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Riigieksamil sai null 
punkti kokku 43 tööd

Riigieksamitel sai sel aastal eesti keele 

eksami eest null punkti üks eksamineeri-

tav, kitsas matemaatikas 20 ning laias 

22  eksaminandi, mida on rohkem kui 

möödunud aastal. Innove kommunikat-

sioonispetsialist Mari Annus ütles   ERRile 

et igal aastal on selliseid õpilasi, kes saa-

vad mõnel riigieksamil null punkti – kas 

siis selle eest, et eksamilehele kirjutatu 

eest ei saa punkte anda või on töö tegija 

tabatud spikerdamiselt. „See aasta oli 

kokku neli õpilast, kes spikerdasid. Üks 

avastati eksamil ja kolm hindamise käi-

gus,“ ütles Annus. OHTULEHT.EE

2790 
ettevõtluskontot on avatud 
Eestis poolteise aastaga.

Aktiivses kasutuses on neist 2350. Mak-

su- ja tolliameti ning LHV koostöös loo-

dud ettevõtluskonto on kasulik inimese-

le, kes osutab teistele eraisikutele teenu-

seid tegevusaladel, millega ei kaasne ot-

seselt kulusid, või kes müüb eraisikutele 

ja juriidilistele isikutele kaupu, mis on 

omatehtud ning väikese materjali- või 

soetuskuluga. Ettevõtluskontot kasuta-

des ei pea koostama raamatupidamis- 

ega maksuaruandeid, sest maksukohus-

tust täidetakse ettevõtluskonto laeku-

miste alusel. OHTULEHT.EE

Linnamuuseumi 
 direktori vallandamine 
seisis savijalgadel
Jaanuaris Tallinna linnamuu-

seumi direktori Triin Siine-

ri (pildil) skandaalsel 

moel vallandamine viis 

muuseumi sisekontrol-

li aruande tegemiseni, 

mis näitas, et driektori 

lahtilaskmise põhjused 

olid pigem otsitud, kirju-

tab Eesti Päevaleht. Aru-

andes tuuakse ühe Siineri 

veana välja see, et ta avas Kalamaja muuseumi 

ülemuste nõusolekuta, kuigi otsuse tegemise ajal 

oli vajalik kultuuriameti nõusolek olemas ja prob-

leem tekkis alles siis, kui amet mõtles tagantjärele 

ümber. Siinerit süüdistati suure kaadrivoolavuse 

pärast töökiusamises. Aruanne ei toetanud seda. 

Samuti polevat ta järginud hangete tegemisel 

reegleid. Samas avastas sisekontroll üldjuhul kor-

rektselt vormistatud dokumentidest vaid mõned 

väiksemad ebatäpsused ja vead. Siiner selgitas 

probleeme koostöö puudumisega Tallinna kultuu-

riameti juhi Aini Härmiga. Samale järeldusele jõu-

dis ka sisekntroll: „Pole võimalik objektiivselt hin-

nata, millest täpselt oli linnamuuseumi ja ameti 

juhi koostöö puudumine tingitud, kuid on selge, et 

see mõjus muuseumi tegevusele väga halvasti.“ 

Kokkuvõtteks tõdetakse aga, et  Siiner kulutas raha 

õhinapõhiselt, ei lähtunud Tallinna arengukava 

eesmärkidest ega vastanud linnaasutuse juhilt 

eeldatavale tasemele.  OTHULEHT.EE

Tapa sõjaväelinnakus avati 
NATO lisajõudude keskus

Eile avati Tapa sõjaväelinnaku territooriumile raja-

tud komplekteerimisala (RSOM) koos linnakusse 

tehtud rasketehnikateega, teatab kaitseväeinves-

teeringute keskus. Uus infrastruktuur, mis koosneb 

varustuse ja transpordivahendite ladustamise 

alast, majutus-, remondi- ja toitlustushallidest, 

telkimisaladest, kütuse ja ohtlike jäätmete käitle-

mise alast ning meditsiinikeskuse laiendusest 

koos kopteriplatsiga, loob liitlasüksustele baasi lü-

hiajalisteks õppusteks ja ümberpaiknemisteks. 

„Seni oleme liitlaste roteeruvaid üksusi pidanud 

majutama ajutistel pindadel, mis on endaga kaasa 

toonud ka lisakulusid ja raskusi kõikide nõuete 

tähtaegsel ja kiirel täitmisel. Nüüdseks on vajadus 

liitlastele ajutiste pindade rentimiseks kadunud,“ 

ütles riigi kaitseinvesteeringute keskuse ehitusbü-

roo juht Mart Salusaar. Ehitus maksis 20 miljonit 

eurot, mis rahastati NATO julgeolekuinvesteerin-

gute programmi kaudu. OHTULEHT.EE
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Estonia teatri taha püsti-

tatakse skulptuur Eesti 

esimesele presidendile 

Konstantin Pätsile, täpse-

malt pannakse sinna riigi-

juhi üleelusuuruses pea. 

„Pätsu ajastule tagasi 

mõeldes on see natukene 

liiga šikk-modern. Selline 

asi poleks talle istunud,“ 

hindab mälestusmärki kul-

tuurimeister Hardi Volmer, 

kes on isegi kunagi aidanud 

Pätsile sõnu suhu seada.

Pätsi monumendi idee-

konkursi võitis taies „Riigi-

pea“, mille autorid on arhitekt 

Toivo Tammik ja skulptor Vergo 

Vernik. Sotsiaalmeedias lõi võidu-

töö kohe laineid, kuna tegu pole 

just kõige tavapärasema monu-

mendiga – president oleks justkui 

giljotiini alla sattunud. 

„Selline siledal pinnal, nagu 

hööveldatud laual pea on hästi 

kummaline. Kohe tekitas see as-

sotsiatsiooni kuulsa maaliga, kus 

Juudit toob liual Jeruusalemma 

rahvale näha Olovernese pea, mil-

le ta on äsja maha raiunud. Vae-

PÄTSI BÜST ON RÄÄKINUD: milleks kolp kandikul? Püs

saabumise eel olid segatud hir-
muga, mida nad võrdlesid tun-

dega, kui tõid ta sünnitushaig-
last koju. „Ka seekord peab isa 
ta oma süles trepist üles tuppa 

tooma,“ märkisid nad. Ehkki neil 
puudus täpne ettekujutus, kui-
das kõik olema hakkab, lubasid 
nad toime tulla.

Paljulubav algus

Nüüd on Cärolini leidmisest 
möödunud pool aastat. Ta on 
lõpuks pääsenud taastusravi-
le, mis pidi algse plaani järgi 
algama märtsis. Siis jõudis aga 
pärale koroonaviirus, millest 
tingitud karantiini tõttu lük-
kus ravi pisut edasi. Hiljuti 
sai Cärolin kätte oma  jala-

proteesid ning peab nüüd enne-
kõike õppima uuesti seisma ja 
tasakaalu tunnetama. „Seetõttu 
päev, mil ta taas iseseisvalt kõn-

Päev, mil imekombel surmast pääs
taas ise kõndida saab, võib tulla m

valt, et seda seost silmas peeti,“ 

mõtiskleb Hardi Volmer.

Miks monumendi kohta Vol-

merilt arvamust küsida? Sest vii-

mane kord, kui Pätsi kujutis avalik-

kuse ees fi gureeris, oli Volmer selle 

üks põhisüüdlasi – kunstniku ja 

lavastajana tosin aastat eetris ol-

nud telesaates „Pehmed ja karva-

sed“. Kui saade 2001. aastal ilma-

valgust nägi, oli Pätsi büst keldris 

koos president Lennart Meri maa-

liga. Kui võim Kadriorus läks Too-

mas Hendrik Ilvesele, lisandus 

nende sekka Arnold Rüütli nukk.

„Seal keldris oli tal tore olla, sest 

teised isakesed olid ka sinna peitu 

pandud. Tal oli seal mõnus lobise-

da,“ meenutab Volmer. Aastal 

2013 sari lõppes. „Pehmete ja kar-

vaste“ tegelased läksid veel korraks 

muuseumi väljapanekule, aga see-

järel on nukud seisnud Lasnamäel 

laoruumis. Päts ja vahepeal samuti 

büstiks saanud Meri on aga sarja 

tootjafi rma BEC kontoris.

Õhtuleht tõstis Pätsi korraks 

kapi otsast alla ja näitas talle mo-

numendikavandit. Riigipea andis 

aimu, et tema eelistus olnuks 

teistsugune. „Armsad lapsed,“ 

pöördus ta eestlaste poole. „Kui te 

minu nõu oleksite kuulda soovin’d, 

siis meie ainumas ratsamonument 

asub väikelinnas ja on väga väike,“ 

kõneles Päts, vihjates kindral Jo-

han Laidoneri elusuuruses kujule 

Viljandis.

Karakterist välja astudes nen-

dib Volmer, et Pätsile ilmselt po-

leks Estonia taha kavandatava 

skulptuuri olemus istunud: „Tea-

des suundumusi tolleaegses kuns-

tis, siis talle ei meeldinuks see. Ta 

ei tahaks, et ta oleks ilma kaelata, 

vaid et oleks klassikaline büst suu-

rest juhist.“

„Pehmetes ja karvastes“ oligi 

Päts büstina, mille lõug liikus jutu-

taktis. Miks ei võiks uuelgi monu-

mendil olla juures sarnane heliline 

komponent, mõtiskleb Volmer: 

„Oleks veel lähedasem meie va 

keldrikakandile, kui lõug liiguks ja 

vana hea Konstantin rahvale rää-

giks. Sealt oleks võinud tulla näi-

teks tema kuulus 1939. aasta väga 

murelik ja hoiatav kõne, mis sobiks 

„Pehmete 

ja karvaste“ 

Päts on vii-

mased kuus 

aastat veet-

nud kapi 

otsas.

RIIGIPEA: President Pätsi hakkab meenutama 

üleelusuuruses pea Estonia teatri taga.

KRISTIINA TILK
kristiina.tilk@ohtuleht.ee

Jaanuaris ütlesid Cärolini va-
nemad Õhtulehele, et tütre el-
lujäämine talvises metsas on ime 
ja nad loodavad arstide peale. 
Edasi palus perekond rahu, et 
keskenduda Cärolini tervise taas-
tamisele. 

Kuu hiljem jagasid nad rõõ-
musõnumit: „Nüüd lõpuks 
jõudiski kätte aeg, mida nii 
kaua ootasime! Kopsud on 
täielikult taastunud. Neerud 
ja maks töötavad. Amputat-
sioonid on möödas! Operat-
sioonid on olnud vältimatud, 
kuid arstid on lõiganud täp-
selt nii vähe kui võimalik. 
 Oodatud on just seetõttu, et 
 Cärolini enda organism kasvõi 
ühegi millimeetri kahjustunud 
koest ise tervendaks ning ars-
te edasiste otsuste suhtes õi-
gesti juhiks.“

Cärolin pääses koju.
See tähendas kogu pere elu-

korralduse ümberseadmist, sest 
ta vajas esialgu pidevat hoolt 
ning teda tuli iga paari päeva ta-
gant siduda. Vanemad kolisid va-
rem üürikorteris elanud tütre as-
jad tagasi enda juurde. Teiste 
seas võeti kaasa ka akvaarium. 
Ema-isa sõnul oli see riskantne 
ettevõtmine, kuid seda tehti see-
tõttu, et Cärolin on juba pida-
nud niigi paljust loobuma ning 
nad ei taha ühtegi asja, millest 
ta lugu pidas ja mida armastas, 
tal enam kaotada lasta.  Ema-isa 
ootusärevus ja rõõm tütre koju-

Enne jõule kaduma läinud ja nädal hiljem Pääsküla raba-
saarelt leitud Cärolin veetis ligi kaks kuud haiglaseinte 
 vahel. Külmas ja märjas veedetud ööpäevad mõjusid talle 
rängalt: tal  amputeeriti suurte külmakahjustuste tõttu alt-
poolt põlvi jalad ja lõpuks ka mõlema käe sõrmed. Hiljuti 
sai Cärolin kätte oma jalaproteesid ning õpib uuesti seisma 
ja tasakaalu tunnetama. „Sellel teekonnal on olnud tublisti 
edusamme, aga ka tagasilööke. On olnud hetki, kus nuta-
me silmad paiste ning hetki, kus naerama nii 
palju, et kõhud ja põsed valutavad,“ jagavad 
tüdruku ema-isa sotsiaalmeedias.

Mis Cäroliniga juhtus?

Mullu 19. detsembril kodust lahkunud ja teadmata 

kadunuks jäänud Cärolini leidsid vabatahtlikud Kers-

tin ja Heino – 26. detsembril  kella 9.40 ajal Pääsküla 

rabast raskesti ligipääsetavast kohast. Nad ütlesid kui 

ühest suust, et Cärolini leidmine oli puhas jõuluime. 

„See koht jäi otsingualast välja. Ma käisin seal ka päev 

varem, kuid otsingud jäid pooleli. Tundsin, et pean tagasi 

minema,“ ütles Heino. Tal oli plaan kammida läbi jõeäär ning 

Kerstin pidi hoidma silmad lahti maastikul. Nad olid vaikselt, ei 

rääkinud omavahel ega hüüdnud Cärolini – vaid okste rägastik krõ-

bises jalge all. 

Korraga hakkas nende kõrvu mingi hääl.

„Cärolin, oled see sina?“ hüüdis Heino kolm-neli korda, kuni sai vastuse: 

„Ma olen siin. Ma olen siin kinni!“

Edasi liiguti hääle poole. Minna oli pikk maa. „Ma ei tea, kuidas Cärolin 

meid üldse kuulis, kuid näha oli, et tema elutahe on suur, sest ta oli teinud ja 

tegi ise kõik selleks, et me ta üles leiaksime,“ märkis Heino. 

Cärolin oli jõudnud väikesele rabasaarekesele, kuhu pääsemiseks tuli üle-

tada purre. Kerstin kirjeldas: „Ta istus seal, toetas end vastu puud. Ja ta oli 

ise nii palju ära teinud, et end soojas hoida. Võtnud jalast märjad sokid, si-

dunud dressipluusi jalgade ümber. Vett oli ta joonud jõest.“ 

Cärolini seisund oli nii kehv, et rabast pidi ta ära tooma politsei- ja piiri-

valveameti kopter. Sihtasutuse Kadunud juhatuse esimees ja tegevjuhi Aare 

Rüütli sõnul oli edukate otsingute taga järjepidev töö ja suur hulk vabataht-

likke. Ta  palub kõiki, kel vähegi võimalik appi tulla, seda edaspidigi teha.

Toivo Tammik ja Vergo VernikHannes Dreimanis


