
LISA 1 

 

EESTI KESKERAKONNA JUHATUSE OTSUS 

 

 

Kirikuskandaali tõekomisjoni moodustamine ja ülesande andmine 

 

Seoses 21. detsembril 2010 Kaitsepolitseiameti peadirektori käskkirjaga nr 98T Eesti 

Keskerakonna juhatus otsustab: 

 

1. Moodustada „Kirikuskandaali tõekomisjon“ edaspidi komisjon. 

 

2. Nimetada komisjoni esimeheks Lasnamäe linnaosa vanem ja endine Tallinna 

Politseiprefektuuri aseprefekt Kalle Klandorf. 

 

3. Nimetada komisjoni aseesimeesteks  

 

3.1 Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee liige ja Eesti 

Keskerakonna poliitiline sekretär Mailis Reps 

3.2 Riigikogu põhiseaduskomisjoni aseesimees Evelyn Sepp. 

 

4. Nimetada komisjoni liikmeteks: 

 

4.1 Riigikogu väliskomisjoni aseesimees ja Eesti Keskerakonna 

aseesimees Enn Eesmaa 

4.2 Riigikogu Põhiseaduskomisjoni liige Lembit Kaljuvee 

4.3 Ajalehe Kesknädal peatoimetaja Urmi Reinde 

4.4 Tallinna Linnavolikogu liige Andres Rozalka. 

 

5. Anda komisjonile ülesanne koostada Eesti avalikkusele raport kirikuskandaali 

anatoomiast. 

 

6. Määrata raporti valmimise tähtajaks 28. detsember 2010. 

 

 

Edgar Savisaar 

Esimees 

 

22.12.2010 
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LISA 4 

 

Austatud Kaitsepolitseiameti peadirektor Raivo Aeg 

 

 

16.detsembril k.a. avaldas ajaleht Postimees loo, milles seostas Keskerakonna esimeest Vene 

riigi huvide teenimisega, nimetades Edgar Savisaart Venemaa mõjuagendiks. 

21.12 2010.a allkirjastasite käskkirja nr 98T“Riigisaladuse salastatuse ennetähtaegne 

kustutamine“, milles kustutate ennetähtaegselt salastatuse salajasel tasemel salastatud teabelt, 

mis ei vajavat enam Eesti Vabariigi julgeoleku tagamise huvides avalikuks tuleku eest kaitset. 

22.12.2010.a Eesti Keskerakonna juhatuse otsuse alusel moodustati „Kirikuskandaali 

tõekomisjon“, kellele anti ülesanne koostada Eesti avalikkusele raport „kirikuskandaali“ 

anatoomiast. 

Komisjoni esimeheks nimetati Kalle Klandorf – Lasnamäe linnaosa vanem, aseesimeesteks 

Mailis Reps – Riigikogu liige ja Evelyn Sepp – Riigikogu põhiseaduskomisjoni aseesimees, 

riigikogu liige. 

Raporti valmimiseks on vajalik igakülgne informatsioon, mis võimaldaks avalikes huvides antud 

loosse selgust tuua. 

Seepärast soovime tutvuda nende algallikatega, millele viitab Kaitsepolitseiamet oma käskkirjas: 

1. 9. veebruaril 2010.a õhtusöögil toimunud vestluse salvestus, milles osalesid Edgar 

Savisaar, Deniss Boroditš, Vladimir Jakunin ja Vladimir Bušujev. 

2. 24. juuni 2010.a Tallinna lahel korraldatud lõbusõidu kõnede salvestused. 

3. 24. juunil 2010.a Kiltsi mõisakompleksi külastuse omavaheliste kõneluste salvestused, 

kus E. Savisaar, D.Boroditš, V.Bušujev, S.Petrov ja V. Jakunin eraldusid teistest 

omavaheliseks „konspiratiivseks vestluseks“. 

4. 13. septembril 2010.a toimunud E.Savisaare ja D.Boroditši Moskva visiidi käigus 

ülalnimetatud käskkirjas tehtud omavahelise vestluse salvestused. 

5. 3. novembril 2010 endise Nõukogude piirivalve hoonete kompleksis toimunud R.Aegi, 

tema kaastöötaja Aleksandri ja  E.Savisaare ja vestluse  salvestus. 

6. 6. novembril 2010 toimunud E.Savisaare ja V.Jakunini telefonivestluse salvestus. 

Samuti soovib komisjon teada millise menetluse raames teostati jälitustegevust Tallinna linnapea 

ja Eesti Keskerakonna esimehe suhtes. Komisjon soovib saada informatsiooni selle kohta, 

millised neist salvestustest on tehtud Venemaa eriteenistuste poolt või kaasabil. Samuti soovime 

teada nende salvestuste üleandmise kokkuleppe sisu. 

Palume vastata meie kirjale 5. jaanuari hommikuks aadressil Toom-Rüütli 3/5, Tallinn 10130, 

Eesti Keskerakond. 

Kuna meie komisjoni kuuluvad mitmed riigisaladusega töötamise luba omavad isikud ja nad on 

teadlikud ka riigisaladuse käitlemisega seonduvatest protseduurireeglitest, siis soovime leida 

koostööks mõlemale poolele sobivad variandid, et valimiseelsesse poliitilisse skandaali 

hädavajalikku selgust tuua. 

 

Lugupidamisega 

 

Kalle Klandorf 

Komisjoni esimees 

Tallinnas 30.12.2010  



LISA 5 

 

Edgar Savisaare meenutused jutuajamisest Raivo Aegi ja tema kaastöötaja 

Aleksandriga 3. novembril Vääna puhkebaasis  

 

Õhtul, kella 19.30 paiku helistas mulle linnavalitsusse Raivo Aeg ja kutsus külla 

nende Vääna baasi, kuna tal olevat mulle tähtis informatsioon, mida ma peaksin 

kiiresti teadma. Loomulikult sõitsin Vääna, kus olin varemgi pooltosinat korda 

käinud. Seal selgus, et Kapol on mulle küsimusi seoses  minu ja Vladimir Jakunini 

sagedaste kohtumistega. 

Küsisin mitmel korral: millist seadust olen ma rikkunud? Mulle kinnitati, et ei 

mingit ja kogu vestlus jääb loomulikult meie vahele. Naersin selle peale, et küllap 

neil on materjalid Tarmo Vahteri artikli jaoks juba valmis pandud. See on  küllalt 

levinud arvamus, et Tarmo Vahterit peetakse Kapo koputajaks. Raivo Aeg kinnitas 

mulle, et see kord nii ei juhtu ning mingeid materjale meie kohtumisest lehte ei 

panda.  

Mulle räägiti Kapo murest, et Vene luure on lindistanud minu kõnelusi Vladimir 

Jakuniniga, need olevat kindlasti peidetud kusagile salaarhiivi ja ühel päeval 

võidakse neid kasutada minu vastu. Aeg palus, et kui venelased peaksid seda tõesti 

tegema, siis ma helistaksin talle ja hoiataksin teda, kuna mul on ju tema 

telefoninumber olemas. Siis Aeg võib-olla veel ei teadnud, et isamaaliitlasest 

siseminister Marko Pomerants kavatseb talle kindralinspektori tiitli omistada. 

Arvan, et pärast seda said ka Kapo peadirektori seisukohad kindlust juurde.  

Küsisin Aegilt ja tema Aleksandrilt, mida ma peaksin nüüd tegema? Kas hoiduma 

igasugustest kohtumistest Vene raudtee ülemaga ja tema delegatsiooniga? Mida 

nad minult õieti soovivad? Aleksander avaldas arvamust, et pärast tänast jätab 

Jakunin ära oma kavandatud sõidu Eestisse. „Kui Jakunin tuleb, siis see tähendab 

meile, et teie suhtes pole mingeid kahtlusi ja kõik on korras. Ning vastupidi, kui 

Jakunin jääbki nüüd tulemata, siis lisab see kaalu meie kahtlustele teie suhtes“.  

Muide, Jakunin tuli ja jäi kahe päeva asemel Eestisse isegi kolmeks päevaks, sest 

soovis kohtuda metropoliit Korneliusega.  

Ütlesin meestele, et kui nad rikuvad ära Eesti suhted Jakuniniga, siis nad on jobud 

küll, sest tegu on inimesega, kes teeb Eestiga reaalselt koostööd. Tal on head 

mälestused lapsepõlvest Pärnus ning ta on meie suhtes soodsalt meelestatud. Neid 

inimesi ei ole enam Moskvas sugugi palju ja vaevalt asendab neid ka Timtšenko  - 

Liksutovi liin, millele loodab Reformierakond.  Aeg ja tema kaastöötaja 

Aleksander pidasid väga olulisteks minu edaspidiseid kohtumisi Jakuniniga ning 

õhutasid neid jätkama.  

Aeg kinnitas korduvalt, et tegu ei ole ülekuulamisega ning nad teavad hästi, et ma 

ei ole Venemaalt mingit raha saanud – ei endale ega ka parteile. Tõsi küll, mulle jäi 



mulje, et talle ei meeldinud  minu tegevus seoses Lasnamäel õigeusu kiriku ehituse 

korraldamisega, aga selgitasin talle,  kui tähtis see on linnaosale, mille 115 000 

asukast enamuses on õigeusklikud. Aeg ütles paaril korral venelaste kohta nõnda, 

et ma olin sunnitud reageerima ja meelde tuletama, et see vähemus moodustab 

ikkagi 1/3 meie elanikkonnast ja ka nendega peab arvestama. 

Mulle püüti ette mängida meie jutuajamisest Jakuniniga mingit linti, konkreetselt 

seda kohta, kus ma tõin näite, et finantseerida on võimalik ka arvete maksmise teel 

(kiriku fassaadi katavad marmorplaadid oli kavas muretseda Krasnojarski lähistel 

asuva tehase kaudu), või sularahas. Viimasel juhul pidasin silmas sularaha 

annetusi, mida sellistel puhkudel sageli kasutatakse. Tegelikult on mul põhjust 

kahelda selle lindi päritolus üldse, kuna tegu võis olla ka monteeritud lindiga, 

mistõttu ma seda rohkem ka ei kuulanud. 

Mäletan, et jutuajamisel Jakuniniga Moskvas me käsitlesime ka Eesti 

põllumajanduse olukorda ning vajadust, et Vene põllumajandusminister võtaks 

külalisena osa Maarahva V Kongressist Paides. Selgitasin selle sammu vajalikkust 

ka Eesti-Vene suhete parandamise aspektist. Mul on aga siiralt kahju, et Eesti 

põllumajandusminister keeldus kohtumast oma Vene kolleegiga ning hoidus 

Kongressist kõrvale. Võib-olla on seal juttu ka õigeusu kiriku tähtsa vaimuliku 

Illarioni külaskäigust Eestisse ning sellega seonduvatest probleemidest. Pikemalt 

kõnelesime Tihvini jumalaema ikoonist, mille toomist Eestisse kiriku avamiseks 

ma pidasin oluliseks. Jakunin jutustas sellest, kuidas nende fondi eestvõttel avastati 

Kremli müüri peidetud vanaaegsed ajaloolised ikoonid, mida bolševikud olid 

tahtnud hävitada, kuid mis siiski olid suudetud ära päästa.Võib-olla ütlesin sellel 

jutuajamisel ka mõned kõvad sõnad Ansipi ja Laari kohta, mida mul aga ei ole 

põhjust kuidagi häbeneda.   

Aeg tundis huvi, et  miks on nii, et ühes jutuajamise lõigus ma räägin kirikust, aga 

rahastamisest tuleb juttu tunduvalt hiljem? Kust mina tean, mis järjekorras seda 

kõike kolme tunni jooksul räägiti, kõigest räägiti läbisegi. Mulle väideti ka, et on 

olemas mitmeid  minu ja Boroditši sms-e, kus  me mõlemad finantseerimisega 

tagant kiirustame. See on küll õige. Rahastamine oli juba aastaid takerdunud ja 

meil oli tõesti kiire, kui soovisime veebruaris kiriku kuplile risti püsti panna. 

Tunnistasin üles, et õigeusu kiriku rajamine on tõesti osa meie valimiskampaaniast, 

samamoodi kui seda oli ka teiste pealinna ehitusobjektide tähtaegne valmimine. 

Selles mõttes ei ole nad kaugel tõest, kui räägivad valimistega seotud rahadest, aga 

seda just kiriku ehitamise osas. Toetus kiriku rajamisele on sisse kirjutatud nii 

Keskerakonna ja sotsiaaldemokraatide kui ka varem Keskerakonna ja 

Reformierakonna koalitsioonilepingusse.  

Tuletasime koos Aleksandriga meelde seiku sellest ajast, kui ma töötasin veel 

siseministrina. Pean ka tunnistama, et heitsin nalja parempoolsete üle, kellesse 

suhtusin irooniaga. Kapo mehed naeratasid mind kuulates viisakalt. Küllap nad 



üritasid luua õdusat õhkkonda või käitusid nagu on kombeks kuriteo matkimisel. 

Kui me olime 2.5 tundi juttu ajanud, siis tundsin, et uni tuleb peale. Kippusin 

haigutama. Küsisin meestelt, ega nad mulle midagi kohvi sisse pole toppinud, mida 

aga mõlemad eitasid.  

Sellest, et meie jutuajamist lindistatakse, oli mul lihtne aru saada. Ruumi nurgas 

põrandal oli magnetofon ja lindistamise nupu punane tuli põles. Ma ei teinud 

sellest mingit numbrit, sest olen juba harjunud, et minu kõnelusi ikka lindistatakse. 

Seda enam on mul põhjust nüüd see lint välja nõuda ja enese kasutusse saada. See 

võimaldaks ka minu meenutusi täpsustada ja kindlasti ka neile lisa anda. 
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Еврокомиссару по вопросам транспорта господину Сийму 

Калласу 

Копии:  

Председателю правления – исполнительному директору АО 

«Эстонская железная дорога» господину Кайдо Симмерманну, 

Генеральному директору АО «Литовские железные дороги» 

господину Стасису Дайлидке, 

Председателю правления ГАО «Латвийская железная дорога» 

господину Угису Магонису, 

Мэру г. Таллинна господину Эдгару Сависаару  

 

 

Уважаемый господин Еврокомиссар! 

Ознакомился с Вашим выступлением на радиостанции Radio Kuku 23 декабря этого года 

и решил обратиться к Вам в личном качестве, оставаясь при этом руководителем крупнейшей в 

мире железнодорожной компании, членом Исполнительного совета Международного союза 

железных дорог, сопредседателем Российско-финского делового совета, Кавалером ордена 

Почетного Легиона и других наград. 

Мы с Вами, по сути, принадлежим к поколению людей, переживших тектоническую 

геополитическую ломку, связанную с крушением Советского Союза. Как носители знаний об 

истории и содержании европейской политики мы лучше других знаем, что составляло предмет 

гордости и вызывало боль и отторжение граждан бывшего СССР. 

Не буду скрывать от Вас как от человека, к которому почувствовал после первой же 

встречи расположение и доверие, что не ожидал такой реакции по поводу надуманной, но 

хорошо организованной кампании против моего хорошего товарища Эдгара Сависаара.  

Попытки негативно интерпретировать события, связанные со строительством 

православного храма в Таллинне, иначе как глупостью или провокацией эстонских спецслужб и 

их покровителей из числа официальных лиц не назовешь. 

Специально не реагировал на сплетни и инсинуации, распространяемые в отдельных 

СМИ по поводу мэра Таллинна, но на Ваше выступление в эфире Radio Kuku решил ответить. 

У каждого своя история жизни. Каждого человека оценивают не только и не столько по 

занимаемой должности, сколько по его конкретным свершениям. 

Я занимаюсь сейчас тем, что стало главным делом моей жизни. Горжусь, что среди моих 

коллег-железнодорожников и в России, и за рубежом пользуюсь доверием и авторитетом. В 

своей общественной деятельности никогда не скрывал, что не принимаю политику 



национализма во всех ее проявлениях. С горечью и болью воспринимал русофобию в качестве 

составляющей политики нынешнего эстонского руководства. Всегда выступал против переноса 

памятника Советскому солдату – символу героизма в борьбе против фашизма – с центральной 

площади Таллинна. Я лично письменно обращался по этому вопросу к Премьер-министру 

Эстонской Республики господину Андрусу Ансипу. Действия эстонских властей, 

осуществивших эту акцию, глубоко ранили и оскорбили чувства миллионов людей по всему 

миру и, прежде всего, русского и эстонского народов. Вы знаете, что с осуждением этого 

поступка выступили многие известные политики, в том числе и из Евросоюза. При этом наши 

профессиональные отношения с коллегами-железнодорожниками, многими ведущими 

политиками и главами государств Европы, Азии, Балтии, Арабского мира, Северной Америки 

никогда не омрачались недоверием ни с одной из сторон. Это и есть мой ответ на Ваши слова о 

том, что теперь мне якобы будет очень трудно объясняться со своими партнерами в Восточной 

Европе. 

Хочу подчеркнуть, что в отличие от некоторых бывших секретарей райкомов 

коммунистической партии Эстонии, пытающихся доказать своим заморским покровителям 

свою ненависть к России и русским, вплоть до поддержки фашистов, никогда не менял своего 

мнения и не предавал друзей. Так воспитан! 

Хотелось бы верить, что мое открытое и искреннее письмо устранит любое 

недопонимание между нами и будет способствовать развитию наших профессиональных и 

личных отношений. 

С наилучшими пожеланиями в Новом году, 

    Владимир Якунин 

 


