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Uuring: Venemaa püüab 
ära kasutada ajalootunde
Lühiuuringus ajaloo õpetamisest Eesti ve-

ne koolides märgitakse, et pole välistatud 

võimalus, et Venemaa Föderatsioon võib 

lähitulevikus ära kasutada koolide ajaloo-

tunde, et suurendada oma kahanevat mõ-

ju. Uuringu järgi on Eesti vene noored 

haavatavad just sotsiaalmeedias, mida 

idanaaber ohtralt enda kasuks tarvitab.

Uuringu „Venemaalt pärinevad narratii-

vid ja ajaloo õpetamine Eesti vene kooli-

des“ eesmärk oli juhtida tähelepanu Eesti 

sisejulgeoleku võimalikele probleemidele 

seoses Venemaa mõjutustegevusega. Täp-

semalt pöörati tähelepanu Eesti vene koo-

lides ajaloo õppimisele ja õpetamisele.

„On teada, et Venemaa Föderatsioon 

üritab ajaloo narratiive, isikuid ja sündmusi 

ära kasutada, sageli väärtõlgendada, lisada 

neid desinformatsiooni konteksti või kasu-

tada näiteks valeuudistes, poolvalede ja 

pooltõdedena,“ kirjutavad uuringu autorid 

Vladimir Sažonov ja Aleksandr Gontšaren-

ko. „Kreml teeb seda oma eesmärkide saa-

vutamiseks: lõhestada siinset ühiskonda, 

võita osa elanikkonnast enda poole, vä-

hendada Eesti riigile lojaalsete inimeste 

arvu.“ Uuringus kirjutatakse, et Moskva üri-

tab noori mõjutada, nendega manipuleeri-

da, takistada nende paremat lõimumist 

Eesti ühiskonda ning lõhestada eesti- ja 

venekeelseid inimesi. MARVEL RIIK 
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Heiko Kruusi

Aldo Luud

Surmaavarii põhjustaja sõitis 200 km/h
Läinud laupäeva õhtul Tallin-

nas Laagna teel kahe inime-

se surmaga lõppenud õnne-

tuse põhjustanud 20aastane 

BMW juht oli kaine, kuid ki-

hutas 200 km/h.

20aastane mees sõitis  

BMWga  tagant otsa ees liiku-

nud  Volvole, mis  paiskus  va-

sakule haljasalale. Pärast seda 

paiskus BMW paremale vastu 

esimeses sõidureas sõitnud 

Fordi ning seejärel läbi bussi-

ootepaviljoni. Ford paiskus 

vastu ees liikunud Toyotat. Au-

todes oli kokku kaheksa ini-

mest, kellest viga sai viis. 

Sündmuskohal suri 61aastane 

naine, kes seisis bussioote-

paviljonis. Fordi juht suri saa-

dud vigastustesse pühapäeval 

haiglas. Haiglas viibivad ka 

Volvos sõitnud reisijad, kõrval-

istmel olnud 57aastane naine 

on üliraskes seisus. Haiglas on 

raskes seisus ka 32aastane 

naine, kes õnnetuse hetkel 

bussiootepaviljonis seisis.

„Haiglas tehtud analüüsid 

narko- ega alkoholijoovet ei 

tuvastanud. Juhtunu osas 

alustasime kriminaalmenetlust 

ja praeguseks kogutud andme-

te põhjal oli õnnetuse hetkel 

BMW kiirus 200 km/h,“ teatas 

ringkonnaprokurör Diana Heli-

la. Teisipäeval  võttis  kohus 

noormehe vahi alla.

Nelikavarii põhjustanud 

mehe  kaitsja Indrek Põder lei-

dis, et avariis võis süüdi olla 

hoopis Volvo juht. BMW juhi 

sõnul tunneb ta kõigile kanna-

tanutele ja nende lähedastele 

kaasa. „See kõik lihtsalt juhtus, 

ma ei teinud seda meelega,“ 

ütles noormees ERRi vahen-

dusel. Noormees märkis, et ta 

ei vaadanud spidomeetrit, vaid 

ees sõitnud autosid, samas 

kinnitas ta, et 200 km/h tema 

BMW kiirus siiski olla ei saa-

nud. 

Venekeelse Delfi ga rääkinud 

mees kinnitas, et just tema 

poeg istus 999 ISA numbri-

märgiga auto roolis. „Ma ei tea, 

mis seal juhtus. Aga jah, see on 

minu poeg,“ ütles ta ajakirjani-

kule. Noormehe isa sõnas, et 

ennatlikke järeldusi ei tasu te-

ha. „Elame suveräänses riigis, 

las kohus otsustab,“ ütles 

mees, lisades hiljem: „Kes tões-

tas, et ta on süüdi?“ Mees tun-

nistas, et on juhtunu pärast en-

dast väljas: „Olen kurb ja mu-

res. Inimesed surid.“ 

TRIINU LAAN

HINDREK PÄRG

Kas teatrijuht Mäe 
ahistas naiskolleege?

Võidupühal taasavati 
vana monument
Tartumaal asuval Maarja-Magdaleena kalmistul 

taasavati 1920. aasta võidupühal püstitatud 

Vabadussõja ausammas.

„Tore on see, et inimesed on siin väga aktiivsed. 

Käivad kalmistul ja küsivad, et mis toimub. Kui nen-

dega vestled, siis kuuled, mida nad asjast arvavad, 

nad räägivad oma mälestusi. Niimoodi koguneb 

tööobjekti ümber omamoodi lugu,“ räägib Tartu 

kõrgema kunstikooli Pallas õppejõud Maria Väinsar, 

kes restaureeris mälestussamba. „Peamiselt tuli 

sammast puhastada, teha väikseid kiviparandusi,“ 

kirjeldab ta. „Kirjad tuli hõbetada ja kullata, need 

olid peaaegu kustunud. Ümbrus taastati, nagu see 

kunagi oli, nii et ei olnud tohutult ulatuslikke töid.“ 

Vabadussõja mälestussammas Maarja-Magdalee-

na kalmistul avati 1922. aastal. Kohalikud matsid 

samba 1945. aastal samale kalmistule, et nõukogu-

de võim ei saaks seda lõhkuda ega minema viia. 

Sammas kaevati uuesti välja 1988. aasta suvel ning 

asetati oma kohale tagasi. ASSO LADVA 

RIIK
AIVAR MÄE: „Ma 
ei ole kunagi soovinud 
kedagi alandada .“

„Mul on siiralt kahju, et minu loomuomaselt 

ülemeelik huumorisoon ja karakter on minu 

käitumises väljendunud inimestele moel, 

mida nad on pidanud ebaviisakaks, ebavää-

rikaks ja mõnel puhul kohatuks.

Ma vabandan südamest inimeste ees, keda 

see on negatiivselt puudutanud ja kellele olen 

tahtmatult haiget teinud. Minu käitumisstiilis ei 

ole kunagi olnud midagi teadlikult pahatahtlikku. 

Ma ei ole kunagi soovinud kedagi alandada ega 

panna end ebaväärikalt tundma,“ teatas  Aivar 

Mäe oma pöördumises. „Ma vabandan inimeste 

ees, kes on mulle kaasa elanud ja kellele olen 

viimastel päevadel muret tekitanud. Sel nädalal 

toimunu on mind pannud end ümbritsevat üm-

ber hindama ning sügavale enda sisse vaata-

ma,“ teatas ta eilses pöördumises. „Mõistan, et 

siit edasi tuleb mul endale loomuomast joviaal-

sust senisest rohkem ohjata ja mind ümbritse-

vate kolleegide, sõprade, lähedaste tundeid se-

nisest tähelepanelikumalt hinnata ja tunnetada. 

Seda ma kindlasti ka teen.“

Estonia nõukogu liige: „Ajaleheartikli alusel me ei hakka süüdi mõistma.“

MARVEL RIIK
marvel.riik@ohtuleht.ee

„Tunnistan ausalt, et need 
on väga rängad süüdistu-
sed,“ ütles rahvusooperi 
 Estonia nõukogu liige Helle-
Moonika Helme Eesti 
 Ekspressi artikli peale, mis 
kõneleb sellest, et teatri juht 
 Aivar Mäe on aastaid nais-
kolleege alandanud, teinud 
neile seksuaalseid kommen-
taare ja neid käperdanud.

Helle-Moonika Helme sõnul tuli 
lugu Aivar Mäest talle kui nõukogu 
liikmele üllatusena. „Tunnistan au-
salt, need, mida mul on õnnestunud 
lugeda, on väga rängad süüdistu-
sed,“ ütles EKRE fraktsiooni aseesi-
mees.

„Eesti Ekspressis avaldatud ette-
heited Aivar Mäe käitumisele tule-
vad mulle üllatusena. Eelmisel aas-
tal valiti ta kolmandat korda rahvus-

ooper Estonia peadirektoriks ja nõu-
koguni ei ole jõudnud ühtegi kae-
bust, mis viitaks peadirektori eba-
väärikale käitumisele,“ rääkis rah-
vusooperi Estonia nõukogu liige ja 
kultuuriministeeriumi kantsler Tar-
vi Sits. Tema sõnul ei ole artiklis kir-
jeldatud suhtlusviis kindlasti kor-
rektne ega vasta teatri väärtustele. 
„Et tagada sõltumatus võimalike sar-
naste pöördumistega tegelemisel, 
kutsub teatri nõukogu appi usaldus-
isiku, kes aitab koostada juhtumist 
ülevaate. Nõukogu koguneb erakor-
raliselt reedel.“

Helme sõnul peaksid asjad toi-
muma oma loomulikku rada pidi. 
Asja uurib teatri nõukogu ning kui 
kõne alla tulevad muudatused per-
sonalis, siis ka riigikogu kultuuriko-
misjon.

„Ajaleheartikli alusel me ei hak-
ka kedagi süüdi mõistma, kuulame 
ära ja vaatame edasi,“ selgitas Hel-
me, kes viitas vestluses mitmel pu-
hul Marti Kuusiku kohtlemisele. 

 „Küsimus jälle, kas meil on õigus-
riik või ei ole. President sekkus ja 
hakkas oma tsirkust tegema ajale-
heartikli ümber, mis rääkis Marti 
Kuusikust. Ajaleheartikli peale hak-
kas lõpuks asja uurima ka prokura-
tuur, kuigi seal ei olnud ühtegi kan-
natajat, ei ole siiani, kuigi otsitakse 
tikutulega maa alt ja maa pealt.“

Võib etenduste 
puhul kallistada

Rahvusooperi Estonia nõukogu 
esimees Arne Mikk ütles Õhtulehe-
le, et temani ei ole jõudnud ühtegi 
kaebust Mäe käitumise osas. „Mäe 
võib tõesti igal naistepäeval kollee-
gidele lilli anda ja etenduse puhul ka 
kallistada. Siin ei ole midagi erilist,“ 
rääkis Mikk teatrijuhi käitumisest.

Viimati suhtles Mikk Mäega es-
maspäeva hommikul, sest Mikule oli 
teada antud, et Mäest on ilmunud 
Ekspressis lugu. „Ta ütles, et [lehes] 
on jah lugu. Osta ja loe läbi,“ võttis 
Mikk esmaspäeval lühikese telefo-

nivestluse kokku. Mikk ise pole jõud-
nud artikliga tutvuda, sest viibib lin-
nast väljas ega pääse internetti.

Kuuldu põhjal on Mikk nõus, et 
teater on pleki külge saanud, kuid 
anonüümseid kaebusi ta tõsiselt ei 
võta. „Ma tahaks, et see inimene tu-
leks minu või kellegi teise juurde ja 
ütleks, et on probleemid,“ rääkis Mikk. 
„Ma võiksin ajalehes [anonüümselt 
sõna võtta] kümne inimese kohta, ka 
naiskolleegide, kes on mind kallista-
nud etenduse puhul... Ma ei võta ano-
nüümset avaldust üldse tõena.“  Miku 
sõnul peaks teatri nõukogu kogune-
ma reedel. „Mingit kommentaari kee-
gi enne reedet ei anna,“ lisas Mikk.

Õhtulehele teadaolevalt olid Mäe 
teod  Estonia teatris juba aastaid tea-
da. Seda nii naiste kui ka meestöö-
tajate seas. Sellest ei räägitud, ku-
na Estonia on Eestis üsna ainulaad-
ne teater, mille töötajad kartsid ava-
likustamise korral, et töökoht läheb 
kaotsi ja kuhugi samaväärsesse or-
ganisatsiooni minna pole. 

KOKKUPÕRGE: Laagna 

teel aset leidnud avarii.

President võttis  
esimese meesaagi
Esmaspäeval võeti presidendi kantselei mesita-

rudest aasta esimene meesaak. 

„Esimest suvist meevõttu nimetatakse ka mee 

maitsmiseks – tõelise meesaagi suurus selgub ik-

kagi alles suve lõpus,“ kirjutas president Facebooki 

lehel aasta esimesest meevõtust. „Presidendi 

kantselei seitse mesitaru said täna siiski üle vaa-

datud ja maitsegi saime suhu. Hobimesinikud tea-

vad rääkida, et lisaks kanadele armastatakse üha 

rohkem ka linnamesilasi pidada. Nii tasub linnaski 

aedadesse toredaid õitsvaid murulappe jätta, et 

mesilastel toitu oleks ja naabril hea saak tuleks,“ 

sõnas Kaljulaid. HINDREK  PÄRG

Kenno Soo

Merilin Ulm


