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16.04−22.04.2019

Toodete tavahinnad on Laagri Maksimarketi põhjal 02.04.2019 seisuga. Piltidel on illustreeriv tähendus.

Osta 
nädala nädala nädala 

MAASIKAD 500 g
Kreeka, I klass

2.39

179
3.58/kg

RANNAMÕISA PART, kg
1,5-2,4 kg

6.69

369

TERE VÕI 82% 200 g
klassikaline, laktoosivaba

al 1.99

139
6.95/kg

SAAREMAA THULE MAITSESTAMATA 
KOHUPIIMAKREEM 
400 g
1.25

089
2.23/kg

A
plausiga õnnis
tati sisse rah
vus ooper Esto
nia jõudmine 
Rakve re s s e . 
Kuid mitte ai

nult, väge sügisel toimuvale 
andis eilsel kevadisel päeval es
toonlase, Rakvere gümnaasiu
mi vilistlase Kristel Pärtna esi
tuses kõlanud aaria “Parigi, o 
cara” Giuseppe Verdi ooperist 
“La traviata”.

See oli võimas sissejuhatus 
selle aasta 19.–24. novembril 
Rakvere kultuurikeskuse eest
vedamisel korraldatavale 
maestro Arvo Pärdi patroonlu
sega Rakvere kultuurifestivali
le. 21. novembri õhtul tuleb 
kõrghetkena just see Verdi tun
tud ooper lavale Rakvere spor
dikeskuses.

Rakvere kultuurikeskuse 
projektijuht Katrin Põllu sõnas, 
et ooperite ooperiks peetava 
“La traviata” ettekanne siin on 
suure unistuse täitumine. Lin
na kultuuriellu rikkust ja jõu
du lisava ajaloolise hetke erili
sust nimetasid kõik, kes üritu
sega seotud või ootusärevuses.

Rahvusooper Estonia pea
direktor Aivar Mäe rääkis, et 
rahvusooperi tippkultuur peab 
olema kättesaadav kõigile. 
“Rakvere oli aktiivne ja nii läk
sime ka meie käima,” ütles 
Mäe teatri siia jõudmise kohta.

Kuna Rakveres pole kunagi 
varem etendunud täismahus 
ooperit, nentis Mäe, et mida 
muud esimeseks ooperikoge
museks pakkuda kui mitte “La 
traviatat”. “Tegemist on tõeli
se ooperiklassikaga, armasta
tuima ooperiga muusikateatri 
ajaloos, kus iga aaria on oope
rimuusika pärl,” sõnas Mäe.

Aivar Mäe rääkis, et üheks 
õhtuks saab Rakvere spordikes

kus ooperimajaks, kus ei puu
du ka punased vaibad, ning oo
perielamus on tagatud kõigile 
saalisviibijatele. “Tuleb mõel
da suurelt, nii saabki spordi
saalist ooperisaal. Saal on 
800kohaline, kui vaja, mahu
tame ka 1200 inimest. “Travia
ta” on luksuslik, aga ta sobib 
spordihalli. Lööb selle särama,” 

lubas Mäe. Sel õhtul tuleb Rak
veresse pool rahvusooperit – 
240 artisti.

Rakvere linnapea Marko 
Torm märkis, et Estonia teatri 
jõudmine ja huvi tulla Rakve
resse on märgiline. “Areneme 
ja kasvame iga aastaga,” sõnas 
Torm, kes avaldas lootust, et 
Vallimäele ja Pärdi kontserdi
majja hakkab elu edaspidi voo
gama. 

“Meil peab endal olema 
usk, et oleme ägedad. Siis näe
vad seda ka teised,” sõnas 
Torm. Ta lisas, et kui Rakvere 
erilise aura juurde tekib täna
päevaseid ja uudseid lahendu
si, siis need kombinatsioonid 
töötavad.

Selleks et suurest asjast 
saaks traditsioon, on väga liht
ne moodus. “See on Rakvere 
rahva kätes. Kui ooper tuleb 

siia ja saal on puupüsti täis ja 
aplaus on suur, siis artistidele 
sellest piisab. Nii lihtne see on
gi,” lausus Aivar Mäe. 

“Olete piisavalt innovaatili
ne linn ja siit on tulnud häid al
gatusi. See oleks normaalne, 
kui siin oleks kultuurifestival,” 
lisas ta.

Rakvere kultuurifestivalil 
on mitmekesine ja tihe prog
ramm: lisaks ooperile on kont
serdid mainekatelt Eesti muu
sikutelt, rahvusvaheline balle
tiõhtu vabakutselise balletiar
tisti Mehis Saaberi eestvedami
sel ning tantsulavastus, mis 
valmib Eesti tantsuakadeemia 
ning esteetika ja tantsukooli 
koostöös. Plaanis on kaasata 
Rakvere muusikakool ja linna
orkester.

“La traviata” piletid jõua
vad müügile maikuus.

“La traviata” heliseb 
Rakvere kultuurifestivalil

Rakvere kultuurifestival saab tiivad. Eile sõlmisid rahvusooper Estonia peadirektor Aivar Mäe (pare-
mal) ja Rakvere linnapea Marko Torm koostööleppe “La traviata” kõlamiseks Rakvere spordikeskuses.
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ANU VIITA-NEUHAUS
anu.viita-neuhaus@virumaateataja.ee

Kuigi Rakvere kultuurifestival toimub alles novembris, anti sellele tiivad juba 
eile. Linnavalitsuse valges saalis sõlmisid rahvusooper Estonia peadirektor 
Aivar Mäe ja Rakvere linnapea Marko Torm koostööleppe ooperi “La 
traviata” esitamiseks esimest korda toimuval kultuurifestivalil. 

Tuleb mõelda suu-
relt, nii saabki spor-
disaalist ooperisaal. 
“Traviata” on luk-
suslik, lööb spordi-
saali särama.

Rakverre kolinud metskitsekari on tuttav ka päästjatele

P ühapäeva õhtul kell 
20.39 said päästjad väl
jakutse, et Rakvere linna 

vahel jalutab sõiduteel noor 
metskits. Inimesed püüdsid 
Võidu tänaval kitsehakatise 
kinni, kohale kihutanud pääst
jad panid ta puuri ja viisid loo
dusesse.

Päästetöid juhtinud Rakve
re päästekomando meeskonna

vanem Margus Kaldma rääkis, 
et loom oli rahulik. Vigastusi 
tal polnud.

Rakvere komando pealik 
Mati Väljaots nentis, et see pol
nud esimene kord, mil pritsi
mehed pidid metskitsega tege
lema. Päästja sõnul ei pea ini
mesed neid loomi kinni pida
ma. 

“Nad mõnikord jooksevad 

ringi ja leiavad ise tee metsa,” 
teadis Väljaots rääkida. 

Samas mõistis päästeko
mando juht inimesi, kes looma 
nähes arvavad, et too on vigas
tatud ja vajab abi. Väljaots soo
vitas siiski kitsed rahule jätta ja 
sekkuda vaid siis, kui loom on 
vigastatud. Siis tuleks sellest 
teada anda, helistades häda
abinumbril 112. 

Tähelepanelikud linnaela
nikud on märganud, et Rak
veres Linnuriigi ja Lilleoru 
 piirkonnas seikleb vähemalt 
neljast metskitsest koosnev ka
ri. 

Loomad on tuttavad ka ko
haliku jahindusklubi tegevjuhi
le Jaan Villakule, kes on neid 
oma töökabineti aknast mitu 
korda näinud. (VT)

PÄeVAPiLT

Eile hommikul köitsid Rakvere kultuurikeskuse töötajad Vallimäe nõlval 
asuvale tarva kujule kaela salli, mille oli õmmelnud kultuurikeskuse pro-
jektijuht Katrin Põllu. Tarvale salli kaela sidumisega tähistati novembri-
kuise Rakvere kultuurifestivali, mille patroon on helilooja Arvo Pärt, ühe 
tähtsündmuse lepingu sõlmimist. Eile allkirjastasid rahvusooper Estonia 
peadirektor Aivar Mäe ja Rakvere linnapea Marko Torm Rakvere linna-
valitsuse valges saalis koostööleppe ooperi “La traviata” esitamiseks 
Rakvere kultuurifestivalil. Rakvere kultuurikeskuse projektijuht Katrin 
Põllu ütles, et kui härrasmees läheb ooperisse, siis käib tema riietuse 
juurde siidsall – ja seda võiks kanda ka meie linna sümbol. (VT)

10 000
ja enam inimest tõi pühapäeval Tallinna laulu-
väljakule kontsert “Kõigi Eesti laul”.

EELK peapiiskop Urmas Viil
ma külastas läinud neljapäe
val Kadrina kirikut ning val
lamaja. EELK Kadrina Kata
riina kiriku õpetaja ja Viru 
abipraost MeelisLauri Erik
son märkis, et talle on väga 
sümpaatne kohtumiste sari 
“Peapiiskop läheb külla”. 

“Peapiiskop on terve oma 
ametiaja jooksul külastanud 
Eesti kogudusi, et tutvuda 
kohaliku eluga. Mulle väga 
meeldib, et see on just argi
päeval, mitte mõne püha või 
sündmuse raames. Ja nii 
kutsusin ta Kadrinasse,” kõ
neles õpetaja MeelisLauri 
Erikson.

Peapiiskop Urmas Viilma 
pidas Kadrina kirikus palvu
se ja pühitses uued keraami
lised armulauanõud. 

“Kogudus ei saa endale 
lubada kullast ega hõbedast 
riistu,” kommenteeris õpeta
ja MeelisLauri Erikson, kes 
oli ise valmistanud savist ka

rika ja pateeni Lauli loov
stuudios. 

“Senised riistad on kulla
tud hõbedast ja keegi on va
hepeal neid oskamatult re
montinud. Meie austame va
nu asju, aga USAs oleks ilm
selt küsitud, kas tõesti olete 
nii vaesed, et ei suuda kahe
saja aasta jooksul uusi osta,” 
arutles Erikson.

Peapiiskop tegi ka visiidi 
Kadrina vallavalitsusse ja 
kohtus koguduse aktiiviga 
leerimajas, kus muu hulgas 
tuli jutuks Kadrina kalmistu 
lähedusse vanadest ristidest 
rajatav ristisalu ja arutati 
võimalusi, kuidas kiriku 
maad paremini kasutada. 

“Euroopa vananeb ja 
meie koos Euroopaga. Meil 
on mõte hooldekodu rajami
sest, sobilik maatükk on kiri
kul samuti olemas, aga see 
kõik on veel vaid plaani ta
sandil,” ütles MeelisLauri 
Erikson. (VT)

Peapiiskop käis Kadrinas külas
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Eile pärastlõunal kutsuti 
päästjad Rakvere linnas Aia 
tänavale, kus joobes naisterah
vas oli liiga vara sulgenud siib
ri, mille tagajärjel oli korter 
täitunud suitsuga. Suitsulõhna 
tundnud naaber kutsus pääst
jad. Joobes naine aga keeldus 
päästjaid tuppa laskmast ja 
ründas ka naabrinaist.

Viimaks sündmuskohale 
jõudnud politsei koputas nais
terahva uksele, kuid sellele ei 

reageeritud. Politseinikud 
olid valmis juba korterisse si
senemisest loobuma, kuid 
päästjad ja kiirabitöötaja sel
gitasid, et ohus võib olla 
naabrinaine, keda purjutaja 
oli varem ähvardanud ja kel
lele äärepealt isegi füüsiliselt 
kallale läinud. 

Viimaks tuppa pääsenud 
politseinikud leidsid napsise 
naise, too istus köögis tabure
til. (VT)

Suitsulõhna tundnud naaber kutsus päästjad


