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Solistica täis tundeid,
emotsioone ja pingeid

Eile õhtupoolikul sai Kuressaare gümnaasiumis juba viiendat korda
hoo sisse Eesti noorte lauljate konkurss Solistica.
Kolmel võistluskontserdil astub üles 55 noort lauljat üle Eesti, neist
neli on saarlased. Esimene kontsert oli juba eile, kus 4.–6. klasside
võistluskontserdil esines ka Saaremaa poiss Oliver Leppik.
KG huvijuht Merle Rekaya nimetas, et Solistica on elav, hingav ja tundlik kultuurisündmus, mida oli nauding ette valmistada.

EAS toetab ooperipäevi kopsaka summaga
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) toetab kokku 400
000 euroga nelja kultuuri- ja
kolme spordisündmust. Saaremaa ooperipäevade korraldamiseks eraldati SA-le Eesti
Kontsert 39 628 eurot.
Toetatud seitsme sündmusega prognoositakse tuua Eestisse kokku üle 20 000 väliskülastaja, kelle abil lisandub
meie majutusettevõtetesse
53 000 ööbimist. Eestit kui
turismimaad tutvustatakse
välismeedia kajastustega ligi
10 miljonile inimesele.
“Hindamiseks jäid sõelale 26

projekti, millest 10 olid spordi- ja 16 kultuurisündmuste
toetuseks. Kolmandik taotlusi
esitati uute sündmuste
toimumiseks, mida
seni veel Eestis
organiseeritud ei
ole,” ütles hindamiskomisjoni
esimees, EAS-i
turismiarenduskeskuse direktor
Tarmo Mutso.
Ta rõhutas, et taotluste
hindamisel oli ennekõike oluline panus turismivaldkonna
eesmärkide täitmisse. “Kind-

lasti on oluline pakkuda riigi
tuge hästi toimivatele traditsioonilistele sündmustele, mille korraldamisel luuakse
projekti vahenditega
uut väärtust,” ütles
Mutso.
Toetatud kultuurisündmustest
enamik leiab aset
käesoleval aastal.
Nendeks on peale ooperipäevade Haapsalus
korraldatav Tšaikovski festival, Rootsist Eestisse laienev
ja Rummu karjääri planeeritav
elektroonilise muusika festival

Into the Valley, 2018. aastaks
sai toetust Tallinna Jazzkaar.
Toetust said ka Ironmani
täispikk triatlon, Tallinnas aset
leidvad taliujumise MM ning
Otepääl toimuvad laskesuusatamise juunioride maailmameistrivõistlused. Nimetatud
spordisündmused toimuvad
2018. aastal.
Toetuse summa ühe sündmuse kohta on 20 000 kuni
65 000 eurot, millele toetuse
saaja peab lisama omafinantseeringu vähemalt 30 protsendi
ulatuses.
MM
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Kandimaa: teeks
kooki, aga pole panni
Algus lk 1
Kandimaa kahtleb, kas selline
variant tagab ikka Saaremaa
arengu.
“Arenema hakkab rohkem
maakonnakeskus ja raha liigub
sinna, kus on inimesed. Kus
rahvast ei ole, sinna ei tule ka
raha,” leidis Kandimaa.

Võib liikuda
vales suunas
Viimase kümne aasta jooksul on märgatud, et inimesed, kes tulevad Saaremaale, ei lähe mitte linna, vaid
maakohta, kus on
olemas hea taristu.
“Ühendvalla puhul võime liikuda
vales suunas ja jätame rannaääred
ripakile,” kartis
Kandimaa. Tänu
Soelas ja Paastes
ehituskeeluvööndi
vähendamisele on
neisse kohtadesse ilmunud
nupukaid inimesi, kes aidanud
elu käima lükata.
Kandimaa pidas oluliseks,
et sügisestel Saaremaa vallavolikogu valimistel saaksid
etteotsa uue mõttega inimesed, kellel ei ole dogmasid,
vastasel juhul tuleb Saaremaa
arengus tagasiminek.
Orissaare vallavolikogu
esimees Marili Niits tundis
heameelt valitsuse otsuste üle
ühendvaldade erandite tegemise kohta, kuid usub, et need
on seotud valitsuse vahetusega ja ilmselt Keskerakonna
rolliga neis piirkondades.

Pöide ootab eelnõu
“Mis Ida-Saaremaast praegu oleks saanud, on raske
öelda. Praegu on kõik tagantjärele tarkus, ei tasu enam
sellele mõelda. Peab vaatama
ettepoole,” ütles Niits. Ta
ei jää põdema, sest toonane volikogu otsus ei olnud
kiirustades tehtud, vaid läbi

räägitud ja kaalutud.
Pöide volikogu enne ühinemise teemat ei aruta, kuni pole
rahandusministeeriumilt saanud vallale tehtavat sundliitmist
algatava määruse eelnõu.
Pöide vallavolikogu esimehe Marina Treima (pildil)
sõnul näitab erandite tegemine valitsuse suhtumise muutumist. “Kui siini on rõhutatud
5000 elaniku nõuet, siis nüüd
on tehtud erandeid ja mitte
ainuüksi seaduses määratletud piirides. Valitsuse poolt
esialgset jäikust enam ei ole,
vaid tehakse suuri erandeid,”
tõdes Treima.
Ta tõi näiteks Vastseliina valla, mis jääb
esialgsetest piirmääradest väga kaugele.
Orava ja Vastseliina valla ühinemisel
moodustub Vastseliina vald, kus elab
2690 inimest ning
mille pindala on 396
ruutkilomeetrit.
“Ida-Saare puhul olnuks
5000 piirmäära nõudest puudu
vaid 202 inimest. Üks partneritest pidas seda piisavaks, et end
aruteludest taandada,” nentis
Treima. “Täna on olemas praktika, mis näitab, et eesmärki
olnuks võimalik saavutada ja
see oleks ka teostunud.”
Eeldatavasti tehakse kriteeriumi mittetäitvatele omavalitsustele ühinemisettepanekud järgmisel nädalal
valitsuse istungil. Hiljemalt
15. veebruariks peab rahandusministeerium esitama valitsuse algatatud ühinemise
eelnõu omavalitsustele arvamuse andmiseks.
Seejärel saavad omavalitsused kolme kuu jooksul, kuid
hiljemalt 15. maiks esitada
valitsuse ettepaneku kohta
omapoolse arvamuse. Alles
pärast nende läbivaatamist
teeb valitsus ühinemiste osas
lõpliku otsuse.
Ahto Jakson

TTÜ väikelaevaehituse kompetentsikeskuses katsetati selle
nädala jooksul allveeroboti
sensori mehhanismi, mis tulevikus peaks olema suureks
abiks erinevatel veealustel
keskkonnaseire ja arheoloogilistel uuringutel.
Katsetustel osales TTÜ arvutisüsteemide instituudi biorobootika keskuse hispaanlasest
nooremteadur Juan Francisco
Fuentes Perez, kes uurib
kalade liikumise hüdraulikat
ja veealust seiret. “Käesolev
sensor on inspireeritud kalade
organite tööst, millest üks on
kiiruse mõõtmine. Selle abil
püüame välja mõelda, kuidas
neid teadmisi tehnoloogias ära
kasutada,” selgitas Perez.
Sakslasest nooremteadur
Christian Meuer tegeleb
põhiliselt biooniliste masinate
robootika poolega. “Sensorid
on esimene samm, sest esmalt
tuleb midagi tunnetada, et
siis masinale käsk anda, mida
selle teabega peale hakata,”
nentis ta.

Mitu otstarvet
Perez selgitas, et sensori pea
on 30–40 cm pikk. “Projekti
raames püütakse välja arendada odavamat, pisemat ja ker-
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Kompetentsikeskuses testiti allveemasinat

Uus mehhanism peaks tulevikus olema suureks abiks erinevatel veealustel uuringutel.

gemat sensorit, mida kasutada
väiksematel allveerobotitel,”
ütles ta, lisades, et kui kohapeal tegutseb 15-liikmeline
tiim, tehakse koostööd muu
hulgas Hispaania laboriga, kus

Juan Francisco Fuentes Perez ja Christian Meuer tegid kompetentsikeskuses allveeroboti liikumist juhtiva sensori tööks vajaminevaid katseid.

projektis osaleb veelgi rohkem
inimesi.
Kuigi arendatavat sensoripead sobiks kasutada mitme
erineva allveerobotiga, ehitatakse Eesti laboris propellerite

asemel kilpkonna loibi meenutavate mehhanismide abil
liikuvat masinat. “Nende abil
liikudes keerutaks allveerobot
merepõhjast vähem liiva üles
kui tavaliste pöörlevate propel-

leritega mootorid,” põhjendas
Perez, lisades, et eesmärk on
saavutada hea manööverdusvõimega väike robot.
ARROWS-i (archaeological
robot systems for the World’s

Seas – arheoloogilise roboti
süsteemid maailmameredele
– toim) arendatakse keskkonnaseireks ja arheoloogilisteks
uuringuteks, millega saaks ka
veeloomi uurida.
Meueri sõnul sobiks väikest
allveerobotit kasutada näiteks
laevavrakkide esmakordsel
seirel. “Vrakkide juures on
tihtipeale ainult väikesed avaused, kust tuleks sisse ujuda, et
midagi näha. Seal võib inimene
aga kergesti kinni jääda,” nentis
ta, lisades, et selline masin säästaks palju aega ja raha.
Tehnoloogia väljaarendamisega on töötatud juba aastaid, aga rakendusliku poolega
alustati mullu septembris.
Mudelkatsebasseinis toimunud
katsete põhjal saadud infoga
plaanitakse veebruaris minna Hispaaniasse, et sensori
mehhanismi juba päris roboti
prototüübil proovida.
Projekti rahastab Euroopa Liidu teadusuuringute ja
tehnoloogia arendamise 7.
raamprogramm. Projekti partnerid tuginevad sensormehhanismi arendamisel teadmistele
veealusest arheoloogiast ja
ehitusest, robootikast ning
pilditöötlusest.
Pamela Talzi

