Aktsiaseltsis Tallinna Sadam võimalike korruptsiooniriskide tuvastamiseks moodustatud
uurimiskomisjoni 26. novembri 2015. a istungi päevakorrapunkti 2 juures toimunud
arutelu üleskirjutus
Artur Talvik
(Tutvustab uurimiskomisjoni ja selgitab, et täpsuse huvides istungi käik salvestatakse).
Oleme jäänud „kinni“ liiga kauaks 17. kai ehitustegevusega seonduvasse. Selle tagamaid avas
komisjonile Riigikontrolli audiitor Tarmo Olgo. Nüüd oleme saanud ka (vandeadvokaat)
Varuli büroo poolt koostatud auditi. Kuna Teie olete selle 17. kai teemaga seotud, siis
palusime Teid siia, et sellega seonduvalt mõned küsimused küsida. Kas soovite alguses
sissejuhatuseks midagi öelda, ennem kui küsimuste –vastuste juurde läheme.
Eduard Kikkas
Lühidalt nii, nagu mina sellest aru sain. Jutt käib 16. kai pikendusest ja 17. kai ehitusest.
Mõned numbrid ka ...
Valdo Randpere
Kuidas Teie olete seotud selle asjaga?
Eduard Kikkas
Olin teatud ajast projektijuht. Tegelesin otseselt kai projekteerimisega. See oli projekteerimisehitustöövõtt. Projektijuhina koostasin tehnilise ehitusprojekti.
Valdo Randpere
Kellele?
Eduard Kikkas
Töövõtjale, kelleks oli KMG Inseneriehituse AS. Seal oli konsortsium KMG Inseneriehituse
AS, ning Taani firmad Per Aarsleff ja Rohde Nielsen. Tööd olid jagatud. KMG
Inseneriehituse AS pidi tegema pealisehituse, Per Aarsleff kai vaiaalused ja ankurduse, Rohde
Nielsen AS – pidi tegema täite- ja süvendustööd. Need olid suuremad tööd kai ehituses.
Mina tegelesin ehitusprojekti koostamisega. Lahendus oli minu poolt välja käidud. Lugu
iseenesest üsna pikk.
Hange oli sadama poolt 2007.a. ette valmistatud. Tuli pronksiöö ja see pandi mõneks ajaks
„kalevi alla“. Aga Tallinna Sadamal oli huvi suur, sest rahad olid hästi suured, siis olid
kroonid - kroonides 886 miljonit ehk 55 miljonit eurot. Sellel ajal oli see kõige suurem
investeering üldse, mis Eestis ehitati.
Tagantjärgi võib öelda, et iga hinna eest taheti seda projekti teostada, sest suured rahad olid
mängus. Kui olukord rahunes, siis kuulutati hange välja, see oli detsembris 2007. Olin sellel
hetkel Skanskas. Skanska võttis ka osa.
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Kokku osales 5 suurt rahvusvahelist konsortsiumi, sest tööd olid väga mahukad. Seda tööd
saigi ainult konsortsiumiga teostada ja ainult koos välismaiste firmadega. Hange lubas
alternatiivseid lahendusi pakkuda. Ainuke tingimus oli, et seda oleks pidanud pakkumises
täpselt ära näitama, mis lahendusi pakutakse. Reeglina hanke dokumentatsiooni tähtsam osa
on ehitusprojekt, kus on välja pakutud lahendus ja põhilised töö mahud ka. See, mille alusel
teha pakkumist. Siis on kõikidel osalejatel üks ja seesama lahendus, mis on omavahel
võrreldav.
Hankedokumentatsiooni pani kokku Tallinna Sadam.
Valdo Randpere
Kes eelprojekti tegi? Kas nemad said ka pakkumisel hiljem osaleda?
Eduard Kikkas
Merin OÜ. Sadamate projekteerimisfirma. Inseneribüroo. Nemad ainult projekteerisid hanke
jaoks, ehitusega see seotud ei ole. Tellija lubas pakkuda hankemenetluse käigus ka
alternatiivseid lahendusi. Ainuke tingimus oli, et selles uues alternatiivses projektis peab kõik
tingimused ära näitama, sest mahud muutuvad. Tulemused peavad olema võrreldavad. Kui
mahud muutuvad, siis ehitusfirma võtab endale riski.
Artur Talvik
Kas eelprojekt oli see väiksemate torudega?
Eduard Kikkas
Jaa. Ega need vaiad nii väiksed ka ei olnud. Ettenähtud koormused olid suured ning
eelprojektis olid ettenähtud neli rida 1200 mm terasvaiu. Skanska poolt pakkusime
alternatiivset varianti. Hinnatabelis oli täpselt kajastatud alternatiivse lahenduse
ehitusmaterjalide loetelu ja mahud ehk millest hind koosneb. Näitasime oluliselt kokku hoitud
terast ja raudbetooni, mis olid põhilised ja majanduslikult kõige kallimad materjalid.
Kuna informatsioon konkureerivatest pakkumustest oli edastatud ühele firmale. Analüüsides
konkureerivaid pakkumusi tuldi järeldusele, et Skanska pakutud kai lahendus on olulisemalt
soodsam. Aga miks ta (Skanska) kolmandaks tuli hanke ajal? Põhjuseks olid süvendustööde ja
täitetööde suhteliselt kõrge hind. Täite- ja süvendustööde mahud olid väga suured ja oluliselt
mõjutasid pakkumuse hinda.
Riigihanke reegleid ja hea tava seisukohti rikkudes sadamast edastati teave konkureerivatest
pakkumustest ühele firmale. Vahetult peale hanke pakkumuste avamist KMG IE oli hästi
informeeritud Skanska pakkumuse soodsast tehnilisest lahendusest. Aprilli alguses KMG IE
võttis minuga ühendust ja tegi ettepaneku realiseerida antud lahenduse KMG IE koosseisus,
kuna KMG IE suure tõenäosusega saab selle töö endale. Minule, kui insenerile, KMG IE
tööpakkumine oli huvitav ja ma võtsin selle vastu. Lahkusin Skanskast ja asusin tööle KMGsse aprillis 2008.
Kuidas hange kulges?
Jaanuaris 2008 teatas sadam, et mingisugustel põhjustel (ei mäleta põhjusi) see hange
külmutatakse. Uuesti tehti sellest hankest juttu paar kuud hiljem. Suvel. Siis jälle võeti
ühendust kõikide osapooltega ja vahepeal paluti ka, et igaüks pikendaks oma pakkumise
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kehtivuse tähtaega. Suve hakul siis äkki kuulutati välja võitjaks KMG. Aga samas mitme kuu
vältel käisid läbirääkimised ja ettevalmistused KMG IE-ga. Mäng käis ühte väravasse.
Skeemitamine käiski selleks, et töö satuks kindlatesse kätesse, kus omad inimesed ees. Nii
korraldati. Töövõtuleping KMG-ga sõlmiti alles juulis 2008. Tookord ma kogu tausta ei
teadnud. See on tagantjärele tarkus. Viisin otsad kokku.
Artur Talvik
Te olite põhipalgaga Skanskas tööl? KMG ostis teid üle?
Eduard Kikkas
Lihtne pakkumine oli – tule tee see töö ära. Insenerile taolise projekti realiseerimine pakub
suurt huvi.
Andres Anvelt
Täpsustame -jaanuaris, ennem kui (hange) külmutati, te olite omad lahendused Tallinna
sadamale juba ära esitanud?
Eduard Kikkas
Jaa. Hange kuulutati välja novembris 2007. Pakkumuse koostamiseks tavaliselt antakse 30
päeva. Hinnapakkumised esitati ja avati vist 10. detsembril 2007.
Andres Anvelt
Siis oli aega jaanuarist peale ette valmistada?
Eduard Kikkas
Teistele hankes osalejatele teatati sadama poolt, et otsus hanke saatuse üle viibib, see
lükatakse määramata ajaks edasi. Samas asudes tööle, olin sadama ja KMG IE vaheliste
läbirääkimiste tunnistajaks.
Artur Talvik
Väidate, et hanke korraldaja jagas hanke võitjale tegelikult konkureerivate pakkumiste kohta
informatsiooni? Et seal ei toimunud sellist asja, et võitjale öeldi et siin on üks parem
pakkumine? Et ikkagi ennem võitja väljakuulutamist öeldi? Teile tehti pakkumine ennem
võitja väljakuulutamist?
Eduard Kikkas
Ennem jah.
Valdo Randpere
Kuna väljakuulutamine toimus?
Eduard Kikkas
Kunagi mais, juunis?
Andres Anvelt
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9.mai 2008.
Eduard Kikkas
Mina läksin üle KMG IE- sse aprillis ning läbirääkimised juba käisid.
Valdo Randpere
Kas see on kindel, et ennem võitja väljakuulutamist läksite KMG-sse?
Eduard Kikkas
Jaa.
Artur Talvik
Skanska teiste osapoolte pakkumistest teada ei saanud?
Eduard Kikkas
Ei, see on riigihanke jäme rikkumine. Materjale vahetada ei tohi. Läbirääkimisi ei tohi teha.
Pakkumised hindab komisjon. Kedagi kaasata, sh ühte konkureerivat poolt, on keelatud.
Valdo Randpere
Alati ei ole. Kui esimeses voorus lepitakse kokku, et minnakse edasi suunatud
läbirääkimistega, siis põhimõtteliselt on võimalik peale avalikku pakkumist minna edasi
suunatud pakkumisega.
Eduard Kikkas
Kõik osapooled peavad olema võrdsetes tingimustes. Kui tehakse läbirääkimistega hange,
näiteks selline eriõigus on Eesti Energial. Seda seepärast, et seal on keerulised ja
spetsiifilised tööd: Auere elektrijaam, ENEFIT280 õlitehas, jne. Seal antakse Eesti Energiale
eraldi õigus läbirääkimiste teel hange korraldada. Kõigile osapooltele antakse üks ja seesama
dokumentatsioon ja siis kõikide osapooltega püütakse läbi rääkida. Siis otsustatakse, kellega
edasi minnakse.
Antud juhul seda ei olnud.
Artur Talvik
Kas Skanska ja teised ehitusettevõtted ei vaidlustanud seda?
Eduard Kikkas
Ei olnud põhjust vaidlustada. Hinnad olid kohe avatud, mingit muud informatsiooni ei olnud
väljastatud. Põhjust vaidlustamiseks ei olnud.
Artur Talvik
Kas teile ei tundunud kahtlane, et teid hakati üle ostma ennem kui parim on välja kuulutatud?
Eduard Kikkas
No eks informatsiooni ikka liigub, KMG IE pakkumine oli kõige soodsam, hanget keegi ei
vaidlustanud, ehk kõik asjaolud viitasid sellele, et hanke võitjaks kuulutatakse KMG IE.
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Valdo Randpere
Kas nad võisid teada saada seda informatsiooni kuskilt mujalt kui Tallinna Sadamast?
Eduard Kikkas
Muidugi võisid. Ehitusfirmade juhid ikka suhtlevad oma vahel. Kuid antud juhul kindlalt tean,
et Skanskast leket ei olnud.
Tagantjärgi aga tean, kuidas need asjad liikusid.
Artur Talvik
Kuidas te teate?
Eduard Kikkas
Selles mõttes, et Tallinna Sadama ehitusdirektor ja KMG direktor on head sõbrad,
nendevahelises koostöös see ei jää saladuseks.
Artur Talvik
Kes on?
Eduard Kikkas
Sadamas oli Peeter Nõgu ja teiselt poolt Marek Jassik.
Artur Talvik
Kas palk, mida KMG pakkus, oli oluliselt suurem kui Skanskas?
Eduard Kikkas
Oli küll. Oli buumi aeg, siis tõsteti firmas 2x aastas palka. Ehitati kortereid, inimestel olid
firmades sissetulekud suured. Hakati väljastama laenusid. Firmad võisid seda endale lubada.
Kaks korda aastas tõsteti palka. Selles mõttes see palk, mis KMG-st sain, oli märgatavalt
kõrgem kui Skanskas.
Valdo Randpere
Kas Skanska ei leidnud, et see on ilmelik, et sa ära lähed? Nemad ei protesteerinud?
Eduard Kikkas
Ei. Ei saa protesteerida, sest inimest ei saa kinni hoida.
Meie pakkumises olidki süvendustööd kallimad. See on selline töö, mida Euroopas üldse
teevad vähesed firmad, keegi Taanis, keegi Norras. Need süvendustööd ja täitetööd olidki
Skanskal oluliselt kõrgemad. Osadel hangetel on vaja juba eelnevalt kokku leppida
partneritega ja hinnad lukku lüüa. Skanskal oli hinnatase kindel (kokku lepitud) ja meil ei
õnnestunud oma partneritega kokku leppida, et hinda alla kaubelda. Me teadsime, et need
positsioonid on plussis. Meie (Skanska) pakkumised käisid kõik läbi peakorteri Rootsis ja seal
oli väga vähe neid, kes olid üldse kokku puutunud suurte sadama projektidega. Nad kartsid
neid objekte. Käsk Rootsist- riskid tuleb maandada. Selliste tööde puhul on riskid väga
suured: kallis süvendus, kallis täide ja mitteproportsionaalselt suur riskimaandamise protsent.
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See tegigi meie pakkumise kalliks. Mina juba siis teadsin, et meie seda tööd ei saa. Siin
mingit kahtlust ei ole. Reeglina töö võidab see, kes võtab suuremaid riske.. …
Artur Talvik
Kas konkurentsikeeldu töölepingus ei olnud? Skanska ei pannud seda keeldu lepingusse?
Tavaliselt pannakse.
Eduard Kikkas
Meil Skanskaga töölepingus selgelt kirjas, et kui oled Skanskas, siis ei tohi konkureerivate
firmade juures tööd teha. Tööleping oli Eesti seaduste järgi koostatud. Mul oli tavaline leping,
mis tähendas seda, et ma ei tohi teiste juures tööd teha siis, kui ma Skanskas olen.
Artur Talvik
Üks süüdistus Teie vastu oli see, et Teil oli oma isiklik motivatsioon KMG vastu kaevata.
Eduard Kikkas
Peale töölepingut on tavaliselt ette nähtud ka alati boonus objekti pealt, ehk tulemustasu. Oli
kokku lepitud, et objekti lõppedes tuleb objekti kasumi pealt, mis firma saab, teatud boonus.
Sellest kokkuleppest KMG ei pidanud kinni. Jah, seda võib lugeda motivatsiooniks, kui et
mind otseselt peteti.
Artur Talvik
Kas see oli lepingus kirjas?
Eduard Kikkas
Tulemustasu kokkulepped tehakse eraldi konkreetse objekti raames ja tingimustel. Algselt oli
see suuline kokkulepe. Aga kui hakkasin nõudma kirjalikku kokkulepet, siis keelduti.
Varasemalt kõikides firmades alati tulemustasude kokkulepped on ka kirjalikult vormistatud.
Reeglina objekti meeskonna tulemustasu suuruseks määratakse 10-15 % objekti kasumist
ning jagatakse objekti meeskonna liikmete vahel.
Artur Talvik
Jagati, aga ehk väiksema ringis?
Valdo Randpere
Kaks küsimust: 1) Millisest summast ilma jäite? 2) kui oleks seda makstud, kas siis oleksite
ka läinud Riigikontrolli informeerima?
Eduard Kikkas
Tagantjärele on seda raske öelda. Käitumine paljuski sõltub emotsionaalsest taustast. See on
inimestele iseloomulik. Raske vastata, kuidas ja kas ma oleksin käitunud. Esitasin
prokuratuurile avalduse, kui mul oli taustaks konflikt. Esimene tõsisem lahkheli ja selle
tagajärjel konflikt tekkis siis, kui sadamast hakati välja petma 2, 5 miljonit .....
Artur Talvik
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Veidi väiksem summa? 1,85 miljonit eurot, 5 % summast. 39 miljonit krooni.
Eduard Kikkas
Jaa. Osa (sellest summast) oli põhjendatud, pommide eest. Tegelikult konflikt tekkis juba
varem, siis kui konsortsiumi partnerid ei täitnud lepingulisi ülesandeid kohusetundlikult, kuid
juhatus keelas nendele igasugust mõju avaldada. Konflikt süvenes. Peale ehitusprojekti
ekspertiisi esitamist mind sisuliselt kõrvaldati projekti juhtimisest.
Artur Talvik
See oli siis üsna kiiresti?
Eduard Kikkas
Suhtelisel kiiresti.
Artur Talvik
Ennem 2009? Ennem lepingu muudatust?
Eduard Kikkas
Jaa. Ehitusprojekti andsin üle ekspertidele 25.08.2008. Ekspertiis väljastati 6.11.2008.
Artur Talvik
Esimene lepingu muudatus toimus 2009 veebruaris?
Eduard Kikkas
See oli esimene muudatus. See käis pommide kohta. Konflikt oli. Infovahetus enam ei käinud.
Ma olin objektil ja täitsin objektijuhi funktsiooni. Kui objekt oli lõpetatud, siis ma lahkusin
sealt firmast (KMG).
Artur Talvik
Mis ajal lahkusite?
Eduard Kikkas
2010 a. oktoobris.
Peeter Ernits
Kui suur see boonus oli? Millal oli suuline jutt ja millal tuli see soov kirjalikult vormistada
(boonust)?
Eduard Kikkas
Suuline oli päris algul, kui läksin üle sinna (KMG-sse). Oli absoluutselt tavapraktika, et
niimoodi tehakse. Lepitakse protsendi pealt kokku.
Peeter Ernits
Mis protsent oli?
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Eduard Kikkas
Sõltub prognoositavast summast. See, mis jääb firmale kasumisse. Täiendavast kasumist. On
teatud kasum, mida firma kohe näeb ette, et muud kulud katta ja areneda. Ja siis on kasum,
mida jagatakse. Jutt oli 3 protsendist sellest täiendavast kasumist. Täiendav oli tulemuste
järgi. Alternatiivse lahendusega oli võimalik hoida kokku ca 125 mln krooni, ehk umbes 8
miljonit eurot.
Valdo Randpere
Niisiis 3% 8 miljonist?
Artur Talvik
Nad jagavad selle kasumi pooleks: üks osa on kindel, mis jääb firmasse, ja teine osa on see
täiendav?
Eduard Kikkas
Tulemustasu arvestatakse täiendava tulemuse pealt see, mida sa täiendavalt teenid, uute
lahendustega või hoiad kokku. See on täiendav boonus. Tavaliselt on see 10-15 % ja see
jagatakse ära meeskonna peale. Siin see meeskond oli tavalisest suurem (5 inimest) .
Tavaliselt on see projektijuht ja paar objektijuhti. Numbrid olid siin hästi suured ja täitsa
normaalne oli 3 %.
Valdo Randpere
Kuskil 240 000?
Peeter Ernits
Millal see kirjaliku (kokkuleppe) jutt hakkas peale?
Eduard Kikkas
Siis, kui ma juba hakkasin aimama, et mulle tehakse külma. See oli juba siis, kui projekt oli
valmis ja ma hakkasin ekspertiisi hankima sellele projektile. Kui ekspertiis oli kinnitatud, siis
....
Andres Anvelt
Kui skeemi vaadata, siis teid kutsuti üle teadmisega, et te olite teinud Skanska raames parema
tehnilise lahenduse idee ja lepiti Teiega suuliselt kokku, et kui selle ellu viite, mis toob kaasa
40% terase kokkuhoiu, saate kokkuhoiu pealt (boonust). Aga siis, kui oli selge, et see läheb
töösse ja te hakkasite küsima kirjalikku lepingut, siis ...
Eduard Kikkas
Ei. Kirjalikku lepingut tahtsin esimesest päevast peale. Vastati, et vaja täpsustada numbrid, et
vaja kokku leppida ja otsustatakse emafirmas US-is. Siis jäi asi toppama, sest numbrid olid
suured. Asi venis-venis, sain aru, et seda tegelikult ei tule ja mis teha, lepid sellega....
Valdo Randpere
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Ütlesite, et olete mitmes teises ehitusfirmas töötanud. Küsimus – kas on seda ka varem
juhtunud, et ei ole makstud? Kas see oli esimene kord?
Eduard Kikkas
Jaa. See oli esimene ja viimane kord, loodetavasti. Varem kunagi pole sellist asja ette tulnud.
Ma usaldasin. Niikaua, kui sa oled kasulik ja asi on vaja lahendada, niikaua usaldad teist
poolt.
Artur Talvik
Kellega te seda lepingu asja rääkisite? Konkreetselt.
Eduard Kikkas
KMG Inseneriehitus juhataja Indrek Pappeliga.
Artur Talvik
Kas Inseneriehitus allus KMG-le?
Eduard Kikkas
KMG Inseneriehitus (AS) oli suhteliselt värskelt loodud firma. Omanik oli US Invest. Urmas
Sõõrumaa firma. Tal oli tütarfirma KMG Ehitus, kes Rotermanni ehitas. 2007.a loodi sinna
kõrvale KMG Inseneriehitus. Selle nõukogus olid inimesed US Investist ja KMG Ehitusest.
Valdo Randpere
Seos YIT-iga?
Eduard Kikkas
KMG Inseneriehituse AS tuumiku moodustasid inimesed, kes olid terves koosseisus üle
tulnud YIT Inseneriehitusest ja mina tundsin neid inimesi. Ennem Skanskasse minekut ma
töötasin seal YIT-i Inseneriehituses. Kui nad mulle selle ettepaneku tegid, siis nad teadsid,
kellele ettepaneku teevad. Me olime kolleegid, tundsime teineteist.
Artur Talvik
Kus te täna töötate?
Eduard Kikkas
Töötan ehitusfirmas projektijuhina, ehk olen eelkõige ehitusala spetsialist. Viimased 15 aastat
olen valdavalt tegelenud projekteerimis-ehitustöövõttudega. Seeläbi tunnen küllatki hästi ka
projekteerimise poolt. ....
Valdo Randpere
Kui ehitus käis, kas teemaks tuli liiva kaevandamine Naissaarelt? Seal olid ju pommid? Miks
nad ei võtnud teemaks, et kaevandada kas Aegna või Kräsuli vahelt?
Teine küsimus: Kuidas kai täna elab? kas pinged on vastu pidanud?
Eduard Kikkas
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Kai püsib ja töö (konteinerite ülelaadimine, ladustamine) käib. Kraanat, mis just nagu vajas
täiendavalt ca 2 miljonit krooni, seni pole.
Teine küsimus: geotehnilisest valdkonnast. Peab olema liiv, mis sobib. Täidet peab vaatlema
kui ehituskonstruktsiooni, sest ta peab kandma suuri koormusi. Selleks igasugune liiv ei
kõlba.
Vähemalt see, mis peab olema ehitusliiv. Tähtis on, milline on peensustegur. Mereliiv, millel
peensustegur väike, ei kanna koormusi. Naissaarel on väga hea maardla. Kaevandada tohib
ainult seal, kus maardla on ametlikult vormistatud. Maardla seadustamise protseduur on üsna
pikaajaline.
Artur Talvik
Kas see liiv, mis seal sadama taga, mida saadi süvendamisel, kas see kasutati ka ära?
Eduard Kikkas
Ehituse ajal?
Artur Talvik
Ei. Muugal. Teisel pool raudteed kuskil 2000. aastate alguses?
Eduard Kikkas
Ei. See on flotoliiv. Fosforiidi rikastamise teel on saadud, seda on kasutatud täitematerjalina.
Ehitusliivana seda kasutada ei saanud. Osaliselt seetõttu, et savi sisaldus liiga kõrge.
Andres Anvelt
Kui te läksite KMG-sse üle ja hakkasite oma tehnilist lahendust välja töötama projektis, kas
siis mängis ka rolli kõrge terase hinna tõus? 2008. jaanuarist kuni juulini kaks korda tõusis
hind, aga poole aastaga kukkus tagasi madalamaks.
Eduard Kikkas
Niipalju ma mäletan, et see hinda ei mõjutanud. Terasvaiad ja sulundid telliti peale
ehitusprojekti valmimist augusti lõpus. Samal ajal toimus globaalne majanduskriis ja kõik
toorme hinnad järsult kukkusid
Andres Anvelt
Aga boonust mõjutas?
Eduard Kikkas
Tonne tuli vähem, aga terase hind ei kukkunud. Seal probleemi ei olnud. Teras saadi sama
hinnaga, kui oli pakutud. Järsk hinna tõus oli suhteliselt lühiajaline võrreldes läbirääkimiste,
projekteerimise ja ehituse protsessiga.
Andres Anvelt
Kui olite tülli läinud, konflikt üleval, kas teine pool avaldust ei teinud? Kas püüti lepitust leida
või ähvardati?
10

Eduard Kikkas
Ei ähvardatud. Nad ei uskunud, et see teema saab mingit arendust. See oli põhiline motiiv.
Jutu sees kumas, et me seda asja ei karda, meil omad inimesed iga pool ees, mätsime kinni.
Niimoodi anti mõista. Eks ta põhimõtteliselt nii ju läkski. Kõigepealt, kui esitasin
prokuratuurile (avalduse), oli reaktsioon selline, et meil on ....
Andres Anvelt
Avalduse otse prokuratuurile?
Eduard Kikkas
Esmalt pöördusin politseisse, kus soovitati pöörduda otse prokuratuuri. Prokuratuurist tuli
vastus, et keeldume. Vastuse koostajat ei mäleta.
Artur Talvik
Avaldus puudutas mitte boonust, vaid...?
Eduard Kikkas
Ei. Boonuse kohta ei olnud mul mingit paberit. Avaldus puudutas kelmust - 1,844 miljoni
väljapetmist. Minu arvates tõestused on olemas, need ma ka esitasin oma avalduses. Peale
prokuratuuri eitava vastuse laekumist küsisin veel kord nõu politseilt, kes soovitas pöörduda
Riigikontrolli poole .
Artur Talvik
See võttis kaua aega?
Eduard Kikkas
Riigikontroll koheselt alustas menetlust. Kohe läks käima. Materjalide maht, mida tutvustasin
ja tehniline materjal, olid keerulised. Aga Tarmo Olgo hakkas asjaga koheselt pihta.
Valdo Randpere
Riigikontrolli auditi järel prokuratuur ei tahtnud alustada uurimist?
Eduard Kikkas
Seal oli mitme advokaadibüroo hinnang selle kohta. Riigikontroll pöördus prokuratuuri
analoogse avaldusega, et käis väljakantimine. Aga prokuratuurist saadi eitav vastus.
Peeter Ernits
Omad inimesed? Kes need olid?
Eduard Kikkas
Samad persoonid. KMG Inseneriehitus AS juhatus – Indrek Pappel ja Marek Jassik.
Artur Talvik
Nemad omanikud pole?
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Eduard Kikkas
Praegu 100%-lised omanikud, ostsid (KMG IE) KMG Ehitusest välja.
Peeter Ernits
Konkreetselt, kes need jõud on?
Eduard Kikkas
Me teame, kes need on. Pärast nägime, kuidas nõukogu kaitses sadama juhtkonda.
Prokuratuuri käitumine. Seisukoht oli mitteadekvaatne. See oli üldine taust. Pole vaja kellegi
peale näpuga näidata.
Peeter Ernits
Prokuratuurist keegi?
Eduard Kikkas
Otse loomulik, et nimesid pole nimetatud ja konkreetsetele persoonidele pole viidatud.
Räägitakse mõjuvõimu põhimõtetest,
Artur Talvik
Poliitilist seljatagust?
Eduard Kikkas
Poliitilist ka. Pole vaja erilisi teadmisi rakendada, et teada saada, kuidas need asjad käivad.
Peeter Ernits
Kõigile teada, aga tahaks konkreetselt täpsustada.
Eduard Kikkas
Keegi nimesid ei ütle. Võid mida iganes teha.
Peeter Ernits
Teie hüpotees, kus „käpad“ on?
Eduard Kikkas
Kui sadama nõukogu palkas 5 advokaati, sinna pandi raha, et (tõestada) see ei vasta
tegelikkusele, millist ressurssi pannakse selleks, et musta valgeks rääkida.
Artur Talvik
Varuli raport oli nõukogu poolt tellitud?
Eduard Kikkas
Nõukogu ei olnud erapooletu. Minu isiklik arvamus, et tellimus ja kindel siht oli ette antud.
Andres Anvelt
Tahan näha Teie isiklikku avaldust prokuratuurile. Kes oli prokurör?
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Eduard Kikkas
Kaks avaldust tegin prokuratuurile. Teistkordse avalduse esitamise osas pidasin nõu ka
Tarmo Olgoga. Küsisin, mida tema arvab. Esimene avaldus oli tehtud Põhja
Ringkonnaprokuratuurile. Teine avaldus oli esitatud samaaegselt Riigikontrolliga.
Artur Talvik tänas Eduard Kikkast ja palus koopiaid prokuratuuri tehtud avaldustest ja sealt
saadud vastustest.

Üleskirjutuse koostanud ja esinejaga
kooskõlastanud

Üleskirjutuse üle vaadanud:

Kaie Masing
Uurimiskomisjoni konsultant

Eduard Kikkas
(e-mail R 11.12.2015 15:16)
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