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AIVAR MÄE KÜSIS PALJU 
SUUREMAT LAHKUMISHÜVITIST
Väidetavalt pidas rahvusooper Estonia peadirektori 
ametist taandunud Aivar Mäe õiglaseks töölt lahku-
mise hüvitiseks aastapalka ehk ligi 80 000 eurot. Esto-
nia nõukogu esimehe Ivari Iljaga (fo-
tol) peetud läbirääkimised viisid 
kompromissini, mida teab ka ava-
likkus – umbes 40 000 eurot. See-
gi on helde kokkulepe ja võimalik 
tänu sellele, et Mäe ise lahkuda ot-
sustas. Kui nõukogu oleks peadirek-
tori ennetähtaegselt tagasi kutsunud, 
poleks tohtinud maksta hüvitiseks roh-
kem kui kolme kuu tasu ehk umbes 20 000 eurot. See 
on kirjas rahvusooperi seaduses. Peadirektori lahku-
mishüvitise pügal lisati seadusesse 2015. aastal.

Meenutamist tasub ka, et tänavu juuni alguses kü-
sis Mäe riigilt rahapuuduses vaevleva teatri eelarvesse 
ligi miljonieurost rahasüsti. „Sellise toetusega saaksi-
me teha ära praegu palju hädavajalikku,“ märkis ta.

RAPORTIS MÄED KA KIIDETI
Estonia nõukogu hoiab usaldusisiku koostatud raporti 
sisu kiivalt enda teada. Ekspressile teadaolevalt oli seal 
juttu ahistamisepisoodidest (mida nõukogu oli juba 
suvel ka usaldusisikutega suheldes kuulnud), kriiti-
kast Mäe (fotol) tehtud juhitimisotsuste kohta, aga ka 
üksikud kiitvad lood.

ESTONIA RAPORTIST ILMNENUKS 
RASKE JUHTIMISVIGA?
Rahvusooperi seadus ütleb: „Hüvitist (s.t lahkumishüvi-
tist – EE) ei maksta, kui peadirektor kutsutakse tagasi 
raske juhtimisvea ilmnemise tõttu või käesoleva sea-
duse või muu õigusakti nõuete rikkumise tõttu.“ See 
selgitab möödunud nädala sündmuste kronoloogiat. 
Aivar Mäe avaldas soovi tagasi astuda enne, kui nõu-
kogu oleks kogunenud usaldusisiku kogutud mater-
jali arutama. Ekspressi andmetel poleks Mäe jätkami-
ne vähemalt osa nõukogu liikmete hinnangul seejärel 
enam võimalik olnud. Praktiliselt olnuks aga juhist va-
banemine keeruline: peadirektori tagasiukutsumiseks 
on vaja 2/3 nõukogu liikmete hääli, aga polnud päris 
selge, kas need kokku tulevad.

MÄE OLI VALMIS 
TAANDUMA JUUNIS
Ekspressile on mitmelt poolt vihja-
tud, et esialgne otsus teatri juhi ko-
halt taanduda oli Mäel tehtud juba 
juuni lõpus, nädalapäevad  pärast 

ahistamislugude avalikuks tule-
mist. Teda veenis võitlusse asuma 

 advokaat Paul Keres.

VIKERRAADIO KORTSUTAB 
POSTIMEHE PEALE KULMU
„Harju maakohtus jätkus esmaspäeval kohtuistung 
alla 14-aastase lapse teadlikus seksuaalses ahvatlemi-
ses süüdistatava endise Vikerraadio saatejuhi ja kirja-
niku Peeter Helme üle,“ kirjutas eilne Postimees. Sel-
line sõnastus ei teinud Vikerraadio töötajaid sugugi 
õnnelikuks, sest leht jättis lisamata Helmele tema se-
nise karjääri tähtsaima tiitli – endine Postimehe pea-
toimetaja. Markantseks teeb olukorra seegi, et süüdis-
tuse sisuks olev episood juhtus Helme peatoimetajaks 
olemise ajal.

VANANAISTESUVI Et nüüd vanad 
naised jumala pärast ei solvuks... 
aga see vananaistesuvi on ikka täie-
ga lahe!

VADAKUST KUMMIKOMMID Alu-
taguse Juust loodab jõuluks turu-
le tuua Eesti esimesed hallitusjuus-
tu vadaku kummikommid, mis mait-
seks kui „murakas, jõhvikas, metsad 
või midagi sarnast“. Ootame huviga!

SADISMI TÕUS Siiliga 
mängitakse jalgpalli. Reba-
sekutsikas lüüakse haam-
riga surnuks. Võigas...

PEDOFIILIDE SÜGIS 
Oeh, õudne on lugeda 
 uudiseid lasteahistajatest 
ja nende kirjavahetusest, 
oli see kõik siis päriselt või 
mängult.

KOROONAKIUS
Ajakirjas Pere ja Kodu ilmunud 
loos kirjutas Elin Järvsaar seoses 
kooliaasta algusega, et koroonavii-
rus on vallutanud kogu maailma, 
aga inimestel on ikka vaja kedagi 
konkreetset süüdistada. „Kohal on 
koroonakiusu aeg.“ Ta kutsus üles 
mitte näpuga näitama neile, kes 
on viirusekandjad.

Vaata ka koolikiusamine, 
„Klass“, kiuslik, kiudained, kitu-
punn, mea culpa, kitse panema, El-
mar Kits, Richard Sagrits, „Coro-
nation Street“, A-rühm, apellat-
sioonikohus, lilla karu, pisik, bat-
sill, bakter, peenisekadedus.

Eesti ettevõtte sääsetõrjevahend mõjub ka 
koroonaviirusele
Suurbritannias lööb laineid uudis 
sellest, et Briti armee eelistatud 
sääsetõrjevahend on ootamatult 
osutunud ka koroonaviirust tõrju-
vaks. Selle tõrjevahendi tootja on 
Eesti ettevõte Extrawize.

Extrawize toodab peamiselt 
helkurtooteid ja looduslikest aine-
test loodud sääse- ja puugitõrjeva-
hendeid. Sääsetõrjevahendi retsept 
on loodud paari aasta eest, koostöös 
Suurbritannia äripartneriga. Äri-
partner aga arendas ja uuris sääse-
tõrjevahendi viirusevastast mõju 
juba 2003. aastal, kui tekkis SAR-
Si epideemia. Eelmise aasta lõpus, 
kui selgus, et uus koroonaviirus on 
SARSi sarnane, otsustas Extrawize 
toote uuele testimisele saata.

Läinud nädalal selgusid esime-
sed uuringutulemused, mis laias 
laastus kinnitavad, et sääsetõrjeva-
hendil on viirust pärssiv mõju. Teh-
ti kaks katset: ühes pandi kokku tõr-
jevahendi ja viiruse lahused. 90prot-
sendise kontsentratsiooniga lahuse 
puhul kadusid aktiivsed viirusosad, 
väiksema kontsentratsiooni pu-
hul täheldati viirusosakeste kaha-
nemist. Teisel katsel matkiti mää-
rimist inimese nahale ning pandi 
viirusosakesi varem tõrjevahendiga 
piserdatud lateksile. Taas ilmnes, et 
mida vängem lahus, seda enam hä-
vitab see viirusosakesi, kuigi mitte 
absoluutse „puhtuseni“. Katses ka-
sutati ühelt Suurbri tannia koroona-
haigelt võetud viirusproovi.

Tõrjevahendis on  peamiselt 
eukalüptiõli, aga ka  alkoholi. 
60–70protsendine alkoholilahus 
on tuntud viirusi hävitava  toimega. 
„Üllatus, mida vaikselt kõik oota-
sime, kuid lõplikult uskuda ei jul-
genud, oli see, et alkoholi aurus-
tumise järel oli SARS-Cov-2 tõr-
juv mõju ka õlil,“ ütles  Ekspressile 
Extrawize’i tootejuht Sander 
 Tõniste.

Praegu veel ettevõte sääsetõr-
jevahendit viirustõrjena reklaami-
da ei tohi, sest senised katsed tehti 
kunstlikes tingimustes. Käimas on 
efektiivsuse mõõtmised inimnahal. 
Samuti ei ole laborikatsed saanud 
veel välist eksperthinnangut (nn 
peer-review).
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