole 
reaalne II maailmasõja eelsete piiride taasta-
mine. See on ummiktee.

Millised need eesmärgid olla võiks? Neid 
peaks olema mitu. Näiteks natukenegi sula-
tada Vene ja Eesti külmunud suhteid. Et taas-
tuks dialoog ja koostöö. Võib ju väita, et Vene-
maa on alati ettearvamatu ja Vladimir Putini 
režiim kurjuse kehastus, kuid seda ei saa me 
muuta. Mida me muuta saame, on meie endi 
suhtumine. Tulemuseta vastandumise asemel 
on siin kõige kasulikum kaine ja külm kaalut-
lus kasust ja kahjust. Kui piirilepe neid suh-
teid soojendaks, on selle sõlmimine kasulik.

Selle mõtte vastased viitavad kohe, et järe-
leandmised Venemaale on alati ühepoolsed. 
Aga see on puhas demagoogiavõte, sest me 
pole kordagi maininud ühtki järeleandmist. 

Piirilepingu sõlmimine peab olema Eestile 

kasulik ja sellel olgu asised eesmärgid. Nii 
tuleks arutada, kuivõrd mõjutab piirilepin-
gu sõlmimine näiteks majandussuhteid. Pa-
randaks näiteks kas või piiriületust. Venemaa 
on viimase aasta jooksul tõusnud Eesti suu-
rimaks kaubanduspartneriks, aidates maan-
dada teiste turgude kahanemist, mis oma-
korda on hoidnud Eesti majandust kasvamas. 
Äripäev ei väida, et Venemaaga äri ajamine 
peaks olema Eesti prioriteet, küll aga usub, et 
Venemaaga äri ajamine on ja peab jääma tu-
lusaks  ja kasulikuks võimaluseks. Mida mit-
mekülgsem on Eesti ettevõtlus ja kaubandus, 
seda suurem on meie julgeolek ja stabiilsus. 
Eesti peaks olema ise pragmaatiline, nagu on 
Soome.

Või kas ja kui palju piirileppe sõlmimine 
võiks mõjutada turismivoogu Eestisse. Ajal, 
kui soomlaste reiside arv näitab seisakut, on 
siinse turismiäri kasvumootoriks muutu-
nud just Vene turist. Viimase plussiks on see-
gi, et ta jääb pikemaks ja kulutab rohkem. Kui 
soomlane jätab keskmiselt Eestisse alla paari-
saja euro päevas, siis venelane üle kolmesaja 
euro. Teisisõnu, kui Eestit külastaks soomlas-
tega sama arv Vene turiste ehk neli korda roh-
kem kui praegu, tähendaks see majandusele 
sadu miljoneid eurosid lisaraha.

Aga äkki tuleb otsida, mis kasu saaks Ees-
ti piirilepingu sõlmimata jätmisest? Toimetus 
jäi sellega raskustesse. Pigem jääb kõik muu-
tusteta. Küll aga võib seda tõlgendada kiusu-
na, et Venemaa ei saaks mingil juhul viisale-
pet Euroopa Liiduga. Kuid kui see on Euroo-
pa huvi, seame end nii Euroopast väljapoole. 
Ning see omakorda ei ole ilmselgelt Eesti huvi.

REPLIIK

Ärimehe pisike Tallinn
Viimases Äripäeva ajakirjas Gentleman ütles Urmas Sõõ-

rumaa, et teeb tööd iga pisemagi kliendi nimel. “Aga kas 
te leiate mõne inimese Eestis, kes nii palju pühendunult 
tööd on teinud kakskümmend aastat, nagu mina, iga klien-
di nimel? Iga pisikese kliendi nimel, kes on valmis paari-
kolmekümne euro suurust kuumaksu maksma?” Samas 
kui Äripäev küsis Sõõrumaalt kommentaari tema turvafir-
ma USS Security Eesti ASi võidetud Tallinna ühissõiduki-
tes patrullteenuse osutamise hanke kohta, vastas suuräri-
mees naerdes, et pole veel võidust kuulnud. Võta nüüd kin-
ni, kas Sõõrumaa tegi nalja või Tallinn on tõesti pisikesest 
väiksem?

AJALOO ILU

Sündimata kahjumimaks
November 2008. Täna neli aastat tagasi kirjutasime, et 
Skanska EMV kahtlustab, et üks nende nüüd juba endine 
projektijuht omastas firmast libaarveid kirjutades vähem 
kui aastaga 32 miljonit krooni. See summa võib olla üks 
suuremaid, mis kunagi Eestis üldse firmadest välja petetud. 
Hetkeseis. Ehitusfirma projektijuhi Mihkel Kulla 32 miljo-
nit kroonine pettus saigi kinnitust, kuid juhtum sai huvita-
va pöörde. Neljapäevane Eesti Ekspress kirjutas, et niigi va-
lusat haava sonkis maksuamet. Maksuamet pidas virutatud 
summat ettevõtlusega mitteseotud kuluks ning nõudis selle 
pealt ehitusfirmalt 8,5 miljonit krooni tulumaksu tasumist. 
Ehitusfirma ajas aga sõrad vastu ja sai tänavu mais lõpuks 
riigikohtus õiguse. Kohus leidis, et varguse puhul ei ole te-
gemist kasumi varjatud jaotamisega.

HOMME
Miks otsustas Venemaa ettevõte tulla 
Eesti transiiditurule?
LOE ÄRIPÄEVAST

TURVAÄRIMEES 

Urmas Sõõrumaa 
hakkab Tallinnas 
korda hoidma.

 
Nii män-
gitakse 
maha hea 
võimalus, 
sest Ees-
til võib 
läbirääki-
mistel olla 
väga sood-
ne posit-
sioon.

ILLUSTRATSIOON: ANTI VEERMAA

Mart Viisitamm
lahendab Rein Kilgi võlamuresid

Rehvide müük, 
paigaldus
ja hoiustamine

+372 655 3556

Alati parim! A-Tolliagentuur on Eesti 

suurim Intrastati ja pakendi-
aruande vormistaja!

Pakend on raha!
Kui vormistate pakendiaruande 

A-Tolliagentuuris, on Intrastat ja probleem-
toodete aruanne Teile tasuta!

www.a-tolliagentuur.ee 
tel. 655 0703 
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 LÜHIDALT 3 Erkki Raasuke: Nii hirmsat moodi 
tahaks, et saaks 15 kuud tagasi, omada 
selleaegset probleemi selle lahenduse 
asemel, mis meil praegu käes on.
Estonian Airi äsja tagasi astunud nõukogu esimees. LOE LÄHEMALT LK 10

ÜTLES

  Taust
Laevatehas ja 
lennundusäri  
MÄRTEN VAIKMAA oli ok-
toobris ilmunud Äripäeva ri-
kaste TOPis 14 miljoni euro-
ga 153. kohal, otse Arti Ara-
kase ja Jüri Mõisa ees. Tema-
le ja edetabelis mõni koht ta-
gapool asuvale Margus Va-
naseljale kuulub Saaremaal 
Nasval asuv laevatehas
Baltic Workboats. 2000. aas-
tal tegevust alustanud firmas 
on toodetud üle saja laeva.
SELLE AASTA SUVEL mää-
ras majandusminister Juhan 
Parts Vaikmaa Estonian Airi 
nõukogu liikmeks. Vaikmaa 
on seotud ka lennundusäri-
ga, sest on osanik väikeses 
firmas Nordic Aircraft Ser-
vice, mis hooldab ja remon-
dib väiksemaid lennukeid. 
Töö rohkusega ei saa see et-
tevõte aga kahjuks kiidelda.

* Krediidi kulukuse määr on 5,02% alljärgnevatel tingimustel: sõiduki hind 16 350€, sissemakse 10%, liisingperiood 60 kuud, jääkväärtus 25%, intress 2,9%, lepingutasu 190€. Nissan Finance 
fi nantsteenuse pakkuja on Nordea Finance Estonia AS. Tutvu fi nantseerimise tingimustega ja küsi lisainfot sõidukite müüjalt. Pakkumine kehtib kuni 31.12.2012. Pildid on illustreeriva tähendusega.  
NV200 Combi keskmine kütusekulu 5,1 l/100 km, CO2 emissioon - 135 g/km.

NV200

Tutvu teiste ärilahendustega www.nissan.ee

NISSAN NV200 COMBI
VAHETA OMA ÄRIMUDELIT
NV200 Combi elab esmaspäevast pühapäevani sama aktiivset elu kui sinagi. Muudetav, kuni seitsme istmega siseruum lubab sul teha ära kõik sõidud. See auto teenib 
sind nii kaubiku kui sõiduautona. Kuid unusta sildid ja naudi sõitmist. Teosta ennast iga päev ja iga tund koos Nissan NV200 Combiga.  

Nissan. Uuendustes on elevust.

3

KÕIK NV200 
MUDELID 12%-

COMBI 5 Comfort 1.5 dCi 89hj
NÜÜD 16 350 €

NISSAN FINANCE’I LIISINGU KUUMAKSE
ALATES 197 €

Fakto Auto AS
Osmussaare tee 10, Tallinn
tel 638 9200

Eurostauto OÜ
Kadaka tee 72a, Tallinn
tel 671 0900

Eurostauto OÜ
Roheline 72, Pärnu
tel 447 6111

Autospirit Tartu OÜ
Turu 47, Tartu
tel 734 1126

Wiru Auto OÜ
Kreutzwaldi 5b, Rakvere
tel 329 5560

BRONEERI PROOVISÕIT JUBA TÄNA!

ÄRIPINDADE
EHITUS, REMONT, 
SISEVIIMISTLUSwww.reparo.ee

Valmisfirmade müük, äri- ja
mittetulundusühingute

asutamine

Valmisfirmade müük, äri- ja
mittetulundusühingute

asutamine

www.wasp.ee

info@wasp.ee

Tel. 6 77 01 55

Mob. 51 12 061

www.wasp.ee

info@wasp.ee

Tel. 6 77 01 55

Mob. 51 12 061wasp projectwasp

Firma kätte 24H jooksul! Suur nimevalikFirma kätte 24H jooksul! Suur nimevalik

Vajad PLASTIKUST
toodet?

info@plast.ee, tel 58 518 778

www.plast.ee

HOMMIKUSÖÖK 9.00 11.00HOMMIKUSÖÖK 9.00 11.00

LÕUNA+BUFFEE TOOMPEAL LÕUNA+BUFFEE TOOMPEAL 
11.30 15.0011.30 15.00

Asjaosaliste hinnangul puudus 

sekund-poolteist traagilisest 

lennuõnnetusest Tallinna lä-

histel, mille üks osaline oli Bal-

tic Workboatsi suuromanik, Es-

tonian Airi nõukogu liige, era-

piloot Märten Vaikmaa.

Vaikmaa juhitud väikelen-
nuk Beechcraft Bonanza 36 kol-
me reisijaga pardal pidi Tallinna 
lennujaamast 7 km lõunas pea-
aegu kokku põrkama ASi Pak-
ker Avio õppelennukiga. Huk-
kuda oleks võinud neli inimest.

“Vahejuhtum oli,” möönis 
Vaikmaa Meie Maale ning kin-
nitas, et tema lennukis oli tol 
augustiõhtul veel kaks inimest, 
seejuures mõlemad professio-
naalsed piloodid. “Kuid minu 
poolt poleks korrektne enne sõl-
tumatu uurimise lõppu neid as-
jaolusid kommenteerida,” lisas 
ta ning ütles, et on oma raporti 
kirjutanud.

Pakker Avio teooriakoolituse 
juhi, endise Estonian Airi piloo-
di Rein Porro sõnul toimus kõ-

Estonian Airi nõukogu liige 
pääses napilt surmasuust

nealune intsident ettevõtte har-
jutusalas. “Situatsioon oli selli-
ne, et meie masin oli õhus, õp-
pelennul. Ning Vaikmaa lennuk 
tormas neile selga. Kokkupõrke-
ni jäi sekund-poolteist.”

Porro lisas, et 25. augusti juh-
tum tuli tema kaudu avalikuks 
seetõttu, et Eesti Raadiole interv-
juud andes viis saatejuht jutu Es-
tonian Airi nõukogu tegevusele 
ning seetõttu ei suutnud ta oma 
endise õpilase hilisema käitumi-

se tõttu vaiki olla. “Lendurina ja 
lennundusspetsialistina on ta 
aga paraku erapiloodi tasemel. 
See aga ongi see, mida ma taht-
sin seoses Estonian Airi nõuko-
gusse tagasivalimisega öelda,” 
märkis Porro.

“Minul on loomulikult oma 
arusaam asjast,” ütles Vaikmaa. 
“Aga las kohtus uurijad teevad 
otsuse, ei tahaks oma versiooni-
ga neid mõjutada,” lisas ta.

ARIPAEV.EE

BALTIC 

Workboatsi 
omanik Mär-
ten Vaikmaa 
pääses napilt 
lennuõnne-
tusest. FOTO: 

VELJO KUIVJÕGI/

MEIE MAA

AS Saarte Liinid 
MÜÜB ENAMPAKKUMISE KORRAS 

vedurlaeva SAKLA
Lisainfo www.saarteliinid.ee

Pakkumised saata kirjalikult hiljemalt 16.11.2012 
e-aadressile info@saarteliinid.ee või
postiaadressile AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare 93819.
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4 KAANEL  Madis Jääger: Kui konkurentsist rää-
kida, siis tõepoolest ainult tööjõuturu 
kontekstis. 
Olympic Entertainment Groupi tegevjuht ei pea HoGamingut otseseks konkurendiks, küll 
aga võib ettevõte ära meelitada nende hea väljaõppega töötajaid.e

  Mis on mis
HoGaming
ESIMENE ETTEVÕTE, mis hak-
kas 2001. aastal pakkuma 
reaalajas töötava internetika-
siino teenust. Tol ajal ei olnud 
turg sellise teenuse jaoks val-
mis – nii tehnoloogia kui ka 
internetiühenduse kiirus olid 
piiratud. Hoolimata sellest 
on firma olnud üle 10 aas-
ta tegev. 
ALGUL tegutseti Antigual, 
seejärel Costa Ricas ning 
nüüd ollakse Filipiinidel. Sa-
muti on muutunud firma suu-
nitlus, varem ka veebikasiino 
operaatorina tegutsenud Ho-
Gaming on nüüd vaid tarkva-
ra pakkuja. 
TARKVARA on aastate jook-
sul arendatud ja praegusel 
kujul oli see turustamiseks 
valmis 2009. aastal, olles 
nüüd enim arenenud tehno-
loogia turul. 

Eestis alustab tegevust kasiinomängude tarkva-

ra pakkuv firma HoGaming, mille siinne tütarfir-

ma Ho Broadcasting Estonia kavatseb esialgu 

palgata 90 inimest. Konkurente ettevõttel Eestis 
ei ole, kohalike firmadega võisteldakse  ainult töö-
jõu pärast. Inglismaa ja Iiri saarte vahel asuval Ma-
ni saarel registreeritud ettevõtte seni ainsad stuu-
diod asuvad Manilas Filipiinidel. Sealt teeninda-
takse kogu Aasiat. Eestisse luuakse nende Euroo-
pa keskus.

Ho Broadcasting Estonia tegutseb Tallinnas 
Mustamäel Baltika endistes tootmisruumides, 
kus ettevõtte käsutuses on ligikaudu 2000ruut-
meetrine pind. Kuigi suuremalt jaolt ehitustööd 
alles käivad, on valminud juba esimene stuudio, 
kus käis möödunud teisipäeval vilgas sagimine –
õpetati välja esimesi diilereid, kes alustavad tööd 
novembris. 

Ho Broadcasting Estonia juht Mathias Larsson 
rääkis, et ühe sellise stuudio töös hoidmiseks on 
tarvis 90 inimest. Neist 40 on firmal juba leitud, 

KASIINOÄRI

Mängutarkvara 
tootja tuleb 
Eestisse. Esimese 
hooga palgatakse 
90 inimest

KADRI PÕLENDIK
kadri.polendik@aripaev.ee

KASIINOSTUUDIO tulevases asukohas Tallinnas Mustamäe teel käib ehitus. Ho Broadcasting Estonia juhi Mathias Larssoni sõnul on stuudio töös hoidmi-
seks vaja minevast 90 inimesest olemas umbes pooled, tööjõu leidmine on aga keeruline. FOTO: ANDRAS KRALLA
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TÖÖSTUS

Rootsi automaaditootja kolib tööd Eestisse
Parkimis- ja müügiautomaate tootev AQ ParkoPint koondab Root-
sis 10 töökohta ja kolib tootmise Eestisse ja Bulgaariasse.
Tootja tehase asukoha Gävle kohalik ajaleht Arbeterbladet kirju-
tas, et ettevõtte juhi Paul Larssoni sõnul pole sellises tegevuses 
midagi imelikku, sest ettevõte plaanib osa tootmist ka Hiina kolida. 
“Tehasel on tootmisi mitmel pool maailmas ja pole midagi imelik-
ku, et tootmist neisse riikidesse kolime,” vahendas Äripäeva inglis-
keelne äriuudiskiri news2biz Eesti.
AQ ParkoPinti kontserni kuulub Eestis ettevõte AQ Lasertool, millel 
asub tootmine Pärnu lähistel Audrus. Ettevõte toodab terasplaate. 
2003. aastal loodud üksuses töötab 170 inimest, möödunudaasta-
ne käive ulatus 19 mln euroni. Kasumiks kogunes 2,8 mln eurot.
Sel aastal plaanib ettevõte kasvatada käivet kümnendiku võrra, 
kirjutab ettevõtte juhatus mulluses aastaaruandes.

TÖÖSTUS

SEB: september oli kasvu pöördepunkt
Kolmandasse kvartalisse prognoositud majanduse elavnemine 
leidis kinnitust, ütles SEB majandusanalüütik Ruta Arumäe.
“Septembrist sai aga ilmselt pöördepunkt majanduskasvu jaoks, 
kuna üks tähtsaimatest harudest – tööstustootmine – näitab esi-
mesi märke taas jalgade allasaamisest,” kinnitas ta.
Arumäe sõnul on selle aasta jooksul olnud tööstustoodangu maht 
pidevalt väiksem võrreldes eelmise aastaga. “Samas on viimasel 
kuul toimunud töötlevas tööstuses elavnemine ning tööstustoo-
dangu maht pööras positiivseks,” lisas ta.
Pilti tööstuses aitas analüütiku sõnul paremaks teha energiatoot-
mise taastumine septembris, mis ilmselt on seotud hinna normali-
seerumisega Põhjamaade elektribörsil. 
“Tööstustoodang kahanes kolmandas kvartalis 1% ning jaemüük 
suurenes 8%. SKP kasvuks prognoosime kolmandas kvartalis 1,5% 
ning neljandas kvartalis selle suurenemist juba 3% lähedale,” kin-
nitas Arumäe.

360
töötajat vajab HoGaming  Eestisse plaanitavas-
se nelja kasiinostuudiosse. Ühe stuudio ava-
mine maksab ettevõttele ilma töötajate palku 
arvestamata kuni 300 000 eurot, stuudiote 
varustamiseks tehakse koostööd mitme Eesti 
ettevõttega.

  Tasub teada
Kuidas toimib 
kasiinostuudio
Stuudios on kümme tavalist 
kasiinolauda kolme erineva 
mänguga. 
IGA LAUA KOHAL on LCD-ek-
raan ja kaks kaamerat – üks, 
mis annab otsepildis eda-
si diileri tegevust, ning teine, 
mis seda salvestab. 
EKRAANI VAHENDUSEL suht-
leb diiler inimestega, kes osa-
levad mängudes interne-
ti kaudu. 
MÄNGIJA siseneb internetika-
siino leheküljele, mis kasutab 
Ho Broadcastingu teenust. 
Valides endale sobiva män-
gu, jõuab ta lehele, kus on 
näha otsepilt stuudios laua 
taga seisvast diilerist. 
MÄNG toimub samamoodi 
nagu tavakasiinos, selle eri-
nevusega, et mängijad on 
oma kodus ning suhtlus diile-
riga toimub ekraani ja mikro-
foni abil. 
IGA KAARDIMASINA KÜLJES 
on pisike skanner, mis tun-
neb ära kaardi numbri ja 
masti, nii jõuab mängijani 
kohe info, milliseid kaarte pa-
kist võeti.

kuid aktiivne otsimine jätkub. “Keeruline on pii-
savalt tööjõudu leida,” märkis ta.

Eestisse meelitas soodne ärikeskkond. Larsson 
rääkis, et Eestisse otsustati tulla soodsate võima-
luste tõttu: “Siin on hea infrastruktuur, võimalu-
sed kiireks internetiühenduseks, soodne palgata 
tööjõudu ning muretseda kontoriruume. Mujal 
oleks see tunduvalt keerulisem.”

Kuigi sisuliselt on töö tavalises kasiinos väga 
sarnane sellega, mida tehakse Ho Broadcastingu 
stuudiotes, saavad väljaõppe ka varem diilerina 
töötanud. “Uute töötajate puhul on kaks asja: kõi-
gepealt õpetame neile, kuidas diileritööd teha, see-
järel tutvustame tarkvara,” selgitas Larsson. Veebis 
diilerina töötamiseks ei ole tema sõnul vaja spet-
siifilisi omadusi peale perfektse inglise keele. “Kes 
siia tööle tahab tulla, peab suutma töötada kaa-
mera ees. Kuna reaalselt kedagi vastas ei istu, rää-
gid sisuliselt iseendaga, mis võib raskeks osutuda,” 
tõdes firma juht.

Praeguseks tööle palgatud inimesi on treenitud 
üle kahe nädala, mis on selleks minimaalne aeg, 
kuid Larssoni kinnitusel kestab väljaõpe, kuni tu-
levastel diileritel on uus amet selge. Selleks on ko-
hale kutsutud parimad diilerid Aomenist, kus on 
Larssoni sõnul maailma suurim hasartmängukes-
kus, enam kui kolm korda suurem Las Vegasest. 

“Sellega kindlustame, et meil on kõige pare-
mini treenitud diilerid maailmas. See on meie 
firma jaoks väga oluline. See on ka inimeste pal-
kamise juures oluline aspekt, sest nad saavad sa-
mal ajal palka ja maailma parima väljaõppe,” sel-
gitas Larsson.

Larssoni kinnitusel ei ole sellises kasiinos või-
malik petta. Diilerite tegevust salvestatakse pide-
valt kahe kaameraga, samuti on seal, nagu tavali-
seski kasiinos, nn pit boss’id, kes juhivad diilereid 
ja hoiavad laudadel silma peal.

Luuakse kokku neli stuudiot. Ühe stuudio loomi-
ne, kui töötajate palgad välja arvata, maksab ette-
võttele 250 000–300 000 eurot. Eestisse on plaanis 
luua veel kolm stuudiot, mis tähendab kokku 360 
inimese palkamist. 

“Kui me Eestis piisavalt töötajaid ei leia, oleme 
sunnitud otsima mujalt riikidest,” tõdes Larsson, 
kuid märkis, et nende jaoks on oluline kaasata oma 
tegevusse võimalikult palju kohalikke. Nii on juba 
tehtud koostööd mitme Eesti firmaga, näiteks teh-
nika on firma saanud ASist Võrguvara, valgustust 
ja mikrofone pakub neile IS Music Trading OÜ ning 
ehitustöid teeb Cityhaus Project OÜ. Välistatud ei 
ole koostöö veel teistegi Eesti ettevõtetega. Larsson 
märkis, et firma võib tuua Eestisse veel teisigi osa-
kondi, näiteks kõnekeskuse. 

  Kommentaar
Teoreetiliselt on 
tulevikus koostöö 
võimalik
MADIS JÄÄGER, 
Olympic Entertainment Group ASi tegevjuht

Teadaolevalt ei ava nad ot-

seselt kasiinosid ning seetõt-

tu ei saa neid pidada ka Olym-

picu sisuliseks konkurendiks. 

Tegemist peaks olema ha-
sartmänguoperaatoritele tee-
nuseid osutava ettevõttega, 
mistõttu tegutsevad nad B2B 
sektoris ega ole suunatud lõpp-
tarbijale. 

Samas ei ole päris üheselt 
selge, kuidas Eesti seaduste 
kontekstis on lood erinevate lu-
bade ja ka hasartmängumaksu-
ga. Kuna meile kuulub interne-
tikasiino olympic-online.com, 
siis on koostöö sarnase teenu-
se puhul tulevikus teoreetiliselt 
võimalik – seda siiski vaid eel-
dusel, et vastavat teenust osuta-
takse kooskõlas kõigi kehtivate 
seadustega.

Kui konkurentsist rääkida, 
siis tõepoolest ainult tööjõu-
turu kontekstis. On ju Olym-
pic praegu selgelt suurim laua-
mänge pakkuv kasiinooperaa-
tor ning meie diilerid saavad 
nii korraliku algväljaõppe kui 

ka hiljem regulaarset täiend-
koolitust.

Meie diilerite tase on kõrge 
ning seetõttu oleme professio-
naalsete kasiinodiilerite pärast 
pigem pidanud konkureeri-
ma teistes riikides sarnast tööd 
pakkuvate ettevõtetega. 

Seega siis sellelaadses kon-
kurentsis ei ole meile mida-
gi uut.

Eesti IT-keskuste head 
mainet on maailmas 
üha enam näha
KAARI SIMSON,
Playtech Estonia OÜ tegevjuht

Me suhtume igasse konkuren-

ti lugupidamise ja austusega. 

Playtechil on Eestis eelkõige 
arenduskeskus ja siin on meie 
konkurentideks kõik IT arendu-
se vallas tegutsevad ettevõtted. 

Eestit kui võimekate IT aren-
duskeskuste asukohta on maa-
ilmas üha rohkem näha, ilmselt 
on Playtechilgi Skype’i ja teiste 
edukate Eesti IT-ettevõtete kõr-
val siin oma oluline roll. 

Loodetavasti julgustab vä-
lismaiste ettevõtete huvi siin 
tegutsemise alustamise vas-
tu meie noori otsustama veelgi 
enam just IT-hariduse kasuks.

HOGAMINGU 

online-kasii-
nos ei mängi 
mängija mitte 
masina, vaid 
elava diileri 
vastu. Tööta-
jate leidmise 
muudab see 
raskeks, sest 
töö kaamera-
te ees kõigile 
ei sobi. 
FOTO: HOGAMING
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Kui keegi 
ütleb, 
et mina 
panin 3–4 
aastat 
tagasi 
seaduse-
rikkumi-
se toime 
ja nüüd 
tahan 
öelda, et 
näed, kaa-
bakad, 
siis kõige-
pealt ma 
panek-
sin kuni 
asjaolude 
selgimi-
seni selle 
sama 
vana kin-
ni.

Urmas 
Sõõrumaa 
Silver Meikari 
paljastusest

Turvaettevõtja Urmas Sõõrumaa hinnangul on 

Estonian Airi ümber toimuv tragikoomiline ning 

Eesti riik ja valitsus peaksid rohkem suhtlema 

rahvaga ning tegema paremat PR-tööd.

Möödunud nädala reedel korraldas USS Secu-
rity oma esimese sünnipäeva puhul pressikonve-
rentsi, kus teatas, et plaanib tuleval aastal turva-
turust haarata 30 protsenti ning välistatud po-
le ka mõne turvaettevõttega ühinemine. Pärast 
pressikonverentsi, tordi lahtilõikamist ja Kroo-
nika küsimustele vastamist seisan silmitsi Urmas 
Sõõrumaaga. 

Üks kuumemaid teemasid on praegu Estonian 

Air. Kuidas valitsus peaks käituma ja mida Teie 

sellest asjast arvate? See on tragikoomiline tege-
vus olnud juba terve viimase aasta vältel. Iga nor-
maalne inimene sai aru, et see, mida nad seal te-
gid, alates nõukogust kuni juhtideni, on kõik ha-
lenaljakas. 

Kui mina olen riigiettevõtete nõukogu liige ol-
nud, siis ma küll seal ministrite suunitlusi ei saa-
nud, ka konkursside korraldamiseks. Noh, aga siis 
võetakse, plaksti, mingi suvaline mees, kes on ühe 
lennufirma juba pankrotti lasknud, Estonian Airi 
juhtima. Ma pean silmas eelmist juhti (Tero Tas-
kila – toim). Selline juhtimisstiil on halenaljakas. 

Teine asi on see, kas rahvuslikku lennukompa-
niid on üldse vaja. Ma arvan, et on vaja küll ja riik 
peaks sellele mõõdukalt peale maksma. Sest see 
on nagu tee-ehitus. Kui sa tahad, et inimesed siia 
sõidaksid, siis sa pead ju tee ja infrastruktuuri val-
mis ehitama. 

Näiteks Moskva–Tallinna liinil on reisijate arv 

igal aastal sada protsenti kasvanud. Need inimesed 
jätavad meie poodidesse rohkem raha kui keskmi-
ne Soome turist. See on kasu ja riik peaks seda toe-
tama, transporti toetama. Estonian Air ei saagi ku-
nagi olla kasumlik ettevõte. 

Meie valitsuse ja Reformierakonna skandaa-

lid on pannud rahva nurisema. Mida Te peami-

nister Andrus Ansipist ja rahastamisskandaa-

list arvate? Kunagi ütles Edgar Savisaar ühe An-
sipiga seotud skandaali kohta: “Las aeg paneb sel-
le paika, pole mõtet hakata kohe lahmima!” Mi-
na ütleksin samuti, siin on valitsuse poolt vilda-
kas PR-töö olnud. 

Tegelikult oleks pidanud tegema nii, et kui kee-
gi ütleb, et mina panin 3-4 aastat tagasi seaduse-
rikkumise toime ja nüüd tahan öelda, et näed, kaa-
bakad, siis kõigepealt ma paneksin kuni asjaolude 
selgimiseni selle sama vana kinni. Et tema tuleb 
nüüd siis omakasupüüdlikel eesmärkidel rääki-
ma. Ma pean seda (Silver) Meikarit silmas. 

Kuid selle asemel puhutakse mingit ajakirjan-
duslikku jahu.

Rahvas tunneb, et riik valetab talle näkku. Tege-
likult tuleks selgelt öelda, et nii on ja kõik. Ma olen 
selles mõttes isegi natuke Reformierakonna poole 
peal, kuid nad peaksid rohkem suhtlema rahvaga 
ja tegema PR-tööd paremini.

Milline oleks nüüd järgmine samm, et rahvas 

hakkaks valitsust jälle usaldama? Kui see veel 

võimalik on. Eks siin hakkab juba see valimiseel-
ne mustamine peale, tahetakse kõiki võimalikult 
palju mustata. Minu filosoofia on see, et mida vä-
hem tegeleda minevikuga, seda parem on. 

Tegelikult on mul natuke kahju sellest Kaja Kal-
lase välja töötatud eetikakoodeksi sisust. Tegeli-
kult peaks ütlema rahvale, et oli, kuidas oli, kõike 
nagunii ära ei seleta, kuid nüüd läheme kõik selgelt 
ja ühtemoodi edasi. Seda peaks selgemini ütlema.

Te enne tsiteerisite linnapea Edgar Savisaart. 

Kuulsin, et USS asub tegema pealinnaga koos-

tööd ühistranspordi turvamisel. Väidetavalt tä-
nasest (reedest – toim) see lepe on jah, aga ma ei tea 
sellest ise ausalt öeldes veel mitte midagi.  

Ise ei teagi mitte midagi? Ei tea jah veel (naerab).

Kas olete äkki hoopis nüüd Keskerakonna poole 

kaldunud ja valite edaspidi seda erakonda? (Ra-
putab naerdes pead.) Ma olen liberaalne vabadust 
armastav ettevõtja, kes ei talu mingisuguseid pii-
ranguid ja ebaloogilisi asju, kui miski toimub mil-
legi arvel. Minu jaoks on riik püha ja selline moo-
dustis, kus inimesed on kokku leppinud, et aida-
takse neid, kes ei suuda ise toime tulla. 

Mainisite pressikonverentsil võimalikke üle-

võtmisi turvaturul. Kas pidasite silmas Eesti tur-

gu või Lätit-Leedut? Pidasin silmas ikkagi Eestit. 
Mul on seal (Lätis, Leedus – toim) ka vanad kollee-
gid ees ja eks vaikselt infot tuleb, aga praegu me 
sinna ei vaata. Eestis on vaja mahtu suurendada. 
Turvabisnis on mahubisnis ja seda on vaja suuren-
dada selleks, et olla veel kasumlikum. 

Kuidas Teil Venemaa ja Ukraina turul läheb? Uk-
rainas võiks minna paremini, aga läheb hästi. Viie 
aasta jooksul võtan igal juhul sealt selle tüki, mis 
ma sealt võtta plaanisin. Venemaalt samamoodi. 
Takistused on meie enda peas, igal pool on takis-
tused. Tuleb kohaneda. 

Intervjuu hakkab juba läbi saama ja minu selja 
taha on tekkinud intervjuu soovijatest järjekord. 
Võtan jutu kokku ja soovin kena päeva jätku. Sõõ-
rumaa kõnnib mulle järele, viipab käega aknast 
välja. “Kui meie suurtest investeeringutest veel rää-
kida, siis praegu on meie suurim investeering ol-
nud see, et kõik meie autod on nüüd 007 numbri-
ga,” lisab Sõõrumaa muheldes.

INTERVJUU

Sõõrumaa Estonian Airist: see on 
tragikoomiline. Valitsuse PR-töö lonkab

Möödunud nädalal teatas Lin-

natranspordi AS Raepressi va-

hendusel, et ühistransporti 

hakkab valvama Urmas Sõõ-

rumaa firma USS Security. Mai-
niti, et tähtajatu lepingu mak-
sumus on 30 000 eurot aastas 
ehk 2500 eurot kuus ja selle eest 
peab turvafirma tagama välja-
sõidu iga kord, kui ühissõidu-
kijuht või teda informeeriv sõit-
ja on sõidukis ohtlikku või eba-
meeldivat olukorda märganud. 

Tallinnale heideti ette, et ei 
küsitud pakkumisi USSi suuri-
mate konkurentide G4Si ja Secu-
ritase käest. G4S kinnitas, et neilt 
hinnapakkumist ei küsitud. “Sa-
muti ei ole G4Sile teadaolevalt 
ühissõidukite turvateenuse osu-
tamiseks kahjuks avalikku han-
get korraldatud, nagu võiks eel-
dada riigihangete seaduse mõt-
test ja euroopalikust läbipaist-
vast ärikultuurist lähtuvalt,” 
märkis G4Si kommunikatsiooni-
juht Julia Garanža ja lisas, et info 
liikumine on tõesti olnud kaht-
laselt konarlik.

KAISA GABRAL
kaisa.gabral@aripaev.ee Sõõrumaa 

mehed 
lähevad 
bussidesse

TURVAÄRIMEES Urmas Sõõrumaa, kes tähistas 
pidulikult oma firma esimest tegutsemisaas-

tat, peab plaani mõni Eesti firma tuleval aastal 
üle võtta. FOTO: ANDRAS KRALLA 
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 Mitt Romney: Me lõpetame selle 
kulutamise ja laenamise piller-
kaari, mis on võlga kasvatanud 
enam kui eelmised 
valitsused kokku.
vabariiklaste kandidaadi kriitika 
Barack Obama plaanile

www.mltransport.eewww.mltransport.ee

Osakoormate vedu 
tagaluukautodega 

TALLINN–
HELSINKI–TALLINN

Enne kl 12 tellitud veos
järgmisel tööpäeval sihtkohas!

tel: +372 505 5074
info@mltransport.ee

Suur-Sõjamäe 8b, Tallinn
drewsauto@hot.ee

tel 610 1033, 553 5133 

REHVID
ja VELJED
ALATI SOODSAD 

HINNAD!

PRESIDENDIVALIMISED

USA valib 
kurssi. Kaks 
erinevat teed

Romney visioon

MAJANDUSPOLIITIKA. Riigile või-
malikult väike roll, vähem regu-
latsioone - turg peab saama va-
balt toimida. (Nii ei toetanud 
Romney ka USA autotööstuse 
päästmist).
Lubadus luua nelja aastaga 12 
miljonit uut töökohta ja kiiren-
dada USA majanduskasv 4 prot-
sendile.
DEFITSIIT. Plaan kärpida eelar-
vekulusid aastas 500 mld dollari 
võrra, et vähendada avaliku sek-
tori kulude osakaal SKPst 20%-
le. Detailsed kärpeplaanid aga 
puuduvad.
Kriitikute sõnul tooksid kärped 
nagu Euroopaski tööpuuduse 
kasvu ja majanduslanguse. 
MAKSUD. Plaan kärpida maksu-
määrasid 20% võrra, mis lange-
taks kõrgeima tulumaksu määra 
35 protsendilt 28%-le ning ma-
dalaima määra 8%-le. 
Ettevõtte tulumaksu tahab Rom-
ney kärpida 35 protsendilt 25 
protsendile. 
Maksukärpe suuruseks on hin-
nanguliselt 5 triljonit dollarit, 
mida on plaanis rahastada, kär-

pides maksusoodustusi ja eran-
deid. Milliseid, pole täpsustatud.
Romney on välistanud maksude 
tõstmise, milleta kriitikute hin-
nangul USA võlakoormat kont-
rolli alla ei saa.
ENERGEETIKA . Tuua põlu alt väl-
ja kodumaine söe- ja naftatöös-
tus ning mitte pärssida gaasi-
tööstuse arengut liigsete reeg-
litega. Romney lubaks nafta-
puurimist ka Atlandi ja Vaikse 
 ookeani mandrilaval ning Arkti-
ka looduskaitsealal ja Alaskas. 
Kliimamuutuste põhjused ei ole 
Romney arvates veenvalt tões-
tatud.
Siht teha USA aastaks 2020 sõl-
tumatuks imporditud energiast.
TERVISEKINDLUSTUS. Lubab 
Obama reformi tagasi pöörata, 
ehkki sellel on sarnaseid jooni 
Romney enda läbi viidud refor-
miga Massachusettsis (kuberne-
riks olles). Tervisekindlustuse ta-
gamine tuleb viia tagasi osariiki-
de tasandile ja laiendada indivi-
duaalset vastutust.
KAITSEKULUD. Kaitsekulutused 
kasvaksid 2 triljoni dollari võrra.

Homme maailma mõjukaimale riigile presiden-

ti valides on ameeriklaste ees kaks erinevat vi-

siooni, kuid selget eelistust veel ei ole – kandi-

daatide rebimine on ülimalt tasavägine.

“Me ei ole veel kõigega valmis,” möönis tagasi-
valimist taotlev Barack Obama nädalavahetusel, 
kui uudistekanal CNN andis mõlemale kandidaa-
dile võimaluse kampaania põhipunktid veel kord 
kokkuvõtlikult üle korrata. “Kuid me oleme saavu-
tanud reaalset edu,” rõhutas Obama, meenutades, 
millises olukorras ta 2009. aasta jaanuaris George 
W. Bushilt riigi üle võttis. USA majandus oli vaba-
languses ning riik sõjas kahel rindel.

Tänaseks on väed Iraagist väljas, Osama Bin La-
den surnud ning majandus uue suure depressioo-
ni künniselt tagasi toodud. Pangandus on stabili-
seeritud, autotööstus alles, kinnisvaraturg põhjast 
läbi ning töötuse määr septembrist esimest kor-
da taas allpool psühholoogiliselt olulist 8% piiri. 

Majanduse toibumine on aga läinud loodetust 
aeglasemalt. Järsult riigivõlga kasvatanud 831 mil-
jardi dollari suurune stiimulpakett ei loonud luba-
tud määral töökohti, võimaldades Mitt Romneyl 
presidendi poliitikat teravalt kritiseerida. Rom-
ney on üle löönud Obama endise kampaanialoo-
sungi ja lubab nüüd ise muutust. Tõelist muutust.

Uus president peab kiirustama, et hoida ära ula-
tuslike maksutõusude ja kulukärbete automaatne 
üheaegne jõustumine (kokku üle 600 miljardi dol-
lari, 4–5% SKPst) tuleva aasta alguses, mis võib USA 
majanduse langusesse viia ja on suuremaid ohte 
kogu maailma majandusele. Teist lahendust pole 
seni lasknud sündida patiseis USA kongressis, kus 
parteide koostöö on Obama valitsuse ajal täiesti 
ummikusse jooksnud. 

Teisalt vajab USA plaani võlakoorma vähenda-
miseks, mis on  kasvanud nelja aastaga 45,5% ,16,2 
triljonile dollarile.  Võlg koos poliitilise patiseisu-
ga võtsid  USA-lt mullu tippjärgu reitingu. 

SIRJE RANK
sirje.rank@aripaev.ee

ripaev.ee
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  Duell  Tasub teada
Millele börsil 
panustada

OBAMA VÕIDU KORRAL 

Haiglad ja ravimifirmad
Hiinasse eksportivad firmad 
Rohelise energia ettevõtted
Ehitussektor
Kuld, kuna USA keskpank jät-
kab tõenäoliselt majanduse er-
gutamist.
ROMNEY VÕIDU KORRAL 

Meditsiinivarustuse tootjad 
Sõjatööstus
Telekommunikatsioon 
Pangandus 
Transpordisektor eesotsas raud-
teega, kus kasvaks söevedu 

6 
MILJARDIT dollarit ehk 700 
miljonit dollarit enam kui neli 
aastat tagasi on USA tänavuse 
valimiskampaania kulud – 
selget edumaad pole kumbki 
kandidaat sellest saanud.

FOTOD: SCANPIX

USA majanduse käekäik
Obama esimese ametiaja jooksul 
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Oleme 
leppinud 
Soldina 
Õlibaasi-
ga kokku 
rendi-
lepingu 
lõpetami-
ses. 
Brave Capi-
tali juht Veljo 
Kuusk. FOTO: 

ANDRAS KRALLA

Ida-Virumaal asuva Soldina 

kütuseterminali omanik, Vel-

jo Kuuse juhitav Brave Capital 

lõpetas lepingu terminali renti-

nud OÜga Soldina Õlibaas, kes 

sai hiljuti kahtlustuse ulatusli-

kus maksupettuses.

“Oleme leppinud Soldina Õli-
baasiga kokku rendilepingu lõ-
petamises. Meie inimesed on ju-
ba Soldinas ning teevad ülevaa-
tuse ja vajadusel korraldavad 
hoolduse,” kommenteeris Kuusk. 
“Kriminaalkahtlustustest saime 
infot Äripäevast, meie poole ei 
ole keegi pöördunud,” väitis ta. 
Kuusk toonitas, et terminali ter-
ritoorium oli tervikuna rentni-
ku kasutuses kuni lepingu lõp-
pemiseni ning rentniku äritege-
vusega ei ole Brave Capital vähe-
malgi määral seotud.

Brave Capital ostis Soldina 

Veljo Kuusk lõpetas kahtlusalusega 
lepingu. Soldina terminal otsib uut rentnikku

kütuseterminali 2010. aastal 
enampakkumiselt alghinnaga 
1,1 miljonit eurot. Arvestades, 
et terminali eelmised raskustes-
se sattunud omanikud olid sin-
na värskelt investeerinud kuus 
miljonit eurot, võib tehingut pi-
dada ülisoodsaks. “Isegi kui va-
nametalliks lükkaksime, peaksi-
me oma raha kätte saama,” ütles 
Kuusk Äripäevale mullu kevadel.

Terminali hakkas Brave Ca-
pitalilt rentima OÜ Soldina Õli-
baas, mille omanik on peidus ad-
vokaadibüroo Mullari & Koch ta-
ga. Isegi Kuusk väidab, et ei tea, 
kes on advokaadi taha varju pu-
genud. Äripäeva andmetel tegut-
sesid Soldinas skandaalne tan-
dem Marko Kalev ja Jürgen Jär-
vik, kellest esimene vahistati hil-
juti sellesama maksupettuse uu-
rimise tõttu, mis tõi kahtlustuse 
ka Soldina Õlibaasile. Järvik pole 
kahtlustust saanud.

Kuusk ütles, et maaklerfir-
made kaudu on juba alustatud 
Soldina terminalile uue rentni-
ku otsimist.

Soldina terminali eksoma-
nike (enne Brave Capitali) mi-
nevik on kirev. Alguses hoidsid 
nad oma osalust mõne aasta pei-
dus advokaadibüroo Laus & Part-
nerid nimel, 2006. aasta lõpus 
ilmus aga äriregistrisse omani-
kuna AS DRF Kaubandus ning 
hiljem selle tütarfirma. Ettevõ-
tete omanik oli 2008. aasta ok-
toobrini Margus Kukk, kes mul-
lu sattus kriminaaluurimise alla 
GT Oil Estonia juhtimisel pank-
rotiavalduse esitamisega veni-
tamise ning raamatupidamise 
stiihia tõttu.

Veidi enne Soldina termina-
li müüki Brave Capitalile ilmus 
DRF Kaubanduse omanikuks 
kuritegeliku minevikuga Janek 
Paklinski.
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09.00–9.30 Registreerimine ja hommikukohv

09.30–09.40 Sissejuhatus
Moderaator Äripäeva finantsdirektor  
TOOMAS TRUUVERK

09.40–10.40 Koostöö maksuhalduriga  
ja kaasaaitamiskohustuse täitmine
Advokaadibüroo Hansa Law Offices partner ja 
vandeadvokaat VAHUR KIVISTIK

10.40–11.40 Piiriüleste tehingute korral 
lähetus- ja maksuküsimused 
Advokaadibüroo Hansa Law Offices 
maksukonsultant KAJA TAMM 

11.40–12.15  BLRT kontserni kogemused 
pideva maksukontrolli objektina 
BLRT Grupi õigusdirektor RAINER OSANIK

12.15–13.15 Lõuna

Osalemine maksab kuni 21.11.2012 registreerudes 
179 eurot (km-ga 214, 80 eurot), tavahind on 229 
eurot (km-ga 274,80 eurot). Registreerides korraga 
ühest maksjaettevõttest kaks või enam osalejat 
kehtib lisasoodustus 5%. Lisainfo ja registreerimine 
telefonil 667 0106  või juuli.laanemets@aripaev.ee 
www.seminar.aripaev.ee

Radisson Blu Hotel Olümpias29. novembril

raamatupidaja.ee

Kaja Tamm

Toomas Truuverk

Rainer Osanik

Vahur Kivistik

Gerly Kask

Aule Kindsigo

Kaido Loor

MAKSU 
KONVERENTS

MAKSUD

13.15–13.40 Muutused maksuseadustes 
aastal 2013 
Advokaadibüroo Hansa Law Offices partner 
ja vandeadvokaat VAHUR KIVISTIK ja 
maksukonsultant KAJA TAMM

 13.40–14.30 Kuidas vältida võõra 
maksuvõla ohvriks langemist? 
Advokaadibüroo Hansa Law Offices 
vandeadvokaat GERLY KASK

14.30–15.00 Kohvipaus

15.00–15.45 Eestis töötava välismaalase 
maksustamine 
Kindsigo Konsultatsioonid OÜ juhataja  
ja maksukonsultant AULE KINDSIGO 

15.45–16.45 Näiteid tulumaksualastest 
kohtulahenditest 
SORAINENi partner KAIDO LOOR  

16.45–16.55 Konverentsi lõpetamine

Koostööpartner: 
Advokaadibüroo 
Hansa Law Offices

Obama visioon

MAJANDUSPOLIITIKA . Ameerika 
edu aluseks on tugev keskklass. 
Eesmärk on tõsta riiklike inves-
teeringutega majanduse kasvu-
potentsiaali ja luua tööstussek-
toris 2016. a miljon töökohta. 
DEFITSIIT. Kärpida defitsiiti 10 
aastaga 4 triljonit dollarit. Esi-
mesel ametiajal ei täitnud Oba-
ma lubadust pärandiks saadud 
defitsiiti poole võrra vähendada.
MAKSUD. Plaan võtta eeskuju Bill 
Clintoni ametiajal kehtinud süs-
teemist, mis maksustas kõrge-
malt jõukamaid elanikke. 
Kõrgeimad maksumäärad kas-
vaksid 3-4 protsendipunkti võr-
ra 39,6 ja 36%-le.
Jõustuks nn Buffetti reegel, mil-
lega jõukaim elanikkond mak-
saks sissetulekutelt maksudeks 
vähemalt 30%.
Nõus jätma George W. Bushi ajal 
kehtestatud ajutised maksukär-
ped jõusse neil, kel aastane sis-
setulek alla 200 000 dollari. 
Lõpetada nende firmade „pre-
meerimine“, mis töökohti USAst 
välja viivad, soodustades sa-
mas maksupoliitikaga töökohta-

de loomist USAs. Kriitikute sõnul 
tugineb Obama liigselt jõukate 
maksustamisele – võla kontrol-
li alla saamiseks peavad tõusma 
ka keskklassi maksud.
ENERGEETIKA. Aastaks 2020 on 
seatud siht vähendada sõltuvust 
imporditud naftast poole võrra.
Plaan on jätkata taastuvener-
geetika toetamist.
Esimesel ametiajal surus Obama 
läbi kõrgemad kütuse kokku-
hoiu standardid ja esimesed re-
gulatsioonid kliima soojenemist 
põhjustavate heitmete kohta. 
Mehhiko lahes toimunud õnne-
tuse järel peatas Obama süva-
vees nafta puurimise. 
TERVISEKINDLUSTUS. Esimese 
ametiaja ühe olulisema reformi-
ga tagatakse tervisekindlustus 
ka neile enam kui 40 miljonile 
ameeriklasele, kellel seda seni ei 
olnud. Lahendamata on süstee-
mi rahastamine.
KAITSEKULUD. Tulevast aastast 
jõustuvad automaatsed eelar-
vekärped (kui Kongress teisiti 
kokku ei lepi), millest pool tuleb 
kaitsekulude arvelt. 
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 Barack Obama: 
See on seesama 

poliitika, mis meid 
siia kriisi tõi.

demokraatide kandidaadi, 
ametisoleva presidendi 

kriitika Mitt Romney plaanile

ALLIKAS: BLOOMBERG
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Reedel arutas riigikogu Eu-

roopa Liidu asjade komisjon 

 Euroopa Liidu eelarveraha 

suunamist Eestis järgneval 

seitsmel aastal.

Prioriteetsed valdkonnad on 
haridus, infrastruktuur ning 
kaubavahetuse lihtsustamine 
lähinaabritega. Komisjoni esi-
mehe Taavi Rõivase sõnul aru-
tati mahtude ja valdkondade 
üle ning pandi paika prioritee-
did ja see, millistele tingimus-
tele peavad edaspidi projektid 
vastama. “Rohkem lisaväärtust, 
rohkem innovatsiooni, rohkem 
kõrge väärtusega eksporti,” sel-
gitas Rõivas.

Prioriteetsete valdkondadena 
luges Rõivas ette teadus- ja aren-
dustegevuse, taristu arenduse, 
hariduse parandamise, sealhul-
gas põhi- ja gümnaasiumihari-
duse arendamise, tugi- ja kõr-
valmaanteede arenduse. Olu-

Rõivas: euroraha peab 
teenima pikaajalist eesmärki

lisena tõi ta välja Eesti Lääne-
Euroopa naaberpealinnadega 
ühendamise, mille üks vahend 
on Rail Baltic.

“Suur eesmärk on kaubavahe-
tuse lihtsustamine Lääne-Euroo-
paga, seda läbi Mandri-Euroopa, 
mööda raudteed. Ka Soome et-
tevõtjatega luua paremad ühen-
dused, et Soome jõuaks meieni 
märksa kiiremini. Neid valdkon-

di, mis tähelepanu vajavad, on 
muidugi veelgi,” loetles Rõivas.

Euroopa Liidu vahendid pea-
vad Rõivase sõnul teenima pika-
ajalist eesmärki ja soodustama 
Eesti pikaajalist arengut.

Riigikogus hakatakse Euroo-
pa Liidu eelarveraha suunamist 
Eestis 2014–2020 arutama 9. no-
vembril.

ÄRIPÄEV.EE

RIIGIKOGU Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Taavi Rõivas. 
FOTO: ANDRES HAABU
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Ärimees Rein Kilgi palgal ole-

va Pärnu endise linnapea Mart 

Viisitamme kinnitusel ei ole 

linnale kuulunud Pärnu Sa-

dama aktsiate müük Kilgi et-

tevõttele ja tema hilisem töö-

le asumine Kilgi firmasse kui-

dagi seotud.

Teisipäeval tuli Pärnu maa-
kohtus arutlusele ASi Pärnu Lae-
vatehas avaldus Rein Kilgi firma 
AS Transcom pankroti väljakuu-
lutamiseks. Laevatehase omanik 
Juhan Pihelbu, tema äripartner 
Mati Einmann ja Rein Kilk on 
Pärnu Sadama omanikud. Ree-

del kirjutas Eesti Päevaleht, et 
Rein Kilgi võlgu on Pärnus asu-
nud klaarima endine Pärnu lin-
napea Mart Viisitamm. 

“Mitte mingit sidet ja kokku-
lepet absoluutselt ja kindlasti ei 
ole!” tõrjus Viisitamm kahtlusi, 
et tema asumine Rein Kilgi pal-
gale on seotud Pärnu linnapea-
na langetatud otsustega.

Viisitamme sõnul ei ole Äri-
päeval vaja näha igal pool tonti, 
kus seda ei ole. Sadama tehingu 
ideoloogideks ja arhitektideks 
peab Viisitamm hoopis teisi po-
liitikuid.

“Keskerakond on pikalt kaa-
lunud erinevates koalitsiooni-

des, kas toetada või mitte toe-
tada neid müügiplaane, ning 
Pärnu Sadama aktsiate ülemi-
nek erakätesse on toimunud pi-
ka aja jooksul mitme koalitsioo-
ni ja mitme linnavalitsuse jook-
sul,” märkis ta.

Raha valimiskampaaniaks. 

Rein Kilk oli 2005. aasta koha-
like valimiste eel üks ettevõtja-
test, kelle raha toel sai Viisitam-
mest Pärnu linnapea. Nimelt an-
dis Kilgiga seotud ettevõte Pärnu 
Stividorid Viisitamme valimis-
kampaaniaks 118 000 krooni.

Selle aasta mais kirjeldas Ees-
ti Ekspress, kuidas toimus seejä-

rel linnale kuuluvate Pärnu Sa-
dama aktsiate üleminek Kilgi-
ga seotud firmale. Ettevõte ei 
pidanud aktsiate eest sentigi 
maksma.

“Kilk lubas linnale aktsiapaki 
eest anda varem linnale ja nüüd 
sadamale kuulunud Vallikääru-
äärse maatüki (aadressil Sada-
ma 2) ja jahtklubi hoonestusõi-
guse (Lootsi 6/8).

Et poliitikud ikka kindlasti 
nõusse jääks, lubas Kilk ehita-
da linnale ka lahtikäiva silla üle 
vallikraavi. 

Linnavalitsus põhjendas te-
hingut sooviga arendada jahisa-
damat ja rajada Sadama 2 krun-

dile sadama infrastruktuuri toe-
tav hoone. Sadama aktsiaid pol-
nud enam linnale vaja, sest nad 
ei toonud ju mingit tulu.

Pärnu Sadam läks täielikult 
eraomandisse. Linn sai vastu ja-
lakäijate sillakese ja kaks maa-
tükki, mis olid juba varem lin-
nale kuulunud. Vallikääru äär-
de pole seni kerkinud ühtegi sa-
damahoonet, millest Viistamme 
linnavalitsus rääkis.”

Viisitamme valimiskampaa-
niat rahastasid lisaks Kilgile 
veel Arvo Sarapuu, Olaf Herma-
ni, Toivo Ninnase, Vello Kingi, 
Adu Haki, Urmas Sõõrumaa jt 
ettevõtted.

Viisitamm: Äripäeval pole vaja siin tonti näha

Kui tahta otselende Tallinnast, pole lahendus 

poputada Estonian Airi, vaid valida riigihanke-

ga parim pakkuja, leiab endine majandusminis-

ter Meelis Atonen. Finnairi Balti müügijuhi sõ-

nul pole see aga väikefirmal lihtne.

Atonen märgib Postimehe arvamusportaalis, 
et annaks siiski Estonian Airile võimaluse oma uut 
strateegiat katsetada. “Kui me peame mingeid lii-
ne eluliselt oluliseks või näiteks turismimajandu-
se seisukohalt oluliseks (ma ise sellist vajadust het-
kel küll ei tunneta, sest vahemaandumistega saan 
kõikjal suhteliselt mugavalt ning mõistliku hinna-
ga ära käidud), siis tuleb riigiabi jagada riigihan-
ke kaudu, valides sobivaim ehk soodsaim teenuse 
osutaja, nii nagu me teeme regionaalsete lendude-
ga,” kirjutab Atonen.

Estonian Airi raske seisu – 20 miljonit eurot kah-
jumit üheksa kuuga – põhjustajaks peab ta maa-
ilmavallutusplaane, mida kui muuseas püüti ka-
sumlikult teha.

Finnair kahtleb lennuteenuse sisseostu idees. 

“Usun, et lennuturg – mitte ainult Euroopas, vaid 
kogu maailmas – on keeruline,” kommenteeris 
Finnairi Balti müügijuht Arunas Skuja ideed tee-
nust sisse osta.

Küsimusele, mida arvab Finnair mõttest, et Ees-
ti ostaks neilt teenust sisse, vastas Skuja ebamäära-
selt, et lennunduses on praegu keeruline aeg, eri-
ti raske oleks Skuja sõnul teenust sisse osta väikse-
matel lennufirmadel. “Pole retsepti ei regiooni ega 

LENNUNDUS

Atonen: 
ostame 
vajalikud 
lennuliinid 
sisse. Finnair: 
väikefirmal 
pole see lihtne

LAURA MALLENE
laura.mallene@aripaev.ee

Kui Läti ei suuda tõestada, et 

lennufirmasse süstitud sum-

mad ei ole konkurentsi moo-

nutav keelatud riigiabi, tuleb 

airBalticul raha tagastada, kir-

jutas E24. Väidetavalt on lätlas-
tel veel umbes kuu aega, et argu-
mendid leida. 

Mullu pankrotistumisest 
päästetud airBaltic vajab või-
maliku hiigeltrahvi maksmiseks 
hinnanguliselt uut kapitali kuni 
200 miljonit eurot. Et sellise raha 
leidmine tundub olevat võima-
tu, ootab Läti lennufirmat ilm-
selt Ungari Malevi saatus.

Euroopa Komisjoni konku-
rentsi peadirektoraat tunnistas 
mullu jaanuaris Malevi kahjude 
kandmiseks pumbatud forintid 
keelatud riigiabiks. Lennufirma 
oleks pidanud tagastama 100 
miljoni forinti mahus aastatel 
2007–2010 saadud riigiabi. Sin-
na alla käisid ka laenud ja edasi-
lükatud laenumaksed. Kuna fir-
mal seda raha ei olnud, läks ta ka 
pankrotti.

Läti valitsus võttis mullu det-
sembris airBalticu üle, süstides 
firma kapitali ligi 58 miljonit lat-
ti. Paar kuud varem oli firma saa-
nud riigilt 16 miljonit latti laenu. 
Kuna kahtlusepisoode on kokku 
kuus, siis ilmselt on Euroopa Ko-
misjoni meelest kahtlusalused 
ka 50% riigile kuulunud firmale 
antud varasemad riigi toetused.

Ka Eesti valitsus peab arves-
tama sellega, et kui Estonian Air 
tahab taas rahasüsti, siis vajab 
see Euroopa Komisjoni heaks-
kiitu. Viimase konkurentsiame-
ti suhtumine raskustes ettevõte-
te abistamisse on seni olnud vä-
ga karm, sest riiklikku rahasüs-
ti firma kahjumi katmiseks pee-
takse suureks konkurentsimoo-
nutuseks.

airBalticut 
ähvardab 
hiigeltrahv

KOIT BRINKMANN
koit.brinkmann@aripaev.ee

lennujaama jaoks. Praegu võime öelda, et vähemalt 
Finnairil läheb hästi,” sõnas Skuja ja lisas, et ettevõ-
te keskendub nüüd kuluefektiivsusele.

Estonian Airi senine nõukogu esimes Erkki Raa-
suke ütles reedel Kuku raadio saates “Nädala te-
gija”, et praegu ettevõte igatahes jätkab. “Me ole-
me lõpusirgel, et keskpikkade arengusuundade-
ga välja tulla ja riigi juurde tagasi minna. Siis saab 
selgust,” lubas ta. Raasukese sõnul on lahendus-
te variandid praegu vähenenud. “Nii irisevalt kui 
see ei kõla, aga nii hirmsat moodi tahaks, et saaks 
15 kuud tagasi, omada selleaegset probleemi sel-

le lahenduse asemel, mis meil praegu käes on. Kõi-
ge parem, mis saaks juhtuda, on oma keha taga-
si tõmmata, nahka trimmi tõmmata ja olla väi-
ke oma nišis toimetav lennufirma. See teoreetili-
ne võimalus on olemas. Aga see nõuab väga pal-
ju tööd,” tõdes ta.

Eelmisel nädalal teatas lennufirma nõukogu se-
nise juhi Tero Taskila vallandamisest ning lennu-
firma uuest, viimase aasta jooksul juba mitmen-
dast strateegiast. Viimane tähendab vähem otse-
ühendusi, näiteks suletakse Tartu, Helsingi, Londo-
ni ja Göteborgi liin.

9–11
sihtkohta  plaanib 
Estonian Air jätkata 
lendamist uue stratee-
gia kohaselt. 

RAHVUSVAHELISI lennuliine tuleks korraldada sama põhimõtte alusel kui regionaaseldki – riigihan-
getega, leiab endine rahandusminister Meelis Atonen. FOTO: ERIK PROZES

PÄRNU eksmeer Mart Viisi-
tamm töötab praegu Rein 
Kilgile kuuluvas Zelluloosi 
Kinnisvaras. FOTO: ANDRES HAABU
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ENAMPAKKUMISTEATED

Ehitise nimetus Ehitisregistri 
kood

Tüüp Ehiti-
sealune 
pind (m²)

Kor-
ruste 
arv

Omandi 
liik

Ehitise 
staatus

töökoda nr 1 (13-1) 101028709 hoone 130 1 kinnisasi kasutusel

ladu nr 1 (õliladu 13-2) 101028743 hoone 2281 1 kinnisasi kasutusel

taarapuhastushoone 
(13-5)

101028754 hoone 134 1 kinnisasi kasutusel

pumbamaja nr 5 (13-8) 101028755 hoone 168 1 kinnisasi kasutusel

masuudi pumbamaja 
(13-11)

101028756 hoone 88 1 kinnisasi kasutusel

pumbamaja nr 2 (13-12) 101028757 hoone 102 1 kinnisasi kasutusel

alajaama nr 9 hoone 
(13-13)

101028758 hoone 58 1 kinnisasi kasutusel

pumbamaja nr 3 (13-17) 101028759 hoone 399 1 kinnisasi kasutusel

söökla esimesel korrusel 120229567 hoone 0 kinnisasi kasutusel

pääsla 120229573 hoone 27 1 kinnisasi kasutusel

punkerdussegude 
mahutipargi pumpla

120229607 hoone 93 1 kinnisasi menet-
luses

mootorveduri hoolde-
kanali hoone 
Nõlva tn 13

120229653 hoone 123 1 kinnisasi menet-
luses

punkersegude mahuti-
park Nõlva tn 13

220229570 rajatis 1604 0 kinnisasi kasutusel

punkerdussegude 
mahutipargi pumpla 
Nõlva tn 13

220229571 rajatis 93 1 kinnisasi kasutusel

tsisternautode laadimis-
plats

220229605 rajatis 56 0 kinnisasi menet-
luses

Laeva punkersegude 
mahutipark

220229606 rajatis 1604 0 kinnisasi menet-
luses

Pankrotihaldurid ei vastuta Ehitisregistri 
andmete vastavusele faktilise olukorraga. 
Vara müümisel ei vastuta pankrotihaldurid 
mistahes puuduste eest olenemata nende 
tekkimisajast, sh võimaliku keskkonna-
reostuse eest. Haldurid ei ole tellinud või-
maliku keskkonnareostuse tuvastamiseks 
uuringuid.

Märkused:
1. AS Scantrans (pankrotis) ja Green Ma-

rine AS vahel on 26.08.2010. a. sõlmi-
tud rendileping nr 01/10, mille esemeks 
on: Tallinnas aadressil Nõlva 13 asuva 
maatüki pindalaga 1 000 m² ja kütu-
semahutid nr 302, 303, 307, 110, 111 
koos nende juurde kuuluvate torustike 
ja ventiilidega ning müüjale kuuluv vee 
 otatsioonisüsteem, koos selle juurde 

kuuluva ruumi, torustiku ja ventiilide-
ga, tähtajaga 30.08.2020.a;

2. Mahutite nr 101-106 ja nr 206, 208 ja 
213 sisu osas viidi 2011. a. mais läbi 
mõõtmised, mille tulemustega on või-
malik tutvuda, edastades vastava palve 
pankrotihalduritele Toomas Saarma ja 
Heikki Ojamaa aadressile haldur@hal-
dur.eu. Kinnisasjadel paiknevate varade 
täpse koosseisu kohta saab andmeid 
pankrotihalduritelt aadressilt haldur@
haldur.eu. 

3. Kinnistul asub VRU seade, antud seade 
on teisaldatav. Seade ei kuulu müüdava 
vara hulka;

4. Kinnistutel asub kolmandatele isikutele 
kuuluv vara, mis ei kuulu müüdava vara 
koosseisu. Täiendava informatsiooni 
saamiseks kolmandatele isikutele kuu-
luva vara kohta võtta ühendust pank-
rotihaldurite Toomas Saarma ja Heikki 
Ojamaaga aadressil haldur@haldur.eu. 

5. Rendilepingu alusel on antud Green 
Marine AS kasutusse Nõlva 13 kinnis-
tul asuv: katlamaja koos seal asuvate 
seadmetega, mahutid nr 107, 108 ja 801, 
koos nende juurde kuuluvate torustike 

 ider F 22 400 
A, mis asub katlamaja elektrivarustuse 
alajaamas; peaelektrikilbi JK43 250 A 
mõtteline osa läbilaskevõimega 80 KVA;

6. Osa ruumidest ja maa-alast on antud 
tähtajaliste/tähtajatute üüri- või ren-
dilepingute alusel kolmandate isikute 
kasutusse. Lepingutega on võimalik tut-
vuda, edastades vastava soovi pankroti-
halduritele Toomas Saarma`le ja Heikki 
Ojamaa`le aadressile haldur@haldur.
eu; Pankrotihalduritele teadaolevate 
üüri- ja/või rendilepingute (välja ar-
vatud AS-ga Green Marine sõlmitud 
rendileping) kohta on pankrotihaldurid 
väljastanud üürnikele/rentnikele tea-
ted vastavate lepingute lõpetamise või 
mittepikendamise kohta. Üürnikele/
rentnikele, kelle üürilepingud on vara-
semalt lõppenud, kuid kes pole pank-
rotihalduritele üüritud vara tagastanud, 
on pankrotihaldurid esitanud taotlused 
vara üleandmiseks pankrotihalduritele.
Kinnistute suulisel enampakkumisel 
müümisest saadik vastutab üüri/rendi-
lepingutest ja nende rikkumistest ja/või 
lõpetamisest ja/või seadusest tulenevate 
võimalike rentnikepoolsete nõuete eest 
AS Scantrans (pankrotis) ja/või pank-
rotihaldurite vastu enampakkumise 
võitja, kes kannab täielikku materiaal-
set vastutust rentnike ees ka AS Scant-
rans (pankrotis), pankrotihaldurite ja 
enampakkumise võitja omavahelises 
sisesuhtes. Enampakkumise võitjal ei 
ole õigust esitada sellest tulenevalt mis-
tahes nõudeid AS Scantrans (pankrotis) 
ja/või pankrotihaldurite vastu.

7. Territooriumil on kolm vana metallma-
hutit, milles on sadestunud kütusejäät-
med ja kaks vana metallmahutit, milles 
on tuvastamata koostisega keemilised 
jääkained;

8. Uuele omanikule läheb üle keskkonna-
kompleksluba nr L.KKL.HA- 151785. 
Keskkonnakompleksluba on tähtajali-
selt Green Marine AS kasutuses kohus-
tusega anda uue omaniku nõudel loaga 
seotud õigused uuele omanikule;

9. Halduritele teadaolevalt on endise ka-

sutusvaldaja ja kolmanda isiku vahel 
vaidlus kinnistute valdusõiguse osas 
(tsiviilasi nr 2-11-26316); 

10. Müügiobjekti kooseisu kuuluvate ehi-
tiste kohta ei ole väljastatud energia-
märgist;

11. Torustikes võib olla kütusejääke;

12. Kinnistul asuvad ja rendileandmata 
mahutid sisaldavaid keemilisi jääkai-
neid.

13. Kinnistute valvamise kohta on sõlmitud 
valveteenuse osutamise leping.

Kinnistusraamatusse kantud kolmandate 
isikute õigused kinnisasjadele lõppevad 
vara müügi korral suulise enampakku-
mise korras (alus Pankrotiseadus § 139 lg 
2). Enampakkumisel ei lõppe servituudist 
tulenevad õigused, kui servituut oli seatud 
seadusest tuleneva servituudi seadmise õi-
guse alusel.

Kinnisasjad müüakse enampakkumisel 
ühiselt alghinnaga 3 500 000,00 (kolm mil-
jonit viissada tuhat) eurot, millele lisandub 
käibemaks.

Enampakkumisest osavõtmiseks tuleb 
pangaülekande teel tasuda tagatisraha 5% 
alghinnast selgitusega “Nõlva enampakku-
mise tagatisraha”. Tagatisraha tuleb maks-
ta AS Scantrans (pankrotis) pangakontole 
nr 333409790002 Danske Bank A/S Eesti 
 liaal enne enampakkumise päeva või 

enampakkumise päeval enne konkreetse 
pakkumise tegemist tingimusel, et pank-
rotihalduritel on raha laekumist võimalik 
koheselt kontrollida. Tagatisraha sularahas 
maksta ei saa. Enampakkumise võitja poolt 
tasutud tagatisraha arvatakse ostuhinna 
sisse, teistele osavõtjatele tagastatakse taga-
tisraha enampakkumise päevale järgneva 
tööpäeva jooksul. Enampakkumisest osa-
võtjad ei saa tagatisraha tasaarvestada oma 
nõuetega AS Scantrans (pankrotis) vastu. 

Kinnisasju osta soovivatel isikutel on õigus 
esitada kirjalik pakkumine enampakkumi-
sel osalemiseks ja müüdava vara ostmiseks, 
milles peab olema märgitud: 

a) pakkuja nimi/ärinimi ja elukoht/asu-
koht, samuti kontaktandmed (pakkuja 
isiklik pangakonto number, kuhu tagas-
tada tagatisraha; postiaadress, telefon, 
e-posti aadress, olemasolul faks);

b) kinnisasjade registriosade numbrid, 
aadressid ja pakutav hind numbrite ja 
sõnadega ning kas pakutav hind sisal-
dab käibemaksu või hinnale lisandub 
käibemaks;

c) pakkuja selgelt väljendatud siduv nõus-
olek osta kinnisasjad ühiselt enampak-
kumise teates sätestatud tingimustel. 

Pakkumine ei või olla tingimuslik. 

Pakkumisele tuleb lisada koopia pakkuja 
isikut tõendavast dokumendist, Eestis re-
gistreeritud juriidilistel isikutel äriregist-
rikaardi väljavõte, välismaistel juriidilistel 
isikutel asukohariigis väljaantud registri-
tunnistus või väljavõte vastavast registrist, 
mis on seaduses sätestatud juhtudel kin-
nitatud apostilliga või legaliseeritud ning 
teised esindaja esindusõigust tõendavad 
dokumendid (tõlgituna eesti keelde, juhul 
kui originaalid on teistes keeltes).

Kirjalik pakkumine tuleb kinnises ümbri-
kus esitada pankrotihalduritele hiljemalt 
enne enampakkumise algust posti teel 
aadressil OÜ Haldur, Kotzebue 9, postkast 
1509, 10412 Tallinn või enne enampakku-
mise algust. Ümbrikule peab olema märgi-
tud “Nõlva enampakkumine”. 

Suuline enampakkumine toimub 29. no-
vember 2012. a., kell 11:00 OÜ Haldur bü-
roos, aadressil Kotzebue 9, Tallinn. Enam-
pakkumisel tehtavate pakkumiste samm 
on 25 000 (kakskümmend viis tuhat). Üle-
pakkumisi võib teha ka mitme pakkumise 
sammu võrra korraga. 

Enampakkumise võitja tehakse teatavaks 
enampakkumise päeval ning võitjaks tun-
nistatakse isik, kes pakub kinnisasja eest 

kõige kõrgema ostuhinna. Pankrotihaldu-
ritel on õigus lükata esitatud pakkumine 
tagasi täitemenetluse seadustiku §-s 89 
sätestatud juhtudel, samuti kui enne enam-
pakkumise algust esitatud kirjalik pak-
kumine ei vasta nõuetele või on esitatud 
hilinenult. 

Enampakkumise võitja peab tasuma kohe 
pärast enampakkumise lõppemist ühe 
kümnendiku ostuhinnast AS Scantrans 
(pankrotis) pangakontole nr 333409790002 

 liaalis, ülejäänud 
hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul arvates 
enampakkumise päevast. Koheseks tasu-
miseks loetakse tasumist enampakkumise 
päeval. Ostja taotlusel pikendavad pank-
rotihaldurid ostuhinna tasumise tähtaega 
täiendavalt 15 päeva võrra. 

Kui enampakkumise võitja soovib osta 
kinnisasju krediidiasutuse väljastatava lae-
nuga, peab ta sellest pankrotihalduritele 
teatama kohe pärast tema pakkumise pa-
rimaks tunnistamist, näidates ära ka kre-
diidiasutuse nimetuse ja selle kontaktisiku. 

Kui enampakkumise võitja ei näita vasta-
vas teates ära krediidiasutuse nimetuse ja 
selle kontaktisiku, loetakse, et enampak-
kumise võitja ei soovi osta kinnisasju kre-
diidiasutuse väljastatava laenuga. Koheseks 
teatamiseks loetakse pankrotihalduritele 
teatamist parimaks pakkumiseks tunnista-
mise päeval. Ostuhinna tasumisel laenuga 
ei kohaldata enampakkumise võitjale os-
tuhinna ühe kümnendiku kohese tasumise 
kohustust. 

Kinnisasjade ostmisel krediidiasutuse 
poolt väljastatava laenuga kohustub ostja 
tasuma ostuhinna 15 päeva jooksul arvates 
enampakkumise päevast, ostjal ei ole või-
malik taotleda ostuhinna tasumise tähtaja 
pikendamist. 

Kui enampakkumise võitja ei tasu ühte 
kümnendikku ostuhinnast ja/või ülejää-
nud osa hinnast selleks ettenähtud ajaks, 
loetakse enampakkumine nurjunuks ning 
enampakkumise võitja poolt tasutud ta-
gatisraha ei tagastata, vaid see arvatakse 
pankrotivara koosseisu.

Kinnisasjade hävimise riisiko läheb enam-
pakkumisel ostjale üle pakkumise pari-
maks tunnistamisega. Pakkumise parimaks 
tunnistamisest alates kannab ostja kõik 
kulud ja koormatised ning saab kogu kasu. 

Enampakkumise tulemuse kohta koosta-
takse kirjalik akt, mille haldurid esitavad 
kinnistusosakonnale kinnisasjade omandi 
ülekandmiseks enampakkumise võitjale tin-
gimusel, et enampakkumise võitja on nõue-
tekohaselt tasunud kogu kinnisasjade os-
tuhinna selleks ettenähtud tähtaja jooksul. 
Enampakkumise võitja ei saa ostuhinda 
tasaarvestada oma nõuetega AS Scantrans 
(pankrotis) vastu. 

Omand kinnisasjadele tekib enampakku-
mise akti alusel kinnistusraamatusse kande 
tegemisega. Kõik kinnisasju koormavad as-
jaõigused kustutatakse kinnistusraamatust 
haldurite avalduse alusel, välja arvatud õi-
gused, mille püsimajäämises on kande järgi 
õigustatud isik ja enampakkumise võitja 
notariaalselt tõestatud lepinguga kokku 
leppinud ning esitanud vastava kokkuleppe 
halduritele kuni ostuhinna tasumiseni. 

Omandi ülekandmise ja asjaõiguste kus-
tutamisega kaasnevad kulud ja riigilõivud 
peab enne akti esitamist kinnistusosakon-
nale tasuma enampakkumise võitja. 

Kinnisasjade valdus antakse enampakku-
mise võitjale üle pärast ostuhinna täielikku 
tasumist. 

Kõik isikud, kellel on õigusi kinnisasjadele, 
peavad esitama tõendid oma õiguste kohta 
enne enampakkumist; tõendit ei pea esita-
ma isikud, kelle õigused on kantud kinnis-
tusraamatusse.

Täiendav informatsioon e-posti haldur@
haldur.eu või telefoni 627 0444 teel.

Enampakkumisteade on avaldatud 
Ametlikes Teadaannetes 31.10.2012.a. 
http://www.ametlikudteadaanded.ee/
index.php?act=1&teade=6650444

AS Scantrans (pankrotis) pankrotihaldurid müüvad PankrS § 136 alusel suu-
lisel enampakkumisel AS Scantrans (pankrotis) omandis olevaid alljärgnevaid 
kinnisasju ühiselt alghinnaga 3 500 000,00 eurot, millele lisandub käibemaks: 
1. Kinnisasi - Harju Maakohtu kinnistusosakond, registriosa nr 23238701 (katastritunnus 
78408:807:0031) asukohaga Harjumaa, Tallinna linn, Põhja- Tallinn linnaosa, Nõlva tn 13, 
tootmismaa 100%, pindala 38 413 m². Kinnisasja alghind 2 625 000,00 eurot, millele lisandub 
käibemaks. 

Kinnistu koosseisu kuuluvad Ehitisregistri andmetel:

Kinnistusraamatusse on tehtud alljärgnevad kehtivad kanded: II jagu - omanik AS Scant-
rans (registrikood 10037211). III jagu kande number 1 alla on kantud keelumärge kinnisasja 
käsutamise keelamiseks Danske Bank A/S (registrikood 61126228), kohtutäitur Arvi Pink 
(isikukood 37502120280) kasuks. IV jagu kande number 1 alla on kantud hüpoteek summas 
40 000 000,00 krooni AS Sampo Pank (registrikood 10040839) kasuks. Kaaskoormatud kin-
nistud: 19014801, 23238801. IV jagu kande number 2 alla on kantud hüpoteek summas 70 
000 000,00 krooni AS Sampo Pank (registrikood 10040839) kasuks. Kaaskoormatud kinnistu: 
23238801. IV jagu kande number 3 alla on kantud hüpoteek summas 25 000 000,00 krooni 
Eesti Vabariik kasuks. Kaaskoormatud kinnistud: 19014801, 23238801, 24952301, 24955001. 
Eesti Vabariik tegutseb hüpoteegipidajana Maksu- ja Tolliameti kaudu.

2. Kinnisasi - Harju Maakohtu kinnistusosakond, registriosa nr 23238801 (katastritunnus 
78408:807:0028) asukohaga Harjumaa, Tallinna linn, Põhja- Tallinna linnaosa, Nõlva tn 13b, 
tootmismaa 100%, pindala 2 007 m². Kinnisasja alghind 306 250,00 eurot, millele lisandub 
käibemaks.

Kinnistu koosseisu kuuluvad Ehitisregistri andmetel:

Kinnistusraamatusse on tehtud alljärgnevad kehtivad kanded: II jagu - omanik AS Scant-
rans (registrikood 10037211). III jagu kande number 1 alla on kantud keelumärge kinnisasja 
käsutamise keelamiseks Danske Bank A/S (registrikood 61126228), kohtutäitur Arvi Pink 
(isikukood 37502120280) kasuks. IV jagu kande number 1 alla on kantud hüpoteek summas 
40 000 000,00 krooni AS Sampo Pank (registrikood 10040839) kasuks. Kaaskoormatud kin-
nistud: 19014801, 23238701. IV jagu kande number 2 alla on kantud hüpoteek summas 70 
000 000,00 krooni AS Sampo Pank (registrikood 10040839) kasuks. Kaaskoormatud kinnistu: 
23238701. IV jagu kande number 3 alla on kantud hüpoteek summas 25 000 000,00 krooni 
Eesti Vabariik kasuks. Kaaskoormatud kinnistud: 19014801, 23238701, 24952301, 24955001. 
Eesti Vabariik tegutseb hüpoteegipidajana Maksu- ja Tolliameti kaudu.

3. Kinnisasi - Harju Maakohtu kinnistusosakond, registriosa nr 19014801 (katastritunnus 
78408:807:0008) asukohaga Harjumaa, Tallinna linn, Põhja- Tallinna linnaosa, Nõlva tn 
13c, transpordimaa 100%, pindala 16 752 m². Kinnisasja alghind 568 750,00 eurot, mille-
le lisandub käibemaks. Ehitisregistri andmetel kinnistul ehitisi ei asu. Kinnistusraamatus-
se on tehtud alljärgnevad kehtivad kanded: II jagu - omanik AS Scantrans (registrikood 
10037211). III jagu kande number 1 alla on kantud tähtajatu isiklik kasutusõigus OÜ Jaotus-
võrk (registrikood 11050857) kasuks. Tähtajatu isiklik kasutusõigus elektrivõrgu majandami-
seks kasutusõiguse alal elektrivõrgu kaitsevööndi ulatuses tehnorajatise talumiseks vastavalt 
25.08.2008. a. sõlmitud lepingu punktidele kaks üks (2.1) kuni kaks neli (2.4), viis üks (5.1) 
ja viis kaks (5.2) ning lepingu lisaks olevale plaanile. 25.08.2008 asjaõiguslepingu alusel sisse 
kantud 02.09.2008. Kohtunikuabi Lilian Nurmoja. III jagu kande number 2 alla on kantud 
keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Danske Bank A/S (registrikood 61126228), 
kohtutäitur Arvi Pink (isikukood 37502120280) kasuks. 05.10.2010 kohtutäituri avalduse 
alusel sisse kantud 16.10.2010. Kohtunikuabi Kadri Laud. IV jagu kande number 1 alla on 
kantud hüpoteek summas 40 000 000,00 krooni AS Sampo Pank (registrikood 10040839) ka-
suks. Kaaskoormatud kinnistud: 23238701, 23238801. IV jagu kande number 2 alla on kan-
tud hüpoteek summas 13 000 000,00 krooni OÜ Jalgur (registrikood 10460286, Tallinna linn) 
kasuks. IV jagu kande number 3 alla on kantud hüpoteek summas 25 000 000,00 krooni 
Eesti Vabariik kasuks. Kaaskoormatud kinnistud: 23238701, 23238801, 24952301, 24955001. 
Eesti Vabariik tegutseb hüpoteegipidajana Maksu- ja Tolliameti kaudu.

Ehitise nimetus Ehitisregistri 
kood

Tüüp Ehiti-
sealune 
pind (m²)

Kor-
ruste 
arv

Omandi 
liik

Ehitise 
staatus

töökoda nr 5 (ol-
meruumid)

101028701 hoone 684 2 kinnisasi kasutusel

laboratoorium 
(teenistushoone)

101028702 hoone 114 1 kinnisasi kasutusel
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  Kommentaar
Omanik peab pinna 
puhastama
MEELI HUNT, 
munitsipaalpolitsei avalike suhete juht

Heakorra- ja kaevetööde ees-

kirjade rikkumise ning koor-

mise täitmata jätmise puhul 

on trahvisummad järgmised: 

(1) Heakorra- ja kaevetööde 
eeskirjade rikkumise või koor-
mise täitmata jätmise eest ka-
ristatakse rahatrahviga kuni 
100 trahviühikut  (üks trahvi-
ühik = 4 €).

(2) Sama teo eest, kui sel-
le on toime pannud juriidiline 
isik, karistatakse rahatrahviga 
kuni 1300 €.

Heakorraeeskirja § 2 (Mõis-
ted) lg 10 ütleb järgnevat: Ille-
gaalne grafiti on omaniku loa-
ta hoone seinale, müürile, piir-
deaiale, pingile, kõnniteele, 
ühissõiduki peatuse ootekoja-

le, kommunikatsiooniehitise-
le ning ühistranspordisõiduki-
tele vms kantud kritseldused ja 
joonised.

Vastavalt Tallinna linna hea-
korraeeskirjale peab kinnistu 
ja ehitise omanik ehitise sein-
tel kirjutised, kritseldused, gra-
fiti jms kõrvaldama. Kinnistu 
omanikule antakse tavaliselt 
mõistlik aeg grafiti eemalda-
miseks, mis pannakse sõltuvus-
se ka grafiti ulatusest. Kindlasti 
ei ole selle rikkumise puhul es-
matähtis karistamine, sest gra-
fiti eemaldamine on enamjaolt 
kulukas ning selle ei ole tekita-
nud kinnistuomanik. 

Sel aastal on Tallinna mu-
nitsipaalpolitsei amet alusta-
nud kümme sellekohast menet-
lust. Praegu ei näe mupo põh-
just, et grafitite arv peaks oluli-
selt kasvama.

Enamasti on tegemist 
ikkagi sodimisega
KERTTU RAKKE, 
Tallinna linnavalitsuse pressiesindaja

Tallinna keskkonnaamet 

eraldab igal aastal linnaosa-

dele vahendid, et eemalda-

da sodimised linnavaralt. Näi-
teks Tallinna Kesklinna valitsu-
sele sel aastal eraldatud summa 
oli 4400 eurot, mis on ka ära 
kasutatud. 

Sodimise eemaldamisega 
tegelevad meie koostööpartne-
rid, kellel on vastavad vahen-

did ja oskused tööde professio-
naalseks teostamiseks, nii et so-
dimise eemaldamisega ei kah-
justata kellegi vara. Umbes sa-
ma suure summa eest eemal-
dab linnaosavalitsus sodimisi 
lisaks, kulud kaetakse heakor-
ra eelarvest.

Kinnistuomanikke võib ka  
trahvida küll, aga seda, kuidas 
ja mis strateegiat sel puhul ra-
kendatakse, teab täpsemalt mu-
po. 

Meile teadaolevalt hoia-
vad just nemad olukorral silma 

peal ja tegelevad otseselt maja-
omanikega, kelle majadega on 
probleemid. Siinkohal on te-
gemist ikkagi sodimiste, mitte 
grafiti eemaldamisega. 

Grafiti on looming ja kunsti-
vorm, mis edastab teatud sõnu-
mit ja pakub visuaalsel vaatlu-
sel mingit emotsiooni. 

Igasuguste roppuste seina-
le kirjutamine, märkide krit-
seldamine jms, mis meil linnas 
toimub, on aga kvalifitseeritav 
sodimise ja teise isiku vara pa-
hatahtliku rikkumisena.

Riias ja Helsingis 
on asi hullem
TRIINU MAANDI
Tallinna keskkonnaameti heakorra ja 
investeeringute osakonna vanemspetsialist

Tallinna keskkonnaamet tel-

lib soditud ja määritud linna-

vara puhastust erandkorras, 

näiteks heakorrakuu kam-

paania raames. 

Puhastustööde kulutused 
kaetakse eelarvefondist “Muud 
heakorrakulud”, mis sisaldab 
ka näiteks laste mänguvälja-
kute ja koerte jalutusväljakute 
hooldust. Eraldi summat pin-
dade puhastamiseks Tallinna 
linnaeelarves kinnitatud ei ole.

Sodimine ei ole Tallinnas 
võrreldes lähipealinnadega 
(Helsingi ja Riiaga) just väga 
suur probleem. Suuremad nn 
grafitigaleriid asuvad kõrvalis-
tes kohtades ning linnakesku-
ses on sodimist suhteliselt vähe. 

Kuna soditud fassaadide pu-
hastamine on Tallinna linna 
heakorraeeskirja kohaselt kin-
nistu omaniku kohustus, on 
raske öelda, milline summa 
üldse Tallinnas puhastustöö-
deks kulub.

4400
eurot eraldas Tallinn tänavu Kesklinna valit-
susele soditud seinte puhastamiseks. 

Kui skandaalse Londoni grafitikunstniku Bank-

sy visandatud kunstiteos valmistab kinnisva-

raomanikele enamasti rõõmu, sest tänu teose-

le tõuseb kinnisvara väärtus, siis Eestis valmis-

tab kinnistute ja kinnisvaraobjektide omanike-

le grafiti peamiselt vaid peavalu.

Mustamäel asuva Kaja kultuurikeskuse juhata-
ja Pille Raudkivi sõnul on grafitiprobleem Tallin-
nas suur. Ja probleemiks pole mitte suured kaunid 
kunstiteosed, vaid ikka need kritseldused, kus kee-
gi kodanik X teist kodanikku Y tänavaslängis sõi-
mab. “Oi, nendega on meil küll probleem. Praegugi 
oleks meil vaja abi nende sodimiste puhastamisel,” 
ohkas  Raudkivi esimese hooga telefonis.

“Sel ajal, kui mina olen olnud Kajas tegev, on 
meil olnud kaks varianti. Üks on see, et Tallinna 
linn on hanke korras teinud mingi firmaga diili 
ja nemad on siis käinud ning survepesuga seinad 
puhtaks teinud. Teine variant on olnud see, et ko-
halik linnaosavalitsus värvib seinad lihtsalt üle,” 
rääkis Raudkivi. Ometi ilutseb Kaja kultuurikes-
kuse maja seinal ka üks suur kunstiteose mõõtmed 
võtnud grafiti, mida nad Raudkivi sõnul eemalda-
da ei raatsinud. “Jah, tagaseinas on meil tõesti sel-
line grafiti. Me ei eemaldanud seda sellepärast, et 

see on väga viisakas. Seda on isegi veidi paranda-
tud värviga,” lisas kultuurikeskuse juht, kelle sõ-
nul pole sündsate ja professionaalselt tehtud gra-
fitite tekitatud kahju nii suur.

“Tallinnas on just sodimisgrafiti probleem vä-
ga suur. Olen Mart Sanderiga selles osas nõus, et 
kui kätte saaks, siis ma ei teagi, mis teeks. (Mart 
Sander lubas kunagi meedias grafititegijad maha 
lüüa – toim). See sodimine on ikka väga kole,” lau-
sus Raudkivi. Tema sõnul peab umbes kolm kor-
da aastas selle probleemiga ikka tegelema. “Mui-
dugi aastad pole vennad, kuid nüüd me alles ke-
vadel tegime seinad korda ja suvega muutusime 
me jälle “rõõmsalt” värviliseks,” lisas Raudkivi 
nukral toonil.

Mõni aasta tagasi puutus ka Edelaraudtee kok-
ku grafitimeistritega, kes nende elektrirongide va-
guneid oma kunstiteostega märgistasid. Raudtee-
ettevõte palkas toona isegi turvamehed oma va-
guneid valvama, kuid asjata. Siis saadi grafititegi-
jad koos inimeste abiga kätte ja mõisteti isegi tin-
gimisi vangi. 

“Meie kogemus näitab, et grafititegijate näol on 
tegemist professionaalidega. Sel aastal oleme juba 
üle kümne sellekohase avalduse politseile edasta-
nud. Keskmiselt langeb üks meie rong korra kuus 
sellise vandalismiakti ohvriks,” märkis Elektri-
raudtee müügi- ja kommunikatsioonijuht Nor-
bert Kaareste, kelle sõnul maksab keskmiselt ühe 
vaguni külje grafitist puhastamine 500 eurot. “Pu-
hastada on vagunipinda võimalik vaid mõni kord, 
misjärel tuleb vagun saata juba ülevärvimisse. See 

LINNAPILT

Grafiti 
valmistab 
rõõmu 
asemel 
peavalu. 
Puhastamine 
on kallis lõbu

KULTUURI-

KESKUS Kaja 
jättis hoone 
tagaseinas 
oleva grafiti 
alles. FOTO: AND-

RAS KRALLA 

KAISA GABRAL
kaisa.gabral@aripaev.ee
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 Me ei ee-
maldanud 
seda sellepä-
rast, et see on 
väga viisa-
kas.
Kaja kultuurikeskuse juhataja 
Pille Raudkivi hoone tagasei-
nas oleva grafiti kohta

on aga mitu korda suurem kulu, ulatudes 8000 eu-
roni,” lisas ta.

Grafiti eemaldamine maksab 4–10 eurot ruut-

meetri kohta. Ettevõtte Multiprits juhatuse esi-
mehe Andres Valge sõnul eelmaldavad nad grafitit 
Torbo märgliivapritsi seadmega. Rohkem tuleb et-
te küll tavasodimisi ning linn ja linnaosad on ena-
masti need, kes tellivad suuremate joonistuste ee-
maldamist. “Eks me aeg-ajalt ikka eemaldame gra-
fiteid, kui linnavalitsused ja majaomanikud telli-
vad. Meie oleme teinud hinnaga 4,5 kuni 8 eurot 
ruutmeetri eest, millele lisandub käibemaks, kuid 
kõik oleneb ka sellest, kas objekt asub kõrgel ja ras-
kesti ligipääsetavas kohas, asukohast ühesõnaga,” 
rääkis Valge, kelle sõnul üritati viimati grafititest 
vabastada linna soovil Linnahalli.  

“Noh, seal oli ikka päris ilusaid joonistusi, kuid 
linnavalitsusest tuli käsk, et tuleb maha võtta. Ise 
arutasime omavahel veel, et pilt on ju ilus ja see te-
hakse sinna ju nagunii tagasi,” rääkis Valge, kelle 
hinnangul on nende firma varemgi eemaldanud 
seintelt tõelisi kunstiteoseid, kuid praegune olu-
kord Eestis grafitikunsti lihtsalt ei soosi.

Linnahallil oli grafiteid ligi 40 meetri ulatuses 
ning Valge sõnul olid inimesed nende loomiseks 
palju vaeva ja raha kulutanud. “Linnavalitsus mak-
sis meile umbes 2600 eurot eemaldamise eest. Lin-
nahall on muinsuskaitse all ja seinad on dolomii-
dist. Teised ettevõtted, kes kasutavad keemiat ja 
survepesu, nemad võivad pinna ära rikkuda. See 
kitsendas linna valikut tegija valimisel konkursi 

korras,” rääkis ettevõtja, kelle sõnul jäi Linnahalli 
juures pool tööd tegemata, sest linnal sai raha ot-
sa. “Meil paluti  just linnapoolne külg puhtaks te-
ha, et see turistidele kohe silma ei kargaks,” mul-
jetas ettevõtja naerdes.

“Osa grafiteid on tõesti ilusad, kuid on ka neid, 
kus on lihtsalt musta värviga midagi ilmetut krit-
seldatud. Ükskord paluti meil näiteks kultuuriki-
lomeetrilt Bin Ladeni grafiti eemaldada,” lisas Val-
ge. Tema sõnul jõuab tunniga eemaldada umbes 20 
ruutmeetri suuruse grafitipinna.

Looduslikud meetodid ei kahjusta aluspinda. 

Puhastusettevõte Sodablast OÜ juhi Mart Trükma-
ni sõnul tellitakse nendegi käest grafiti eemalda-
mise teenust. “Meie tehnoloogia sobib rohkem suu-
rematele pindadele, mitte väikestele 1–2ruutmeet-
ristele pindadele. Meie puhastame pinda seadme-
tega, mitte käsitsi. Ruutmeetri hind algab 6 eurost. 
Eesti keskmine hind on siiski kõrgem, meie konku-
rentidel, kes soodapritsiga puhastavad, algab hind 
10 eurost,” rääkis Trükman, kelle ettevõte kasutab  
looduslikke puhastusvahendeid, nagu soodaprits, 
sest see ei kahjusta grafiti all olevat pinda. Ettevõt-
ja sõnul on võimalik grafitit eemaldada ka liiva-
pritsiga, kuid see võib pinda kahjustada. 

Ka Trükmanil on tulnud ette selliseid juhtu-
meid, kus töö tellija ei soovigi kogu pinda puhas-
tada, vaid ainult ebatsensuurseid kritseldusi, kuid 
üldiselt on kogu temaatika Eestis selles osas veel 
n-ö avastamata maa ning tavaliselt grafitikunsti 
tänavapildis eriti näha ei soovita.

TAAVI KÖHLER
+372 56 299 181

LAAGRI MAKSIMARKETIS ÜÜRILE 
ANDA UUED KAUBANDUSPINNAD

TAAVI.KOHLER@UUSMAA.EE

Üürile anda
büroopinnad Tallinna Citys
suurusega alates 
15 m² kuni 750 m²
hind alates 3,20 €/m²

Rävala pst 8 
Tel: +372 52 490 90
e-post: rent@r8.ee

WWW.R8.EE

Sinu unistuste kontor Tallinna südames

SAKALA ÄRIMAJA

Lisainfo: +372 50 122 78 või +372 56 887 756

VÕTAME MÜÜKI 
KINNISVARA

Koolitatud maakler

Reelika Tammemäe
Tel 56 669 298, 641 0808
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 Karli Lambot: Eraettevõtjana on säärast 
vastutustundetut kuramaaži võimatu mõis-
ta.
ACE Logistics Group ASi nõukogu esimees kritiseeris eilses Äripäevas teravalt majandusminister 
Juhan Partsi tegevust energiatootmises ja muudes tema haldusala majandusharudes.

ÜKS KÜSIMUS 

Reedene Äripäev kirjutas Swedbanki solvunud 

klientidest, kes ei saanud väärtpaberitehingu-

teks piisavalt infot.

Milline on teie kogemuse põhjal 
Eesti parim pank?

H 
iina rahvusvaheline majan-

duslik mõju ja liidriks pürgimi-

ne tekitab vastuolulisi tundeid 

ning väljaütlemisi. Pole pal-
ju riike, kes võiks endale lubada 

äraütlemist kaupadest ning soodsatest tootmis- 
ja tööjõukuludest Hiinas, millele on majandus-
languse tulemusel lisandunud ka suuremahuli-
sed investeeringud ja laenud eelkõige eurotsooni 
ning arenevate majandustega riikidesse. Nii teki-
tab majanduslikult tugev Hiina läänes vastakaid 
tundeid ning riikide käitumises kasutatakse to-
peltstandardeid: retoorikas taunitakse demo-
kraatlike väärtuste mittejärgimist, aga majan-
duskoostööd peetakse ülioluliseks. 

Kui president Hu Jintao 10 aasta eest riigi juh-

timise üle võttis, oli Hiina veel suhteliselt vä-

heoluline tegelane maailmamajanduses. Hii-
na oli midagi müstilist – kinni oma suure müüri 
taga. Viimase dekaadi jooksul on hiinlased mit-
metel aladel erakordselt kiiresti arenenud ja ha-
kanud kaasa rääkima olulistes majanduspoliiti-
listes küsimustes. Pekingi olümpiamängude kor-
raldamine 2008. aastal andis Hiinale võimalu-
se näidata oma külalislahkust ning suutlikkust 
infrastruktuuri kiireks täiustamiseks. Viimas-
tel olümpiamängudel medalite edetabelis teisel 
kohal lõpetamine tõestas Hiina rahva üldist töö-
kust ja sihikindlust. Oma võimekuse demonst-
reerimise kõrval väljendab see ka nende siirast 
soovi oma rahvusvahelist mainet parandada. 

Ametlikult jätkab Hiina traditsioonilise polii-
tilise suunaga, hoides võimalikult madalat pro-
fiili ja eitades soovi võtta juhtiv positsioon USA 
kõrval. Hiina lükkas tagasi USA pakkumise luua 
“G2”, mis paneks kaks riiki maailma sõlmküsi-
mustes juhtivpositsioonile, tõenäoliselt liiga tu-
geva poliitilise sekkumise hirmus. Lisaks on Hii-
na püüdnud Rahvusvahelist Valuutafondi mõ-
jutada, et saada arenevatele majandustele suu-
remat esindatust, ning tugevdanud sidemeid ja 
koostööd BRICs majandusliku grupeeringuga. 

Hiljutisel APEC kohtumisel Venemaal Vladi-
vostokis kinnitasid kõik pooled pühendumist 
kaubanduse ja investeeringute soodustamiseks 
ja liberaliseerimiseks. Hiina välisinvesteeringuid 
vaadates ei saa välja lugeda kindlasuunalist suurt 
maailmavallutusplaani, nende investeeringud 
on globaalselt jaotunud suhteliselt ühenäoliselt, 
keskendudes oma suurte ressursivajaduste rahul-
damisele ning tulles vastu abipalvetele. 

 Hiina on olnud küllaltki jäik ning isepäine 
muutuste, eriti riigipiiri suhtes. Samas on põh-

KOLUMN

Praokil uksega kinnine Hiina 
just optimismiks eelkõige põlvkonnavahetuse 
tõttu nüüd, kui ohjade üleandmine on ukse ees. 

Kas majanduslik koostöö punase Hiinaga 
nõuab teatud väärtustest ja põhimõtetest taga-
nemist või on poliitika kõrvaline ning ettevõt-
te tasandil vähetähtis? Kas Hiina poliitika on see, 
mis takistab Eesti ettevõtteid tagasi turule sise-
nemast, või on see kartus suure turu ja võõra kul-
tuuri ees? Hiinas olles on kummaline mõista, 
kuidas seda riiki ja inimesi väljastpoolt nähakse. 

Kuidas aukartus ja ülalt alla vaatamine käib 
käsikäes. Hiinlased tunduvad vaatavat muud 
maailma pigem suure huviga, mitte hinnangu-
liselt. Hiina muutumisel avatumaks ja ka rikka-
maks on kasvanud kodanike ja ettevõtete hulk, 
kes kasutavad kõiki võimalusi, et läänemaail-
maga ühel võil teisel moel tutvust teha ning eel-
kõige osa saada kvaliteetsemast eluviisist. Hiina 
odavad plagiaattooted ei ole vaid suure rikastu-
mise lootuses toodetud, selle taga on massiline 
turunõudlus näha välja ja omada läänelikke asju. 

Hiinlaste kultuuriruumis pole edasitõukavaks 

jõuks niivõrd isiklikud sisemised püüdlused, 

kuivõrd edu kaudu tuua austust oma perele, 

kollektiivile ja riigile. Kandes läänelikke riideid, 
sisustades kodusid 90% ulatuses IKEA toodete-
ga (valikute puudumisel), õppides inglise keelt – 
ja võimalusel välismaal –, püütakse olla tõeliselt 
osa rahvusvahelisest kultuuriruumist, tunda end 
võrdväärsena. Hiina ja hiinlased on tõestanud 
oma kohanemisvõimet tugeva majanduse ja rah-
vusvahelise eduga. Nad on avanud end mitmeta-
sandilise koostööle ning võtavad ülekaalu tipp-
ülikoolides ja teaduskeskustes üle maailma ning 
rikkamate ettevõtete ja isikute edetabelites. 

Kas meie suudame piisavalt kiiresti kohane-
da ning rahvusvaheliste arengutega kaasa min-
na ja mitte vaadata hiinlasi kui odavat tööjõudu 
kummalise keele ja kultuuriga? Liiga suure rah-
vastiku ja turuga, et isegi vaevuda üritamast se-
da mõista või sellega suhteid luua? Hiina kultuur 
on kollektiivile suunatud kultuur ning endisel 
Nõukogude Liidu liikmel peaks olema eelis selle 
mõistmisel ning koostöö arendamisel.

 Kui kinnine Hiina on riigina või turuna, on 
vaatenurga küsimus. Hiina rahvuslik arengu- ja 
reformiagentuur kinnitas kümned mitmeeta-
pilised arenguprojektid maanteede, sadamate, 
raudteede ja kanalisatsioonivõrkude loomiseks 
koguväärtusega umbes 127 miljardit USA dolla-
rit. Jah, Eestisse nad ise ei sõida koostööpartne-
reid otsima ja kui nende uks võib kinni tunduda, 
tuleb ainult lähemale tulla ja koputada.

 
Kui kinni-
ne Hiina on 
riigina või 
turuna, on 
vaatenurga 
küsimus. 

LIIS SIBRITS
Äripäeva kaasautor Pekingis

REPLIIK

Hea ja halb politseinik arstide streigis 
Äsja lõppenud meedikute 

streik tõi silme ette hea ja hal-

va politseiniku võrdluse. Po-
litseifilmides töötleb kahtlus-
aluseid algul eriti halb võmm, 
ja kui olukord näib lootusetu, 
astub mängu hea politseinik, 
kes paljalt parema suhtumisega 
saavutab vajaliku.

Arstide vaatevinklist püsis 
sotsiaalminister Hanno Pevkur 
kõigi streiginädalate vältel pil-
dil antikangelasena. Tegelikult 
oli ta varem saavutanud arst-
konna hulgas üsnagi hea mai-
ne. Näis, et streigiaeg kulutas 
sealt paljugi maha.  

Kolmandal streiginädalal 
toodi mängu esimene “hea po-
litseinik”, riiklik lepitaja Henn 
Pärn, kes kahjuks tulemust ei 
saavutanud. Streikivad arstid 
lihtsalt ignoneerisid teda. Pärn 
astus kaadrisse nädala algul 
sõbraliku sõnumiga “Võtame 
hirmud maha!”, aga reedeks te-
da enam pildil polnudki.   

Prints valgel hobusel. Viima-
sel streiginädalal  saabus oota-
matult ja jõuliselt tegelik “hea 
politseinik”: riigikogu sot-
siaalkomisjoni esimees Mar-
gus Tsahkna. Ta lubas lahkelt 

mõistmist, koostööd ja mõis-
tagi rahalist katet otse riigiko-
gust, rabades oma sõnumite-
ga ilmselt ka arste. “Ta tuli na-
gu prints valgel hobusel,” mär-
kis üks streigi liidritest selle 
kohta huumoriga. Raske öelda, 
kas see oli teadlik või sattumisi 
juhtunud poliitiline avantüür, 
kuid tulemuse see tõi. Streik 
on vähemalt ajutiselt peatatud. 
Tsahknalt aga ootavad arstid 
kahe nädala jooksul tegusid:  
võluda juba menetlusprotses-
si jõudnud riigieelarvest  välja 
vajalikud summad residentide 
töötasu suurendamiseks. 

KADI HEINSALU
Meditsiiniuudiste peatoimetaja

Margus Tsahknalt 
ootavad arstid kahe 
nädala jooksul tegu-
sid.

Meil on partneriks juba aastaid olnud Swed-

bank. Oleme pikalt olnud nende klient ja koos-
töö on olnud mõlemale poolele kasulik. Ei ole 
põhjust olnud panka vahetada. 

Üheselt on ju sellele väga raske vastata. Ütle-
me nii, et kui ma ettevõtte kogemuse baasilt üt-
leksin, siis Nordea. Olime aastaid SEB klient, aga 
kui asjad läksid halvemaks, siis SEB hakkas mei-
le esitama nõudmisi, mis tundusid ebareaalsed. 
Ehk nii-öelda aruandlus läks väga tihedaks. Kui 
me võtsime alternatiivpakkumisi päris mitmest 
kohast ja ütlesime, et teised nii ei arva nagu teie, 
ja nad arvasid ikka samamoodi edasi, siis läksi-
me Nordeasse.
 

Swedbank, sest ma olen saanud sealt head tee-

nust eraisikuna, kasutan ka Nordeat ja LHVd 

mingiteks toodeteks. Väikeettevõtete suhtes ar-
velduspangana on Swedbank olnud ka hea, aga 
teiste teenuste poole pealt oleme mitut teist pan-
ka kasutanud. Siis on olnud veel DNB meile väga 
hea partner.
 

INGVAR KADASTU, 
ASi Mivar juht

KAIDO MAISVEE, 
ASi Lasita Maja juhatuse esimees

PRIIT PÕLDOJA, 
endise Hansapanga juht, ettevõtja

LUGEJA ARVAB

 Estonian Airiga on sama mis Ees-
ti krooniga. Oleme emotsionaalselt 
seotud ja loodame, et saab olema 
kasumlik ja ärimudelit muuta ei 
julge. Seega jäämegi maksumaksja 
raha sisse tampima ja endale põh-
jendusi välja mõtlema, et see on 
oluline meie riigile jne. Ei ole oma-
mine oluline!
Kommentaar artiklile “Atonen: ostame vajalikud 
lennuühendused sisse”.
LOE WWW.ARIPAEV.EE

ÄRILAUSE
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Praegu Eestis kinnisvara-

maakleritel sisuliselt tarbija-

te ees kohustused puuduvad. 

Registreerimist äri- ega majan-
dustegevuse registris ei kont-
rolli keegi. Seadusest ega muu-
dest õigusaktidest tulenevaid 
kohustusi praktiliselt pole ning 
järelevalvet keegi ei tee. Tundub 
uskumatuna, seda eriti kui ar-
vestada, et kinnisvaraturg, kus 
tegutsetakse, moodustab ligi 
veerandi Eesti riigi eelarvest.

On tavaline, et kui käime 
kellegagi kohut, palkame en-
nast esindama advokaadi, kellel 
vastavad oskused ja kvalifikat-
sioon. Kui läheme arsti juurde, 
eeldame, et arst on läbinud kut-
sega kaasneva aastatepikkuse 
õppe. Kui soovime hakata autot 
juhtima, ei saa meist enne auto-
juhti, kui oleme sooritanud ek-
sami ja saanud juhiloa. 

Maakleritega on aga lood tei-

sed. Eestis saab põhimõtteliselt 
igaüks öelda, et ta on kinnisva-
ramaakler, ja kontrollida seda 
pole kusagilt. Samuti võib Ees-
tis kinnisvaramaaklerina tööd 
alustada igaüks, sõltumata ha-
ridusest ja kogemusest.

Seejuures maaklereid, kes 
vahendavad suuri rahalisi te-

KOMMENTAAR

Kinnisvaraturul kehtivad 
puudulikud mängureeglid

Arstid teenivad Soomes kesk-

miselt 6700 eurot kuus. See 
on ka Soome mõistes suur palk. 
Näiteks õpetaja keskmine on 
3000, bussijuhil 2000 eurot. 
Hoolimata sellest on ka Soomes 
arste väga raske tervisekeskus-
tesse tööle meelitada, sest alati 
on kuskil keegi, kes lubab roh-
kem.

Tervisekeskusest lahkumise 
põhjusena tuuakse esile mitte 
palka, vaid pigem töö pingeli-
sust ja liiga suurt vastutust. 

Kaadrivoolavus on suur, pal-
jud arstide kohad on täitmata. 
Tervisekeskusesse tööle minnes 
leiab arst end sageli olukorrast, 
kus tal pole ühtegi vanemat 
kolleegi, kellelt nõu küsida, sest 
ka teised arstid on tulnud töö-
le alles paar kuud tagasi ja pole 
uude kohta jõudnud veel täieli-
kult sisse elada.

Üldarsti teenuse kättesaada-
vuse eest vastutab Soomes ko-
halik omavalitsus. Kui tervise-
keskuse arstide kohad on täit-
mata, ei jää omavalitsusel üle 
muud, kui osta vajalik teenus 
sisse mõnelt vahendusfirmalt. 

KOMMENTAAR

Soome piiramatu palgatõus 
ajab arstid lihtsalt hulluks

INGMAR SAKSING
LVM Kinnisvara

RAIN OTS
Tampere ülikooli doktorant, kaasautor Soomes

Alati jääb võimalus, et 
kusagil võiks ju veelgi 
rohkem teenida.

Põhimõtteliselt saab 
igaüks öelda, et ta on 
kinnisvaramaakler.

maaklereid, ka neid, kes ei ole 
veel kutseeksami sooritamiseks 
vajalikku kaht aastat töötanud. 
Eesmärgiks, et tarbijal tekiks 
võimalus kontrollida, kas tege-
mist on maakleriga või mitte. 

Näiteks Rootsis tuleb maak-
leril läbida õppeprogramm, 
mis vastab bakalaureuseõppe 
tasemele, registreerida tegevus 
kinnisvaramaaklerite registris, 
tasuda selle eest iga aasta 180 
eurot maksu ja dokumentee-
rida iga müüdava või üüritava 
kinnisvaraga seotud protsessi. 

2010. aastal jõustus Euroopa 

Liidus kinnisvaramaaklerite 

teenuste standard. Eestikeelse-
na tänavu novembrist. See an-
nab tarbijale kindluse pöördu-
da Eesti kinnisvaraturul kin-
nisvaramaakleritega seotud 
probleemide, vaidluste ja ka 
kohtuotsuste puhul oma õigus-
te kaitseks tarbijakaitseameti 
poole. Kvaliteeditaseme hinda-
misel hakkab tarbijakaitseamet 
lähtuma just eelkõige nimeta-
tud standardist. Samuti muu-
dab standard teenuse kliendile 
läbinähtavamaks – see sätestab, 
kes mida ja mille eest pakub ja 
milliseid teenuseid maaklerit 
oodata võib.

hinguid, kellelt ostetakse kin-
nisvara, ei ole ka majanduste-
gevuse registris. Klient on se-
gases olukorras, sest tal on üs-
na keeruline saada teada, kes 
on maakler ja kes mitte. Teadli-
ku kliendi puhul on üheks va-
riandiks küsida maaklerilt en-
ne tema palkamist kutsetun-
nistuse olemasolu, kuid palju 
see olukorda ei lahenda – Eestis 
on hinnanguliselt 2000 kinnis-
varamaaklerit, kehtivaid kut-
setunnistusi on välja antud 138. 

Teatud kindlustunde tagab 
pöördumine tunnustatud kin-
nisvarafirma poole. Kinnisva-
ramaaklerite koja ettepanek 
on hakata registreerima kõiki 

Nii istutataksegi tervisekesku-
se arstikabinetti renditöötaja. 
Heal juhul –  või halvimal, kui-
das võtta – on selleks sama arst, 
kes alles hiljuti oma ametiko-
halt samas tervisekeskuses lah-
kus. Vahendusfirma jaoks ei ole 
probleem pakkuda arstile 2–5 
korda kõrgemat palka. Muidugi 
maksab arve lõpuks sundseisu 
sattunud omavalitsus.

Renditöötaja staatus on ars-

ti jaoks mugav. Palk on n-ö pä-
riskohaga töötava arsti omast 

kordi suurem, samas tööpin-
ge ja vastutus on oluliselt väik-
sem: keegi ei saa eeldada põh-
jaliku raviplaani koostamist 
või kritiseerida ravi tulemuslik-
kust, kui sind on palgatud tööle 
vaid paariks kuuks. Kui patsient 
peaks kunagi sama murega 
naasma, on arst jõudnud lah-
kuda uude ajutisse töökohta. 

Arsti asendavale ajutise-
le renditöötajale ei kipu ka 
patsiendid tõsisemaid häda-
sid kurtma. Seetõttu pole ime, 
et arst suudab renditöötajana 
päevas vastu võtta mitu korda 
enam patsiente kui varem sa-
mas kohas püsikohal töötades.

Võimalus nõuda oma töö 
eest piiramatult üha suuremat 
tasu ei tekita inimeses rahulolu 
ega tähenda ka automaatselt 
paremat elukvaliteeti. Sest alati 
jääb võimalus, et kusagil võiks 
ju veelgi rohkem teenida. Pidev 
rahulolematus tekitab stressi ja 
pidev pingeseisund ja ebakind-
lus ajab inimese lõpuks hul-
luks. Kes aga aitaks arste, kui 
kõik arstid niimoodi ahnuse ja 
mõttetuse nõiaringi satuvad?

Äriteenused reklaam

TEL 667 0105, reklaam@aripaev.ee

LUGEJA LEMMIKUD www.aripaev.ee
SWEDI VASTU KOHTUSSE. Aasta alguses 
toimunud Bank of Georgia aktsiate vahe-
tus Londoni börsil jättis panka investeeri-
nud Swedbanki kliendid raskesse seisu – 
pank neile vahetuspakkumise kohta infot 
ei andnud. Osa kahjukannatajaid plaanib 
panga vastu kohtusse minna. 
SÕÕRUMAA: MEIKAR TULNUKS ESMALT 

KINNI PANNA. Reformierakonna varjatud 

rahastamise avalikustanud Silver Meikar 
tulnuks kõigepealt kinni panna, usub tur-
vaettevõtja Urmas Sõõrumaa.
SOTSID: TALLINN MÜÜB 300 KORTERIT VÕI-

LEIVAHINNAGA. Keskerakondlik Tallinna 
linnavalitsus on sotside teatel alustanud 
enam kui 300 linnale kuuluva korteri ot-
sustuskorras müüki üürnikele turuhin-
nast kuni poole odavamalt.

Kuidas leida müügitalente?
l

Soodushind 169 eurot +km, tavahind 199 eurot +km
Programm ja registreerimine www.bestsales.ee, 
Info: aira.tammemae@aripaev.ee, telefon 502 5548

10.00–10.45  Kuidas leida massist säravad silmad? 
 Koolitaja ja konsultant ALAR OJASTU
10.45–11.20  Millist palka ootavad müügitalendid? Fontese tasutiimi juht IRJA RAE
11.20–12.00  Milline tööpakkumine müüb? CV Keskuse värbamiskonsultant RENITA KÄSPER
12.00–13.00  Lõuna
13.00–13.45  Kuidas müügitalent intervjuul ära tunda? Minu Kohv OÜ juht TÕNIS KUSMIN
13.45–14.45  Praktikute 3 lugu müügitalentide värbamisest

TRIINU PRAKS Elisa Eestist arvab, et töövestlus  
  ei näita, kas inimene hakkab müüma või mitte

 
MOONIKA KIOP

MAGNUS VAHT Starmanist

15.30–15.45  Vestlusring ja seminari kokkuvõte

13. novembril hotellis Meriton

Majandustarkvara RAPID

UUDNE JA SOODNE!
telefon 635 6660 • rapid@tttarkvara.ee

www.tttarkvara.ee

• 
• Akende pesemine
• Korteriühistu teenuspakett
• Suur- ja süvapuhastused

Hoolduskoristus

SUURES KOGUSES 
KVALITEETSET

KONTORIMÖÖBLIT!

www.                     .ee

KONTORIMÖÖ

Tähetorni 21j, Tallinn
Tel 552 6608

MARTELA 
RULOOKAPP

45 € 
(sisaldab km)

KAARDID 
ENNUSTAVAD

Tel 900 1727 • 24 h
Hind 1,09 €/min

Sooduspakkumine: www.ennustus.ee
Kätelt ennustamine veebis: 

www.hiromantia.eu

AUTENTE
VALMIS OSAÜHINGUD

RAAMATUPIDAMISTEENUSED
MUUDATUSED ÄRIREGISTRIS
Tallinnas Jõe 2, II korrus • Tel 660 1760

Tartus Ülikooli 4-9 • Tel 734 9966
www.autente.ee            info@autente.ee

Endla 6, Tallinn 10149
Telefon: 6659585

www.kaanon.ee

Hindamised

Ostame kinnisvara
Tel. 53 488 966, tehing@kaanon.ee

Riia 24, Tartu 51010
Telefon: 7350850

Harju- ja Tartumaal

(kõikidele pankadele,
s.h. finantsaruandluseks)

Võtame müüki
kinnisvara, konsultatsioon tasuta
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16 INVESTOR TÕUSJA
Kohvimüüja näitas ooda-
tust palju ilusamaid kvar-
taalseid tulemusi.

LANGEJA
Alcatel-Lucenti aktsia on 
kukkunud praeguseks aas-
tasse 1989.

ROMET KREEK
romet.kreek@aripaev.ee 2%

ehk 13,3 miljoni 
 euroni kasvas Eksp-
ress Grupi käive 
kolmandas kvartalis 
mullusega võrreldes. 
Puhaskasum kasvas 
123%, 263 000 euroni. 
Swedbank ootas 260 
000, LHV 400 000 
euro suurust puhas-
kasumit.

Starbucks
51,51 USD
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-6,67% �+10,48% �

Ekspress Grupi rahamasin Printall töötab täis-

tuuridel. Ekspress Grupp arutab, kas investeeri-
da trükikoja tootmisvõimsuse kasvu, kuna käibe 
kasvu on täistuuridel tööga raske hoida.

Isegi kui lugejate kolimine paberlehest veebi 
ja digilehte võiks jätta tulevikus augu Eesti trüki-
teenuste tarbimisse, ei ole seda trükiteenuste eks-
pordiga keeruline täita.

“Ekspordi osakaal Printalli käibes kasvab ko-
gu aeg,” tõdes Ekspress Grupi juhatuse esimees 
Gunnar Kobin enne kolmanda kvartali tulemus-
te avaldamist. “Kui ühel päeval Ekspress Grupp 
enam trükiteenust ei vaja, siis on sisuliselt 85–90 
protsenti tootmisest eksport. Printalli osakaal 
eksporditurgudel on igas riigis vähem kui 5 prot-
senti, mistõttu on nendel turgudel kõvasti kas-
vuruumi.”

Kobin ütles, et ettevõte on praegu just trüki-
tööstuse investeeringut otsustamas. “Muidugi 

on investeeringute tegemine riskantne, kuid kü-
simus on, kuidas neid riske maandada, ja ma ar-
van, et kui me teeme otsuse tootmisvõimsust 
suurendada, siis me teeme selle minimaalse või-
maliku riskiga. Arusaadavalt ei saa ma sellest en-
ne pikemalt rääkida, kui me sellise otsuse teinud 
oleme, kui me peaks selle tegema,” lisas ta börsi-
reeglitele viidates.

Teise kvartali kohta kirjutas ettevõte börsitea-
tes, et trükiteenuste segmendis on jätkunud tava-
pärane majandustegevus ettevõtte seniste toot-
misvõimsuste piires. Varasematel aastatel näh-
tud suurt käibe kasvu ettevõte piiratud tootmis-
võimsuste tõttu saavutada ei suuda, tähelepanu 
pööratakse eelkõige tootmisaukude täitmisele.

Kolmandas kvartalis kasvas trükiteenuste käi-
ve 2 protsenti, 6,26 miljonile eurole, millega on 
trükkimine Ekspress Grupi suurima käibega se-
gment. EBITDA kasum vähenes 8 protsenti, 1,31 
miljonile eurole. Ekspress Grupp ongi Printalli 
nägu. Võrdluseks online-meedia EBITDA oli 0,208 
miljonit eurot ja perioodikal 0,182 miljonit eu-
rot. 

“Jätkuv sisendite kallinemine mõjutab EBIT-
DAd, kuid marginaal püsib endiselt kõrge,” kirju-
tas ettevõte börsiteates kolmanda kvartali kohta. 

TULEMUSED

Printall 
veab. 

Digileht 
on tulevik

  Tulemused
Suve lõpp kolmandat aastat 
sarnasel tasemel

ALLIKAS: EKSPRESS GRUPP
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  RAHA reklaam

NUMBER

7,9
protsendini tõusis oktoobris USA töötuse määr, 
kerkides septembriga 0,1 protsendipunkti. Tegu 
on poliitiliselt olulise numbriga enne homseid 
presidendivalimisi USAs.

ELEKTER
Elektri hind on aktsiaturgudest 
tunduvalt püsimatum.

VALUUTA
Euroala kriis kogub tuure, euro 
langeb.

INTRESS
Euroopa Keskpanga baasint-
ressimäärade langetamine 
surub Euribori alla.

Nord Pool Eesti
35,34
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EUR/USD
1,2850

Euribor 6 kuud
0,385%
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  VALUUTA Euroopa Keskpank

EUR/SEK   

8,5955
EUR/RUB   

40,3150

  BÖRSIKAUBAD

  BÖRS 

Allikas: Bloomberg, kella 17 seisuga

Tallinn 02.11

aktsia sulgemis-
hind, EUR

muutus
eelm, %

käive,
EUR

P/E ROE P/B divid.
tootlus

Vilnius 02.11

aktsia sulgemis-
hind, EUR

muutus
eelm, %

P/E P/B divid.
tootlus

Helsingi 02.11

aktsia
hind, EUR

muutus
eelm, %

P/E P/B divid.
tootlus

P/E arvutatud viimase nelja kvartali vahearuande (kui on olemas, siis rahvusvahelise raamatupidamis standardi (IAS) 
kohase) konsolideeritud puhaskasumi põhjal

Austraalia dollar AUD 1,2374

Bulgaaria leev BGN 1,9558

Hiina jüaan CNY 8,0205

Hongkongi dollar HKD 9,9589

India ruupia INR 69,1470

Jaapani jeen JPY 103,5500

Kanada dollar CAD 1,2783

Korea won KRW 1402,5800

Leedu litt LTL 3,4528

Läti latt LVL 0,6962

Norra kroon NOK 7,3305

Poola zlott PLN 4,1088

Nafta IPE, bbl 107,83

Nafta NYMEX, bbl 85,78

Mootoribensiin, t 952,00

Diislikütus, t 984,50

Kerge kütteõli, t 944,50

Masuut (1% väävel), t 613,00

Maagaas Henry Hub, btu, USD 3,616

 

 

 

Kohv NYBOT, USc/nael 153,80

Valge suhkur NYSE LIFFE, USD/t 536,00

Kakao NYBOT, USD/t 2435,00

Nisu NYSE LIFFE, USD/t 210,00

Rapsiseemned NYSE LIFFE Pariis 481

Rumeenia leu RON 4,5275

Rootsi kroon SEK 8,5955

Singapuri dollar SGD 1,5707

Suurbritannia nael GBP 0,8016

Šveitsi frank CHF 1,2073

Taani kroon DKK 7,4596

Tai baat THB 39,5140

Tšehhi kroon CZK 25,2320

Türgi liir TRY 2,2975

Ungari forint HUF 281,4200

USA dollar USD 1,2850

Venemaa rubla RUB 40,3150

nael = 453,59 g

Arco Vara 1,710 -2,29 3 726 - -13,0%  0,36     0,0%

Baltika 0,522 -6,12 8 078 - -41,9%  2,15     0,0%

Ekspress Grupp 1,030 0,00 27 28,7 2,7%  0,77     0,0%

Harju Elekter 2,460 1,23 30 715 11,5 8,4%  0,96     2,8%

Järvevana  0,500 1,01 1 375 - -0,1%  0,60     0,0%

Merko Ehitus 5,700 -1,72 13 056 - -4,3%  0,91     0,0%

Nordecon 1,180 0,85 2 099 - -8,8%  1,30     0,0%

Olympic EG 1,560 -1,27 83 367 12,1 25,0%  3,02     6,4%

Premia Foods 0,645 -3,44 5 277 580,2 0,1%  0,63     17,1%

Silvano FG 3,200 -0,62 378 485 12,1 18,1%  2,19     0,0%

Tallink Grupp 0,685 0,00 450 307 8,5 7,7%  0,65     0,0%

Tln Kaubamaja 5,480 -1,26 21 227 10,4 16,4%  1,71     6,4%

Tallinna Vesi 9,340 0,54 13 412 8,6 31,2%  2,69     9,0%

Trigon PD 0,316 0,00 0 - -75,6%  0,62     0,0%

Skano Group 1,300 2,36 6 416 2,9 26,6%  0,78     0,0%

       

Kütused 02.11 Värvilised metallid 01.11
USD/t 

Apranga 2,12 -1,40 - 3,5 5,0

City Service 1,750 -1,13 6,8 1,1 13,1

Invalda 1,990 2,58 - 0,9 -

Linas Agro 0,560 -0,71 3,5 1,2 -

Snaige 0,534 2,69 - 2,1 -

TEO LT (Telekomas) 0,678 0,15 11,3 1,9 8,5

Elisa Comm. 16,68 0,24 12,1 3,3 7,8

Finnair 2,21 0,91 - 0,4 -

Fortum 14,66 0,62 10,6 1,3 -

Neste Oil 9,63 -2,97 - 1,0 3,6

Nokia 2,18 0,65 - 1,0 9,2

PKC Group 14,04 -0,14 10,0 1,9 4,3

Stockmann 14,55 1,11 20,4 1,3 3,4

Stora Enso 5,01 1,48 12,4 0,7 -

UPM Kymmene 8,46 1,02 13,2 0,6 7,1

YIT 15,50 0,78 11,8 2,0 4,5

kursid on päeva jooksul korrigeeritavad  * maks 1999 eurot  ** juriidiline isik ***avades tähtajalise hoiuse 
internetipangas, on intressimäär kuni 0,10% kõrgem (3) personaalpang. klientidele (4) kontoris (6) internetipanga 
tähtajalistele hoiustele (7)  päevalõpu kontojäägilt;  (9) juriidilisele isikule/ eraisikule (10) LHV Pangal minimaalselt jäägilt 
**** 2- ja 3aastaste hoiuste intressimäärade tutvumiseks kontakteeruge pangaga

SEB Tornimäe 2, Tallinn, tel 665 5100
SWEDBANK Liivalaia 8, Tallinn, 
tel (24h) 631 0310, e-post: info@swedbank.ee
TALLINNA ÄRIPANK Vana-Viru 7, Tallinn, 
tel 668 8088, faks 668 8089
NORDEA PANK Liivalaia 45/47, Tallinn, 
tel 628 3300, faks 628 3201 
e-post: tallinn@nordea.com
SAMPO PANK Narva mnt 11, Tallinn, 
tel (24h) 680 0800, e-post: info@sampo-
pank.ee, 
CITADELE PANK Roosikrantsi 2, Tallinn, 
tel 770 0000, faks 770 0001, e-post: info@
citadele.ee
BIGBANK Rüütli 23, Tartu, tel 1333, 

faks 737 7582, e-post: bigbank@bigbank.ee, 
www.bigbank.ee
VERSOBANK Pärnu mnt 12, Tallinn, 
tel 680 2500, faks 680 2501
BANK DNB Tartu mnt 10, Tallinn, 
tel 686 8500, faks 686 8501, 
e-post: info@dnb.ee, www.dnb.ee 
AS UNICREDIT BANK EESTI FILIAAL Liivalaia 13, 
Tallinn, tel 668 8300, www.unicreditbank.ee, 
e-post: kliendiinfo@unicreditgroup.ee
LHV PANK Tartu mnt.2, 
tel. 680 0400, fax 680 0402, 
e-post: lhv@lhv.ee, www.lhv.ee
EESTI KREDIIDIPANK Narva mnt 4, Tallinn,
tel 669 0941, faks 661 6037

Pankade kontaktandmed

Kommertspankade intressitooted
jooksev hoius %

pank keskmiselt
kuu jäägilt

kuu
püsijäägilt

tähtajaline hoius %

1 kuu 2 kuud 3 kuud 6 kuud 9 kuud 1 aasta 2 aastat 3 aastat min summa

tähtajaline hoius %, USD

pank 1 kuu 2 kuud 3 kuud 6 kuud 9 kuud 1 aasta min summa

Alumiinium LME 1932,5

Vask LME 7815,5

Plii LME 2110

Nikkel LME 16395

Tina LME 20445

Tsink LME 1889

 

 

 

 

Kuld COMEX 1684,85

Plaatina NYMEX 1545,25

Pallaadium NYMEX 602,50

Hõbe COMEX 31,28

Põllumajandus 02.11 Väärismetallid 02.11
USD/unts, unts = 31,105 g

Sampo Pank**** 0,01 0,01** 0, 01 0,10 0,20 0,35 0,40 0,50                Kontakteeruge pangaga    65/300(4)

Swedbank*** 0,01 (7) - - - 0,06 0,16 0,26 0,36 0,46 0,56 190

Swedbank*** 0,01 (7)  0,05 0,05 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 6000

Tallinna Äripank    0,05 0,15 0,20 0,40 0,60 0,90 1,20 1,30 - 200

Tallinna Äripank (3)    0,05 0,35 0,40 0,60 0,85 1,15 1,50 1,60 - 200

Nordea Pank  0,10  0,15 0,20 0,25 0,55 0,65 0,80 - - 320

Citadele Pank                                           -     - 0,10 - 0,40 0,60 0,70 1,20 1,30 1,30 150

Versobank 0,05 0,10 0,70 0,80 0,90 1,20 1,40 1,60 1,90 2,40 350 

DNB 0,25 (7) - 0,50 - 0,70 0,90 1,05 1,20 1,30 1,40 300

UniCredit Bank 0,10 (9) - 0,60 0,70 0,75 0,90 1,15 1,40 - - 300/3000 (9)

SEB 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,15 0,20 0,40 0,40 0,70 100***

LHV Pank 0,20 (10)  0,70 0,80 0,90 1,20 1,20 1,20 - - 500

Krediidipank - 0,01 0,15 0,25 0,30 0,55 0,75 1,00 1,20 1,20 100/200(4)

BIGBANK   - 0,30 0,35 0,40 0,60 0,60 1,30 1,70 2,00         300-1500

BIGBANK - - - - - 0,60 0,60 1,30 1,70 2,00 1500-30 000

BIGBANK - - - - - 0,65 0,65 1,35 1,75 2,05 üle 30 000

Sampo Pank 0,15 0,25 0,25 0,55 0,60 0,75 

Swedbank - - 0,15 0,35 0,55 0,80 250

Swedbank 0,10 0,15 0,20 0,40 0,60 0,80 8400

Tallinna Äripank  0,15 0,25 0,35 0,65 0,80 0,95 200

Citadele Pank 0,10 - 0,40 0,60 0,70 1,20 200

Versobank 0,40 0,50 0,70 1,00 1,20 1,50 500

DNB  0,25 - 0,35 0,60 0,90 1,20 300

UniCredit Bank 0,25 0,30 0,35 0,50 0,70 1,00  300/3000(9)

SEB 0,05 0,05 0,10 0,35 0,55 0,70 200

LHV Pank 0,40 0,50 0,70 0,90 1,10 1,20 700

Krediidipank 0,15 0,20 0,30 0,55 0,70 0,90 100/200 (4) 

 
Kui ühel päeval Eks-
press Grupp enam 
trükiteenust ei vaja, 
siis on sisuliselt 85–90 
protsenti tootmisest 
eksport.
Ekspress Grupi juhi Gunnar 
Kobini sõnul saab trükikoda 
Printall järjest enam tellimusi 
välisriikidest.

 

 

bbn.ee

Eelmise aasta kolmanda kvartali võrdlusbaas oli 
kõrge seoses kliendi pikemaajalisest paberikok-
kuhoiust tekkinud säästu jagamisest saadud tulu 
tõttu. Kasvu veab endiselt eksport. 

Usk digilehte. “Meie arusaam on üheselt selli-
ne, et paberlehe asendumine digilehega on para-
tamatu protsess,” jätkas Kobin. “Millised on tar-
bija kasutusharjumised, on praegu veel vara rää-
kida, kuna meie oskusteave on vaevalt 2,5 aastat 
pikk. Küll aga usume me, et see on tuleviku mee-
dia tarbimise mudel ja sealjuures majanduslikult 
efektiivne. Kuid tõesti, praegu tuleb sellesse tule-
vikku veel investeerida nii kuludesse kui ka teh-
noloogilisse arengusse.”

Kolmandas kvartalis refinantseeriti senised 
laenukohustused uute sündikaatlaenudega, mis 
tulevad SEBst ja Nordeast. Tehingu tulemuse-
na säästab Ekspress Grupp aastas olulisel määral 
intressikuludelt ja see jätab enam vaba raha, mi-
da on võimalik investeeringutesse suunata.

LHV oli enne tulemuste avaldamist andnud 
aktsiale ostusoovituse 1,60–1,75eurose õiglase 
väärtuse vahemikuga. Swedbank soovitas aktsiat 
tugevalt osta ja hinnasiht oli 1,40 eurot.

EKSPRESS Gruppi kuuluv Prin-
talli trükoda töötab tippajal 
täisvõimsusel. FOTO: ANDRAS 

KRALLA

  Kommentaar
Tulemus tervikuna 
oodatust parem
IGOR RÕTOV,
Äripäeva peadirektor

Hea mulje jätab Eesti Ajaleh-

tede (Eesti Ekspress pluss 

Maaleht) koondtulemus. Ülla-
tav on Õhtulehe käibe ja kasu-
mi kasv. Firmale on väga tähtis, 
et trükikoja kasum püsib väga 
heal tasemel. Muret võiks teha 
Delfi Eesti väike kasv ja kasum. 
Samas juba pikka aega kestnud 
rahapõletamine Ukrainas võiks 
panna aktsionäri kukalt kratsi-
ma. Delfi Leedu on seevastu aga 
väga võimas. 

Mõtlemana paneb Ajakirja-
de Kirjastuse kukkumine kor-
ralikku kahjumisse. Kummali-
ne on, et juhatuse kommentaa-
ris pole kirjeldatud digiprojek-
tide (tahvelarvuti, mobiil ja e-
ajaleht) arengut.



toimetaja Romet Kreek, tel 667 0192, e-post turud@aripaev.ee
reklaamiosakond, tel 667 0105, e-post reklaam@aripaev.ee
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  FONDID reklaam

Avaron Asset Management 01.11
ost müük NAV riski-

aste
% aasta
algusest

tootlus (p.a) % fondi maht

12 kuud 3 aastat 5 aastat

LHV Varahaldus   01.11
ost müük NAV riski-

aste
% aasta
algusest

tootlus (p.a) % fondi maht

12 kuud 3 aastat 5 aastat
Pensionifond L, EUR 1,33 1,34 1,34 2,05 11,71 8,62 6,76 2,90 137 465 186

Pensionifond M, EUR 1,07 1,08 1,08 1,37 10,23 7,92 6,38 4,94 21 140 834

Pensionifond S, EUR 1,15 1,17 1,17 0,81 8,01 6,44 5,77 7,38 31 711 178

Pensionifond XL, EUR 1,12 1,13 1,13 2,24 11,98 8,65 6,06 2,46 33 435 460

Pensionifond XS, EUR 1,07 1,08 1,08 0,75 8,26 7,05 6,19 7,09 7 618 187

Täiendav Pensionifond, EUR 1,23 1,25 1,25 8,02 12,10 7,92 6,66 0,02 4 213 410

         

LHV Pärsia Lahe Fond A, EUR 8,14 8,22 8,22 13,16  12,43      12,69      7,25      -      - 

LHV Pärsia Lahe Fond B, EUR 5,20 5,25 5,25 13,23  12,43      12,67      7,25      -     3 820 651

LHV Maailma Aktsiad Fond A, EUR 7,80 7,88 7,88 15,11  8,55      3,25      1,25     -6,98      - 

LHV Maailma Aktsiad Fond B, EUR 4,99 5,04 5,04 15,11  8,54      3,23      1,25      -     1 255 929

Nordea Pensions Estonia   01.11
ost müük NAV riski-

aste
% aasta
algusest

tootlus (p.a) % fondi maht

12 kuud 3 aastat 5 aastat
Nordea Pensionifond A, EUR 0,90 0,91 0,91 2,29 8,96 8,73 5,84 0 43 429 370,30

Nordea Pensionifond A Pluss, EUR 0,72 0,73 0,73 2,96 9,94 10,36 0 0 4 654 150,38

Nordea Pensionifond B, EUR 0,87 0,88 0,88 1,53 8,79 8,47 5,23 0 9 717 065,35

Nordea Pensionifond C, EUR 0,81 0,82 0,82 0,80 6,16 6,78 3,99 0 1 853 990,71

Nordea Pensionifond  Aktsiad 100, EUR 1,05 1,07 1,06 12,56 10,41 11,6 7,62 0 2 784 607,29

Nordea Pensionifond Intress Pluss, EUR 0,69 0,71 0,70 0,00 7,31 7,43 0 0 445 700,51

AVARON ASSET MANAGEMENT Narva mnt 
5–58, Tallinn 10117, tel 664 4205, faks 664 
4201, info@avaron.ee, www.avaron.ee 
DANSKE CAPITAL AS Narva mnt 11, Tallinn 15015, 
tel 675 2295, faks 675 2895, 
funds@sampopank.ee, www.danskecapital.ee, 
www.sampopank.ee 
ERGO FUNDS AS A. H. Tammsaare tee 
47, Tallinn, tel 610 6500, faks 610 6501, 
funds@ergo.ee, www.ergo.ee
AS GA FUND MANAGEMENT Roosikrantsi 11, 

Tallinn 10119, tel 680 2680, faks 680 2681,
info@gafm.ee, www.gafm.ee
AS GILD PROPERTY ASSET MANAGEMENT 
Swiss House, Roosikrantsi 11, Tallinn 10119,
tel 680 2630, faks 680 2631,
info@gildrealestate.com
www.gildrealestate.com
LHV VARAHALDUS AS Tartu mnt 2, 
Tallinn 10145, tel 680 0400, faks 680 0402, 
info@lhv.ee, www.lhv.ee
NORDEA PENSIONS ESTONIA AS Liivalaia 

45/47, Tallinn 10145, tel 710 1250, faks 710 
1251, eesti@nordea.com, www.nordea.ee
TRIGON FUNDS Viru väljak 2, Metro Plaza 5. 
korrus, Tallinn 10 111, tel 667 9200, 
faks 667 9201, fond@trigon.ee, www.trn.ee
AS SEB VARAHALDUS Tornimäe 2, Tallinn 
15010, tel 665 6565, faks 665 7122, fondid@
seb.ee, www.seb.ee
SWEDBANK INVESTEERIMISFONDID AS 

Liivalaia 8, Tallinn 15038, tel 631 1606, 
faks 631 1636, funds@swedbank.ee
www.swedbank.ee/fondid

Sampo Pension 25, EUR 0,94 0,95 0,95 1,06 7,93 7,96 4,29 1,64 10 396 502

Sampo Pension 50, EUR 1,09 1,10 1,10 1,54 8,37 8,73 4,32 0,73 140 184 047

Sampo Pension Intress, EUR 0,86 0,87 0,87 0,68 6,94 6,67 3,98 3,41 3 161 218

Vabatahtlik Pensionifond 
Sampo Pension 100 Pluss, EUR 1,35 1,38 1,36 8,15 10,99 12,40 7,69 1,43 2 802 902

Vabatahtlik Pensionifond 
Sampo Pension Intress Pluss, EUR 0,75 0,77 0,76 3,03 7,74 7,08 3,64 0,00 141 433

Danske Capital AS    01.11
ost müük NAV riski-

aste
% aasta
algusest

tootlus (p.a) % fondi maht

12 kuud 3 aastat 5 aastat

Info teiste Danske Capitali ja Danske Invest fondide kohta on avaldatud veebilehel www.danskecapital.ee.

ERGO Funds    01.11
ost müük NAV riski-

aste
% aasta
algusest

tootlus (p.a) % fondi maht

12 kuud 3 aastat 5 aastat
ERGO Pensionifond 2P1, EUR 0,91 0,92 0,92 0,01 4,99 4,64 3,87 4,28 8 346 423,90

ERGO Pensionifond 2P2, EUR 1,08 1,09 1,09 1,96 8,15 7,97 5,22 -0,14 37 918 299,73

ERGO Pensionifond 2P3, EUR 0,60 0,61 0,61 - 6,17 6,72 - - 1 284 978,14

ERGO Pensionifond 3P1, EUR 0,82 0,84 0,83 2,12 9,59 10,84 - - 464 622,29

ERGO Pensionifond 3P2, EUR 0,86 0,88 0,87 2,86 10,36 11,45 - - 508 339,08

ERGO Pensionifond 3P3, EUR 0,81 0,82 0,81 3,86 8,77 9,80 - - 522 761,49

Compensa Life    31.10
ost müük NAV riski-

aste
% aasta
algusest

tootlus (p.a) % fondi maht

12 kuud 3 aastat 5 aastat

Kasvuporfelli mahu info on antud seisuga 30.09.2012. Võlakirjaporfelli mahu info on antud seisuga 28.09.2012.

Kasvuportfell, EUR - - 1,22 - 11,60 7,40 9,10 0,50 4 765 661

Võlakirjaportfell, EUR - - 11,69 - 5,70 5,80 5,20 - 467 035

COMPENSA LIFE VIENNA INSURANCE GROUP SE

Roosikrantsi 11, Tallinn, tel 610 3000, 
faks 610 3010 info@compensalife.ee,
www.compensalife.ee
LHV Tartu mnt 2, Tallinn, tel 680 0400, 
faks 680 0402 

VERSOBANK AS Pärnu mnt 12, Tallinn, 
tel 680 2500, faks 680 2501
SAMPO PANK Narva mnt 11, Tallinn, 
tel 630 2104 
SEB ENSKILDA EQUITIES Tornimäe 2, Tallinn,
tel 665 6622, faks 665 6802

MANDATUM LIFE INSURANCE BALTIC 

SE Viru väljak 2, Tallinn. tel 681 2300, 
info@mandatumlife.ee, 
www.mandatumlife.ee
SWEDBANK AS Liivalaia 8, Tallinn, 
tel 631 0310, faks 631 0410

Fondivalitsejad

Maaklerifirmad

Avaron Areneva Euroopa Fond A, EUR 3,15  3,26  3,19  -  16,79      14,40      14,26     - 12 745 159

Avaroni Privaatportfell B, EUR 12,92  12,92  12,92  -  9,77      7,79      20,04     - 4 487 039

Avaron Ida-Euroopa Võlakirjafond A, EUR 10,19  10,19  10,19  - - - - - 4 402 659

Dow Jones USA
13 175,68
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090705030111

OMX Stockholm
1069,91
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EPI II samba indeks
149,05

132

136

140

144

148

070503011109

0,98% � -0,03% �-0,43% � +0,70% �

Lemmiklektori loeng:
Majandusaasta aruande 
koostamine MTÜ-dele,  
SA-dele ja KÜ-dele
Käsitlemisele tulevad teemad: 
Muudatused Raamatupidamise Toimkonna juhendites
Üldised nõuded majandusaasta aruandele
Mittetulundusühingute ja sihtasutuste erisused
Korteriühistute erisused
Raamatupidamise aastaaruanne
Nõuded tegevusaruandele
Spetsiifilised valdkonnad
Sagedamini esinevad vead

Loengu soodushind kuni 23.11.2012 registreerudes 159 eurot (+km), hiljem  
199 eurot (+km). Projektijuht Anne-Ly Raudhein, e-post annely.raudhein@aripaev.ee. 
Lisainfo ja registreerimine telefonil 667 0411 või  www.raamatupidaja.ee

ULVI SLOOG, 
vandeaudiitor, MBA ESCP-EAP Berliin, 
Mainori Kõrgkooli õppejõud,  
Tartu Ülikooli õppejõud 

raamatupidaja.ee
28. novembril

30. novembril

Hotell Tartu

Radisson Blu Hotel Olümpia Tallinn
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  FONDID reklaam

Swedbank Investeerimisfondid AS 01.11
ost müük NAV riski-

aste
% aasta
algusest

tootlus (p.a) % fondi maht

12 kuud 3 aastat 5 aastat
Pensionifond K1, EUR 0,79 0,80 0,80 2,47 5,98 5,82 3,74 1,20 39 268 671,00

Pensionifond K2, EUR 0,87 0,87 0,87 3,53 8,07 8,23 5,00 -0,85 150 294 702,36

Pensionifond K3, EUR 1,00 1,01 1,01 5,59 9,51 10,00 6,56 -2,04 376 306 945,78

Pensionifond K4, EUR 0,73 0,74 0,74 9,23 10,83 11,65   24 843 098,07

Pensionifond V1, EUR 1,14 1,17 1,16 4,04 8,91 9,16 5,82 -2,12 9 039 806,45

Pensionifond V2, EUR 0,87 0,89 0,88 6,85 9,75 10,07 6,80 -4,61 16 364 123,32

Pensionifond V3, EUR 1,00 1,02 1,01 10,87 10,33 11,15 6,93 -8,24 31 839 425,50

         

Kesk-Aasia Aktsiafond, EUR 3,82 3,92 3,86 22,16 -0,05 -5,41 -0,79 -18,04 5 806 470,65

Ida-Euroopa Aktsiafond, EUR 7,99 8,19 8,07 24,17 32,43 21,53 4,32 -22,42 26 729 403,82

Ida-Euroopa Kinnisvara Af, EUR 3,10 3,18 3,14 23,06 20,39 9,17 -4,83 -28,35 7 308 914,78

Fondifond 100, EUR 9,22 9,45 9,31 14,45 11,34 12,13 7,00 -7,82 59 915 238,92

Fondifond 30, EUR 10,71 10,98 10,81 5,79 9,91 10,92 5,00 -1,14 14 011 121,82

Fondifond 60, EUR 10,09 10,35 10,19 9,39 10,81 11,56 6,28 -4,24 50 410 597,10

Venemaa Aktsiafond, EUR 14,83 15,20 14,98 28,48 14,63 11,33 8,92 -10,72 50 843 917,74

Trigon Funds    01.11
ost müük NAV riski-

aste
% aasta
algusest

tootlus (p.a) % fondi maht

12 kuud 3 aastat 5 aastat

* Vahendatavate fondide tagasivõtmis- ja väljalaskehindu saab vaadata www.seb.ee/fondikursid. Fondide mahud on seisuga 30.09.2012.

AS SEB Varahaldus    01.11
ost müük NAV riski-

aste
% aasta
algusest

tootlus (p.a) % fondi maht

12 kuud 3 aastat 5 aastat

Mandatum Life    01.11
ost müük NAV riski-

aste
% aasta
algusest

tootlus (p.a) % fondi maht

12 kuud 3 aastat 5 aastat
Investeeringute haldusteenus:         

Turvaline, EUR 112,68 112,12 112,12 - 6,68 7,27 - - -

Konservatiivne, EUR 109,89 108,81 108,81 - 3,49 4,64 - - -

Tasakaalustatud, EUR 109,04 107,43 107,43 - 1,74 3,13 - - -

Progressiivne, EUR 103,46 101,44 101,44 - -0,75 1,10 - - -

Agressiivne, EUR 107,68 105,57 105,57 - -0,26 1,59 - - -

Investeerimisportfellid:         

Mandatum Life Fixed Income, EUR 137,69 137,01 137,01 - 7,64 8,29 5,59 - -

Mandatum Life Global Food, EUR 119,96 117,61 117,61 - -8,32 -6,80 4,39 - -

Mandatum Life Emerging Opportunities, EUR 106,39 104,30 104,30 - 6,88 4,50 - - -

Mandatum Life Global Equity, EUR 134,43 131,80 131,80 - 1,45 4,07 3,47 - -

Mandatum Life Europe Equity, EUR 152,37 149,38 149,38 - 10,39 11,31 4,17 - -

SEB Energiline Pf, EUR 0,702 0,709 0,709 2,98 5,89 4,09   7 736 294,17

SEB Konservatiivne Pf, EUR 0,897 0,906 0,906 0,86 5,03 4,64 4,27 4,48 51 220 411,60

SEB Optimaalne Pf, EUR 0,810 0,818 0,818 1,02 3,53 3,04 3,26  11 295 044,33

SEB Progressiivne Pf, EUR 0,929 0,939 0,939 1,70 5,38 4,36 3,99 -3,29 257 708 765,79

SEB Aktiivne Pf, EUR 0,867 0,885 0,876 13,46 9,43 7,22 6,33 -6,45 12 940 174,82

SEB Tasakaalukas Pf, EUR 1,112 1,135 1,124 4,00 4,96 4,00 3,93 -1,97 10 009 765,99

         

SEB Aktiivne Fondifond A, EUR 6,812 6,950 6,881 11,350 10,710 11,050 7,680 -8,620 4 050 392,00

SEB Dünaamiline Fondifond A, EUR 8,198 8,364 8,281 7,910 9,290 9,020 5,890 -6,070 6 063 804,00

SEB Tasakaalukas Fondifond A, EUR 10,461 10,672 10,567 3,710 9,710 9,580 5,720 -0,280 1 085 933,00

SEB Ida-Euroopa Võlakirjafond A, EUR 12,857 12,857 12,857 5,410 16,910 15,230 9,360 4,680 64 117 567,00

SEB Geneerilise Farmaatsia Fond A, EUR 9,278 9,371 9,278 13,090 9,500 7,260 5,150 -2,810 2 534 983,00

SEB Kasvufond A, EUR 6,100 6,223 6,162 22,430 17,680 5,440 1,420 -9,350 14 083 763,00

Vahendatavad Fondid *         

SEB Guarantee Fund 80, EUR 99,000 99,495 99,000 3,780 -0,590 -0,860 -3,020 - 31 122 706,00

SEB Corporate Bond Fund, EUR 1,479 1,479 1,479 2,960 10,600 9,870 5,560 4,340 394 270 000,00

SEB Danish Mortgage Bond Fund, EUR 127,704 127,704 127,704 3,100 2,950 5,880 5,780 - 148 070 000,00

SEB High Yield Fund, EUR 125,476 126,731 125,476 3,900 11,870 11,000 - - 2 036 650 000,00

SEB Short Bond Fund EUR 1,269 1,269 1,269 0,140 -0,300 -0,200 -0,040 - 48 400 000,00

SEB Strategy Balanced Fund 102,830 103,858 102,830 - 2,950 - - - 257 650 000,00

SEB Strategy Defensive Fund 103,739 103,739 103,739 - 2,180 - - - 149 740 000,00

SEB Strategy Growth Fund 101,897 102,916 101,897 - 2,000 - - - 188 580 000,00

SEB Strategy Opportunity Fund 101,627 102,643 101,627 - 1,810 - - - 275 240 000,00

SEB Global Chance/Risk Fund, EUR 0,748 0,764 0,756 15,990 9,310 12,570 10,950 -2,260 185 460 000,00

SEB Eastern Europe Fund ex Russia, EUR 2,674 2,728 2,701 20,480 20,090 9,470 4,220 -9,320 137 280 000,00

SEB Eastern Europe Small Cap Fund, EUR 2,460 2,510 2,485 17,190 5,840 -4,790 1,070 -10,870 75 260 000,00

SEB Russia Fund, EUR 9,244 9,430 9,337 25,340 7,960 -0,850 4,970 -4,470 297 550 000,00

SEB Ethical Europe Fund, EUR 2,181 2,225 2,203 18,680 17,140 15,720 5,890 -7,290 15 930 000,00

SEB Europe Chance/Risk Fund, EUR 1154,433 1177,755 1166,094 18,910 15,470 15,400 5,810 -8,150 15 160 000,00

SEB Europe Fund, EUR 3,199 3,263 3,231 18,480 16,760 16,370 6,550 -6,810 346 510 000,00

SEB Nordic Fund, EUR 6,537 6,669 6,603 22,430 17,830 15,450 7,730 -3,870 74 500 000,00

SEB Nordic Small Cap Fund, EUR 163,526 166,830 165,178 21,430 17,260 11,490 - - 42 080 000,00

SEB North America Chance/Risk Fund, EUR 3,695 3,769 3,732 17,540 10,950 16,280 14,270 0,190 242 230 000,00

SEB Japan Chance/Risk Fund, EUR 0,368 0,376 0,372 21,550 -4,000 -3,400 0,910 -8,900 20 862 249,00

SEB Asia ex. Japan Fund, EUR 6,642 6,776 6,709 18,760 12,250 13,010 12,420 -0,970 173 338 415,00

SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund, EUR 3,330 3,398 3,364 17,870 24,330 24,560 7,810 -4,020 57 994 849,00

SEB Concept Biotechnology, EUR 43,894 44,333 43,894 20,350 21,560 36,020 - - 118 420 000,00

SEB Medical Fund, EUR 3,254 3,287 3,287 11,380 15,280 25,680 16,980 4,480 31 980 000,00

SEB Asset Selection Fund, EUR 13,210 13,476 13,343 9,780 -7,340 -4,240 -1,370 - 1 080 560 000,00

SEB Key Select, EUR 9,558 9,606 9,558 3,160 -0,720 -1,950 -2,480 - 98 730 000,00

SEB Listed Private Equity Fund, EUR 162,444 165,726 164,085 20,130 26,840 19,480 10,930 - 211 450 000,00

 Jack Russo: Nad tõesti otsivad elu väl-
jaspool kohvi. Nad üritavad oma ärimu-
deleid mitmekesistada ja need erinevad 
asjad aitavad tulule kaasa.

Edward Jones & Co analüütik kiidab kohvipoeketi Starbucks otsust laiendada äritegevust. 

1,33
dollarini peaks euro tõusma detsembris, leiab 
Commerzbank. Varasem prognoos nägi ette 
1,23dollarilist kurssi.

Arenevate Turgude Agrisektori Fond, EUR 84,76 87,36 86,49 29,31 -10,32 -12,79 -14,87  2 135 237

Balkani Fond, EUR 12,41 12,85 12,60 29,53 34,29 21,48 3,19 -17,54 6 722 715

Arenevate Turgude Finantssektori Fond, EUR 159,71 164,60 162,97 23,47 16,39 8,48 2,57  4 125 310

Uus Euroopa Kasvufond, EUR 12,18 12,61 12,36 28,30 14,31 16,24 -4,29 -17,35 1 772 305

Uus Euroopa Väärtusfond, EUR 19,58 20,28 19,88 17,92 20,80 20,32 11,47 -8,78 15 883 578

Venemaa Top Picks Fond, EUR 20,25 20,97 20,56 35,56 8,78 5,00 16,67 -4,89 9 637 085

09.30–9.50 Registreerimine ja hommikukohv

9.50–10.00 Sissejuhatus 
Moderaator Ehitusuudiste toimetaja  
SULEV SENKEL

10.00–10.40 Riskianalüüsi olulisus tööohutuse 
tagamisel  Tööinspektsiooni tööohutuse 
peaspetsialist INDREK AVI 

10.40–11.20  Tööandja vastutus töötaja  
tervise tagamisel Tööinspektsiooni töötervishoiu 
tööinspektor KAJA NIINLAUP 

11.20 – 11.50  Tööstussektori ohutegurite 
hindamine Tehnilise Järelevalve Ameti 
peadirektori asetäitja KAUR KAJAK

11.50 – 12.20  Vaidluste praktika ohutusnõuete 
rikkumise korral Õigusbüroo Laesson & Partnerid 
jurist TUULIKKI LAESSON

12.20–13.20 Lõuna

13.20–14.00 Päästeameti ootused ohtlike- ja 
suurõnnetusohuga ettevõtetele 
Päästeamet Põhja päästekeskuse juht 
PRIIT LAOS

14.00–14.45 Ettevõtete keskkonnaohutuse 
nõuded Keskkonnainspektsiooni peadirektori 
asetäitja OLAV AVARSALU

14.45–15.15 Kohvipaus

15.15–16.10 Tuleohutusalase enesekontrolli 
teostamisega seotud kohustused 
organisatsioonidele 
Tuleohutuskonsultatsioonibüroo  
Priit Rattasepp & Parterid tuleohutuskonsultant-
koolitaja PRIIT RATTASEPP 

16.10–16.20 Konverentsi lõpetamine

Osalemine maksab 229 eurot (km-ga 274,80 eurot).  
Registreerides korraga ühest maksjaettevõttest kaks või enam  
osalejat kehtib lisasoodustus 5%. Lisainfo ja registreerimine  
telefonil 667 0106  või juuli.laanemets@aripaev.ee 

www.seminar.aripaev.ee

Radisson Blu Hotel Olümpias6. novembril

OHUTUSE 
AASTA- 

KONVERENTS

rim

TS

raamatupidaja.ee

Sulev Senkel

Indrek Avi

Kaja Niinlaup

Priit Laos

Olav Avarsalu

Tuulikki Laesson

Kaur Kajak

Viimane päev registreeruda!



TÕUSJAD

OMX TALLINN
52 nädalat
Tallinna börsi üldindeks, kajastab põhi- ja 
lisanimekirja aktsiate liikumisi.

Äripäev

LANGEJAD

TEGIJA TURUL

P 
rantsuse telekommunikatsiooni-

vahendite tootja Alcatel-Lucent 

teatas kasvavast kahjumist ning 

plaanist koondada suurel hul-

gal töötajaid ja müüa firma vara-

sid finantspositsiooni tugevdamiseks. Küsimus 
seisneb selles, kui paljud Alcatel-Lucenti häda-
dest kummitavad ka Eesti suurimat eksportööri 
ehk Ericssoni.

Ericssoni kange konkurent teatas 146 miljo-
ni euro suurusest puhaskahjumist kolmandas 
kvartalis. Bloombergi küsitletud analüütikud 
prognoosisid kahjumiks keskmiselt 149,1 mil-
jonit eurot. Tegu oli firma jaoks teise järjestiku-
se kvartaalse kahjumiga. Alcatel-Lucenti kolman-
da kvartali käive kukkus aastatagusega võrreldes 
2,8%, 3,6 miljardi euroni. Analüütikud ootasid 
keskmiselt 3,55 miljardi euro suurust käivet.

Raha säästmise nimel koondab ettevõte üle 
maailma 5500 töökohta, muu hulgas 15% fir-
ma tööjõust kodumaal Prantsusmaal, mis on osa 
1,25 miljardi euro suurusest säästukuurist. Juht-
konna teatel on seni programmi raames kulusid 
vähendatud 450 miljoni euro võrra.

 
Mõjutab ka Eestit. Alcatel-Lucenti aktsia on vii-
mase 12 kuuga kukkunud 57% ning on praegu-
seks maandunud 1989. aasta oktoobrikuisele ta-
semele. Ühtlasi on tegu Prantsusmaa enim lühi-
keseks müüdud aktsiaga ehk teisisõnu panustab 
suurim hulk investoreid aktsia langusele.

Mingit rõõmu ei pakkunud ka varem tule-
mused avalikustanud Ericsson. Firma kolmanda 
kvartali puhaskasum kukkus 43%, 2,18 miljardi 
Rootsi kroonini (ca 250 mln eurot). See jäi ka ana-
lüütikute ootustele selgelt alla.

Häda on selles, et mobiilsideoperaatorid on 
investeeringuid võrguseadmetesse oluliselt koo-
male tõmmanud, sest majandused üle kogu maa-
ilma püüavad igaüks oma muredega hakkama 
saada. See sunnib konkurentsi karmimaks ning 
vähemalt võib nentida, et kasumlikkuse poo-
lest on Ericsson Alcatelist, Nokia Siemensist ja 
Huaweist paremas olukorras. Lisaks keskendub 
Rootsi firma senisest rohkem teenuste pakkumi-
sele. Kõik see jätab aga suure küsimärgi alla ka 
Eesti ekspordi, mis näitas just Ericsson Eesti dik-
teerimisel möödunud aastal suurt kasvu.

Ericssoni pearivaalil 
rasked ajad

Starbucks

51,51 USD 

+10,4%   
Outokumpu

0,69 EUR 

+3,44%  
BMW

65,03 EUR 

+2,70%   
Snaige

0,53 EUR 

+2,69% 
Henkel

51,26 EUR 

+2,68%
OMV

28,96 EUR 

+2,68%
Sotsiaalvõrgustiku Lin-
kedIn kolmanda kvar-
tali käive kasvas jõu-

liselt ning tulu aktsia koh-
ta ületas pikalt Wall Streeti 
prognoosi.

  ANALÜÜS

Swedbank ei soovita 
enam Aprangat osta
Oktoobris aeglustuvat käibe kasvu näida-

nud Aprangat on Swedbanki teatel mõjutanud 

H&Mi tulek Läti turule ning aktsia hinna tõusu 

tõttu ei soovitata enam väärtpaberit osta.

Apranga müük kasvas oktoobris aastaga 
13,4%, 51,3 miljoni litini. Müük ruutmeetri kohta 
kasvas 10,3% võrra, mis on väiksem võrreldes sel-
le aasta keskmise 25,9%ga.

Swedbanki hinnangul tuleneb suurem osa 
sellest langusest Lätist, kus pärast septembrit 
kasvas müük 30,3%, kuid oktoobri järel oli küm-
ne kuu müügi kasv kahanenud 27,6%-le. Seda as-
jaolu mõjutas Swedbanki hinnangul osaliselt 
H&Mi poe avamine Riias.

“Meie hinnangul on reaalne, et Apranga saa-
vutab aasta kahel viimasel kuul meie prognoosi-
tud 16% müügikasvu, mistõttu jätame prognoo-
sid muutmata,” kirjutas Swedbank.

Kuna firma 2012. aasta EV/EBITDA on tõusnud 
7,0ni ning kasumi-hinna suhe 12,2ni, on aktsia 
hind saavutanud panga sihi, mistõttu langeta-
takse soovitust “osta” pealt “neutraalsele”. Aktsia 
hinnasiht on endiselt 2,15 eurot.

  TULEMUS

RBS teenis 
hiigelkahjumi
Suurbritannia suurim riiklik kommertspank 

Royal Bank of Scotland (RBS) kukkus kolman-

das kvartalis kahjumisse ning pani kõrvale 

400 miljonit naela, et kompenseerida klienti-

dele valesti müüdud laenukindlustusi. 

Panga puhaskahjum küündis 1,38 miljardi 
naelsterlingini (1,7 mld eurot). Aasta tagasi oli 
RBS veel 1,23 miljardi naelases kasumis, vahen-
das Bloomberg. Analüütikud ootasid kahjumiks 
keskmiselt 276 miljonit naela.

“Erakorralisi väljakutseid, mis on RBSi ees 
seisnud pärast finantskriisi, oleme suutnud edu-
kalt lahendada,” ütles firma tegevjuht Stephen 
Hester. “Majanduslikud surved pärsivad klien-
tide aktiivsust ning pankadel on seetõttu raske 
hoida varasemaid tasemeid.” Pank on nüüdseks 
illegaalse kindlustusmüügi tõttu provisjonideks 
kandnud 1,7 miljardit naela.

Andres Viisemann: Ma pean enda 
esimeseks ülesandeks fondiinves-
torite raha säilitamist ja ma usun, et 
tänased väärtpaberihinnad on väga 
paigast ära ning kallid.

LHV pensionifondide juht ütles, et hoiab suurt osa pensionikogujate vara rahas seetõttu, et väärtpaberite (nii aktsiate kui ka võlakirja-
de) hinnad on välisturgudel väga kõrged.

AIG

33,25 USD 

-5,55%   
Molycorp

10,10 USD 

-4,17%  
Neste Oil

9,64 EUR 

-2,87%
Deutsche Telekom

8,66 EUR 

-2,64%
Stonesoft

1,24 EUR 

-2,36%
JDS Uniphase

10,21 USD 

-2,34%
Mitmesuguste prob-
leemide tõttu näitas 
USA naftafirma Chev-

ron kolmandas kvartalis nõr-
ka kasuminumbrit.

675,18
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090705030111

-0,54% �

perioodi kõrgeim 686,20
perioodi madalaim 531,17
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Häda on selles, et 
mobiilsideoperaa-
torid on investeerin-
guid võrguseadme-
tesse oluliselt koo-
male tõmmanud, 
sest majandused üle 
kogu maailma püüa-
vad igaüks oma 
muredega hakkama 
saada. 

FREDY-EDWIN ESSE
fredy-edwin.esse@aripaev.ee

5 MÕJUSAT KÄITUMIS-
TEHNIKAT JUHI TÖÖS

14.–15. novembril

Info ja registreerimine telefonil 667 0100,  
elektronposti aadressil koolituskeskus@aripaev.ee või 
koduleheküljel www.koolitus.aripaev.ee

Täpsemad kavad aadressil  
www.koolitus.aripaev.ee

Kuidas inimesi kaasa 
tõmmata?

Koolituse hind  
on 399 eurot (+ km). 

Koolituse hind  
on 443 eurot (+ km). 

Ä R I PÄ E VA KO O L I T U S E D

Koolitaja on 
TOOMAS OSVET

MÜÜGIOSKUSTE 
PRAKTILINE 
TREENING
10.–11. detsembril UUS!

UUS!


