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Meelis Kaldalu kohtuasjas
kohtub superprokurör
superpsühhiaatriga
Meelis Kaldalu arvates sai sündmuste ahel alguse sellest, kui nad
koos Reio Lauritsaga asutasid valimisliidu „Südamega Tartu“, mis
osales kohalike omavalitsuste valimistel (KOV) Tartu linnas 2017.
aasta sügisel.
Peagi selgus, et nii valimised kui
ka valdade liitmine Tartu linnaga
oli kohalik imetegu. Luunja ja Tähtvere valla elanikud olid Tartu linna valijate nimekirjas, kuigi vallad
pidid ühinema alles pärast KOV-i
valimistulemuste väljakuulutamist.
Samuti osa kandidaate ühinevatest valdadest oli sattunud Tartu
linna kandidaatide nimekirja. Ainult osa, sest teised, kelle meelsus
polnud vastav jäid Tähtvere valda
edasi – „ühinemist“ ootama. Pealegi oli rahvahääletus Tartus tagasi
lükanud valdade liitmise linnaga.
626 hääletanust oli 426 ühinemise
vastu. „Kohaliku demokraatia“ ainus tulemus oli linnasekretäri Jüri
Möldri ja linnapea Urmas Klaasi
Tartu rahvast alandavad avaldused.
Kui valimisliit „Südame Tartu“ soovis esitatada kaebust valimiskomisjoni esimehe „omapärase“ tegevuse
kohta linnasekretärile, siis selgus,
et linnasekretär ja valimiskomisjoni esimees oli üks ja seesama isik
Jüri Mölder (vt Rahvuslik Teataja
(RT) 62 lk 2). „Südamega Tartu“
eestvedajad Meelis Kaldalu ja Reio
Laurits panid „imed“ kirja ja saatsid kohtudele uurimiseks. Vastus oli
aga hoopis ootamatu.
24. oktoobril 2017 tungis kaheksast isikust koosnev eriüksus Meelis
Kaldalu korterisse Tartu Tähtveres.
Korraldati võimalikult põhjalik läbiotsimine ja korteriomanik viidi
käed raudus kaasa. 26. oktoobri
kohtuotsusega võeti Meelis Kaldalu vahi alla. Tartu vanglas sattus
ta ühte kambrisse tõsisemate ja
kergemate Karistusmäärustiku vastu eksinutega, kellest mõni jõudis
prokuröri juurde värvikate (vale)tunnistustega õigusvägivalla ohvri
kõiksugu „pommipanemise pihtimustest“. Nimelt süüdistati ohvrit
SMS-ga tehtud pommiähvarduses

ERR-i stuudiole. Nüüd vähemalt
sai selgeks tema vangis pidamise
põhjus – valetunnistuste hankimine. 22. detsembril 2017 vabastati
Meelis Kaldalu vanglast. Ilmselt oli
„süütõendeid“ piisavalt kogutud (vt
RT 66).
„Edust“ hoolimata on „protsess“
raskustes. Siinkirjutaja arvates võivad raskused tuleneda sellest, et
kui isegi õigusvägivalla ohver valetunnistuste abiga süüdi mõista,
ei saaks talle just pikka karistust
määrata. Olukorra teeb täbaramaks
ka see, et pole ühtegi „päris“ süütõendit tema vastu ja kohtuotsus
kaevataks nagunii edasi.
Prokurör Marge Püss loodab leida kindlama lahenduse psühhiaatria valdkonnast. Vähehaaval hakkas
selguma, et Marge Püssi näol ei ole
tegu päris tavalise prokuröriga. Tiit
Madissoni raamatust „Riigipööraja
märkmik“ (lk-d 103, 266) selgub,
et Marge Püss osales prokurörina
Riigikohtus tema vangi mõistmisel mõtteroimas (vt George Orwell
„1984“, lk 16) . Kuigi ta oli Eesti
üks meie aja tuntumaid inimesi,
iseseisvusvõitluse veteran, nõukogudeaegne dissident ja poliitvang,
Hirve pargi meeleavalduse peakorraldaja, mille eest ta N Liidust välja
saadeti. Vägev riik ikka küll, mida
võib üksainus inimene palja mõttelennuga ära pöörata.

Süüdistas surnuks süütu mehe
Tartu rahva hulgas levivad Marge
Püssi kohta aga kuuldused, mida
vaid summutatud hääle ja hirmunud pilguga edasi räägitakse. Näiteks olevat ta süütu mehe surnuks
süüdistanud. Tegu oli Ülenurme
endise abivallavanema Haljand
Kaasikuga, kes mõisteti küll kohtus
õigeks, kuid sai kaks päeva hiljem
infarkti ja suri. Musta valgeks pesemiseks ja rahva rahustamiseks
tuli abiks võtta isegi „Pealtnägija“
saade. Nägus prokuratuurinäitsik
– „halastajaõde“ vabandas prokuratuuri nimel ja avaldas lahkunu
omastele kaastunnet. Terve saate jooksul ei mainitud kordagi loo kangelanna ja teotegija Marge Püssi
nime, kes oli õnnetus kohtuasjas prokurör. Sekundi
murdosas, kui ehitusbloki
paksune toimik ekraanil
lahti löödi, oli näha üleval servas sõna „prokurör“
taga Marge Püssi nime.

Miks peab prokuratuur tema patud
enda peale võtma ja vabandama.
Selleski asutuses on ilmselt ametnikke, kes oma tööd teevad vastutustundega ja nii hästi kui suudavad. Nähtavasti ei ole Marge Püss
tavaline vaid superprokurör, kõvem
prokurör kui teised prokurörid.

Ilmub superpsühhiaater
Kohtusse oli kutsutud psühhihaater Siim Kail, kes pidi Meelis
Kaldalu vaimse seisundi üle hindama. Juhtus aga „tööõnnetus“, sest
psühhiaater kuulutas üsna varsti,
et Meelis Kaldalu on täiesti terve
inimene. Arst võeti uuesti ette, et
kas ikka ta oma tööd ikka korralikult teeb ja kas ta mõnes asjas siiski
eksinud ei ole? Mille peale viimane
kostis, et ta on arvamuse öelnud ja
läheb oma tööd tegema. Nüüd hüüdis superprokurör üle kohtusaali:
„Meelis Kaldalu on äärmiselt ohtlik
skisofreenik.“ Varem oli ta hüüdnud: „Meelis Kaldalu on eriti ohtlik
kurjategija.“
Näitemängu lavalaudadel kummitab hirmuäratav kuju superpsühhiaater Anu Järv, kes võib
teha igaühest parandamatu skisofreeniku, kes vaid nägemisulatusse
satub. Ta on küll söömishäirete asjatundja, kuid teeb „haltuurat“ nähtavasti ka muul alal. See ei ole külarahva pada, kuulujuttudel paistab
tõepõhi all olema, sest superpsühhiaater mõistis teise õigusvägivalla
ohvri Reio Lauritsa Tartu vangla
kinnisesse psühhiaatriaosakonda,
ilma et tal oleks mingeid vaimseid
häireid varem olnud. Reio Laurits
oli seal koguni viis kuud ja vabanes
paar päeva enne (27. märtsil 2018)
Jüri Kuke mälestuskonverentsi 31.
märtsil 2018 (vt RT 69), sest konverents kavatses vastu võtta nõude
„poliitvangi koheseks“ vabastamiseks. Valmiskirjutatud avaldus jäi
vastu võtmata. Reio Laurits sai vabaduses olla pool aastat 8. oktoobril 2018 suleti ta superpsühhiaatri
otsusega määramata ajaks Jämejala
vaimuhaigla sundravi kinnisesse
osakonda, ilma et tal oleks olnud
mingeid vaimseid häireid. Temaga
rääkida ja kohtuda saavad ainult
tema vanemad.
Nüüd nõuab superprokurör – ainult superpsühhiaater ja ainult
tema saab Meelis Kaldalu vaimse seisundi üle otsustada. Meelis
Kaldalu nahas ei tahaks tõepoolest
olla.
JAAN HATTO

TORE ON NÄHA, ET MIDAGI ON KOHALE JÕUDNUD, MIDA ALTERNATIIVMEEDIA VÄLJAANDED ON AASTAID PÜÜDNUD RAHVALE
SELGITADA. PIISAB AINULT PRESIDENTIDE TEOD RITTA PANNA
JA PEAKS KA KÕIGE NÕMEDAMALE SELGUMA ÜLAL ÄRATOODUD
TÕDE. (PLAKAT EKRE KORRALDATUD MEELEAVALDUSELT 26. NOVEMBRIL, LISA 12. LK-L)
Foto: sputnik.ee
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