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EESTI KOOLI luutsiakoor esitas popurrii jõululauludest erinevate solistide eestvedamisel. (Fotod: Tiina Pintsaar)

EESTI KOOLI jõulupeost loe lähemalt lk 9! EESTI LASTEAIA jõulupeost ja kirvestega päkapikutantsust loe lähemalt lk 8!

Lennufirma Avies plaanib peale jõule avada 
otselennuliini Tallinna ja Pajala vahel. 

See saab olema ainuke Stock-
holmist põhja pool asuv 

lennuväli, kust saab 
lennata otse 

Eestisse.

Eesti valitsuse pressi-
konverentsil küsiti Ees-
ti võlakoormuse kohta. 
Väidetavalt olevat ava-
liku sektori võlakoor-
mus suhteliselt madal, 
erasektori oma aga liiga 
suur.

Peaminister Andrus Ansip 
ütles, et Eesti erasektori võla
koormus on väike ning see vä

pole probleem

Avatakse uus lennuliin Tallinn-Pajala

henes kriisi ajal ning väheneb 
praegugi. 2011. aasta teises 
kvartalis oli eraisikute võla
koormus 51% sisemajanduse 
kogutoodangust. Kõrghetk 
oli 2009. aasta neljas kvartal 
ning 2010. aasta algus, mil võ
laprotsent oli 59.

Ettevõtete võlakoormus on 
praegu 115% sisemajanduse 
kogutoodangust, kõige kõr
gem oli see 2010. aasta teises 
kvartalis – 130%.

E r a 
isikute võlg
nevuse poolest Eu
roopa Liidus on Eesti 27 
riigi hulgas 10. kohal. Ettevõ
tete võlakoorma puhul oleme 
ELi keskmised, kuigi kaldume 
pisut keskmisest suurema võ
lakoormusega ettevõtete poole.

Võlakoormust tervikuna 
vaadeldes oleme ELi keskmi
ke või väiksema võlakoormu
sega riikide hulgas.

JÄRGMINE EESTI PÄEVALEHT ILMUB 4. JAANUARIL! HÄID PÜHI!

Eesti
võlakoormus

“Võla
koormuse vä
henemine on olnud 
märkimisväärne ja kriisi 
ajal on Eesti eraisikute hoiu
sed väga kiiresti kasvanud,” 
märkis Ansip.

KALEV VILGATS 

Aviese arvates on mõtetu 
lihtsalt igal reedel ilma reisi
jateta lennuk Pajalast Tallin
nasse tehnilisele ülevaatusele 
lennutada, et siis pühapäeval 
tagasi Pajalasse sama tühjalt 
tagasi tuua. Lennuk, mis töö
päevadel lendab PajalaLuleå 
liinil, mahutab 19 reisijat.

Naiskodukaitsjad and-
sid üle 197 omakootud 
sõrmiku- ja sokipaari, 
mis on jõulukingituseks 
Afganistanis teenivatele 
Eesti kaitseväelastele. 

Kudumistööga tegeles 109 
naist üle Eesti. Samuti anti 
Afganistani saatmiseks üle 
kodutütarde valmistatud jõu
lukaardid. Kinnaste värviva
likul lähtuti Afganistani kõr
betoonidest, mustrivalikul oli 

aga püüdluseks kasuta
da oma kodukandi 

kindamust
reid.

Sõrmikud ja
sokid sõduritele


