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Ministeerium: linnade 
vihmavett saab kasutada käimlates
Keskkonnaministeerium vaeb linna koguneva vihmavee ra-
kendusvõimalusi, milleks võib olla nii haljasalade kastmine 
kui ka tualettides kasutamine.

Vihmavesi on linnades probleem, sest asfalteeritud 
tänavad ei lase sel maapinda imbuda ning nii tekivad padu-
vihmadega üleujutused, teatas BNS-ile keskkonnaministee-
rium. “Lahendusi sellisele probleemile on mitmesuguseid. 
Eeskätt peame läbi mõtlema selle, kuidas vähendada või 
ümber kujundada asfalteeritud pindu, et maha sadanud veel 
oleks üldse kuskile minna. Uute nutikate lahendustena saab 
sademevett kokku koguda ja kasutada linna haljasalade hool-
damisel või isegi WC-des. Linnaruumi ilmestamise mõttes 
oleks parim lahendus linnatiikide ja märgalade rajamine,“ 
rääkis keskkonnaministeeriumi veeosakonna juhataja Rene 
Reisner.

Arstide palgatõusu raha võetakse 
toimetulekutoetuste eelarvest
Riigieelarvest palka saavate arstide palgatõusu tarvis 2,4 
miljoni euro leidmiseks otsustas rahandusministeerium 
vähendada tuleva aasta toimetulekutoetuste eelarvet.

Ministeeriumi hinnangul on tänavuse 10 kuu eelarve 
täitmise põhjal võimalik korrigeerida tuleva aasta toime-
tulekutoetuste maksmist 21,6 miljonilt 19 miljonile, seisab 
rahandusministeeriumi riigieelarve muudatusettepanekus.

Mart Meri hoiatab Eesti 
teaduse hääbumise eest
Sotsiaaldemokraat Mart Meri kinnitusel ohustab Eesti 
teadust hääbumine, kui juba lähiajal ei hakata ellu viima 
põhimõttelisi teaduspoliitilisi otsuseid.

“Eesti teaduse potentsiaal, ka rahvusvahelistes võrdlustes, 
on heas mõttes muljetavaldav. Ka selle potentsiaali rakenda-
mine on muljetavaldav, aga halvas mõttes,“ ütles Meri eile 
riigikogus toimunud teadus- ja arendustegevuse arutelul.

Tema sõnul sõltub Eesti teaduse elujõud suuresti välis-
toetustest. Näiteks tänavu moodustab tõukefondide osakaal 
koos omaosalusega teaduse rahastamise koguhulgast 59 
protsenti. Praeguste tendentside jätkumisel suudab Eesti 
edaspidi täistöökoha palgal hoida umbes 650 teadlast ehk 
umbes kolmandikku senisest teadlaskonnast.

2020 tõuseb India maailma 
kolmandaks majanduseks
India majandus peaks aastaks 2020 tõusma suuruselt maa-
ilma kolmandaks majanduseks, prognoosib mõttekoda Citi 
Research ja sellest kirjutab Dow Jones Newswires.

2015. aastal peaks India majandus mööduma Itaalia ja Bra-
siilia majandusest, 2016. aastal Prantsusmaa majandusest ning 
umbes 2020. aastal Saksamaast, Suurbritanniast ja Jaapanist.

Kiiev andis valitsusse tulla võivatele 
välismaalastele kodakondsuse
Ukraina president Petro Porošenko allkirjastas eile määru-
se, millega USA kodanik Natalia Yaresko, Gruusia kodanik 
Aleksandr Kvitašvili ja Leedu kodanik Aivaras Abroma-
vičius saavad Ukraina kodakondsuse. Kõik kolm võivad 
asuda tööle Ukraina uues valitsuses.

“Kirjutasin alla määrusele kolmele välisspetsialistile 
naturalisatsiooni korras kodakondsuse andmise kohta: need 
on Natalia Yaresko, Aleksandr Kvitašvili ja Aivaras Abro-
mavičius,“ ütles riigipea.

Valitsuskoalitsiooni poolt heaks kiidetud ministrikandi-
daatide nimekirja kohaselt võib Kvitašvili saada tervishoiu-, 
Abromavičius majandus- ja Yaresko rahandusministriks.

Gruusiat häirib Saakašvili Ukraina 
valitsusse kutsumise võimalus
Gruusia haridusminister Tamar Sanikidze hoiatas, et kui 
Ukraina võtab oma valitsusse endisi Gruusia riigiametnikke, 
kelle suhtes on kodumaal algatatud kriminaalasjad, võib see 
viia Thbilisi ja Kiievi suhete ülevaatamiseni.

Sanikidze ütles eile ajakirjandusele, et sündmuste selline 
areng “ei pane Gruusia-Ukraina suhetele punkti, kuid neid 
võidakse üle vaadata“.

Ajakirjandusest on läbi käinud teade, et Gruusias tagaot-
sitavaks kuulutatud ekspresident Mihheil Saakašvilile on 
Ukraina uues valitsuses pakutud asepeaministri kohta.

Süüria kodusõjas on hukkunud 
üle 200 000 inimese
Süüria kodusõda on nõudnud vähem kui nelja aastaga üle 
200 000 inimese elu, teatasid aktivistid eile, lisades, et ena-
mik hukkunutest on vaenupoolte võitlejad.

“Me oleme dokumenteerinud 202 354 inimese hukku-
mise alates 2011. aasta märtsist,“ ütles Süüria Inimõiguste 
Vaatluskeskuse direktor Rami Abdel Rahman, lisades, et 
võitlejaid on nende hulgas üle 130 000.
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Läinud nädalal avati Kärla 
vallas Sõmera hooldekodu ja 
kahe Sõmera kortermaja sääst-
likumaks kütmiseks mõeldud 
unikaalne hakkepuidukatla-
maja, mis peaks sooja hinda 
langetama umbes 15 protsendi 
võrra.

Sõmera katlamaja valmis 
keskkonnainvesteeringu-
te keskuse (KIK) toel CO2 
kvoodimüügi tulust saadud 
rahaga. 0,72 MW võimsu-
sega katlamaja läks maksma 
343 000 eurot. Uus katlamaja 
alustas tööd juba oktoobris. 
14. novembri seisuga on tänu 
keskkonnasäästlikule kütte-

süsteemile langenud sooja 
hind 69 euroni megavatt-tunni 
kohta. Eesmärk on tuleva aasta 
jaanuariks langetada vastav 
näitaja 59 eurole.

Käesoleval aastal KIK-i toel 
valminud katlamajad asuvad 
veel ka Tartumaal Käärdis, 
Raplamaal Alus, Kehtnas ja 
Kohilas. Katlamajad maksid 
kokku 2,6 miljonit eurot, teise 
poole investeeringutest tasus 
projekti vedaja, SW Energia.

SW Energia esindaja Tarmo 
Saartsi sõnul on Saaremaal 
valminud katlamaja unikaalne, 
sest varustades hooldekodu 
sooja veega nii talvel kui suvel, 

peab katlamaja töötama efek-
tiivselt igal aastaajal. Seetõttu 
on Sõmera uues katlamajas 
kasutusel akupaakidega kütte-
süsteem, milles katel vastavalt 
tarbimisele end ise sisse ja ka 
välja lülitab.

Ka Sõmera katlamaja ladus-
tamine toimub automaatika 
pealt: kütus veetakse autodelt 
tigutransportööriga otse lattu, 
tänu millele jääb ümbruskond 
jäätmetest puhtaks.

Saartsi kinnitusel on koos-
töös KIK-iga plaanis tulevikus 
viia biokütusele üle veel mitu 
katlamaja.

KIK-i juhatuse liikme And-

rus Kimberi arvates on sood-
sad ja keskkonnasõbralikud 
lahendused järjest olulisemad, 
sest ilma korraliku küttesüstee-
mita Eesti kliimas hakkama 
ei saa.

“Me ei saa valida, kas talvel 
kütta oma kodu või mitte. Kuid 
saame valida, mil viisil seda 
teeme. Näiteks äsjavalminud 
katlamajad töötavad hakkepui-
dul – kohalikul toorainel, mille 
kasutamise mõju keskkonnale 
on väiksem kui õlikütustega 
kütmine ning kõigele lisaks 
vähendab see ka tarbijatele 
toasooja hinda,“ lausus ta.

Ines Vapper

Sõmeral avati keskkonnasõbralik katlamaja

Sellel nädalavahe-
tusel toimus Narvas 
väitluse keskkoolide 
Eesti meistrivõist-
luste esimene etapp, 
kuhu oli kogunenud 
36 väitlustiimi üle 
terve Eesti. Nende 
hulgas ka kaks tub-
lit tiimi Kuressaare 
gümnaasiumist.
Ann Tarkin
Eesti Väitlusselts

Turniiril väideldi neli vooru 
ettevalmistatud teemal “Alko-
holitootjad peaksid rahaliselt 
vastutama alkoholist põhjus-
tatud tervisekahjustuste eest”. 
Üks voor toimus improteemal 
“Vangidel peaks olema õigus 
valida surmanuhtlus eluaegse 
vangistuse asemel”.

Mõlemal Saaremaa tiimil 
läks väga hästi ning kohtunikelt 
saadi igati positiivset tagasisi-
det. Eelmisel kuul Kuressaare 
START-turniiri võitnud mees-
kond Michael Scott Paper Com-
pany esines lausa nii edukalt, et 
pääses poolfinaalidesse, olles 

seejuures üks kahest tiimist, 
kes eelvoorudes ühtegi kaotust 
ei saanud. Kokkuvõttes sai tiim 
turniiril 3. koha.

Individuaalses tabelis olid 

kõik saarlased tabeli esimeses 
pooles, seega võib võistlust 
lugeda kindlasti edukaks. Eesti 
meistrivõistluste etappe on 
kokku kolm, neist teine toi-

mub veebruaris ning kolmas 
kevadel. Kõigil kolmel etapil 
edukalt esinenud tiimide hul-
gast selgitatakse kevadel välja 
väitluse Eesti meister.

Eesti väitlusmeistrivõistlustel III koha saanud Michael Scott Paper Company: (vasakult) 
Kristiina Takkis, Richard Keskküla, peakohtunik Martin Tiitmaa ja Kert Mandel.

KG väitlejad Eesti 
väitlejate esikolmikus
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Laupäeval tähistati Meedla 
kojas pidulikult Saaremaa 
Merekultuuri Seltsi 20. tege-
vusaastat. Lisaks jõudis müüki 
ka aastapäevaks valminud 
seltsi tegemisi koondav raamat 
“Mere kütkes“.

Seltsi tegelik juubel leidis 
aset kadripäeval, 25. novemb-
ril. Merd ja merekultuuri aus-
tavate saarlaste ühing kui ainus 
taoline Eestis asutati 1994. 
aastal 35 asutajaliikme eest-
vedamisel. Tänaseks on seltsil 
juba 131 liiget.

Merekultuuri seltsi praegune 
esimees Rein Sepp rääkis lau-
päevase ürituse avakõnes, et 
1994. aasta oli ühingu loomise 
seisukohalt olulise tähtsusega, 
sest aset leidsid mitmed, nii 
rõõmsad kui ka kurvad merega 
seotud sündmused: asutati Saa-
remaa Laevakompanii, kuid 
laiali läks viimane kalurikol-
hoos Saare Kalur; samal aastal 
tähistas Roomassaare sadam 
oma 100. sünnipäeva, kuid 
tormisel Läänemerel uppus 
Tallinnast Stockholmi poole 
teel olnud parvlaev Estonia. 

“Vaatasin oma märkmeid, 
mis seltsi asutamise päeval 20 
aastat tagasi kirja said pandud, 
ning kui siis oli ilm tormine, on 
tänane (laupäevane – toim) ilm 
rahulik – oleme merega ümb-
ritsetud ning sõltume sellest 
iga päev,“ lausus Sepp.

Merepäevadest 
merenädalani

Kui algselt oli merekultuur-
laste eesmärk koguda merelisi 
mälestisi ja jäädvustada oma 
tegevuse kaudu maakonna 
merelist pärandit, siis juba 
esimestel tegevusaastatel tek-
kis liikmetel ühine soov seltsi 
tegevusvaldkonda laiendada. 
Niisiis käidigi 1996. aastal 
välja idee hakata korraldama 
merepäevi. Esimesed mere-
päevad avamistseremooniaga 
Nasval leidsid aset 1997. aas-
tal, tänaseks on Kuressaare 
merepäevadest kasvanud välja 
Saaremaa merenädal.

Merepäevade idee algatuse 
juures olnud Reet Truuväärt 
on Saaremaa merenädala raa-
mes toimuvaid mitmeid küm-

neid üritusi korraldanud juba 
aastaid. Tema sõnul on tore 
näha, et 20 aastat tagasi loodud 
merekultuuri selts on nii hästi 
käima läinud. 

“Kui mõtleme Saaremaa 
kultuurielule, näeme, et mere-
kultuuri selts on üks maakonna 

suuremaid, populaarsemaid 
ja rahvarohkemaid, kellega 
koostöö on olnud viljakas,“ 
lausus ta. 

Saaremaa Merekultuuri Selt-
si asutaja, seltsi tegemisi koon-
dava raamatu “Mere kütkes“ 
autori Bruno Pao sõnul võtab 
ühiste jõududega valminud 
teos koos käidud tee hästi kok-
ku, keskendudes merekultuuri 
olemusele ning selgitades, kui-
das seda mõista. Raamatu teine 
pool räägib merekultuuri seltsi 
ning selle tütarseltsi Salava 
tegemistest.

“Paber, kuhu kunagi on 
märkmeid tehtud, võib ära 
kaduda, kuid raamat kestab 
kaua ning on armas – seda nii 
lihtsalt juba minema ei visata,“ 
lausus Pao.

“Mere kütkes“ kaasautori-
teks on Rein Sepp, Lii Muru, 
Katrin Äär ja Urve Vakker. 
Teose kujunduse ja korrektuuri 
eest vastutab Anu Liik, kaa-
nekujunduse autor on Andrus 
Unger.

Ines Vapper

Merekultuuri seltsi 20 aastat kaante vahel

Seltsi üllitise sai Rein Sepalt 
kingiks ka läinud nädalal 
Saaremaad külastanud Ees-
ti aukonsul Gotlandil Riina 
Noodapera.
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