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Nn katuserahast 
saavad toetust kolm 
Tallinna avalikku 
pargi- või puhkeala.

30 hobuse DNA 
proovid on olemas, 
kuid nende analüü-
siks polnud raha.

Riigikogulaste 
katuseraha: lasteaiad, 
Laari sihtasutus ja 
hobuste DNA
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Koalitsioon ja Keskera-
kond annaksid muu 
hulgas lisaraha Tallinna 
lasteaedade remondiks.

Ivar Tallo
avaliku halduse spetsialist

Riigikogu võimalus otsustada

Katuseraha ei ole võib-olla kõige 
ratsionaalsem raha jagamise viis, 
aga poliitika polegi alati ratsio-
naalne, kuskil tuleb lõivu maksta. 
Mina tõmbaksin võrdluse näiteks 

praegu Tartus toimuva kaasava 
eelarve protsessiga. See on mõel-
dud kodanikule n-ö otse otsusta-
miseks. Katuseraha on mõeldud 
riigikogu liikmetele samamoo-
di otse otsustamiseks. Põhimõt-
teliselt planeerib ju riigieelarvet 
rahandusministeeriumi juhtimi-
sel vabariigi valitsus ehk täitev-
võim, eelarve kinnitab riigikogu.

Selline lähenemine annab kind-
lasti riigikogu liikmetele natukene 
rohkem kaasamise tunnet ja ma 
arvan, et sellisena on katuseraha-
proovid ka suhteliselt mõistlik.

Kommentaar

Eile saatsid riigikogu Reformi-
erakonna ja IRL-i fraktsioon 
rahanduskomisjonile ettepane-
kud, milliseid asutusi ja ühin-
guid tuleva aasta eelarvest 
täiendavalt toetada. Kui lisa-
da neile Keskerakonna frakt-
siooni esitatud ettepanekud – 
SDE jääb ilmselt nn katusera-
ha võimalusest ilma –, tuleb 
5,5 miljoni eest toetatavate 
kohta kokku päris kirju pilt.

Ametlikult 2014. aasta rii-
gieelarve eelnõu ettepane-
kuid, rahvasuus katuserahaks 
nimetatud summasid on kriti-
seeritud seetõttu, et need või-
vad minna poliitikute soosi-
tud ettevõtmistele ja nende 
koduomavalitsustesse.

Suurimad summad antakse 
tuleval aastal Tallinna tehnika-
ülikoolile (1,2 miljonit eurot), 
Eesti olümpiakomiteele (1,1 
miljonit) ja rahvusringhää-
lingule (315 000 eurot), kelle 
suurim probleem on rahapuu-
dus jalgpalli MM-i näitamisel.

Kuid raha tahetakse anda 
ka kunstiakadeemiale (100 000 
eurot), kogudustele, vabataht-
like ühendustele. Lasteaedu on 
nimekirjas õige mitu, peaasja-
likult just Tallinnast. Summad 
ulatuvad 5000 eurost 10 000-ni.

Tallinna Lepatriinu lasteaia 
direktor Tiiu Parbus selgitas, 
et pole küll raha saamiseks 
taotlust saatnud, kuid on polii-
tikutele lasteaia probleemidest 
rääkinud. „Poliitikud kutsu-
vad meid ju erakondade ümar-
laudadele. Mina olen praktili-
selt alati käinud, kui on kuhu-
gi kutsutud. Ükskõik, milline 
erakond on kutsunud. Meil on 
1977. aastal ehitatud lasteaed 
– rühmaruumides on väga 
palju tööd vaja teha, elektri-
süsteem on vaja täielikult rin-
gi ehitada,” märkis ta. Katu-
seraha nimekirjas toetavad 
Reformierakond ja IRL laste-
aeda 3000 euroga, et remonti-
da rühmaruume. 

Piirdeaeda veel ei saa
Parbuse sõnul oleks lasteaial 
praegu rohkem tarvis hoopis 
piirdeaeda, selleks on Tallinna 
linnalt ka juba pikemat aega 
raha küsitud. „Ju siis ei ole või-
malust selleks,” nentis ta, ent 
rõõmustas, et Tallinna haridus-
amet on võimaldanud nüüd, 
aasta lõpus siiski uue värava 
soetada. 

Venekeelne Kajaka lasteaed 
saab 10 000 eurot. „Köök on 
avariiseisus ja vajab väga kii-
ret remonti,” põhjendas Kaja-
ka lasteaia direktor Jekaterina 
Gritsevskaja. „Poliitikud tihti 
külastavad lasteaedu ja küsi-
vad, millist abi me vajame. 
Nende seas on ka inimesi, kes 
reaalselt aitavad lasteaedu. 
Ka meil oli nii ja loomulikult 
oleme tänulikud nendele abi 

eest.” Ta täpsustas, et Tallinna 
linnalt pole ta köögi remondi 
jaoks raha küsinud, sest sealt 
loodetakse saada raha näiteks 
tualettruumide jaoks. „Kui on 
võimalik midagi saada linnalt 
ja midagi riigilt, siis see on las-
teaedade jaoks hea võimalus,” 
ütles ta.

Purskkaev Kristiinesse
Keskerakonna katuseraha 
jagamisel on Tallinnaga veel-
gi arvestatud. Näiteks hakka-
vad silma kolm avalikku par-
gi- või puhkeala: 10 000 eurot 
läheks Õismäe tiigi puhkeala 
ja terviseraja tarvis, 9800 eurot 
Löwenruh’ pargi vabaõhu-
lava ning 10 200 eurot endi-
se Kristiine turu asemele raja-
tud puhkeala jaoks. Kristiine 
linnaosa vanem Andrei Novi-
kov selgitas: „Inimesed tahtsid 
sinna [turu asemele] haljasala 
ja selle me tegime. Tegelikult 
võiks seda veel edasi arenda-
da – miks mitte teha sinna ilus 
purskkaev, see oleks ju väga 
tore. Kui räägime Löwenruh’ 
pargist, siis sealsed kontserdid 
on olnud väga populaarsed. 
Neid võib võrrelda juba näi-
teks Kadrioru kontsertidega.” 
Ta lisas ühtlasi, et kuna suu-
rem osa kuulajaid on eakad, 
siis on lava juures kindlasti 
pinkidest puudus.

Päris kopsaka summa saab 
nimekirja järgi sihtasutus Uni-
tas – 35 000 eurot. „Kui meie 
asutajaid vaadata, siis seal on 
Mart Laari nimeline isik. Sealt 
ka seos,” ütles Unitase tegev-

juht Uve Poom. Ta selgitas, 
et eraldatava rahaga tahetak-
se jätkata „Kogu me lugu” pro-
jekti, mille tarvis filmiti täna-
vugi klippe inimestest, kes 
jutustasid oma perekonna 
küüditatutest. Tuleval aas-
tal, kui Tallinnas peetakse 
järjekordset laulupidu, tuleb 
seda eeldatavasti vaatama ka 
tuhandeid väliseestlasi, kel-
le lugusid salvestada. Poo-
mi sõnul on eesmärk saada 
30–40 videoklippi väliseestla-
se lugudega. Projektiks vaja-
likku 50 000 eurot taotleti ka 
haridusministeeriumilt, kuid 
sealt raha ei saadud. 

„Üks esmapilgul ebatava-
lisemaid rahasaajaid on ehk 
vana-tori hobuse ühing, mil-
lele on ette nähtud 3000 eurot. 

Ühingu juht Ute Wohlrab sel-
gitas, et saatis paari nädala eest 
riigikogu maaelukomisjoni-
le pöördumise: on kehv, et 
vana-tori hobune pole ohus-
tatud tõugude nimekirjas. Kui 
komisjonist talle hiljem tagasi 
helistati ja pakuti, mida ühin-
gu heaks ära võiks teha, küsis-
ki Wohlrab toetust vana-tori 
hobuse geneetilise profiili 
koostamiseks. 

Wohlrab oli juba jõud-
nud võtta 30 vana-tori hobu-
se DNA-proovid, kuid nende 
analüüsiks nappis raha. „Mul 
oleks väga hea meel ja usun, 
et ka ühiskonna huvides oleks 
vana-tori hobust geneetiliselt 
kirjeldada – ta on ju Eesti 
kultuuri osa,” ütles vana-tori 
hobuse ühingu juht. 1

Keskerakonna fraktsioon 
pakkus, et tuleva aasta 
riigieelarvest üle 10 000 euro 
peaks kuluma Löwenruh’ 
pargi vabaõhulava juurde 
rohkemate pinkide paiguta-
miseks ja selleks, et sinna 
püsiv elektriühendus saada.  
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