Politsei tabas
kaks pangakelmi
Politsei pidas kinni kaks Tadžikistani kodanikku, kes kahtlustuse
kohaselt osalesid eakalt Tartumaa mehelt 4000 euro väljapetmises ja püüdsid välja petta veel
26 000 eurot. Härraga ühendust
võtnud kelm esitles end Swedbanki töötajana, kes teeb kontrollaktsiooni ebaausate töötajate
väljaselgitamiseks. Kelmide ettevõtmisse kaasatud härral paluti
tulla pangakontorisse, võtta oma
arvelt raha, anda see agendile
ning hiljem lubati raha tagastada.
Lõuna prefektuuri kriminaalbüroo
juhi Rain Vosmani sõnul algatati
politseioperatsioon ning uurimises kogutud info juhatas politsei
järgmisel päeval Jõhvi, kus ühe
pangakontori juures kaks kelmuskatses kahtlustatavat meest otse
teo toimepanemisel ka kinni peeti. Tegu on kahe nooremapoolse
Tadžikistani kodanikuga, kes elavad alaliselt Lätis. Kuigi politsei
tabas mehed otse teolt, jõudsid
kelmid kannatanu kontolt paraku
juba varem 4000 eurot üle kanda. Vosmani sõnul on sama
skeemi alusel sel aastal toime
pandud mitu kelmust. „Uurime,
kas kinnipeetud meestel võib olla
seos ka varasemate juhtumitega
ning kes on selliseid kelmusi organiseeriva grupeeringu teised
võimalikud liikmed,“ lisas ta.
OHTULEHT.EE

Tabamata
kelmid tegutsevad
Läinud reedel registreeris politsei
Tallinnas kolm pangakelmuse
juhtumit. Lasnamäel elava 51aastase mehe kontolt said kelmid
kätte ligi 5000 eurot, Haaberstis
elava 57aastase mehe arvelt tehti
ülekanne summas 10 000 eurot
ja 60aastase Kristiines elava mehe arvele võeti 6500 euro suurune kiirlaen Bandorast, mis kanti
koos mehe arvel olnud 600 euroga edasi kahele võõrale kontole.
OHTULEHT.EE

Kass pissis
pikendusjuhtmele
Esmaspäeva hommikul kell 7.27
teatati päästjatele, et Tallinnas
Juhkentali tänava korteris hakkas
äkki televiisori tagant suitsu ning
kärsahaisu tulema. Elanik lülitas
ise kohe elektri välja. Päästjad tuvastasid, et kärssamine sai alguse sellest, et kass oli pikendusjuhtmele pissinud.
OHTULEHT.EE

EKSPERIMENT: kui lihtne on Narvas
kohalikel valimistel hääli osta?

Stanislav Moškov

STASS KUZNETSOV
stass.kuznetsov@ohtuleht.ee

„Kõik teevad seda ja
teevad seda ka edaspidi,“ ütles narvalane, kes
oli valmis oma hääle
müüma kohalikel valimistel 50 euro eest.
Eksperimendi korras kehastun ktiivse kandidaadi
Andrei Kondratjevi agitaatoriks. Hakkan talle hääli
kokku ostma laupäeva pärastlõunal Narvas Astri ostukeskuse lähedal. Ühe hääle hinnaks pakun möödujatele esmalt 100 eurot või toidupaki. Seejärel proovin, kas
piisavalt meelitav pakkumine on ka 50 eurot või toidupakk.
Teen ettepaneku hääle
ostmiseks nii eakatele kui ka
noortele. Nii naistele kui ka
meestele. Nii üksinda kõn
kõn-

dijatele kui ka nendele, kes
jalutavad ringi laste või sugulastega. Esimesena püüan
kaubale saada eaka paariga.
„Ei, aitäh. Oleme juba valinud,“ vastab naispool mõlema eest. Kuid juba mõne minuti pärast läheb hääleäritsemine õige kuumaks!
Kokku teen ettepaneku
kaheksale inimesele, kellest
olid nõus oma häält müüma
kuus. Mõni neist oli juba varem hääletanud, kuid oli valmis senist häält muutma.
Mis põhjustel on narvalased
nii hõlpsalt valmis oma häälega kauplema? Peamiste argumentidena jäävad kõlama rahavajadus ja arvamus,
et ühel häälel pole nagunii
otsustamisel kaalu.
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„Need on ebaausad valimised... Aga ma käin siis dokumendi järel?“
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Õhtulehe ajakirjanik tegi
ettepaneku kaheksale inimesele, kellest olid nõus
oma häält müüma kuus.

„Vahet pole, kui ainult toitu oleks.“

Ma varastan minuti teie ajast.
Kas olete juba hääletanud?
„Jah.“
Hästi. Meil lihtsalt oli just
võimalus Andrei Kondratjevi
poolt hääletada ja tema
omakorda toetaks inimesi,
andes igaühele 100 eurot.
Ta on kohalikul poliitilisel
areenil uus tegija. Teoreetiliselt on täna veel võimalus
oma häält muuta. Mul on siin ka
raha.
„Seda nimetatakse altkäemaksuks.
Need on juba ebaõiglased valimised.“
Paljud on selleks valmis.
„Me võitleme korruptsiooniga.“
No mis korruptsiooni seal on. Praegu
toetab ta rahaga, hiljem linnavalitsuses
siis tegeleb elamufondiga. Vaadake, kuidas siin kõik laguneb. Ühel või teisel viisil
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MIS SU HÄÄL
KA MAKSAB?

ohtuleht.ee

Tuleb ema koos täiskasvanud tütre ja tema kahe lapsega.
Vastab ainult vanim naine.
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peaksid uued mängijad tulema.
„Ja sa annad kõigile [raha]? Vau.“
Jah, mul on ettevõtte kaart.
„Kas annate sularahas?“
Jah, sularaha.
Seda ei saa hiljem
jälgida.
„Kas vajame?“
Naine vaatab küsivalt tütre silmadesse.
„Vajame küll, see on ju
100 eurot.“
Suurepärane, kui soovite, saame häält muuta. Mul on siin
auto. Saame veebi minna häält muutma.
Või valimisjaoskonda? Milline sobib?
„Jah, aga mul on kodus ID-kaart. Aga ma
elan siin kahe sammu kaugusel. Hoia, ma lähen.“ Ema ulatab koti tütrele.
Stopp! Ma avan enda kaardid. Minu ni-

mi on Stass Kuznetsov, olen ajakirjanik
Õhtulehest.
„Jah, me arvasime nii.“
Tulime vaatama, kas Narvas on lihtne
hääli osta. Miks nii otsustasite?
„Vaata, lapsed peavad riides olema. Meil on
neid kaks. Mu tütar on töötu, ma olen puudega
ja hoolitsen oma haige isa eest. Raha pole kuskilt võtta. Ja tööd pole. Aitame oma tütart. Lapselapsel oli vaja riideid. Alates järgmisest palgapäevast on teisele lapselapsele riideid vaja. Ta
läheb kooli. Teine aga lasteaeda. Kas sa tead, kui
palju koht [lasteaias] maksab?“
Kui palju?
„70 eurot. Odav?“
Muidugi mitte. Aga kas pole hirmutav
oma häält müüa?
„Mis vahet seal on? Mis muutub? Mida
otsustab meie hääl? Isegi kui ma hääletan, ei
ole fakt, et minu hääl saab määravaks. Igatahes tuleb inimene erakonnast, kes ajab oma
poliitikat. Igatahes võidab see pool, kes on
tugevam.“

Katuselt tuleb koristada puulehed, okkad, käbid ja muu praht.

Fotod: Pixabay.com

Katus enne külmade
tulekut korda! Viis ohumärki, mida katuse
puhul tähele panna

K

una lamekatust maapinnalt näha pole, siis
võidakse probleemid
avastada alles siis, kui olukord
on juba tõsine ning korrapärane hooldus enam ei aita, räägib
30 aastat katuste ehitusega
tegelenud OÜ Evari Ehitus juht
Rein Kala ning lisab, et kui
katus on visuaalselt muutunud,
prahti täis, vihmaveerennid ja
-torud ning äravoolutrapid on
ummistunud, roostetanud või
juba lagunevad, on küll viimane
aeg spetsialistid kohale kutsuda. «Eksperdid otsustavad, kas
katust on võimalik põhjaliku
hooldusega veel päästa või
tuleb paigaldada uus.»
Lamekatuseid peaks kontrollima vähemalt kaks korda aastas – sügisel
enne külmade tulekut ja kevadel pärast lume sulamist. Et katuse tervist
mõjutavad talvel ühed ja suvel teised
tegurid, siis on just praegu, enne heitlike ja kõledate ilmade tulekut, õige
aeg katus kriitiliselt üle vaadata, selgi-

tab Rein Kala ning rõhutab, et oluline
on kompetentse ja kogenud spetsialisti kaasamine. «Alati on soodsam
parandada katust üks kord korralikult,
kui lasta mitu korda vigu parandada.»

Ebaharilikud
ilmastikuolud
Katuse tervist mõjutavad nii sooja- ja
külmakraadide kõikumised kui ka päike, tuul ja sademed. Näiteks ebatavalised ilmastikutingimused nagu sel
aastal, kui talvel tuli üsna kaua taluda
käredat külma ning suvel oli tavatult
kuum, on katuste tervist oluliselt mõjutanud. Talvel tõmbub kattematerjal
kokku ehk kahaneb ning suvel vastupidi paisub, selgitab Rein Kala ning
lisab, et katus ei pruugi siis enam
oma ülesannet täita. Lisaks tuleb
katuseid kontrollida pärast ekstreemseid ilmastikuolusid nagu torm, raju,
tugev vihmasadu, tuisk või äkiline
sula, samuti kui seal on tehtud midagi
tavapäratut, näiteks paigaldatud mõni
seade, midagi remonditud või katuselt on pestud aknaid.

Praht ja puulehed
katusel
Koristamata jäänud lehed, okkad, käbid ja muu praht tekitavad aja jooksul
lamekatusele huumusekihi, mis on
suurepärane kasvupinnas samblale,
taimedele ja isegi puudele. Taimede
juurestik rikub katusekatte, tekivad
läbijooksud ning see võib tõsiselt
kahjustada kandekonstruktsioone.
Nii kevadel kui ka sügisel tuleks katuselt eemaldada kõik, mis sinna ei
kuulu.

Ummistunud, roostes ja
lagunevad vihmaveetorud või äravoolulehtrid
Kindlasti tuleb nii sügisel kui ka kevadel kontrollida, et vihmaveerennid ja
-torud ning ära-voolulehtrid toimiksid
korrapäraselt, poleks ummistunud,
roostes ega lagunevad ning võimaldaksid katusele kogunenud veel
ära voolata. Vastasel juhul võivad
vesi ja niiskus kahjustada katuse-

Nii sügisel kui ka kevadel tuleb kontrollida, et vihmaveerennid ja -torud ning
äravoolulehtrid toimiksid korrapäraselt.
konstruktsioone ja hoonet tervikuna.
Näiteks võib üle ummistunud renni
ääre voolav vesi rikkuda maja fassaadi või roostes rennid võivad sootuks alla kukkuda.

Lahtine katuseplekk,
augud või rebendid
materjalis
Oluline on kontrollida, et katu-sekate ja erinevad elemendid ei oleks
lahti või muul moel ohtlikud katusele
või ümbritsevale keskkonnale ja inimestele. Tuleb kinnitada või asendada tormituulega lahti tulnud või
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da uuesti kattematerjali serv, samuti
parandada mehaanilised vigastused
nagu augud või rebendid katusematerjalis, eemaldada kattematerjalide
vahele tekkinud auru- või veekotid.

Vigastatud
katuseelemendid
Regulaarselt tuleb kontrollida katuseaknaid ja -luuke, läbiviike, räästaid, katte- või lõpetusplekke, varikatuseid, turvaseadmeid ning muid
katusega seotud elemente.

INFO

OÜ Evari Ehitus on 1991. aastal loodud ettevõte, millest
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Ettevõtte peamine tegevusala on uute lamekatuste ehitamine
ja soojustamine ning olemasolevate lamekatuste parandamine,
remontimine, renoveerimine ja rekonstrueerimine.
Samuti tehakse lamekatustele ülevaatust, hooldust ja hüdroisolatsioonitöid. OÜ Evari Ehitus teeb koostööd kõigi Eesti suuremate ehitusettevõtetega ning nende kliendid on nii kinnisvaraarendajad, ärikinnisvara omanikud, korteriühistud kui ka
eramajaomanikud.

OÜ Evari Ehitus

tel 738 0927, 506 0579 | e-post: evari@evari.ee | koduleht: evari.ee
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