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H
aridus- ja teadusmi-
nister Liina Kersnaga 
veedetud tööpäev oli 
emotsionaalne ja kii-
re. Koosoleku ja va-
litsuse istungi kõrval 

tuli ministril silmitsi seista umb-
usaldushääletusega riigikogus.

Veidi vähem kui nädalapäe-
vad tagasi helistasin minister 
Liina Kersnale (RE) ja avaldasin 
soovi veeta temaga päev, et näha, 
kuidas ta kahe ministri kohuseid 
täidab. Nimelt on pärast seda, kui 
peaminister Kaja Kallas (RE) va-
bastas ametist Keskerakonna mi-
nistrid, tulnud mitmel Reformi-
erakonna ministril juhtida kaht 
ministeeriumi. Päev pidi tulema 
võrdlemisi rahulik. Hommikune 
koosolek, valitsuse istung, seejä-
rel minek Estonia teatrisse. As-
jaolude kokkulangemine muu-
tis neljapäeva aga üpris emot-
sionaalseks – mahtus ju selle sis-
se ka katse riigikogus ministrit 
umbusaldada.

Ministeeriumisse saabudes 
avastan, et ministri tuba on rah-
vast täis ja kella üheksane koos-
olek juba käib. Kui muidu osale-
vad koosolekul vaid minister ja 
tema enda ministeeriumi kants-
ler ning asekantslerid, siis praegu 
on kohal ka kultuuriministeeriu-
mi kantsler ja asekantslerid. Õhk-
kond on väga töine ja arutluse all 
mitu teemat, sealhulgas Balti Fil-
mi- ja Meediakooli rahastus ning 
Ukraina laste kooliga seonduv. 
Õhkkond on pingevaba, omava-
hel sinatatakse.

Kahel ministeeriumil 
palju ühiseid teemasid
Hiljem kuulen ministrilt, et kul-
tuuriministeeriumi juhtimine to-
pelttööd siiski ei tähenda. Kers-
na sõnul on ka-
hel ministeeriu-
mil palju ühi-
seid teemasid ja 
nii võiks tulevi-
kuski vahel kok-
ku istuda. Päris 
koosoleku lõpus 
arutatakse läbi 
kõne, mille Kersna on riigikogu 
ees esinemiseks valmis kirjuta-
nud. Mõni pisike täiendus ja päev 
võib edasi minna. Kell 10 algab 
Stenbocki majas valitsuse istung. 
Kuulen, kui minister ütleb kaas-
lastele: «Ära läheb minister, aga 
kes tagasi tuleb? Ei tea – võib-ol-
la juba riigikogu liige.»

Autosse istudes küsin Kers-
nalt, kas ongi nii, et ühest kohast 
teise sõidetakse minutipealt. «Ki-
pub nii olema jah,» kuulen vastu-
seks. Arutame autos argiseid kü-
simusi ja räägime niisama tüh-
jast-tähjast.

Stenbocki maja ette jõuame 
paar minutit enne istungi algust. 
Jookseme, minister ees, meie fo-

tograafiga järel. Taban end mõt-
telt, et ei ole see ajakirjanikutöö 
nii intensiivne midagi – vähemalt 
ei pea mina iga päev niiviisi ühelt 
töökohustuselt teisele jooksma... 
sõna otseses mõttes.

Valitsuse istungile meid fo-
tograafiga mõistagi sisse ei las-
ta, jääme maja ette ootama. Juba 
natukese aja pärast istume taas 
autosse, et sõita riigikokku. Rää-
gime sellest, mis saama hakkab, 
ja minister nendib, et kuigi polii-
tikas tuleb selliste asjadega ar-
vestada, on ees ootav ebameel-
div. «Kuigi ma pole midagi vales-
ti teinud,» lisab ta.

Kersna teeb autos ja veel viis 
minutit enne riigikogu ette astu-

mist häälehar-
jutusi. Ikka sel-
leks, et hääl alt 
ei veaks. Rää-
kida tuleb sel-
les töös palju. 
Istung kestab 
kokku kolm 
ja pool tun-

di ning arutelu kisub üsna tuli-
seks. Näiteks palub Siret Kotka 
(KE) ministril käsi südamele pan-
na ja vanduda oma abikaasa ni-
mel. Minister ei jää võlgu: «Pa-
nen käe südamele ja oma abikaa-

sa nimel – õnneks mul on abikaa-
sa –: ei mina ega Reformierakond 
ei ole saanud sellest [kiirtestide] 
hankest mingit kasu.»

Hiljem ütleb Kersna riigiko-
gu ees, et tema abikaasa on juba 
pikalt raskesti haige olnud ja ta 
on tänulik, et tal abikaasa ole-
mas on.

Kui isiklikult rünnatakse, 
on raske olla rahulik
Istume koos ministri autojuhiga 
riigikogu saali ajakirjanike rõdul 
ja vaatame üheskoos kella, tea-
des, et 14.15 peaks minister olema 
juba Estonia teatri- ja kontserdi-
majas hooaja lõpetamisel. Istung 
lõppeb kell 14.35. Mõni intervjuu 
ajakirjanikele ja oleme jälle autos. 
Küsin Kersnalt, kas ta eeldas, et 
asi läheb nii koledaks. Ei eelda-
nud. Kersna meelest mindi istun-
gil üsna isiklikuks ning tegelikult 
ei tohiks seda poliitikas teha. Sa-
mas nendib ta, et kui teda isik-
likult rünnatakse, tuleb ette, et 
ta vastab samaga. «Me võiksime 
poliitikas siiski arutleda ideede 
üle, mitte isiklikuks minna. Ma 
ise olen püüdnud küll sellest hoi-
duda,» mainib Kersna.

Riigikogu ei vabastanud Lii-
na Kersnat ametist, kuid samal 

ajal käis suur meediatrall. Eri väl-
jaannetes ilmusid näiteks uudised, 
kuidas Isamaa esindajad väljenda-
sid soovi, et Kersna astuks taga-
si ega jätkaks ministrina. Pärast 
kuulen, et riigikogust lahkudes 
polnud Kersna isamaalaste sel-
lise sooviga kursis – pole ju liht-
salt aega mee-
diat jälgida. 
 Mulle ütleb ta 
aga sama, mida 
riigikogu ees: ta-
gasi astub vaid 
siis, kui proku-
ratuur otsustab 
uurimist alusta-
da. «Praegu ma 
kindlasti taga-
si ei astu, sest 
haridusvaldkond toetab mind ja 
mõistab kiirtestimise kiiret ot-
sust,» mainib ta ja lisab, et on 
haridus- ja teadusministri ameti 
suhtes üsna kirglik ja oleks kah-
ju, kui koalitsioonikõneluste tule-
musena sel kohal jätkata ei saaks. 
«Olen koos kantsleriga moodusta-
nud ministeeriumisse väga kõva 
meeskonna, meil on hoog sees ja 
muidugi ma hea meelega jätkak-
sin nende inimestega koos. Aga 
igal poliitikul on vaja arvestada, 
et ministrikoht on ajutine. Ei tohi 
ennast ministrikohale kinni mõel-
da ja mina kindlasti ei ole seda 
teinud.»

Estonia poole sõites vaatab 
Kersna telefoni. Toetusavaldusi 
on saadetud palju ning eriti lii-
gutav on, et seda on teinud tema 
valdkonna inimesed. Sõnumi on 
saatnud ka Vahur Kersna, kes 
kiidab abikaasa tööd. Veidi aja 
pärast helistab peaminister Kaja 
Kallas, aga selle aja peale jõua-
me ka Estonia juurde, kus üritus 

on küll juba vaata et lõppemas. 
Kersna kutsutakse kõnet pida-
ma, aga kuna tal pole seda ette 
valmistatud, otsustab ta rääkida 
otse südamest. Jutu alguses, kui 
Kersna vabandab oma hilinemi-
se pärast ja ütleb, et jäi ametis-
se, takistab tema edasirääkimist 

aplaus.
Kõne pee-

tud, saab Kers-
na võimaluse 
kohtuda ja fän-
nipilti teha ba-
leriin Anna Ro-
bertaga, keda 
ta austab väga. 
«Kuidas küll ju-
mal on andnud 
ande, välimuse, 

graatsia, aga ta on muidugi ka 
tohutult tööd teinud. Olen lahi-
nal nutnud tema etenduste ajal,» 
tunnistab minister hiljem.

Emotsionaalne kontrast kahe 
ürituse vahel on tohutu. Äsja oli-
me riigikogu suures saalis, kus 
käis korralik andmine, ja nüüd 
järsku seal, kus kõigil on hea tuju 
ja tähistatakse läinud hooaega. 
Kersna möönab ka ise, et talle 
mõjus Estoniasse tulek väga häs-
ti. «Ma tõesti pean nendest ini-
mestest väga lugu, nad teevad nii 
head tööd. Ka Covidi ajal käisin 
nii palju kui võimalik siin eten-
dustel ja see tõesti aitas,» lisab ta.

Päeva viimane sõit minist-
riga viib ministeeriumisse, kus 
Kersnat tervitab rõõmus kollek-
tiiv. Kallistatakse ja väljendatak-
se heameelt, et umbusaldus läbi 
ei läinud.

Päev Liina Kersnaga: ei tohi ennast 
ministrikohale kinni mõelda

Peale umbusaldushääletust peetud telefonikõne abikaasaga ajas ministril veidi ka silma märjaks.  FOTOD: EERO VABAMÄGI

Hommikusel koosolekul oli tuba inimesi täis, sest osalesid nii haridus- 
ja teadusministeeriumi kui ka kultuuriministeeriumi ametnikud.

Pärast umbusaldushääletust ruttas Kersna Estonia teatrisse, kus sai 
osa rõõmsamast üritusest. Nimelt sai ta üle anda kolleegipreemiad.

Üldjuhul hoolitseb oma maja ümb-
ruse muru niitmise eest president 
Alar Karis ise.  FOTOD: SILLE ANNUK

Presidendi 
kantselei palkas 
«kiirreageerija» 
Karise kodu juurde 
muru niitma

P
residendi kantselei sõlmis 
eelmisel nädalal Tartumaa 
ettevõtjaga lepingu riigipea 
Alar Karise Mõisanurmel 

asuva kodumaja kinnistul muru 
niitmiseks.

Leping on vajalik olukorraks, 
kui Elva vallas asuvas presiden-
di kodumajas on tulemas amet-
lik üritus või kohtumine ja enne 
seda on tarvis esinduslikkuse 
huvides kiiresti maja ümbrusest 
muru niita. Just sellisel juhul sek-
kub presidendi kantselei palga-
tud «kiirreageerija». Muruniit-
mise teenuse eest tuleb lepingu 
järgi maksta vaid juhul, kui seda 
teenust ka reaalselt kasutatakse.

Presidendi kantselei pressi-
esindaja Epp-Mare Kukemelk sel-
gitas, et oma kodumaja ümbruses 
on muru niitmist korraldanud ja 
korraldab endiselt Alar Karis ise 
ning sellega ei kaasne presidendi 
kantseleile mingeid kulusid.

Teenust pole kasutatud
«Tartumaal asuv kodu on presi-
dent Alar Karise ametlik elukoht, 
oli seda enne riigipeaks valimist 
ja on ka praegu,» märkis Kuke-
melk.

Muruniitmise kiirreageeri-
misteenust ei ole seni kasutatud 
ja seega pole presidendi kantse-
leile mingeid kulusid tekkinud.

Eelmise nädala neljapäeval, 
9.  juunil sõlmitud lepingu järgi 
peab OÜ Järveroog olema val-
mis presidendi kinnistu ümbru-
sest muru niitma kuni tänavu 
30. oktoobrini. Presidendi kant-
selei poolt kirjutas lepingule alla 
direktor Peep Jahilo ja OÜ Jär-
veroog poolt juhatuse liige And-
rus Sepp. Kui presidendi kantse-
lei muruniitmise teenust kasutab, 
läheb see maksma 20 eurot tun-
nis, millele lisandub käibemaks.

Leping võrdsetel alustel
OÜ Järveroog juhatuse liikmel 
Andrus Sepal on võimalik muru-
niitmise tellimusele kiiresti rea-
geerida, kuna ta elab presiden-
diga samas külas, Mõisanurmel.

Leping on sõlmitud võrdse-
tel alustel. Kui presidendi muru 
jääb õigeks ajaks niitmata, võib 
presidendi kantselei nõuda niit-
jalt leppetrahvi 0,1 protsenti iga 
viivitatud päeva eest. Presidendi 
kantselei peab aga tasuma niit-
mise eest esitatud arve 14 päeva 
jooksul alates esitamisest. Raha 
hilinemisel saab Tartumaa ette-
võtja nõuda presidendi kantse-
leilt 0,1 protsenti leppetrahvi iga 
viivitatud päeva eest.

Estonia poole 
sõites vaatab 

Kersna telefoni. 
Toetusavaldusi on 
saadetud palju.

Emotsionaalne 
kontrast kahe 

ürituse vahel on tohutu. 
Riigikogu suures saalis 
käis korralik andmine 
ja nüüd oleme seal, kus 
kõigil on hea tuju.

TARVO MADSEN
ajakirjanik
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● Umbusaldust Liina 
Kersnale ei avaldatud, 
kuid edasine on lahtine.

● Tööpäev oli nii tihe, 
et ühest kohast teise tuli 
vahepeal minna joostes.

● Riigikogus läks arutelu 
kohati isiklikuks ja ministri 
sõnul võiks poliitikas 
arutleda sisulise üle.

15 minutit pärast nel-
japäevase korralise 
istungi lõppu algas 
riigikogu täiendav 
istung, mille päeva-
korras oli umbusal-
dusavaldus haridus- 
ja teadusminister Lii-
na Kersnale.

Umbusaldust soo-

visid avaldada 
Keskerakond ja 
EKRE seoses 
Liina Kersna 
korraldatud 
hankega, mil-
lega hangiti 
koolidele Covidi 
kiirteste.

Umbusaldusaval-

dus ei läinud läbi, 
selle poolt hää-

letas 39 ja 
vastu oli 33 
riigikogu lii-
get.
Umbusalduse 

läbiminekuks olnuks 
vaja vähemalt 51 
saadiku toetust.

Minister Kersna jäi ametisse
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