
EMAJÕE KALDAD SAID PUHTAMAKS
Laupäeval korraldasid keskkonnaamet, RMK ja Tartumaa 
arendusselts ühisreidi, kus korjasid jõekallastelt kokku 
mitukümmend kotti prügi ja keskkonnaameti inspektorid 
kontrollisid paarisadat kalameest. Nii mõnelegi neist tulid 
äsja alanud püügipiirangud üllatusena. LK 3

EDUKATE ÕPILASTEGA ÕPETAJA
Hugo Treffneri gümnaasiumi bioloogiaõpetaja 
Saima Kaarna õpilastel läheb uurimistöid tehes 
enamasti hästi. Tänavusel teadustööde riiklikul 
konkursil pälvisid esikoha koguni kaks tema 
õpilast. LK 8
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ÜRITUSED
Kl 9 alates on ülikooli raama-

tukogu (Struve 1) näituste 
saalis avatud TÜ vabade 
kunstide professorite Olga 
ja Priit Pärna näitus «Õn-
nelikud hetked», kus saab 
vaadata valitud kaadreid 
kunstnike loodud neljast 
animafilmist.

Kl 10 peale saab loodusmaja 
fuajees (Lille 10) vaatega 
talveaeda nautida vitraaži- 
ja maalikunstniku Anne 
Vasara näitust «Liblikad ja 
kalad». Tasuta.

 Kl 10 peale on loodusmajas 
avatud Ülle Kaasiku tööde 
näitus «Elurikkus meie 
ümber. Taimi ja loomi Ko-
reli ojast ja oja ümbru-
sest». Näitusel on valik ak-
varelle läbi Võru linna voo-
lava Koreli oja ja selle ro-
heala vee- ja maismaaelus-
tikust.  Piletiga.

Kl 11 alates on Tartu ülikooli 
kunstide keskuses (Upp-
sala 10) vaadata viimane 
näitus: fotograaf Peeter 
Langovitsi «Tagasivaade – 
Pariis 1991, 1992». Fotonäi-
tus on pühendatud Eesti-
Prantsuse diplomaatiliste 
suhete 100. aastapäevale.

Kl 12 peale on Tartu kunsti-
maja (Vanemuise 26) väi-
keses saalis avatud Siim 
Elmersi isikunäitus «Se-
niit». Tasuta.

Kl 13 peale saab Kogo gale-
riis (Kastani 42) vaadata 
Holger Looduse näitust 
«Taasluues neid vanu nõl-
vakuid».

Keskpargis, Küüni tänaval 
ja Aparaaditehases on 
väljas fotograafi, kirjaniku 
ja aktivisti Bobby Sageri 
näitus «Invisible Sun». See 
peegeldab lootust ja tänu-
likkust laste silmades, ke-
da Sager on pildistanud 
konfliktidest räsitud kogu-
kondades üle maailma.

PÄEVAPILT

TÄNA

deel Tartu keskpargis seis-
vast kultuurikeskusest on 
üha suurem lootus tegelik-
kuseks saada, sest hoone 
ehitamiseks tarviliku raha 
üle otsustavad poliitikud 
kalduvad plaani toetama.

Kui kõik laabub eel-
misel nädalal õhus olnud 
märkide kohaselt, hindab 

parlamendi kultuurikomisjon 
täna Tartu südalinna kultuu-
rikeskuse ehk Süku ja Estonia 
teatri juurdeehitise riiklikult 
tähtsateks kultuuriobjekti-
deks. See omakorda tähendab, 
et nende tegemiseks võib lähi-
aastatel anda kultuurkapitali 
kaudu mitukümmend miljonit 
eurot. Otsus vajab heakskiit-
mist ka riigikogu suures saalis.

Ehkki formaalselt peaks 
kultuurikomisjon asuma ette-
panekuid kaaluma puhtalt 
lehelt, ei jäta otsustusprotses-

si suunamata esimesest sõelu-
misvoorust tekkinud, ent ava-
likkuse eest salajas hoitud pare-
musjärjestus. Samuti on riigiko-
gulastele oma soovitused edas-
tanud kultuurkapitali nõukogu.

Samas mängib lõpuks sel-
les, mis hakkab lähiajal juh-
tuma, kõige kaalukamat rol-
li siiski koalitsiooni kuuluva-
te Reformierakonna ja Kesk-
erakonna esindajate tahe, mille 
kujundamiseks on juba mõn-
da aega peetud ridamisi mit-
teametlikke konsultatsioone. 
Opositsioonierakondade esin-
dajaid on neist vestlustest üld-
juhul eemal hoitud.

Ehkki ootamatusi ei saa 
välistada, on praeguste hoia-
kute põhjal kõige kindlam jal-
gealune just Sükul, mille jaoks 
küsib Emajõelinn 40 miljonit 
eurot, ja Estonial, mis vajaks 
ligi 60 miljonit eurot.

Riiklikult mõjukad
Mõlema kohta märkisid kõik 
asjasse puutuvad inimesed, 
kellega Tartu Postimees eel-
mise töönädala lõpus vestles, 
et ettepanekute sisu üle pole 
suurt vaidlust, samuti ollak-
se valdavalt veendunud nende 
üleriigilises mõjukuses.

Tõsi, Estonia juurdeehiti-
se puhul peljatakse asukoha 

üle käiva vaidluse ülekuume-
nemist. Sükust rääkides nen-
ditakse jällegi, et too nõuab 
nutikat lahendust vastassei-
sule nende tartlastega, kelle 
arvates oleks keskparki ehita-
mine lubamatu roim väärtus-
liku linnalooduse vastu.

Kultuurikomisjoni esimees, 
keskerakondlane ja tartlane 
Aadu Must avaldas arvamust, 
et Süku ja Estonia asetumine 
pingerea tippu on tõenäoline. 
«Ma ei saa kindlalt väita, aga 
tundub, et sedasi läheb. Nende 
kohta on olnud kõige vähem 
parlamendi- ja komisjonisisest 
kriitikat,» märkis ta.

Nimeline hääletus
Must tõdes aga, et enne valit-
suse vahetumist näis kultuu-
rikomisjon olevat üksmeelsem 
kui praegu. «Nüüd pole enne 
miski päris kindel, kui temp-
lid all. Edukamatel päevadel on 
mul olnud postkastis 18 eriar-
vamust ja mõni neist on olnud 
üsna hea tooni piirimail. Nii et 
arvamusi jätkub süle ja seljaga.»

Kultuuriministeeriumi esi-
mees ei kahelnud, et otsus vor-
mistatakse juba esmaspäeval. 
Seejuures lubas ta, et hääleta-
mine toimub nimeliselt.

Linnapea Urmas Klaas 
ütles, et linn kavatseb nii 

Süku rahalaev hakkab liikuma
OTSUSTAV HETK. Riigikogu kultuurikomisjon võib juba täna anda parlamendi täiskogule 
soovituse kinnitada Tartu südalinna kultuurikeskus riiklikult tähtsaks kultuurirajatiseks.

Südalinna 
kultuurikes-
kus, millele 
suure tõenäo-
susega lähi-
ajal positiivne 
rahastamisot-
sus langeta-
takse, peaks 
planeeringu 
järgi hõlma-
ma ligi poole 
praegusest 
keskpargi 
alast.

Kristjan teedema 
/ artur Kuusi 

montaaž

detailplaneeringu kui rahvus-
vahelise arhitektuurikonkur-
si algatada kohe, kui riigiko-
gu on positiivse otsuse lange-
tanud. Järgmised sammud sõl-
tuvad tema sõnul sellest, millal 
rahastamine tegelikult algab. 
«Aga üldiselt kehtib meie vaa-
tes reegel: mida varem, seda 
parem,» sõnas ta.

Nagu mitmel puhul varem, 
toonitas Klaas nüüdki, et arhi-
tektuurivõistluse tingimustes 
tõstetakse oluliste väärtuste-
na esile hoone ja pargi koos-
kõla ning pargialal pakutavaid 
ajaveetmisvõimalus, sealhulgas 
laste mänguväljakut.

I
Meie vaates kehtib reegel: 
mida varem, seda parem, 
ütles linnapea Urmas Klaas.

KULKA KÜLLUSESARV

• Allikast, millega varem on kastetud selliseid 
märgilisi objekte nagu Kumu, ERM ja muusika-
akadeemia, loodab käimasolevas taotlusvoo-
rus eluvett ammutada 11 algatust.

• Lisaks Estoniale ja Sükule pretendeerivad riigi 
toele Anu Raua keskus Viljandimaal, Arvo Pärdi 
muusikamaja Rakveres, ERSO ja filharmoonia 
kammerkoori kontserdimaja Tallinnas, Kahni 
keskus Kuressaares, Narva Kreenholmi kultuu-
rikvartal, Pärnu kunstihoone, Saaremaa muu-
seum, Tallinna filmilinnak ning teadus- ja tehni-
kakeskus Nobel Tallinnas.

• Kultuurikomisjon võib lisaks Sükule ja Estoniale 
väljavalituks tunnistada veel kaks projekti.
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Virgutusvõimlemine.

SÜNNID
25. aprillist 1. maini sündis 

TÜ kliinikumis 24 poissi ja 
24 tüdrukut. Nende hulgas 
ka kaksikud tüdrukud.


