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Laupäeval Tallinnas Laag-
na teel kahe inimese surma 
ja kuue vigastamisega lõppe-
nud nelikavarii põhjustanud 
20-aastane Isa Khalilov kin-
nitas teisipäeval Harju maa-
kohtus, et ei teinud seda mee-
lega; tema kaitsja Indrek Põ-
der leidis aga, et avariis võis 
süüdi olla hoopis Volvo juht.

Kohus rahuldas prokura-
tuuri taotluse ja võttis Kha-
lilovi vahi alla.

Vene kodakondsusega, 
kuid Eestis sündinud ja val-
dava osa elust Eestis veet-
nud Khalilov vastas kohtuni-
ku küsimusele, kas tema põh-
justas ränga õnnetuse: «Panin 
toime, muidugi tunnistan.»

Khalilovi sõnul tunneb 
ta kaasa kõigile kannata-
nutele ja nende lähedastele. 
«See kõik lihtsalt juhtus, ma 
ei teinud seda meelega,» üt-
les Khalilov.

Kui jutuks tuli asjaolu, et 
Khalilovi juhitud BMW sõi-
tis kiirusega 200 kilomeet-
rit tunnis, seletas noormees, 
et ei vaadanud spidomeetrit, 
vaid ees sõitnud autosid, kin-
nitades aga, et 200 kilomeet-
rit tunnis tema kiirus siiski 
olla ei saanud.

Khalilovi kaitsja Indrek 
Põder ütles, et õnnetuse pu-
hul tuleb hinnata kõigi asja-
osaliste käitumist, viidates 
asjaolule, et avariisse sattus 
kokku neli sõidukit. Kaits-
ja hinnangul võis õnnetuse 
põhjustada hoopis Volvo juht, 
kes reastus teiselt kolmanda-

le reale, veendumata manööv-
ri ohutuses, ja keeras Khalilo-
vi BMW-le ette.

Ühtlasi märkis kaitsja, et 
prokurör on esitanud vahista-
mistaotluse hilinemisega. Ni-
melt algas Khalilovi kinnipi-
damine kaitsja hinnangul siis, 
kui ta viidi haiglasse. Samas 
on vahistamistaotluse esita-
miseks aega 48 tundi.

Ringkonnaprokurör Dia-
na Helila kinnitas, et Khalilo-
vi vahistamine on vältimatu 
ja seda toetavad kõik tõendid.

Laupäeval kell 18.38 sai 
häirekeskus teate raskest liik-
lusõnnetusest Laagna teel, 
kus oli kokku põrganud ne-
li sõiduautot. Õnnetusse olid 
sattunud BMW, Volvo, Toyota 
ja Ford, mis olid sõitnud lin-
nast väljuval suunal Mustaki-
vi silla poole.

Põhja prefektuuri opera-
tiivjuht Raavo Järva ütles, et 
esimesena sõitis BMW otsa 
Fordile. Autode kokkupõrke 
tagajärjel sai sündmuskohal 
surma bussipeatuses seisnud 
naine. Päev hiljem suri haig-
las Fordi roolis olnud mees.

Vigastatuid oli kuus, seal-
hulgas kõik autodes olnud 
viis inimest ja bussipeatuses 
surma saanud naise lähedal 
seisnud inimene.

Volvos oli sõitjaid kaks, 
kellest üks on haiglas raskes 
seisundis.

Khalilovil ei ole juhtimis-
õigust ning teda on liiklus-
süüteo eest viimati karista-
tud kolm aastat tagasi. PM

Reedel koguneb 
Rahv usooper 
Estonia nõuko-
gu, et arutada 
teatri mitme en-
dise ja praeguse 

naistöötaja avalikku süüdis-
tust Eesti Ekspressis, et juba 
kolmandat ametiaega peadi-
rektorina töötav Aivar Mäe on 
käitunud nendega alandavalt 
ja ahistavalt.

Ükski töötaja pole sellise 
süüdistusega kunagi nõuko-
gu poole pöördunud.

Aivar Mäe edastas eile 
oma avaliku pöördumise teat-
ri suhtekorraldaja kaudu.

«Mul on siiralt kahju, et 
minu loomuomaselt ülemee-
lik huumorisoon ja karakter 
on käitumises väljendunud 
inimestele moel, mida nad on 
pidanud ebaviisakaks, ebavää-
rikaks ja mõnel puhul koha-
tuks,» teatas ta.

Mäe sõnul ei ole ta kunagi 
soovinud kedagi alandada ega 
panna end ebaväärikalt tund-
ma. «Ma vabandan südamest 
inimeste ees, keda see on ne-
gatiivselt puudutanud ja kelle-
le olen tahtmatult haiget tei-
nud,» kirjutas ta.

Ta lisas, et on sel nädalal 
rohkem enda sisse vaadanud ja 
ümbritsevat ümber hinnanud.

«Mõistan, et siit edasi tu-
leb mul endale loomuomast 
joviaalsust senisest rohkem 
ohjata ja mind ümbritsevate 
kolleegide, sõprade, lähedaste 
tundeid senisest tähelepane-
likumalt hinnata ja tunneta-
da,» kirjutas ta, lisades, et se-
da ta ka teeb.

Estonia nõukogu liikme 
Helle-Moonika Helme  (EKRE) 
sõnul tulid süüdistused Aivar 
Mäe aadressil tema jaoks na-
gu välk selgest taevast, ka pol-
nud ükski töötaja pärast ar-
tikli ilmumist nõukogu poo-
le pöördunud.

Skandaali puhkemisest 
alates on liikunud jutud, et 
keegi soovib Aivar Mäe ame-
tikohta endale.

Välk selgest taevast
«Seda ma kohe kindlasti kuul-
nud ei ole ning seetõttu tuli-
gi see kõik nagu välk selgest 
taevast, see pole juhitud ette-
võtmine,» märkis Helme, kes 
ei lugenud vihjeid võimuvõit-
lusele välja ka endiste ja prae-
guste töötajate sõnadest.

«Kui tekib vastutuse võtmi-
se probleem, siis on see prob-
leem tervel kultuurimaastikul 
– kes võiks teda asendada, sest 
ta on on efektiivne juht ja muu-
sikamaailma tunneb läbi-lõh-
ki,» ütles Helme teatrijuht Mäe 
kohta.

Kas teatril on eeskiri või 
toetusmehhanism, et töötajad, 
kes tunnevad, et neid ahista-
takse või alandatakse, teaksid, 
kuhu pöörduda?

«Minu teada mitte,» vas-
tas Helme ja lisas, et on Ai-
var Mäele varem rääkinud, et 
oleks vaja sellele mõelda. «Ai-
var Mäe on ise avalikult rää-
kinud, kuidas ametiühingud 
on talle vastukarva. Ma ka ei 
ole nende fänn, kuid ma olen 
öelnud komisjonis, et ikkagi 
peaks mõtlema, et oleks suh-
tekorralduslik institutsioon, 
kes lahendab arusaamatusi 
ja probleeme loovinimeste ja 
juhtkonna vahel,» selgitas ta. 
Tema sõnul ei läheks problee-
mid siis ka majast välja.

Helme meenutas, et Es-
tonias olid loovgruppidel 
usaldus isikud. «Kui need as-
jad lähevad majast välja, siis 
on juba väga tu-
gev suhte-
korra ldus-

lik probleem.» Orkestri esin-
daja Ann Õun kinnitas, et te-
ma poole pole ooperi töötajad 
selliste muredega pöördunud.

Helme hinnangul võiks 
praegu süüdistustega edasi 
tegeleda prokuratuur, sama-
moodi nagu eelmisel aastal 
EKRE ühepäevase IT-minist-
ri Marti Kuusiku juhtumi pu-
hul, kui uurimine algatati ar-
tikli pärast ajalehes.

«Meil on ikkagi õigusriik 
ja see on õiguskaitseorganite 
probleem,» sõnas Helme.

«Väga keeruline on kanna-
tanutel minna ajakirjandusse 
ja veel raskem on minna sel-
lega kohtusse. Kogu seda juh-
tumit ongi keeruline lahenda-
da,» nentis Helme.

Prokuratuur uurigu
Tema sõnul peaksid just see-
tõttu sellega tegelema õigus-
organid, sest kui siin taga on 
midagi, tuleb sellesse suhtuda 
nii, nagu peab. Samas, kui ju-
tud kinnitust ei leia, saab tei-
ne pool öelda, et teda on alu-
setult süüdistatud.

«Kui tekib vastutuse küsi-
mus, siis peab see olema väga 
kindlalt tõendatud. Me ei saa 
nõukogus teha #metoo-asja – 

siis me lihtsalt tambime ini-
mese mutta ja rikume tal ter-
ve elu ära,» märkis ta.

Aivar Mäe on Rahvusoo-
per Estonia peadirektor kol-
mandat ametiaega ja juhib 
teatrit alates 2009. aastast. 
Enne seda on ta olnud Eesti 
Kontserdi ja Vanemuise juht. 
Alates 2010. aastast on Mäe 
Paide kultuurikeskuse nõu-
kogu liige ning alates 2012. 
aastast Eesti Etendusasutus-
te Liidu liige.

Alles mullu jaanuaris olid 
Estonia artistid Moskva Suu-
re Teatri laval, kus anti viis 
etendust. Kokku sõitis Mosk-
vasse pea 300 estoonlast. En-
ne seda andis Estonia Mosk-
va Suure Teatri laval viimati 
etendusi 1989. aastal.

TÖÖTÜLI. Rahvusooper Estonia naistöötajad väidavad, et 
teatrijuht Aivar Mäe on neid alandanud ja ahistanud.

Teatrijuht Mäe lubas oma 
joviaalsust ohjeldada
- 

reporter

Laagna arvarii tegija 
avaldas kahetsust

Rahvusooper 
Estonia 114. 
hooaeg
• 283 etendust ja kontserti

• Publikut 121 321 inimest

• Koroonaviiruse ajal kolis Es-
tonia internetti, kus etendu-
si vaadati 583 400 korda

Meil on ikkagi 
õigusriik ja see on 
õiguskaitseorganite 
probleem.
Rahvusooper Estonia nõukogu liige 
Helle-Moonika Helme (EKRE)

Ahistamises süüdistatud teatrijuht Aivar Mäe on sel nädalal enda sõnul rohkem enda sisse vaadanud 
ning ümbritsevat ümber hinnanud.  foto: mait jüriado


