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võtab kurvi, aga kaotab tänava
Linn soovib soetada
neli elektriautot
Tartu linnavalitsus esitas KredEx-ile
taotluse, et saada ostutoetus nelja
elektriauto soetamiseks, mida on kavas
hakata kasutama linnavalitsuse ametnike töösõitudeks.
Abilinnapea Raimond Tamm selgitas, et elektriautode ostmise üheks
eesmärgiks on aidata kaasa taastuvenergiaallikate laialdasemale kasutamisele, mille Tartu linn on võtnud oma
eesmärgiks ka näiteks gaasil töötavate
linnaliinibussidega. „Lisaks on oluline
kulutuste vähendamine ametisõitudele, sest ostutoetusega elektriauto puhul
on kilomeetri omahind madalam,
kui tavapärase bensiini- või diiselauto
puhul,“ lisas Tamm.
Millised elektriautod linnavalitsuse
käsutusse tulevad, pole veel teada,
sest KredEx-i positiivse otsuse puhul
korraldab linn sõidukite soetamiseks
riigihanke.

Kuigi Tartu linnaraamatukogu
ja kunstimuuseumi ühismaja
arhitektuurivõistluse võidutöö
osas oli žürii otsus konsensuslik, kortsutab linnavõim kulmu
arhitektide plaani vastu kaotada
tänav ja raamatukogu nõuab
ruumiplaneeringu ümbervaatamist.
Rahvusvahelisele arhitektuurivõistlusele laekunud 23 tööst nimetati juuli
lõpus parimaks võistluskavand „Palim
„Palimtsest“, mis kujutab endast u-kujulist
jätku senisele Lutsu raamatukogu Kompanii tänaval asuvale hoonele ning täid ab t u lev i kus
Magistri
täna-

va autoparkla moodsa raamatukogukompleksiga.
Juulikuus kohtunud linnaisadest,
arhitektidest ja asutuste esindajatest
koosnev žürii pidas võidukavandi puhul
tugevaks, et töö loob raamatukogu ja
muuseumi ühishoonele identiteedi,
toob välja Politseipargi võlud ning jätab
Magistri tänava aktiivseks jalakäijate
alaks.
Neljakorruselise hoone üldpind on

Tartu valla kergliiklusteed saavad puhtamaks
SEB 5. Tartu rulluisumaratoni lähenedes suureneb ka harrastajate hulk Tartu
lähistel asuvatel uisuradadel. Selleks, et
spordisõpradel oleks mõnus ja ohutu
treenida, puhastatakse Tartu valla ettevõtmisel Raadilt Kõrvekülla suunduv
ja Jõgeva mnt äärne kergliiklustee
prahist.
Teed pühitakse enne maratoni puhtaks kahel korral – sellel neljapäeval,
4. augustil ning järgmisel reedel,
12. augustil.

Seda, kas linnulennult kalakonksu meenutava ühishoone valmimise järel raamatukogul ja muuseumil klientidega veelgi paremini näkkab, näitab tulevik.
Millal maja valmida võiks, ei oska aga isegi linnavalitsus hetkel ennustada.
TARTU.EE

abilinnapea Raimond Tamm. Jutt
projekti järgi ligi 20 000 ruutmeetkäib Gildi tänavast, mille viimane lõik
rit, mille sisse kuulub ka maa-alune
tagab praegu autodele eluolulise välja54-kohaline autoparkla. Raamatukogu
pääsu Vabaduse puiesteele. Arhitektide
ja kunstimuuseum saavad enda käsutusse ligi 16 500 ruutmeetrit ruumipinda. Kompleksi
tuumaks peaks kujunema Kompleksi tuumaks peaks kujuMagistri tänav, kuhu arhinema Magistri tänav, kuhu arhitektid nägid ette teisaldatava inventariga tänavatu- tektid nägid ette teisaldatava
ru loomise.
inventariga tänavaturu loomise.
Võidutöö loob m
“Võidutöö
mõlema le instit utsioo
utsiooni le
nägemuses tuleks tänavaosa aga sulgetugeva identiteedi
i kommenteeris
identiteedi,“
da ja sõidukid suunata Munga tänavaTartu linna
a
linnaarhitekt
Tiit Sild.
le. „Kuna sisse- ja väljapääse vanalinna
„Ka
a
„Kahe
hoone omaei ole liiga palju, siis me pigem praegu
vaheline ühenhindame, et tänav peaks jääma,“ sõnas
dus on lahenTamm.
d at ud l i ht s a
Lutsu raamatukogu direktor Asko
ilusa arhitekTamme nentis, et kuigi kavand rahuldab
tuurse joonega,
raamatukogu vajadusi hästi, seisavad
hoonete ühenees tulised arutelud siseruumide paigudamisel üle
tuse osas. „Ruumiprogramm nõuab täpMagistri tänava
set läbitöötamist. Hästi on lahendatud
eii moodustu pime
sissepääsud, hoone üldine paigutus linn i a lu ne, va id
k a ng
na, aga konkreetsete ruumide suurus ja
väravv parki.”
seos teiste ruumidega pole kindlasti igas
Linn se
seisab
e
tänava
aspektis lõpuni “õige“.“
See, kes võidutöö „Palimtsest“ eest linsäilimise
e eest
nalt 25 565-eurose auhinna saab, selgub
septembri alguses peetaval esitlusel, mil
Päris pilvitu
u taevas projekti
avatakse ka konkursitööde näitus.
kohal siiski ei ole.
ole Selgub, et komisMillal ühishoone täies ilus valmida
t
jon andis rohelise tule
vaid tulevikuhoone välisilmele, muus
ootavad vaidvõiks, on abilinnapea Raimond Tamm
lused alles ees.
me sõnul võimatu ennustada. „Ehituse
„Kuna ette on nä
nähtud
ühe linna
ä
rahastamine sõltub suures osas kultuujaoks olulise tänava kadumine,
k
siis me
riministeeriumi edasistest plaanidest,“
m kas see lahenpeame tõsiselt kaalum
kaaluma,
sõnas ta.
OLIVER KUND
a
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vastuvõetav,“
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Elioni infoliin
äikesest tuline
Lilian Nõlvak, Elioni avalike
suhete juht:
„Alates eelmise nädala
kolmapäevast on olukord
olnud ülimalt tõsine. Tegemist
on äikesetormidest tingitud
erakordse juhtumiga, millist
varasemast ei mäletagi.
Kõnede arv kasvab äikese
korral hüppeliselt, ent nii
kiiresti mobiliseerida 25–30
klienditeenindajat pole lihtsalt
võimalik.
Kui ootejärjekord on üle
2 minuti, pakume võimalust
valida tagasihelistamise teenus. Ehk klienditeenindaja ise
võtab helistaja numbril peagi
ühendust.
Helistajate peamiseks
mureks on telerist kadunud
pilt või puuduv internetiühendus. Tarkus, et äikese lähenedes tuleb kõik elektriseadmed
seinast välja võtta, on viimastel aastatel hääbumas.”
as.
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Tuhanded hot.ee meilikontod kustusid korraks
Tartu Ekspressi poole pöördunud Andrus Sirel kurtis, et oluline arve jäi õigeaegselt maksmata, kuna postkast oli iseenesest
ühtäkki tühi. „Laupäeval veel olid
kirjad, pühapäeval valitses minu
hot.ee kirjakastis täielik tühjus.”
Info saamine Elionist osutus
aga vaevaliseks, kuna ootejärjekord klienditoe telefonil ulatus 20
minutini. „Lõpuks jutule saades,
lubati asja uurida ning esmaspäeval tagasi helistada. Lubaduseks
see jäigi,” nurises sideﬁrmas pettunud klient.

Elioni avalike suhete juht
Lilian Nõlvak nentis Tartu Ekspressile, et ajutine probleem esines, ent 1. augusti õhtuks said
kõigi kirjakastid taastatud. „Korraliste hooldustööde käigus tek-

Tuhandetel hot.ee kasutajatel avanes pühapäeval õõvastav vaatepilt,
kus postkastist oli kadunud viimnegi kiri.
LUGEJA PILT

kinud probleem tingis olukorra,
kus 1 protsendi hot.ee kasutajate kontod polnud kättesaadavad.
See puudutas umbes 6000 aktiivset klienti.”
Rikke olemust pidas Nõlvak
tavakasutajale kirjeldamiseks tehniliselt liiga keerukaks. „Varem
pole Elionis midagi taolist juhtunud ning tõenäosus, et rike kordub, väga väike. Kliente teavitasime e-kirja teel. Palun vabandust,
kui teenindajad on lubanud taga-

si helistada, ent pole seda teinud.
Taoline käitumine on lubamatu,”
sõnas Nõlvak.
Sirel tunnistas, et ööpäev hiljem
oli konto taastatud ja töötas tõrgeteta, ent ühtki kirja ega kõnet pole
ta Elionilt saanud.
RASMUS REKAND

Postipakke saada nüüd kasvõi südaöösel
Viie Tartu kaubakeskuse
lähistele kerkisid sel nädalal punased plekk-kastid.
Peatselt saab postipakkidega majandada suisa ööpäevaringselt.
Poola spetsialistid püstitasid
sel nädalal Lõunakeskuse, Eedeni kaubanduskeskuse, Sõbra keskuse, Ujula Konsumi ning Sõpruse
puiestee Maxima juurde Eesti Posti pakiautomaadid. Post24 kaubamärgi all augusti teises pooles
alustav teenus võimaldab klientidel pakke saata ning vastu võtta
kellaajast sõltumata.
„Pakiautomaati saab välitingimustes kasutada 24 tundi ööpäevas,” tutvustas Eesti Posti kommunikatsioonijuht Inge Suder
lahendust, mis tõotab kasutusmugavuses uut taset. „Juurdepääs on tagatud nii jalgsi, ühistranspordi kui ka autoga; pakiautomaadid on turvalised ja varustatud valveseadmetega ning paki
vastuvõtmiseks kulub kõigest 15
sekundit.”
Samasugused automaadid paigaldatakse üle Eesti suurematesse linnadesse, kokku saab neid
olema 38. Pakki on võimalik neist

SÄHVATUS

Poolakeelse vadina saatel kerkis teisipäeva pärastlõunal Ujula Konsumi kõrvale plekist „mesitaru“.
RASMUS REKAND

LIIGNE OPTIMISM: Kuidas Aardla tänava ääres asuva reklaami
juurest 3 kilomeetriga Annelinna saab, teavad vist vaid Kodumasinate mehed ise. Isegi linnulennult on Kaunase puiesteele pea
4 kilomeetrit, teid pidi kulgedes on vahemaa aga pea kaks korda
reklaamitust pikem.
LEEMET ÜLASE

ÜHE LAUSEGA
ÜHE
LAUSEGA
Roolijoodikud
tegid rekordi

6. septembril ametlikult avatuks
kuulutatakse.

Läinud nädalalõpu kolmel päeval
pidasid liikluspolitseinikud reidide „Kõik puhuvad“ tulemusena
Lõuna-Eesti kuues maakonnas
kinni 58 alkoholi tarvitanud sõidukijuhti, nendest 30 Tartumaal.

Elektripost purustas batuudi

Elektriautot saab
ise katsuma minna

23,4

Inimest kandideeris tänavu ühele
kohale Tartu ülikooli hispaania
ﬁloloogia erialal, mis oli ühtlasi ülikooli tihedaim konkurss;
järgnesid psühholoogia (16,9),
füsioteraapia (13,5), õigusteadus
(12,4), taani keel (11,7) ja inglise
keel (10,7).

saata nii teistesse automaatidesse
kui ka Eesti Posti postiasutustesse või valida hoopis kullerteenus.
Teenuse eest on automaadi juures võimalik tasuda pangakaardiga. Masinate täitmine-tühjendamine toimub kaks korda päevas
ning paki teekonnale saab inter-

neti vahendusel kaasa elada.
Prognoosides, et viiendik senisest 1,5 miljonist saadetisest liigub
edaspidi postiautomaatide kaudu, investeerib Eesti Post projekti
850 000 eurot. Hinnakiri, mis veel
pole avalik, tuleb Suderi kinnitusel
turu soodsaim.

Pakiautomaatide tootja on Poola ettevõte InPost, kelle põhitegevuseks ongi iseteeninduslike automaatide valmistamine. Samalaadse tehnoloogiaga automaate leidub näiteks ka Saksamaal, Taanis
ja Venemaal.
RASMUS REKAND

Loomemajandajad
said uue maja
Loomemajanduskeskuse teine
renoveeritud puithoone Kalevi
15 sai linnalt kasutusloa, esimesed 6 ettevõtet on hoones aga
tööhoos juba enne, kui see

AHHAA+Aura
tuleb nüüd
odavam
AHHAA teaduskeskuse ja Aura
veekeskuse allkirjastatud koostööleppe kohaselt hakatakse
augustist klientidele pakkuma
ühist külastuspaketti, mis võimaldab mõlemat keskust samal
päeval külastades saada teise
maja pilet 20 protsenti soodsamalt.

EEDENI KONSUMIS
neljapäevast laupäevani, 4.–6.08

4. 6.08

SEAKAELAKARBONAAD
kg, Rakvere LK

ARBUUS
kg

VANILLIJÄÄTIS
2,25 kg, Balbiino
/kg 1.55/

Vaata kõiki pakkumisi www.eeden.ee

A&G VIIMANE VÕIMALUS: KOGU ALLAHINNATUD KAUP
AG PÜSIKLIENDIKAARDI OMANIKELE LISAKS

-10%

-20%

KARUPOEG PUHH LASTEKAUBAD
KOGU KAUP

Ööl vastu kolmapäeva käisid
päästjad Elva linnas Uuel tänaval,
kus elektripost oli kukkunud
eramu aeda laste batuudi peale
ning voolu all olevad traadid
vajasid ohutuks tegemist.

Peugeot korraldab augustis
neljas linnas suvetuuri tutvustamaks elektriautot iOn ja selle
laadimissüsteeme; tartlased
näevad uut tehnikat 18. augustil
15-19 kaubamaja kõrval Küüni
tänaval.

Kaubandus- ja
Vabaajakeskus
Kalda tee 1c, Tartu

tavaklientidele

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

Möödunud nädalalõpul
vaatas tuhandetele hot.ee
kasutajatele arvutiekraanilt
vastu tühjenenud meilikonto. Elion põhjendab juhtunut tehnilise rikkega.

Meilid kadusid korraliste
hooldustööde käigus

Äikese korral võib elektriseadmed päästa ülepingekaitsega
pikendusjuhe.
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-20%

KÕIK SUVEMÖÖBLI NÄIDISED ALATES

Hind kehtib 1–6 pk
ostmisel. Alates 7. pakist
kehtib tavahind.

-20%

-15%

4.69

73.38 kr

HELE ÕLU A. LE COQ
PREMIUM
0,5 l
/l 1.18/
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada teie tervist.

JYSK KÕIK SUVETOOTED 25% KUNI 70%

50%

KOHV LÖFBERGS LILA
500 g, filtrijahvatus
/kg 8.18/

59

0.

+

9.23 kr + D

5.90 €

0.29

4.54 kr

-40%
0. 34 €

TUALETTPABER
ZEWA SOFT
4-kihiline,
6 rulli, valge
/rull 0.35/

-46%

09

2.

32.70 kr

3.49

54.61 kr

-27%
5.49 €

PLÄTUD
Valik
suurusi

-60%
3.89 €

99

1.

31.14 kr

4.09

63.99 kr

5. 55 €

Grillid ja
grilltarvikud

-40%

5.05 €

(V.a grillsüsi, süütevedelikud ja -tabletid)
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Palametsa
pajatused

70 aastat Kivisilla hukust
Tartu Kivisillale oli eluaastaid antud 157. Sild jäi terveks Esimeses maailmasõjas ja sellele järgnenud Vabadussõjas. Küll sai talle saatuslikuks
Teise maailmasõja jõudmine Emajõe kallastele.
Saksa vägede eest kiiruga taganev punavägi püüdis asuda kaitsele
Emajõe joonel. Selleks oli vaja purustada üle jõe viivad sillad. 6. juulil
1941 hävitati uue turuhoone läheduses olnud pontoonsild. Kaks päeva hiljem hakati mineerima Kivisilda. Silla alla paigutati vähemalt 1000
kilo lõhkeainet. Seejärel laoti sillale oma 10 ruumimeetrit kasepuid
– puuturg asus ju õige silla lähedal. Puuriit valati öösel petrooleumiga üle ja süüdati koidikul põlema. Nimelt loodeti, et suur kuumus
murendab graniiti ja sulatab tina kiviplokke ühendavate metallklambrite kinnituskohtadest välja. Omal ajal oli silda ehitatud vägagi hoolikalt ja peljati, et kohe ei õnnestugi massiivset silda hävitada.
Lõhkelaeng pandi plahvatama 9. juuli päikeselisel varahommikul
kell 6.37. Võimas plahvatus
pani maa värisema ja ümbruskonna hooned vappuma. Paljud aknad lendasid
eest koos raamidega, õhusurvest purunes tuhandeid
aknaklaase. Kesklinna
paiskus raskeid graniidikive
ja koguni terveid sillatahukaid. Väiksemaid kivitükke
sadas alla Toomemäele ja isegi raudteejaama ümbrusesse, samuti jaama läheduses olnud näituseväljakule. Kuna tartlasi silla õhkimise ajast
ette ei hoiatatud (lähikonna majade elanikel kästi küll ööseks mujale
minna), siis oli sel varasel hommikutunnil ka inimohvreid.
Plahvatust oli kuulda kümnete kilomeetrite taha ja sellest sai märk,
et laastav sõda on jõudnud Tartuni. Pealtnägijad meenutasid, et kesklinna kohale kerkis algul kõrge suitsu- ja tolmusammas, mis peagi
laienes kobrutavaks seenekujuliseks pilveks. Umbes taoliseks nagu
hulk aega hiljem fotodel ja ﬁlmides näidatud aatomiplahvatuse seen.
Ometi ei läinud punaväelastel korda purustada kogu sild. Jõkke
varises Kivisilla põhjapoolne kaar. Rusudeks muutusid ka triumﬁkaari
meenutavad dekoratiivsed kivimüürid. Raekojapoolne sillakaar jäi aga
püsti ja püsis kuni 25. augustini 1944, mil Tartust lahkuvad Saksa väed
selle purustasid.
Poolteist päeva pärast Kivisilla hukku jõudsid Tartusse Saksa eelväed. Linna lõunaosa oli selleks ajaks juba eestlaste-vabadusvõitlejate valduses, nii et Emajõgi oli muutunud rindejooneks. 10. juuli
õhtul õhkisid punaväelased ka raudbetoonist Vabadussilla. Ühendus
Ülejõe linnaosaga katkes kaheks nädalaks, kuni Vene vägi, peljates
kottijäämist, kadus kiirustades põhja suunas. Varem oli käinud üle jõe
suurtükitule duell – Punaarmee patareid Puiestee tänava ja kalmistute joonel, Wermachtil Maarjamõisa kandis. Just Emajõe kallastel
paiknenud kvartalid said rängalt kannatada. Peamiselt küll suurtükitulest puhkenud palangutest, sest kustutajaid nappis ja veevärk oli rivist
väljas. Arvatakse, et 1941. a juulis hävis vähemalt 20% Emajõelinna
hoonestusest. Hiljem nõudsid Nõukogude lennuväe õhurünnakud
veel 5% ja 1944. a augustikuu lõpu lahing veel veerandi hoonetest.
Nii et pool Tartut oli sõna otseses mõttes hävinenud.
Kivisilla sünged varemed jäid Emajõele 15 aastaks. Alles 1959. a
rajati Kivisilla kohale jalakäijate sild, mille kaar on nooremale põlvkonnale Emajõelinna üheks sümboliks. Vanemad tartlased meenutavad
aga ikka veel Katariina II aegset kaunist Kivisilda, mille taasrajamisest
pole seni asja saanud.

Plahvatust oli kuulda
kümnete kilomeetrite taha ja sellest sai
märk, et laastav sõda
on jõudnud Tartuni.

Romantiline restoran Asian Chef
ehtsate aasia roogadega

SOODSAD
PÄEVAPAKKUMISED
Võimalus tellida toit koju või kaasa!
Avatud: R - L kl 11 - 01
P - N kl 11 - 23
Võru 2, Tartu
Tel 735 5029, 53 300 464
info@asianchef.ee
www.asianchef.ee

Liitu meie sõprade klubiga Facebookis!

Raeplatsi kaisus
taas nädala jagu audiovisuaalset armastust

Kuigi ﬁlmifestivali ikooniks kujunenud gigantne vabaõhuekraan edukalt ka batuudirõõme pakkuda suudab, lööb ta eriliselt särama just saabuva
nädala kuuel augustiööl, mil täispurjes ekraanil linastub ühtekokku 12 ﬁlmi.
TARTUFF

Esmaspäeva, 8. augusti õhtul projitseeruvad hiiglaslikule ekraanile esimesed kaadrid, mis tähistavad kuuenda armastusﬁlmide festivali tARTuFF
algust. Festivali süda asub endiselt Raekoja platsil, kus kuuel õhtul ja ööl
näidatakse kokku 12 mängu- ja dokumentaalﬁlmi.
1600 istekohaga Eesti suurimasse vabaõhukinno on Tartu ﬁlmisõbrale tuttavalt paigaldatud
kinoekraan suuruses 20 korda 15
meetrit, kust saab näha nii värskeid ﬁlme, aga ka kinoklassikaks
kujunenud teoseid kogu maailmast. Kokku linastub tARTuFFil
25 ﬁ lmi 20 riigist ja neid mängitakse lisaks raeplatsile veel Athena kinos ning Vanemuise tänava
ringauditooriumis.
Festival avatakse
vatakse kuulsa Taani ﬁ lmimehe
m
mimehe
Lars
von Trieri Cannes’i
a
annes’i
festivalil režissööri
ö
ööri
sõnavõt t ude t õt
õ tu
skandaali tekitakitanud katastroofo
oofarmastusfilmiga
m
miga
„Melanhoolia”,
l
lia”,
mille peaosaaline Kirsten

Dunst pälvis samas parima naispeaosalise preemia.
Festivali Raekoja platsi põhiprogrammis näeb publik teiste hulgas ka tunnustatud Hiina ﬁlmirežissööri Zhang Yimou tänapäevastatud Romeo ja Julia lugu „Viirpuu
all”, Kanada wunderkind‘i Xavier
Dolani stiilset retroﬁlmi „Kujuteldav armastus”, legendaarse Saksa
lavastaja Werner Herzogi poeetilist dokki Antarktikast „„Ootamamaailma
tud kohtumised m
lõpus” jt.

tARTuF
tARTuFF
FF mõtroheliselt
leb ro
oh
FilmiklassiFi
ilm
ka
ast tuuakkast
sse tartlaste ette
1971. aas-

tal valminud Luchino Visconti
teemakohased ümarlauad ja õpisuursugune „Surm Veneetsias” ja
toad Pauligi kohvitelgis.
festivali lõpetab 1966. a Eesti ﬁ lTelliskivi kirbuturg on kutsumi „Ühe suve akvarellid” restautud juba teist korda tARTuFFile,
reeritud variant
Aarne Ükskülaga peaosas. Filmi- Filmirullid surisevad vabakülalistest väisab
seekord tARTuF- õhukinos igal õhtul kella
Fi tõsielusünd- seitsmest hiliste öötundideni.
mustel põhineva sõjadra a m a
ja tugeva naise loo „Nagu mind
et festivali lõpupäeval, 13. auguspolekski” iirlannast režissöör Juatil pidada maha üks tänavuaastanita Wilson.
se teemaga kaunilt kokku klappiv
Festivali põhifookus keskentõeliselt mõnus kirbuturg. Sinna
oodatakse kauplema särasilmseid
dub tänavu rohelisele mõtteviija toredaid inimesi, kellel on kodus
sile ning inimese ja teda ümbüleliigseid asju – riideid, jalatseid,
ritseva keskkonna suhestumiseraamatuid, heliplaate, vanavara,
le. Keskkonnaalaseid ﬁ lme näeb
käsitööd, ehteid, maale, nõusid,
nii Raekoja platsil kui ka Athevaipu ja muud.
na keskuse dokumentaalﬁ lmide
TARTU EKSPRESS
programmis, samuti toimuvad
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võimalik positiivselt provotseerida
Vanemuise värske draamajuht räägib loova egoismi jõust ja sellest, kuidas teater võiks põhjendatult uusi piire ületada
Oktoobris pistsite draamajuhi
koha nimel rinda kuue konkurendiga, kohtusite trupiga ning võlusite ära aukartustäratava konkursikomisjoni, pannes Vanemuise
juhi Paavo Nõgene vaid napilt
sedastama: „Ootame Urmas Lennuki ideede teostumist.“ Mida te
neile rääkisite?

Urmas Lennuk (39):
1990 Tamsalu keskkool
2000 EMA kõrgema lavakunstikooli lavastaja eriala

See on pikk jutt. Trupp ja konkursikomisjon küsis üsna põhjalikke ja sisulisi küsimusi. Kõigiga läks ikka kõvasti rohkem aega, kui plaanitud. Süveneti,
aga igasugune konkurss on veidi õnnemäng. Arvan, et kõik kandideerijad võtsid asja tõsiselt ja hea õnne korral oleksid
kõik suutnud konkursi võita ja draamajuhi
tööd väga hästi teha.

Töötanud Tamsalu kultuurimaja kunstilise juhina ja Saue
keskkoolis eesti keele ja kirjanduse õpetajana.
Alates aastast 2000 olnud
Rakvere teatri kirjandusala
juhataja, dramaturg ja lavastaja. Ta on töötanud ka EMA
kõrgema lavakunstikooli dramaturgia õppejõuna. Urmas
Lennuk on kahekordne Eesti
Näitemänguagentuuri näidendivõistluse võitja.

Öeldakse, et nagu akadeemiline nii on ka teatrimaailm egode
maailm. Millise piitsa ja präänikuga draamajuht Urmas Lennuk
oma eesmärgid saavutab?
Looming ongi parajalt egoistlik. Ilma
teatava egoismita poleks Tartus Jannsenid suutnud midagi korda saata. Menningust ja Irdist rääkimata. Mati Undi
teoses „Via Regia“ on lausa koht ülimast
egoismist, kus tegelane püüab ohverdada oma pereelu kunsti nimel. Mis seegi
muud, kui egoism. Aga – ei tohi segi ajada
kasuahnet egoismi selle egoismiga, mida
kannavad endas loomingulised inimesed. Tooming, Hermaküla, Unt, Vahing jt
– ilma nende positiivse egoismita poleks
teatriuuendust toimunud. Sellises seltskonnas muutuvad piits ja präänik paratamatult kasututeks rekvisiitideks. Loovat
inimest saab motiveerida üksnes loovate
võimaluste loomisega. Olgu see siis piits
ja präänik koos.

Elukaaslane Rakvere teatri
näitleja Liisa Aibel, peres tütar
Kadi Leen.

„Midagi siin Tartus ikka eripärast on. Isegi viimasel pargipingi peal pudelit tõstval parmul on viigipüksid jalas,“ muheleb Urmas Lennuk ja mõtiskleb, et küllap ei jäta ülikoolilinn siis
ka teatrile oma kaudset mõju avaldamata. Sisimas loodab mees aga ka vastupidist – et Vanemuine linnas rohkem välja paistaks.
OLIVER KUND

tab ja rahulolu pakub. Mis see on?
Huvitaval kombel valisite oma
meeskonda tugevaimad konkurendid draamajuhi konkursilt –
endise draamajuhi Sven Karja ja
Rein Paku. Miks see nii läks ja millist rakendust meestele annate?
Mõlemad mehed on väga erineva suunaga ja seega draamale väga vajalikud.
Ilma sisemiste vastuoludeta oleksime
lihtsalt üks soe sõbralik kamp klubiõhtul. Ja see on igav. Tartu ning Lõuna-Eesti
vaataja pole loll, et ta sellest aru ei saaks.
Aga vaataja pärast teater toimibki. Seega
– mida rohkem elavat dialoogi on teatri
sees, seda rohkem on vaatajal sellest „tolku lõigata“.

Täna on teie teine ametlik tööpäev ja olete saanud Vanemuise
hingeelu põgusalt nuusutada.
Mis murelikuks teeb? Mis „rohtu“
„patsiendile“ esimesena tarvis
läheb?
Õnneks võin juba talve ja kevade pealt
tõdeda, et Vanemuise draamatrupp pole
laatsaret, kus peaks pidalitõbistele kellukesi kaela siduma. Tegemist on väga tugeva trupiga, kes lihtsalt on jõudnud mingisse uude tasandisse, kus vajatakse uusi,
varasemast erinevaid ülesandeid.

Kindlasti on ka midagi, mis rõõmus-

Väga tugev trupp. Väga tugev meeskond. Aga kas see rahulolu pakub? Pigem
seab suurema vastutuse, kui eeldasin. Kardan, sest see maailm on valmis liikuma
järgmisele tasandile. Peamine, et ma neile kaikana kodarasse tolknema ei jää. Küll
siis asi veereb.

Mille poolest Vanemuine teie
pikaajalisest koduteatrist – Rakvere teatrist – erineb?
Tegelikult ei erine mitte ükski teater
maailmas teineteisest olulises. Ja oluline
on minu jaoks see – me ei tea, kuidas see
mõnikord võimalik on, aga õhtul algab
alati etendus.

Olete öelnud, et Vanemuise trupis
on palju avastamata näitlejaid ja
lavastajaannet. Kuidas õnnestuks
see välja tuua?
Töö ja visadusega. Usalduse ja vaatajapoolse usalduse krediidiga. Mulle tundub,
et tartlased on selleks valmis. Ma pean sellesse uskuma. Vastasel juhul oleksin ma
juba ette läbi kukkunud.

Urmas Lennuki sõnad on, et publiku saab mõtlema panna neid
pisut provotseerides. Seega peaks
Vanemuise mängukava olema
tulevikus senisest enam ekspe-

Head ehitajad!
Teile vajalikud betoonid
leiate AS Ropka-Betoonist.
Betooni pumpamine ja transport.
Müüme ehitusliiva ja killustikku.
Teeme erinevates mõõtudes
vundamendiplokke.
Tartu, Teguri 55a
Info ja tellimine tel. 7371 768, 51 10144

Vanemuises on väga
tugev trupp, kes lihtsalt on jõudnud uude
tasandisse, kus vajatakse uusi, varasemast
erinevaid ülesandeid.
Vanemuislaste varjatud näitlejaanded
saab välja tuua siis, kui
vaataja usaldab ja julgeb vaatama tulla ka
neid etendusi, milles
kandvaid rolle mängivad vähemtuntud
näitlejad.
Ilma sisemiste vastuoludeta oleks teater
lihtsalt üks soe sõbralik kamp klubiõhtul.
Ja see on igav.

rimenteerivam, stampidest üle
astuma?

Mis saab edasi telesarjast
„Õnne 13“?

Need sõnad kõlasid küll ühes konkreetses kontekstis, aga sisuliselt olen sellega
päri. Ma ei unista enam maailma muutmisest. See on võimatu. Aga ma usun, et
inimesi on võimalik positiivselt provotseerida. Kui vaataja esitab enesele küsimuse,
on teater oma esmase eesmärgi täitnud.
Edasi on kõik juba vaimne puhastulu. Aga
rahustuseks võin kinnitada – eesmärk ei
ole teha avangardi avangardi pärast. Iga asi
peab olema sisuliselt põhjendatud ja tasakaalus.

Loodan väga, et Teet Kallas suudab üle
saada oma valust ja „Õnne“ vaatajad toetavad teda sel raskel hetkel, kui ta peab
uuesti jätkama. Ning on mõistvad. See on
emotsioon, mille vastet mina pole pidanud sügavamalt tundma õppima. Annaks
taevas, et keegi meist ei peaks. Usun
„Õnnesse“ väga. See on osa eestlaste maailmavaatest.

Olete hinnatud näitekirjanik. Kas
Vanemuise draamajuhi kohale
asumine sunnib seda tööd kõrvale jätma või äkki hoopis vastupidi
– avab Lennuki näidenditele tee
Vanemuise lavalaudadele?
Olen esialgu kõik pakkumised kõrvale
lükanud ja keskendun põhitööle. Mõned
sabad siiski veel on. Kirjutamine ei ole kerge – viimased aastad on väga rasked olnud.
Olen otsinud uusi võimalusi ja suundi, mis
minu käekirja ja maailmavaatega sobiksid.
Subjektiivselt tundub, et minu tekst suundub siiski rohkem proosasse. Aga kindlasti kasutan oma teatrialaseid kogemusi koduteatri huvides 100%, et olla kaasas
lavastajatel, dramaturgidel, autoritel, tõlkijatel lisaks näitlejaile.

13.-14. augustil
Heino Prosti Põllutöömuuseumi territooriumil
Tartumaal Nõo vallas Vissi külas

MESIMAGUS MAARJALAAT.

Müügil värske mesi, kodumaine toidu- ja tööstuskaup,
käsitöö jm. Lemmikloomade laat. Viljapeks.
Lapsi lõbustavad hobused, ponid ja koerad.
Laupäeva õhtul kl 20 simman.
Laata juhib Mart Aomets.
Info tel 522 6891, 506 4680.

Üsna meie vestluse alguses avaldasite lootust, et Vanemuine
võiks Tartu linnapildis rohkem
välja paista, kaalu anda. Kuidas
seda ette kujutate?
Nõnda, et tartlane märkab ja mõtleb
– see, mis mulle meie linnas meeldib, on
MINU TEATER – MINU VANEMUINE.

Kas Urmas Lennuki perekonnast
saavad nüüd tartlased?
Ma valetaks, kui ma ütleksin, et minust
ja mu perest saavad kindlasti tartlased,
aga Karlova võttis mind nõnda kaunilt
vastu, et ma pean tartlaste ees juba ette
sügava kummarduse tegema. Seega – ma
ei luba ega välista midagi. Tartu ja tartlased on mulle sümpaatsed, aga tartlaseks ei saada üleöö. Selleks peab kasvama
enda sees.
OLIVER KUND
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12.36 kr
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Valio Alma Kodujuust 4% 200 g
Valio Alma Hapukoor 10% 500 g
(1,40 kg)

3.69

11.89 kr

1.19 0.63 0.63
Makaron PastaZara Riisiterad 500 g
(1,66 kg)

Makaron Manni Spiraalid 400 g (1,23 kg)
Makaron Manni Sarveke 400 g (1,23 kg)

10.17 kr

+pant 0,48

+pant 0,08

Hele õlu A. Le Coq Premium
Extra 4,7% 0,5 l (1,30 l)
Hele õlu A. Le Coq Premium
4,7% 0,5 l purk, 6-pakk (1,33 l)

.57

+pant 0,08

0

9.23 kr

0

.59

11.58 kr

0

.74

Hele õlu Meistrite Gildi 4,8%
0,5 l (1,14 l)
Hele õlu Tuborg Lime Cut 4,5%
0,33 l (1,79 l)
Hele õlu Saku Ehe 4,7% 0,56 l (1,30 l)

2.19

6.88 kr

0.54 0.54 0.54

7.67 kr

13.93 kr

9

0.8

1.46

3.38

0.80

1.20

4.69 kr

0

1

0

7.82 kr

13.61 kr

.50

.99

0

0

.87

0

0.74

1.39

0.42

Lauavesi Vichy Classique sidruni
1,5 l, Saku ÕT (0,38 l)
Mineraalvesi Borjomi Classic 1 l

.50

2

39.12 kr

2

.50

62.43 kr

3

.99

Saksamaa aromatiseeritud punane
veinijook Monte Cristo Red,
Monte Cristo White 10% 0,75 l (3,33 l)
Tšiili geograafilise tähisega valge lauavein
Frontera Late Harvest 12% 0,75 l (5,32 l)

1.19

5.48 kr

13.93 kr

0

8.92 kr

.57

.79

0

0

8

1.0

32.86 kr

14.86 kr

0

.95

9.86 kr

0

0.79

(2,79 kg)

Sefiir vanilje 250 g, Läti (3,32 kg)
15.49 kr

0

.99

9.86 kr

3

0.6

Nõudepesuvahend Fairy Lemon
500 ml (1,52 l)
WC-puhastusvahend Cillit Lemon
500 ml (1,98 l)
Pesupulber Rex Color 300 g (2,10 kg)

.63

0

0.84

1.20

89.03 kr

79.80 kr

82.93 kr

99.98 kr

.69

Läti vahuvein Sovetskoje Igristoje Sweet 11,5% 0,75 l (4,00 l)
Poola gaseeritud puuviljavein
Sovetskoje Igristoje 9% 0,75 l (2,35 l)

1.05

9.86 kr

0

46.94 kr

6

1.37

1.08 1.85 0.89

.65

Karastusjook Kelluke 0,33 l purk,
A. Le Coq (0,91 l)
Karastusjook Sprite 2 l (0,50 l)

1.7

3

Sandra ananassitükid 565 g/ 340 g

0

10.17kr

Alkoholivaba õlu Clausthaler
Classic 0,5 l purk (1,14 l)
Energiajook Marli Juissi Red
Energy 0,75 l (0,87 l

0

0.8

.76

0

Aura Fresh Apelsinijook 1 l, mahlasisaldus 25%
Cido Frutto Suvemarjade segu 1,5 l,
mahlasisaldus 15% (0,59 kg)

3.0

12.99 kr

5
0.9

11.89 kr

.63

Setu kali 1,5 l (0,33 l)
Gutta Ice Tea sidrunimaitseline
1,5 l (0,58 l)
Aura Vitamin Apelsini-ananassiporgandijook 1,5 l, A. Le Coq (0,53 l)

27.54 kr

0.58

Küüslauguleivad 80 g (4,88 kg)
Juustu-sibulamaitselised leivad 80 g
Premium hapukoore-sibulamaitselised
kartulivahvlid 75 g (4,93 kg)
Premium tillimaitselised vahvlid 75 g

14.86 kr

Forti kuivtoit koertele kanalihaga 500 g (1,26 kg)
KiteKat kuivtoit kassidele kanaliha-köögiviljaga,tuunikala-köögiviljaga 400 g (2,38 kg)

.57

0

7

0.3

0.35 0.35 2.75

8.92 kr

.89

5.79 kr

(4,93 kg)

3.91 kr

1.27 1.27 1.02

13.93 kr

6.10 kr

0.59

Küpsis vaniljekreemiga 80 g,
Halk (3,13 kg)
Küpsis maasikakreemiga 80 g,
Halk (3,13 kg)
Küpsis Käbi 800 g, Läti (2,63 kg)

0

1

(2,38 kg)

0.3

(1,26 l)

.95

.06

0.90

Minu Sardiin õlis 240 g
Minu Sardiin tomatis 240 g (3,17 kg)
Hautatud veiseliha 240 g, Maag LT
Hautatud sealiha 240 g, Maag LT

9

3

0.6

Jaani Provansaal majonees 40%
430 g (2,21 kg)
Felix Tomatiketšup 500 g (2,16 kg)
Söögiäädikas 30% 0,5 l, Maadlex

14.86 kr

Fit Food mais 340 g/ 280 g (1,96 kg)
Fit Food hernes 690 g/ 450 g (1,98 kg)
Fit Food Letšo 680 g (1,56 kg)

12.36 kr

9.86 kr

5
5
0
0.2 0.2 2.1

16.59 kr

.89

16.90 kr

3.91 kr

0.65 1.08 1.27

Maggi Kogu pere kanasupp
nuudlitega 110 g (4,45 kg)
3 MIN Hapukapsasupp 500 g,
Salvest (1,78 kg)

15.49 kr

.30

5.48 kr

0.99 uus! uus!

.55

9

0.4

(12,75 kg)

7

0.5

0

1.19 1.39 0.74

Batoonike metsapähkliga Näksi
120 g (7,42 kg)
Nomeda karamell Barbariss 130 g,
Leedu (2,69 kg)
Nomeda karamell apelsini-sidruni
130 g, Leedu (2,69 kg)
8.61 kr

2.5

Dilmah must tee vaarika
1,5 g x 25 tk (16,80 kg)
Lahustuv kohv Moment 200 g

2.99

5

9
5
5
0.8 0.3 0.3

Šokolaadibatoon Twix 51 g (8,63 kg)
Šokolaadibatoon Snickers Maximum 49,5 g (8,89 kg)
Pähklišokolaad Royal Alps 100 g,
Ungari (4,40 kg)

5

3.99

0.9

Vähendatud rasvasisaldusega
margariin Voimix 60% 400 g (1,90 kg)
Oilio rafineeritud taimne õli 1 l
13.93 kr

0.79 1.29 1.09

39.12 kr
TÄHELEPANU! TEGEMIST ON ALKOHOLIGA.
ALKOHOL VÕIB KAHJUSTADA TEIE TERVIST.

8.92 kr

0.95

0.6

.15

0
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3

17.99 kr

.57

1.09

6.40

3

Wurzener Maisihelbed 250 g
(3,16 kg)
Riisihelbed 500 g, Haljas (1,52 kg)
Luksus nisujahu T-550, 1 kg

.99

0
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0.5
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0.4

6.88 kr

22.53 kr

0.7

0
5.1

39.90 kr

.25

Suitsutatud kanakoib kg, Tallegg
Kanapallid kg, Tallegg

Maitsestatud kanakoib kg,
Tallegg

0.7

5
2.3

9.86 kr

+pant 0,08

3

0.8

7.67 kr
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7.67 kr

8.92 kr

+pant 0,08

12.99 kr

11.89 kr

35.20 kr

.19

11.89 kr

9

1.09

6.88 kr

Valio Atleet Originaal juust 26%
350 g (6,71 kg)
Põltsamaa Eesti juust 26% kg,
E-Piim

Kohv President 500 g (8,50 kg)
Kohv Aromi Mokka 450 g (6,78 kg)
12.36 kr

79.80 kr

+pant 0,08

5.89

12.36 kr

Eriti Rammus vanilli koorejäätis
200 ml, Premia (3,95 l)
Eriti Rammus koorejäätis punase
sõstraga 200 ml, Premia (3,95 l)

(3,00 kg)
(3,35 kg)

36.77 kr

(4,14 kg)

9

0.85

Valio Alma Kohupiimahõrgutis
mustika, metsmaasika 5% 150 g

3.50

49.91 kr

3.85

0.7

0

6.95

35.20 kr

5

6

.39

99.98 kr

.39

6

Liviko liköör Gabriel 45% 0,5 l
(11,38 l)´

Liviko rumm Caribba Blanco 37,5%
Caribba Negro 37,5% 0,5 l (12,78 l)

.10

5

109.37 kr

6

.99
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66.50 kr

10.95 kr

10.48 kr

9

5.4

1.99

5.75

Lastevorst kg, Rakvere LK
Einepeekon kg, Rakvere LK
Frikadellid 350 g, Rakvere LK

(1,03 kg)

9

3

Talusink kg, Saaremaa LT
Kodusardell kg, Saaremaa LT

+pant 0,08

Perenaise sai 320 g, Eesti Pagar
Kodupaiga rukkileib 390 g,
Eesti Pagar (1,15 kg)

46.78 kr

VOT! Ontika poolsuitsuvorst kg,
Maag LT
VOT! Grillvorst sibulaga kg,
Maag LT

2

0.71

1

85.90 kr

.19

Delikatessmaksapasteet 200 g,
Nõo LT (4,45 kg)
Nõo pitsakate 300 g, Nõo LT (4,03 kg)
Maitselt mahedad grillvorstid kg,
Nõo LT

.25

0.55

49.91 kr

.21

1.15 1.53 4.05

3.55

3.50

18.93 kr

.89

2.6

2.5

1

13.93 kr

41.46 kr

5

.45

3

2

39.90 kr

22.69 kr

Läti muu piiritusejook Aramis
VS 30% 0,5 l (10,20 l)
Prantsusmaa brändi Ibis XO 36%
0,5 l (13,98 l)

.30

5

2.10

(0,32 tk)

Tualettpaber Soft&Easy Aroma,
virsiku, 8 rulli (0,18 tk)

86.84 kr

115.63 kr

.55

.39

5

Liviko viin Viru Valge 40%
0,5 l (10,60 l)
Venemaa viin Jamskaya Soft
Vodka 40% 0,5 l (11,10 l)

0.82

Majapidamispaber Swing, 2 rulli

7

119.70 kr

5

7.6

Inglismaa viin Smirnoff Red
37,5% 0,5 l (14,78 l)
Venemaa viin Russkij Grafin
Premium 40% 0,5 l (15,30 l)

www.meietoidukaubad.ee

TÄHELEPANU! TEGEMIST ON ALKOHOLIGA.
ALKOHOL VÕIB KAHJUSTADA TEIE TERVIST.

5.16 kr

Nurga pood Kuusalu tee 39 Kuusalu
Aravete Piibe mnt 16 Aravete
Valge Jaani 3 Järva-Jaani
Kaseke Ülesõidu 8 Tapa
Keskuse Mere 67 Võsu
Lehtse Pikk 14a Lehtse
Mesilane Faehlmanni 15 Rakke
Harald Oja 12 Nõo
Nord Tallinna 68 Rakvere
Tamsalu KM Raudtee 5 Tamsalu
Tapa KM 1.Mai pst 3 Tapa
Ulvi Rägavere vald Ulvi
Vajangu Tamsalu vald Vajangu
Toila Pikk 18a Toila
Õ-pood Kunda tee 4 Viru-Nigula
Loksa pood Posti 2a Loksa
Maali pood Pärniku 11 Avinurme
Karlova pood Võru 47a Tartu
Haava pood Võru mnt 3 Kambja
partner: Georgi Pikk 16 Väike-Maarja

TÄHELEPANU! TEGEMIST ON ALKOHOLIGA.
ALKOHOL VÕIB KAHJUSTADA TEIE TERVIST.

Kevade Valga mnt 3 Tõrva
Nooruse Räpina mnt 1 Võru
Pille Kooli tee 2 Väimela
Eeden Weizenbergi 21 Kanepi
Ostumarket Vabriku 11 Põlva
Kaare Suur-Kaare 68 Viljandi
Leola Jakobsoni 11 Viljandi
A-Market Valga mnt 7 Elva
Keskuse Aia 1 Jõgeva
Piiri Piiri 7 Jõgeva
Rüütli Lossi 11 Põltsamaa
Torma Tartu mnt 7 Torma
Alu Rapla 3 Alu
Ristiku Tallinna mnt 45 Rapla
Rita Märjamaa vald Varbola
Karli Piibe mnt 8 Aegviidu
Ambla Pikk 16 Ambla
Kiltsi pood Pikk 2 Kiltsi
Triigi pood Triigi
Koeru Jaani tee 2 Koeru

tartuekspress
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Pealinna raadiomehed lõid
tartlaste väljakutse ees araks?

Tartu lennupäevad 2011
13.–14. augustil, algusega kell 11

Eesti Lennundusmuuseumis

BONZO des
End otsi

www.kontsertkorraldus.ee

Eesti Lennundusmuuseum
Eesti Lennuakadeemia
Eesti Õhuvägi
Pakker Avio Lennukool
Tartu Lennujaam
www.lennundusmuuseum.ee

Pühajärve triatlonifestivalil löövad kaasa Ring
FM-i meeskonna liikmed
Toomas Hoole, Marko
Kristal ja Kristjan Kais,
kes on igaüks lubanud
distantsi läbida seninägematul moel.

eest. Distantsi pikkuseks on
ühtekokku 111 kilomeetrit,” lisas
Hoole.

Pahv pareerib duelli
töökohustustega

Nimelt on Kaisil plaanis
läbida ujumisdistants ajalehte
lugedes, Hoole väntab Andrus
Augi jalgrattal ja Allan Orase
rattakingades ning Marko Kristal jookseb viimase kilomeetri
selg ees.
Raadio spordisaate “Mehed
mängust” tegijad esitasid väljakutse ka Kuku “Mehed ei nuta”
meestele, ent paraku ei õnnestunud Kuku raadiomeestel
oma tiimi kokku saada. „Sellest
hoolimata otsustasime osaleda,”
rääkis võistlusest Ring FMi juht
Toomas Hoole. “Kuna saatejuhid Gert Kullamäe ja
Marko Kiljak on hõivatud, läbib ujumisdistantsi võrkpallur Kristjan Kais, mina võtan enda peale rattadistantsi ja jalgpallur Marko Kristal vastutab jooksuosa

Emajõe Ateenas kulutulena levinud väited, et „Mehed
ei nuta” meeskond lõi lihtsalt
põnnama, liigitas pealinna tiimi
sportlikem liige Peep Pahv udujuttude kilda. „Kahjuks töökohustused ei luba osaleda. Jutt,
et mina ei oska ujuda, ei vasta
tõele. Liiatigi pidi vette minema
Martinson, jooksma Paju ja mina
ratast sõitma. Eilegi tegin üle
100-kilomeetrise otsa,” sedastas
Pahv Tartu Ekspressile.
Triatlonifestival TriStar Estonia toimub 5. kuni 7. augustini
Pühajärvel. Valida on 111-, 33,3ja 11,1-kilomeetrise distantsi
vahel. Auhinnad on ette nähtud ka ühisarvestuses,
kus liidetakse rulluisumaratonil ja triatlonil osalejate
ajad.

TARTU EKSPRESS

Materjal

EKRAAN 5.08 – 11.08

Müüa kuiva kütteklotsi
ja puitbriketti.

kell 11.30, 14, 16.30, 19
Autod 2 (3D)
kell 21.30 Kapten Ameerika:
Esimene tasuja (3D)
kell 13 Härra Popperi pingviinid

Tel 5197 8500.

Kinnisvara müük
1-2-3-4-toalised korterid:
www.tartukorterid.ee

Põllundus
Müüa toidukartulit Laura (25 kg /
10 €, Tartu piires tasuta kojutoomisega). Tel 5556 6600.

Ehitusmaterjal
Müüa pidevalt saematerjali, sügavimmutatud välisvoodri- ja terrassilaudu,
sisevoodri- ja põrandalaudu.
Voodrilaudade tööstuslik värvimine.
Vajadusel transport.
Tel 5664 0228.

Info +372 505 9625

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173
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Kerghaagiste, autoveotreilerite,
paadihaagiste ja kinniste kerghaagiste rent Elvas. Tel 505 4843.
Külmikute remont. Tel 505 0124.

Muruniitmine teenustööna:
murutraktor 0,02 €/m2;
niiduk 0,03 €/m2; trimmer 0,05 €/m2.
Tel 5555 0731.

Korstnapühkimisteenus kutsetunnistusega spetsialistidelt Tartus ja
maakonnas! Tolmuimeja võimalus,
väljastame kindlustusele vajaliku
akti! www.tuleohutus24.ee,
tel 730 5387.

Ohtlike puude langetus, äravedu.
www.VIKATIMEES.eu,
tel 5559 3732.

La Moda secondhand kauplustes
müügil kvaliteetsed kasutatud
riided ja jalanõud. UUS KOGUS
KAUPA. Raatuse 61 ja Raua 22,
Tartu, E-R 10-18, L 10-15.

Korterid Tartus. Tel 506 2212,
742 0240.
Müüa 3000 m³ elamukrundid.
www.hot.ee/orutee, tel 503 2419.

Kinnisvara ost

WWW.THALYA.EE Internetipoodide hinnaliider! Naisterõivad uskumatult soodsate hindadega! Postikulu üle Eesti tasuta!

Otsin tööd
Kogemuste ja heade soovitustega
lapsehoidja otsib tööd Tartus.
Tel 5805 7504.

1-toal korter Tartus. Tel 504 1390.
1-toal korter. Tel 528 6523.

Teenus

3-toal korter. Tel 508 1794.

1-toal korter. Tel 501 3219.

Veo- ja kraanateenused.
www.kintlog.ee, tel 505 4060.

www.Kiirlaen24.ee – laenud
tagatisega ja ilma. Tasuta infotelefon 800 2424.

1-toaline korter. Tel 511 5949.
2-toal korter. Tel 502 2728.

Muu

3-toal korter. Tel 517 0420.

Rendile anda

Veo- ja kolimisteenused,
utiliseerimine suure kaubikuga.
www.kutotootmine.ee, tel 501 5312.

Võsalõikus, noorendike hooldus,
valgustusraie, alusmetsaraie, ka
harvesteri ees. Hind al 100 €/ha.
Tel 5566 8338.

Rendile võtta

2-toaline korter. Tel 554 5900.

Ehitus

Vedu ja kolimine. Tel 553 2140.

Veoteenus 4 m3 multiliftiga
(täitematerjal, ehituspraht jm).
Tel 5622 2742.

2-toal korter. Tel 507 4635.

Killustik, liiv, muld, sõelmed,
maakivid. Räni küla, veovõimalusega 4 m3 / 6 t. Tel 5622 2742.

Peoinventari rent: telgid,
peomööbel, lauanõud, tekstiilid.
www.reserv.ee, tel 5300 3995.
Raamatupidamisteenus OÜ-le,
MTÜ-le, KÜ-le. Aastaaruannete
koostamine. Tel 506 9518.

2-toal korter Tartus. Tel 515 3688.
Katuse- ja seinaplekk. Lisaplekid,
vihmaveesüsteemid, roostevaba,
vask- ja messingplekk.
Tartu, Riia 136c, tel 5343 0334, 739
0196, katusplekk@gmail.com,
www.plekk-katus.com.

Pandita VÄIKELAENUD ja laenud
kinnisvara tagatisel.
Võlgade kiirmenetlus.
Lõunalaenud OÜ, tel 555 188 99,
www.lounalaenud.ee.

Riided

KUULUTUSED

Sa ei pea lootma, kas saad poest lehe.
Telli ja igal reedel on Tartu Ekspress
Sinu postkastis.

Haljastustööd, aiad, kiviparkett,
mullatööd. Tel 5677 9397,
yourinvest@hot.ee.

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Kino

kell 15.15, 17.30, 19.45, 22
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18.08 kl 20 La stu Kunstimuuseum
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20.08 kl 15 Pü a KirikKammersaal
11.08 kl 20 Am salu Sadam
rv
hu
20.08 kl 20 Tõ atsioonide Muuseum
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21.08 kl 19 Ok aste Loss
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hula Mõis
16.08 kl 20 Vi
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Haljastus- ja planeerimistööd
Bobcatiga. Tel 5622 2742.

Ostame vanu autoakusid, katalüsaatoreid. Tel 5458 3370.

1 KUU = 1,9 €
3 KUUD = 5,7 €
6 KUUD = 11,4 €

E
L

telli@tartuekspress.ee
Ülikooli 1
730 4455
www.tartuekspress.ee

tartuekspress

Väljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress

Korterid Tartus. Tel 742 0656,
515 3773.
Üürile anda 2-toaline mugavustega korter Tartust 10 km Jõgeva
mnt väljas. Tel 523 8589.

TOIMETUS • tel 730 4535
Peatoimetaja: Oliver Kund oliver@tartuekspress.ee
Reporter-toimetaja: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee
Kujundaja: Priit Kivisoo priit@tartuekspress.ee
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg terje@tartuekspress.ee

REKLAAM • tel 730 4455
Reklaamikonsultant: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
LEHE TELLIMINE (1.90 € kuu) • tel 730 4455 • telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee
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Teet Daaniel ujub
SPORT

Tartu Pere Leivas
hakkab mängima
Elia Lulla
Pere Leib sai taas täiendust –
nurgaründaja Elia Lulla jätkab
karjääri Tartu meeskonnas.
Rakverest pärit ja viimased
kaks hooaega Pärnus pallinud
mees hakkab Tartus mänguaja eest võitlema Martti
Juhkami, Kristo Kollo ja Priit
Luigega. Peatreener Rainer
Vassiljev: “Elia Lulla näol
on tegemist igati korraliku
mängumehega. Nurgaründajate osakonnas saab tuleval
hooajal näha väga pingelist
konkurentsi, sest keegi neljast
mehest ei soovi pingil istuda.
Nüüdseks on meeskonna
komplekteerimine lõppjärgus
ja ettevalmistuslaager
võib
alata.“

Neljapäev, 4. august 2011

Tartust Peipsini
Pühapäeva hommikul tõmbab 37-aastane Setomaa
juurtega ujumisõpetaja
Teet Daaniel Tartus Atlantise ees selga kalipso, et ujudes Emajõge pidi Peipsini
jõuda. Ligi 50 km teekonna
loodab kell 9 hommikul
ujumist alustav Daaniel
läbida 12 tunniga.
„Aasta tagasi startisin Emajõe
suudmest Võrtsjärve äärest sooviga jõuda 100 km allavoolu ujudes
Peipsini. Kahjuks olin teinud vea
toidu valikul ja pidin toona katkestama ujumise 43. kilomeetril.
Siis jäi hinge kraapima teadmine,
et ei suutnud sihile jõuda. Mõte
tunnetada Emajõge Peipsini ujudes tekkis varsti pärast pooleli
jäänud ujumist. Alustasin sügisel
taas aktiivselt treenimist uue sihi
nimel,” rääkis Daaniel.

Esmakordne ettevõtmine
Täpselt kaks aastat tagasi ujus

Teet Daaniel koos teleoperaator
Priit Vehmiga Võrtsjärvest Tartuni 56 km 12 tunniga.
„Mitmed pikamaaujujad on
läbinud ujudes teekonna Võrtsjärvest Tartuni, kuid Tartust
Peipsini ujumise kogemust pole
kellelgi. Minu saatepaadi juht
Andres tunneb hästi Emajõge.
Analüüsisin koos meedikutega mullu toitumisel tehtud viga
ja muutsin Tartu kiirabis töötava meedikuga – kes samuti saatepaadis sõidab – kooskõlastatult toidu koostist. Toituda saan
mulle paadist antavast toidust,
kuid paadist kinni hoida ei tohi,”
jutustas Teet Daaniel neli päeva
enne pikka ujumist.

Mitu kuud järjest vees
Oma eesmärgi nimel on ta ujunud kevadest alates iga päev basseinis kolm-neli kilomeetrit.
Samuti on Teet võistelnud kolmel
avaveeujumise etapil Lõuna-Eesti
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järvedes ja üle Väikese väina ujumisel.
„Olen piisavalt korralikult treeninud, enesetunne on hea. Loobusin küll oma ujumise nimel
eelmisel nädalal Viimsi Veeklubi
kaaslaste, pikkade maade ujujate
Henri Kaarma, Bruno Nopponeni ja Romet Tepperi kutsest koos
Lätist Ruhnu saareni 40 km ujuda.
Liiga vähe oleks mul jäänud aega
Emajõe ujumiseks taastumiseks,”
jutustas Daaniel.

Mees tahab tulevikus
alistada terve Emajõe
Päev enne pikka ujumist ujub
Teet Daaniel kerge treeninguna
avaveeujumise viimasel, Viljandi
2,5 km etapil. „Usun, et pühapäeva
hilisõhtuks olen Tartust Peipsini
ujunud,” sõnas mees, kel pikemas
plaanis on järgmisel aastal läbida
ujudes Emajõgi kogu 100 km pikkuses.
MALLE ELVET
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Tallinlane Teet Daaniel on Tartust Peipsini ujumise nimel mitmeid kuid
usinalt treeninud..
MALLE ELVET
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