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Kaitsepolitseiameti teave Edgar Savisaare raha küsimise kohta Venemaalt
21.12.2010
Kaitsepolitseiameti teave Edgar Savisaare raha küsimise kohta Venemaalt.
Täna 21. detsembril 2010 informeeris Kaitsepolitseiamet Vabariigi Valitsuse Julgeolekukomisjoni oma tegevuse
käigus saadud teabest, mis käsitleb Edgar Savisaare raha küsimist Venemaalt ning andmetest selle kohta, et
Edgar Savisaar on kiriku ehitamise toetamise kõrval küsinud konspireeritud viisil täiendavalt raha erakonnale.
Kuulanud ära Kaitsepolitseiameti informatsiooni, pidas Vabariigi Valitsuse Julgeolekukomisjon vajalikuks avalikkuse
võimalikult avatud teavitamist antud juhtumist viisil, mis ei kahjusta Eesti julgeolekuhuve ega ohusta
julgeolekuasutuste tegevusmeetodeid ja allikaid.
Kaitsepolitseiametile seadusega pandud prioriteetseks tegevusvaldkonnaks on võõrriikidest ja nende
eriteenistustest lähtuva luure- ja mõjutustegevuse avastamine ja tõkestamine. Selle töö käigus sai
Kaitsepolitseiametile teatavaks informatsioon Edgar Savisaare võimalikest katsetest saada Venemaalt vahendeid
Keskerakonna rahastamiseks. Nimetatud teabe kontrollimiseks läbiviidud teabehankelise tegevuse tulemusel
kindlaks tehtud faktid leiate kaitsepolitseiameti peadirektori käskkirjast nr 98T.
Käskkirjas esitatud Edgar Savisaare poolt Venemaalt raha küsimist käsitlevatele faktidele ei ole
kaitsepolitseiametil käesoleval hetkel võimalik midagi täiendavat lisada.
Andres Kahar
vanemkomissar
juhtivspetsialist
tel.6121406
mob. 5090170

press@kapo.ee
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Riigisaladuse salastatuse
ennetähtaegne kustutamine

Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse § 13 lõike 1, lõike 3 punkti 9 ja Siseministri 10. detsembri 2009.
a määruse nr 55 „Kaitsepolitseiameti põhimäärus" § 6 lõike 3 alusel ning lähtudes julgeolekuasutuste seaduse §
2 lõikest 1, § 3, § 4 ja vajadusest täita Kaitsepolitseiametile seadusega pandud ülesandeid riigi huvide
kahjustamise ennetamisel avalikkuse teavitamise teel,
kustutan ennetähtaegselt salastatuse Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määruse nr 262 "Riigisaladuse
ja salastatud välisteabe kaitse kord" § 7 lõike 4 punkti 1 alusel salajasel tasemel salastatud teabelt, mis ei vaja
enam Eesti Vabariigi julgeoleku tagamise huvides avalikuks tuleku eest kaitset, järgnevas ulatuses:
Lasnamäe õigeusu kiriku rahastamine
9.veebruaril 2010 osales AS Venemaa Raudtee president Vladimir Jakunin Eestis toimunud Raudteefoorumil.
Samal päeval toimunud õhtusöögil, kus osalesid Tallinna linnapea Edgar Savisaar, Tallinna abilinnapea Deniss
Boroditš, Vladimir Jakunin ja Venemaa Raudtee presidendi administratsiooni juht Vladimir Bušujev, küsis E.
Savisaar V. Jakuninilt rahalist toetust Tallinnasse Lasnamäele õigeusu kiriku ehitamiseks. V. Jakunin avaldas
investeeringute tegemiseks nõusolekut, soovides esmalt täpsemat kalkulatsiooni, palju ehituse jaoks raha
vajatakse. E. Savisaar esitas esialgse kalkulatsiooni, mille järgi oleks vaja ca 15 miljonit krooni, millega saaks
kiriku fassaadi valmis ehitada. Sama visiidi käigus kohtus V. Jakunin ka Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu
Kiriku (edaspidi MPEÕK) metropoliit Korneliusega. Visiidi käigus lepiti kokku, et kiriku probleemidega hakkab
Moskva poolt tegelema V. Bušujev, kes peab selgitama Venemaa poolt ehitusküsimustega tegeleva isiku ja
sellest D. Boroditšile teada andma. Nimetatud isikuks osutus Eestis läbi AS Petromaks Spediitor kivisöeäri ajav
ärimees Sergei Petrov.
Otsuse 1,5 miljoni euro suuruse toetuse eraldamiseks Lasnamäele õigeusu kiriku ehitamiseks tegi Venemaa
Raudtee president Vladimir Jakunin teatavaks 9. veebruaril 2010 toimunud visiidil.
2010.a. veebruarist kuni oktoobrini kanti Sergei Petrovi äriühingute kontodelt MPEÕK kontole sihtotstarbeliselt
kiriku ehitamiseks ca 13,5 miljonit krooni.
Alles 26. novembril 2010 sõlmiti Andrei Pervozvannõi Fondi, MPEÕK ja Tallinna Linnavalitsuse vahel Lasnamäe
õigeusu kiriku ehitamise rahastamiseks kolmepoolne leping.
Keskerakonna valimiskampaaniaks raha küsimine.
10.-11. mail 2010 toimus E. Savisaare ja Riigikogu keskfraktsiooni liikme Vladimir Velmani visiit Moskvasse, kus
lepiti kokku V.Jakunini juunikuus toimuv visiit Eestisse.
23.-24. juunil 2010 toimus V. Jakunini visiit Eestisse. Juba 22. juunil 2010 saabus Eestisse V. Bušujev. 23. juunil
2010 külastasid V. Bušujev, S. Petrov, Jevgeni Tomberg ja D. Boroditš Lasnamäe kiriku ehitusobjekti. Sama
päeva õhtul saabus Eestisse ka V. Jakunin, kes osales jaanitulel Edgar Savisaarele kuuluvas Hundisilma talus.
24. juuni 2010 ennelõunal korraldati külalistele Tallinna lahel kaatriga lõbusõit. Lõbusõidu ajal teavitas V. Jakunin
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D. Boroditši faktist, et „küsitud kolme ei saa, saab aga 1,5".
Edasise kultuuriprogrammi käigus külastati Kiltsi mõisakompleksi Lääne-Virumaal. Mõisakompleksis eraldusid
E. Savisaar, D. Boroditš, V. Bušujev, S. Petrov ja V. Jakunin, viimatinimetatu ettepanekul, omavaheliseks
konspiratiivseks vestluseks. Vestlusel teatas V. Jakunin, et Eesti parlamendivalimisteks antakse
Keskerakonnale toetuseks 1,5 miljonit eurot. Sellest 1/3 antakse sularahas, 2/3 ülekandega arvete alusel.
Ühtlasi pani V. Jakunin kõigile osavõtjaile südamele, et tehingust ei tohi keegi kusagil midagi rääkida. Vestlusel
määrati raha edastamise ja legaliseerimise eest vastutavateks isikuteks ühelt poolt S. Petrov ja teiselt poolt D.
Boroditš.
13. septembril 2010 toimus E. Savisaare ja D. Boroditši Moskva visiidi käigus õhtusöök Venemaa Raudtee
residentsis, kus osalesid V. Jakunin, V. Bušujev, D. Boroditš ja E. Savisaar. Õhtusöögi käigus arutleti mitmetel
teemadel. Muuhulgas käsitleti: Lasnamäe kiriku rahastamist, kiriku ehitustööde kulgu, ehitustööde erinevate
etappide ajastamist seoses eelseisvate Riigikogu valimistega, nende sidumist valimistega; Rhodose
teaduskonverentsi „Tsivilisatsioonide dialoog" tähtsust ja olulisust; kuidas Venemaa saaks ametlikul tasandil,
oma esindajate saatmisega, toetada Eestis Keskerakonna korraldatava Maarahva Kongressi läbiviimist. Lisaks
eeltoodule arutati õhtusöögil läbi ka Keskerakonna rahastamisskeem. E. Savisaar kinnitas juunis Kiltsi mõisas
kokkulepitut: 1/3 sularahas ja 2/3 ülekandega, mööndes, et ka kogu summa sularahas maksmine oleks
lahendatav. Järgnevalt nõudis V. Jakunin omavahelises asjaajamises edaspidi täielikust konspiratsioonist
kinnipidamist, viidates seejuures oma pikaajalisele operatiivtöö kogemusele. Nõue seisnes täielikus keelus
kasutada telefone rahaeralduse küsimuste arutamiseks, kohtumiste kokkuleppimiseks ja teistes tundlikes
küsimustes.
27. oktoobril 2010 saabus Eestisse S. Petrov ning üritas intensiivselt kontakteeruda D. Boroditšiga. Kuna
viimane ei viibinud Eestis, siis kontakt ei õnnestunud. Järgmisel päeval lahkus S. Petrov Eestist, teavitades
Moskvasse jõudes koheselt V. Bušujevit faktist, et kavandatud kokkusaamine D. Boroditšiga ei õnnestunud.
Eeltoodu põhjal oli Kaitsepolitseiametil piisavalt alust arvata, et Vene pool otsib aktiivselt kontakte
Keskerakonnale raha üleandmiseks. Samuti arvestades asjaolu, et Eesti Raudtee juubeliüritustele olid 4.
novembril 2010 saabumas nii V. Jakunin kui V. Bušujev, otsustati 3. novembril 2010 läbi viia vestlused Edgar
Savisaarega ning samal päeval Tallinnasse saabuva S. Petroviga.
3. novembril 2010 toimunud vestlusel juhiti E. Savisaare tähelepanu erakonnale välisriigist raha küsimisega
seotud kompromiteerimise võimalikkusele tema isiku ja erakonna suhtes ning sellest tulenevatele
julgeolekuohtudele.
4. novembril viisid kaitsepolitsei ametnikud läbi sarnase vestluse seni puhkusel viibinud D. Boroditšiga.
06. novembril 2010 toimus telefonivestlus E. Savisaare ja V. Jakunini vahel, kus räägiti vajadusest allkirjastada
kolmepoolne leping Lasnamäe kiriku toetuseks eraldatud raha legaliseerimiseks ja puhkeda võiva skandaali
vältimiseks.
26. novembril 2010 toimus Lasnamäe kiriku rahastamise lepingu allkirjastamine. Selleks saabus Moskvast
Tallinnasse V. Bušujev, kaasas Andrei Pervozvannõi Fondi president Sergei Štšeblõgini poolt Moskvas
allkirjastatud leping. Tallinna Linnavalitsuse ja MPEÕK esindajate allkirjad lepingule kogus Jevgeni Tomberg.
Järgmisel päeval esitles linnapea Edgar Savisaar lepingut Tallinna Linnavalitsuses.
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Raivo Aeg

peadirektor
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