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2013. aastal maksis minis-
teerium keskraamatukogule 
36 100 eurot tegevuskuludeks. 
Saare maakonna keskraama-

tukogu direktori Anu Vahteri 
sõnul läheb tegevuskulude 
toetuseks eraldatud raha nelja 
raamatukogutöötaja palga 
maksmiseks.

“See ei kata aasta lõikes 
kogu kuupalka. Arvestades, et 

linn taastab meie palgad endi-
sele tasemele, on raha natuke 
siin abiks,” ütles Vahter. 

Raamatukogu töötajatel 
peaks palk pärast selle aasta 
linnaeelarve kinnitamist viida-
ma tagasiulatuvalt alates 2013. 
aasta 21. oktoobrist 2008. aasta 
tasemele ehk selliseks nagu see 
oli enne kärpimist. 

2009. aastal vähendas Ku-
ressaare linn oma töötajate pal-
ka 18 protsenti. Raamatukogu 
töötajatel on praeguse seisuga 
taastamata veel kaheksa prot-

senti palgakärpest.
Teavikute soetamisel toe-

tab kultuuriministeerium 
tänavu  Saare  maakonna 
keskraamatukogu 56 783 
euroga, mullu oli see summa 
56 366 eurot.

Kokku on 2014. aastal rii-
gieelarves maakonnaraamatu-
koguna tegutsevate rahvaraa-
matukogude tegevuskulude 
katteks arvestatud 540 702 
eurot, mis on 5,1 protsenti 
rohkem kui eelmisel aastal.

Lisaks eraldab kultuurimi-

nisteerium rahvaraamatuko-
gudele teavikute soetamise 
toetust kokku 1 677 889 
eurot. 

Kolmandat aastat kehtiva 
korra järgi on pool sellest 
toetusest ette nähtud mitme-
suguste kultuuriväljaannete 
ja erinevatel konkurssidel 
auhinnatud teoste soetami-
seks. 

Toetuse teist osa saavad 
raamatukogud kasutada oma 
kogude täiendamiseks vabal 
valikul.

Saaremaa keskraamatukogu 
sai tänavu rohkem raha

Kolmandat aastat kehtiva korra järgi on pool riigi toetusest ette nähtud mitmesuguste kultuuriväljaannete ja erinevatel konkurssidel auhinnatud 
teoste soetamiseks. FOTO: Valmar Voolaid

Kultuuriministeerium eraldas Saare maa-
konna keskraamatukogu selle aasta te-
gevuskulude toetuseks 37 941 eurot, mis 
on üle 1800 euro rohkem kui möödunud 
aastal.

Laimjala 
vald tahab 
Kingli karjääri 
ATV-rada
Laimjala vald taotleb riigilt 
endise Kingli karjääri re-
kultiveeritud maad munitsi-
paalomandisse, et sinna pla-
neerida maastikusõidukite 
ehk ATV-de jaoks rada.

Kuna Kingli karjääri kõr-
val asub valla oma karjäär, 
tehti Laimjala vallavanema 
Vilmar Rei sõnul riigile 
ettepanek maa munitsipaal-
omandisse taotleda. 

“Praegu ei ole veel kin-
del, kas see meile antakse. 
On vaid valitsuse eelnõu. 
Oleme pikalt kirjavahetust 
pidanud,” ütles Rei, kes 
on ühtlasi projekti vedava 
MTÜ Laimjala Arenguselts 
juhatuse liige. “Huvi raja 
vastu on suur, sest soeta-
takse üha enam masinaid,” 
lisas vallavanem.

Varem kasutati ATV-
dega sõitmiseks Kõigustes 
mitteametlikku rada, mis 
seoses Luigenoka suvilate 
ehitamisega kasutamiseks 
suleti. “Sobivaid kohti on 
raske leida. Endine karjäär 
oleks üks võimalikest,” 
lausus Rei. 

ATV-raja tegemise plaan 
on üks põhjusi, miks vald 
endist Kingli karjääri mu-
nitsipaalomandisse soovib. 
Samuti tahab vald kõrval 
asuva oma karjääri teenin-
damiseks tee rajada.

Ahto Jakson

Pupartilt 
euromängus 
12 punkti, 
klubi kaotas
Euroopa Võrkpallikonföde-
ratsiooni CEV karikasarjas 
kaheksa parema hulka jõud-
nud Prantsuse klubi Arago 
de Séte kaotas eile vee-
randfi naali avakohtumises 
kodumaal (Montpellier’s) 
Nižni-Novgorodi Guberni-
jale 0:3 (–23, –22, –12). 

Kordusmäng toimub 23. 
jaanuaril Nižni-Novgorodis.

Keit Pupart tegi kaasa 
kõigis kolmes geimis ja 
tõi 60-protsendise rünna-
kuresultatiivsuse juures 
12 punkti. Servi vastu-
võtul olid tema numbrid 
73/27%, servil ja blokis 
lisa ei tulnud. 

Eestlase klubikaaslane 
Thomas Lamoise sai kirja 
ühe punkti enam, ülejäänud 
kümne punktini ei jõudnud, 
kirjutas volley.ee.
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Olukord, kus 60 protsenti 
Saaremaa rahvastikust ei kuu-
lu Saaremaa Omavalitsuste 
Liitu, on Kuressaare linnapea 
Hannes Hanso arvates eba-
normaalne.

Hanso on viimastel nädalatel 
kohtunud nii SOL-ist välja 
astunud valdade kui SOL-i 
esindajatega. “Tahtsin saada 
pilti, mis ootused osapooltel 
on. Neljas vallas, kes on SOL-
ist väljas, elab 60% saare ini-
mestest ja seda ei saa kuidagi 
mõistusepäraseks pidada. Üks 
meie valimislubadusi oli see, 

et püüame Saaremaal vastan-
damist vähendada,“ tähendas 
Hanso.

Tunneli lõpus paistab siiski 
valgus. Nii nagu Raimu Aar-
dam enne jõulu, tunnistas ka 
Hanso nüüd, et ega SOL-iski 
olukorraga rahul olda. “Projek-
tid kannatavad seetõttu, raha on 
oluliselt vähem. Sain kokkusaa-
miste põhjal aru, et reformide 
vastu pole ka SOL-i juhtkonnal 
otseselt midagi, väljaastunute 
ettepanekud võetakse arvesse. 
Ses mõttes on mul hea meel, et 
asi on edasi liikunud.“

Kuressaarel on oma ettepa-
nekud. Esiteks, et suurematel 
valdadel võiks olla suurem 
hulk hääli, väiksemate omad 
jääksid alles. Teiseks, rahas-
tamise-panustamise küsimus 
ning selle vahekord häältega 
pole korrelatsioonis. 

Kuressaare panus elanik-
konna tõttu on ligi pool SOL-i 
eelarvest. Linnapea Hanso 
leiab, et siin võiks SOL-i 
poolt rohkem paindlikkust 
olla. Kolmandaks küsimus, 
kas SOL-i juhtimisstruktuur 
on optimaalne. Kivisse raiutud 

need põhimõtted seal ei ole, 
õnneks.

Hanso lisas, et kohtumistel 
ei tajunud ta inimestevahelist 
vastandumist või usaldama-
tust, sestap on võimalik edasi 
minna, liikuda lahenduse poo-
le. “Meie ei kavatse osaleda 
mingis blokis, isegi kui Lü-
manda, Kaarma ja Kärla seda 
plaanivad.“ Kolme valla kok-
kusaamine, millest vaatlejate-
na võtavad osa ka Kuressaare 
kaks abilinnapead, leiab aset 
21. jaanuaril.

Aldo Maksimov

Hanso: SOL-i olukord pole normaalne

Saarlased on juba aastaid Hel-
singi turismimessil Matka 
osalenud eraldi messiboksiga. 
Nii ka seekord.

Saaremaa 12-ruutmeetrine 
boks asub Eesti messipinna 
vastas. Eesti suurimat saart 
esindavad Helsingis Kuressaa-
re turismiinfokeskus, SA Saa-
remaa Turism, Saaremaa Spa 
Hotels, Grand Rose Spa, Tuule 

Villa reisibüroo ja Arensburgi 
Reisid. Nii nagu maakaartidel, 
on ka messil oma külje alla 
võetud Hiiumaa turismiliit. 

Põhjamaade suurim turismi-
mess toimub 16.–19. jaanua-
rini Helsingi messikeskuses. 
Messi tunnuslause on “Paik, 
kus kohtub terve maailm“. Ka-
heksakümnest riigist messile 
saabunud ligi 1100 eksponenti 

loovad suurepärase alguse äsja 
alanud uuele turismiaastale. 
Viimasel messil löödi kõi-
gi aegade külastajate rekord 
76 000 inimesega.

“Meri on alati Saaremaa 
eluolus tähtsat rolli mänginud. 
Meri, see on tee laia maailma, 
see on saarlase söögilaud, 
see on karge kosutus kuumal 
suvepäeval. Lisaks on meri ka 

avatud värav kõigile külalis-
tele. Just selle sõnumiga läheb 
Saaremaa esindus sedakorda 
messile,“ märkis linnavalitsu-
se turismispetsialist Kristina 
Mägi. Ta lisas, et infot nii 
viikingite, sadamate, tuletor-
nide kui teiste merega seotud 
teemade kohta saab värsketest 
Saaremaa turismitrükistest.

Saarlased Soome messil taas oma boksiga
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Solistica 
fi naalis palju 
saarlasi

Vähem kui kolme nädala 
pärast Kuressaare gümnaa-
siumis teist korda toimuval 
Eesti noorte lauljate kon-
kursil Solistica osaleb tosin 
Saaremaa koolide õpilast.

10.–12. klassi võist-
lusrühmas on teiste seas 
võistlemas ka Kuressaare 
ametikoolis õppiv Merilyn 
Sepp. 

“Otsustasime Merilyniga 
ühiselt, et Solistica laulu-
võistlusel osalemine on 
suurepärane võimalus ühel 
noorel inimesel ennast proo-
vile panna,“ sõnas Merilyni 
juhendaja Anita Kangur. 
Oma õpilast peab ta muu-
sikaliselt väga andekaks 
ning lähenevat konkurssi 
oodatakse põnevusega.

Merilyni vanuserühmas 
on 21 võistlejat. Saarlastest 
on esindatud veel Anli Luup, 
Kristiin Koppel, Tanel Aeg, 
Teele Tilts ja Uudo Sepp.

4.–6. klassi vanuserüh-
mas on 16 võistlejat ning 
nende hulgas neli saarlast: 
Anna-Lee Schiff, Cathrin 
Benita Poopuu, Iris Kirs ja 
Kristo Kaasik. Keskmises 
vanuserühmas, kuhu kuu-
luvad 7.–9. klassi õpilased, 
võistlevad 19 solisti seas 
ka Grete Paaskivi ja Reet 
Koppel.

Konkurss toimub 31. 
jaanuarist 2. veebruarini. 
Muusikaüritus võõrustab 
lõppvõistlusel koguni 56 
lauljat.

Anneli Tarkmeel


