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RAHVUSOOPERI TÜLI. Teatrijuht Aivar Mäe ei välista 
tema süüdistajate vastu kohtusse pöördumist.

Estonia nõukogu jättis 
Aivar Mäe eile ametisse
 
reporter

Rahvusooper Es-
tonia nõukogu 
arutas eile teat-
rijuht Aivar Mäe 
väidetavat ahis-
tavat käitumist 

alluvatega. Otsustati, et ajakir-
janduses kirjeldatud käitumi-
ne ei ole korrektne ega vasta 
teatri väärtustele. Samas ei ole 
nõukogu teatri töötajatelt saa-
nud ühtegi kaebust Aivar Mäe 
käitumise kohta.

Teater ülekohut ei luba ja 
kui see osutub tõeks, siis onu-
heinolik käitumine lõpeb, ot-
sustas nõukogu. «Tänaseks ei 
ole nõukoguni jõudnud ühtegi 
kaebust, mis viitaks peadirek-
tori ebaväärikale käitumisele,» 
kinnitas nõukogu esimees Ar-
ne Mikk.

Nõukogu kinnitusel oli aas-
taid tagasi arutluse all samasu-
guse iseloomuga juhtum, mis 
oli seotud samuti juhtkonnaga. 
Toona pöördusid maja usaldus-
isikud nõukogu poole.

«Antud juhul ei ole seda 
tehtud ning see hämmastab ja 
isegi häirib meid,» sõnas Ar-
ne Mikk.

Elurõõmu jääb vähemaks 
Nõukogu kuulas ära Aivar 
Mäe selgitused ja esimees Ar-
ne Mikk kinnitas ajakirjanike-
le, et teatrijuhilt uuriti, kas ta 
võtab ajakirjanduses esitatud 
kirjeldusi omaks.

«Ta ütles, et mõningaid 
Eesti Ekspressi artiklis välja 
toodud lauseid on ta öelnud, 
aga selliseid stseene terviku-
na ta kunagi ei ole teinud ja 
me ei saa seda ka kontrollida,» 
sõnas ta.

Teatrijuht ise pressikonve-
rentsile ei jõudnud, sest käis 
kolleegi matusel.

Rahvusooperi nõukogu sel-
le juhi sõnul ennatlikke sam-
me ei astu ja tõe peab välja sel-
gitama kohus. Aivar Mäe jät-
kab peadirektori ametis, kuid 
läheb uuest nädalast planeeri-
tud puhkusele, kohtub juristi-
ga ning seejärel otsustatakse 
järgmised sammud.

«Igal inimesel on õigus tõe 
väljaselgitamiseks õiguskaitse-
organite poole pöörduda ja ma 
arvan, et Aivar Mäe teeb se-
da,» ütles rahvusooperi nõuko-
gu liige Helle-Moonika Helme.

Aivar Mäe kinnitusel on 
ajalehes väidetu kontekstist 
välja rebitud episoodid ja paha-
tahtlik laim.

Teatri nõukogu ei saa väl-
ja selgitada süüdistuste vettpi-
davust, küll aga seista rahvus-
ooperi hea maine ja tööõhk-
konna eest, mida nõukogu lu-
bas ka teha.

Üks on kindel: Rahvusoo-
per Estonia sisekliima skan-
daali tulemusena muutub. 

leks, et usaldusisikuks ei saa 
olla riigikontroll ega koroona-
proovi võtja.

Estonia nõukogu liige ning 
muusika- ja teatriakadeemia 
rektor Ivari Ilja kinnitas, et 
tulevikus väärkohtlemise väl-
timiseks plaanitakse muuhul-
gas luua vastavad dokumen-
did ja eeskirjad.

«Loomulikult ei ela doku-
mendid inimeste eest elu, aga 
need on väga olulised. Kõik, 
mis puudutab võrdset kohtle-
mist, väärkohtlemist ja kuidas 
neid juhtumeid menetletakse. 
Millised on inimese võimalu-
sed asutuses oma muret kur-
ta või kaebust esitada. Käitu-
misnorme tuleks kuidagi ka 
paberil selgemalt väljendada,» 
leidis ta.

Minister oskas oodata
Kultuuriminister Tõnis Lukas 
ütles, et usaldab rahvusoope-
ri nõukogu otsust ja tegevus-
kava.

«Nõukogu otsus oli ootus-
pärane, sest nõukogu ei saa-
nukski ajalehe artikli pealt 
muid samme astuda, kui asuda 
asja uurima ja hakata kohtuma 
Estonia teatri oluliste inimes-
tega, kes on kollektiivi murede 
ja rõõmudega hästi kursis,» sõ-
nas minister Lukas.

Aivar Mäe on rahvusooper 
Estonia peadirektor kolman-
dat ametiaega ja juhib teat-
rit alates 2009. aastast. Enne 
seda on ta olnud Eesti Kont-
serdi ja Vanemuise juht. Ala-
tes 2010. aastast on Mäe Paide 
kultuurikeskuse nõukogu liige 
ning alates 2012. aastast Ees-
ti Etendusasutuste Liidu liige.

Teatri nõukogu ei saa välja 
selgitada süüdistuste 

vettpidavust, küll aga seista 
rahvusooperi hea maine 

ja tööõhkkonna eest.

Eestitki võib tabada uus 
koroonaviiruse puhang
Terviseameti erakorralise meditsiini osa-
konna juhataja Martin Kadai (pildil) sõnul 
ei saa madalast koroonaviirusega nakatu-
nute arvust hoolimata Eestis ennustada, et 
 Eesti saab lähinädalatel koroonaviirusest va-
baks. «Välistada loomulikult ei saa, et hai-
gestumine väheneb veel ja tu-
leb see periood, kus me ei tu-
vastagi haigestumust jär-
jest päevi või nädalaid. Aga 
valmis peab olema ka sel-
leks, et madalamal tasemel 
haigestumine jätkub Eestis 
ka suvel,» ütles ta. Kadai ar-
vates oleks mõistlik riski maan-
dada ja vältida paljude inimeste kogunemist. 
«Ka madala haigestumusega võib halbade 
asjaolude kokkulangemisel juhtuda, et kus-
kil suurüritusel on haigestunud inimene, kes 
nakatab teisi.» ERR

OECD: eestlased on endiselt 
kehvad säästjad
Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisat-
siooni (OECD) rahvusvahelisest finantskirja-
oskuse võrdlusuuringust selgus, et Eesti ela-
nike rahatarkuse teadmised on suhteliselt 
head, kuid need ei kandu käitumisse: eriti tu-
leks tähelepanu pöörata raha säästmisele. Pa-
rim finantskirjaoskuse tulemus uuringus osa-
lenud riikide hulgas oli 71 protsendiga maksi-
mumist Hongkongi elanikel ning 53 protsen-
diga madalaim Itaalial. Eesti 64 protsenti an-
dis koos Indoneesiaga viienda koha. BNS

Aasta ema süüdistatakse 
laste väärkohtlemises
Prokurör taotleb 2013. aastal aasta ema tiit-
liga pärjatud Malle Kobinile laste väärkohtle-
mise eest vanglakaristust. «Prokuratuur hin-
das Malle Kobini kuritegusid keskmisest ras-
kemaks ning palus karistada teda nelja ja 
poole aasta pikkuse vangistusega,» ütles pro-
kurör Indrek Kalda. Kobini kaitsja leiab, et 
naine tuleks õigeks mõista. Kohus langetab 
otsuse 24. augustil. Süüdistuse järgi on Ko-
bin aastatel 2016–2019 korduvalt löönud viit 
9–17-aastast kasulast nii käe kui ka jalaga. 
Väidetavalt sundis Kobin karistusmeetmena 
lapsi seisma tunde ühe koha peal. Uurimine  
käivitati mullu augustis, kui sotsiaalkindlus-
tusamet tegi kuriteoteate. BNS

75 km/h
sõitis mees elektritõukerattal
Tallinnas Laagna teel, kus 
kiirusepiirang on 70 km/h.

Tartu peatee 
kuuks ajaks 
autodele suletud
Tartu Vabaduse puies-
teest saab pühapäeval 
kuuks ajaks Autovaba-
duse puiestee, et mee-
litada tartlasi kesklinna 
aega veetma. 6. augus-
tini on autodele sule-
tud lõik Kaubamaja 
ristmikust Kaarsillani 
ning sõita saab Narva 
maantee kaudu. BNS

Vana-Pärnu 
suplusvees 
avastati reostus
Terviseamet teatas, et 
Vana-Pärnu ranna sup-
lusvee proovi analüüs 
näitab fekaalset reos-
tust. Saastunud vees ei 
ole soovitav ujuda, ran-
na infotahvlile on üles 
pandud hoiatus. Pärnu 
linnavalitsus selgitab 
välja reostuse põhjuse. 
Pärnu Postimees
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«Üheks tulemuseks on kind-
lasti see, et teatris tekib täies-
ti uus õhkkond, sest inimesed 
hakkavad ennast vaos hoidma 
ja elurõõmu jääb tunduvalt vä-
hemaks,» märkis nõukogu esi-
mees.

Õhu puhastamise esimese 
sammuna hakatakse järgmi-
sel nädalal arutama majaväli-
se usaldusisiku koha loomist. 
Nõukogu koosolekule on pa-
lutud osalema maja usaldus-
isikud. Sõltumatu usaldus-
isiku palkamise idee on alles 
idee, samuti on lahtine järg-
mise nõukogu koosoleku kuu-
päev.

«Usaldusisikut ei saa for-
maalselt määrata või pea-
le suruda. Kui see pakutak-
se välja, siis see peab olema 
Estonia töötajatele usaldus-
väärne inimene,» lausus Ar-
ne Mikk Postimehele antud 
intervjuus.

Majavälise usaldusisiku 
koha loomisel seisneb nõuko-
gu esimehe hinnangul tõsine 
küsimus selles, kuidas leida 
persoon, keda mõlemad osa-
pooled aktsepteerivad ja tun-
nevad.

«Oma inimesi kõik tun-
nevad. Kollektiiv valib välja 
inimese, kes on näidanud, et 
tema seisab meie huvide või 
tõekspidamiste eest ja seetõt-
tu maja sisemine probleem on 
palju lihtsam. Kui nüüd tuleb 
üks sõltumatu inimene väl-
jastpoolt, siis peavad mõle-
mad pooled olema informee-
ritud, milliste võimete, huvi-
de, ettevalmistuse ja volitus-
tega on üldse kõnealune isik,» 
selgitas ta, lisades naljaga poo-
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