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"Otsevalimised süven-
daksid inimeste pettu-
must ja võõrandumust, 
sest pärast valimisi ha-
kataks küsima, miks 
saab president, kelle 
me nii kuluka kampaa-
niaga ametisse panime, 
nii vähe ära teha."
Politoloog Tõnis Saarts 
ei poolda presidendi otseva-
limisi.
(Eesti Päevaleht, 
11. oktoober) 

MIKS TE EI TOETA SÜÜDIMÕISTETUTE AVALIKUS 
TEENISTUSES TÖÖTAMISE KEELU LEEVENDAMIST?

Riigikogu õiguskomisjon arutas esmaspäe-
val seaduseelnõu, mis leevendaks kuriteo 
eest süüdi mõistetud inimeste eluaegseid 
keelde avalikus teenistuses töötada.

Riigi peaprokurör LAVLY PERLING:
Prokuratuur on seisukohal, et kõik õigu-

semõistmises osalejad peavad olema kõr-
gete kõlbeliste väärtuste kandjad, nii ole-
ma kui ka näima usaldusväärsed. Inimesed 
peavad saama usaldada neid, kes osalevad õigusemõist-
mise protsessis, ning seetõttu ei toeta prokuratuur põhi-
mõtet, et prokuröriks võiks kandideerida inimene, kes on 
tahtliku kuriteo toime pannud. Kompromissivõimaluse-
na võiks kaaluda leebemat suhtumist alaealisena toime 
pandud kuritegudesse.

EESTI PÄEVALEHT 
leiab, et Juhan Partsi koht ei 
ole Euroopa kontrollikojas.

Loodetavasti on Parts en-
dale selgeks teinud vähe-
malt selle, et Euroopa kont-
rollikoja ülesanne on "jälgi-
da, et Euroopa Liidu rahalisi 
vahendeid kogutakse ja ka-
sutatakse eesmärgipäraselt, 
ning aidata tõhustada ELi fi-
nantsjuhtimist". Partsi ma-
jandusministriks oleku ajal 
läks põhja Estonian Air. Ees-
ti Energia tegi mitu praegu-
se seisuga halba suurinves-
teeringut. Parvlaevaliikluse 
riigistamist ei suudetud käi-
ma lükata suuremate prob-
leemideta. 

On arusaamatu, miks va-
litsuskoalitsioon surub kont-
rollikotta just Partsi, kes ilm-
selgelt ei ole personaalses 
ega ka laiemas poliitilises 
plaanis sobiv kandidaat. Kui 
kõigest mõne päevaga oli 
võimalik leida uus konsen-
suslik presidendikandidaat, 
on võimalik kiiresti leida al-
ternatiiv ka Partsile. 

President Kaljulaid ütles 
ametisse astumise tseremoo-
nial peetud kõnes, et eetili-
ne riik annab inimestele ene-
sekindluse ja muutub seelä-
bi ka ise tugevamaks. Partsi 
kontrollikotta saatmine sü-
vendaks niigi laialt levinud 
arvamust, et meie riiki ei ju-
hita eetiliselt.  

ÕHTULEHT küsib, mis oli 
Juhan Partsi Euroopa kont-
rollikotta nimetamise hind. 
Et IRList sai just värskelt 
presidendierakond ja presi-
dent mehitab Kadrioru kant-
seleid IRLis olevate ja seal ol-
nud inimestega, siis on juba 
teise olulise koha minek IR-
Li kätte selgelt mõistetama-
tu. Eriti arvestades asjaolu, 
et IRL on võimuliidu margi-
naalseim ja reitingutes ise-
gi allpool valimiskünnist ära 
käia jõudnud erakond. Ses 
valguses näib Partsi võit Taa-
vi Rõivase ja eriti just Jevge-
ni Ossinovski kapitulatsioo-
nina. Sest äsjastel presiden-
divalimistel viit kandidaati 
toetada jõudnud sotsidele pol-
nud probleem ka Partsi suh-
tes kannapööret teha.

Mõne aasta pärast võime 
aga olla silmitsi kummali-
se olukorraga, kus IRLi va-
limiskünnise taha jäämisel 
jätkaksid IRList pärit polii-
tikud tööd mitmel pool kõr-
getel kohtadel: presidendist 
ja kontrollikoja liikmest ala-
tes ning TTÜ rektori ja soo-
volinikuga lõpetades. 

Kahe Keskerakonna aeg
Mida päev edasi, seda selgemaks saab, et endist 
Keskerakonda kildudest enam kokku ei liimi. 

Ükskõik, kas novembri alguses toimuval 
kongressil haarab juhtohjad Jüri Ratas või õn-
nestub mingi imenipi läbi Edgar Savisaarel see 
koht endale hoida, jäävad üksteise suhtes aina 
kurjemaks muutunud leerid vaenujalale edasi. 
Kui Savisaar sildistab Ratast, Simsonit ja Rep-
si "kolmikjõuks" ja nemad kolm annavad oma-
korda igal võimalusel mõista, et praegune esi-
mees ei ole Eesti poliitikas enam keegi, siis ei 
saa mingi imelise leppimisega arvestada. 

Aina pöörasemaks muutuv rähklemine Kesk-
erakonnas avaldab kindlasti mõju ka Ida-Viru lin-
nade edasisele käekäigule. Seal on just nimelt see 
partei palju aastaid järjepanu võimul olnud. 

Tähelepanuväärne, et nii Narva, Sillamäe kui 
Kohtla-Järve praegused juhtfiguurid on koon-
dunud Ratase leeri. Samas on teada, et viimas-
tel riigikogu valimistel siin kõige vägevama 
häältemagnetina toiminud Yana Toom ja silma-
paistvaim uustulnuk Martin Repinski on just 
Savisaare toetajad. 

Järgmise aasta kohalikel valimistel ei pruu-
gi seetõttu Mihhail Stalnuhhinil, Valeri Korbil 
ja ka Eevi Paasmäel oma seniste positsioonide 
kindlustamine minna sugugi sama libedalt kui 
varem. Administratiivne ressurss ja munitsi-
paalsed töökohad on kohalikel valimistel küll 
kõva valuuta, ent kui arvestatav osa valijatest 
näeb neid oma suurte poliitiliste idoolite Savi-
saare ja Toomi reetjate ja vastastena, siis või-
vad tulemused kujuneda sootus põnevaks. Po-
le välistatud, et konkureerima hakkavad oma-
vahel ametlik Keskerakond ja Keskerakonna-
laadne produkt.  

Aivar Mäe viis Es-
tonia ooperi- ja balle-
titrupi Narva, kus vaa-
tamata sellele, et te-
gemist on rahvaar-
vu poolest Eesti kol-
manda linnaga, po-
le viimased 40 aastat 
nähtud ei ooperieten-
dust ega elava muusi-
kaga balletietendust. 

TIIA LINNARD
tiia@pohjarannik.ee 

Veel enne kui Estonia oo-
peri- ja balletifestival Nar-
vas pihta hakkas, oli sellest 
kasu: kultuurikeskuse Ge-
neva pöördlava kohta võib 
nüüd hüüda Galileo Galilei 
kombel: "Ta pöörleb siiski!" 
Ja orkestriauk, mida viima-
sed 30 aastat oli kasutatud 
laopinnana, visati kolist tüh-
jaks. Kogenud ehitaja na-
gu te olete − Pärnu ja Jõhvi 
kontserdimaja nullist püsti 
pannud ning Peterburi Jaani 
kiriku kontserdisaaliks ära 
tinistanud −, asi see siis teie 
käes ära ei ole.

Lavastused, mis me Nar-
va tõime, on tehniliselt päris 
keerulised, ning me ei saaks 
neid Genevas etendada, kui 
kõik kohapeal olemasolev ei 
töötaks. Poolteist aastat ta-
gasi, kui käisime siinse la-
va olukorda hindamas, sel-
gus, et osa kaableid on lä-
bi lõigatud ning mootorid 
ära viidud. Aga õnneks hoi-
ti neid alles, nii et me tõst-
sime mootorid tagasi, pani-
me uued kaablid ja juhtimi-
se külge, pingutasime kõik 
stanged ja trossid ilusti ära 
ning nüüd kõik töötab.

Orkestriauk − sellega oli 
kõige keerulisem. Me ei saa-
nud alguses üldse aru, kui 
suur see on, sest me ei mah-
tunud sinna sisse. Sellest 
oli jah saanud laopind. Aga 
nüüd, kui remont on seal 
tehtud, tundub kõik täit-
sa normaalne, kuigi "Uinu-
vas kaunitaris", kus orkestri 
koosseis on suur, tuleb tim-
panitel ja harfil kulissides 
mängida. Aga me juba proo-
visime ära, kuidas niimoodi 
kõlab, ning veendusime, et 
kõik on tipp-topp.

Geneva saal on 600koha-
line. Kuidas piletimüük on 
läinud? 

Tänahommikuse seisuga 
[intervjuu on tehtud esmas-
päeval − toim.] on "Uinuva 
kaunitari" õhtusele etendu-
sele müüdud 523 piletit, päe-
vasele 410. Isegi kui ühtegi 
piletit enam ei müüda, olen 
ma juba rahul. Nii nagu Jõh-
vis omal ajal, läheb ka Nar-
vas sellega aega, et klassi-
kalise muusika publikut taas 
kokku tuua. Kui Estonia tea-
ter arvab, et on tohutult kuu-
lus ja et Narvas joostakse 
meid pikali, siis see ei ole 
nii. Selleks tuleb vaeva nä-

Aivar Mäe − ta teeb 
seda jälle, võimatut

ha ja me oleme seda ka tei-
nud. Arvestades, et me po-
le Narvas käinud üle 30 aas-
ta, siis on piletimüük läinud 
väga hästi.  

Eesti poliitikud peaksid 
teist eeskuju võtma ja üks-
kord samuti Narva jõudma. 
Kui valitsuse julgeolekuko-
misjon sai Ida-Virumaa koh-
ta väga musta hinnangu, siis 
oldi kärmelt platsis, et pii-
rilinnas valitsusistungit pi-
dada. Enne ja pärast se-
da on aga jälle tükk tühja 
maad, mida täidab edukalt 
Yana Toom oma gastrollide-
ga. Ausalt öeldes ma natu-
ke kartsin, et ooperi- ja bal-
letifestival võib Narvas ku-
juneda Estonia kollektiiv-
seks enesetapuks. Põhjen-
dan, miks. Kui juba Narva 
sümfooniaorkestri peadiri-
gent ja kunstiline juht Ana-
toli Štšura leiab, et mõtte-
kam on teha koostööd mit-
te Estonia teatri solistide, 
vaid Venemaa ooperisolisti-
dega, sest "see on odavam ja 
kvaliteet on parem", siis mi-
da on piirilinna tavakodani-
kul veel arvata? Mida kosta-
te selle peale?

Ma arvan, et Štšura pole 
ammu meie etendustel käi-
nud. Et tema mälestustes 
elab edasi 1980. aastate Es-
tonia. Ta peaks ikka nüüd tu-
lema meid vaatama. Estonia 
teatri tase on väga hea.  

Samas võib venelastest 
aru saada: Kristel Pärtna 
nimi ei ütle paljudele eest-
lastelegi midagi, ammu siis 
venelastele. Aga just tema 
mängib neljapäeval Narvas 
"La traviatas" Violettat, pea-
osa. Teil pole nimesid, mi-
da müüa. Pole Tiit Kuusikut, 
kelle nime oskab ka venela-
ne Estoniaga seostada. 

See aeg on terves maail-
mas möödas, kus müüdi ni-
mesid. Tänapäeval müüakse 
teatrit ning teatri üldine ta-
se peab olema hea, sõltuma-
ta sellest, kes parajasti lau-
lab. See aeg, kus müüdi Tiit 
Kuusikut või Georg Otsa − 
seda aega ei tule enam mit-
te kunagi. Venemaa kuulus 
bariton Vladimir Samsonov, 
kes esines hiljuti Narvas ja 
on ka meil esinenud, samuti 
kuulus sopran Anna Netreb-
ko − nad on ju vabakutseli-
sed, nad ei tööta enam Ma-
ria ooperi- ja balletiteatris. 
Kelle nina natukene teatrist 
kõrgemale tõuseb, see lä-
hebki vabakutseliseks, sest 
tal pole mõtet teatri jaoks 
orjata: materiaalselt kasuli-
kum on esineda külalislaul-
jana.  

Narvast sõidab Estonia 
Moskvasse etendusi andma 
− balletilavastusega "Kratt" 
ja ooperilavastusega "Faust". 
Kas Estoniast maailmalava-
dele välja jõudnud Ain An-
geri kui imelise Mefisto võ-
tate sinna ikka kaasa? 

Ei. Meil on oma koosseis. 
Estonia solistide ansambel 
pole suur: meil on ainult 14 
lauljat. Kui võrdleme Mosk-
va ooperiteatriga Helikon-
Opera, kus meie etendu-
sed toimuvad, siis seal on 
70 lauljat, kooris 120. Tea-
ter ise on väiksem, lihtsalt 
traditsioonid on teised. Tä-
napäeval on Eesti Vabariik 
ja ka teatrid lihvitud piisa-
valt õhukeseks. Kui ma kuus 
aastat tagasi Estoniasse tu-
lin, töötas seal 586 inimest, 
praegu 460. Kõike on kõ-
vasti lihvitud. Me kasutame 
palju külalissoliste, sest kõi-
ki pole mõtet palgal hoida. 
Meist ei saa kunagi Mosk-
vat ja metropoli, mitte iial-
gi, see on iseenesestmõis-
tetav, aga Narva näeb selle 
festivali ajal väga korralik-
ku Eesti taset.

Jääb üle soovida, et järg-
mine kord, mil Narva taas 
Estoniaga kohtub, ei tule jäl-
le... 

...40 aasta pärast.

Just.
Ma loodan ka. Kuid Ge-

nevas on veel üht-teist sel-
leks teha vaja. Muidu on 
ruumid head, aga lava taga 
on veel palju teha. Jah, Sam-
sonoveid, kes tulevad vaid 
ühe kohvriga − sest muusi-
kat mängitakse lindi pealt 
või teeb seda klaverisaatja 
−, võib praegu Genevasse 
esinema tuua, aga kui tulla 
täiskoosseisuga − orkester, 
koor, solistid, balletitrupp 
−, siis see on enesetapp. Se-
da võib Štšurale edasi öelda. 
Aga vaatame, mida see saal 
akustiliselt pakub. Ma ütlen 
veel kord, Narvas ei ole sel-
list koosseisu viimased 40 
aastat olnud. Kõik balletid 
on olnud lindiballetid.  

Rahvusooper Estonia peadi-
rektor Aivar Mäe: "See aeg 
on terves maailmas möödas, 
kus müüdi nimesid. Tänapäe-
val müüakse teatrit." 

MATTI KÄMÄRÄ


