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Tartu süstis uude raudteetunnelisse kümned
tuhanded eurod
Linnavalitsus otsustas teisipäeval
anda raudteejaama omanikﬁrmale
OÜ Elikante 64 000 eurot toetust
hoones oleva tunneli ja kaldteede
väljaehitamiseks.
Linnapea Urmas Kruuse põhjendas, et hetkel on rongireisijate igapäevane liiklemine oluliselt takistatud, kuna juurdepääs AS EVR Infra
poolt hallatavatele perroonidele on
võimalik vaid läbi Elikantele kuuluva
ja väga halvas seisus tunneli.
„Lahenduseks on uue tunneli
ehitus väljapääsuga hoone paremale
küljele ning kaldtee ehitus, et tagada
juurdepääs tunnelile,” sõnas Kruuse.
Toetus eraldatakse OÜle Elikante
kahes osas ning ehitustööde lõpptähtajaks on 31. detsember. OÜ
Elikante hindab ise tunneli maksumuseks 192 000 eurot.

Järgmised teerajajad
valatakse peagi pronksi
Tartu Teerajajate allee täieneb ka
tänavu uute jalajälgedega. Selleks
ootab Tasku keskus ettepanekuid
kandidaatide osas, kes on oma
tegevusega andnud silmapaistva
panuse Tartu linna või maakonna
arengusse.
Seekord nimekirja võimalikest
kandidaatidest ette ei anta, vaid kandidaate saab esitada 30. augustini
Tasku kodulehel või keskuse infoletis.
Esimesed jalajäljed valas skulptor
Bruno Kadak pronksi mullu sügisel
ning need kuuluvad Tartu Vaimule,
Andres Metspalule, Herta Elvistele
ning Hannes Kaljujärvele.

Neljapäev, 11. august 2011

planeeritakse lisarühmi
Linnavalitsuse reservfondist
eraldatud 45 000 euroga alustatakse projekteerimistöid
ehitamaks täis olemasolevates
lasteaedades tühjana seisvad
pinnad, mis looks juurde 200
täiendavat lasteaiakohta.
„Lasteaedades Triinu ja Taavi, Kannike, Tähtvere, Kelluke, Maarjamõisa,
Piilupesa, Hellik ja Ristikhein ruumilahendusi vaadates leidsime võimalused hoonete ümberehituseks selliselt, et
moodustub juurde kokku 12 täiendavat
rühmaruumi,” selgitas haridusosakonna juhataja Riho Raave.
Ristikheina direktori Margot Fjuki
sõnul luuakse nende majas uus rühm
seni kasutult seisnud endisesse söögituppa. „Kuni 16 sõimelast mahub sinna kenasti. Pakkusime sama ideed juba
aastaid tagasi, aga rahapuudusel – korraliku remondi ja sisustuse hinnaks
rehkendati pea miljoni krooni – on see
tegemata,” märkis Fjuk.
Piilupesa lasteaias planeeritakse ehitada sein ümber praegu lahtisele katu-

Vanemuine toob lavale
muusikalid „Cabaret“ ja
„Grease“
Vanemuise teater omandas esitusõigused muusikalidele „Cabaret“ ja “Grease“.
Muusikal „Cabaret“ jõuab Vanemuises ja
Nokia kontserdimajas lavale 2012. aasta
20. oktoobril. „Grease“ esietendub 2013.
aasta maikuus. „Oleme täna noorte ees
mõneti võlglased, sest noortemuusikali
pole Vanemuine lavale toonud väga
pikka aega. Muusikal „Grease“ likvideerib

Jysk laieneb teisele
poole Emajõge
Seni aastaid vaid Eedeni kaubanduskeskuses asunud kodukaupade
kett Jysk haub plaani avada hilissügisel teine kauplus Lõunakeskuses.

Tüüpprojekt, kus ülemine korrus on alumisest suurem. Seni vihmavarjuna toiminud katusealusele plaanitakse seinad ette ehitada.
RASMUS REKAND

sealusele, saades juurde kahe rühma
jagu ruumi. „Hoone A korpusel tegime sedasi juba varem, luues sinna kaks
kabinetti ja võimlemisruumi,” märkis
Piilupesa direktor Kaja Lauk. Palju selline ehitus maksma võib minna, pole
teada.
Lisarühmade loomist peab Lauk
positiivseks: „Meie kõik 12 rühma on
pilgeni täis, aga lapsevanemad ikka

helistavad ja küsivad, ehk on veel ruumi. Linn on hädas ja püüab võimalusi
leida. Pealegi saab siis meil kuus uut
pedagoogi tööd.”
Linnal on projekteerimisega tuli
takus: juba 2012. aastal soovitakse
alustada hangete ja ehitustegevusega.
Lastaiakoha järjekorras on hetkel ligikaudu 1500 last.
RASMUS REKAND

selle võlgnevuse,“ ütles teatri juht Paavo
Nõgene.

saadaval laste käepaelad, millele saab kirjutada vanemate kontaktid, et lapse kadumisel oleks otsimine kiirem.

833 suvitajat sai G4S Rannavalvelt esmaabi

Tartu kaubamaja metsistub

Eesti 16 rannas suvitajate turvalisust
tagav G4S Rannavalve andis kahe suvekuu jooksul esmaabi 833 rannalisele,
uppumisohust päästeti 5 hättasattunut
ning vanematega viidi kokku 102 rannas
ära eksinud last.
Rannavalve paneb lapsevanematele
südamele, et suuremates randades on

8.-21. augustini jõuab Tartu kaubamajja
tükike suvist metsameeleolu, kui RMK
avab seal interaktiivse metsanäituse.
Näitusel saab teada huvitavaid fakte
Eesti metsade kohta, kuulata linnuhääli,
tutvuda lehe- ja puidunäidistega jms.
Näitus on kõigile huvilistele külastamiseks tasuta.

Jysk Linnen Furniture Eesti regioonijuht
Kaidi Kask ütles Tartu Ekspressile, et eelmisel nädalal sõlmitud lepingu kohaselt hakkab
kauplus asuma Lõunakeskuses 1500-ruutmeetrisel pinnal ning avatakse novembri
keskel.
„Tartu kauplus tuleb Eestis uusima kontseptsiooniga. Põhiline muudatus on kaupade
väljapanekus, mis on klientidele arusaadavam. Jyski kaubavalik jääb enamjaolt samaks,
kuid uue kaupluse avame juba jõulutoodete
valikuga,“ sõnas Kask. Kaupluses saab tööd
20 inimest.
Põhjus, miks alates 2002. aastast Eedeni
kaubanduskeskuse üheks magnetiks olnud
Jysk Lõunakeskuse suunas varem kiiganud
pole, seisneb Kase sõnul selles, et turg on laienemiseks sobiv alles nüüd ning Lõunakeskuselt saadi soodus üüripakkumine.
Lõunakeskuse juhataja Jaan Lott kinnitas
lepingu sõlmimist, ent möönis, et Jyski tulekuks vajalike suurte ümberkorralduste tõttu pole veel võimalik avaldada, kus kauplus
Lõunakeskuses asuma hakkab.
Eedeni keskuse omaniku Tartu Tarbijate
Kooperatiivi juhatuse esimees Tarmo Punger
kinnitas, et Jyski laienemine ei ole märgiks
kauplusteketi soovist Eedenist ära kolida.
„Neil on veel mitmeid aastaid lepingut järel ja
nad tahavad seda isegi pikendada,“ sõnas ta.
TARTU EKSPRESS
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ÜHE LAUSEGA

sõeluvad hõbelinnud
taeva triibuliseks

Rattavargused
languses

järgnesid mänguﬁlm „Suvi“ (144
000) ja „Aktuaalne Kaamera“
(123 000).

Viimase kuue kuuga on Tartust
varastatud 121 ratast, mida on
134 võrra vähem kui mullu
samal perioodil.

Veerikul nüüdsest
rääkiv tankla
Olerex avas eelmisel nädalal
Veeriku Selveri lähistel moodsa
automaattankla, kus süsteemiga
saab suhelda puutetundlikku
ekraani abil ja tankijaid juhendab
rääkiv automaat.

Tasku luges
külastajad kokku
Tasku rehkendas, et esimesel
poolaastal käis keskuses 2,4 miljonit inimest ja üks auto (pildil),
mullusega võrreldes 60%-line
külastajate kasv tulevat valdavalt
Rimi toidukaupade ja riidebrändide huviliste arvelt.

Lennundusmuuseumi ja Fortum Tartu juht Mati Meos teab,
et veel enne laupäeva tuleb tal naaberkrundi tallimehe
jutule minna. Meos on varemgi näinud, kuidas lennupäevade puhul üle pea tuhisevad tiivulised kahejalgse publiku
pöördesse ajavad – mis siis veel hobustest rääkida.
tel saab osaleda helikopteri huvilendudel ja kogeda lennutunnet atraktsioonidel – katapuldil,
batuutidel või simulaatoril.
„Tänavu oleme me nii tugevad,
et esinemised käivad korraga kahe
liini peal. Kui ilm vähegi lubab, siis
oleme mitu korda paremad kui
mullu,“ iseloomustas Meos nädalavahetusel ees ootavat.
Ent ei maksa peljata, et õhusõidukid vaid kättesaakaugusse
Päeva naelaks on Aero L-39 matusse
jääksid – muuseuAlbatrossidel tuiskavad kõr- mi kümmekonna
all asuvas
gema pilotaaži piloodid, kes angaari
püsiek sposit sioooma kaelamurdvate triknis on Meose kogu
18-st eri riikide reisikidega publiku ahhetama
lennukist, helikoppeaksid panema.
terist, hävitajast ja
pommitajast, mida
nundusel – kohale saabuvad Eesoma silmaga kaeda ja käega katsuti õhuväe ja piirivalve paremad
da saab. Lisaks lennukitele on ekspalad, näha saab langevarjurite
positsioonis lahti võetud ka nende
ning veepaiskesüsteemide tegedetailid, näiteks hiiglaslikud reakvust metsapõlengu korral.
tiivmootorid.
Seejärel võtavad järje üle vigurKui kõik oleks läinud plaanilendurid, kellest esimesed liiklepäraselt, pidanuks 18 õhusõiduvad purilennukite ja motovarjukit saama lennupäevadeks juurde
dega. Päeva naelaks on Aero L-39
ka kaks uut naabrit – reisilennuAlbatrossidel tuiskavad kõrgeki JAK-40 ja hävitaja SU-27. Nagu
ma pilotaaži piloodid Lätist või
aga suurte asjade puhul kombeks,
Venemaalt, kes oma kaelamurdkummitas lennukite transporti
vate trikkidega publiku ahhetama
asjade venimine. „Helistati just,
peaksid panema.
et JAK-40 demonteerimine lõpeb
Kella 14-st on õhk kõrgtehnosel reedel ja Ukrainas hakatakloogiliste mudellennukite ja -helise seda autodele laadima,“ sõnas
kopterite päralt. Kogu päeva välMeos. Lennukite esitlus võiks

Nõlvakust saab varsti
paberpileteid
Kui seni puudus Nõlvaku bussipeatuse läheduses võimalus
pileteid soetada, siis linnavalitsuse värske otsuse kohaselt hakkab
neid lähitulevikus müüma OÜ
Linnapiiri Pood, aadressil
Mõisavahe 45.

Ettevalmistus on asjakohane,
sest juba sel laupäeval ja pühapäeval peetakse Ülenurme lähistel asuvas Tartu lennundusmuuseumis ning ümbritsevas õhuruumis teist aastat järjest Tartu lennupäevi.
Mõlemal nädalavahetuse hommikul kell 11 algav show on esialgsete plaanide kohaselt sarnane.
Kandev roll on Eesti riiklikul len-

Liibanoni röövitu
aheldas rahva
teleri ette
Juulikuu vaadatuim telesaade oli
Liibanoni inimröövi ohvri intervjuu Kanal 2-s (150 000 vaatajat),

Mati Meos lennundusmuuseumi uhkuse, Rootsi lennuväe 23-aastase
hävituslennuki SAAB JA 37 Viggen ees, mis mõned aastad tagasi omil
tiivul Tartusse muuseumieksponaadiks lendas.
RASMUS REKAND

muuseumis aset leida pooleteise
kuu pärast. Muuseumi salalootuseks on omale saada ka eksemplar
Vene õhuväe praegusest põhihävitajast Mig-29.
Meose sõnul on lennupäevade
laienemisel takistuseks eelkõige
raha. „Ainuüksi kõrgema pilotaaži lennukite jaoks läheb ühel päeval kütust 7500 liitrit,“ tõi ta näite. Esinejate kulud aitavad katta
kohalikud ettevõtted ja sponsorid
ning Tartu linnavalitsus.
Inseneriharidusega Meose väitel veab ta lennupäevi eelkõige
armastusest õhusõidukite vastu.

„Mis sa seda raha muidu siin kulutad, kui mitte rahva jaoks. Ainult
enda jaoks oleks selline hulk lennukeid liiga palju,“ leidis ta. „Minu
põhieesmärk on ikka see, et Eesti
noored ei tahaks ainult raamatupidajaks, juristiks või seeneteadlaseks hakata, vaid et neist tuleks ka
insenere. Lennundus on innovaatiline ala ja tegijad on ikka need,
kes midagi uut toodavad.“
OLIVER KUND

Tartuffi pitsitab
ruumikitsikus
Armastusﬁlmide festivali Tartuff
avapäev näitas, et vesisest ilmast
hoolimata käib raeplatsil vaatamiskohtade nimel karm olelusvõitlus; kas mullune külastajate
arv 30 428 tänavu ületatakse,
selgub nädala lõpuks.

279
bussipeatust on kokku Tartu linnas, mille korrashoiu eest maksab raad neljale ettevõttele aasta
jooksul 157 288 eurot ehk 2,45
miljonit krooni.

RÄÄGITAKSE …
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ma
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... et Rain Veideman
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ÖINE OSTUPALAVIK
Reede, 12. august 23.00
kuni 13. august 3.00
Allahinnatud on kõik tööstuskaubad, lilled,
Maximas valmistatud kondiitri- ja kulinaartooted,
õlid Borges ning Santa Maria maitseained.
Allahindlusi ei summeerita!
Allahindlus ei laiene käimasolevatele kampaaniatele.

Pakkumised kehtivad kaupluses aadressil Tartu, Turu tn 14

4

tartuekspress
Jaan Pehk himustab
KULTUUR

Neljapäev, 11. august 2011

Palametsa
pajatused

Tartu sõjasuvi 1941.
Väikelapsi päästmas
Meditsiiniõe kutsega Punase Risti organisaator Nanny Eller meenutas
1941. a juulikuud Tartus järgmiselt.
Kaks nädalat oli Tartu otse rindejoonel. Emajõe põhjakaldal paiknenud punaväe patareid tulistasid linna pidevalt. Tsiviilelanike hulgas
oli surnuid ja haavatuid. Tulekahjud võtsid laia ulatuse. Kustutustöid
takistasid veevärgi purunemine ja väga kuumad ilmad.
Tuli evakueerida Tartu kliinikud. Seda aitasid teha omakaitsemehed. Toome haavakliinik viidi Puhja, sisekliinik Meeri lastekodusse.
Edasi oli vaja asuda päästma
linna jäänud väikseid lapsi.
Nende sõidutamiseks Meerile
anti meie kasutusse endise
Ginovkeri kompvekivabriku kaks
furgoonautot. Nende pimedasse
pakiruumi ladusime lapsed nagu
leivapätsid üksteise kõrvale. Laste vanemate kaasavõtmiseks varjenditest puudus aga igasugune võimalus. Autod olid niigi viimseni koormatud. Enamik emasid-isasid tuli
kas jalgsi või jalgratastel lastele järele. Aga oli ka isasid, kes jäid linna
oma varanatukest kaitsma ja valvama.
See oli masendav sõit. Lapsed nutsid ja karjusid emadest lahutatuina pimedas furgoonis. Võtsime mõned neist autojuhi kabiini, aga
paljukest sinna mahtus. Ma ise istusin väljas auto poritiival ja hoidsin
ennast seal kuidagi kinni.
Tartust lahkusime mööda Viljandi maanteed. Erika aiandi juurde olid
üles seatud sakslaste õhutõrjekahurid ja just seal läks ühe auto mootor
rikki. Samal ajal langes meie lähedusse mürske, nii et furgoonikatus
tikiti mürsukildudest läbi. Õnneks ei saanud keegi lastest viga. Nähes
ohtlikku olukorda jooksis mitu Saksa sõdurit meile appi. Õiendasid
midagi auto kapoti all ja lõpuks saimegi mootori käima ja suurtükitule
alt välja. Nii jõudsime õnnelikult lastekodu abimajandiks olnud tallu.
Peagi olid kohal ka paljud vanemad ja siis läks meil juba kergemaks.
Meeril olid kõik ulualused sõjapõgenikke täis. Süüa tegime talu
köögis nendest toiduainetest, mida kohalikud talumehed kokku tõid.
Sõjategevuse tõttu ei saanud nad ju piima ega muud kraami Tartusse
viia. Küll olid maal sisse seatud ajutised toitlustamispunktid, kust sõjavarju tulnud tartlased võisid söögipoolist saada. Piimakombinaadi
laost oli meile kaasa antud mitu kasti võid. Samas tundsime puudust
kuivainetest.
Viinud lapsed Meerile kiirustasin tagasi linna. Vajasid ju siinsed
varjendid – enamuses suuremate kivimajade keldrites – meditsiinilist
teenindamist. Kaasa võtsin Omakaitse toitluspunktidest mitmesugust
kraami, et poolnäljas linlasi pisutki aidata. Minu tegevus Punase Risti
esmaabikeskustes kestis 25. juunini. Siis saabus korraga vaikus. Et
pääseda ümberpiiramisest, oli punavägi öösel kiiruga lahkunud ja
kogu Tartu oli pääsenud sõjategevusest.
Kuni 1941. a detsembrikuu alguseni oli Tartus, nii nagu mujalgi Eestis,
võim Saksa sõjaväe käes. Siis moodustati omaette haldusüksus – kindralkomissariaat Estland, mille etteotsa pandi Karl-Siegmund Litzmann.
Temale allusid sakslastest piirkonnakomissarid (Tartus Kurt Meenen)
ja Eesti Omavalitsuse direktorid. Neist mõjukam oli Hjalmar Mäe, kelle
põhikohustus oli täita Litzmanni käske. Ametlikuks riigikeeleks kuulutati
saksa keel, kuid Leedus, Lätis ja Eestis lubati kasutada ka kohalikke keeli.
Nii algas enam kui kolm aastat kestnud Saksa okupatsioon.

Ladusime lapsed
furgoonautodesse
nagu leivapätsid
üksteise kõrvale.

Kreutzwaldi aias kapsaid
tsiteerime laval elu ennast,” kirjeldas Kasak.
Nii kasvab kunagisest Lutsu
etendusest välja kaasaegne sotsiaalkriitiline peegelpilt neist eestlastest, kes päälinna kaamerate
ees sõna võtavad, kui ka neist, kes
lauluõli libistades esimesi telepurgist vaatavad. Läbivaks jooneks on
tükis kolme isamaalise kõne reinkarnatsioon, kui esitusele tulevad kirgi kütnud sõnavõtud Laine
Jäneselt, Andres Mäharilt ja Linnar Priimäelt.

Eilsest mängitakse Võrus
Kreutzwaldi muuseumi aias
kuuel korral Võru linnateatri suvekomöödiat „Kapsapea”. Et tartlastel kultuuritripp lõunasse ette võtta
tasub, kinnitab tõsiasi, et
oma annus huumorit sünnib ka kunagise armastatud
Tartu meeri arvelt.
Sajand tagasi kirjutatud Oskar
Lutsu komöödia „Kapsapea“ lööb
endiselt selle maa rahva hinge
teravalt nagu nuga.
See on lugu kohtlasevõitu
mehest Samuel Pliuhkamist (Jaan
Pehk), kes püüab oma iseteadvuse
ja rahaahnusega võita saunanaise
Krõõda (Marianne Kütt) ja tema
hiidkapsapea südant ning hinge,
et esimest üleküla-väljanäitusel
esitleda. Kuuldavasti saavat seal
eeskujuliku aiasaaduse ettenäitamise eest ei rohkem ega vähem kui
viis raha ja kiitusekirja.
Väikese üllatusena leiavad nende kahe tüsedavõitu ja rahvaliku
peategelase konﬂ iktis oma koha
ka tänased meediakangelased
ning arvamusliidrid, kelle lavastaja ja stsenarist Alex-Sander Kasak
(kelles mõned ka Tarmo Tagametsa võivad ära tunda) omas mahlas
etendusse sisse on kirjutanud.
„Oleme püüdnud kaasata eestimaalasi, kes on üle maailma
tuntud ning samas ka eestlasi,
kes on tuntud ainult Võrumaal.
Võitlus käib nii sumoringis kui
kultuurimaastikul, lavastuses
vihjame meie juhtidele, sportlastele ja kultuuritegelastele ehk

Ooperipärlid kinoekraanil: La Traviata
Cinamoni kino alustas juulis üritustesarjaga „Ooperipärlid kinoekraanil“, mil kino suurim saal muutub
kord kuus teatrilavaks.
Pühapäeval, 14. augustil jõuab
Cinamoni kinno sarja teine teatrietendus, siis saab nautida itaaliakeelset Giuseppe Verdi ooperit „La
Traviata“. Milaano ooperiteatris La
Scala 2007. a salvestatud etendust
võib lugeda üheks läbi aegade
parimaks ooperiks, mida esitavad
tippartistid Itaaliast. „La Traviata“
põhineb Alexandre Dumas‘ näi-

Etenduses särab Pehki
originaalmuusika

Et Samuel Pliuhkami (Jaan Pehk) enda kapsataimed väljanäituse eel
veel väikesed nagu tutiga täiad on, tuleb mehel sannanaise Krõõda
(Marianne Kütt) kapsapea endale moosimiseks lõõgastav märjuke ja
mehelik soojus appi võtta.
GARRETT KUUT

Lavastuse peaosas mängib kirjanik ja muusik Jaan Pehk, kes
laiemale üldsusele rohkem tuntud
Orelipoisi nime all. „Kuna Jaan
Pehk on piisavalt Samuel Pliuhkam, siis tuligi idee valida suvelavastuse materjaliks just „Kapsapea””, rääkis Kasak. Pehk on teinud lavastusele ka muusikalise
kujunduse, luues selle jaoks spetsiaalselt mitu uut lugu.
Veel mängivad vabakutselised näitlejad Helgur Rosental,
Marianne Kütt ja Mairi Jõgi ning
Võru linnateatri oma truppi kuuluvad Maive Käos ja Gertrud Kinna. Etendused toimuvad 10., 11.,
16., 18., 19. ja 20. augustil Võrus,
Fr. R. Kreutzwaldi memoriaalmuuseumi sisehoovis, etenduste
algus kõigil päevadel kell 19. Piletid on eelmüügis Võru kultuurimaja Kannel kassas ja Piletilevis.
TARTU EKSPRESS

dendil „Kameeliadaam“. Pealkiri „La
Traviata“, mis tähendab „langenud
naist“, viitab kangelanna Violetta
Valery’le, 19. sajandi Prantsusmaa
kurtisaanile. Violetta roll on sopranite repertuaarist üks keerulisemaid, nõudes esitajalt tohutut
hääleulatust.
Ooperipärlid kinoekraanil linastuvad pühapäeval kell 18. Kolmevaatuselise etenduse ligikaudne
pikkus koos vaheaegadega on 2
tundi ja 30 minutit. Piletid ooperipärlitele Cinamoni kinoekraanil
maksavad 12 eurot, boonuskaardiga 10 eurot, nelja või enama pileti
ostjale kehtib soodushind 8 eurot.

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

LEH

I
L
L
E
T T
1 KUU
3 KUUD
6 KUUD
1 AASTA

=
=
=
=

1,9 €
5,7 €
11,4 €
22,8 €

LEH

telli@tartuekspress.ee
Ülikooli 1
730 4455
www.tartuekspress.ee
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Mitsubishi annab Eestile vahetuskaubana CO2
kvoodi eest 507 sotsiaaltöötajatele jagatavat elektriautot ja aitab üleriigilist laadimisvõrku rajada.
Samast kaukast tuleb toetus ka poole tuhande
elektriauto ostjale. Pole siis imestada, et Mitsubishi
I-MIEV on ka sisuliselt ainus, mis „letil”. Piibelehtki
käis vana Vestmanni juurde viimase enda rahadega
kosjas.
WWW.ELMO.EE

Renault jõuab jaanuaris
City Motors müügijuht Risto Haug:
Elektriautod Fluence Z.E. ja Kangoo VAN Z.E. pidid esialgsete plaanide kohaselt Eestisse jõudma järgmise aasta
suveks. Nüüd käib kibe töö selle nimel, et näidisautod tuleks
jaanuaris. Hinnakiri ja tarnetingimused saavad selgeks sel
sügisel.
Juba müügis olevate elektriautodega võrreldes pakume ikka auto mõõtu masinaid ja näiteks Prantsusmaal on
hinnaks 23 000 eurot. Lisandub aku rent 79 € kuus, sest
Renault strateegia järgi akusid ei müüa. Nii pole omanikul
tarvis muretseda nende eluea pärast. Peale tavalise juhtme
otsas laadimise planeerib Renault rajada akuvahetusjaamad,
kus täis aku monteeritakse tühjaks saanud vana asemele
mõne minutiga. Paaris Euroopa riigis taolisi juba ehitatakse.
Eestis on ostuhuvi üles näidanud mitukümmend inimest.

Püha ELMO tuleb
Nelja nädala jooksul on elektriauto ostuks toetust küsitud 9 korral.
Asjaolul, et Eestis ei suudeta eurokvoodis ettenähtud
kogust CO2 õhku paisata,
on peale ökoloogilise veel
positiivseid tagajärgi. Näiteks saab nüüd elektriautot
minna ostma pooliku rahakotiga, teise poole summast – aga mitte rohkem
kui 18 000 eurot – saab
toetuseks taotleda KredExilt.
Pole vahet, kas soetajaks on eraisik või firma, peaasi, et sõiduk
mahub määruses antud tingimustesse: EÜ tüübikinnitus, 2-aastane
garantii (akul 5 aastat) ja mõistagi käib jutt vaid uutest sõidukitest.
Kui Eestist sobivat ei leia, võib toetuskõlbliku auto osta mistahes teisest euroliidu riigist.
Energiasäästu projektijuht
Heikki Parve sõnutsi „vähendatakse elektriautode kasutusele võtmise tulemusena keskkonna saastekoormust ja suurendatakse taastuvenergia kasutamist
eratranspordis“.

ne võtvat aega 2–3 nädalat. Esimesed positiivsed otsused on tehtud,
autod peaks omanikeni jõudma
juba lähinädalatel.
Lisaks saab 1000-eurost toetust
küsida ka elektriauto laadija soetamiseks ja paigaldustöödeks. Toetuse saajal on kohustus laadida autot
nn rohelise energiaga. Esimese
35 000 km läbimiseks annab
KredEx toetuse saajale 5 MWh ulatuses rohesertiﬁkaate kauba peale.
Edasine tuleb ise osta.

Kõrge hind ja
olematu valik
ELMO kodulehel tutvustatakse kuut erinevat Eestis saadaole-

riautol mitu korda bensiini rüüpavat elektriautot. Reaalselt on täna
vatest konkurentidest kõrgem –
võimalik oma silmaga näha, käega
35 000 eurot. Kulutused kütusele
katsuda ja ka proovisõidule minna
on aga särtsuga sõites tänastes hinneist vaid kolmega. Et aga Peugeot
iO n , Cit ro en C-Z E RO
Lähinädalatel peaks oma keskja Mitshubishi I-MIEV on
konnasäästlikud sõidukid kätte
sisuliselt identsaama esimesed riigi toetusega
sed, piir neb
tegelik valikuelektriauto tellinud inimesed.
vabadus vaid
dades 5 korda madalamad. Lisades
logoga. Kõigi kolme müüjad kinniriigi toetuse ja kokkuhoiu parkimitasid, et prooviauto on Eestist võtta
selt (Tallinnas ja Tartus on see kõik(väikese müügimahu tõttu ei pruujal elektrimootoriga sõidukitele prii)
gi iga masinat kohe Tartust saada),
on tasuvuspiir suurema kilomettarneajaks paar nädalat.
raaži puhul pisut üle kahe aasta.
Hind on Toyota Yarisest ja Honda Jazzist mõnevõrra pisemal elektRASMUS REKAND

Elektri- ja tavaauto kulude võrdlus (ostuhind koos kütusehinnaga)
18 532
18 000

18 266

Toetust on seni eraldatud kahe auto ostuks

16 500
15 000

Elektriauto

Tavaauto

Kulu kütusele:

1,33 €/100 km

7,5 €/100 km

Kütusele kuluv
raha aastas*:

266 €

1 500 €

Sõiduki hind:

35 000 €

15 000 €

Sõiduki hind riigi
toetusega:

18 000 €

15 000 €

*iga-aastane läbisõit 20 000 km

kuud 0

12

24

Nissan Nordic turundusjuht Henry Daum:
Nissan Leaf ZEO tootmine jääb märgatavalt alla nõudlusele. 2013. aastast alustavad tööd tehased Euroopas ning
Ameerikas, siis tingimused paranevad. Leaﬁ lansseerimine
Eestis, mis muidu juhtunuks 2013.–2014. aastal, võiks nüüd,
kus meil toimib maailma parim toetussüsteem ja rajatakse
maailma parim taristu, toimuda juba järgmisel aastal.
Hind ilma toetusteta peaks jääma alla 40 000 euro. See
on väga konkurentsivõimeline, kuna tegemist on VW Golﬁ
klassi – isegi pisut suurema – masinaga. Müügile tulevad
ainult külma kliima paketiga (akude, istemete ja roolisoojendusega) autod. Ka praegu teistest riikidest elektriauto
otsijaile soovitan eelkõige vaadata Põhjamaade, mitte Lõuna-Euroopa suunas, et talvel mitte hätta jääda.

• Tuleval nädalal algavale internetis, raadios, televisioonis ja tänavatel elektriautode ostutoetust reklaamivale
kampaaniale kulutab KredEx 143 155 eurot. Kampaania vältab viis nädalat.
• Toetust saab taotleda ka alles tulevikus müüki jõudvate autode ostuks. Ehk siis kokkuleppel automüüjaga
teha riigi toel ettemaks. Auto tarneaeg võib sel juhul
olla ka 2013. aastal.
• Toetusega elektriautot võib hiljem edasi müüa.
Sanktsioone ei tule, kui uus omanik vastab toetuse
tingimustele ja võtab üle lepingujärgsed kohustused.
Vastasel juhul tuleb toetus tagasi maksta proportsionaalselt, arvestades toetuse väärtuse nulliks 5 aastat.

18 000

maksumus eurodes

Tä hendusli ku a k ronüümi
ELMO (Eesti elektromobiilsuse
programm) alla koondatud kampaania kestab, kui raha enne otsa
ei saa, järgmise aasta novembrini.
Prognooside kohaselt jätkub abiraha 500 sõiduki tarvis.
Huviline leiab detailse info ning
taotluseks vajalikud dokumendid
kodulehelt elmo.ee. Tartu Ekspressi pärimistele vastas KredExi eluasemedivisjoni juht Mirja Adler, et seni on toetuse sooviga nende poole pöördunud 4 eraja 5 juriidilist isikut. Menetlemi-

18 666

Leaf pigem tuleb

• Tingimuste kohaselt peaks elektriauto ostuks toetust
küsides ära märkima ka auto mudeli. Tartu linnavalitsusele, kes ka nelja auto jaoks raha küsib, jäeti võimalus täiendada enda taotlust siis, kui nad on pärast
positiivset vastust läbi viinud hanke ning leidnud
sobivaima mudeli.
• Linna liikluskorralduse projektijuhi Jaanus Tamme
kinnitusel rajatakse linna elektriautode laadimiskohad
Küüni 3/5 maja hoovi. Lisaks on esitatud avalikeks
laadimispunktideks Vallikraavi tänava (Barclay platsi
kõrval), Aura veekeskuse, Atlantise ja Eedeni parkla.
Viimase osas on ka heakskiit juba saadud. Üleriigilise laadimispunktide võrgustiku rajamiseks on välja
kuulutatud riigihange. Võitja, kes järgmisel aastal
ligikaudu 200 laadimiskohta ehitab ja neid ka edaspidi
hooldab, peaks selguma neljandas kvartalis.
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Tasuta arvutikoolituste laine
jõudis Tartusse

Tartu prügilavesi saab
pea joogikõlbulikuks
Keskkonda reostava nõrgvee
puhastamiseks paigaldab Doranova Baltic OÜ sel aastal Tartu Aardlapalu prügilasse pöördosmoosi
printsiibil töötava veepuhasti, mis
kõrvaldab veest ligi 90 protsenti
saasteainetest, muutes selle peaaegu joogikõlbulikuks.
“Tartus vähemalt esialgu puhastatud veega midagi ette ei võeta,
kuid mõtteainet tulevikuks on
prügilaomanikul küll. Näiteks saaks
Tartu prügila vett puhastatud kujul
edukalt kasutada tööstuses või
tootmises,“ sõnas Doranova Baltic
OÜ juhatuse liige Margus Nõlvak.
Ühe lahenduse kohaselt saaksid
tegutsevad prügilad puhastatud
vett kasutada prügiveoautode
pesuks.

Rocki treenerid näitasid
triatlonil võimeid
Eelmisel nädalalõpul Otepääl peetud triatlonil TriStar Estonia lõid
kaasa ka TÜ/Rocki korvpalliklubi
treenerid. Võistluse 33,3-kilomeetrise lühidistantsi (300 m ujumist,
30 km rattasõitu ja 3 km jooksu)
lõpetas Tartu korvpalli esindusmeeskonna peatreener Indrek
Visnapuu 47. kohaga (aeg 1 tund,
24 minutit ja 38 sekundit). Noorte treener Tarmo Kikerpill oli 53.
(1:25:40) ning abitreener Toomas
Kandimaa 95. (1:34:32). Samuti
võistlusel kaasa löönud Tartu linnapea Urmas Kruuse sai 159 lõpetaja
seas 149. koha ajaga 1:54:43.

Neljapäev, 11. august 2011

Kolmapäevast kuni septembri keskpaigani toimub
Tartus paarkümmend “Ole
kaasas!” tasuta arvutikoolitust, mille lõpp-eesmärgiks
100 000 eestlast tänapäeva
interneti- ja arvutimaailmaga sinasõbraks muuta.
Arvutikoolitused jagunevad
algajate ning edasijõudnute koolitusteks ning toimuvad paaril
korral nädalas erinevates koolitusklassides. Algajate koolitusel
saab ülevaate arvuti toimimisest
ning sellest, kuidas interneti abil
endale vajalikku informatsiooni
üles leida. Edasijõudnud aga keskenduvad erinevate riigi- ja erasektori veebiteenuste, e-panga
ning ID-kaardi kasutusele, panevad ennast proovile interneti kiirsuhtluse ning suhtlusvõrgustike
alal.
„Tänaseks on paljud riigi,

Digiraamat jääb oma paberköites eelkäijale alla vaid piiratud valiku poolest, kuid tulevikus peaks ka
see probleem kaduma.
INTERNET

E-raamatud teevad
soodushinna najal
võidukäiku
Digiraamatute keskuse andmetel on tänavu
müüdud juba 3524 eestikeelset e-raamatut,
lugejale teeb digitrükise
magusaks paberköitest
kolmandiku võrra soodsam hind.
Eestikeelsete e-raamatute
müügiga alustasid eelmise aasta
detsembris Eesti Digiraamatute Keskuse vahendusel Apollo,
Rahva Raamatu ja Krisostomuse e-poed ning Elionile kuuluv
digikogu.ee. Juulis lisandusid
e-raamatute müüjate hulka ka
EMT ja Tele2, kes avasid samuti
oma mobiilsed e-raamatupoed.
Tänaseks on ligi 400 erineva teose hulgast populaarseimateks e-raamatuteks kerkinud uus liiklusseadus ja Petrone
Prindi „Minu“ sari.
„Oleme tänaseks saavutanud
taseme, kus müüme keskmiselt
500 e-raamatut kuus, kindlas-

Eesti Digiraamatute Keskuse
ti pean ma e-raamatute müügiandmeil on e-raamatute arv alapotentsiaali veelgi suuremaks,“
tes mullu detsembrist kasvanud
ütles Eesti Digiraamatute Keskolm korda. Keskuse eesmärkuse juht Margus Küppar.
giks on pakkuda aasta lõpuks
E-raamatute ja muusika ostuelektroonilisel kujul 1000 eestikeskuse digikogu.ee esindakeelset raamatut.
ja Paul-Kristjan Lilje sõnul on
digitaalsete raamatute äris kriitiliseks väl- Aasta lõpuks peaks
jakutseks kvaliteetse
sisu valiku laiendami- internetikauplustes saane. Lisaks rohkemate- da olema 1000 eestile lugemisvõimalustele on selle plussiks keelset e-raamatut.
ka asjaolu, et digiraaLisaks odavamatele hindamatute hinnad valiku laienedes
odavnevad.
dele on digiraamatute ostmine
„Olen seda meelt, et digika kiire – selleks ei pea raamataalne meedia peab olema füütupoodi minema ning ostetud
silisest meediast tajutavalt
teose saab e-poest kätte paari
odavam. E-raamatud maksaminutiga. Tänu elektroonilisevad juba täna umbes 30% oma
le formaadile võib oma arvuti,
paberversioonidest vähem, kuid
nutitelefoni või e-lugeriga kansee vahe on veel liiga väike. Kui
da korraga kaasas tuhandeid
tarbimine suureneb, langevad
raamatuid.
kindlasti ka hinnad,“ ütles Lilje.
TARTU EKSPRESS

kohalike omavalitsuste ja ettevõtete teenused kolinud internetti
ja kui inimene internetti kasutada ei oska, on tal paljud asjaajamised väga ebamugavad või ka
palju kulukamad,“ selgitas „Ole
kaasas!“ eestvedaja, sihtasutuse
Vaata Maailma juht Kristi Kivilo. „Siit tuligi mõte lükata käima „Ole kaasas!“, millega viia
läbi tasuta koolitusi, nõustada ja
jagada materjale, et maksimaalselt vähendada inimeste takistusi
teel internetti.“
Koolitustele saab registreeruda helistades numbrile 6 180 180
või interneti teel aadressil
www.olekaasas.ee. Õppeaastal
2009/2010 osales alg- ja täiendkoolitustel kokku 54 000 inimest.
Käesoleval aastal on eesmärk koolitada 10 000 inimest, millest 3500
on täitunud juba kahe kuuga.
OLIVER KUND

Algajate koolitusel saab ülevaate arvuti toimimisest ning sellest,
kuidas interneti abil endale vajalikku informatsiooni üles leida.
INTERNET

E
L
U
T E
E
T
Kui oled

ias,
raha peale ma

osav sõnasead
ja,

mõnus kamraad
,

D
Ö
Ö
T
siis tule meile tööle

müüma.
i
m
a
a
l
k
re

kaupo@tartuekspress.ee

Neljapäev, 11. august 2011

Kino

Näitus

EKRAAN 12.–18.08

ANNELINNA
RAAMATUKOGU

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

tartuekspress
a

kuni 10.09 Helve Hinno fotonäitus Imeline Itaalia

kell 14.15, 19.15 Melanhoolia

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

kell 12, 17, 22 Ahvide planeedi sünd

kuni 7.09 Sven Antsoni maalinäitus Karud saavad aru

RAEKOJA PLATS

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

kuni 13.08 tARTuFF, kava
www.tartuff.ee

Kontsert
HANSA HOOV
12.08 kell 21 Chalice
13.08 kell 21 Erich Krieger 50

kuni 18.08 Hille Kõrgesaare
näitus Alasti silmad

TARTU LINNARAAMATUKOGU
kuni 9.09 Mati Upruse maalinäitus Tasa
kuni 17.09 Tartu lastekunstikooli õpilaste tööde näitus

VABA AEG

Linnalaager „SuveChill 2“ kutsub osalema
Tähe noorteklubi ootab
7-12aastaseid lapsi linnalaagrisse „SuveChill 2“, mis
toimub ajavahemikul 22. 26. august.

Toimuvad põnevad töötoad,
kus valmistatakse seepi, tuleroose ja maalitakse õnnekive, räägitakse ranna ja päikesega seotud
ohtudest, külastatakse kino,
batuudikeskust, korraldatakse
grillpidu ning seikluslik aaretejaht.
Laagri üheks tipphetkeks on
kindlasti võistlusmäng „Tähtede
Olümpia“, mille raames saavad
noored end sportlikes ning
nuputamisülesannetes proovile
panna.
Laager maksab 25 eurot, mis
sisaldab kõiki tegevusi ning lõu-

Ehitusmaterjal

kuni 19.08 näitus Tiibet hinges ja südames
kuni 12.08 raamatunäitus
„Looduse” lood: tarberaamatuid (1920 - 1940)

15.08 kell 21 Bonzo

RAADI MÕISAPARK
14.08 kell 14 Noored Autorid

TARTU JAANI KIRIK
12.08 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund,
esinevad Edoardo Narbona
(orel, Itaalia) ja Annikki Blank
(cello, Eesti)
16.08 kell 21 Tornimuusika:
Triinu Taul

TARTU MAARJA KIRIK
15.08 kell 19 esinevad Helika
Gustavson-Rätsep (sopran)
ja Anna Humal (orel)

TARTU TOOMKIRIKU
VAREMED
14.08 kell 20 Suveteater
laulab

18.08–7.10 raamatunäitus
„Looduse” raamatusarjad.
Eksponeeritud on sarjad
„Mehed, maad ja mered”,
„Marseljeesist Internatsionaalini”, „Maailm vaekausil” jt
aastatest 1937–1940

Muu

TARTU LINNARAAMATUKOGU
18.08 kell 10.30 Muinasjututund lastele. Augustis loetakse prantsuse muinasjutte ja
joonistatakse. Kavas on lugu
Pika ninaga printsess

tunnistusega spetsialistidelt Tartus
ja maakonnas! Tolmuimeja võimalus, väljastame kindlustusele
vajaliku akti! www.tuleohutus24.ee,
tel 730 5387.
Muruniitmine teenustööna:
murutraktor 0,02 €/m2; niiduk
0,03 €/m2; trimmer 0,05 €/m2.
Tel 5555 0731.

nasööki. Eelisjärjekorras on võimalus osaleda neil lastel, kes juunikuu laagrivahetusse ei pääsenud. Juhul, kui on soov osaleda
ainult mõnel laagripäeval, on ühe

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

laagripäeva maksumus 6 eurot.
Registreerimiseks tuleks saata
lapse nimi ja vanus, lapsevanema
nimi ning kontaktandmed aadressil siiri@taheklubi.ee.

Rendile võtta
1-toal korter. Tel 501 3219.
1-toaline korter. Tel 511 5949.
2-toal korter. Tel 502 2728.

Ehitustööd

2-toaline korter. Tel 554 5900.

Ohtlike puude langetus, äravedu.
www.VIKATIMEES.eu,
tel 5559 3732.
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.
Ostame ja viime ära vanametalli!
Vajadusel võtame raskesti äraveetavad/kättesaadavad konstruktsioonid osadeks. Samuti aitame
ära viia vanu autoakusid.
Raha kohe! Transport tasuta.
Info tel 5356 7062.
Pandita VÄIKELAENUD ja laenud
kinnisvara tagatisel.
Võlgade kiirmenetlus.
Lõunalaenud OÜ, tel 555 188 99,
www.lounalaenud.ee.

3-toal korter. Tel 517 0420.
Katusetööd bituumensindel
materjalidega! www.sindelkatus.ee,
tel 738 1740, 521 9599.

Küte

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173

Müüa kuiva kütteklotsi
ja puitbriketti.

Tel 5197 8500.

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU
22.08 kell 17 kirjandusõhtu
Soovitan sullegi!
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Kinnisvara müük
Katuse- ja seinaplekk. Lisaplekid,
vihmaveesüsteemid, roostevaba,
vask- ja messingplekk.
Tartu, Riia 136c, tel 5343 0334,
739 0196, katusplekk@gmail.com,
www.plekk-katus.com.

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

Korterid Tartus. Tel 506 2212,
742 0240.

Kinnisvara ost
1-toal korter Tartus. Tel 504 1390.
1-toal korter. Tel 528 6523.
Kvaliteet bituumensindlite ja
lisatarvikute müük. Tel 738 1740,
521 9599, www.sindelkatus.ee.

SISUSTUSPOOD müüb ja võtab
komisjonimüüki kasutatud mööblit. Tel 5342 7690, Teguri 30.

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

Pakun tööd
Otsime akende paigaldajatviimistlejat. Tel 742 0046,
5551 3045, tartu1@arutech.ee.

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

25.08 kell 10.30 Muinasjututund lastele. Kavas on lugu
Saladuste puu

Mööbel
Peoinventari rent: telgid,
peomööbel, lauanõud, tekstiilid.
www.reserv.ee, tel 5300 3995.
Vee- ja kanalisatsioonitrasside paigaldus, santehnilised tööd, Bobcat
laaduri teenus. Tel 5663 2666.
Veo- ja kolimisteenused,
utiliseerimine suure kaubikuga.
www.kutotootmine.ee, tel 501 5312.
Veo- ja kraanateenused.
www.kintlog.ee, tel 505 4060.
Veoteenus 4 m3 multiliftiga
(täitematerjal, ehituspraht jm).
Tel 5622 2742.
Võsalõikus, noorendike hooldus,
valgustusraie, alusmetsaraie, ka
harvesteri ees. Hind al 100 € / ha.
Tel 5566 8338.

Riided
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.

2-toal korter Tartus. Tel 515 3688.
2-toal korter. Tel 507 4635.

Teenus

3-toal korter. Tel 508 1794.
Haljastus- ja planeerimistööd
Bobcatiga. Tel 5622 2742.

Rendile anda
Muu

Korterid Tartus. Tel 742 0656,
515 3773.

LOOMA

Korstnapühkimisteenus kutse-

Jaaguranna Lillelaagris:
17.-21.08 Lilleseadelaager.
24.-28.08 Mahlapaastulaager.
Kuni 15.10 majutusteenus puhkajatele. www.jaaguranna.ee,
tel 5556 3639, Jaak Tomson.

PÄI
KE

KLIINIK

Kastani 90, Tartu
E - R 12 - 18 • L 12 - 15
Tel 5807 0076 (24h)
Väljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress

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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Neljapäev, 11. august 2011

noolis lõunast
tugevdust

13. hooaega Pere Leiva nime kandev Tartu
esindusvõrkpalliklubi läheb uuele hooajale
vastu märgatavalt muutunud koosseisuga.

pakub, olenemata ravikindlustuse olemasolust,
hingehoidlikku nõustamist kõigile, kellel on ette
tulnud eluraskusi: kaotust, leina, vägivalda,
konfliktseid suhteid või teisi kriise.
Eelregistreerimine telefoni või e-maili teel esmaspäevast reedeni 12-18
Ujula 1a, Tartu
www.hingehoid.ee

Tel. 7456585
hingehoid@hingehoid.ee

ALO MATTIISENI LOOMINGU JA ISAMAALISTE LAULUDE ÕHTU

ISAMAA ILU HOIELDES
Ivo Linna • Maarja-Liis Ilus
Riho Sibul • Lenna Kuurmaa
Henri Laks • Andrus Lillepea
Antti Kammiste • Raul Vaigla
Ain Varts

hooajast üle ka füüsilise ettevalmistuse
treeneri Peep Pälli ülesanded.

Tihe konkurents nurgas
Esimese tempo meestena jätkavad
Siim Ennemuist ja Kevin Soo. Välisklubi otsiva Meris Merisaare asemele palgati juurde tartlastele vana tuttav Martin
Ruul.
Liberona pakub publikule efektset ja
efektiivset kaitsemängu Rait Rikberg.
Pesamuna Rauno Tamme renditakse
Võru võistkonda.
Tartu Pere Leiva eelarve võrreldes eelmise hooajaga pisut kahaneb, jäädes
223 000 euro kanti, mis mänedžmendi
sõnul aga ei vähenda eesmärki võidelda
kõige kõrgemate kohtade eest.
Ühistreeningud algasid sel nädalal
Kuremaal. Kodusaalis näeb meeskonda
esmakordselt 1.-2. oktoobril peetaval Premium7Cupil.
RASMUS REKAND

Pere Leiva värske lisajõud, lätlasest diagonaalründaja Valerijs Lomakins on mees, kes hooaeg tagasi
rivaali särgis tartlastele rohkelt peavalu valmistas.
HEIKI REBANE

Tammeka sai kodustaadionil Narva
Transi käest valusa väravatesauna

Korraldaja jätab endale õiguse teha kavas muudatusi

ALO MATTIISEN 50
N 18. august kell 19 - Tartu laululaval
P 21. august kell 17 - Pärnu, Ammende Villa aias
Piletid müügil Piletilevi ja Piletimaailma müügikohtades üle Eesti ja tund enne algust kohapeal.

Täielikult uueneb sidemängijate osakond. Pärnusse suundunud Andres Toobalit on asendama kutsutud lätlane Artis
Caics, kellele pakub konkurentsi Võru
VK-s pallinud Ats Horn. Põlvevigastust
raviv Kristjan Kais meeskonda mängijana
aidata ei saa.
Lätist on ka teine leegionär, diagonaalründaja Valerijs Lomakins. „Mees, kes
hooaeg tagasi rivaali särgis tartlastele
rohkelt peavalu valmistas,” meenutas peatreener Rainer Vassiljev. „Temast loodame mängijat, kes suudab rünnakuid realiseerida ka rasketel hetkedel. Teda asendab
Taavi Nõmmistu. Mullune põhidiagonaal
Martti Juhkami hakkab mängima oma
algsel, nurgaründaja kohal.”
Nurgas pakuvad Juhkamile tugevat
konkurentsi Kristo Kollo ja Priit Luik.
Lisaks värvati eelmised kaks hooaega Pärnu VK-s mänginud Elia Lulla. Seega valikute puudust ambitsioonikal noorte treenerite duol Rainer Vassiljev – Oliver Lüütsepp pole. Viimane neist võtab algavast

WWW.KONTSERT.EE

8. septembri TARTU EKSPRESS
tuleb koju kätte!
Leht toimetatakse igasse Tartu postkasti!

Peatreener Marko
Kristal oli meeskonnas pettunud,
sest pidevalt korratakse samu vigu.

Laupäevases meistriliiga
voorus võõrustas Tartu
Tammeka Narva Transi, kes
oma paremuse teisel poolajal maksma pani ja kindla
võidu võttis.
Kohtumise esimene poolaeg
kujunes võrdsete heitluseks ning
pausile mindi väravateta viigiseisul. Teise poolaja esimesel minutil
tekkis Tammeka kastis aga ohtlik
olukord, kui Hausenberg tegi vastasele vea, mistõttu said punasärgid penalti ning läksid Aleksandrs
Cekulajevsi löögist juhtima. Peagi oli ründavamaks pooleks Trans.
Mängu 51. minutil sahistas tartlaste väravavõrku Erik Grogorjev
ja hiljem tegi sama Cekulajevs.
Enne kohtumise lõpuvilet sai
Tammeka kirja ka auvärava, kui

Narva Transi ääreründaja Aleksandrs Cekulajevs (8) andis tartlaste
väravale pidevalt tuld.
REIO LAURITS

ründaja Albert Prosa jõudis Transi
väravavaht Vyalchinovi käest pudistatud pallini esimesena ja täpse
löögiga mänguvahendi võrku suunas. Siiski vastasid külalised esimesel üleminutil veel ühe väravaga –

Laenud auto või kinnisvara tagatisel,
käenduslaen ning tagatiseta väikelaen.
Lehe trükiarv 8. septembril:

40 000
Telli reklaam kõige paremini sihitud
ja kõige suurema sihtgrupiga Tartu ajalehte.
reklaam@tartuekspress.ee • 521 3038
8. septembri Tartu Ekspress kantakse otsepostiga kõikidesse linna postkastidesse.
Kui leht siis teieni ei jõua, helistage 730 4455 või kirjutage terje@tartuekspress.ee

TASUTA INFOTELEFON
Lisainfo saamiseks ja täpsemate
tingimustega tutvumiseks palume
kontakteeruda meie konsultandiga.

800 2424
Aleksandri 1-36, Tartu, tel 730 2155.

Tammeka kaitseliinist kiirem olnud
Marius Bezykornovas tõstis lihtsalt
palli üle väravavaht Toomi.
„Pean taas tõdema, et tegime
lihtsaid vigu ja vastased karistasid
meid nende eest,“ sõnas Tammeka

peatreener Marko Kristal. „Esimene poolaeg oli korralik, olime ilusti mängus sees. Teise poolaja algul
said vastased lohakast olukorrast
penalti. Nii lohakalt ei tohi mängida.“ Tammeka loots oli meeskonnas pettunud, sest pidevalt korratakse samu vigu: „Esimese poolaja
mängupilt ei vasta lõpptulemusele,
kuid kui endiselt lastakse lihtsatest
ja rumalatest olukordadest endale
väravaid lüüa, pole muud loota.“
TARTU EKSPRESS

