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Ühest järelehüüdest leidsin 
read: „Mõned inimesed on 
head õpetajad, mõned on 

head teadlased. Leidub ka häid büro
kraate“.

Hiljuti siit ilmast lahkunud Eesti 
ilmateenistuse kõige pikemaaeg
se juhi Jaan Saare kohta meenutasid 
kolleegid, et ta jääb alatiseks meel
de esmalt hea inimese ja suurepärase 
administraatorina.

Peaaegu kogu Jaani karjäär oli seo
tud atmosfääriuuringutega. Lõpe
tanud 1965. aastal Tallinna polüteh- 
nilise instituudi soojuselektrijaamade 
erialal, töötas ta alul küberneetika- 
instituudis, hiljem keskkonnaminis
teeriumis. Selle ministeeriumiga oli 
Jaan seotud kuni pensionile minekuni 
2012. aastal.

Ministeeriumi-aastail oli Jaan 
Saar õhu- ja kiirgustalituse juht. 
Tema meeskonna ülesanne oli näi
teks töötada välja Eesti kiirgussea

dus, samuti toe
tada osooni ja 
ultraviolettkiir
guse mõõtmisi.

Suurim muu
tus Jaani ellu tuli 
2001. aastal, kui 
ta määrati Eesti 
meteoroloogia ja hüdroloogia insti
tuudi (EMHI) peadirektoriks. Valitsus 
taotles muutusi instituudi rahastami
sel, ilmajaamade automatiseerimisel 
ja andmekäitluses. Üheteistkümne 
aastaga ajakohastati peaaegu kõik 
riigi ilmajaamad. Kvaliteetset ilma- 
teavet jagati kolmes teatmikus: „Eesti 
kiirguskliima teatmik“ (2003), „Eesti 
lumikatte teatmik“ (2006) ning „Eesti 
ilma riskid“ (2008).

Jaan Saare ajastul pandi alus mit
mele rahvusvahelisele koostööpro
jektile: algas Eesti tegelik ühinemine 
oluliste meteoroloogiaorganisatsioo
nidega, nagu EUMETSAT (Euroopa 

meteoroloogiasatelliitide kasutamise 
organisatsioon), ECMWF (Euroopa 
keskpika ilmaennustuse keskus) ja 
HIRLAM-i (lokaalse piirkonna kõrg- 
lahutusega numbrilise ilmaennustu
se mudel) kontsern. Selles kõiges oli 
Jaanil oluline osa, mis nõudis suurt 
eeltööd: tuli ju asjad ministeeriumis 
korda ajada.

Jaan oli tegev õige mitmel rindel: ta 
oli isegi „ufoloog“, kuuludes komisjo
ni, mis uuris seletamatuid atmosfää- 
rinähtusi ja püüdis anda neile tea
duslikke põhjendusi. Endine instituu
di asedirektor Rein Kärner meenu
tab, kuidas Jaan armastas suusatada 
ja oli innukas orienteeruja. Isegi nii 
innukas, et ühel neljapäevakul, kui 
ta oli jooksujalatsid koju unustanud, 
läbis ta käbised metsarajad paljajalu! 
Jaan Saare visadust eesmärkide saa
vutamisel märgati ka kõrgemal pool: 
2007. aastal pälvis ta Valgetähe IV 
klassi teenetemärgi.

Jaani jäi leinama ta pere: kaks 
tütart, seitse tütretütar! ja kuus lap
selapselast. Samuti kõik endised kol
leegid.

Ain Kallis


