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Treffner troonib jätkuvalt
Tartu koolide edetabelis
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Lohkvas avati uus lasteaed

Uudised
Lühiuudised

Tartus alustas kooliteed
kaks klassitäit rohkem
lapsi kui mullu
Tartus läks sel kooliaastal esimesse
klassi 1068 last, mis on 52 lapse võrra
rohkem kui aasta varem. Kui esimesse
klassi minejate arv tänavu suurenes,
siis kümnendasse klassi astujate arv on
jäänud möödunud aastaga võrreldes
peaaegu samaks – 1070. Ühtekokku
alustas 1. septembril Tartu üldhariduskoolides õppeaastat 12 196 õpilast. TE

Linn paneb
bussigraafikud
R-kioskites müüki
Esmaspäevast sõidavad Tartu linnaliinibussid taas sügistalvise sõidugraafiku
alusel. Koos sellega ilmus linnavalitsusel äsja trükist ka uus”Tartu linnaliinibusside sõidugraafik”. Sõidugraafikut
on võimalik osta R-kioskitest alates
reedest ja see maksab 15 krooni. Tasuta saab bussigraafikut vaadata peatustes ning internetiaadressil http://tartu.
peatus.ee/#city.
TE

Teisipäeval, 31. augustil avati Luunja valla uus lasteaed Lohkvas. Lasteaed mahutab neli rühma kokku ligi 70 lapsega, asutuses hakkab tööle ligi 20 inimest. Lasteaed rajati Lohkvas asuvasse vallale kuuluvasse
hoonesse, kus varem tegutses raamatukogu. Olemasolevale hoonele
tehti lisaks 1-korruseline juurdeehitis.
Hoone esimesel korrusel paiknevad kahe rühma ruumid, samuti juhataja ning majandusjuhi tööruumid, köök, pesuruumid ja laod.
Teisel korrusel hakkavad lisaks rühmaruumidele paiknema muusikasaal, eripedagoogide kabinetid, personali olmeruumid ning tehnilised
ruumid.

Treffner troonib jätkuvalt Tartu koolide edetabelis
Tartu Ekspress kõrvutas
statistikale tuginedes
Tartu gümnaasiume
viies erinevas valdkonnas. Neis kõigis osutus
alistamatuks Treffneri
gümnaasium, peale
teda on aga tihe rebimine.
Kuna gümnaasiume on seni
kõrvutatud peamiselt vaid riigieksamite tulemuste põhjal,
võrdles Tartu Ekspress laiema
pildi saamiseks koole mitmes
erinevas valdkonnas. Järjestuse loomisel on arvesse võetud viiest valdkonnast iga kooli
puhul vaid kolme parimat parameetrit. Esikoht andis ühe, teine kaks punkti jne.
Õpilaste arv väljendab viimasel kolmel õppeaastal gümnaasiumiosas õppinute keskmist. Mittetartlaste osakaal näitab, kui suure osa moodustavad
õpilaste koguarvust lapsed, kes
pole Tartu elanikud. Nominaalajaga lõpetanute ning pärast
gümnaasiumi lõpetamist samal
aastal kõrgkoolis jätkajate protsendid on arvutatud õppeaastate 2006/07, 2007/08 ja 2008/09
kohta. Riigieksamite tulbas
kajastub kolmel viimasel keva-

Tartu gümnaasiumite võrdlustabel
Gümnaasium
Miina Härma gümnaasium

313

15%

93%

81%

79

18

3.

Tartu kommertsgümnaasium

194

13%

94%

86%

69

20

4.-5.

Tartu Karlova gümnaasium

195

16%

81%

83%

69

22

4.-5.

Tartu Mart Reiniku gümnaasium

296

19%

89%

83%

61

22

6.

Tartu Kivilinna gümnaasium

467

19%

85%

82%

65

24

7.

Tartu Tamme gümnaasium

209

11%

92%

88%

63

26

8.

Tartu Descartes’i lütseum

198

20%

81%

75%

70

28
29

9.

Tartu Raatuse gümnaasium

165

14%

84%

83%

63

10.

Tartu Annelinna gümnaasium

134

5%

87%

85%

67

33

11.

Tartu kunstigümnaasium

158

12%

73%

76%

69

34

12.-13. Tartu Forseliuse gümnaasium

98

12%

81%

69%

69

36

12.-13. Tartu Vene lütseum

182

9%

85%

76%

54

36

14.

53

andmed puuduvad

67%

64%

61

42

Tartu waldorfgümnaasium

Allikad: htm.ee, Tartu linnavalitsuse haridusosakonna statistika, Eesti hariduse infosüsteem, haridus- ja teadusministeeriumi analüüs, riiklik eksami- ja kvalifikatsioonikeskus, Postimees

del kõikides ainetes sooritatud
eksamite keskmine. Allikateks
vastavalt htm.ee, Tartu linnavalitsuse haridusosakonna statistika, Eesti hariduse infosüsteem,
haridus- ja teadusministeeriumi
analüüs, riiklik eksami- ja kvalifikatsioonikeskus ning Postimees.
Üheski kategoorias pole

VÄIKSEM
OMAVASTUTUS,
KUI KINDLUSTAD
IFIS!
IFI OMAVASTUTUSBOONUS:
MIDA ROHKEM KINDLUSTAD, SEDA VÄIKSEM ON SU OMAVASTUTUS.

Raatuse 20
Kalda tee 1C
Ringtee 75
Riia 1

Nominaalajaga
Kõrgkoolis
Riigieksamite Punkte 3 parema
lõpetanuid
edasiõppijaid
keskmine
tulemuse summas
97%
88%
84
3

Hugo Treffneri gümnaasium

500

Tartu Raatuse büroo
Tartu Eedeni büroo
Tartu Lõunakeskuse büroo
Tartu Kaubamaja büroo

536

Mittetartlaste
osakaal
39%

2.

T
OMAVAJSA IGAL A.-ASLISTAALKVSEEL

Kindlusta oma vara Iﬁs! Kui võtad nüüd Iﬁst vähemalt
kaks kindlustust, saad kohe 1000.- Omavastutusboonust.
Kui Sul õnnestub kahjusid vältida, väheneb omavastutus
edaspidi 500.- väärtuses aastas ning nii saad kuni
3000-kroonise omavastutuse puhul vastutusest priiks!

Õpilaste arv

1.

00.SAADUT1U0SBOONUST

Vaata tingimusi www.if.ee
või helista 1211

Koos õueala ja sisustusega kujunes lasteaia maksumuseks 10,6 miljonit krooni,
millest 7,8 miljonit kaeti Euroopa Liidu struktuurivahenditest, ülejäänud 2,8 miljoni ulatuses finantseeris ehitust Luunja vald.
Ehituse peatöövõtja AS Parmeron alustas objektil tööd eelmise aasta oktoobri
keskel, vallavalitsus võttis valminud ehitise koos õueala mänguvahenditega ehitajalt üle juuli keskel.
Koos Luunja lasteaiaga Midrimaa ja Kavastu algkool-lasteaiaga on algaval
õppeaastal Luunja vallas kokku peaaegu 200 lasteaiakohta. Alates 2009. a algusest on lasteaiakohtade arv vallas enam kui kahekordistunud, mis võimaldab
praegu lastehoidu ja alusharidust pakkuda kõikidele soovijatele.
TE

Näiteks 3000.- omavastutus muutub Iﬁs kahjujuhtumite
puudumisel nii:
Praegu liitudes
2000.Aasta pärast
1500.2 aasta pärast
1000.3 aasta pärast
500.4 aasta pärast
0.-

võrdväärset vastast Hugo
Treffneri gümnaasiumile. Tunnustust väärib ainsana üle 80
küündiv tulemus riigieksamite
vallas. Ka mittetartlastest õpilaste osakaaluga lööb ta konkurente lausa mitmekordselt.
Miina Härmale jääb taolises
mõõduvõtus auväärne teine
koht. Vaid kõrgkoolis jätkaja-

te protsent on mõnevõrra üllatuslikult üldvõrdluses paremuselt üheksas.
Kohtadele 3.–6. käib tihe
rebimine kommerts-, Karlova,
Reiniku ja Kivilinna gümnaasiumi vahel. Esmamainitu upitab poodiumikohale nominaalajaga lõpetanute väga tugev
tulemus, Reiniku kõrgem posit-

sioon takerdub suhteliselt kesise riigieksamite keskmise taha.
Vaid Tartu waldorfgümnaasium jääb kindlalt tabeli lõppu,
olles siiski riigieksamites tublim
Vene lütseumist. Kohtadel 10
kuni 13 asuvate koolide tulemused kõiguvad vaid kolme punkti piires.
Rasmus Rekand
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Tormikahjud on arvatust suuremad, kuid Tartumaa pääses kergemalt
Eesti riigimetsa augustis räsinud tormikahjustuste maht on võrreldes 10. augustil antud esialgse hinnanguga osutunud
ligi kolm korda suuremaks. Seisundist tulenevat lageraiet vajab ligikaudu 670 hektarit metsa hinnangulise puidumahuga 150 000 m³ ning tugevaastmelist sanitaarraiet tuleb teha 1500 hektaril (35 000 m³). Tulenevalt olukorrast suurendab
RMK ka eraisikutele pakutava sanitaarraie võimalust.
“Tormikahjustuste mahtu prognoositaksegi esialgu üldjuhul ikka alla,” selgitas RMK juhatuse liige Tiit Timberg.”Pilt selgub järk-järgult ning ikka leitakse räsitud metsatukkasid, mis algul kohe silma ei hakka. Lisaks järgnes 8. augusti marutuulisele pühapäevale ka rajune 15. august, mis eelkõige Kagu-Eestis tormimahtu juurde tõi. Kahjustusi lisandus ka Jõgevamaa
ja Lääne-Virumaa piiril laiuvates metsades.”
RMK metsade kurba pingerida juhib kindlalt Lääne-Virumaa, kus lageraiet vajab 430 hektarit tormist väga tugevalt kahjustatud metsa. Sama näitaja Võrumaal on 58, Jõgevamaal 57 ja Tartumaal 46 hektarit.
TE

Sähvatus!

Saada oma sähvatus: toimetus@tartuekspress.ee.

Transpordi ametiühing tahab GoBusi
bussijuhtide jätkamist ka Sebes
Transpordi ametiühing
alustas tööd selle nimel,
et aidata võimalikult
paljud Tartu linnaliinidel
praegu sõitvad GoBusi
bussijuhid uuest aastast
tööle ka veohanke võitnud bussifirmasse Sebe.
Ametiühingu esimees Peep
Peterson ütles Tartu Ekspressile, et tööpuuduse tingimustes
kandideerib uue vedaja pakutavatele töökohtadele ka tööotsijaid teistest sektoritest ja väljastpoolt Tartut. Ametiühing on
aga seisukohal, et seniste bussijuhtide jätkamine peaks olema
kasulik mitte ainult juhtidele
endale, vaid ka Sebele.
Võimalust
Sebet survestada näeb Peterson
eelkõige aastatetaguses kogemuses, mil Tartus võttis Connexilt ametijärje üle
GoBus. “Me ei
saanud GoBusiga piisavalt hästi kokkuleppele – tulemus oli see, et Connex
maksis välja kõik koondamis-

tasud ja kolmandik meestest
otsustasid puhata, mistõttu
bussiliinid sattusid tõsistesse
raskustesse,” meenutas Peterson.
“Ka Sebel võib juhtuda, et ta
on sunnitud võtma madalakvaliteedilist tööjõudu, nagu läks
GoBusil. Selleks, et liinid saaks
täis, aeti toona töötunnid väga
ülesse ja teiselt poolt värvati
töötajaid Võrumaa metsadest
ja Ida-Viru kaevandustest, mis
omakorda viis kvaliteedi alla,”
meenutas ta. “Me tuletame selle vea meelde nii Sebele kui
GoBusile.”
Sarnane läbirääkimiskogemus on transpordi ametiühingul varnast võtta, sest Viljandis ja
Läänemaal saavutati sel aastal olukord, et uues bussiettevõttes jätkas
95 protsenti endise firma bussijuhte. “Me üritame ka
Tartus saavutada
kindlasti 95 protsenti. Ei oska
öelda, kuidas see täpselt õnnestub – meil on varem olnud abiks

“Me tuletame
selle vea meelde nii Sebele kui
GoBusile.”

ka omavalitsused, kes on omalt
poolt tööandjatele toetava sõna
sekka öelnud. Praegu ma ei ole
veendunud, et Tartu linnavalitsus meile appi tuleb,” nentis
Peterson.
Kaalukeeleks saab
suhtlemisoskus

Sebe tegevdirektor Kuldar
Väärsi välistas olukorra, et ettevõte kõik senised GoBusi juhid
automaatselt tööle võtaks.
“Kokku on bussijuhtide konkursile tulnud umbes 400 CV-d,
sealhulgas palju häid GoBusi juhte. Peale bussijuhi professionaalsuse hindame kandidaatide puhul ka klienditeenindusvalmidust ehk siis peale selle,
et ta oskab n-ö barankat keerata, peab juht olema ka väga hea
klienditeenindaja,” sõnas Väärsi.
Tema sõnul on GoBusi bussijuhtidel vajalike dokumentide
ja sõidukogemuse olemasolu
tõttu kindlasti tugev eelis, ent
head suhtlejad sõelutakse välja
individuaalsete vestluste, testide ja rühmavestluste käigus.
Oliver Kund

Eile võis Raekoja platsil näha pidulikku vaatepilti, kui õppeaasta alguse puhul rivistusid üles Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgema Sõjakooli ja Lahingukooli õppurid sõjakooli ülema, kolonelleitnant Vahur Murulaiu (keskel) juhatusel. KVÜÕA ülem kolonel Aarne Ermus ütles kadettidele
kaasa õpetussõnad:”Nüüd on teil antud aeg õppida, katsetada ja eksida, sest tulevases ametis te
seda endale enam lubada ei saa.”
Foto: Oliver Kund
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Vanemuise trupiga liitub kuus uut balletiartisti

Kultuur

Vanemuise balletitrupiga liitub algaval hooajal kuus uut balletiartisti – Alicia Nelson
ja George Willé-Williams Inglismaalt, Maria Engel Saksamaalt (õppinud Inglismaal),
Gianna Yefremova Itaaliast (õppinud Saksamaal), Tatevik Mkrtoumian Armeeniast
(õppinud Belgias) ning Vladimir Saveljev Tallinna balletikoolist.
Vanemuise balletijuhil Mare Tommingasel on uute trupiliikmete valikul kindlad kriteeriumid:”Olulisim on see, et noor artist teab, millise elukutse ta on
omandanud ning on aus ja avatud oma töö ja kolleegide suhtes. Loomulikult
on balletitehnika nõuded kõrged, sest me ei saa maha jääda maailma balletilavade tasemest. Pean ütlema, et meie trupi artistid on kõigele lisaks ka ilusad
inimesed.”

Koos uute liitujatega on nüüd Vanemuise balletitrupis 33 tantsijat, kes pärinevad 13 eri riigist. Lisaks Eesti tantsijatele kuulub truppi inimesi Inglismaalt, Jaapanist, Valgevenest, Leedust, Venemaalt, Egiptusest, Lätist, Rootsist, Soomest,
Itaaliast, Saksamaalt ja Armeeniast.
Uuslavastusi on Vanemuise balletitrupil sellel hooajal kaks – 30. oktoobril esietendub tantsulavastus”Mowgli”, mille koreograaf-lavastajad on Jenny MacNamara (Inglismaa) ja Mare Tommingas. Ballett”Casanova” esietendub 12. märtsil, koreograaf-lavastaja David Sonnenbluck Belgiast. Eelmistest hooaegadest
on mängukavas”Giselle”,”Kevade”,”Petruška pärastlõuna”,”Uinuv kaunitar”
ning”Vanamees ja meri”.
TE

“Linda” seltsi kurb lõpp
Kuigi eestlaste esimese suurema äriettevõtte nimi viitas otseselt merekaubandusele, suundus “Linda” seltsi tegevus linna- ja maakaupluste rajamisele. Seltsi asutaja ja merekaubanduse pooldaja Gustav Eslon sunniti 1881. a juhatusest
tagasi astuma ja nii kaotas ettevõte ainsa mehe, kes laevandust mingil määral tundis. Tõsi – 1882. a ostis selts teisegi
laeva, mis aga oli esimesest poole väiksem ja kehvem. “Linda
Morgenrodeni” kogenud norralasest kapten asendati eestlasega. Tubli meremehena, aga kehv seltsi välissadamates esindama, mistõttu veoseid nappis ja laeval tuli tulutult pikka
aega Tallinnas talvituda.
Uus juhatus avas peagi oma poed Tallinnas ja Tartus. Emajõelinnas värvati “Linda” vankrit vedama tuntud rahvamehed
M. Veske ja H. Treffner. Nende soovitus oli: alguses kaubaäriga tublisti teenida, et siis täie hooga laevandusele pühenduda.
Raatuse ja Peterburi uulitsa nurgal asus krahv Sieversi uhke
kolmekorruseline kivimaja. See osteti 1883. a jaanuaris 58 000
rubla eest “Lindale”, kuigi asjatundjate arvates hoone tegelik väärtus küündis vaid 35 000 rublani. Kibekiiresti avati siin
“Linda” esinduspood, mis esialgu leidis eestlaste poolt rohket
külastamist. Aga kaubad olid kehvavõitu ja peagi tuli osa neist
“lao tühjendamise” sildi all õige odavalt edasi müüa. Ei olnud
meie rahvusliku liikumise juhtidest ärimehi, ei veerenud rublad
“Linda” kassasse. Küll oskasid mitmedki juhatuse liikmed seltsi
arvel oma kukrut täita.
Kõike seda nägi samal ajal Tartus ajakirjanikuleiba teeninud
noor Eduard Vilde, kes kasutas kogetut uudisjutu (novelli)
“”Linda” aktsiad” tarvis. Vilde kirjutas: “Linda” seltsi koosolek! Kui palju kurbtõsiseid ja veidernaljakaid asju ei sisalda see sõna! Tagumistel pinkidel istub suur külaonude kogu,
kes “sintside” (protsentide) järele tulnud. Eespool saalis õiendab vihaselt vehklev ja karjuv eestseisus. “Linda” juhtidel jätkub juba tülivisadust ja kõritugevust. Taga umbne ohkamine
ja võimetud pisarad. Ees rusikatõstmine ja ähvardamine, riid
ning tüli. Siin sõditakse hammas hamba ja silm silma vastu,
nii et arema verega maainimesed ukse poole hakkavad kobima. Neid huvitab, kas “Lindasse” pandud raha on ikka alles
ja kui palju see vahepeal kasu on toonud. Nüüd aga kuulevad,
et selts kannab hoopis kahju, kapital aina kahaneb ning “sintsidest” ei ole juttugi. Kõik nende ootused ja lootused on nagu
tiheda udu sees, millest lihtsa maamehe mõistus ei suuda läbi
tungida.
Literaat H. Prants kirjeldas 1884. a märtsis peetud väga
tormilist ja 12 tundi kestnud peakoosolekut, kus selgus, et
sajarublase aktsia väärtus olla langenud 60 rubla peale. Äri
ei edene, laevad ei too midagi sisse, keegi ei taha enam aktsiaid osta. Juba kõlas hääli, et “Linda” tuleks hoopis ära
lõpetada, sest tegemist ei ole mingi laulu- või näiteseltsiga,
vaid äriettevõttega, mis vajab asjatundlikku juhtimist. Aga
kus on need eesti suguvennad, kes äriasja tunnevad? Kuhu
on jäänud alguses lubatud “kümnekordne kasu”? Kahtlustati, et seltsi etteotsa on pääsenud sulid, kes mõtlevad ainult
oma kasule. Seltsi koosolekul kõlanud mitmel korral hüüe:
“Meile pole vaja tarku mehi, vaid ainult ausaid!” Aga kelle
otsaesisele oli siis aususe märk kirjutatud, et teda juhatusse
valida teataks.
Nii vindus “Linda” äri nagu tuli toores puus. Juhatused vahetusid, aga asi ei paranenud. Üldine majanduskriis lõi pealegi
veoste hinnad alla. Pangavõlad ootasid tagasimaksmist, nende
protsendid aina kasvasid. Juhatuse mehed tegelesid tasahilju
“Linda” varade mahaparseldamise ja pankroti ettevalmistamisega.
Saatuslikuks sai 1893. aasta. Märtsis uppus Norra rannikul
seltsi väiksem laev “Aleksander Linda”. Hea seegi, et laevamehed päästepaadiga kaldale jõudsid. Aga “Linda” viimased
lootused hukkusid koos laevaga. Kuulutati välja ametlik pankrot. Varade müük andis üksnes nii palju, et osanikud said tagasi
vaid 22% aktsia nominaalväärtusest.

Peo korraldaja Tiit Veeberi sõnul on kalasupp sedavõrd loominguline toit, et uhhaavõistluse publik saab tingimata ainulaadsete
maitseelamuste osaliseks. “Mõni kustutab uhhaa sees tuletuki ära, mis pidi andma eriti hea suitsuse maitse.”

Foto: Internet

Kavastu lõikuspidu tähistavad
mulisevad uhhaapajad
Laupäeval peetakse Emajõe ääres Kavastus maha
esimene Uhhaapidu, mis
pakub osalejatele nii
teatrit, härjataltsutamist
kui ka kümneid erineva
mekiga kohapeal valminud kalasuppe.

Uhhaapeo üks eestvedajatest, ettevõtja Tiit Veeber ütles,
et kohalikke rahvapidusid on
Kavastus peetud juba aastakümneid. Mõte tänavu just Uhhaapidu korraldada, tuli loogilist rada
pidi. “Asjal on tera sees – on ju
põllumeestel lõikuspeod, jõeäärsel rahval peaks ka midagi sellist
olema. Uhhaa tuligi loogiliselt
mõeldes,” selgitas ta.
Õhtu naelaks kujunevast
supikeetmisest on võimalik osa

võtta igaühel, tuleb vaid kokku panna kuni kolmeliikmeline
kokavõistkond. Samuti tuleks
ise kaasa võtta köögiriistad ja
tooraine, kuigi värsket kala
saab supi jaoks osta ka kohapeal. Suppi võib keeta nii lõkkel
kui ka priimusel. Pärast suppide valmimist hindab nende maitseomadusi žürii
ning suppidest
saavad osa kõik
pidulised. “Kindlasti soovitan kõigil kokahingedel
osa võtta. Tegelikult on uhhaa selline asi, kus koka loomingu roll
on väga suur ja kui seda hingega võtta, siis on ruumi, millega

mängida,” teadis Veeber.
Kõik need, kes supipoti äärde
askeldama ei pääse, leiavad hulgaliselt muud tegevust. Lastele
on üles pandud batuudid ja lustinurk, kust muu hulgas ei puudu ka ponid ning kaarikusõit.
Mehed seevastu saavad osaleda pullirodeol ja
jagada kalameheteadmisi.
Peolt ei puudu
ka teatrietendus,
sest Tabivere harrastusteatri esituses tuleb lavale Oskar Lutsu
naljamäng “Pärijad” ning Nõo kultuurimaja
näitetrupi esituses Jaan Tätte
“Latern”.

“Uhhaa on selline
toit, kus koka
loomingu roll on
väga suur.”

Tiit Veeberi sõnul on tema
eesmärgiks Kavastusse tulevikus veelgi enam üritusi ja kultuuri tuua. “Meil on plaan teha
Kavastust tulevikus väga läbikäidav koht. Hiljaaegu sai siin
valmis bensiinijaam laevadele ja
paatidele. See toimib väga hästi. Hotelli tulevad külalised juba
ja matkarajad leiavad kasutust.
See on üks osa suurest ettevõtmisest. Kui see asi nüüd õnnestub ja tal on minekut, siis see ei
jää ainult üheks peoks, vaid rahvaüritusi hakkab jaguma igasse
aastaaega,” lubas Veeber.
Kavastu Uhhaapidu peetakse
laupäeval Kavastu pargis. Pidu
algab kell kolm pärastlõunal,
sissepääs kõigile tasuta.
Oliver Kund

PUIDUPOOD TARTUS

Pakume laias valikus puidust katte -, uksepiirde- ja põrandaliiste. Nii sise- kui ka
välisvoodrilaudu, ehituslikke laudu ja prusse. Erimõõdulisi liimkilpe, trepiastmeid,
töötasapindu ja aknalaudu. Pakkumisel on põrandalauad, laud-, liist- ja vanaaegsed
parketid.

Ja kõike seda vastavalt Teie soovidele!
Eripakkumisel on puust vannid, valamud, kümblustünnid ja tünnisaunad. Puuliikidest
on põhivalikus kuusk, mänd, kask, saar, tamm, lepp, pöök ja kõiki neid ka termotöödeldult.

ERINEVAS MÕÕDUS SOODNE
EHITUSLIK SAEMATERJAL OTSE LAOST
Oleme avatud E–R 9.30-17.30, L 10–15, Turu 37, Tartu
Tel 735 2201, pood@kantpuu.ee, www.kantpuu.ee

SOODSAD HINNAD, LÜHIKESED TARNEAJAD.
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A. Le Coq’i siider osutus Taani teletestis menukaimaks

Uudised

23. augustil viidi populaarses Taani televisiooni
hommikuprogrammis”TV2 Morgenprogrammet” läbi
siidrite test, mille võitis Eestis A. Le Coq’i poolt toodetud
Fizz õunasiider. Eestis on kõnealune siider tuntud Fizz
Natural Apple nime all. Lisaks Fizz siidrile osalesid testis
veel Somersby, Tempt, Harboe ning kaks Taanis toodetud biosiidrit.
Saatelõigus räägiti kahte sorti siidritest – traditsioonilistest, mis on oma maitselt kuivemapoolsed ning
uutest, pisut magusamatest siidritest, mis on tarbijate

seas muutunud üha populaarsemaks.
Siidritestis osales 15 inimest, kelle hinnangul osutus
kõige paremaks siidriks A. Le Coq’i poolt toodetav Fizz
õunasiider. Testijate hinnangul oli selle maitse võrreldes teiste testis osalenud jookidega värskem ning paraja
magususega. Harboe ning Taani üks populaarseimaid
siidreid Somersby jäid testijate hinnangul liigse magususe tõttu pingereas tahapoole. “TV2 Morgenprogrammet” on populaarseim hommikusaade Taanis, mida
vaatab ligi 250 000 vaatajat.
TE

Martin Veinmann: Tartusse meelitasid
mind hea lavastaja ja nõudlik roll

Küüni tänav saab tualeti

Intervjuu

Linnavalitsus tunnistas teisipäeval edukaks riigihanke Küüni tänavale avaliku
WC ostuks ja paigalduseks.
Vallikraavi tänava pikendusele rajatava kõikidele tingimustele vastava ühekohalise tualeti hankel osutus edukaks
DANFO AB pakkumus summas
1 406 124 krooni. Sellest ligi 400 000
krooni kulub tualeti paigaldamiseks.
Kaheaastase garantiiga tualett on isepuhastuva süsteemiga ning mündilukuga.
Avalik tualett ehitatakse Küüni tänava rekonstrueerimisprojekti raames,
mille tulemusena saab uue ilme kogu
Küüni tänav Raekoja platsist Riia tänavani. Küüni tänava Poe ja Riia tänava
vahelist lõiku rekonstrueerib OÜ Sahkar TT ja projekti kogumaksumus on
8,3 miljonit krooni.
TE

Eeloleval reedel astub
Draamateatri näitleja
Martin Veinmann üles
Vanemuise esietenduses
“Gorgo kingitus”. Tartu
Ekspress uuris, millised
on mehe emotsioonid
pärast pingelist prooviperioodi ja mõtted nii
isikliku kui ka Eesti teatrielu kohta.
OLIVER KUND
oliver@tartuekspress.ee

Vanemuise laval pole Te
varem rolli teinud ja üldse
on “Gorgo kingitus” Teie
kolmas ülesastumine
väljaspool koduteatrit.
Miks nii?

Küsimus on ju selles, et see
näitlejate ringlemine sai alguse
Eesti ajal. Vene ajal oli igaüks
oma teatris ja kogu lugu. Mul on
olnud jah see omadus, et olen
olnud 1972. aastast Draamateatris. Palju on küsitud, et kas
kuskile mujale ei taha minna.
Kadunuke Evald Hermaküla
tegi ka mulle ettepaneku pärast
kooli, et tule siia, Vanemuisesse. Juhtus nii, et ta tuli ise pärast
Draamateatrisse. Aga mind lihtsalt ei ole eriti kutsutud.
Kas see tähendab,
et Tartusse satute te
haruharva?

Tartu linna ja Vanemuisesse olen ma sattunud väga tihti,
vähemalt vanal ajal. Siis oli nii, et
iga augustikuu möödus Tartus,
ringreisil. Nii et olen tegelikult
mänginud kõigil siinsetel lavadel,
välja arvatud Sadamateatris.
Mis või kes meelitas teid
“Gorgo kingituses” rolli
tegema?

Esiteks muidugi lavastaja
Peeter Raudsepp, kellega me
tegime 1997. aastal Bergmani “Stseenid ühest abielust”.
See oli hea kogemus – tükk oli
bestseller ja polnud mingi laadakas, vaid küllalt sisuline,
käsitles perekonnaprobleeme.
Minu perekonnaelu lavaletooja
kuvandis saangi ilmselt Peetrit
“süüdistada”.

Lühiuudised

Linn toetab hooldajaid
tööle asumisel
Kuigi 1972. aastast alates Draamateatrisse kuuluv Martin Veinmann satub väljaspool koduteatrit rolle tegema haruharva, pole talle tegelikult võõrad ei Vanemuise seinad ega näitlejad – mõni aastakümme tagasi veedeti enamik augustikuid Tartu lavadel külalisetendusi tehes.
Foto: Oliver Kund

Teine põhjus on muidugi
Shaffer, kelle tükk on esimestel
lugemistel küllalt ehmatamapanev – radikaalne, ekstreemne ja
emotsionaalne lugu. Eksistentsialistlik. See on selline proovilepaneku osa, et kas sa, mees,
oled suuteline sisenema sellesse
maailma?
Mille poolest paistab
Vanemuine teistsugune kui
Draamateater?

Siia tulles tundus, et see on
väga hea auraga ja viisakas
maja. Kõik ütlesid “Tere!” ja
“Head aega!”. Tavaliselt käib
selline võistlus, kes enne “Tere!”
ütleb. See on väga avali maja.
Teine asi, mis on erinev, see on
väga suur maja. Liiga suur, et
aru saada, mis maja see on.
Põlise tallinlasena, kas
elate kesklinnas?

Ma enam ei ela Tallinnas,
vaid Viimsis linna ääres. Olen
ajaga kesklinnast järjest kaugemale kolinud.
Ometi väidab televiisor, et
just kesklinna kodust võib
teid sagedasti leida. Kui

kauaks kahe kodu vahele
käima jääte?

Nüüd on ka seriaalis muutusi oodata ja ma isegi ei tea, võibolla järgmine koht, kuhu Hannes
elama läheb, ongi Viimsi (naer).
Aga seda, kauaks ma seriaali jään, ütleb stsenarist. Praegu
püüame seda aastat täita nii, et
see vaatajale huvitav oleks.
2003. aastal seriaalis
“Kodu keset linna”
alustades ütlesite
meedias, et mängite seal
justkui iseend.

Tõsi või? See on see, et sa võid
öelda, et osad mured on kõigile ühised ja sellest järeldataksegi, et sa mängid iseennast (muigab). Päriselt iseennast ma kindlasti ei saa seal eksponeerida, aga
ma saan muidugi kasutada seda,
mis minust on. Teater on kontsentreeritud, aga Hannese elu
läheb küllaltki reaalaja lähedaselt ja selles mõttes on teda palju kergem mängida kui etendust,
kuhu on võib-olla ühe inimese
elu koondatud kolme tunni sisse.
Kumb leib on magusam,
kas tele või teater?

Mõlemad on vajalikud,
mõlemal on oma eri mekk.
Kokkuvõttes, kui üht etendust
on 50 korda ja igat neist vaatab
200 inimest, siis kokku 10 000.
Kui sa arvad, et sinu idee on
sellega võimendunud, siis see
on tegelikult ainult virvendus
väga väikeses sektoris. Televisioonil on selline omadus, et
ta püüab publikut n-ö laiemalt
rehitseda – panna rohkem korraga asjade üle arutama. Isegi mitte eksistentsialismi üle,
vaid tavaliste asjade üle, näiteks – miks asjad on nii, kui
võiksid olla teisiti?
Olete lavakunstikooli
kõnetehnika õppejõud,
avaldanud sel teemal isegi
raamatu. Mis Te arvate,
kas hea kõnelemisoskuse
puudumine on meie
ühiskonnas suur
probleem?

Absoluutselt, just nimelt suur.
Me ei saa kõnelemist vaadata,
kui mehaanilist kõnelemist,
vaid kui suhtlemist. Eneseväljenduse protsess on tegelikult
meie haridustee alguses takistatud, selles on küsimus. Pärast
kooli saavad kõik aru, et selle

3.-5. september

tarkusega minu sees ei ole suurt
midagi teha – ma pean seda ju
kuidagi väljendama ja siis need
probleemid tekivad. See ei ole
meie ühiskonnas mingi pelgalt
kõneline probleem, vaid viib
oma kombitsad kõikjale – poliitikasse, ükskõik kuhu.
Mille üle te enda puhul
uhkust tunnete?

(Pikk mõttepaus). Uhke võib
olla paljude asjade üle – võib ju
vaadata, et poeg läheb esimesse
klassi või et tütrel sünnib poeg –
need on kõik sellised asjad, mis
millegipärast transformeeruvad
minusse ja teevad järsku mind
uhkemaks.
On olnud niisugusi etendusi,
et pärast seda tunned, et oled
käinud läbi mingi elumaailma,
mingi kogemuse, pärast mida sa
oled ellu jäänud, kuigi sind lava
peal “tapetakse maha”. See on
niisugune kummaline teraapia,
mida näitlejal on au enese kallal läbi viia. Osad teevad seda
teraapiat elus eneses ja ei jää
ellu.

Täispikka intervjuud loe
www.tartuekspress.ee

Linnavalitsus otsustas osaleda partnerina
projektis, mille eesmärgiks on toetada
hoolduskoormusega isikute tööturule
sisenemist, pakkudes nende hooldealustele koduhoolduse, päevahoolduse
ja ööpäevaringse hoolduse teenust.
Sügava puudega inimesele või
dementsele suunatud ööpäevaringse
hooldusteenuse pakkumine võimaldaks senise hoolduskoormusega isiku
tööturule sisenemist või majanduslike
toimetulekuprobleemidega isiku tööturult väljalangemise ennetamist tekkinud hoolduskoormuse tõttu.
Projekti tulemusena peaks tööle
saama 40 hoolduskoormusega inimest. Lisaks luuakse projektiga töökohad 5 hoolduskohustusega inimesele,
kes asuvad projektis tööle. Projektist
saavad kasu 60 puudega hooldusvajadusega klienti ja nende hooldajad Tartus ning 20 klienti maakonnas. Projekti
kogumaksumus on 3 284 200 krooni,
heakskiitmisel finantseerib linn projekti
kuni 328 420 krooni ulatuses.
TE

Haridustee pooleli jätnud
naasid Tartu ülikooli
“TULE – tule uuesti, lõpeta edukalt!”
programmi toel asus tänavu Tartu ülikoolis tasuta õppima 147 tudengit, kel
kunagi kõrgharidustee pooleli jäänud.
Pärnu kolledzãis asuvad teeninduse
suunal õpinguid jätkama kõik 9 kandideerinut, füüsikaliste loodusteaduste
suunal 18 ja arvutiteaduste suunal 17
üliõpilast. Samuti on vastuvõetuid rohkesti filosoofiateaduskonnas – 30.
Kokku esitati TULE programmi raames 255 avaldust, neist 198 bakalaureuseõppesse, 24 rakenduskõrgharidusõppesse, 30 magistriõppesse ja
kolm bakalaureuse- ja magistriõppe
integreeritud õppesse.
TE

Tartu Näitused
messikeskuses
Reede
3. sept. kell 11-18
Laupäev 4. sept. kell 10-18
Pühapäev 5. sept. kell 10-16

Info: AS Tartu Näitused, tel. 742 1662, 50 42 575, www.tartunaitused.ee/lillemess
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Lavastaja Peeter Raudsepp
OSADES
Martin Veinmann
(Eesti Draamateater),
Külliki Saldre, Tanel Jonas jt

Esietendus
3. septembril kl 19
Vanemuise teatris
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Tänavune lille- ja aiamess õpetab orhideesid kasvatama
3.–5. septembrini Tartu Näituste messikeskuses toimuval
lille- ja aiamessil on tähelepanu keskmes orhideed. Publikule tuuakse uudistamiseks enam kui 100 erinevat liiki.
Jardini aianduskeskuse juhataja Janika Ilvese sõnul jõuab
järjest rohkem erinevaid liike Eestimaa kodudesse.”Lill üllatab oma pika õitsemise perioodiga. Õige hooldamise korral võivad õied pakkuda silmailu mitu kuud. Inimestel pole
mõtet nende kasvatamist keeruliseks mõelda. Nad tahavad
kasvuks piisavalt valgusküllast kohta ja kord nädalas kastmist,” iseloomustab Ilves orhideesid. Huvilised kuulevad

Vaba aeg

kell 16.35, 18.45 Kirjad Juliale
kell 12.15 Agent Salt
kell 21 (v. a 6. IX) 21.35 (ainult 6. IX)
Algus
kell 14.30 Lelulugu 3
kell 21 (ainult 6. IX) Serge Gainsbourg – huligaani armastus
kell 19.45 (ainult 9. IX) Titetegu

Kino
Cinamon 3. IX – 9. IX
Cinamon jätab endale õiguse teha
kavas muudatusi!
kell 11.30, 14.10, 16.50, 19.30
Karate kutt
kell 13, 15.15, 17.30, 19.45 (v. a 9.
IX), 22 Machete
kell 22.15 Hirmu tiivad
kell 21.45 Coco Chanel & Igor
Stravinski
kell 16, 18, 20 Vampiirid imevad
kell 11.45, 13.35 Kassid ja koerad:
Kiisu kättemaks
kell 12.30, 14.45, 21.35 Suured
kell 17.05, 19.15 Palgasõdurid

spetsialistidelt nõuandeid nende lillede kasvatamiseks.
3. septembril toimuvale lilleseadjate konkursile on
registreerunud 12 võistkonda. Lilleseadekonkursi teema
on seekord”Tagahoov”. Valminud töid saavad külastajad
uudistada kahel järgneval päeval.
Lektor Siret Seeder kõneleb 4. septembri loengutel
koduaia feng shui’st ehk positiivse energia ärakasutamisest ja selle pööramisest meile kasulikus suunas. Esimene
loeng algab kell 12 ja teine kell 15. Avatud on taluturg.
TE

Tartu Jaani kirik

Ristiisa pubi

3. IX kell 12.15 Keskpäevamuusika
veerandtund

4. IX kell 10.30 esineb Härra Q

Tartu Peetri kirik
8. IX kell 18 kontsertjumalateenistus Tuuliki Jürjo Maarjamissa

Tartu kesklinn

Kontsert

4. IX kell 15 Rock & Art Festival

Antoniuse õu
4. IX kell 15.30 ansambel Dialekt
4. IX kell 16.30 ansambel Paddy’s
4. IX kell 15.30 ansambel Põldsepp
ja Pojad

Näitus
O. Lutsu majamuuseum
kuni 11. IX näitus legendaarsest
koorijuhist Juhan Simmist.
Info tel 746 1030.

kuni 3. IX harrastuskunstnik Epp
Nõgese maalinäitus Nõgeseõied
kuni 4. IV Gladioolinäitus

Klubi Plink Plonk
2. IX kell 22 Vägilased, Orelipoiss
3. IX kell 22 Eclectica & Talk LeftHanded esitlevad: Praire the Lowered III

Klubi Rock & Roll
2. IX kell 22 ansambel Vägilased
plaadiesitluskontsert Kes aias?

Pubi Big Ben
3. IX kell 21.30 Sailors Duo
4, IX kell 21.30 Freddy Tomingas
ja RiFF

www.tartuekspress.ee/kuulutused

6.00–13.00. Tel 5668 6282, e-post
sirje.peterson@puhastaja.ee.

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

Müüa põllumulda. Tel 5622 2742.

Põllumuld, killustik, kruus veoga
(5,15 t auto). Tel 5622 2742.

Võtan rendile põllumaad.
Tel 513 4597.

Tartu linnaraamatukogu
kuni 10. IX Auli Käsiku joonistuste
näitus Imelised inimesed
kuni 11. IX Elisabeth Warneri
fotonäitus Vene küla briti silmade
läbi
kuni 11. IX fotonäitus
Ugri-mugri suvehetked
kuni 11. IX näitus
Suviseid rännakuid kitarriga
kuni 11. IX raamatunäitus Kirev
India

Põllundus

Teenus

Kinnisvara müük

Tammelinna raamatukogu

Klubi

Kuulutus kuni 90 tähemärki
vaid 2 € (31,30 kr).

3-toal kena rem korter Võnnus
(225 000 kr). Tel 5841 7373.

Kinnisvara ost
1-toal korteri. Tel 528 6523.
2-3toal korteri. Tel 507 4635.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.

Üürile anda
Uus maja Räni külas (144 m2,
4 tuba, 2 WC-d, suur vannituba).
Tel 501 0644.
3toal korter Tammelinnas Kungla tn
(I k, 60 m2, ahju- ja el-küte, dušš, wc,
osaliselt möbleeritud, 3500 kr + kommunaalid – vesi, el, prügi).
Tel 511 6923.

Üürile võtta
1-toal korter Tartus. Tel 511 5949.

Kalluriteenus (6x4, kj 15 t, 15 kr/km
või 320 kr/ tund). Tel 5622 2733.
Ohtlike puude langetamine, võsalõikus, trimmerdamine ja lammutustööd soodsalt! Tel 5559 3732.
Ohtlike puude mahavõtmine.
Tel 5622 2733.
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.
Probleemsete firmade likvideerimine.
Tel 527 8307, lfinants@gmail.com.
Päikeseküte soojale tarbeveele.
Tel 5552 8525.
Tule peanaha ja juuste uuringule
Ilusalongi Kompanii 4, Tartu. Tasuta!
Reg kohe tel 5804 5310,
wwww.trigoloogiakeskus.ee.
Vedu ja kolimine. Tel 553 2140,
www.karibuauto.ee.
Veo- ja kolimisteenus, soodne hind
ja kogemustega töömehed 24 t teie
teenistuses! Info tel 5377 7617.
Veo- ja kolimisteenused.
www.kutotootmine.ee, tel 501 5312.
Veoteenused. Tel 5825 5555.
www.Kiirlaen24.ee – laenud tagatisega ja ilma. Info 730 2155 ja tasuta
tel 800 2424.

1-toal korter. Tel 503 2345.
1-toal korter. Tel 501 3219.

Tervis

2toal korter. Tel 502 2728.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.

Küte
Kuiv kütteklots, kamina- ja halupuu,
puitbrikett. Tel 5197 8500.
Kuivad kütteklotsid, puit- ja turbabrikett. Vedu meilt. Tel 506 8501.

Meil on üle 100 looma.
Tule vaatama!
T-R 14-18, L 12-16.
Tel 5333 9272,
tartu@loomadevarjupaik.eu,
www.loomadevarjupaik.eu

Muu

Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi

Ostame KM-kohuslase firma.
Tel 5800 9939.

Fitness-klubis

Otsin tööd

Ker

Mittesuitsetajast meesüliõpilane
pakub ennast osalise tööajaga vanavõi ratastooliinimese hooldajaks.
Kogemused olemas. Tel 5596 2331.

tikuhall
je õus

Rühmatreeni
Treeni nii palju kui jaksad!

Vaata kõiki
kampaaniahindu
tysk.ee/fitness
Väljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress

TOIMETUS

Pakun tööd

n
gud

g

Jõuja

tesa
tõs al

Sõudeerg

septembri lõpuni 3 kuu treeningpakett alates 900.-

om

Teated
Tartu Akadeemiline Meeskoor võtab
vastu uusi lauljaid kõikidesse häälerühmadesse. Häälekatsed septembris esmaspäeviti ja neljapäeviti kell
18.30 von Bocki majas (Ülikooli 16,
2. korrus). Tagasi on oodatud on ka
endised laulumehed, et üheskoos
valmistuda lähenevaks 100 a juubeliks. Info: www.tam.eu.

Loomad

eetrid

Lümfiterapeut pakub teraapiat ja
massaaže lümfiprobleemide, seljavalude (operatsioonijärgsete tüsistuste)
ja tursete puhul rasedatele, liigesehaigetele jt. Tel 5159381,
www.lymfiteraapia.com.

*korteriühistute asutamine/juhtimine
*kinnisvara haldamine/hooldamine
*korteriühistu raamatupidamine
*väli- ja trepikoja koristamise teenus
*tehnohooldus/avariivalve 24H
*sanitaartehnilised tööd
Küsi infot ja TASUTA hinnapakkumist
jyri@juntson.ee
tel 5566 1888 www.juntson.ee

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

AS Sadloy võtab tööle kogemustega
autoremondilukksepa. Soovitav ka
keevitustöö- ja rehvimontaaži oskus.
Tel 744 7719, 501 9739.
Kiiresti pakkuda tööd inimesele, kes
otsib TÖÖD. Vajalikud auto ja juhiload.
Kandideerijate arv on piiratud! Helista
tel 5552 2093.
Vajatakse puhastusteenindajaid. Töökoht Tartu linn, tööaeg ajavahemikus

Kaeve-, planeerimis- ja tõstetööd
kopp- ja teleskooplaaduri
ning miniekskavaatoriga.
Aiaposti puur, mullafrees.
Tiikide, kraavide süvendamine,
kaevamine 21t lintekskavaatoriga.
Tel 5622 2707, rent@altman.ee
Tel 5814 5117, 515 1985
jyritoru@jyritoru.ee
www.jyritoru.ee

KANALISATSIOONI- JA
VEETORUSTIKE EHITUS,
SEPTIKUTE-KOGUMISMAHUTITE
MÜÜK JA PAIGALDUS,
TEEME TEIE MAAMAJJA
JOOGIVEE- JA REOVEESÜSTEEMI.
TÖID TEOSTAME ÜLE EESTI.

730 4455

Reklaamikonsultant: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee

Kuulutuste vastvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee

LEHE TELLIMINE (25 kr / 1.60 EUR kuu)

730 4455 • telli@tartuekspress.ee

Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee
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Pere Leib kolis tagasi ülikooli spordihoonesse

Sport

Võrkpallimeeskond Tartu Pere Leib treenib ja võistleb tänavu taas Tartu ülikooli Ujula tänava spordihoones.
SK Duo pealiku Alari Jõesaare kinnitusel on otsuse
ajend puhtalt majanduslik.”A. Le Coq’i spordimaja, kus
pesitsesime alates selle valmimisest 4 hooaega, üllatas
arusaamatult jäiga hinnakujunduspoliitikaga. Ülikooli
spordihoones hoiame aastas kokku kümneid tuhandeid,”
selgitas Jõesaar kolimise põhjuseid. Aastaid ka ise Pere
Leiva särki kandnud Jõesaar soojendab hinges lootust, et
vana hea”ujula” mõjuks meeskonna mänguõnnele tõe-

lise kodusaalina.”Saal on kompaktsem, publik lähemal,
mälestused mõnusad.”
Meeskonna mänedžer Martin Jürgensoni sõnul peavad võrkpallurid uues saalis esimese kontrollturniiri 2.-3.
oktoobril. Tõenäoliselt on vastasteks Riia Lase, Tallinna Selver ning veel üks eesti meeskond. Pere Leiva juhtfiguurid
kinnitasid nagu ühest suust, et publiku vähenemist saalivahetus mingil juhul kaasa ei tohiks tuua. Pigem vastupidi –
spordirahvas on harjunud kesklinnale lähemal asuvas Ujula
tänava võimlas rohkem käima.
TE

Salva ja Rocki liitumisel tekkis
linna suurim korvpallikool
“Enam pole eraldi Salva
ja Rocki korvpallipoisse,
on ühine Rocki korvpallikool,” konstateeris Tartu
Ekspressile korvpallidivisjoni direktor Andres
Ottender.
Liitumise tulemusena tekkis
linna suurim korvpallikool, milles pallivigureid omandab ligikaudu kolmsada poissi. Kõige
vanemad on A-klassis, noorimatest oodatakse tänavu sügisel
2004. aastal sündinuid. Tehniliselt võtab Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi üle kõik
SK Duo korvpalliosakonna
lepingud, sealhulgas nii õpilaste, treenerite kui ka nimetoetaja
Salva Kindlustuse omad. Kõik
korvpallikooli võistkonnad hakkavad kandma ühtset nime, milles esinevad sõnad Tartu, Salva
ja Rock. Vaid nende järjestus on
veel kokku leppimata.
Ottender tunnistab, et initsiatiiv liitumiseks tuli just Rocki poole pealt.”Tartu korvpalli arengut silmas pidades oli
see hädavajalik samm. Nüüd
on tõesti olemas püramiid, mis
algab koolieelikutest ja läbib kõiki vanuseklasse, jätkub II ja I liiga
meeskonnaga ning tipneb meistriliiga klubiga. On olemas järjepidev skeem, mille kaudu esindusmeeskonnale järelkasvu kasvatada,” rõõmustas Ottender.
Duo keskendub võrkpallile

Salva korvpallipoistega majandanud SK Duo juhatuse liige
Alari Jõesaar kinnitas, et liitumisest lõikavad kasu eelkõige spordipoisid ise.”Lõime neli aastat
tagasi korvpalligrupid olude sunnil – Tartus valitses sel ajal noortetöös paras vaakum. Nüüdseks
oleme maha matnud idee ise esivõi kõrgliigasse trügida. Üldist
korvpallitaseme tõusu silmas
pidades on targem koonduda
ühise, miks mitte just kõlavaima,

Kui eelmisel hooajal mängisid Salva ja Rocki korvpallipoisid veel teineteise vastu, siis sellest sügisest
kantakse ühist särki.
Foto: Toomas Šinkarev

Rocki logo kandva mütsi alla.
Meie poistel on nüüd reaalne
šanss Rocki tippu välja trügida,
muidu poleks peale noorteklassi
lõppu õiget väljundit enam,” kirjeldas Jõesaar oma nägemust.
Tunnistades, et nende jaks
ja teadmised korvpalli puudutavast hakkasid ammenduma ning edaspidi keskendutakse vaid võrkpallurite
koolitamisele.”Jääme oma liistude juurde.”
Ka Ottender on veendunud, et liitumise tulemusena
pole kaotajaid.”Laste puhul
on esmatähtis treeneri persoon ning seltskond, kellega
koos mängitakse. Seetõttu jätkavad praegu kõik poisid oma
seniste, juba tuttavate juhendajate käe all. Valdavalt ei muutu
ka trenniajad ega -kohad. Kõigest täpsemalt teavitavad juba
treenerid,” rahustas ta muidu
ehk murelikke lapsevanemaid.
Samuti jätkatakse Eesti noor-

FORD, CITROËN,
PEUGEOT, RENAULT
ORIGINAAL- JA B-VARUOSAD

te meistrivõistlustel edasi kõigi
varem osalenud gruppidega.
Suuruses peitub jõud

Tulevikus on plaan vanusegruppide seas konkurentsi tekitamiseks moodustada nö eliitvõistkonnad, mis oleks võimekamatele noortele paremaks
hüppelauaks.”Osad lapsed tahavadki sporti teha vaid liikumisharrastuseks. Teised soovivad
ja on võimelised enamaks. Mitme grupi peale saab neist usutavasti võistkonna, kes suudaks
jõudu katsuda omaealistega ka
Baltikumis või Euroopas,” tutvustas Ottender skeemi, millega
vahepeal soikuma jäänud Emajõe-äärne korvpallikasvatus taas
tugevamatele jalgadele saada.
Et püramiidi alus veelgi laiemaks saada, on Rockil koostööks löödud käed juba Orissaare korvpallikooliga ning suure
tõenäosusega sünnib üsna vars-

ti sarnaseid leppeid teisigi.”Me
ei taha olla pelgalt Tartu-põhine, vaid Rocki lippe peaks lehvima üle Eesti,” märkis Ottender.
Rocki korvpallikoolis jätkavad treeneritena Toomas Kandimaa, Raido Rebane, Rein
Raam, Jano Kunts ning varem
Salva poisse juhendanud Olari
Narits ja Toomas Annuk. Korraldava tööga jätkab Helen Jõesaar Duost. Läbirääkimised käivad ühe lisatreeneri palkamiseks,
kuluaarides on sosistatud Tarmo
Kikerpilli nime.
Sel laupäeval algusega kell
11 toimub A. Le Coq’i spordimajas Rock/Salva ühine korvpallilaager, kuhu on oodatud
kõik 6–15aastased poisid, olenemata mänguoskusest. Õpetussõnu jagavad TÜ/Rocki
mängijad.”Tulge, vaadake ja
otsustage, kas tahaksite oma tuleviku siduda korvpalli ja Rockiga,”
julgustas Ottender osalema.

TARTU AINUKE SPORDIBAAR
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Melasi Autohooldus OÜ
Tähe 127F, Tartu Tel 730 3117
tartu@carsmart.eu, www.carsmart.eu

Rasmus Rekand

september on
korvpallikuu!
Ülekanded suurel
ekraanil. Osale
Facebookis and1
ennustusvõistluses.
Ülekanded algavad
18.55 ja 20.55
4.-7. sept 1/8 finaalid
8.-9. sept 1/4 finaalid

ERKMAA KORVPALLIKOOL
kutsub korvpallitrenni
1995.–2004. a.
sündinud poisse.
Lisainfo
504 8565 või
info@erkmaakorvpallikool.ee
www.erkmaakorvpallikool.ee

