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Giorgi
Tsintsadze:
Kihutasin
sünnitusele
otse mängult!
Lk 3

Võrno ja Leinatamm
žongleerivad aja looga

Ajalootund. Pläriseva kella asemel teatab selle algusest Haydni sümfoonia
nr 104. Inspitsiendi nõutud paruka vastu protesteeriv peapedagoog Võrno.
Oma tummas stiihias mängivad kaasa nii Napoleoni-aegsed püksid kui kannustega säärsaapad. Lõhnab hobuste järele.
Loe lk 4
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Tartu on nädalavahetusel moto- ja suvepealinn

Uudised

Tartu Näituste messikeskuses 18.–20. märtsini toimuv kaksikmess Suvi ja
Motoexotika tutvustab huvilistele Eesti turule jõudnud tsikleid ja suviseid
reisivõimalusi.
Motohallis toimuvad mitmed Eesti ja Baltimaade turule jõudnud tsiklite
esmaesitlused. United Motorsi Tartu esinduse juhataja Andres Räime sõnul
on üheks tõmbenumbriks BMW K 1600 RT. Seni on seda mudelit avalikkusele tutvustatud veebruarikuus Helsingis toimunud motomessil. “Tsikli
teeb eriliseks see, et kuus silindrit asetsevad risti sõidusuunaga. Niisugust
asetust kasutatakse tavaliselt autode juures kiiruse saavutamiseks,” rääkis Räim. Taolise tsikli hind standardvarustuse puhul algab 20 260 eurost.

Firma Catwees tutvustab uusimaid Honda mudeleid. Huvilistele on avatud trikiratturite demosõiduala.
Wana-Kolga tsiklitall toob välja nostalgilised aastakümnete tagused sõiduriistad, Unic-Moto näitab rariteetseid Teise maailmasõja aegseid mootorrattaid.
Paralleelselt motomessiga saab teoks Suvi 2011, kus saab tutvuda puhkuse- ja reisimisvõimalustega Eestis ja välismaal. Emajõe Lodjaselts korraldab messikeskuse parklas lodi Jõmmu tõrvamise ja navigatsioonihooajaks
ettevalmistamise. Huvilistele toimub suurvee ajal Emajõe luhal korraldatavate reiside soodusmüük.
TE

Lühiuudised
Politsei soovitab sulavee
tõttu sõidukiirust
vähendada
Lõuna prefektuuri liiklusjärelevalve talituse ülemkonstaabel Kaido Iste ütles,
et Lõuna-Eestis on politseile laekunud
juba mitmeid teateid ärritunud jalakäijatelt, kes on porilombist läbi sõitnud
sõiduki tõttu pidanud määrdunud riietega teekonda jätkama.
“Et ilmaprognoos lubab lähipäevadeks jätkuvalt plusskraade, on selge, et
sõiduteed saavad olema kaetud senisest veelgi suuremas koguses sulaveega. Kindlasti tuleks sõidukijuhtidel seesugustes tingimustes liigeldes sõidutempot vähendada,” soovitas ülemkonstaabel. Jalakäijatel, kes on mõne
hooletu sõidukijuhi tõttu poriveest
kahju saanud, on võimalik oma pretensioonid ühes sõiduki numbrimärgiga edastada liiklusliini telefoninumbrile
14 900.
TE

Linn ootab teateid
tänavaaukude kohta
Linnavalitsus palub linlastel teada
anda Tartu tänavatel asuvatest ohtlikest löökaukudest. “Mahukamate remonttöödega alustatakse peale lume sulamist siis, kui ööpäevane keskmine õhutemperatuur jääb 5
soojakraadi piiresse.
Praegu täidetakse ohtlikke löökauke ajutiselt külma asfaldiseguga. Püsivama kuuma asfaldiseguga saab töid
alustada ilmastikuoludest sõltuvalt tõenäoliselt märtsi lõpust või aprilli algusest,” selgitas teedeteenistuse peaspetsialist Siim Mitt. Kattega tänavate jooksvaks remondiks kulutatakse
Tartus tänavu 320 000 eurot, mis on
samas suurusjärgus eelnevatel aastatel
eraldatuga.
Infot tänavaaukude kohta palutakse
edastada linna heakorratelefonile 1789
või jätta teade linna kodulehe esilehel
olevale lingile klikates.
TE

Üks asitõenditest, mille järgi uurijad mõrvarit mullu varasügisel
otsisid, oli põgenemisel teepervele jäetud jalgratas. Foto: Lõuna prefektuur

Senine puuderägastik Toomemäel endise sünnitusmaja ümbruses saab sel kevadel uuenduskuuri.
Foto: Oliver Kund

Toomemäe haljastus
saab osaliselt uue ilme
Tartu ülikoolil on kavas
mahukad haljastustööd
Toomemäel asuval endise sünnitusmaja krundil
ja selle ümbruses, mille
käigus võetakse maha
palju vanu puid ning
asendatakse osaliselt
uutega.

Seoses vana sünnitusmaja rekonstrueerimisega õppehooneks vaadatakse ülikooli
tellimusel üle ka krundi haljastuslahendus. Artes Terrae OÜ
koostatud projekti kohaselt on
Lossi 36 krundilt hoone-esiselt
kolmnurkselt haljasalalt kavas
maha võtta ebaühtlaselt reas
kasvavad lehtpuud ning tänava
ääres kasvavad halvas seisukorras vahtrad. Puuderea aseme-

le istutatakse uus hariliku vahtra rida. Haljastusprojekt näeb
ette mitmete puude maha võtmise ka hoonetaguselt bastioninõlvalt ning vana sünnitusmaja
ja Faehlmanni mälestusmärgi
vaheliselt alalt, kus paljud puud
on vigastatud.
“Selles Toomemäe pargi
osas on palju isetekkelisi puid,
mis suureks kasvades on hakanud üksteist varjutama. Parki ei
saa lasta looduslikult metsaks
kasvada, see vajab inimkäelist
kujundamist,” kommenteeris
kavandatavaid töid keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni
kaitse planeerimise spetsialist
Maris Paju.
Projekteerimise käigus hinnati
ära iga puu seisukord ning need

puud, millel on pargiarhitektuuriline väärtus, säilitatakse. Mahavõetavate puude seas on palju
haigeid ja vigastustega puid, mis
varem või hiljem hakkaksid sealkandis jalutajaid ohustama.
Lossi 36 haljastusprojekt
näeb ette, et uued istutatavad
leht- ja okaspuuistikud peavad
olema vähemalt 4 meetri kõrgused. Haljastuse uuendamise käigus rekonstrueeritakse
jalgteed ja platsid ning paigaldatakse valgustus. Suuremad
raietööd tehakse pargis enne
lindude pesitsusperioodi algust.
Mahavõetavate puude seas ei
ole kakuliste ja nahkhiirte pesitsus- ning varjekohtadega puid.
Need asuvad pargi äärealadel.
Oliver Kund

Tartumaa vanurite
mõrtsukas läheb kohtu
alla alles sügisel
Esmaspäeval peeti eelistung 58-aastase August
Burkevitši kriminaalasjas,
keda süüdistatakse mullu
varasügisel Tartumaal
kahe eaka naise mõrvas.
Tartu kohtute pressiesindaja Krista Tamme sõnul määrati järgmiseks kohtuistungi ajaks
26. september. Otsuseni loodetakse jõuda septembri lõpuks
või oktoobriks. Süüalune täiendavaid taotlusi ei esitanud ning
võttis süü omaks.
Süüdistuse kohaselt röövis
August Burkevitš 2009. aasta
detsembris Tartumaal Tartu vallas Kobratu külas elavalt naiselt
peaaegu 7000 krooni.
Sellega mehe kuritööd aga ei
piirdunud, 16. septembril 2010
tungis August omakasu motiivil Tartu vallas Vedu külas elava 77-aastase naise elumajja,
kus lõi teda korduvalt kangiga

vastu pead. Kannatanu suri saadud vigastustesse sündmuskohal. Kuriteojälgede varjamiseks
süütas mees eramu põlema.
Pärast seda läks ta Kobratu
külas asuvasse eramajja, kust ta
oli üheksa kuud tagasi raha röövinud. Süüdistuse kohaselt tungis ta kallale 83-aastasele perenaisele ning lõi teda kirvega,
mille tagajärjel naine suri. Seejärel otsis August raha ja väärtasjade leidmiseks maja läbi ning
lõpuks süütas selle põlema.
Lisaks eelnimetatule süüdistatakse Augustit motorolleri varguses ja inimese kehalises väärkohtlemises.
Politseinikud pidasid Augusti
kahtlustatavana kinni 32 tundi
hiljem. Mehe minevik on kriminaalne – ta on üle kümne korra
karistatud ning pääses vanglast
viimati 2010. aasta kevadel.
Oliver Kund

TARTU AINUKE SPORDIBAAR

RAATUSE 22

Külasta meid Facebookis!

LASTEKAUBAD
KOMISJONIMÜÜK
SÕBRAKESKUSES
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Kixburger 3€
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Ekstra lisandid:
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Tartu kõrgkoolides tuleb lahtiste uste päev

Pikale ja Pärna tänavale planeeritakse
uusi kortermaju

23. märtsil toimuvad lahtiste uste päevad Tartu ülikoolis, Eesti maaülikoolis, Eesti lennuakadeemias, Kaitseväe ühendatud õppeasutustes, Tartu tervishoiu kõrgkoolis,Tartu kõrgemas kunstikoolis ja TTÜ Tartu
kolledzãis.
Koostöös Edelaraudtee ja Swedbankiga on Tallinna ja Harjumaa noortel võimalik Tartu kõrgkoolide lahtiste uste päevale tulla erirongiga, mis väljub Balti jaamast 23. märtsi hommikul kell 7.56 ja jõuab Tartusse kell
10.15. Tagasiteele asub rong kell 17.23 jõudes Tallinna kell 19.39.
Erirongiga Tartusse lahtiste uste päevale sõitmiseks peab omama õpilaspiletit ja ennast tuleb eel-registreerida Internetis www.ut.ee/erirong. Erirongile saab registreeruda alates 15. märtsist. Rongile registreerumisega
nõustutakse automaatselt erirongi kasutamise tingimustega.
Noorte aega rongis sisustavad kõrgkoolide üliõpilasesindused ja Swedbank.
TE

Linnavalitsus kiitis heaks Pikk tn 68 ja Pikk tn 70 kruntide ning lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse. Planeeritav ala pindalaga 2500 m2 asub Ülejõe linnaosas
ning planeeringuga nähakse ette Pikk tn 68 ja Pikk tn 70 krundid liita. Moodustatavale krundile nähakse ühe kuni 408 m2 suuruse ehitusaluse pindalaga viiekorruselise kortermaja rajamine. Linnavalitsus määras ka projekteerimistingimused aadressile Pärna 26 uue korterelamu (pildil) ehitusprojekti koostamiseks. Krundile pindalaga
737 m2 kavandatakse korterelamut, mille suurimaks korterite arvuks on määratud
kümme.
TE

Giorgi Tsintsadze: Kihutasin
sünnitusele otse mängult!
Hetkeks, mil kohtunik
Nevežises TÜ/Rocki põhihooaja viimaseks kohtumiseks palli õhku viskas,
oli Nikoloz Tsintsadze
juba tund aega vana.
Kas Leedust ummisjalu Tartusse põrutanud värske isa
Giorgi süda põksus 5. märtsi
õhtul kiiremini uue ilmakodaniku või meeskonnakaaslaste
käekäigu pärast, ilmselt liigset
selgitamist ei vaja.
“55 sentimeetrit ja 3,95 kilogrammi,” avalikustas rõõmust
õhetav isa Tartu Ekspressile
poja strateegilised parameetrid. “Nime sai ta püha Nikoloze järgi. Tänu jumalale poisi
ja abikaasa Nanaga on kõik korras.” Lähipäevil lendab Gruusiast Tartusse ka Giorgi ema,
kes jääb vastsetele vanematele pojapoja kasvatamisel abiks
kuni hooaja lõpuni.
Kui tüütult pikk on tee Šiauliai ja Tartu vahel, teavad omal
nahal iseäranis hästi just korv-

Isa Giorgi ja püha Nikoloze järgi nime saanud pisipoeg.

pallurid, kelle elust suur osa
möödubki bussis. Mis juhtub
aga siis, kui lisaks kummitab
kuklas teadmine, et su abikaasa
on samal ajal sihtpunktis esiklast sünnitamas?
Et Tartus on pöördelised
sündmused kätte jõudmas, teadis Giorgi juba päev varem,

Foto: erakogu

enne mängu Šiauliaiga. “Rääkisin peatreeneriga, palusin võimalust tähtsal hetkel olla koos
perega. Ta lubas, et võin kohe
peale mängu minna,” meenutas
Giorgi 4. märtsi õhtut.
Lahendada jäi veel küsimus,
kuidas Šiauliast Tartusse saada.
Meeskonna mänedžer Meelis

Pastak võttis ühendust Rockile
transporditeenust osutava ettevõtte juhiga. “Kui inimesel on
abi vaja, siis tuleb aidata,” kostnud bussifirma omanik Kaimar
Peri telefoni vastuseks. Pani
minibussile Eestis hääled sisse
ja põrutas Leedu poole.
Palju 800-kilomeetrine ekspress maksma läks, on Giorgi
meeltes tähtsusetul tagaplaanil.
“Minu poolt hoopis siirad tänusõnad treeneritele, Meelisele,
aga eriti Kaimarile, kes oli nõus
mulle järgi tulema, mind Tartusse tooma. Ma sain hindamatu
võimaluse olla poja sünni juures. Hetk, mis ei unune eales.
Esmakordselt poissi nähes puhkesin õnnest nutma. Praegu on
tunne, et saan teha mida tahes –
selline kergendus! Nüüd on mu
vaim vaba, saan 100% keskenduda korvpallile,” vihjas Giorgi, et ärev lapseooteaeg võis jälje jätta ka sooritusele igapäevatöös.
Rasmus Rekand
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Urmas Vadi pärjati aastaauhinnaga

Kultuur

Kivilinna gümnaasiumis parimad
e-etteütluse kirjutajad

Urmas Vadi valiti Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastaauhindade laureaadiks näidendiga “Peeter Volkonski viimane suudlus”.
“Peeter Volkonski viimane suudlus” on lugu kahest näitlejast: üks juba vanem,
mees, teine noor ja naine. Neil on kahepeale üks lugu. See lugu on nii selge, nad
teavad, mis lugu see on, kuidas ja miks seda jutustada; milline peaks olema nende etenduse lava, muusika, valgus, kostüümid, publik. Aga mida teha siis, kui ei
ole tekkinud, ja näib, et ei tekigi, võimalust seda lugu jutustada? Lavastuses mängivad Peeter Volkonski ja Laura Peterson, lavastuse kunstnik on Kristiina Põllu.
Auhinnatud näidendit saab laval näha 1. ja 2. aprillil Tallinnas Kanuti Gildi saalis
ning 1. ja 2. mail Tartus Genialistide klubis.
TE

Emakeelepäeval Vikerraadio korraldatud e-etteütluse kirjutamisel saatis edu Tartu Kivilinna gümnaasiumi õpilasi. Parimateks keeletundjateks osutusid 10. klassis õppiv Jolanta Harak ja 11. klassi õppur Kadi Poll. Mõlemad neiud panid oma teadmisi proovile koos
enam kui 1000 osalejaga üle Eesti. Kui pärastlõunal helistas osalejatele saatejuht Meelis
Süld, oli mõlema neiu üllatus suur. Võidukad Kadi Poll ja Jolanta Harak tegid etteütluses
vaid kolm viga. Tublide kirjutajate endi kinnitusel sattusid nad etteütlust kirjutama juhuslikult, võimeid julgustas proovile panema emakeeleõpetaja. Hilisemas kommentaaris
kinnitasid tublid neiud, et heale õigekirja tundmisele aitas kaasa suur lugemus.
TE

Lühiuudised
Koolivaheaja töötoad Tartu
ülikooli kunstimuuseumis

Marvet ja Parijõgi –
kolleegid-koolmeistrid
Jätkan Valentin Marveti meenutuste refereerimist. Marvet
jutustas:
Karlova koolis oli minu naabrimeheks Jüri Parijõgi. Tol ajal
Tartu 4. algkooli juhataja. Elas oma perega samas lähedal
Tolstoi tänaval. Olime Parijõega suured semud. Pärast koolipäeva astus Parijõgi ikka minu juurest läbi, et arutada koolis
päeva jooksul juhtunut või ajada niisama mõnusat juttu.
Kord pistis ta mulle pihku äsja trükikojast tulnud raamatu
“Teraspoiss”. Ise ütles: “Loe, kas on ka õigesti kirja pandud!”
Selle noorsoojutustuse tegelased ja sündmused oli Parijõgi võtnud meie raskestikasvatatavate poiste kooli elust. Nimekangelase prototüüp oli Kangro nimeline poiss, kes hiljem võttis
endale uue nime – Veskila.
Õpetajana oli Parijõgi oma ala meister. Ta tundis hästi poiste hingeelu ja oskas nendega suhelda. Ei tõstnud kunagi häält,
ajas kõik asjad rahulikult korda. Vaikne mees, aga seejuures
väga järjekindel oma nõudmistes.
1940. a sügisel tegid uued võimumehed Parijõest Laial tänaval paiknenud õpetajate seminari direktori. Kohtusin temaga
tänaval ja soovisin õnne. Sa ju nüüd suure kooli direktor! Parijõgi lõi kuidagi tujutult käega: “Ah, ära räägi. Mul on niisugune
tunne, et see on mu lõpu algus.” Ja nii oligi. 1941. a juulis, kui
rinne lähenes Tartule, lasti ta Jaani kiriku vastas asunud vanglas
koos teiste süütute ohvritega maha.
Meie koolide lähedal, Kalevi ja Lina tänava nurgal asus 5.
algkooli uus ja suur maja koos avara võimlaga. Meie poisid käisid seal kehalise kasvatuse tundides. Koolil oli oma spordiplats samas õue peal. Muusika kõrval oligi sport teine tegevusala, mis poisse tõmbas. Neil
jäi ju kehalist jõudu üle ja seda
sai just treeningute kaudu heas
mõttes maandada. Tänu poiste
püüdlikkusele olime spordis linna koolide seas paremaid. Koolimaja üks sein oli võidetud diplomeid täis. Mitmed tuntumad
Eesti korvpallurid olid meie kooli kasvandike hulgast võrsunud.
Hommikupoole toimusid õppetunnid nagu mujalgi koolides.
Pärast tunde toodi samas Karlova mõisas tegutsenud supiköögist suure nõuga sooja suppi ja poisid sõid tasuta toidust kõhu
korralikult täis. Seejärel hakati tegelema huvialadega. Kes tegi
sporti, kes mängis malet, kes tuli orkestriharjutusele. Õpetaja
Jaan Reinet õpetas käsitöötundides korvide punumist ja harjade tegemist. Mõni poiss meisterdas endale suusad või kelgu.
Põhimõte oli, et poistel olgu kogu aeg mingi tegevus, et nende
nooruslik energia leiaks kasulikku rakendust. Ja põhiosas me
seda ka saavutasime.
Raskusi ju oli, aga mitte niivõrd poiste kui nende emadega.
Isasid paljudes peredes ju ei olnud. Kutsud ema kooli ja tema
kinnitab: “Minu poeg on nii õrna hingega, et ei kannata kõva
rääkimistki. Eelmises koolis oli tal küll pahandusi, aga ikka selle pärast, et õpetajad kiusasid ...” Ja räägib mulle seda nii veenvalt, et hakka kasvõi uskuma. Ainult et tegelik elu kõneles hoopis midagi muud.
Pärast seda töötas V. Marvet mitmes Tartu koolis matemaatikaja muusikaõpetajana ning pälvis teenelise õpetaja nimetuse. Kutsetegevuse lõpetas pedagoogilise kooli mandoliiniõpetajana. Aga
ka pensionärina oli väga aktiivne – koolmeistri vaim nõudis rakendust. Nii nagu ta oli nõudnud oma “rasketelt” poistelt.

Õpetaja Jaan
Reinet õpetas korvide punumist ja
harjade tegemist.

Et lavanurgas kössitanud laud-gloobus täidab samaaegselt ka hästipeidetud baarikapi ülesannet, jäeti
Foto: Vanemuine
esietenduse publikule miskipärast avaldamata.

Võrno ja Leinatamm
žongleerivad aja looga
Ajalootund. Pläriseva
kella asemel teatab selle
algusest Haydni sümfoonia nr 104. Inspitsiendi
nõutud paruka vastu protesteeriv peapedagoog
Võrno. Oma tummas stiihias mängivad kaasa nii
Napoleoni-aegsed püksid
kui kannustega säärsaapad. Lõhnab hobuste
järele.
Vanemuises äsjalavastunud
Tarmo ja Hannese ajalootund
“Aja lugu muusikas” galopeerib huumorivõtmes läbi klassitsismiajastu. Püüdlus ühendada jubedusjudinaid tekitavad õppeained ja meelelahutus
õnnestub virtuoossel tandemil
mängeldes.
““Lotte ja Bruno muusikatund” kerkis mudilaste hulgas ülimenukaks. Tekkis mõte
ja vajadus midagi samalaadset
luua vanemale koolieale,” selgitas tausta uuslavastuse produtsent Mall Türk. “Tarmo Leinatamm võttis lihtsasti tuld. Lisaks
kutsus kujutava kunsti poolt
tutvustama appi ka hea sõbra
Hannese. Sisu on nende kahe
mehe looming.”
Türk, kelle põhiametiks teatris on noorsootööd juhtida, ei
tee mingit saladust, et peale ajalooharituse kasvatatakse sedasi
ka järeltuleva põlvkonna teatrihuvi. “Võime vaid oletada, kui
suur protsent praegu saalisistuvatest noortest näeb esimest

SOODNE LAEN
kinnisvara

tagatisel

korda elusuuruses sümfooniaorkestrit. Kui paljudele jääb see
viimaseks?”
Möönan, et kui kasvõi üks
minu keskkooliaegne muusikaajaloo tund oleks toimunud Vanemuise väikesel laval
nähtud stiili
ja vahenditega, olnuks mul
Võrno publikusse esitatud
teadmisi kontrollivate küsimuste ajal kõiketeadvaks
muheluseks ka
mingi sisuline
põhjus. Nüüd
jääb üle vaid tegijaid kiita, et
klassitsismis keskmise juhmusega täiskasvanul möödub aeg
ühtviisi nii huvitavalt, harivalt
kui lõbusalt.
Teadlikult on lõppeva hooaja allesjäänud “Aja loo” tunnid
mängukavas keset äripäeva. Nii
avaneb võimalus muusika- või
ajalootund (etenduse pikkust
arvestades pigem siiski mõlemad) pidada tavapärasest sootuks põnevamas miljöös. Rääkimata lektorite prominentsusest.
Sisukas vaheldus igavale pinginühkimisele, mida peaks nautima peale õpilaste ka õpetajad. Sest vaatamata pisut Elu24
stiilis kurioosumite järele lõhnavale sisule, on pakutav teadmistelaks väärikas. Asjaolu, et

0.-

etenduse ajal tegi peale ajakirjaniku märkmeid ka enamik
rõdulviibivast õpilaskonnast,
räägib selget keelt neid peatselt
ees ootavast kontrolltööst. Mille tulemused omakorda peaks
andma õiglase
hinnangu vanemuislaste pingutustele asuda
tõsiseltvõetavaks osaks kooliprogrammist.
Omaette
väärtus on tavapärase kavakapsa asemel
müütatav brošüür, mis kannataks häbita ära ka tiitli “Klassitsismi
kiirkursus”. Vaid jalutuskäiku sajandite taha orkestri peade kohal illustreerivale pildijadale võiks lisada nimed-numbrid. Siis oleks nagu päris ajalugu. Äkki jääb miskit meeldegi.
Või vähemalt käib võõrapäraste nimede korrektne kirjapilt
silme eest läbi.
Et Vanemuine oma kodulehel liigitab lavastuse kontserdiks, võib osutada sihtgrupi
jaoks ülekohtuselt eemaletõukavaks. Hoopis põnevam on
ju leida seosed köögikombaini
ja giljotiini või luriseva nina ja
pintsakuvarruka nööpide vahel,
foorina toimivast lehvikust rääkimata.

Vaatamata pisut
Elu24 stiilis kurioosumite järele lõhnavale sisule, on pakutav teadmistelaks
väärikas.

*NOTARI TASU
*LEPINGUTASU
*HINDAMISAKT

Rasmus Rekand

Sissetulekuid
tõendamata!
Kampaania kestab kuni 30.04.11

Märtsikuu eelviimasel nädalal saavad
lapsed ja noored Tartu ülikooli kunstimuuseumis proovida antiikaja kunstniku võtteid.
Esmaspäeval kell 12 saab töötoas
valmistada kipsist pildikesi ehk gemme.
Osalejad saavad teha endale koopia
ehtsa kreeka meistri kunstitööst.
Teisipäeval kell 12 on võimalik
kehastuda iidseks rätsepaks. Töötoas
osalejad saavad õmmelda endale või
soovil ka oma mängunukule antiikse
peplose, kitooni või keskaegse tuunika. Osalejatel tuleks kaasa võtta oma
kangas.
Neljapäeval kell 12 algav töötuba on
mõeldud kõigile, kes sooviksid kaunistada oma teisipäeval tehtud peplose,
kitooni või tuunika. Nendel, kes eelmises töötoas ei osalenud, on võimalik
kaasa võtta oma vana pluus, särk, pusa
või püksid ja kaunistada need antiiksete ornamentide või moodsa mõttelennuga.
Reedel kell 12.00 algavad töötoas
Rooma maja ehitustööd. Papist majamudeli valmistamine nõuab rohkesti
lõikamist, liimimist ja voltimist, lõpptulemusena valmib aga uhke roomaaegne elamu koos siseõuega.
Töötoad on tasulised ja vajalik on
eelregistreerimine meilitsi kunstimuuseum@ut.ee või telefoni teel 737 5384.
TE

Noorteüritused
kevadisel koolivaheajal
• 19. märtsil toimub Anne Noortekeskuse eestvedamisel järjekordne noortemoe show Moeke 2011. Eelvoor
algab Atlantises kell 15. Noortepidu,
kus peaesinejaks Mari-Liis, kell 18.
Moekese lõppvoor peetakse 26.03
kell 15 Tasku moe- ja vabaajakeskuses.
• MTÜ Tähe Noorteklubi korraldab
koolivaheaja nädalal linnalaagri
“KevadChill - töövarju eri”. Iga päev
on uue ametiga oodatud tutvuma
7-12-aastased. Linnalaager algab
näitlejaametiga tutvumisest, teisipäeval külastatakse kohvikut Anna
Edasi, kus tehakse ka ise maiustusi.
Kolmapäeval kohtutakse nii politseinike kui ka tuletõrjujatega. Neljapäeval vaadeldakse elu mõlemalt poolt
kinoekraani. Reedel sukeldutakse rõivadisainerite moemaailma. Üritus on
tasuline ja eeldab registreerumist.
• 25.03 kell 20 peetakse Turu tänava spordihoones traditsiooniline
Öökoss.
• Lille majas toimub 22.-25. märtsil
Tuuli Rindemaa juhendamisel foorumteatri koolitus, mis on mõeldud
noortele, kellele meeldib näidelda ja
mängida. Foorumteater aitab objektiivselt tunnetada ja tajuda ühiskonna valupunkte loomingulisuse
ja mängu kaudu, andes võimaluse
kasutada endale loomuomast fantaasiat ja kujutlusvõimet.
TE

7 460 086, 50 100 111
Raekoja plats 20
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Sajad sõitjad Lõuna-Eestis ei kasuta jätkuvalt turvavööd

Uudised

LOOMA

Õige kindlustamine on köielkõnd ohu ja turvalisuse vahel

PÄI
K

KLIINIK

Möödunud nädalal, 7.–13. märtsini pööras politsei liikluses kõrgendatud tähelepanu sõidukijuhtide ja sõitjate turvavarustuse kasutamisele. Ühtekokku avastati Lõuna-Eestis 233 turvavarustuse nõuete rikkumist, millest enam kui 90% olid rikkumised sõidukijuhi või sõitja poolt. Ülejäänud rikkumised fikseeriti seoses laste turvavarustuse kasutamise nõuete rikkumistega.
Lõuna prefektuuri liiklusjärelevalve talituse ülemkonstaabel Kaido Iste ütles, et tulemused pole sugugi rõõmustavad.
“Kui aasta tagasi tuvastati samasisulise kontrolli käigus 75 rikkumist, siis nüüdseks on turvavarustuse mittekasutajate
hulk kasvanud kolmekordselt,” tõdes ta.
Möödunud aastal tõi ohutusrihma mittekinnitamine Lõuna-Eestis kaasa nelja inimese surma ja 70 vigastada saamise.
“Tegu on väga traagiliste tagajärgedega, mida võinuks ära hoida just turvavarustuse korrektse kasutamisega. Turvavöö
ei ole aksessuaar, mida soovi korral endale peale sättida, vaid vajalik vahend oma elu ja tervise säästmiseks ohtlikes liiklusolukordades,” ütles ülemkonstaabel. Ka järgnevatel nädalatel on turvavarustus politsei kõrgendatud tähelepanu all. TE

E

Kastani 90, Tartu
E - R 12 - 18 • L 12 - 15
Tel 5807 0076 (24h)

Tartu Ekspress uuris spetsialistidelt avameelselt,
kuidas eestlased kindlustamisse suhtuvad ning
kas igal kindlustusandjate poolt pakutaval teenusel ka üldse mõtet on.
Eesti Kindlustusseltside Liidu juhatuse esimehe Mart Jesse sõnul näitab tema kogemus, et kindlustusteenuse valikul tehakse enamasti kaht liiki
vigu. Võimalik on nii ala- kui ka
ülekindlustamine ja enamasti tulenevad mõlemad kliendi
enda ebapiisavast riskianalüüsist.
“Alustuseks peab ära hindama riskid, mille suhtes soovitakse vara kindlustada ning siis
nende riskide suhtes kindlustuspakkumise võtma. Eesti praktikas toimitakse tihti vastupidi
– võetakse kindlustuspakkumised oma täpsemat huvi väljendamata ja ostetakse kõige odavam poliis,” kirjeldas Jesse. Nii
tekib oht, et üks pere kindlustab iga saapapaarigi, kuid teine
jätab kahe silma vahele kümneid tuhandeid eurosid maksva
kodutehnika kindlustamise.
“Põhjendamatust kulust saame rääkida ka siis, kui kindlus-

Enamikule inimestest on õnnetusjuhtumi vastu kindlustamine
odavam kui kahju hüvitamine omast taskust, väidavad eksperdid.
Foto: Internet

tusvõtja hindab oma vara väärtust turuhinnast oluliselt kõrgemalt ja maksab sellest tulenevalt ka kõrgemat kindlustusmakset. Kahju hüvitatakse üldjuhul turuväärtuse järgi.”
Tartu Ekspress palus Jessel
hinnata seda, millist kindlustust
ta kaaluks oma hüpoteetilisele
kolmetoalisele korterile, mis on
seni olnud kindlustuskaitseta.
“Võttes korteri näite, siis tasub

kindlasti riskidena kaaluda tulekahju, loodusõnnetust, veeavariid, vandalismi, samuti koduse vara kindlustust, kuid kindlasti ka vastutuskindlustust, ehk
kindlustust kahjude suhtes, mis
võivad tekkida naabritele seoses kahjujuhtumi asetleidmisega kindlustatavas korteris.”
Sama meelt oli ka If kindlustuse kommunikatsioonijuht Heidi Vilu, kelle sõnul

on nende büroo kahjukäsitluses praegu näiteks juhtum, kus
kahekorruselise hoone ülemises korteris lõhkenud veetoru
põhjustas alumise korruse korteri viimistlusele ja sisustusele
120 000-eurose varakahju.
Nii ongi Vilu ja Jesse sõnul
ekslik arvata, nagu oleks kindlustamine rikaste inimeste teenus. “Reaalsus on vastupidine
– kindlustavad need, kel pole
ressursse võimalikke kahjusid
omast taskust kinni maksta,”
sõnas Jesse, kelle sõnul leiab
Eestis aastas aset umbes 90 000
kindlustusjuhtu.
Heidi Vilu kinnitusel on Eestis kõige populaarsem sõidukite
kindlustamine, sellele järgneb
varakindlustus. Kasvavat tendentsi näitavad ka reisi-, õnnetusjuhtumi ning koera- ja kassikindlustus. “Üks risk realiseerub aga igal inimesel – vanaks
jääme me kõik ja seetõttu soovitan kindlasti pensionikindlustuse ostmist,” sekundeeris Jesse.
Oliver Kund

Ootame huvitavaid vihjeid!
vihje@tartuekspress.ee
tel 730 4455
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A. Le Coq hakkas tootma kofeiiniga koolajooki

Uudised

A. Le Coq tõi turule kofeiini ja guaraanat sisaldava koolajoogi RC Cola Kick, millega ettevõte loodab jõuliselt kasvatada oma turuosa koolajookide segmendis. Kuna kofeiin on meeli ergutava
toimega, sobib uus toode eelkõige neile, kellele meeldib koola maitse ning soov saada täiendavat turgutust. Uudistoode on pakendatud 0,33-liitrisesse purki.
A. Le Coqi sisenemisest koolaturule on möödas pea aasta. Ettevõte on aasta lõpu seisuga
võitnud uuringufirma Nielsen andmetel 11,5%-lise osakaalu koolajookide segmendis ning ületanud aastaks püstitatud eesmärgid, milleks oli põhikonkurendi Pepsi seljatamine. Uue tootega
loodetakse haarata 15-protsendiline turuosa.
A. Le Coqi juhi Tarmo Noobi sõnul on RC Cola kohaliku edu taga see, et RC Cola on ainuke
Eestis toodetud koolajook, kuid samal ajal tuntud bränd kogu maailmas.
TE

Eesti omad tormikütid
otsivad uusi äikesehuvilisi
Kuuendat aastat tegutsev Eesti äikesevaatlejate võrk valmistub uueks
äikeseliseks hooajaks
sellega, et ootab oma
ridadesse uusi vaatlejaid
ning uuendab ka vaatlusmetoodikat.
Äikesevaatlejate võrgu eestvedaja, Tartu ülikooli klimatoloogia doktorandi Sven-Erik
Enno sõnul tegeleb asjahuvilistest koosnev vaatlusvõrk andmete kogumisega äikese ja sellega kaasnevate ohtlike nähtuste ning nendest tingitud kahjustuste esinemise kohta Eesti territooriumil. Eesti äikesevaatlejate võrguga on oodatud liituma
kõik huvilised vanusest ja tegevusalast sõltumata.
Uued vaatlused on eelmiste aastate omadest lihtsamad
– vaatlejad saavad nüüd valida
kahe erineva raskusega metoodika vahel. Lihtsamate põhi-

Tartule edelast läheneva äikesepilve alumine serv umbes 10 km
Foto: Sven-Erik Enno
kauguselt.

vaatluste korral märgitakse
kuutabelitesse üksnes äikese ja
ohtlike nähtuste esinemise kuupäevad. Täismahus vaatluste
korral täidetakse äikese esinemisel vaatlusleht, mille abil loodunähtust iseloomustatakse.
Vaatluste läbiviimine ei eelda

erialaste teadmiste ega mõõteriistade olemasolu. Oodatud on
vaatlejad nii linnadest kui maapiirkondadest. Kõigile registreerunud vaatlejatele saadetakse aprillis tasuta vaatlusjuhend
ning vaatluslehed.
Möödunud aastal tegutses

Eestis 111 äikesevaatlejat, kes
teostasid enam kui 2300 vaatlust. Kokku on alates aastast
2005 teostatud ligi 7000 vaatlust.
Vaatlusandmeid kasutatakse
automaatselt (äikesedetektorite
abil) kogutud andmete täiendamiseks ja hindamiseks. Samuti
on asjahuvilistest koosnev vaatlusvõrk parimaks võimaluseks
äikesega kaasnevate ohtlike
nähtuste ja nende kahjustuste
kohta andmete kogumiseks.
Huvilistel palutakse endast
teada anda kuni 25. märtsini
tavakirjaga aadressil Sven-Erik
Enno, Tartu Ülikooli geograafia osakond, Vanemuise 46-326,
Tartu, 51014 või e-mailiga aadressil seenno@ut.ee. Kirjas
märkida kindlasti ära oma nimi
ja täpne postiaadress. Lähem
info Eesti äikesevaatlejate võrgu koduleheküljel aadressil
http://web.zone.ee/eav/.
Oliver Kund

Ta r t u N ä i t u s e d
messikeskuses
Reede

18. märts 12-18

Laupäev

19. märts 10-18

Pühapäev 20. märts 10-16
Pilet 3,5€ / 2,5€ / 7€
Ühe piletiga kahele messile !

Info: 566 168 16, 742 1662
w w w. t a r t u n a i t u s e d. e e
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Teater NORA etendus “Uue korra armuke” Tartus

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

19. märtsil kell 19 esietendub Tiigi seltsimaja keldris harrastusteatri NORA uuslavastus
“Uue korra armuke”. Järgmisel päeval, 20. märtsil, antakse samas kohas ka teine etendus.
“Uue korra armuke” on noore näitekirjaniku Tarmo Kruusi kirjutatud näidend, mis etendub märtsis ja aprillis 2011 Tartus, Tallinnas ning Viljandis. “Uue korra armuke” räägib vaatajatele loo ühtedest teadmata ajal ja teadmata riigis elanud täiesti tavalistest inimestest. Lugu
aga muutub kiiresti ebatavaliseks, kuna panused tõusevad liiga kiiresti ja liiga kõrgeks. Ja kui
ei ole mängukaaslasi, ei tasu ka parim bluff ennast ära.
Teater NORA on harrastusnäitlejatest koosnev teater, mis nelja tegutsemisaasta jooksul on
välja tulnud 6 lavastusega. Lisainfo kodulehel teaternora.webs.com.
TE

Vaba aeg

Teater

JÄRJEJUTT

Ekraan
Kunagise Põhja-Ameerika varemetel asub särav Kapitoolium, mille elanike oodatuimaks meelelahutuseks on igaaastased Näljamängud: võitlus elu ja surma peale ülisuurel
areenil televisiooni otse eetris.
16-aastasest Katniss Everdeenist saab mängudel osaleja
ilma, et ta seda tegelikult tahaks. Kui ta soovib võita, peab
ta hakkama valima ellujäämise ja inimlikkuse, elu ja armastuse vahel.

Näljamängud

17. III kell 21 London National
Theatre Live: Frankenstein
19. III kell 19 Metropolitan Opera
Live: Lucia di Lammermoor

Sadamateater
17. III kell 19 Kuningas Richard
Kolmas
18. III kell 19 Elling
22. III kell 19 Paanika
26. III kell 19 Maetud laps

Vanemuise teatri suur maja

Algus eelmises Tartu Ekspressis.
Praegu on kõik vaikne nagu hauas. Mõned põõsad varjuks ees,
laskun maad ligi kõhuli ja libistan end aia alt läbi kohas, kus see
on juba mitu aastat umbes poole meetri ulatuses lõdvem olnud.
Aias on teisigi nõrku kohti, aga see siin on kodule nii lähedal, et
lähen metsa peaaegu alati siitkaudu.
Niipea kui metsa jõuan, otsin puuõõnest üles oma vibu ja
nooled. Olgu elekter sees või mitte, aga aed on hoidnud 12.
ringkonnast eemal kõik lihasööjad. Metsas hulguvad nad vabalt
ringi ning lisaks valmistavad muret mürgised maod, marutõbised loomad ja täiesti olematud teerajad. Aga metsas on ka toitu, kui tead, kuidas seda leida. Minu isa teadis ja õpetas mullegi
mõningaid asju enne, kui ta kaevanduse plahvatuses tükkideks
rebiti. Isegi matta ei olnud midagi.
Olin siis üksteist. Viis aastat hiljem ärkan endiselt selle peale, et hüüan unes isale, et ta jookseks elu eest. Kuigi metsas
käimine on illegaalne ja salaküttimine toob kaasa kõige rangemad karistused, riskiks sellega rohkem inimesi, kui neil oleks
relvad. Aga enamik ei ole nii vaprad, et julgeksid ainult nuga
käes metsa minna. Minu vibu on haruldus, isa tehtud, peidan
seda ja veel paari teist tema meisterdatud vibu niiskuskindlalt
pakituna metsas. Isa oleks nende müümisega võinud teenida
hulga raha, aga saanuks võimud sellest teada, oleks ta mässu
õhutamise eest avalikult hukatud. Suurem osa rahuvalvajaid
pigistab mõne meiesuguse küti pärast silma kinni, sest nad on
värske liha peale sama maiad nagu kõik teisedki. Tegelikult on
nad ühed meie parimad kliendid. Aga kogu Serva relvastamist
ei oleks keegi kunagi lubanud.
Sügisel hiilivad mõned vapramad hinged metsa õunu korjama. Aga ei lase Aasa kunagi silmist. Alati piisavalt lähedal, et
häda korral 12. ringkonna turvalisse rüppe tagasi joosta. “12.
ringkond. Siin võid turvaliselt surnuks nälgida,” pomisen endamisi. Seejärel vaatan kiiresti üle õla. Isegi siin, kesk tühja välja,
painab mind mure, et keegi võib pealt kuulda.
Kui noorem olin, ajasin emale surmahirmu nahka kõikide
nende asjadega, mida võisin välja pahvatada 12. ringkonna ja
inimeste kohta, kes kauges Kapitooliumi linnas valitsevad meie
riiki Panemit. Lõpuks sain aru, et see võib meid ainult suuremasse ohtu seada.

18. III kell 19 Sugar ehk Džässis
ainult tüdrukud
19. III kell 19 Gorgo kingitus
22. III kell 19 Mees, kes teadis
ussisõnu
23. III kell 19 Mowgli
24. III kell 19 Evita
25. III kell 19 Helisev muusika
26. III kell 12 Detektiiv Lotte

Vanemuise teatri väike maja
17. III kell 19 Manon
19. III kell 19 Sviit
20. III kell 12 Ninasarvik Otto
21. III kell 19 Äärmiselt piinlik
22. III kell 19 Don Juan
23. III kell 19 Tabamata ime
24. III kell 19 Puhastus
25. III kell 19 Casanova
26. III kell 19 Rigoletto

www.tartuekspress.ee/kuulutused

Ehitustööd

kell 11.30, 15.30 Pulkson
kell 13.15, 17.15 Rango
kell 19.30 Kuku: mina jään ellu
kell 21.30 Rotilõks

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173
Kinnisvara ost
1-toal korter. Tel 528 6523.
2-3toal korter. Tel 507 4635.

Näitus

Vanemuise kontserdimaja
18. III kell 19 Kaunimad hetked Su
elus

Vanemuise teatri väike maja

Karlova-Ropka raamatukogu
kuni 22. III Alo Põldmäe loodusfotod
Kased polaarpäeva öös
kuni 31. III Tartu Rukkilille lasteaia
laste loovtööde näitus Vallatu talv

Tammelinna raamatukogu
kuni 31. III näitus Rein Urbeli fotodest
kuni 31. III fotonäitus Pööripäevad

Tartu linnaraamatukogu
kuni 19. III raamatunäitus Mjäu!
kuni 26. III Renaldo Veeberi graafikanäitus Eesti mütoloogia
kuni 26. III raamatunäitus “Looduse” raamatusarjad: Eesti algupärandid ja romaanivõistlused (1927
–1939)
kuni 31. III Alo Põldmäe fotonäitus
Neeruti puude tähestik
kuni 12. IV väljapanek Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali
aastaauhinna nominendid ja laureaadid

Muu

2-3toal korter. Tel 502 2728.

Koolitus
Keelekursused ja individuaalõpe
Emajõe Keeltekoolis. www.emajoe.ee,
tel 5816 7882, Emajõe 1a.

Küte

KIVISÜSI
TURBABRIKETT
OÜ Kemotar
Ravila 75 (Tiksoja)
Tel 742 2459, 523 2258.

kell 12.15, 16.45 Karu Yogi 3D
kell 14.15, 19 (19. III), 21.45 (v. a
19. III) Kormoranid

Raamatupidamisteenus osaühingutele, korteriühistutele. Tel 506 9518,
info@passiva.ee.
Tantsumuusika ühemehebändilt
igale eale, soodne ja mitmekülgne.
Tel 514 9885.

Puitbrikett. Tel 514 4555.

Veo- ja kolimisteenus. Tel 5348 4653.
Veo- ja kolimisteenused,
utiliseerimine suure kaubikuga.
www.kutotootmine.ee, tel 501 5312.
www.Kiirlaen24.ee – laenud tagatisega ja ilma. Info 730 2155 ja tasuta
tel 800 2424.

www.muumimaailm.ee

Pakun tööd
AS Finak (Maramaal) pakub tööd
akna- ja ukseraamide pahteldajale.
Info E–R kl 9–17 tel 730 3465.
AS Sangar võtab tööle kutsega
õmblejaid. Erialase täiendkoolituse
võimalus. CV saata aadressil krista.
tonisson@sangar.ee või tulla isiklikult
kohale Tartu, Sõpruse pst 2,
tel 730 7302.
Töö tervise edendajale. Tel 5620 2038.

... Järgneb ...

Teenus
Lahvatab leek
Suzanne Collins
Tõlkija Evelin Schapel
Kõva köide, 320 lk

Kolimisteenus. Tel 553 2140.
Laenud kinnisvara tagatisel.
Võlgade kiirmenetlus, õigusabi.
Firmade likvideerimine.
Lõunalaenud OÜ, tel 555 188 99,
www.lounalaenud.ee.

Müüa kuiva kütteklotsi, puitbriketti.
Tel 5197 8500.

Lastehoid

19. III kell 10.30 muinasjututund lastele, kavas on lugu Kassid ja hiired

Ekraan 18.–24. III

ainult
7 www.tartu.taksod.ee
366 366 0,55€/km

1-2toal korter. Tel 501 3219.

Tartu linnaraamatukogu

Kino

TARTU LINNA TAKSO

Rendile võtta

22. III kell 18 Karl Ast Rumor 125,
kõneleb Janika Kronberg, tekste
loeb Enn Lillemets

19. III kell 12 Lotte ja Bruno muusikatund
24. III kell 12 Aja lugu muusikas

Tel 734 3420 www.tonerex.ee
Ilmatsalu 1, Tartu

Ostan võlanõudeid. Tel 5359 7491.

Tartu Kirjanduse Maja

Kontsert

Printerite
tahmakassettide
täitmine

Kodud puhtaks! Info tel 5345 1513.
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Õunapuude hoolduslõikus, okste
vedu, niitmistööd. Tel 5810 8597.

Tervis
Bioenergeetiline hiina ja jaapani ravi,
massaaž, radza-buddhi jooga, qigung
Tartus. Tel 5565 0346, www.integraal.ee.
SOOLAKAMBER – soodustus õpilastele ja pensionäridele. Tel 528 7991,
Mõisavahe 21, Tartu.

Muu
Odavalt müüa korralikku riidepoe
inventari, kaupluses Laura.
Info 5345 1513.

Ropka pandimaja / komisjonipood
E-R 10-17 (teistel aegadel kokkuleppel).
529 1388 / Aardla 6b, Tartu
www.pandikas.ee

Kõigile raskustele vaatamata võitis Katniss Näljamängud. Tema ja Peeta on imekombel ikka veel elus. Katniss peaks tundma kergendust ja olema õnnelik, sest
lõpuks on ta ju naasnud oma perekonna ja vana sõbra Gale’i juurde. Ometi ei laabu miski nii, nagu Katniss
sooviks. Gale hoiab temast eemale. Peeta on talle täielikult selja pööranud. Ja
lisaks levivad kuuldused ülestõusust Kapitooliumi vastu – ülestõusust, mille
alustamisele võisid Katniss ja Peeta kaasa aidata.
Eneselegi ootamatult on Katniss süüdanud leegi, mida ta kardetavasti lämmatada ei suuda ... ja võib-olla ei tahagi. Selleks ajaks, kui Katniss ja Peeta peavad suunduma Kapitooliumi julmale võidutuurile Panemi ringkondades, on
panused kõrgemad kui kunagi varem. Katnissil ja Peetal tuleb ühegi kahtlusevarjuta tõestada, et nad on endiselt teineteisesse kõrvuni armunu, vastasel
juhul on tagajärjed kohutavad.
“Näljamängude” triloogia teises raamatus “Lahvatab leek” jätkab Suzanne
Collins Katniss Everdeeni lugu, pannes teda proovile rohkem kui varem ... ja
üllatades lugejaid igal sammul.

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

TOIMETUS ( 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 ( 730 4455

Reklaamikonsultant: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee

Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee

LEHE TELLIMINE (1.90 eurot / 29.73 kr kuu) ( 730 4455 • telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee
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Peatreener Puka võitlused

Neljapäev, 17. märts 2011

“Puka Valga pukis?!
Poleks uskunud!” Taolist
üllatust kostis korvpalliringkondades ohtrasti
hooaja hakul, mil Valga/
CKE Inkasso teatas, et
meeskonna peatreeneri
kohuseid kutsuti täitma
Delta-aegne korvialune
Andrus Renter.

Andrus Renter

Sündinud 19.07.1973 Pukas
206 cm, 115 kg
Klubid mängijana
1990–1992 Tartu KK
1992–1994 Raidor
1994/1995 Tartu Gaas
1995–1997 KK Tartu
1997–1999 SK Polaris
1999/2000 Tartu Ülikool/
Delta
2000/2001 BC Hotronic
2001–2004 Tartu Ülikool/
Rock
2003/2004 New Balance
Rapla II (esiliiga)
2004/2005 Kolmvedu (III
liiga)
2005/2006 Valga Welg/
Kolmvedu (II liiga)
2006–2008 Valga Welg
2008/2009 KK Valga II (II
liiga)

RASMUS REKAND
rasmus@tartuekspress.ee

Andrus Renter jõudis Tartu korvpallikooli väljavalitute
mängumaale alles keskkoolis.

Pukast (sellest ka hüüdnimi)
pärit pikk mees oli erakordselt
kõhn ja kondine (sellest teinegi pseudonüüm – Ribi). Aastaid oligi Renteri põhieesmärgiks oma korvpallitehnika arendamise kõrval suurendada ka
kehakaalu, sest hoolimata sellest, et Puka oli Eesti mõistes
ülipika kasvuga, võinuks korvialust elu vaevu 100kilosena
kõrvutada Dacia ja linttraktori
duelliga.
Ent Tartusse jõudnud noor
Puka deporteeriti Ülenurme
keskkooli, kus noortest talen-

tidest pidanuks teemante lihvima Paavo Russak. Et aga ajad
olid keerulised, tuli ka treeneritel elus püsimiseks ilmselt väga
mitmel rindel rabeleda. Ja nii
pole Renteri meenutustes sugugi harvad need hommikud, kus
saaliuks jäigi suletuks.
Pikkus teeb mugavaks

Renter on siiani arvamusel,
et pikk kasv oli talle samaaegselt nii eeliseks kui ka arengu
pärssijaks. “Pikkadele õpetati
vaid väga piiratud asju. Samas,

teistest korrus kõrgemal olijale tulid ka pallid lauast hoopis
lihtsamini kätte ja sootuks väiksema vaevaga sai viskele minna. Ühelt poolt keegi treeneritest ei sundinud, ent mis kõige
olulisem, ise ei viitsinud ka eriti kõvasti enese arendamisega
tegeleda.”
Oma statistiliselt parima
hooaja tegi Renter väljaspool
Tartut, Hotronicu meeskonnas Kalle Klandorfi käe all.
Tallinna mindi vahetult pärast
2000. aasta kuulsusrikast tiitlivõitu koos Indrek Visnapuuga.
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Telli Tartu suurima tiraaþiga ajaleht
Ülikooli 1 • telli@tartuekspress.ee • 730 4455

Artikli täisteksti loe ajakirja
Basketball veebruarinumbrist
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Foto: Jassu Hertsmann

Andruse treenerikarjäär ei
alanud tegelikult aga sugugi sel
sügisel. Juba noore korvpallurina käis ta mõned aastad endise
kodukooli õpilastele Pukas pallimängu algtõdesid selgitamas.
“Valga kõrgliigasse pääsemine
on mitmes mõttes natuke ka
minu süü. Esimese kutse peale
hakkasin põdema, et ehk jään
väga hätta. Enam ei kõhkle, ei
ketra pärast kaotust unetutel
öödel mängulinte lõpmatuseni
edasi-tagasi. Küsin nõu, jälgin
teisi, õpin.”
Enda juhendatava klubi hetkeseisu osas on meistrisarjas
treeneridebüüti tegev Renter üldjoontes rahul. Kaheksa
võidu ja 12 kaotusega peab ta
esmaeesmärgiks hoida Rapla
turniiritabelis enda selja taga.
Pärimine, kuidas korvpallielu Valgas edasi areneb ning
kas selles on oma kandev roll
ka härra Renteril, toob muidu ladusasse usutlusse ülimalt
mõtliku pausi. “Tahaks ise küll.
Väga tahaks, et see amet ei kestaks vaid aasta.”
Aga kui trennivile peakski
mingil põhjusel tulevikus riiulile tolmu koguma jääma, siis
tööpuudust Renter ei karda. Nii
Eestis kui ka Norras on märkimisväärne hulk maju, mis ta
koos sõbraga püsti on pannud.

ja veermiku remont 175/70 R 13 al 34,75 € 195/70 15 C
al 61,25 €
ASLOY•• Mootori
Tehnoülevaatuseelne kontroll 175/65 R 14 al 38 €
235/65 R 16 C al 125 €
ja vajadusel vigade kõrvaldus 185/65 R14 al 38,50 €
245/70 R 16 4x4 al 103 €
AD • Summutite remont ja vahetus 185/65 R 15 al 47,50 € 235/65 R17 4x4 al 85,50 €

S

• Õlivahetus ja korrosioonitõrje
• Autode käsipesu (VAHUPESU) 195/65 R 15 al 45,75 € 265/65 R 17 4x4 al 153 €
ja poleerimine soodushinnaga 205/55 R 16 al 62,50 € Palju teisi mõõte!
• Keretööd ja värvimine

Montaaþ koos tasakaalustusega alates 6 € tk.
Rehvide hoiustamine 20 € komplekt.

Ravila 51, Tartu. E-R kl 8-18, L-P kl 9-15.

ILA

Hiline leid

Andrus Renter on teistest treeneritest Eestis peajagu üle. Vähemalt kasvult.

Viimasel olid ajendiks tõrked
treeneriga, Pukal puhtalt raha.
“Tartus oli minu palk üks väiksemaid üldse. Korvpallimäng
Tallinnas pakkus päris palju,
oli ka 1 + 1 leping, ent elu pealinnas oli kõike muud kui minu
jaoks.”
Igatahes pages Renter hooaja
lõpuvile kõlades kiiruga tagasi
Tartusse. Seal sai ka vahetusmehe roll otsa aasta pärast 2003. a
kevadel aset leidnud lahkheli
teemal, mis eristab töölepingut
ja stipendiaadi staatust. Vaidlus,
mis veel aastaid hiljem nõudis
kohtuhärradelt peamurdmist,
et lõpuks saalomonlik otsus
teha.
Renteri mängijakarjäärist ja “oleksitest” rääkides ei
saa mööda minna meest varjuna saatvatest tervisehädadest. Andruse röövis hooajaks
1993/1994 äge südamelihaste põletik. Ka ei pidanud pika
mehe põlv koormustele vastu

Treenerikepike paunas

RAV

Vestluseks Renteriga aegu
klapitades leidsime esimese ja
enam-vähem ka ainsa sobiva
kolmapäeva õhtuks. Või noh,
kui kella poolt ühtteist ikka
õhtuks pidada saab.
“Elan nädala esimesel poolel peamiselt Valgas. Enamiku
poistega saame trenni teha kaks
korda päevas. Vaid nii-öelda
amatöörid (Antti Vasar ja Veljo
Vares – autor) käivad erigraafiku alusel harjutamas. Mis omakorda teeb töö üksjagu keerulisemaks,” arutleb Renter.
Värske peatreener aga ei kurda. Vaid küsimus selle kohta,
mis ajapuudusel tegemata jääb,
võtab pisut nukraks, sest paratamatult meenub vanem poeg,
kes isa jälgedes korvpalli jumaldab ning peab ajal, mil isa autoga eemal viibib, ise linna ühest
otsast teise jõudma.
Kui võrrelda isa ja poja korvpallialaseid saavutusi, siis Andrus Renteri auhinnakapist
leiabki vaid ühe, 2000. aastal
saadud Eesti meistritiitli. Teatud mööndustega (tegelikult
sai noorte seas tiitleid ka papa)
võiks väita, et 12aastane Deniis
on selles kategoorias juba järele võtmas. Eelmisel aastal tuli
ta Erkmaa korvpallikooli meeskonnas miniklassis Eesti meistriks.

ja juba 1997. aastal tuli esimest
korda operatsioonilauale asuda.
“Paljudest väikestest hädadest ei julgenud rääkidagi. Tol
ajal oli valdav suhtumine, et
peabki natuke valus olema ja
kui ikka pikk sörkida kannatab,
läheb ka platsile. Kord ütles mu
põlves urgitsenud doktor Toomas Tein, et mul on liigesed
nagu 80aastasel. Ja siis ma olin
veel päris noor,” õhkab Renter.

BETOONI

www.sadloy.ee

Tel 744 7719, 501 9739, 5345 3499.

21. aprillil Tartu Ekspressis
koduaia teemaküljed.
Kirjutame aiamööblist ja selle hooldusest,
varikatustest ning jagame mahukas nõuanderubriigis nutikaid näpunäiteid nii uue koduaia
kujundajale kui vana valitsejale.

Tiraaþ: 20 000.
Leht on järelvaadatav lehe PDF-arhiivis.

Koduaed

Reklaami pinnad ja hinnad:
45.- +km
1/24 lk (93x44,44x93)
98.- +km
1/12 lk (93x93)
1/8 lk (142x93,93x141, 289x45) 157.- +km
217.- +km
1/6 lk (191x93,93x189)
1/4 lk (289x93, 142x189, 191x141) 340.- +km
447.- +km
1/3 lk (289x141, 93x381)
557.- +km
1/2 lk (289x189, 142x381)
1063.- +km
1/1 lk (289x381)
Broneeringute tähtaeg 19.04 kl 14, materjalid 20.04 kl 15

Malle Pastak, 521 3038, malle@tartuekspress.ee

Hea klient, kui Sa meid ise leiad, saad suure soodustuse. Kui meie Sind taga ajame, siis ei saa! :)

